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lY. V. 

čís. Čís. čís. 

il 
Čís. 

:únor 2. R II 10(31 · 10498 ·ii únor 21. R II 440(30 . · 10557 březen 12. R II 53(31 · 10615 duben 9. Rv 521(31 . i', · 10674 » 2. R II 15(31 · 10499 I 
» 21. Rv II 876(30 . · 10558 » 12. Rv 11 72(30 · 10616 

II 

» 9. Rv II 94j30 · 10675 
» 2. Rv II 74(30 · 10500 

!I 
» 26. R I 1003(30 · 10559 » 12. Rv II 110(30 · 10617 » 9. Rv II 813(30 · 10676 

)' 3. R I 928(30 . · 10501 » 26. R 1 1048(30 · 10560 » 13. R I 772(30(3 · 10618 » 9. Rv II 198(31 · 10677 » 3. R I 1017(30 . · 10502 

II 

» 26. R I 97(31 · 10561 » 13. R I 9(31 · 10619 

I 
» 10. R I 833(30. . · 10678 » 3. Rv I 69(30 . · 10503 » 26. R I 111(31 · 10562 » Rv I 224(31 . · 10620 » 10. R I 981--984(30 · 10679 » 3. Rv I 204(30 . · 10504 » 26. R I 117(31 · 10563 » 13. Rv 1 331(31 · 10621 » 10. R I 118(31. . · 10680 » 3. Rv I 260(30 . · 10505 » 26. Rv I 55(30 · 10564 » 14. R I 986(30 . · 10622 

I 
» 10. R I 187(31 . · 10681 » 3. Rv I 349(30 . · 10506 I, » 26. Rv I 192(30 · 10565 » 14. Rv I 497(30 · 10623 » 10. R I 189(31 . · 10682 » 3. Rv II 781(30 . · 10507 I » 26. Rv I 227(30 · 10566 » 14. Rv II 122(30 · 10624 » 10. Rv I 578(30 · 10683 » 5. R 1 33(31 · 10503 

I 
» 26. Rv I 269(30 · 10567 » 16. R I 169(31 . · 10625 

I 
» 10. Rv I 1899(30 · 10684 » 5. R I 38(31 · 10509 » 26. Rv 1 322(30 · 10568 » 16. Rv II 144(30 · 10626 » 10. Rv II 128(31 · 10685 » 5. R 1 47(31 · 10510 » 26. R II 449(30 · 10569 » 17. R I 85(31 · 10627 » ll. R 1 54(31 . · 10686 » 12. R I 881(30 · 10511 » 26. R II 474(30 · 10570 » 17. Rv 1 107(30 · 10628 i » 11. R 1220(31 . · 10687 » 12. R 1 954(30 · 10512 » 26. R II 489(30 . · 10571 » 17. Rv I 451(30 · 10629 » 11. Rv I 336(30 · 10688 » 12. R I 976(30 · 10513 » 26. Rv II 141(30 . · 10572 » 17. R II 20(31 . · 10630 ! » ll. Rv I 664(30 · 10689 » 12. R I 64(31 · 10514 » 26. Rv II 556(30 . · 10573 » 19. Co I 4(30 · 10631 ! » ll. R II 62(31 . · 10690 12. R I 66(31 . · 10515 » 27. R I 45(31 . · 10574 » 20. Pres. 1285(30 · 10632 I 
» ll. Rv II 108(31 » 

I 
· 10691 » 12. Rv I 167(30 . · 10516 » 27. R I 48(31 · 10575 » 20. R II 34(31 . · 10633 » 16. R I 122(31 . · 10692 » 12. Rv I 261(30 . · 10517 » 27. R I 96/31 · 10576 » 20. Rv II 228(30 · 10634 » 16. R I 199/31 . · 10693 » 12. Nd I 31(31 . · 10518 » 27. R I 131(31 · 10577 » 21. R I 89(31 . · 10635 » 16. Rv I 886(30 · 10694 » 12. Nd I 80(31 . · 10519 » 27. R 11 41(31 · 10578 . » • 21. Rv I 472(30 · 10636 » 16. R II 65(31 . · 10695 » 12. R II 14(31 . · 10520 » 27. Rv II 96(30 . · 10579 » 21. Rv 738(30 . · 10637 » 16. R II 109(31 · 10696 » 12. Rv II 662(30 . · 10521 » 27. Rv II 195(30 . · 10580 » 21. R II 498(30 · 10638 » 16. Co II 1(31 . · 10697 » 13. R 1 932(30 · 10522 » 28. R 1 906(30 . · 10581 » 21. Rv II 400(30 · 10639 » 17. Rv I 404(30 · 10698 » 13. R I 997(30 · 10523 » 28. Rv I 329(30 . · 10582 » 21. Rv II 836(30 · 10640 » 17. Rv 1 693(30 · 10699 » 13. R 1 1054(30 · 10524 » 28. Rv I 376(30 . · 10583 » 26 R I 143(31 . · 10641 » 18. R I 204/31 . · 10700 » 13. Rv I 26(30 · 10525 » 28. Rv I 748(30 . · 10584 » 26. Rv I 545(30 · 10642 » 18. R I 207(31 . · 10701 » 13. Rv I 188(31 · 10526 » 28. Rv I 131(31 · 10585 » 26. Rv 1 829(30 · 10643 . » 18. R I 213(31 . · 10702 » 13. N I 174(30 · 10527 » 28. R II 494(30 · 10586 » 26. Rv I 1169(30 · 10644 » 18. R I 252(31 . · 10703 

» 14. R I 1026(30 . · 10528 » 26. Rv II 202(30 · 10645 » 18. Rv I 579(30 · 10704 » 14. R I 94(31 . · 10529 březen 2. R I 57(31 · 10587 
» 27. R I 106(31 · 10646 » 18. Rv I 802(30 10705 

» 14. Rv 1 347(30 . · 10530 2. R I 119(31 . · 10588 
» 27. R I 152(31 · 10647 » 18. Rv I 969(30 · 10706 » 

» 14. Rv I 538(30 . · 10531 2. Rv I 187(30 · 10589 
» 27. R I 173(31 · 1064R » 18. Rv I 1861(30 · 10707 » 

14. Rv I 1342(30 · 10532 » 27. R I 201(31 · 10649 » 18. Rv I 1868(30 » » 2. Rv I 1198(30 · 10590 

I 

· 10708 
» 14. R II 9(31 . · 10533 2. Rv II 103(30 · 10591 " 27. R I 233(31 . · 10650 » 18. Rv I 195(31 10709 >, 

27. Rv II 641(30 14. R II 27(31 . · 10534 » · 10651 » 18. R II 19/31 . · 10710 » 
" 5. R I 98(31 . · 10592 

14. Rv II 140(30 . · 10535 » 28. Rv I 549(30 · 10652 » 18. R II 79/31 . » » 5. R I 116(31 · 10593 , · 10711 14. Rv II 903(30 . · 10536 » 28. Rv II 148(30 · 10653 

'I 
» 18. Rv II 714/30 · 10712 » » 5. Rv I 1663(30 · 10594 » 30. Rv I 514(30 · 10654 18. Rv II 882(30 » 16. R I 4(31 · 10537 » 5. R II 29(31 · 10595 » · 10713 

16. R I 5(31 · 10538 5. Rv II 131(30 · 10596 
» 30. R II 43(31 . · 10655 

li 
» 23. Pres. 916(30 · 10714 » » » 30. R II 90(31 . · 10656 » 16. R I 11(31 · 10539 » 5. Rv II 200(30 · 10597 » 23. R I 244(31 . · 10715 » 30. Rv II 189(30 10657 16. R I 44(31 · 10540 » 6. R I 26(31 . · 10598 » 23. R I 270(31 . · 10716 » » 31. R I 154(31 . · 10658 " 

16. R I 61(31 · 10541 » 6. R I 34(31 . · 10599 

II 

» 23. R I 291(31 . · 10717 » » 31. R I 209/31 . · 10659 16. R I 68(31 · 10542 » 6. R I 140(31 . · 10600 » 23. R I 304(31 . · 10718 » » 31. Rv I 550(30 · 10660 16. R I 120(31 · 10543 » 6. Rv I 278(30 · 10601 » 23. Rv I 630(30 · 10719 » » 31. Rv I 567(30 · 10661 » 17. R I 50(31 · 10544 » 6. Rv I 457(30 · 10602 

'i 
» 23. Rv 348(31 . · 10720 » 31. R !1 92(31 . · 10662 » 17. Rv I 25(30 . · 10545 » 6. R II 456(30 · 10503 » 24. R I 224(31 . · 10721 » 31. Rv II 257(30 · 10663 I. 24. R I 294(31 » 17. Rv I 300(30 . · 10546 » 6. R II 461(30 · 10604 » · 10722 » 31. Rv II 185(31 · 10664 I » 24. Rv I 1457(30 » 17. Rv I 350/30 . · 10547 » 6. R II 28(31 · 10605 · 10723 

» 17. R II 482(30 . · 10548 » 6. R II 51(31 · 10606 duben 1. R I 205(31 . n » 24. Rv I 440(31 · 10724 
» 17 .. R II 448(30 · 10549 12. R I 127(31 · 10607 

· 10665 

II 
» 24. R II 87(31 . · 10725 » » 1. Rv II 569(29 · 10666 » 17 Rv II 31(30 · 10550 12. R I 147(31 · 10608 2. Rv I 521(30 
» 25. R I 286(31 · 10726 » » · 10667 » 25. R I 300(31 · 10727 » 20. R I 1002(30 . · 10551 » 12. R 1 157(31 · 10609 » 9. R I 186(31 . · 10668 20. R I 115(31 · 10552 12. R I 170(31 · 10610 I! » 25. R I 316(31 · 10728 » » » 9. R I 194/31 · 10669 

II 
» 25. R II 83/31 . · 10729 » 20. R II 2(31 · 10553 » 12. Rv I 424(30 · 10611 » 9. R I 246(31 · 10670 » 25. Rv II 307(30 · 10730 » 20. Rv II 602(30 . · 10554 » 12. Rv I 46/31 · 10612 » 9. R I 257/31 . · 10671 » 25. Rv II 298(31 · 10731 » 21. Rv I 1015/30 · 10555 » 12. R II 25(31 . · 10613 » 9. Rv I 275/30 · 10672 " » 27. Rv I 355(31 · 10732 » 21. Rv I 39/30 · 10556 » 12. R II 37(31 . · 10614 » 9. Rv I 547(30 10673 li » 27. Rv II 780(30 · 10733 



Vl. VII. 

Čís. Čís. čís. čís. 

duben 27. Nd II 32/31 · 10734 květen 16. Rv II 458/30 · 10793 červen 5. R I 335/31 . · 10852 červen 30. R I 440/31 10912 
» 27. Nd II 39/31 · 10735 » 18. Nd II 41/31 · 10794 » 5. R 1 434/31 . · 10853 » 30. Rv 1 352/30 10913 
» 30. R 1 177/31 . · 10736 » 20. R 1 149/31 · 10795 » 5. Rv 1 885/30 · 10854 » 30. Rv 1 616/30 · 10914 
), 30. R I 301/31 . · 10737 » 20. R I 178/31 · 10796 » 5. Rv II 357/30 · 10855 » 30. Rv II 215/30 · 10915 
» 30. R I 307/31 . · 10738 » 20. R 1 283/31 · 10797 » 6. Rv II 454/30 · 10856 

. ); 30. R I 308/31 . · 10739 » 20. R 1 287/31 · 10798 » ll. R 1 379/31 . · 10857 červenec 2. R I 559/31 · 10916 
» 30. Rv I 731/30 · 10740 » 20. R 1 345/31 · 10799 » ll. R 1 427/31 . · 10858 » 2. Rv 1 837/31 · 10917 » 30. Rv I 556/31· · 10741 » 20. R 1 382/31 . · 10800 » ll. R 1472/31 . · 10859 » 3. R I 508/31 · 10918 
» 30. Rv 1 670/31 · 10742 » 20. Rv 1 722/30 · 10801 » 11. Rv 1637/30 · 10860 » 3. Rv I 905/31 · 10919 
» 30. R II 102/31 · 10743 » 20. R II 133/31 · 10802 » 11. Rv 1 816/30 · 10861 » 3. Rv I 1195/31 · 10920 
» 30. R II 125/31 · 10744 » 20. R II 151/31 · 1080:3 » 11. Rv 1 369/31 · 10862 » 3. Rv II 397/31 · 10921 
» 30. Rv II 394/30 '. 10745 » 20. R II 170/31 · 10804 , ll. Rv 1 930/31 · 10863 » 22. R I 565/31 · 10922 
» 30. Rv II 112/31 · 10746 » 20. Rv II 382/30 · 10805 » 12. R 1 478/31 . · 10864 » 22. R 1 598/31 . · 10923 » 20. Rv II 212/31 · 10806 » 12. Rv I 783/30 · 10865 » 22. R 1 607/31 . · 10924 

květen 2. R 1 212/31 . · 10747 » 21. Pres. 221/31 · 10807 » 12. Rv 1 840/30 · 10866 » 22. Rv 1 1730/30 · 10925 
» 2. R 1 318/31. · 10748 » 21. R I 37/31 · 10808 » 12. Rv II 292/30 · 10867 » 22. Rv II 603/30 · 10926 » 2. Rv 1 542/30 · 10749 » 21. Rv I 1482/30 · 10809 » 13. R I 312/31 . · 10868 » 31. R 1 640/31 · 10927 
» 2. Rv 1 635/30 · 10750 » 21. Rv 1 817/31 · 10810 » 13. R I 446/31 . · 10869 » 31. R II 226/31 · 10928 
» 2. Rv I 2126/30 · 10751 » 21. Rv II 40/31 · 10811 » 13. Rv 1 723/30 · 10870 
» 2. Rv 1 457/31 · 10752 » 22. R 1 389/31 · 10812 » 13. Rv I 876/30 · 10871 6. R I 557/31 . » 2. R II 132/31 · 10753 » 22. Rv 1 759/30 · 10813 » 13. Rv I 1082/30 · 10872 srpen · 10929 
» 2. Rv II 143/30 · 10754 » 22. Rv I 1012/30 · 10814 » 13. Rv II 405/30 · 10873 » 6. R I 606/31 . · 10930 
» 2. Rv II 211/30 · 10755 » 22. Rv I 360/31 · 10815 » 13. Rv II 438/30 · 10874 » 6. R I 662/31 . · 10931 
» 7. R I 1023;:1O · 10756 » 22. Rv i 563/31 · 10816 » 15. R 1 288/31 . · 10875 » ll. Rv 1 1436/31 · 10932 
» 7. R I 356/31 . · 10757 » 22. R II 167/31 · 10817 » 15. R I 364/31 . · 10876 » 11. R II 250/31 . · 10933 
» 7. Rv I 539/30 · 10758 » 22. R II 168/31 · 10818 » 15. Rv I 2188/30 · 10877 » 19. R 1 240/31 · 10934 
» 7. Rv 1 1365/30 · 10759 » 22. R II 176/31 · 10819 » 18. R 1 210/31 . · 10878 » 19. R II 128/31 . · 10935 
» 7. Rv 1 1611/30 · 10760 » 22. Rv II 479/30 · 10820 » 18. R I 473/31 . · 10879 » 22. R II 251/31 · 10936 
» 7. R ll. 54/31 . · 10761 » 28. R I 340/31 · 10821 » 18. R I 481/31 . · 10880 » 27. R 1 711/31 · 10937 
» 7. Rv II 860/30 · 10762 » 28. R I 359/31 . · 10822 » 18. Rl 500/31 . · 10881 » 28. Rv I 1/31 · 10938 
» 8. R I 313/31 · 10763 » 28. R 1 393/31 . · 10823 " 18. Rv 1 877/30 .10882 » 29. R I 554/31 · 10939 

'! » 8. R I 324/31 . · 10764 » 28. Rv I 734/30 · 10824 » 18. Rv II 317/30 · 10883 
» 8. Rv r 640/30 · 10765 » 28. Rv I 745/30 · 10825 » 18. Rv II 362/30 · 10884 září 3. R 1 392/31 · 10940 

" 8. Rv I 143/31 · 10766 » 28. RvI 719/31 · 10826 » 18. Rv II 88/31 · 10885 i » 3. R I 663/31 · 10941 
» 8. Rv I 766/31 · 10767 » 29. R 1 81/31 · 10827 » 19. Rv 1 626/31 · 10886 

I 
» 3. Rv 1 945/30 · 10942 

» 8. Rv I 785/31 · 10768 » 29. R 1 339/31 · 10828 » 20. R 1 298/31 . · 10887 » 3. Rv 1 499/31 · 10943 
» 8. R II 75/31 . · 10769 » 29. R I 390/31 · 10829 » 20. Rv 1 775/30 · 10888 » 3. Rv I 1331/31 · 10944 
» 8. R II 156/31 · 10770 » 29. R I 414/31 · 10830 » 20. Rv 1 898/30 · 10889 » 3. Rv 1 1502/31 · 10945 
» 8. Rv II 128/30 · 10771 » 29. R 1 421/31 · 10831 » 20. Rv I 947/31 · 10890 » 3. R II 195/31 · 10946 

n » 9. R I 192/31 . · 10772 » 29. R 1 423/31 · 10832 » 20. Rv II 337/30 · 10891 
I 

» 3. R II 224/31 · 10947 
II » 9. R I 214/31 . · 10773 » 29. Rv I 725/30 · 10833 » 22. R 1 350/31 . · 10892 » 4. R 1 490/31 · 10948 

;\ 
» 9. R 1 321/31 . · 10774 » 29. R II 131/31 · 10834 » 22. R I 395/31 . · 10893 » 4. R 1 505/31 · 10949 
» 9. Ry 1 70/31 . · 10775 » 29. R II 163/31 · 10835 » 22. Rv II 463/30 · 10894 » 4. R 1 523/31 · 10950 

li » 9. R II 77/31 . · 10776 » 29. Rv II 471/30 · 10836 » 23. Rv 1 951/30 · 10895 » 4. Rv I 701/30 . · 10951 
,! » 9. R II 153/31 · 10777 » 30. Rv I 1020/30 · 10837 » 23. Rv 1 1300/30 · 10896 » 4. Rv 1 2245/30 . · 10952 

II 
» 15. R I' 198/31 . · 10778 » 30. R II 155/31 · 10838 » 23. Rv I 1153/31 · 10897 » 4. Rv 1 458/31 · 10953 
» 15. Rv 1 122/30 · 10779 » 30. Rv II 402/30 · 10839 » 23. R II 143/31 . · 10898 » 4. Rv II 366/30 · 10954 

II » 15. Rv 1 623/30 · 10780 » 23. RII 172/31 . · 10899 » 5. R I 511/31 · 10955 
~i » 15. Rv I 828/30 · 10781 červen 3. R I 435/31 . · 10840 » 23. Rv II 389/30 · 10900 » 5. R I 522/31 · 10956 !: » 15. Rv I 976/30 · 10782 » 3. R I 443/31 . · 10841 » 25. R 1 456/31 . · 10901 » 5. R 1 53;{31 · 10957 
li » 15. Rv 1 303/31 · 10783 » 3. Rv 1 795/30 · 10842 » 25. R 1 494/31 . · 10902 » 5. R II 20 /31 · 10958 

» 15. Rv II 229/30 · 10784 » 3. Rv I 819/30 · 10843 » 25. R 1 516/31 . · 10903 » 5. R II 223/31 · 10959 

li 
» 15. Rv II 338/30 · 10785 » 3. Rv I 830/30 · 10844 » 25. R II 48/31 . · 10904 » 7. R 1 448/31 · 10960 
» 15. Rv II 380/30 · 10786 " 3. Rv 1 844/30 · 10845 » 25. R II 114/31 · 10905 » 7. R I 586/31 · 10961 

,i » 16. R I 229/31 . · 10787 » 3. R II 185/31 · 10846 » 26. R I 265/31 . · 10906 » 8. R 1 474/31 · 10962 
» 16. R 1 371/31 . · 10788 » 3. R II 186/31 · 10847 » 26. Rv I 602/30 · 10907 » 8. R I 527/31 · 10963 

[i » 16. RvI 487/30 · 10789 » 3. Rv II 40/30 · 10848 » 26. Rv I 665/30 · 10908 » 8. R I 537/31 · 10964 
» 16 Rv I 912/30 · 10790 » 3. Rv II 242/30 · 10849 » 27. Rv 1 543/30 · 10909 » 8. R I 547/31 · 10965 

F » 16. R II 154/31 · 10791 » 5. R 1 261/31 · 10850 » 27. Rv 1 968/30 · 10910 » 8. R I 568/31 , · 10966 
1}' » 16. Rv II 222/30 · 10792 » 5. R 1 281/31 . · 10851 » 27. Rv I 1002/30 · 10911 » 8. R I 677/31 · 10967 

n 



Vlil. IX. 

Čís, čís. Čís. ČJs. 

září 8. R I 740/31 . 10968 září 22. Rv I 1503/31 · 11028 říjen 16. R I 825/31 . · 11086 listopad 3. R II 279/31 · 11145 
» 8. Rv I 1001/30 . · 10969 » 22. Nd I 439/31 · 11029 » 16. Rv I 1596/30 · 11087 

II 
» 3. R II 317/31 · 11146 

), ,8. Rv I 1064/30 . · 10970 » 22. R II 264/31 · 11030 » 16. Rv 1 1585/31 · 11088 » 4. R I 842/31 · 11147 
» 8. Rv I 1087/30 . · 10971 » 23. R I 238/31 · 11031 >, 17. R I 575/31 · 11089 » 4. Rv I 853/30 . · 11148 
» 8. Rv I 1434/30 . · 10972 >, 23. R I 556/31 . · 11032 » 17. R I 828/31 . · 11090 

II 
» 4. Rv I II 08/30 . · 11149 

» 8. Rv I 2201/30 . · 10973 » 23. Rv I 1007/30 . · 11033 » 17. Rv I 1080;30 · 11091 » 4. Rv I 1441/31 . · 11150 
» 8. Rv I 2301/30 · 10974 » 23. R II 210/31. · 11034 » 17. Rv I 109/31 · 11092 n » 4. R II 313/31 . · 11151 

" 8. R II 56/31/3 · 10975 » 23. R II 280/31 · 11035 » 17. R II 291/31 · 11093 
I 

» 4. Nd II 105/31 . · 11152 
» 8. R II 142/31 · 10976 » 24. R I 734/31 · 11036 » 17. R II 309/31 · 11094 I » 7. R II 257/31 . · 11153 
» 8. R II 235/31 · 10977 » 17. Rv II 401/30 . · 11095 " » 9. Rv II 634/30 . · 11154 
» 8. Rv II 441/31 · 10978 říjen 1. R I 563/31 · 11037 » 19. R 1 579/31 · 11096 

II 
» 13. Rv I 1433/30 . · 11155 

» 9. R I 567/31 · 10979 » 1. R I 649/31 · 11038 » 19. R 1 723/31 · 11097 » 19. Rv I 1288/30 . · 11156 
» 9. R I 596/31 · 10980 » 1. R I 803/31 · 11039 » 19. R I 778/31 · 11098 ,[ » 19. Rv I 1421/30 . · 11157 
» 9. R II 225/31 · 10981 » 1. Rv I 455/30 . · 1 i040 » 19. R I 811/31 · 11099 » 19. Rv I 1470/30 . · 11158 
» 9. Rv II 350/30 · 10982 » 1. Rv I 854/30 . · 11041 » 19. Rv I 661/30 . · 11100 [, » 19. Rv I 1755/30 . · 11159 
» 9. Rv II 353/30 · 10983 » 1. Rv I 1322/30 · 11042 » 19. Rv I 737/30 . · 11101 

'I 

» 19. Rv I 173/31 . · 11160 
» 17. R I 617/31 · 10984 » 1. R II 289/31 . · 11043 » 19. Rv I 812/30 . · 11 102 » 19. R II 296/31 . · 11161 
» 17. R I 731/31 · 10985 » 1. Rv II 261/30 . · 11044 » 19. Rv I 2195/30 · 11103 » 20. R I 926/31 . · 11162 
» 17. Rv I 1107/31 · 10986 » L Rv II 229/31 . · 11045 » 19. Rv II 303/30 . · 11104 » 20. Rv I 1429/30 . · 11163 
» 17. Rv I 1129/31 · 10987 » 2. R I 580/31 · 11046 » 20. R I 800/31 · 11105 » 20. Rv I 1544/30 . · 11164 
» 17. Rv I 1130/31 · 10988 » 2. R I 633/31 . · 11047 » 20. R I 824/31 . · 11106 » 20. Rv I 1582/30 . · 11165 
» 17. Rv I 1303/31 · 10989 

I 
» 2. R I 683/31 . · 11048 » 20. Rv I 1188/30 · 11107 » 20. Rv I 339/31 . · 11166 

» 17. Nd I 429/31 · 10990 » 2. R I 718/31 . · í 1049 » 20. Rv I 1270/30 · 11108 » 20. Rv I 858/31 . · 11167 
» 17. R II 246/31 · 10991 » 2. R I 765/31 · 11050 » 20. R II 297-c299/31 · 11109 » 20. Rv I 1935/31 . · 11168 
» 17. R II 252/31 · 10992 » 2. Rv I 1163/30. · 11051 » 20. Rv II 768/30 . .11110 » 20. R II 327/31 . · 11169 
» 17. Rv II 309/30 · 10993 

II 

» 2. Rv I 1446/31 . · 11052 » 29. R I 698/31 · 11111 » 20. Rv II 749/30 . · 11170 
» 17. Rv II 561/31 · 10994 » 3. R I 613/31 . · 11053 » 29. Rv I 1592/30 · 11112 » 20. Rv II 758/30 . · 11171 
» 18. R I 495/31 · 10995 » 3. R I 681/31 · 11054 » 29. Rv 1 1812/31 · 11113 » 20. Rv II 774/30 . · 11172 
» 18. R I 583/31 · 10996 II ), 3. Rv I 1084/30 · 11055 » 29. Rv I 169/31 . · 11114 » 20. Rv II 82/31 · 11173 
» 18. R I 645/31 · 10997 " » 3. Rv I 1288/30 · 11056 ) 29. Rv II 549/30 · 11115 » 21. R I 295/31 · 11174 
» 18. R I 673/31 · 10998 II » 3. Rv I 1304/30 · 11057 " 29. Rv II 550/30 · 11116 » 21. R I 904/31 · 11175 
» 18. Rv I 658/30 · 10999 ,I » 3. Rv I 1549/30 · 11058 » 30. R 1 550/31 · 11117 » 21. R I 930/31 · 11176 
» 18. Rv I 900/30 . · 11000 II » 3. Rv I 1651/31 · 11059 » 30. Rv I 1111/30 · 11118 » 21. Rv I 1172/30 . · 11177 
» 18. Rv I 1202/30 . · 11001 

II 

» 3. Rv II 544/31, R II » 30. Rv I 1214/30 · 11119 » 21. Rv I 1273/30 . · 11178 
» 18. Rv I 1711/30 · 11002 237/31 . · 11060 » 30. Rv I 1311/30 · 11120 » 21. Rv 11293/30 . · 11179 
» 18. R II 203/31 · 11003 » 5. R I 614/31 · 11061 » 30. Rv I 1369/30 · 11121 » 21. Rv I 1448/30 . · 11180 
» 18. Rv II 315/30 · 11004 » 5. R I 652/31 .. · 11062 ') 30. Rv 1 1510/31 . · 11122 » 21. Rv I 1530/30 . · 11181 
» 19. R I 329/31 · 11005 

I 
» 5. Rv I 1929/30 · 11063 » 30. Rv 1 1725/31 · 11123 » 21. R II 326/31 · 11182 

» 19. R I 571/31 · 11006 » 5. Rv I 365/31 . · 11064 » 30. Rv II 559/30 · 11124 » 21. R II 348/31 · 11183 
» 19. R I 589/31 · 11007 » 5. Rv I 1076/31 · 11065 » 30. Rv II 669/31 · 11125 » 23. R I 810/31 · 11184 
» 19. R I 724/31 · 11008 

I 

» 5. Rv I 1358/31 · 11066 » 31. R I 620/31 · 11126 » 23. R I 834/31 · 11185 
» 19. R I 751/31 . · 11009 » 5. Rv 1 1401/31 · 11067 » 31. R I 684/31 · 11127 » 23. Rv I 1753/30 . · 11186 
» 19. Rv I 1232/30 . · 11010 » 5. R II 228/31 · 11068 » 31. R I 729/31 . · 11128 » 23. Rv 1777/31 . · 11187 
» 19. Rv I 1276/30 . · 11011 " 6. R I 512/31 · 11069 » 31. Rv I 1274/30 · 11129 » 23. Rv 1 1848/31 . · 11188 
" 19. Rv I 1150/31 · 11012 

II 
» 6. R 1 789/31 , 11070 » 31. Rv I 1917/30 · 11130 » 24. R I 615/31 · 11189 

" 19. Rv I 1590/31 · 11013 » 6. Rv 1 1335/30 · 11071 » 31. Rv 1 687/31 . · 11131 » 24. R I 653/31 . · 11190 
» 21. R I 404/31 · 11014 » 15. R 1 472/31/2 . · 11072 » 31. R II 322/31 . · 11132 » 24. R I 705/31 · 11191 
» 21. R I 465/31 · 11015 

II 
» 15. R I 833/31 . · 11073 » 31. Rv II 822/30 . · 11133 » 24. R I 865/31 · 11192 , 

II' » 21. R I 540/31 · 11016 » 15. Rv I 972/30 . · 11074 » 31. Rv II 828/30 . · 11134 » 24. R I 894/31 · 11193 
» 21. R I 627/31 . · 11017 

II 

» 15. Rv I 1117/30 · 11075 » 31. Rv> II 829/30 . · 11135 » 24. Rv I 1465/30 . · 11194 
II » 21. Rv I 1222/30 . · 11018 » 15. Rv I 1200/30 · 11076 » 31. Rv II 30/31 . · 11136 » 24. Rv 1 1492/30 . · 11195 
~! » 21. Rv I 1223/30 . · 11019 » 15. Rv I 1329/30 · 11077 » 24. Rv I 1891/30 . · 11196 

» 21. Rv I 1327/30 . · 11020 » 15. Rv I 1120/31 · 11078 listopad 3. R I 706/31 · 11137 » 24. R II 234/31 · 11197 
» 21. Rv I 1427/30 . · 11021 

II 

» 15. Rv I 1593/31 · 11079 » 3. R I 758/31 · 11138 » 24. R II 248/31 · 11198 
» 21. R II 201/31 · 11022 » 15. Rv I 1631/31 · 11080 » 3. R I 856/31 • 11139 » 24. Rv II 535/30 . · 11199 
» 22. R I 543/31 · 11023 » 15. Rv I 1680/31 · 11081 » 3. R I 879/31 · 11140 » 27. Rv I 1750/30 . · 11200 

!ii 
» 22. R I 549/31 · 11024 

II 

» 15. R II 292/31 · 11082 » 3. R I 884/31 · 11141 » 27. Rv II 460/30 . · 11201 
>, 22. R I 697/31 · 11025 » 15. Nd II 102/31 . · 11083 » 3. Rv I 1239/30 . · 11142 prosinec 3. R I 813/31 · 11202 

i;i » 22. Rv I 927/30 · 11026 » 16. R I 611/31 · 11084 » 3. Rv I 1277/30 . · 11143 » 3. Rv I 1010/30 . · 11203 
I; » 22 Rv I 2119/30 . · 11027 » 16. R I 641> 642/31 · 11085 » 3. Rv I 3/31 · 11144 » 3. Rv I 1057/30. · 11204 , 

h; 



x; 

Čís. čís. 

prosinec 3. Rv I 1081/30. · 11205 prosinec 17. Rv I 916/30 . 11261 
» 3. Rv 1 1630/30. · 11206 » 17. Rv I 1462/30. 11262 

" 3. Rv I 1657/30. · 11207 » 17. Rv I 1559/30. 11263 
» 3. Rv I 1698/30. · 11208 » 17. Rv I 1584/30. · 11264 Seznam rozhodnutí podle spisových " 3. R II 332/31 .11209 » 17. Rv I 1626/30. · 11265 
» 3. R II 337/31 · 11210 '> 17. Rv I 1754/30. · 11266 

značek. " 3. R II 345/31 · 11211 » 17. Rv I 1773/30. · 11267 
» 3. Rv II 491/30 . 11212 " 17. Rv I 1871/30. 11268 
» 3. Rv II 674/30 . 11213 » 17. Rv I 2058/30. 11269 

" 4. Rv I 1138/30. 11214 » 17. R II 400/31 11270 čís. čis. 
» 4. Rv I 1742/30. 11215 » 18. R I 603/31 11271 
» 4. Rv I 1888/31 . 11216 » 18. R I 911/31 11272 Rl R I 1046/30 · 10470 
» 4. Rv II 536/30. 11217 » 18. R I 963/31 11273 » 1048/30 · 10560 
» 4. Rv II 539/30 . 11218 » 18. R I 1018/31 . 11274 R I 704/30 · 10436 » 1054/30 · 10524 
» 4. Rv II 653/30 . 11219 » 18. Rv I 1519/30. 11275 >, 748/30 10488 » 2/31 · 10471 
» 4. Rv U 685/30 . 11220 » 18. Rv I 1678/30. 11276 » 772/30/3 10618 » 4/31 · 10537 

" 4. RvU 689/30 . 11221 » 18. Rv I 1732/30. 11277 
" 797/30 10432 >. 5/31 · 10538 

» 4. Rv U 784/30 . 11222 » 18. Rv I 1770/30. 11278 » 833/3e 10678 » 7/31 · 10472 
» 4. Rv II 864/30 . 11223 » 18. Rv I 1876/30. 11279 » 881/30 10511 " 9/31 10619 
» 5. R I 717/31 11224 " 18. Rv I 2072/30. 11280 » 892/30 10441 " 11/31 10539 
» 5. R I 766/31 11225 » 18. Rv I 2142/30. 11281 » 895/30 · 10477 » 17/31 10496 

:'ii " 5. R I 869/31 11226 » 18. Rv I 1809/31 11282 » . 900/30 · 10482 » 19/31 10455 
» 5. R I 920/31 11227 » 18. Nd II 121/31 . · 11283 » 905/30 · 10430 » 22/31 · 10494 

!'I » 5. R I 989/31 11228 » 18. Nd II 132/31 · 11284 >. 906/30 · 10581 » 23/31 · 10483 :"! 
» 5. R I 993/31 . 11229 » 19. R I 370/31 · 11285 » 907/30 · 10437 » 26/31 10598 

':I » 5. Rv I 1389/30. 11230 » 19. R I 836/31 · 11286 
" 919/30 · 10467 » 30/31 10479 

» 5. Rv I 1812/30. 11231 » 19. R I 848/31 11287 » 925/30 · 10449 » 33/31 10508 
» 5. Rv I 1894/30. 11232 » 19. R I 923/31 · 11288 » 926/30 10433 » 34/31 10599 
» 5. Rv I 1957/30. 11233 » 19. R I 994/31 · 11289 " 928/30 10501 » 37/31 10808 
» 5. Rv I 2048/30. 11234 » 19. Rv I 1487/30. · 11290 » 930/30 10427 . » 38/31 10509 
» 5. R II 287/31 11235 » 19. Rv I 1634/30. .11291 » 932/30 10522 » 44/31 · 10540 
» 5. R U 324/31 11236 » 19. R U 282/31 · 11292 » 949/30 10474 » 45/31 · 10574 
» 5. R U 366/31 . 11237 » 19. R U 325/31 · 11293 » 953/30 10424 >, 47/31 10510 

" 5. Rv U 638/31 . 11238 » 19. Rv II 769/30 . · 11294 » 954/30 10512 » 48/31 · 10575 
» 7. Rv I 1318/31. 11239 » 19. Rv II 808/30 . · 11295 » 964/30 10453 » 50/31 · 10544 
» 9. R I 969/31 . 11240 » 19. Rv II 814/30 . · 11296 » 968/30 · 10450 » 54/31 · 10686 

" » 9. Rv I 1540/30. 11241 » 19. Rv U 870/30 . 11297 » 969/30 · 10425 » 57/31 10587 1\1i 
9. Rv I 1681/30. 11242 21. R U 330/31 11298 · 10513 61/31 10541 " » » 976/30 . » 

» 9. Rv I 1832/30. 11243 » 22. Rv I 1060/30. 11299 » 981-984/30 · 10679 » 64/31 10514 
» 9. Rv U 726/30. 11244 » 22. R II 358/31 11230 » 986/30 · 10622 » 66/31 10515 

,II; » 10. R I 858/31 11245 » 22. Rv U 606/30 . 11301 » 997/30 · 10523 » 68/31 10542 i;J » 10. R I 918/31 11246 » 23. Rv I 908/30 11302 » 1002/30 · 10551 » 81/31 10827 
» 10. Rv I 1749/30. 11247 » 1003/30 · 10559 » 85/31 10627 
» !O. Rv I 1570/31. · 11248 

Dodatek: » 1004/30 · 10438 » 89/31 10635 
I 

" !O. Rv I 1928/31 . · 11249 » 1005/30 · 10489 » 94/31 10529 ,~ II 
» 10. R U 288/31 11250 

Rozhodnutí senátu pro řešení konfliktů » 1008/30 10490 » 96/31 10576 
,"I » 10. R U 333/31 11251 » 1009/30 · 10468 » 97/31 · 10561 
: ~ I i » ll. Rv 11178/30. 11252 kompetenčních. 

» 1012/30, 1013/30 · 10491 » 98/31 · 10592 
'i!1 » 16. Rv I 1612/30. 11253 

červen 5. Č. j. 714/31 · Dodatek I. » 1015/30 · 10555 » 106/31 · 10646 
:.:: » 16. Rv I 2242/30. 11254 

5. Č. j. 734/31 · Dodatek ll. » 1017/30 · 10502 ), 111/31 · 10562 
;1;! 17. R I 881/31 11255 » 1018/30 · 10478 115/31 · 10552 » » » 
,~I! » 17. R I 976/31 11256 

· Dodatek Ul. » 1020/30 10442 » 116/31 · 10593 
,.; » 17. R I 980/31 11257 prosinec 7. Č. j. 744/31 

· Dodatek IV. 
» 1021/30 10492 » 117/31 · 10563 

!Ii » 17. R I 997/31 11258 » 7. Č. j. 748/31 » 1023/30 10756 » 118/31 10680 
"';,: » 17. R I 1000/31 11259 » 7. Č. j. 758/31 · Dodatek V. » 1026/30 10528 » 119/31 · 10588 

» 17. R I 1008/31 11260 » 7. Č. j. 766/31 · podatek Vl. » 1037/30 10469 » 120/31 · 10543 
il;: » 1038/30 · 10462 » 122/31 · 10692 
I'I » 1043/30 · 10493 » 127/31 10607 

~-i)1 
» 1044/30 10443 » 131/31 10577 
;; 1045/30 10454 » 140/31 10600 

li;l 



XI[. . XIII. 

Čís. Čís. Čís. čís. 

Rl 143/31 10641 R I 329/31 11005 Rl 563/31 · 11037 R I 813/31 11202 

" 147/31 10608 " 335/31 10852 » 565/31 · 10922 " 824/31 II 106 
» 149/31 10795 " 339/31 10828 » 567/31 · 10979 )'f 825/31 1I08e 
» 152/31 10647 );. 340/31 · 10821 " 568/31 · 10966 " 828/31 1I090 

" 154/31 10658 , 345/31 · 10799 » 571/31 · 1I006 " 833/31 11073 
» 157/31 · 10609 " 350/31 · 10892 » 575/31 · 11089 » 834/31 11185 
» 169/31 · 10625 » 356/31 · 10757 » 579/31 · 1 1096 » 836/31 11285 
» 170/31 · 10510 " 359/31 10822 » 580/31 · 11046 » 842/31 11147 
» 173/31 · 10648 » 364/31 10876 " 583/31 10996 » 848/31 · 11287 
» 177/31 10736 » 370/31 11285 " 586L31 10961 » 856/31 · 11139 
» 178/31 10796 >, 371/31 10788 " 589/31 11007 » 858/31 · 11245 

" 186/31 10668 " 379/31 10857 " 596/31 10980 ,> 865/31 · 11192 

" 187/31 10681 » 382/31 10800 » 598/31 10923 » 869/31 · 11226 

" 189/31 10682 " 389/31 10812 " 603/31 11271 » 879/31 · 11140 
» 192/31 10772 » 390/31 10829 » 606/31 · 10930 " 881/31 11255 

!;,!i >, 194/31 10669 » 392/31 10940 » 607/31 · 10924 " 884/31 .' . 11141 
» 198/31 10778 » 393/31 10823 )' 611/31 11084 » 894/31 · 11193 

!,Iq » 199/31 10693 " 395/31 10893 » 613/31 11053 » 904/31 · 11175 
i'!'! » 201/31 10649 " 404/31 11014 » 614/31 11061 ~> 911/31 11272 

" 204/31 10700 " 414/31 · 10830 " 615/31 11189 » 918/31 11246 
,: » 205/31 10665 » 421/31 · 10831 » 617/31 10984 » 920/31 11227 

!:!\f » 207/31 10701 » 423/31 · 10832 " , 620/31 11126 » 923/31 11288 
! ,. 209/31 10659 " 427/31 · 10858 " 627/31 11017 " 926/31 11162 

» 210/31 10878 » 434/31 · 10853 " 633/31 . . · 11047 " 930/31 11176 
, ,> 212/31 10747 » 435/31 · 10840 » 640/31 . . · 10927 " 963/31 · 11273 

!; : ~ i :' I " 213/31 10702 » 440/31 , 10912 " 641/31, 642/31 , 11085 » 969/31 · 11240 
>, 214/31 , 10773 » 443/31 · 10841 » 645/31 · 10997 » 976/31 · 11256 
» 220/31 , 10687 » 446/31 · 10869 » 649/31 · 11038 " 980/31 11257 
» 224/31 · 10721 » 448/31 · 10960 » 652/31 · 11062 :;, 989/31 11228 

::;i[ 
» 229/31 · 10787 " 456/31 , 10901 " 653/31 · 11190 " 993/31 11229 

",< » 233/31 · 10650 " 465/31 · 11015 » 662/31 · 10931 » 994/31 11289 
jl » 238/31 1 1031 » 

mj§l/2 
10859 » 663/31 · 10941 » 997/31 11258 

P!, " 240/31 , 10934 » · 11072 » 673/31 ' 10998 » 1000/31 11259 ,',ii 
), 244/31 , 10715 » 473/31 · 10879 » 677/31 · 10967 » 1008/31 · 11260 ;r 

I',' 
» 246/31 , 10670 » 474/31 · f0962 » 681/31 · 11054 ,> 1018/31 · 11274 

I', » 252/31 · 10703 " 478/31 · 10864 » 683/31 · 11048 

i"i > 257/31 , 10671 " 481/31 10880 » 684/31 11127 
i'I » 261/31 , 10850 » 490/31 · 10948 » 697/31 11025 Rv I 
',,',i >, 265/31 , 10906 » 494/31 , 10902 " 698/31 11111 
;:,: 
l\l 

), 270/31 · 10716 » 495/31 , 10995 »' 705/31 11191 Rv I 25/30 , 10545 
» 281/31 · 10851 » 500/31 · 10881 » 706/31 , 11137 " 26/30 · 10525 

:\\:! » 283/31 , 10797 » 505/31 10949 " 711/31 · 10937 » 38/30 · 10475 

lil " 286/31 , 10726 » 508/31 10918 » 717/31 · 11224 » 39/30 · 10556 
» 287/31 10798 » 511/31 10955 " 718/31 · 11049 » 55/30 · 10564 

:1:\:1 " 288/31 10875 » 512/31 11069 » 723/31 11097 » 69/30 10503 

fl 
» 291/31 10717 » 516/31 · 10903 » 724/31 11008 » 107/30 10628 

lb » 294/31 10722 » 522/31 · 10956 » 729/31 11128 ,> 122/30 10779 
» 295/31 11174 » 523/31 10950 » 731/31 10985 » 132/30 10452 

:!:!'i 
» 298/31 · 10887 » 527/31 10963 » 734/31 1 1036 » 159/30 10456 

,,;.I " 300/31 · 10727 » 534/31 10957 » 740/31 · 10968 » 167/30 10516 
~r;' » 301/31 · 10737 » 537/31 10964 » 751/31 · 11009 » 187/30 10589 _I,i 

IHI » 304/31 · 10718 » 540/31 11016 » 758/31 · 11138 » 192/30 10565 
",l » 307/31 10738 543/31 11023 » 765/31 · 11050 » 204/30 10504 » 
i:!I: » 308/31 · 10739 » 547/3. 10965 » 766/31 · 11225 » 206/30 10497 

1':11 » 312/31 , 10868 » 549/31 · 11024 » 778/31 · 11098 » 220/30 10463 

'I 
» 313/31 , 10763 » 550/31 · 11117 » 789/31 · 11070 » 227/30 · 10566 
» 316/31 · 10728 » 554/31 · 10939 >, 800/31 ' 11105 » 260/30 · 10505 

I!:(I » 318/31 10748 » 556/31 · 11032 " 803/31 11039 » 261/30 · 10517 
iii » 321/31 · 10774 557/31 , 10929 » 810/31 · 11184 » 269/3C · 10567 
"'I 

» 
ii' >, 324/31 · 10764 » 559/31 , 10916 » 811/31 · 11099 » 270/30 · 10444 
i',! 

i r ~ ! i ' 



XIV. XV. 

čís. čís. čís. 

II 

čís. 

Rv I 272/30 10428 Rv I 802/30 10705 Rv I 1273/30 11178 Rv I 1770/30 11278 

" 275/30 10672 » 812/30 11102 1274/30 11129 r » 1773/30 11267 
278/30 10601 816/30 

), 
· 11011 ,I 1812/30 11231 » » 10861 1276/30 » 

10546 
» 1832/30 11243 » 300/30 » 819/30 10843 1277/30 · 11143 

II 

j/ 

322/30 10568 828/30 10781 
» 11056 1861/30 10707 » » 1288/30 » 

327/30 10484 829/30 10643 
» 11156 1868/30 10708 » » » 1289/30 I, 

» 
» 329/30 10582 >, 830/30 10844 1293/30 11179 » 1871/30 11268 
» 336/30 10688 840/30 10866 

» 10896 li » 1876/30 · 11279 » ~ 1300/30 
» 347/30 10530 » 844/30 10845 1304/30 11057 

I 
» 1891/30 · 11196 

349/30 10506 
~> 

· 11120 1894/30 · 11232 » " 853/30 11148 1311/30 » 
350/30 10547 » · 11042 I 1895/30 10485' » » 854/30 11041 1322/30 

II 

» 
» 352/30 10913 876/30 10871 

» · 11020 » 1899/30 · 10684 » 1327/30 » · 10434 » 376/30 10583 » 877/30 10882 1329/30 11077 >, 1910/30 
404/30 10698 885/30 

» 11071 1917/30 · 11130. » » 10854 1335/30 
. » 

424/30 10611 
» 10532 ,i 1925/30 · 10457 » >, 886/30 10694 1342/30 » 

451/30 10629 898/30 10889 
» 10759 

I 
1929/30 · 11063 » » 1365/30 » 

» 455/30 1 1040 900/30 1 1000 
» 11121 

III 

1944/30 · 10486-» 1369/30 » 
457/30 lO602 908/30 11302 

» 11230 1957/30 · 11233 » " " 1389/30 » 
» 472/30 10636 » 912/30 10790 1421/30 · 11157 » 2047/30 · 10451 

487/30 10789 916/30 11261 
» 

· 1 1021 2048/30 11234 » 1427/30 » 
497/30 10623 

» 

II 
2058/30 · 11269 » » 927/30 1 1026 1429/30 · 11163 » 

514/30 10654 
» 2072/30 · 11280 » » 945/30 10942 » .1433/30 · 11155 » 

» 521/30 10667 » 951/30 10895 1434/30 · 10972 
'[ 

.> 2079/30 · 10464 
538/30 10531 

» 2119/30 11027 » » 953/30 10480 1448/30 · 11180 » 
539/30 

» 

II 

2126/30 10751 » 10758 » 968/30 10910 1457/30 · 10723 » 
542/30 

» 2142/30 11281 » 10749 » 969/30 · 10706 » 1462/30 · 11262 » 
» 543/30 10909 » 972/30 · 11074 1465/30 · 11194 » 2188/30 10877 

545/30 10642 
» 2195/30 11103 » » 976/30 · 10782 1470/30 · 11158 » 

547/30 10673 
» 2201/30 10973 » » 1001/30 · 10969 1482/30 · 10809 

II 
» 

549/30 10652 
» 2242/30 11254 » » 1002/30 10911 » 1487/30 · 11290 » 

» 550/30 10660 » 1007/30 11033 » 1492/30 · 11195 I » 2245/30 10952 
» 567/30 10661 » 1010/30 11203 » 1519/30 · 11275 » 2301/30 10974 
» 578/30 10683 » 1012/30 10814 " 1530/30 '. 11181 » 1/31 · 10938 
» 579/30 10704 » 1020/30 10837 » 1540/30 11241 » 3/31 · 11144 
» 602/30 10907 » 1057/30 11204 » 1544/30 , 11164 » 46;;n · 10012 
» 616/30 10914 » 1060/30 11299 » 1549/30 11058 » 70/31 1 077:; 
» 623/30 10780 » 1064/30 10970 » 1559/30 11263 » 109/31 1 1092 
» 630/30 10719 ». 1080/30 11091 » . 1582/30 11165 » 131/31 10585 
» 635/30 10750 » 1081/30 11205 » 1584/30 11264 » 143/31 10766 
» 637/30 10860 » 1082/30 10872 » . 1592/30 11112 » 173/31 11160 
» 640/30 10765 » 1084/30 11055 », 1596/30 11087 » 188/31 10526 
» 658/30 10999 » 1087/30 10971 » 1611/30 · 10760 » 195/31 10709 
» 661/30 11100 » 1108/30 11149 » 1612/30 · 11253 » 224/31 10620 
» 664/30 10689 » 1111/30 11118 » 1626/30 · 11265 » 303/31 1078:> 
» 665/30 10908 » 1117/30 11075 » 1630/30 · 11206 » 331/31 10621 
» 693/30 10699 » 1138/30 11214 » 1634/30 · 11291 » 339/31 · 11166 
» 701/30 10951 » 1163/30 11051 » . 1657/30 · 11207 » 348/31 · 10720 
» 722/30 10801 » 1169/30 10644 , » 1663/30 · 10594 » 355/31 10732 
» 723/30 10870 » 1172/30 11177 » 1678/30 · 11276 » 360/31 10815 
» 725/30 10833 » 1178/30 11252 » 1681(30 · 11242 » 365/31 11064 
» 731/30 10740 » 1188/30 11107 » 1698/30 · 11208 . » Cl69/31 · 108.62 
» 734/30 10824 » 1198/30 10590 » 1711/30 · 11002 » 440/31 · 10724 
» 737/30 11101 » 1200/30 11076 » 1730/30 .10925 » 457/31 .. 10752 
» 738/30 10637 » 1202/30 11001 . » 1732/30 · 11277 » 458/31 10953 
» 745/30 10825 » 1214/30 11119 » 1742/30 · 11215 » 499/31 · 10943 
» 748/30 10584 » 1222/30 11018 » 1749/30 11247 » 521/31 · 10674 
» 759/30 10813 » 1223/30 11019 » 1750/30 11200 » 556/31 · 10741 
» 775/30 10888 » 1232/30 11010 » 1753/30 11186 » 563/31 · 10816 
» 783/30 . 10865 » 1239/30 · 11142 » 1754/30 11266 » 626/31 · 10886 
» 795/30 . 10842 » 1270/30 · 11108 » 1755/30 11159 », 670/31 · 10742 



XVI. 
XVII. 

Cis. čís. 
čís. čís. 

Rv I 687/31 .11131 R II 474/30 · 10570 
» 719/31 · 10826 » 477/30 · 10435 R II 169/31 · 11114 Rv II 72/30 · 10616 
» 766/31 · 10767 » 479/30 · 10446 » 170/31 · 10804 » 74/30 · 10500 
» 777/31 · 11187 » 480/30 · 10439 172/31 · 10899 » 94/30 · 10675 

785/31 · 10768 481/30 · 10447 
» 

· 10819 96/30 · 10579 » » 176/31 » 
817/31 · 10810 482/30 · 10548 

» 
· 10846 103/30 · 10591 » » 185/31 » 

837/31 · 10917 483/30 · 10460 
» 

· 10847 110/30 · 10617 » » 186/31 » li:! 858/31 · 11167 488/30 · 10549 
» 

· 10946 122/30 · 10624 
" 

,» » 195/31 » 
905/31 · 10919 489/30 , 10571 » 

· 11022 128/30 , 10771 » » 201/31 » 
» 930/31 · 10863 490/30 · 10476 » 

· 11003 131/30 , 10596 » 203/31 » 
» 947/31 · 10890 494/30 · 10586 » 

· 10958 140/30 · 10535 » 204/31 » 
» 1076/31 · 11065 498/30 · 10638 

» 
· 11034 141/30 · 10572 » 210/31 » 

» 1107/31 · 10986 2/31 · 10553 
» 

· 10959 143/30 · 10754 » 223/31 » 
1120/31 · 11078 9/31 · 10533 

» 
· 10947 144/30 · 10626 » >-- » 224/31 » 

» 1129/31 · 10987 » 10/31 · 10498 » 225/31 · 10981 » 148/30 · 10653 
» 1130/31 · 10988 » 13/31 · 10473 » 226/31 · 10928 » 189/30 · 10657 
» 1150/31 · 11012 » 14/31 · 10520 228/31 · 11068 » 195/30 · 10580 » » 1153/31 · 10897 » 15/31 · 10499 234/31 · 11197 » 200/30 · 10597 1195/31 · 10920 19/31 · 10710 

» 
· 10977 202/30 · 10645 » » » 235/31 » 

~, 1303/31 · 10989 » 20/31 · 10630 » 237/31 · 11060 » 211/30 · 10755 
» 1318/31 · 11239 » 25/31 · 10613 » 246/31 · 10991 » 215/30 · 10915 
» 1331/31 · 10944 » 27/31 · 10534 » 248/31 · 11198 » 222/30 · 10792 
» 1358/31 · IIQ61l » 28/31 · 10605 » 250/31 · 10933, » 228/30 · 10634 
» 1401/31 · 11067 » 29/31 · 10595 » 251/31 · 10936 » 229/30 · 10784 
» 1436/31 · 10932 » 34/31 · 10633 » 252/31 · 10992 » 242/30 · 10849 
» 1441/31 · 11150 » 37/31 · 10614. » 257/31 · 11153 » 257/30 · 10663 
» 1446/31 · 11052 » 41/31 · 10578 » 264/31 · 11030 » 261/30 · 11044 
» 1502/31 · 10945 » 43/31 · 10655 » 279/31 · 11145 » 292/30 · 10867 
» 1503/31 · 11028 » 48/31 · 10904 » 280/31 · 11035 » 303/30 · 11104 
» 1510/31 · 11122 » 51/31 · 10606 » 282/31 · 11292 » 307/30 · 10730 
» 1570/31 · 11248 » 52/31 · 10761 » 287/31 · 11235 » 309/30 · 10993 
» 1585/31 · 11088 » 53/31 · 10615 » 288/31 · 11250 » 315/30 · 11004 
» 1590/31 · 11013 » 56/31/3 · 10975 » 289/31 · 11043 ), 317/30 · 10883 
» 1593/31 · 11079 » 62/31 · 10690 » 291/31 · 11093 » 336/30 · 10954 
» 1631/31 · 11080 » 6'5/31 · 10695 » 292/31 · 11082 » 337/30 · 10891 
), 1651/31 · 11059 » 75/31 · 10769 » 296/31 · 11161 » 338/30 · 10785 
» 1680/31 · 11081 » 77/31 · 10776 » 297-299/31 · 11109 » ' 350/30 .10982 
» 1725/31 · 11123 » 79/31 , 10711 » 309/31 · 11094 » 353/30 · 10983 
). 1809/31 · 11282 » 83/31 · 10729 » 313/31 · 11151 » 357/30 · 10855 
» 1812/31 · 11113 » 87/31 · 10725 » 317/31 · 11146 » 362/30 · 10884 
» 1848/31 · 11188 » 90/31 · 10656 » 322/31 · 11132 » 363/30 · 10440 
» 1888/31 · 11216 » 92/31 · 10662 » 324/31 · 11236 " 366/30 , 10954 
» 1928/31 · 11249 » 102/31 · 10743 » 325/31 · 11293 » 380/30 · 10786 » 1935/31 · 11168 )' 109/31 · 10696 » 326/31 · 11182 » 382/30 · 10805 

» 114/31 · 10905 » 327/31 · 11169 » 389/30 · 10900 
RII » 125/31 · 10744 » 330/31 · 11298 » 394/30 · 10745 

» 128/31 · 10935 ;;'> 332/31 · 11209 » 400/30 · 10639 
R II 359, 360/30 · 10495 » 131/31 · 10834 » 333/31 · 11251 » 401/30 · 11095 

» 365/30 · 10481 » 132/31 · 10753 » 337/31 · 1121O » 402/30 ' .10839 
» 435/30 · 10458 » 133/31 ' 10802 » 345/31 · 11211 » 405/30 · 10873 
» 437/30 · 10459 » 142/31 ' 10976 » 348/31 · 11183 » 438/30 · 10874 
» 440/30 · 10557 » 143131 · 10898 » 358/31 · 11300 » 454/30 · 10856 
» 445/30 · 10431 » 151/31 · 10803 » 366/31 , 11237 » 458/30 · 10793 
» 447/30 ' 10465 » 153/31 · 10777 » 400/&1 · 11270 » 460/30 · 11201 
» 449/30 · 10569 » 154/31 · 10791 Rv ll. » 463/30 · 10894 
» 456/30 · 10603 » 155/31 ' 10838 » 471/30 · 10836 
» 458/30 · 10466 » 156/31 · 10770 Rv II 569/29 · 10666 » 479/30 · 10820 
» 461/30 · 10604 » 163/31 · 10835 » 16/30 · 10426 » 491/30 · 11212 
» 471/30 · 10429 » 167/31 · 10817 » 31/30 ' 10550 » 535/30 · 11199 
» 473/30 · 10445 » 168/31 · 10818 » 40/30 · 10848 » 536/30 · 11217 

» 53/30 · 10487 » 539/30 · 11218 
Civilni rozhodnutí XlII. 



XVIII. 

Čís. čís. 

Rv U 549/30 · 11115 Rv U 229/31 11045 
»- 550/30 · 11116 » 298/31 - · 10731 
» 556/30 · 10573 » 397/31 · 10921 

" 559/30 · 1 1124 » 441/31 · 10978 
» 602/30 · 10554 » 544/31 · 11060 
» 603/30 · 10926 » 561/31 · 10994 
» 606/30 · 11301 » 638/31 · 11238 
» 634/30 · 11154 » 669/31 · 11125 
» 641/30 · 10651 P!es. (plenární rozhodnutí atd.). 
» 653/30 · 11219 , 
» 662/30 · 10521 Pres. 916/30 · 10714 
» 674/30 · 11213 Pres. 1285/30 · 10632 
» 685/30 · 11220 Pres. 221/31 · 10807 
» 689/30 · 11221 
» 714/30 · 10712 Co I 
» 726/30 · 11244 Co I 4/30 » "134/30 · 10448 · 10631 
» 749/30 11170 

Co U » 758/30 · 11171 
» 768/30 · 1 lilO Co U 1/31 · 10697 
» 769/30 · 11294 N I » 774/30 · 11172 
» 780/30 · 10733 N I 174/30 10527 
» 781/30 · 10507 
» 784/30 · 11222 Nd I 
» 808/30 · 11295 

Nd I 31/31 · 10518 » 813/30 10676 
» 814/30 · 11296 » 80/31 · 10519 
» 822/30 · 11133 » 429/31 · 10990 
» 828/30 · 1 1134 » 439/31 11029 
» 829/30 · 1 1135 Nd II » 836/30 · 10640 
» 860/30 · 10762 Nd U 32/31 · 10734 
» 864/30 · 11223 » 39/31 · 10735 
» 870/30 · 11297 » 41/31 · 10794 
» 875/30/1 · 10461 » 102/31 · 11083 

li » 876/30 · 10558 » 105/31 11152 
» 882/30 · 10713 » 121/31 · 11283 
» 903/30 · 10536 » 132/31 · 11284 
» 30/31 · 11136 
» 40/31 · 10811 Rozhodnutí senátu 
» 82/31 · 11173 pro řešení kompetenčních konfliktů. 
» 88/31 , 10885 
» 108/31 · 10691 Čís. 714/31 Dodatek I. 
» 112/31 · 10746 » 734/31 Dodatek II. 
» 128/31 · 10685 » 744/31 Dodatek Ul. 
» 185/31 · 10664 » 748/31 Dodatek IV. 
» 198/31 · 10677 );. 758/31 Dodatek V. 
» 212/31 · 10806 » 766/31 Dodaték VI. 



čís. 10424. 

Prozatímní opatfení soudní zápovědí nezciziti, neobtížiti nebo ne
zastaviti nemovitost (§ 382 čís. 6 ex. ř.), jest přípustným jen k zajištěni 
nároku, vztahujíciho se k této nemovitosti, a můžé býti povoleno jen 
Ji ochraně práv věcných, do pozemkové knihy již zapsaných, nebo 
k ochraně nároků sice obligačních, které však zápisem do pozemkové 
lmlhy lze přeměniti v práva věcná. 

Smluvnímu zákazu, nezciziti· a nezatížiti nemovitosti, ujednanému 
mezi osobami, uvedenýmí v druhé větě § 364 c) obč. zák., lze zápisem 
do pozemkové knihy zjednati· účinek věcný a nárok z něho může býti 
chráněn soudní zápovědí podle § 382 čís. 6 ex. ř. 

Není-Ii smluvní ~fikaz, nezciziti a nezatížiti nemovitost, ujednán mezi 
osobami uved~nými v druhé větě § 364 c) obč. zák., má jen účinek 
obligační, působí jen mezi stranami a nef?;~ ~i zapsati do pozemkové 
knitíYlil'í!jistitl soudni zápovědí poIDe§382 čís~6ex.ř:-V toňitojlřr:·-

·"pád[ne1ze vyhověti ani návrhu, by knihovnímu soudu bylo zapovězeno 
nevyříditi žádost odpůrce o povolení poznámky pořadí pro zamýšlené 
zHzení zástavního práva na jeho nemovitostech, usnesení o tom ne
vyhotoviti a nedoručiti. 

(Roá ze dne 7. ledna 1931, R I 953/30.) 

Jan K. navrhl proti manželům S-ovým prozatímní opatření a) zá
kazem knihovnímu soudu, nevyhověti návrhu manželů S-ových ze dne 
6. října 1930, by byly pro pohledávku 110.000 Kč zavazeny nemovitosti 
ve vložce 4321, náležející jim každému polovicí, a nemovitosti ve vložce 
čís. 4322, náležející jim každému čvrtinou, nevyhotoviti příslušný 
knihovní výměr a nedoručiti ho bance U. nebo komukoliv jinému, b) zá
kazem manželům s-ovýrn jako spoluvlastníkům továrních budov ve 
vložkách čís. 4321 a 4322, tyto budovy neprodati, nezavaditi a nezasta
viti. V návrhu bylo jen uvedeno, že jest činěn k zajištění nároku (bez 
bliž~ího údaje). Ze žádosti bylo vidno, že navrhovatel zapůjčil odpůrcům 
hotově 225.000 Kč a že se dlužníci zaváza:li, dokud tento dluh ne
bude zcela splacen, své nemovitosti ani nezatížiti ani neprodati. S o u d 
p r v é s tol i c e návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

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

Dúvody: 

" Lze sice připustiti, že podle obsahu návrhu není pochybnosti o tom, 
ze navrhovateli jde o zajištěl1ínároku, příslušejícího mu proti odpůrcům 
by se zdrželi knihovního zatížení a zcizení nemovitostí jim patřících. T~ 

Civilní rozhodnutí XIII. 
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však nemůže na osudu návrhu nic změniti. § 382 čís. 6 ex. ř. připouští 
soudní zápověď, nezciziti, neobtížiti a nezastaviti nemovitosti, zapsané 
v pozemkové knize, jen k zajištění nároku, vztahujícího se k těmto ne
movitostem, zápověď lze tedy povoliti jen k ochraně práv věcných, do 
pozemkové knihy již zapsan~ch nebo k ochraně nároku sice obligačních, 
které však zápisem do pozemkové knihy lze přeměniti v práva věcná. 
Takového nároku navrhovatel nemá. Právní účinek smluvních zákazít, 
nezciziti a nezatížiti nemovitost, jest upraven v § 364 c) obč. zák. Podle 
tohoto ustanovení (druhá věta) pusobí takový zákaz proti třetím osobám, 
má tedy věcný účinek jen, je-Ii ujednán mezi manžely neb osobami pří
buznými a sešvakřenými v zákoně blíže označenými a jest zapsán do 
pozemkové knihy. Zákaz ujednaný mezi těmito osobami mítže býti chrá
něn soudní zápovědí podle § 382 čís. 6 ex. ř., neboť lze mu zápisem do 
pozemkové knihy zjednati účinek věcný, nárok z něho pro oprávněného 
vyplývající jest tedy nárokem, vztahujícím se na nemovitost, jak 
přrdpokládá § 382 čís. 6 ex. ř. Není-Ii však zákaz ujednán mezi řeče
n)·mi osobami, jak tomu jest v souzeném případě, má jen účinek obli
gační, pusobí jen mezi stranami a nenÍ. dovoleno, zapsati ho do pozem
kové knihy. Nárok oprávněného jest v tomto případě jen nárokem osob
ním. nikolivnárokem věcným, vztahujícím se na nemovitost. Oprávněný 
múže ie smlouvy žalovati, by se druhá smluvní strana zdrzela zcizení a 
zavazení svých nemovitostí, a muže, kdyby zákaz porušila, žádati ná
hradu škody podle § 1323 obč. zák. Ale nemuže žádati, by zcizení nebo 
zavazení, i když se stwlo proti smlouvě, bylo prohlášeno za, neplatné 
nebo proti němu za neúčinné. Zasáhlo by se tím do práv třetích osob, 
což nelze, ježto zákaz, jak řečeno, proti nim nepůsobí. Smluvní zákaz 
neposkytuje tedy, není-Ii tu předpokladu druhé věty § 364 c) obč. zák. 
oprávněnému právní možnosti, zabrániti protismluvnímu zcizení nebo 
zavazení nemovitostí. Naproti tomu pítsobí prozatímní opatření soudním 
zákazem zcizení a zavazení nemovitostí podle § 382 čís. 6 ex. ř. i proti 
osobám třetím, jakmile záka'Z jest poznamenán v pozemkové knize, což 
se musí státi z úřadu. Zvítězí-li ohrožená strana se svým nárokem, ne
mají zápisy, které se staly po výkonu poznámky zákazu, proti ohrožené 
straně účinnosti (§ 384 ex. ř.). Právě, by dosáhl tohoto účinku, by tím 
znemožnil odpítrcUm, zatižiti nemovitosti k jeho škodě, domáhá se na
vrhovatel prozatímního opatření. Tím se však domáhá něčeho, nač ze 
smlouvy nemá práva a co by nemohl vymoci ani exekucí, i kdyby osvěd
čený nárok byl po právu. Ž.ádané prozatímní opatření podle § 382 čís. 6 
ex. ř. není tedy k zajištění osvědčeného nároku přípustnéw návrh na jeho 
povolení byl právem zamítnut. Tím však padá i další návrh, by 
knihovnímu soudu bylo zapovězeno, nevyříditi žádost odpůrců o povolení 
poznámky pořadí pro zamýšlené zřízení zástavního práva pro dluh 
110.000 Kč na jejich nemovitostech, usnesení o tom nevyhotoviti a nedo
ručiti. Neboť toto prozatímní opatření nemůže míti jiný účel, než zne, 
možniti odpůrcům zamýšlené zavazení v pořadí před poznámkou zákazu 
podle § 382 čís. 6 ex. ř. a tím zabezpečiti tomuto zákazu plný účinek. 
Nepovolením soudního zákazu podle § 382 čís. 6 ex. ř. stalo se i toto 
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prozatímní opatření bezpředmětným Netřeba tud·· . k . 
bylo vítbec přípustné. . lZ am z oumatI, zda by 

čís_ 10425. 

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 28_ března 1928 čís. 45 
sb. z_ a 0.). , 

čtvrtletní lhůtu, na niž lze povoliti odklad exeku . . 
zásadně čitati ode dne, kdy nastala potřeba odklad ce V~k11zenim, Jest 
dne, kdy byl podán návrh na exekuční vyklizeni. u exe uce, tedy ode 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1931, R I 969/30.) 

Dít vod y: 

P~d~e § I zákona ze dne 28, března 1928 čís 45 b 
exekucm soud k návrhu povinného odložiti exeku~i vyk~i~e~i~ ~~j~J~~ 

I" 



. 
,.~ 
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místností nejvýše na dobu jednoho čtvrtletí" ~emá,li povinný ,beze ~vé 
. ,. jin' potřebě odpovídající náhrady. Ucmnost tohoto zakon!1~o 
~~~~piSI~' byla prodloužena opatřením Stálého výboru ze dne ll. ,r!J

na 

1929, čís. 157 sb. z. a n. do 31. března 1930, zákonen; ze dne 27. března 
1930 čís. 31 sb. z. a n. do 30. listopadu 1930 a zakone~ ze dne, 26. 
listo 'adu 1930 čís. 166 Č!. I!. do 31. prosince 1931. V zakon~ch techt? 
neuJádí, kdv s~ počíná čtvrtletí, na něž lze odložiti vykl~?vaCI exe~uc1. 
V rozhodnutích čís. 966 a 3072 sb. n. s. vyslovIl nejV)'ssl soud nazor, 
že lhůtu tu nelze počítati ode dne žádosti o odklad, am oDe dn~ pravo
moci usnesení, odklad povolujícího, nýbrž ode dne, ~dy r:~ne~em tOl~Y!o 
doručeno Ale podle rozhodnutí čís. 5174 sb. n. s; jest cltat! tuto, u u 
zásadně ode dne, kdy vymáhající věřitel, učinil m,;vr~ ne povo,lem ex~
kuce vyklizením a jen za výjimečnýcl:t predpokladu, jlchz ,hl vsak ,nem, 
od doby pozdější. Nejvyšší soud nemá příčiny, b~ se o,dchylrl od zasady 
takto vyslovené, neboť oním dnem nastala práve potreba od~!adu ex~' 
kuce. Jak zřejmo z motivů k zákonu ze dne 26. dubna 1923,. ClS. ~6 s . 
z. a n., jest kromě jiného účelem předpisu o odkladu ,vy~l1zovacI exe, 
kuce, by provisorium, jímž odklad je, nebylo prodluzovan~ do. neko, 
nečna Vzhledem k tomuto zákonodárcovu umyslu jes,t vykladat! usta, 
noven'i § 1 zákona čís. 45/1928 tak, že čtvrt!etí, na, n~ byl odkl,ad exe, 
kuce povolen, nelze počítati. ?~e dne vydám, ~or,ucem ne?o pravop!at; 
nosti usnesení lhůtu poVOIU]1Clho, an den vydam a d?ruce~1 usne,em 
jest nejistý a nelze často zabrániti povinnému, by různyml l};,vrhy ~,re: 
kursy neoddálil vydání usnesení na měsíce, jak v tOl}lto pnpade" Cl,mz 
vedení exekuce vyklizovací by se stalo vůbec Ilusormm, b;:l nemo'znym, 
což jistě zákonodflrce nezamýšlel a ani zamýšleti nemo~!. J:~t tedy, trvat; 
na tom že lhůtu jednoho čtvrtletí pro odklad exekuce jest' cltatr zasadne 
ode dn'e kdy nastala potřeba odkladu exekuce, tedy ode dr;e, k~y by! 
podán návrh na exekuční vyklizení. Návrh ten byl v souzenem. pnp;:lde 
podán dne 17. července. 1,930, mohl,~~dy prvm soud P?vohtr ?dklad 
vyklizovací exekuce ne1dele do 17. rlJna 1,930.a nemuze. nym" an~ 
lhůta ta již prošla, IMtu tu, která ve ,~~,utecno~h byla, mezI trm u~ln~ 
již vyčerpána, odsunouti na do~u ~ozdejs1. P~,:ev:;?ž, navrh,:Ja odl~z';.m 
exekuce po uplynutí této prvU! Ihuty nebyl jlZ uC1n;n, n3'ndll ~ray.m 
rekursní soud výkon povolené již exekuce., Tomu nem na zavadu, ze ~ r~' 
hursní i nejvyšší soud ve svých usnesemch ze dne I; srpna 1930 c.). 
R IV 675/30 a ze dne 25. září 1930 č. j. R I 716/30 (Čls. sb. 10165) nan, 
dily že ~á výkon exekuce býti staven dokud nebude právoplatně roz
hod~uto o návrhu na odklad exekuce pokud se týče po dobu, na kterou 
bude odklad povolen neboť tato usn'esení vycházela z předpokladu, že 
o návrhu na odklad 'exekuce bude rozhodnuto před uplynutím čtvrtletní 
lhůty § I uv. zák., o kterou lze nanejvýš exekuci odložiti. Pr?dloužih 
odklad exekuce přes tuto zákonem stanovenou mez nemohlo byh a ne
bylo též v uvedených rozhodnutích ~amýšleno, neb~! by te:, odporovalo 
jednak úmyslu zákonodárcovu, zjevnemu z matenall1 zak. CIS., 86/1923J 
jednak by to znamenalo odložiti výkon exek,;ce na dobu nedoz~rno,;, coz 
by bylo protizákonné. Rozhodnutí rekursn~ho soud? vyh?vu]e za~onu 
i praktické potřebě a bvlo je proto potvrdIl! a bezduvodny dovolacl re' 
kurs zamítnouti. 
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čís. 10426 . 

!3yl~1i nález .bursovního ro!,hodčího ~udu, v němž bylo uvedeno jakO 
povmny spolecenstvo, dorucen spolecenstvu v den kdy již bylo po 
právu: může sp?leče~~o okoln?s~, ž~ při vynesení nAlezu ještě nebylo 
po prav~, uplatn~)Vah Jen z!ll~tecru stížností proti nálezu podle čl. XXlll 
uvoz. zak. k c. f. s.ve Ihute tam stanovené, nikoliv žalobou o nepří
pustnost exekuce povolené na základě nálezu. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1931, Rv II 16/30.) 

Nálezem rozhodčího soudu plodinové bursy v Brně ze dne 20. února 
1929 bl:l()uz~áno právem,..že synd~kát, společenstvo s r. o., jest povinno 
,:apl~l!t1 fIrmo. O. 8.79? Kc. Na zakladě tohoto rozhodčího nálezu byla 
flrme O. prol! ~yndlkatu k vydobytí přisouzené pohledávky povolena 
exek~ce na n;ov~tosl!. žalobou" o ,niž tu j?e) domáhal se ~yndikát proti 
lrrme O: ,Z;u~e!l1 exekuce] tvrde, ze ,exekucm. t~ul byl vydan proti osobě 
neexlstU]ICI, ]ezto~yndlkat byl zapsan do re]stríku teprve dne I. března 
1929: 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: 
ŽalUJící strana domáhá se prohlášení exekuce za nepřípustnou ve smy
slu § 39 čís. I .aJ 5 ex. ř. a zrušení exekučního titulu. Žalobou lze se do, 
máhati zruš~n! exekuce i z důvodu, že žaloba nebyla řádně doručena. 
Z ustanovem cl. XXIII. a XXV. uv-. zák. k c. ř. s. a z posledního od, 
st;lVce čl. X~?<-. uv. z~k. k ~x. ř . .test, však patrn.", že pro nálezy bursov
mch rozhodclch soudu platr zvlastm ustanovem o tom jak výroky bm
s~vních r?zhodčích soudů mohou býti napadány. Padle čl. XXIII. uv. 
~ak. k c. r. s. ,mohou 3ýti n':I?~,dány zJ?ateční stíŽ?ostí a žalobou podle 
cl. XXV. uV. zak. k c. r. s., pncI,\r se vyrok rozhodclho soudu bursovního 
př~dpisům ?onucujícího práv,:. Žalující strana měla napadnouti exe
kYC;l1 I1tu! zalobou pro zmatecnost podle čl. XXIII. odstavec druhý a 
treh uV. zak. k c. ř. s. Podle ustanovení §39 čís. I a 5 ex. ř. jest exekuci 
zrušiti, byl ,li, exekuční titul, jenž jest jejím zákl;:ldem, právoplatným roz
sudke~ uznan za ;replaJtný, zrušen nebo jinak prohlášen za neúčinný 
(na pnklad P??le cl. XXI!!. a XXV. ,!.v', zák. k c. ř. 5.); nebo, byla-li 
exekuce prohlasena za nepnpustnou z ]1nych důvodů právoplatným roz
hodnutím (na příklad podle čl. XXIX., XXX. uv. zák. k ex. ř., podle 
§§ 28: 35 ex. t., a pod.). V souzeném případě bylo proto ž;:llobu zamít, 
noutI Jako. nepnpustnou .. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
t,vrdl!. D u vod y: SyndIkát neexistoval j;:lko právnická osoba dne 20. 
unora) 929, kdy byl vydán nález rozhodčího soudu Plodinové bursy 
~ Br,ne, e;(!~toval yšak právně dne ll. března 1929, kdy nález byl doru
ce~ :;,alu j ICI strane. An syndikát proti tomuto nálezu nepodal v zákonné 
lh'!te ,op~avné prostředky, nabyl nález přes to, že ho bylo docíleno ve for, 
n!alne z3'va,dnémřízení, formální právní moci, a jest exekučním titulem. 
lato pravnr moc trvá, pokud tento titul nebyl příslušnými prostředky zba
ven pravomoci, totiž zrušen. Bylo by bývalo na žalující straně by uplamo
vala zmatečnost nálezu žalobou, upravenou čl. XXIII. uv. ~ák. k c. ř. s. 
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Teorve kdyby exekuční titul k této žalobě byl býval pr~hlášen :,ou,dním 
h ď utím za neplatný mohla by žalující strana docl\Jh zr~se.m e;<e

~~~e o ~uhým návrhem (§'39 ex. ř.). Žalobou, o niž tu Jde, nečel! vsa~ za
IUjícPstrana titulu samé.mu, nýbrž)~n pHpu&tn<:~l! exel?1ce. Povolem exe
kuce bylo však na základě exeku:mho l!~ul~ pnpustne. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolam. 

Důvody: 

Odvolací soud posoudil věc správně po právní, stránc'd a ~~trčí PJe: 
devším oukaz na důvody jeho rozsudku. Podle z~lo~y .~ma a se o 
volatel grohlášení exekuce za nepří~ustnou, a zrusem, p~lpadnfho, exe: 
kučního titulu, ač se v žaAobní prosbe mluvl Jen o ?,rusen; POV? e~ ex~ 
kuce a rohlášení její za nepřípustnou. Podst~t.o';l zalobl}l~o .naro u zu-

t
, , 'Paha zda nález rozhodčího soudu, tvoncl exekucm hlul, byl vy

s ava uv , .. d' hl b'ť kučním titulem ve dán právem, neboť jen v tomto pnpa e mo y I e;<e . ., . t 
smyslu § I ex ř Nález vyhovuje předpisu § 7ex. r., Jako

l 
fr,~ny J;s 

v něm 'meno~á~ dovolatel, a bylo zjištěno, že byl d'ovo ~,e I or~cen 
dne 13\řezna 1929, tudíž v den, kdy. společen~tvo bylo J:z 'po ):ravu; 
Nebylo překážky, by se žalující syndikat nebraml zI?atect;1 st~znosh 

dl 'I XXIII. uvoz. zák. k c. ř. s., což se mohlo ,stal! ovsem Jen v.e 

Y;ůt: t~;" stanovené. Opomenutím stížnosti s!al se nale; pro so?dYXI)[~
voplatným exekučním titulem, ne~oť, neh~e~l-h ,;;e k .ple~lsu,tI.XX!Il· 
uvoz. zák. k c. ř. s., není krome zmatecm shznosll po e c. . . 
opravného prostředku pmti nálezu. 

čís. 10427. 

Pozemková reforma. 
Exekuce vnucenou správou jest i u rolnických n~dílů. jen prav~ru;I

ným, nikoliv výlučným exekučním prostředke?I; pravl?elnym exekucmm 
prostředkem jest, jde-li o exekuci k vydobyli pohledal/k:. , ' 

Exekuce vnuceným zřízením zástav?ího práva n3: rO\nI~kych nedtlech 
jest se souhlasem Státního pozemkoveho utadu pnpustna. 

(R0zh. ze dne 8. ledna 1931, R I 930;30.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci vkladem zástavní,ho práva 
na nemovitost označenou knihovně jako nedíl. Rek u r snl s o t; d 
exekuční návrh zamít1. D ů vod y: Nemovitost, na mž byla napadenym 
usnesením povolena exekuce vklade!ll zástavníh? práva, Jest 1 v .navrl~u 
na povolení exekuce, i v pozemkove kmze ozna::,na Jako roln~c,k~ nedlI, 
tudíž jako usedlost naznačená v § 15 odst. (2) CIS. I a ~ 3? p:l~eloveho 
z~kona ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n. Oznac,em!ll J:,J1m Jako 
rolnického nedí1u tato její povaha natbyla podle § 3.1 tehoz z:,;k?na p~
blicity a nikdo nemůže se dovolávati toho, ~e bez sve vlily nev,edel 0'10

.: 

mezeních, jimž jest podrobeno právo k nedllu, Mezl obmezel11 ta na eZI 
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podle § 36 téhož zákona, že na rolnické nedí1y lze vésti exekuci jen vnu· 
cenou správou. Na tom nic nemění skutečnost, že rozhodnutím Státního 
pozemkového úřadu ze dne 14. června 1930 bylo povoleno zatížení ne
dílu, o nějž jde, do výše 23.500 Kč a pro vymáhající stranu, pro vě
řitele, pro něhož se exekuce vede, ani podle pozemkové knihy jsou stě
žovatelé jako vlastníci nedí1u podrobeni obmezení co do zatížení nednu 
bez souhlasu Státního pozemkového úřadu, a ani zákon ze dne ll. března 
1920, čís. 166 sb. z. a n. o úvěrové pomoCi nabyvatelů1 půdy nedovoluje, 
by na nedí! byla vedena exekuce navržená vymáhajícím věřitelem (§ 12 
téhož zákona), i kdyby vymáhaná pohledávka byla pohledávkou v témž 
zákoně uvedenou. Jest proto navržená exekuce exekučním prostředkem 
podle zákona nedovoleným a prvý soud, povo1iv ji, posoudil věc právně 
mylně. 

N e j vy š ší s o u d obnovil usnesení prvého soudu, 

Důvody: 

Rekursní soud zamítl napadeným usnesením návrh dovolacího reku
renta na povolení exekuce vnuceným zřízením zástavního práva na rol· 
niclcém nedílu povinných z důvodu, že podle § 36 pří dělového zákona 
ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb, z. a n. lze na rolnické nedí!y vésti 
exekuci jen vnucenou správou. S tímto důvodem a následkem toho se 
zamítavým usnesením rekursního soudu nelze souhlasiti. § 36 příděle
I'éh~ zákona ovšem stanoví, že na rolnické nedny lze vésti exekuci jen 
vnucenou správou, ale § 12 úvěrového zákona ze dne ll. března 1920, 
čís. 166 sb. z. a n., uvádí vnucenou správu jen jako pravidelný způsob 
exekuce, a to k vydobytí závazků z poskytnutých úvěrů a připouští 
k vydobytí úvěrových pohledávek (§§ 2 a 3 úvěrového zákona a § 35 
přídělového zákona) se souhlasem Státního pozemkového úřadu i na 

, rolnické nedí!y exekuci dražbou. Z toho plyne, že exekuce vnucenou 
správou i u rolnických nedí!ů jest jen pravidelným, nikoli výlučným 
exekučním prostředkem a že jest pravidelným exekučním prostředkem, 
jde-li o exekuci k vydobytí pohledávky. V projednávaném případě jde 
o exekuci vnuceným zřízením zást,wního práva. Nejde o exekuci uhražo
vad, k vydobytí pohled'ávky, nýbrž o exekuci, jejímž účelem a výsledkem 
jest jen zajištění nároku (viz motivy k ex. ř. str. 171, 172 a materialie 
I. str. 495 a nás1.) a tudíž jde jen o zatížení rolnického nednu. Zamení 
rolnického nednu jest však podle § 3 pří dělového zákona se souhlasem 
Státního pozemkového úřadu přípustno. Svolení pozemkového úřadu 
bylo vykázáno. Proto byla navržená exekuce zamítnuta rekursním sou
dem neprávem. 

čís. 10428. 

Pozemková reforma, 

Předpis § 31 náhr. zák. týká se i osob třetích a vztahuje se i na práva 
již před záborem (před poznámkou převzetí) řádně nabytá. Účelem § 31 
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náhr. zák. není jen zabrániti pletichám, jež by mařily provedení pozem
kové reformy, nýbrž ochrana přidě1ce proti všem nárokům,jež tu bylY 
před převzetím a jež nebyly zavčas uplatněny. 

(Rozh. ze dne 8. ledna 1931, Rv j.272130.) 

Ž.alobci domáhali se rozsudku, že žalovaným nepřísluší služebnost 
jízdy po pozemcích žalobců, jichž nabyli žalobci v pozemkové reformě; 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c I 
s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: ž.al~bce pře9nesl b~_z o~po:u 
žalované strany, že sporných parcel nabyl ze zaboru a ze zamysl~ne pr~' 
vzetí Státním pozemkovým úřadem v knihách bylo poznamenano, ze 
však ve lhůtě stanovené zákonem nebyly námitky vzneseny a obzvláště 
ani služebnost jízdy žalovanými tvrzená nebyla ohlášena. Správnost to· 
hoto přednesu byla potvrzena zprávou přídělového komisaře Státního po· 
zemkového úřadu, Čímž bylo prokázáno, že po proved~né pozn;ámc~ }a
mýšleného převzetí na nemovitostech velkostatku v predepsane Ihute .a 
vůbec ani' za pří dělového řízení námitky nebyly vzneseny, a to .am Pl
semně, ani ústně a že zejména žalovanými nebylo nic namí~áno. Toto 
opomenutí žalované strany mělo však ve smyslu § 31 náhr. zak. ze dne 
8. dubna 1920, čs. 329 sb. z. a n. v zápětí, že žalovaní pozbyli jím snad 
příslušející mimoknihovní práva, i kdyby je byli vydrželi, poněvadž 
úmyslem zákonodárce bylo chrániti přídě!ce, který musí zaplatiti státu 
za nabytí půdy pročež se třetí osobě ukládá povinnost, by své nároky 
uplatňovala ve ~tanovené lhůtě, by přídělce po up,lynutí této lhůty navždy 
byl chráněn proti všem nárokům, které vznikly před převzetím půdy 
Státním pozemkovým úřadem (srovnej rozhodnutí čís. 8407 a 8676 sb. 
n. s.). Vydržení může proto znova počíti teprve po nabytí půdy žalujíc! 
stranou. Schází tudíž podstatný předpoklad pro právní trvání služebnosh 
tvrzené žalovanými a ježto žalobce nabyl vlastnictví jen tak, jak se jeví 
podle knihovního stavu a podle případných včas uplatňovaných práv, 
byla žalobní prosba v plném rozsahu odůvodněna. 

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

Dú vo dy: 

Vývody dovolání, jež se opírá o dovolací důvod čís. ~ § 503 c. ~. s:; 
nejsou s to, by zvrátily napadený rozsudek. Odvolacl soud spravne 
uznal na základě ustanovení S 31 náhradového zákona ze dne 8. dubna 
1920, čís. 329 sb. z. a n. v do'slovu zákona ze dne 13. června 1922, čís. 
220 sb. z. a n. že služebnost jízdy, kterou si žalovaní osobují po pozemku 
žalobcúv z dftvodu vydržení, zanikla, ježto žalovaní, jak jest zjištěno, 
ve lhUtě § 31 uvedeného zákona to jest ve třiceti dnech od poznámky 
převzetí služebnost tu neuplatňovali. Názor dovolatelú, že se § 31 ná
hradového zákona netýká práv osob třetích, nemá v ustanovení uve.de
ného paragrafu opory a rovněž bez opory v uve?ené!,,_ p~ragr~fu jest 
i názor dovolatelú, že se tento § nevztahUje n" prava jlZ pred zaborem, 
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pokud se týče před poznámkou převzetí řádně, na příklad vydržením 
nabytá. Jest mylným názor dovolatelů, že účelem ustanovení § 31 ná: 
hradového zákon~.jest i~r: zabrániti pletichám, j~ž by provedení pozem
kove n;formy: ma!lly .. _Ucelem on?ho ~stanoyem ie~t ochrana přídělce 
proh vsem narokum, jez tu byly pred prevzehm a jez nebyly zavčas po
dle § 31 náhr. z~~. uplatněny, i když nár?ků těch bylo řádně nabyto 
,&rovneJ sb. n. s. ClS. 8407,8676). Odvolacl soud uznav že služebnost 
jízdy žalovanými si os_obov~ná podle .§. 31 n~h( zá_k. ~anik1a, a vy. 
hovev nasledkem toho zalobe o oduznam dotycne sluzebnosti nepochy-
bil (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). ' 

Cis. 10429. 

Byl-li soudní smir, jimž měl býti spor pro všechny účastníky ko
nečně vyřízen, uzavřen pod podmínkou, že ho neodvolá ve ll!ů!ě žádná 
ze stran, jest, byl-Ii smír odvolán ve lhůtě i jen jedním z obou žalova
ných, pokračovati v řízeni proti oběma žalovaným a není závady by 
nebylo v usneseni, jimž se řízení opět zabajuje, vysloveno, že byl ~ír 
odvolán co do obou žalovaných. 

(Rozh. ze dne 8. ledna 1931, R II 471130.) 

Ve sporu Josefa H-a proti Josefu R-ovi a Augustinu K-ovi uzavřely 
strany soudní smír pod podmínkou, že ho žádná ze stran do čtrnácti dnů 
neodvolá. Augustin R. odvolal včas smír. S o udp r v é s t o I i c e vy. 
dal pak usnesení, že smír byl podáním spolužalovaného Augusta R-3 
odyolár; ohledr:ě obou žalovaných a že v ří:ení bude pokračováno proti 
oběma zalovanym. Rek u r sní s o u d zmeni! napadené usnesení v ten 
rozum, že jest pokračovati v jednání proti oběma žalovaným že však 
,!,á odp~dnouti výrok prvé stolice, že smír pozbyl platnosti ohl~dně obou 
z~loyanych.. O u vod y: Namítá-Ii žalovaný Josef R., že tato právní 
vec Jest smlrem ze dne 17. října 1929 vyřízena i ohledně něho jest to 
soukromoprávní námitka spolužalovaného Josefa R-a. O této' námitce 
jest konečným rozsudkem rozhodnouti jako o jiných věcných námitkách 
stran rozepře. Poněvadž v souzeném případě spor nebyl skončen soud
ním smírem formálně bezvadným a konečným, náleží procesnímu soudu 
byyokračo~al v řízení a rozhodl i o námitce smíru. Jen, kdyby spor byl 
vynzen smlrem formalně bezvadným a platným, mělo býti o platnosti 
smíru rozhodováno zvláštním sporem. Procesní soud prvé stolice vy_ 
slovll·v první části napadeného usnesení, že sporný smír jest neplatný 
ohledně obou spolužalovaných. Toto usnesení neodpovídá zákonu. Ne
?oť tak01 mezitímní návrh zjišťovací nebyl podán stranami (§ 236 c. 
r s.). Z uřadu nelze takové právní poměry zjistiti. 

Ne j vy Š š í s o u d k rekursu žalobce obnovil usnesení prvého' 
soudu. 
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Důvody: 

žalobce napadá rozhodnutí soudu druhé stolice jen potud, pokud 
tím bylo změněno usnesení soudu prvé stolice, že totiž odpadnouti má 
výrok soudu prvé stolice, podle něhož soudní smír ze dne 17. října 1929 
pozbyl platnosti ohledně obou žalovaných. Dovolacímu rekursu nelze 
upříli opodstatněnost. Podle stavu spisů a podle obsahu smíru ze dne 
17. října 1929 nemůže býti pochybnosti o tom, že smírem měl býti spor 
pro obě strany (správněji pro všechny účastníky) konečně vyří.zen po~ 
podmínkou, že jej žádná ze stran do čtrnácti dnů neodvolá. An ~~lovanJ: 
AuO"ustin R. ve čtrnáctidenní lhůtě smír odvolal, nenabyl smír ucmnosh 
vůbec a spor se vrátil přirozeně do období, v němž byl před dojednáním 
smíru a to co do všech účastníků, tedy i co do žalovaného Josefa R-a. 
Správ~ost toho plyne nejen z doslovu smíru, nýbrž i z účelu, který obě
ma stranami při jeho uzavírání byl a rozumně jediné mohl býti sledován, 
neboť kdyby tomu tak nebylo, musil by smír nutně obsahovati ustano
vení ~ tom, zda a pokud nabývá platnosti, bude-Ii odvolán jen jedním 
z účastníků. Když tomu tak, jest souhlasiti s názorem 'Soudu prvé sto
lice, že následkem odvolání smíru byť i jen žalovaným Augustinem 
R-em jest pokračovati v řízení proti oběma žalovaným tak, jako by smí~ 
nebyl býval vůbec uzavřen. Názor rekursního soudu, že teprve v řízem 
proti oběma žalovaným znova zahájeném bude moci býti rozhodnuto 
o soukromoprávní, správně hmotněprávní námitce žalovaného Josefa 
R-a že ohledně něho jest tato právní věc smírem vyřízena, není správný, 
neb~ť smír, jak již dovozeno, odvoláním žalovaného Augustina R-a 
yůbec nenabyl účinnosti, takže nemohla jím tato právní věc ani ohledně 
žalovaného Josefa R-a býti vyřízena. Při tomto právním posouzení věci 
netřeba se zabývati vývody dovolacího rekursu, týkajícími se otázkYJ 
zda ieho návrh při ústním jednání ze dne 17. března 1930 je vlastne 
určovacím návrhem Ve smyslu '§ 236 crs. a v jaké formě mělo se státi 
o něm rozhodnutí. 

čís. 10430. 

Svoleni berní správy podle § 8 zákona ze dne 17. února 1920, čís, 
134 sb. z. a n., a podle § 290 zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 
sb. z. a n. vyžaduje se jen k zápisu usneseni o dobrovolném zrušení spo
lečnosti, není ho však třeba k zápisu výmazu likvidační firmy. 

Z toho, že si rejstříkový soud tlievyžádal ono svoleni před zápisem 
usnesení o dobrovolném zrušení společnosti, nelze vyvozovati jeho 
oprávněni žádati svolení k zápisu výmazu firmy. 

(Rozh. ze dne 9. ledna 1931, R I 905/30.) 

Opověď výmazu firmy společnosti s r. o. z rejstříku vrátil rej st ř í -
k o v Ý s o II d s tím, by do šesti neděl bylo předloženo osvědčení pří
slušné berní správy, že proti zrušení a likvidaci společnosti není námi-
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tek, ježto toto osvědčení dosud nebylo předloženo (zákon ze dne 17. 
února 1920, čís. 134 sb. z. a n., nařízení ze dne 20. dubna 1920 čís. 
259 sb. z. a n., a §,290 zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. 
a n.). Rek, u r sn I s o u d ,napadené u:,.nesení potvrdil. O ů vod y: 
Podle § 8 zakona ze dne 17. unora 1920, CIS. 134 sb. z. a n., a nařízení 
vlády republiky Ceskoslovenské ze dne 20. dubna 1920, čís. 259 sb. z. 
a ?~ jest.zapotře?í k dobrovolném~ zruše."í sp.olečno,s!i neb? k její pře
mene v ]lnou pravm formu svolem berm spravy, pnslušne k zajištěni 
dávky a stanoví dále § 290 zákona ze dne 15. června 1927 čís. 76 sb. 
z. a n., že k dobrovolnému zrušení podmětu podrobeného z~láštní dani 
výdělkové nebo k jeho přeměně v jinou formu právní jest potřebí svolení 
vyměřovacího úřadu, příslušného zajistiti daň. Toto osvědčení musí býti 
prokázáno již, když se podává žádost o zápis zrušení a likvidace společ
nosti. Toto osvědčení měla tudíž společnost předložiti již dne 6. ledna 
19~5, kdy o~namoyab zr,ušení ~ lik,:idaci společno~ti a ~ádala o zápis 
zmen nastalych pn flrme. Nepredlozi1a-li toto osvedčem a bylo-li za
psáno zrušen~ a lik~i~ace :,po~ečnosti ?ez tohoto výkazu, ~e~adí t,o pranic 
tomu, by nym, kdyz jest zadano o vymaz firmy, dodatecne nepredložila 
firma onen výkaz, jejž předložiti bylo její povinností hned při původ
ním 'zápisu. Právem proto žádáno jest napadeným usnesením by před
loženo bylo osvědčení příslušné berní správy, že proti zruše~í a likvi
daci společnosti není námitek, a jest proto tvrzení stížnosti, že toto usne
sení jest nesprávné a nezákonné, vratké. 

"N e) vy šš í s o u d zrušil usnesení obou, nižší,ch soudů a uložil rej
stnkovemu soudu, by znovu rozhodl o opovedl vymazu firmy nehledě 
k důvodu, pro nějž byla vrácena. ' 

Dů vo dy: 

. Dovolací stížnosti nelze upříti oprávnění, neboť souhlasná usnesení 
obou soudů nižších stolic zřejmě odporují zákonu (§ 16 nesp. říz.). Jak 
vyplývá z plenárního rozhodnutí sb. n. s. čís. 2753 a z rozhodnutí sb. 
n. s. čís. 8434, vyžaduje se svolení berní správy podle § 8 zákona čís, 
134/20 a podle § 290 zák. čís. 76/27 jen k zápisu usnesení o dobrovol
ném zrušení spÚ'lečnosti, není ho však třeba k zápisu výmazu likvidační 
firmy. Z toho, že si rejstříkový soud nevyžádal ono svolení před zápiseTI 
u~n~se,n5 o dobrovo~ném ~rušení ,společnosti, nelze vyvozovati jeho opráv
!1~m, zadali ~,:olem k ~aplsu vymazu firmy, neboť nehledíc k tomu, že 
jlZ odpad! zalem b~rm správy pro nedostalek jmění, příčilo by se to 
ustanovemm cilovanych míst zákona. Dovolací stížnosti bylo proto vyho-
věti a uznati, jak se stalo. . 

čís. 10431. 

Sudiště podle majetku(§ 99 j. n,), 
. I ciz?:ems~é právnické osoby mohou za ostatnich podmínek § 99 
l' n. byh zalovany u tuzemského soudu, v jehož obvodu jest jejich ma
Jetek. 
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Použití § 99 j. n. není vyloučeno u osob zemřelých, jež neměly v tu
zemsku řádné bydliště a jichž pozůstalost se projednává u cizozem
ského soudu. Měla-li žalovaná pozůstalost v čase podání žaloby majetek 
v obvodu dovolávaného tuzemského soudu, nezáleží na tom, že kromě 
aktiv byla tu i pasiva, která snad ptfevyšovala aktiva. Nesejde ani na 
tom, že pozůstalostní řízení co do .tnzemských nemovitostí bylo po po
dání žaloby zahájeno u jiného tnzemského soudu. 

Sudiště podle § 77 j. n. 

Sudiště podle § 75 j. n. nepřichází v úvahu, nebylo-Ii v čase podáni 
žaloby projednáni pozůstalosti ještě zahájeno. 

(Rozh. ze dne 9. ledna 1931, R II 445/30.) 

Žalobu proti pozústalosti po cizozemci o zaplacení peněžité pohle
dávky zadal žalobce na krajském soudě v U. a opfel ji co do místní pří
slnšnosti jednak o § 77 j. n., ježto zústavitel byl požívatelem statku B., 
jsoucího v obvodu dovolaného soudu, jednak o § 99 j. n., ježto zústa. 
vitel měl v B. majetek. Námitku místní nepříslušnosti s o udp r v é 
s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d námitce vyhověl a žalobu od
mítl. D ú vod y: Prvý soud uznal se místně příslušným pro tento spor' 
především z důvodu, že zůstavitel byl požívatelem statku B. ležícího 
v obvodu krajského soudu v U. (§ 87 třetí odstavec j. n.) a že pozůsta
lost po něm v čase podání žaloby nebyla ještě předmětem pozústalost. 
ního řízení. Avšak názor prvního soudu nelze sdíleti. Nebof jeM nespor
né, že zústavitel zewel již před podáním žaloby a že okamžikem jeho 
smrti uhaslo jeho právo požívací jakožto služebnost osobní (§ 529 obč. 
zák.). Následkem toho nebyla žalovail1á pOlůstalost při zahájení sporu 
požívatelkou, takže se na ni ustanovení § 87 třetí odstavec j. n. nevzta
huje. Jako druhý dúvod své místní příslušnosti uvedl prvý soud, že zů
stavitel měl majetek v B., v obvodu krajského soudu v U., neboť ješre 
v čase projednání pozústalosti majetek ten tu jest, i když jeho hodnota 
byla uvedena jen eVidenční částkou I Kč (§ 99 j. n.). Avšak i tu prvý 
soud nesprávně posoudil věc po stránce právní, neboť sudiště podle 
majetku jest sudištěm proti osobám fysickým, nemajícím bydliště v tu
zemsku. Nelze toto sudiště vztahovati na osoby, jež zemřely, ano nelze 
o nich říci, že maJjí bydliště mimo tuzemsko. Naproti tomu přehlédl prvý 
soud že se sudišre pro žaloby pozůstalostních věřitelů z nároků na zít
stavitele řídí sí.dlem soudu, u něhož jest projednání zahájeno (§ 77 prvý 
odstavecj. n.) a že toto sudiště jest v tomto případě výlučným, poněvac1ž 
jiného sudiště žalovaná pozůstalost v tuzemsku nemá. Tento soud stal 
se pro tuto věc příslušným ihned úmrtím zůstavitele, nikoliv snad teprve 
zahájením pozůstalostuíbo řízení, neboť zákon nemluví o tom, že pří. 
slušnost soudu jest založena teprve zahájením pozústalostního řízení. 
Uvádí jen, že toto sudiště potrvá, dokud pozůstalost nebyla odevzdána 
(§ 77 prvý odstavec j. n.). Z řečeného vyplývá, že krajský soud v U., 
nejsa soudem pozústaíostním, není pro tento spor příslušným. ' 

N e j v y Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 
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D ú vod y: 

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávnění. Pokud jde o sudiště po
dle § 99 j. n., nelze přisvědčiti právnímu názoru rekursního soudu, že 
sudiště podle majetku jest sudištěm proti osobám fysickým, neboť, jakž 
jest vyvozovati z doslovu třetího odstavce § 99 j. n. (slova "mimo to«), 
mohou býti i cizozemské právnické osoby žalovány u tuzemského 
soudu, v jehož obvodu jest jejich majetek. Pokud se však týče osob ze
mřelých, není použití § 99 j. n. vyloučeno u osob, jež neměly v tuzem
sku řádné bydliště a jejichž pozůstalost se projednává u cizozemského 
soudu, neboť záměrem zákona jest, umožniti tuzemským žalobcům, by 
uplatňovali svá práva před soudy tuzemskými. Podle zjištění soudu 
prvé stolice měla žalovaná pozústalost v čase podání žaloby majetek 
v obvodu tohoto soudu. Že kromě aktiv (kácené dříví) byla tu i pasiva, 
která snad převyšovala aktiva, nemění nic na tom, že tu byly v rozhodné 
době věci, přináležející žalované straně, tudíž jmění ve smyslu § 9() 
j. n. Nesejde na tom, že pozítstalostní řízení ohledně tuzemskÝch 
nemovitostí zůs.tavitelových bylo po podání žaloby zahájeno u kraj
ského soudu v M., neboť v čase podání žaloby projednání pozů
stalosti ještě zahájeno nebylo a nepřichází proto § 77 j. n. v úvahu (viz 
také § 29 j. n.). 

čís. 10432. 

Nen!. dítvodem zrušení exekuce (§ 39 čís. 1 ex. ř.) na základě vy_, 
kona!elného výka;ou nedoplatků, že byl rozsudkem nejvyššího správrulho 
soudu zrušen platební příkaz, nebyl-li zrušen i výkaz nedoplatků. K vý_ 
mim, že zrušerulm platebního příkazu byl zrušen i výkaz nedoplatkít, 
není povolán soud, nýbrž rozhodrtouti o tom náleží výhradně přísluš
nému finančnímu úřadu. 

Zánik zástavního práva podle § 256 ex. ř. není důvodem zrušení 
exekuce. . 

(Rozh. ze dne 10. ledna 1931, R I 797/30.) 

Návrh dlužníků, by byla podle § 39 čís. I ex. ř. zrušena mobi1ární 
exek~ce na základě vykonatelného výkazu nedoplatků k vydobytí pře
v?dmho poplatku, ležto byl platební příkaz, jímž byl převodní poplatek 
predepsán, rozsudkem nejvyššího správního soudu zrušen, s o udp r v é 
stolIce zamítl. Rekursní soud exekuci zrušil. 

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

D ů vody: 

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávnění. Rekursní soud zrušil na 
rekurs povinných mobilární exekuci, vedenou proti povinným na základě 
vykonatelného výkazu nedoplatkú k vydobytí převodního poplatku 
proto, že p1ateb':~lříkaz,. jí~ž byl převod!,í popl~tek předepsán, byl 
rozsudkem nelVySSlho spravmho soudu zrusen. Tun podle názoru re-
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kursního soudu byl zrušen i výkaz lledoplatků, jenž jest základem exe
kuce, takže bylo (jest) exekuci podle § 39 čís. I ex. ř. zrušiti. Leč 
s tímto názorem rekursního soudu a se zrušením exekuce o názor ten 
se opírajícím nelze souhlasiti. Podle §. 39 čís. I ex. ř. jest exekuci zru
šiti, byl-li exekuční titul právoplatně zrušen, uznán za neplatný nebo pro
hlášen za neúčinný. Exekučním titulem, jenž jest základem exekuce, 
není platební příkaz, jímž byl převodní poplaJtek předepsán, nýbrž vy
konatelný výkaz nedoplatků. Rozsudkem nejvyššího správního soudu 
byl zrušen jen platební příkaz, nikoli výkaz nedoplatků, exekuční titul, 
jenž jest podkladem exekuce. K výroku, že zrušením platebního příkazu 
byl zrušen i výkaz nedoplatků, není povolán soud, nýbrž rozhodnouti 
o tom náleží výhradně příslušnému finančnímu úřadu (srovnej rozhod
nutí čís. 5861 sb. n. s.). Tohoto rozhodnutí o zrušení výkazu nedoplatků 
tu není al proto zrušil rekursní soud exekuci podle § 39 čís. I ex. ř.) ne
právem. Co se týče toho, že exekuce měla býti, iak povinní v rekursu 
tvrdili, zrušena nejen následkem zrušení platebního příkazu. nýbrž 
i proto, že zástavní právo, nabyté zabavením movitostí pro převodní 
poplatek, zaniklo, rrotocže nebylo v prodejovém řízení řádně pokračo
váno (§ 256 ex. ř. , jest uvésti, že toto tvrzení povinných není opodstat
něno. Jednak, jak ze spisů vidno, bylo do roka po zabavení o prodej 
zakročeno a pak řádně v řízení prodejovém pokračováno a kromě toho 
zánik zástavního práva podle § 256 ex. ř. není důvodem pro zrušení exe
kuce. Ve všech, zejména v §§ 35, 36, 37, 39 ex. ř., jakož i v § 129 ex. ř. 
uvedených případech zrušení exekuce má výrok o zrušení exekuce buď 
ten význam, že exekuce nesmí vůbec býti vedena, buďto, protože tu není 
exekučního titulu, nebo že tu není pohledávky, nebo že není exekuce 
přípustná, nebo má ten význam, že zvolený způsob exekuce není přípustný, 
ježto předměty, na něž jes.t exekuce vedena, jsou z exekuce vyňaty nebo 
že exekuce neslibuje výsledek. Při zánikn záSltavniho práva podle § 256 
ex. ř. nejde o žádný z uvedených případů a věřitel má právo i po zániku 
zástavního práva podle tohoto §, znovu na předměty zaniklého zástav· 
ního práva vésti exekuci. Zrušení exekuce pro zánik ústavního práva 
podle § 256 ex. ř. nemá tudíž místa. Nevyhověl tudíž první soud návrhu 
povinných na zrušení exekuce podle § 39 čís. I ex. ř., pokud se týče ne
zrušil exekuci ani z důvodu zániku zástavního práva právem a bylo na 
dovolací rekurs usnesení prvního soudu obnoviti. 

čís. 10433. 

Jde o prázdninovou věc ve smyslu § 224 čís. 7, nový doslov, c. ř. s., 
domáhá-li se zaměstnanec proti zaměstnavateli rozsudku, že usn~senl 
zaměstnavatele (správní komise okresní nemocenské pojišťovny) o jeho 
pensionovánl jest právně bezúčinné, odporujíc žalobcově služební 
smlouvě, a že služební poměr založený touto smlouvou a pozdějšími 
služebními smlouvami mezi žalobcem a žalovaným jest dále po právu 
a že žalovaný jest povinen uvésti žalobce opět do úřadu. 

(Rozh. ze dne 10. ledna 1931, R I 926/30.) 
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Rozsudek, jími bylo vyhověno žalobě, by usnesení správní komise 
žalované okresní nemocenské pojišťovny o žalobcovu pensionování bylo 
odporujíc služební smlouvě, uznáno za právně bezúčinné a by byl~ 

. uznáno, že služební poměr založený mezi stranami služební smlouvou 
ze dne 25. září 1908 a pozdějšími kolektivními smlouvami jest dále po 
pr~vu a že j~st ~<:Iova?á stra!na po}in~a žalobce uvésti do úřadu jako 
sveho vedoUclho uredmka, byl dorucen zalované dne 29. července 1930. 
Odvolání, podané dne. 13. září 1930, o d vol a c í s o u d odmítl ježto 
jde o spor z věci služební, tedy o věc prázdninovou. ' 

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

Důvody: 

Pro posouzení povahy tohoto sporu jest rozhodným žalobní návrh. 
Rozsudek prvého soudu rozhodlo žalobním žádání v celém obsahu. Ne
může býti nejmenší pochybnosti o tom, že jde o spor, tkvící ve služební 
smlouvě, z níž právě žalobce odvozuje žaIobní nároky. Než spory ze slu
žební smlouvy mezi zaměstnanci ai zaměstnavateli jakéhokoli druhu jsou 
podle § 224 čís. 7 c. ř. s., doplněného zákonem ze dne 19. ledna 1928, 
čís. 23 sb. z. a n. věcmi prázdninovými (srov. čl. II. tohoto zákona ku 
§ 224 čís. 7 c. ř. s.). 

čís. 10434. 

Vyhradil-Ii si nájemce při výměně svého ochraně nájemců podléh.a
. jíciho bytu za jiný nechráněný byt z témže domě, že datum nájmu no
vého bytu má býti totéž jako u nájmu starého bytu, jest výpověď' z no
vého bytu podle vůle stran připustná jen z diivodů uvedených v zákoně 
na oohranu nájemců. 

úmluva, již strany propůjčily mezi sebou ujednáním bytu zákonem 
na ochranu nájemců nechráněnému ochranu tohoto zákonanepřiči se . 
ani zákonnému zákazu, ani dobrým mravům, aniž Odporuje' ustanovení 
§ 1090 a násl. obč. zák. najmě § 1116 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 10. ledna 1931, Rv I 1910/30.) 

Pr,:ti 1pověodi ~ ,bytu nam~!l v~povězený, že nájemní poměr podléhá 
ochrane naJemcu, Jezto vypovezeny byt byl bytem na výměnu za pů
vo.dní byt, podléhající ochraně nájemců a že byl vzat do nájmu pod pod
mI~k~~,. že všech!1a, p~áva, jež poskytuje. zákon při původním bytu, pře
chaze]1 1 na vymeneny byt. Pro c e snl s o udp r v é s t o I i c e po
~echal výpověď v platnosti, malje za to, že nebylo mezi stranami úmluvy, 
ze byt lze vypovědětI jen za podmínek, jež pokládá zákon na ochranu 
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nájemců za důležité důvody a pro, něž. může ?,ýti dá~o soud~í svolení 
k výpovědi. O d vol a c í s o u d vypoveď zrusJ1. D u vod y. Žalo~;:~ 
sám udává že si žalovaný při výměně svého dřívějšího byty. za !lynejsl 
byt v témŽe domě, nepodléhající ochraně nájemců, ~rmm:l, ze v~~
chna práva, jež byla podle zákona na ochr~n~ nal;mcu pro •. dr~
vější byt, přejdou i na vym~ě?ý by!. Není, ?porn~, ze obe ~t;~ny pn vy
měně bytů ujednaly, že »zelmena da!um naJmu zustan~ totez Jako u dn
vějšího bytu, a že tedy tu jde o výmenu bytú ve vl,:stmm slova smyslu«. 
Za tohoto stavu věci však názor prvého soudu, ze nebylo mezI stra: 
nami úmluvy že nynější byt lze vypověděti jen z důvodů, z mchz 
zákon na och~anu nájemců připouští výpověď, odporuje! jasnému do
slovu, i úm~slu s!r~n. Neboť již,.z ust~~lOy't;~í smlouvy, z~ ?a!um pro; 
nájmu má by ti steJnym s datem nalmu dřlvelsl~o bytu, ~plY,va, ,ze straní 
zamýšlely p,řipustiti výpověď z nového bytu len z. dl!vodu :akona .na 
ochranu nájemců. To tím spíše, ježto již tím, že se vyme~a, b!'Íu stal~. J,:n 
k žádosti žalobce a z ochoty a týkala se dvou co ?O ro~meru I C?, do . cI~e 
stejných bytů, daly strany jasně n~, te~?, že ma no~ byt pozlVal!. teze 
materielně právní ochrany jáko dnvelsL V t?m ~m~ru s~ odkazuje n~ 
rozhodnutí nejvyššího soudu čís. sb. 9808, k Jehoz duvodum se odvolacl 
soud připojuje. 

Ne j vy ,š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dů vody: 

Sporná věc nebyla posouzena v napadeném. ro:su~ku, po právní 
stránce nesprávně, a proto dovolací soud schvaluje vecI I záko?u vrho
vující důvody napadeného rozsudku, k nimž dov?l~tele .0~kazuJe s J~~o 
vývody a k nimž dodává jen toto: Dov~la.tel yra~l, z~ ":111 st:~n. nemuze 
býti odstraněn ze světa zákon, a naznac~le, z~ ~lednan~,,"~ nez)de, 1;y10 
podle § 879 prvý odstavec obč. zák. mcotne, z~ se pr}cllo zako~nemu 
zákazu. To nedopadá v léto věci neboť strany ulednamm nezbavily byt 
chráněný zákonem o ochran~ ~ájemníků tét? ~ákonité ochr::,ny, což by 
ovšem bylo přestoupením vehclho ustanovem zakona, ~ .!~ke by to bylo 

. již podlé sama tohoto zákona bezúčinné, naopak propulcJ1y mezI sebou 
ujednáním bytu zákonem o ochraně nájemníků nechráněnét;tu ochr~?u 
tohoto zákona zavázaly se tak, jak to zákon tam, kde ho. Je~t pOU~lh, 
velícím předpisem ukládá. Takové ujednání ne~říčí se aUl. zako?-nemu 
zákazu ani dobrým mravům, jest tedy dovolene, 1.leodporule ~m usta
novení'§§ 1090 a násl. obč. zák., ~ejména neodpoH1le 1!8~anovem.§ J1,I~ 
ooc. zák., podle kte;-ého j~s~ doeuste~o ~m,luv~1 ul~dl}am ohled?~ trvan: 
nájemní smlouvy vyslovne I micky ucmene. Uledn~mm! o ,~tere )~e, ne 
stal se ostatně sporný byt ch;áněným zákonelT! .? ocnrane nalemmku, tuto 
vlastnost mu strany ujednámm nemohly propulclti, ale s,trany mezI seb0l! 
smluvily, že ve smluvním jejich poměru má el,:titi, .co 7:ákol} o ochrane 
nájemníků těmto propůjčuje. To není arú neufClte, am nelasne, a smlouva 
jest v této příčině bezvadná a perfektU!. 

-- čís. 10435 až 1 0436 ~ 
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čís. 10435. 

Tím že obsílka k roku, u něhož byl vydán rozsudeI, pro zmeškání, 
nebyla doručena právnímu zástupci žalovaného, vykázanému plnou mocí, 
nýbrž jen žalov~~mu os~bně, byla ža~ovaném~ odňata !ll0žnos! je.d~ati 
na soudě (§ 477 CtS. 4 c. r. s.). Lhostejno, zda Jde O projev, v nemz jest 
nařízeno zastoupení advokátem, čili nic. 

(Rozh. ze dne 10. ledna 1931, R II 477/30.) 

Rozsudkem pro zmeškání žalovaného uznal s o udp I' V é s tol i c e 
podle žaloby. O d vol a c í s ?,U d vyh?věl odvol~ní žalované~o, uplat
iíujícímu zmatek podl~ § 477 os; 4 c .• r. s. a p~sll roz~ude~ jako ~m~
tečný. D II ~ o d 'j: Pravem ~p1ahl11j~ zalovany, ze ~u !lm, ze P~oh vy
slovnému predplsu § 93 c. r. s. obsllka k roku, u nehoz byl vydan roz .. 
sudek pro zmeškání, nebyla doručena jeho zástupci, plnou mocí vyká
zanému, nýbrž jemu osobně, byla od!ía~a možnost, na soudě jed'3ati a ž~ 
jest proto napadený ro;;s~dek zm~tecny; ~ho.stejno, z.da .Jde O vec~ vn}!, 
jest nařízeno z,astupov!,m advokatem, c~lt mc, I?rotoze I kde n~~r n~arr
zeno zastoupem advokatem, strana, klera zmocmla advokata, muze pred
pokládati, že bude c!.báno zákonného předpi~u § 93 c. ř. s. a že není z~: 
potřebí, by se osobne k roku dostavila. Nezakonnym postupem s01!du .pn 
doručení Se tudíž stalo že žalovaný nebyl zastoupen u roku, Ílm lest , . 
zjištěna zmatečnost a bylo proto odvolání vyhoveno. 

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

D ů vo dy: 

Napadené usnesení odvolacího soudu odpovídá stavu ven I zá
konu ve výkladu daném ustanovením §§ 93 a 477 čís. 4 c. ř. s. judika
turou nejvyššího soudu (viz sb. n. s. čís. 9511). 

čís. 10436. 

Nárok na zvýšení výživného nemanželského dítěte cizozemce bydli
dho v cizozemsku proti nemanželskému otci tuzemci nelze uplatňovati 
v nesporném řízení. 

Právoplatné rozhodnuti tuzemských soudů o nepřípustnosti pořadu 
práva .a o nutnosti nastoupiti cestu mimospornéhoNzení o nároku na 
zvýšeni výživného nemanželského dítěte cizozemce bydllcího v ciw
"emsku proti nemanželskému otci tuzemci jest pro tuzemské SOUdy zá. 
vazné. Není-Ii v tuzemsku soudu místně příslušného, jest použíti před
pisu § 28 j. n. 

(Rozh. ze dne 15. ledna! 1931, R I 704/30.) 

Nemanželský otec, tuzemec, byl odsouzen tuzemským okresním sou
dem, aby platil výživné nemanželskému dítěti,cizozemcij které se zdržuje 

Civilní rozhodnuti XIII. , 
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v cizozemsku. Později domáhalo se poručenstvo zvýšení vyživovacích 
příspěvků pro změněné majetkové poměry otcovy žalobou, podanou se 
zmocněním cizozemského poručenského soudu na nemanželského otce 
u okresního soudu v Kari. Varech (§.§ 49 čís. 2 a 65 j. n.). Tato žaloba 
byla pro c e sní m s o ude m odmítnuta pro nepřípustnost pořadu 
práva s odůvodněním, že zvýšení výživného lze se v tomto případě do
máhati jen v řízení mimosporném. Toto usnesení bylo na rekurs poru
čenstva potvrzeno krajským soudem v Chebu, jako s o ude m rek u r s -
ním a nabylo moci práva (§ 528 c. ř. s.). Potom podalo poručenstvo 
u _t~hož. okresního ~oudu v Kari. yarech návrh .na zvýšení výživného 
v nzem mlmospornem. O k r e s n I s o u d odmlll však i tento návrh 
s odůvodněním, že není soudem poručenským a tudíž místně příslušným 
k rozhodnutí o návrhu. K r a j s k Ý s o u d v Che b u jako soud re-
kursní, nevyhověl rekursu poručenstva. ' 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu poručenstva, ale 
současně podle § 28 j. n. ustanovil okresní soud v Kari. Varech za onen 
soud tuzemský, který bude místně příslušný k rozhodnutí o žádosti po· 
ručenstva nezletilce o zvýšení vyživovacích příspěvků. 

D ů vod y: 

Především jest podotknouti, že nižší soudy nedbaly toho, že jde o dítě 
cizozemce, jež v cizozemsku bydlí a tam má poručenský soud takže 
jeho nárok na zvýšení výživného mohl býti u tuzemského soudu' uplat
ňován jen pořadem práva, protože není v tuzemsku poručenského soudu, 
který by vyměřil výživné podle § 16 I. novely k obč. zák. ze dne 12. 
října 1914 čís. 276 ř. zák. v řízení mimosporném (srov. rozhodnutí čís. 
2338,4174,4491 a 6464 sb. n. s., srov. také sdělení čís. 42 ve Věstníku 
min. sprav. z roku 1926 o určení výživného v poměru ke Slovensku, 
k Podkarpatské Rusi a k cizině). Dovolací rekurs poručenstva opřený 
o zřejmou prý nezákonnost podle § 16 cís. pat. ze dne 9. srp~a 1854 
čís. 208 ř. zák. a poukazující k tomu, že se rozhodnutí nižších soudů 
rovnají přímo odepření práva, není opodstatněn, protože okresní soud 
v Kari. Varech není příslušným soudem poručenským. Dovolacímu re
kursu nebylo tedy lze vyhověti. Ale takto věc zůstati nemůže, protože by 
za tohoto stavu zůstalo dítě bez ochrany. Může se tak státi tím měně, 
any i cizozemské děti jsou pod zvláštní ochranou zákona, jakž vyplývá 
:~ zásad §§ 21 a 33 obč. zák. a §§ 183,219 nesp. říz. (srov. rozhodnutí 
CIS. 9794 sb. n. s.). Vycházeti jest z toho, že v této věci byl již právo
platně odepřen pořad práva a že nápravu by nebylo lze zjedna~i ani 
podle § 42 j. n., který se na takový případ nehodí. Ale již zásada vyslo
vená v § 42 třetí odst. j. n., která vyhrazuje právní účinnoffi pravoplat
nému rozhodnutí, třeba by bylo pochybené, ukazuje cestu, kterou jest se 
?ráti. Pravoplatné rozhodnutí tuzemských soudů o nepřípustnosti po
radu práva a o nutnosti nastoupiti cestu mimosporného řízení jest 
pro tuzemské soudy závazné, neboť není předpisu ani orgánu který 
by rozřešil .tento záporný rozpor, v němž by tuzemské soudy ~echtěly 
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rozhodovati o občanské právní věci přikázané soudům (§ I j. n.) ani 
v řízení sporném, ani v řízení nesporném, a právní řád nemůže býti sám 
se sebou v rozporu. Jest tedy řešiti další otázku, u kterého tuzemského 
soudu jest v souzeném případě provésti mimosporné řízení o určení vý
živného, ano tu není soudu poručenského. Takového soudu místně pří
slušného v tuzemsku není. Nezbývá tedy, než použiti předpisu § 28 j. n., 
jehož předpoklady jsou splněny, poněvadž srovnalá a nyní nejvyšším 
soudem potvrzená usnesení nižších soudů odmítla návrh jen pro nedo
statek místní příslušnosti. Jest podržeti na mysli, že nemanželský otec 
jest tuzemcem bydlícím v tuzemsku a že podléhá tuzemským předpisům 
o mimosporném řízení a donucovací moci tuzemských soudů podle § 19 
nesp. říz. (srov. k tomu rozh. čís. 1473 ,sb. n. s.). Podle stavu věci, jak 
byl v tomto případě utvořen pravoplatným odepřením pořadu práva, jde 
nyní o občanskou právní věc, která sice spadá pod pravomoc zdejších 
soudů, a to pod pravomoc soudů mimosporných, ale chybí podmínky 
místní příslušnosti tuzemského soudu. Ustanoviti soud místně příslušný 
podle § 28 j. n. ve věcech mimosporných má se státi z úřadu, Což se 
i tuto stalo. 

čís. 10437. 

Nepodal-Ii žalovaný rekurs do usnesení prvého soudu zamítnuvšího 
námitku nepřípustnosti pořadu práva usnesením pojatým do rozsudku, 
jímž byla žaloba pro tentokrát zamítnuta, nebyl odvolací soud oprávněn 
zabývati se námitkou nepřípustnosti pořadu práva, opřenou o tytéž dů
vody, a to ani z úřadu. Lhost~jno, zda důvody prvého soudu V' otázce 
nepřípustnosti pořadu práva byly správné. Neobíral-Ii se soud prvé sto
lice otázkou své věcné n~příslušnosti, mohla býti tato otázka, šlo-Ii o ne
příslušnost nezhojitelnou, řešena z úřadu až ve druhé stolici. 

Zákon ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n., má na mysli jen 
nároky veřejnoprávní, o nichž za Rakouska rozhodoval říšský soud. Roz
hoduje jen povaha a podstata uplatňovaného nároku, zda prýšti z po
měru veřejnoprávního či z poměru soukromoprávního. Nesejde na na
bývacim úkonu, o nějž se nárok opírá. Nárok na placení vojenské taxy 
proti rodiči vojenskou službou povinných jest nárokem veřejnoprávním. 
Zaplatili-Ii však vojenskou službou povinní peníz, předepsaný rodiči 
z důvodu vojenské rodičské taxy, přes to, že nebyli k tomu ze zákona 
povinni, jde o poměr soukromoprávní. Pro jich nárok proti státu na vrá
cení zaplaceného peníze jsou příslušné řádné soudy podle hodnoty před
mětu rozepře. 

(Rozh. ze dne 15. ledna 1931, R I 907/30.) 

Politický úřad předepsal matce žalobců za léta 1917 až 1920 t. zv. 
vojenskou rodičskou taxu (§ I čís. 3 a § 5 zákona ze dne 10. února 1907 
čís. 30 ř. zák. a k tomu vládní nařízení ze dne 3. září 1920 čís. 506 sb. 
z. a n. a zrušující zákon ze dne 29. září 1924, čís. 231 sb. z. a n.). Po-

2' 
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litická exekuce zůstala proti matce bez výsledku. Po té byla vedena 
politická exekuce k vydobytí těchže dávek proti dvěma jejím synům, nv
něj.ším žalobcům, kteří zaplatili vymáhané částky, by zabránili dražbě 
svršků jim zabavených. V souzené rozepři domáhají se žalobci na česko
slovenském státu vrácení zaplacených částek úhrnem 2.123 Kč, každý 
z jedné polovice, pro bezdůvodné obohacení eráru a podali žalobu u kraj
ského soudu civilního v Praze, opřevše jeho příslušnost o § I zákona ze 
dne 2. listopadu 1918 čís. 4 sb. z. a n. Žalovaný stát ohlásil při prvním 
roku námitky věcné nepříslušnosti a nepřípustnosti pořadu práva, vzal 
však v žalob ní odpovědi onu námitku zpět, a provedl jen po podrobném 
vylíčení skutkového stavu a průběhu správního řízení druhou námitku, 
podstatně v ten rozum, že jde o veřejnou dávku, že nárok státu na tuto 
dávku jest veřejnoprávní, že stát vystupoval i proti žalobcům při vymá
hání vojenské taxy jako nadřízený podmět, nadaný mocí vrchnostenskou, 
že veškeré právní poměry vzešlé z toholo důvodu mezi žalobci a státem 
- tedy i nárok na vrácení zažalované částky - jsou povahy veřejno
právní a že o nich podle § 1 j. n. nemohou rozhodovati řádné soudy. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl námitku nepřípustnosti 
pořadu práva usnesením pojatým do rozsudku, jímž zamítl žalouu pro 
tentokráte. K odvolání žalobce zrušil o d vol a c í s o u d napadený 
rozsudek i s předchozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu pro ne
přípustnost pořadu práva. 

N ~ j v y Š š í s o u d rekursu žalobců nevyhověl, opravil však na
padene usnesení v ten rozum, že se žaloba odmítá pro věcnou nepřísluš
nost dovolaného soudu. 

D ů vod y: 

Především jest podotknouti, což bude později blíže vyloženo, že zá
kon čís. 4/1918 zřídil vedle řádného pořadu práva ještě také mimořádný 
soudní pořad pro nároky proti státu, nebo jednotlivým jeho zemím, po
kud o nároku nepřísluší rozhodovati nejvyššímu správnímu soudu po
dle § 2 čís. 6 zákona ze dne 2. listopadu 1918 čťs. 3 'sb. z. a n., a že 
také v souzeném případě byla příslušnost dovolaného soudu opřena 
právě o zákon č. 4/1918. Procesní soud zamítl námitku nepřípustnosti 
pořadu práva usnesením pojatým do prvního odstavce rozsudkového vý
roku (§ 261 druhý odstavec c. ř. s.), ale současně zamítl v odstavci 
druhém také žalobu pro tentokráte. Z tohoto rozsudku podali jen žalobci 
odvolání, v němž se přirozeně obírali jen věcí samou, nikoliv zamítnutou 
námitkou nepřípustnosti pořadu práva. Žalovaná strana nepodala rekurs 
do usnesení zamítajícího tuto námitku, ač by tak podle § 261 třetí od
stavec, § 514 prvý odstavec c. ř. s. a stálé praxe nejvyššího soudu a též 
již dřívějšího nejvyššího soudu Ve Vídni byla učiniti mohla (sr. na př. 
repertorium nálezů čís. 910 sb. Nowakovy a rozh. čís. 2023 a 7052 sb. 
n. s.). Tím nabylo řečené usnesení moci práva a nebyl již odvolací soud 
oprávněn zabývati se s touto námitkou a vůbec s touto otázkou, opřenou 
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o tytéž důvody, a to ani z úřadu (sr. rozh. čís. 6104, 6545 a 5803 su. 
n. s.). Otázka ta jest pro vyšší soudy závazným způsobem vyřešena. 
(sr. plen. usn. čís. 3775 sb. n. s.) Neprávem tudíž odvolací soud pře
zkoumával bez rekursu usnesení prvního soudu o přípustnosti pořadu 
práva, odvolav se na § 42 j. n. a § 240 c. ř. 5., a neprávem z tohoto dů
vodu zrušil i celé řízení pro zmatečnost a odmítl žalobu. Přehlédl, že 
vadil tato nevyšla najevo teprve v odvolací stolici (§ 42 prvý odstavec 
druhá věta j. n.), nýbrž, že tato otázka přišla námitkou na přetřes již 
v první stolici a že první soud výslovným výrokem popřel nedostatek 
právního pořadu, tedy vyslovil jeho pl-ípustnost. Bránilo tudíž odvola
címu soudu vzhledem k důvodu zmatečnosti závazné, t. j. pravoplatné 
rozhodnutí prvního soudu (§ 42 třetí odstavec j. n.). Nezáleží na tom, 
zda byly důvody prvního soudu v té otázce správné či nesprávné (sr. 
také Olt Festschrift fůr hanz Klein Rechtspflege uod Verwai\tung str. 
69-70). Jest stále podržeti na mysli, že žalovaná strana namítala ne
přípustnost soudního pořadu vůbec - tedy i pořadu podle § I zák. čís. 
4/1918 - (a nikoli jen řádného pořadu) a že tato otázka byla pravo
platným usnesením pr\\ního soudu zodpověděna kladně. Odvolací soud 
odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva, dospěv ku přesvědčení, 
že jde o nárok veřejnoprávní, o němž mohou rozhodovati jen správní 
úřady a po vyčerpání pořadu stolic nejvyšší správní soud podle § 2 čís. 6 
zákona čís. 3/1918. Jen mimochodem uvedl, že k odmítnutí žaloby by 
musilo dojíti, i kdyby se žalobní nárok pokládal za soukromoprávní, pro
tože by vzhledem k výši předmětu sporu věc patřila před okresní soud, 
takže by byl krajský soud nezhojitelně nepříslušný, .k čemuž jest pod 
následky zmatečnosti rovněž hleděti z moci úřadu (§ 43 j. n. a § 477 
čís. 3 c. ř. s.). Procesní soud skutečně měl za to, že žalobci opírají ža
lobu o soukromoprávní titul bezdůvodného obohacení (§ 1431 obč. 
zák.), ale neobíral se v důsledku tohoto názoru otázkou své věcné pří
slušnosti; tato otázka v první stolici nebyla řešena a mohla tedy býti 
z úřadu řešena až ve druhé stolici (§ 471 čís. 7, § 477 prvý odstavec 
čís. 3, § 494 c. ř. s.). Z toho důvodu musí se i odvolací soud obírati 
otázkou nezhojitelné nepříslušnosti a musí k tornu cíli řešiti otázku, jaké 
právní povahy jest nárok žalobou vymáhaný. 

Žalobci tvrdí v rekursu, že opírají žalobní nárok o soukromoprávní 
titul bezdůvodného obohacení, ježto prý na nich byla vojenská taxa 
vymáhána jaků na domnělých dědicích matky, která však ještě žije. 
K tomu jest podotknouti, že podle přednesu finanční prokuratury za
vázali se žalobci u politického úřadu, že taxu za matku zaplatí, což pak 
bylo titulem k exekučnímu zakročení proti nim. Tento přednes žalobci 
popřeli, tvrdíce, že podepsali nějaké prohlášení, jehož obsah neznali. 
To však zasahuje již do věci samé. Stěžovatelé jsou na omylu, snaiíce 
se dolíčiti, že § I zákona čís. 4/1918 mluví o nárocích proti státu vůbec, 
a že nerozeznává mezi nároky soukromoprávními a veřejnoprávními. 
O soukromoprávních nárocích proti státu rozhodují soudy již podle 
§§ I a 74 j. n. a § 290 obč. zák. (sa:-. rozh. čís. 172 sb. n. s.). Nejvyšší 
soud vyložil již v mnoha rozhodnutích a jest v tom judikatura i litera-
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tura zajedno, že řečený zákon má na mysli jen nároky veřejnoprávní, 
o nichž za Rakouska rozhodoval říšský soud ve Vídni (čl. 3 zák. ze dne 
21. prosince 1867 čís. 143 ř. zák.) a o nichž v čsl. státě rozhoduje podle 
§ 1 zák. čís. 4/1918 v první stolici krajský soud civilní v Praze, není-li 
podmínek pro příslušnost nejvyššího správního soudu podle § 2 čís. 6 
zák. Č, 3/1916 (sr. na př. rozh. čís. 172, 524, 1741, 5039 sb. n. s.). 
Právě pro nároky, pro něž nebyl určen ani pořad práva u řádných soudů, 
ani pořad správní, zřízen byl říšský soud a zřízena byla v čsl. republice 
příslušnost podle zákona čís. 4/1918. Kde jest hledati hranici mezi tou 
a onou příslušností, netřeba v souzeném případě řešiti, protože - jak 
již řečeno - námitka nepřípustnosti pořadu práva, správně námitka ne
přípustnosti zvláštního právního pořadu podle § 1 zák. čís. 4/1918 byla 
již pravoplatně zamítnuta. Podle toho jde jen o řešení otázky, jakého 
rázu jen zažalovaný nárok, zda jen veřejnoprávní, či soukromoprávní. 
V této příčině rozhoduje jen povaha a podstata uplatňovaného nároku, 
zda totiž prýští z poměru veřejnoprávního, či z poměru soukromopráv
ního. Na nabývacím úkonu, o nějž se nárok opírá, nesejde. Jest tedy ne
rozhodno, že nárok, prýštící z poměru veřejnoprávního, opírá se snad 
o titul, jenž by jinak náležel do oboru práva soukromého, neboť i ve
řejné právo zná na př. institut bezdůvodného obohacení (sr. na př. § 291 
zák. ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n. o vrácení neprávem za
placených přímých daní), dále institut veřejných smluv, institut negoti
orum gestionis a versionis in rem (sr. na př. Budwinsky 10917 A, Bo
huslav adm. 4177). Že nárok státu proti matce žalobců na placení vo
jenské rodičovské taxy, tedy na veřejné dávky podle zákonů dříve zmíně
ných (a nyní ovšem již. od 1. ledna 1921 zrušených) hyl svou povahou 
a podstatou nárokem veřejnoprávním, o tom netřeba ztráceti slov. Než 
závaznost matky žalobců není totožná se závazností žalobců, ba ani není 
téhož právního původu. Veřejnoprávní nárok na placení taxy příslušel 
státu ze zákona jen proti matce žalobců, nikoliv též proti žalobcům. Za
platili-Ii žalobci částku, předepsanou matce z důvodu vojenské rodič
ské taxy přes to, že k tomu ze zákona nebyli povinni, ať již se tak stalo 
proto, by zabránili dražbě svršků, neprávem prý jim zabavených, anebo 
proto, že se proti státu smlouvou zavázali k zaplacení zmíněné částky, 
jde vždy o poměr soukromoprávní, neboť žalobci nevystupovali jako 
příslušníci státního svazku k placení dávky ze zákona povinní, nýbrž 
jako soukromé osoby a z téhož důvodu nevystupoval stát proti žalob
cům jako nositel výsostní moci. Domáhají-Ii se proto žalobci vrácení 
zaplaceného peníze z dúvodu bezdúvodného obohacení, jde o nárok, 
který se nejen opírá o titul soukromoprávní, nýbrž také prýští z čistě 
soukromoprávního poměru mezi žalobci a státem, tedy o nárok sou
kromoprávní. Tomu-li tak, náleží ovšem zažalovaný nárok ratione valoris 
před okresní soud a proto jde o nezhojitelnou nepříslušnost dovoláva
ného sOhdu. Nepochybil proto odvolací soud, odmítnuv žalobu, třebaže 
nelze souhlasiti s napadeným usnesením, pokud se tak stalo z důvodu 
nepřípustnosti pořadu práva. V této příčině bylo proto napadené usne
sení opraviti, jinak však zamítnouti rekurs jako neodůvodněný. 
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čis. 10438. 

Odklad exekuce vyklizenim (zákon ze dne 28_ března 1928, čis. 45 
sb. z. a n.). 

Předpis § 3 čls. 6 zák. vztahuje se na všechny v § 1 uvedené uži
vatele mistnosti, na jmě i na domovnlky_ 

(Rozh. ze dne 15. ledna 1931, R I 1004/30.) 

Návrh domovníka na odklad exekučního vyklizení z bytu s o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r sní s o u d odklad povolil. 

N e i v Y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

O Ú vod y: 

J de o domovnický byt v domě, pro nějž bylo uděleno úřední stavební 
povolení dne 6. října 1922, tedy po 27. lednu 1917, a na nějž se tudíž 
zákon o ochraně nájemníků nevztahuje (§ 31 (1) čís. 1 zákona o oebr. 
náj.). Domovnický poměr byl povinnému pravoplatně vypovězen ke dni 
1. října 1930. První soud zamítl návrh povinného na tříměsíční odklad 
exekučního vvklizení odvolav se na předpis § 3 čís. 6 zákona ze dne 
28. března 1928, Čí~. 45 sb. z. a n. Rekursní soud odklad povolil. Do
volací rekurs vymáhající strany jest odůvodněn. Důvody rekursního 
soudu vrcholí v tom, že z výjimek vypočtených výčetmo v § 3 a vyluču
jících odklad exekučního vyklizení, platí pro domovníky jen zvláštní 
ustanovení § 3 čís. 3, nikoliv i ustanovení§ 3 čís. 6, které jest vykládati 
v souvislosti s § 31 zák. o ochr. náj. a které předpokládá poměr nájemní, 
nikoli poměr domovnický. Rekursní soud sám uznává, že by takto byli 
domovníci účastni větších výhod, než nájemníci. S rekursním soudem 
nelze souhlasiti. Již při gramatickém výkladu, který se snaží vystihnouti 
pravý smysl zákona »z vlastního významu slov v jejich -souvislosti«, 
(§ 6 obč. zák.), nelze o tom pochybovati, že se předpis § 3 čís. 6 zák. 
čís. 45/1928 vztahuje na všechny v § 1 uvedené užívatele místností (ná
jemníky, podnájemníky, domovníky, zaměstnance s bezplatným bytem 
a pod.), nebof,ustanovuje-Ii § 1, kterým povinným může soud podle 
tohoto zákona povoliti odklad vyklizení, a jmenuje také domovníky a 
praví-Ii § 3 hned v úvodu, že »ustanovení § 1 neplatí: . . . .. 6. Jde-Ii 
o domy a místnosti, na něž se nevztahuje zakon o ochraně nájem
níků«, jest již z tohoto doslovu jasně zřejmo, že předpis čís. 6 
vztahuje se i na domovníky. Na tom nic nemění okolnost, že pro ně 
kromě toho platí ještě zvláštní předpis § 3 čís. 3, který čerpá další 
důvody ze zvláštností domovnického poměru k zaměstnavateli. Ale 
.i logickým výkladem, který se snaží zjistiti smysl zákona »z jasného zá
konodárcova úmyslu« (§ 6 obč. zák.), dojde se k témuž výsledku. Tu 
jest vbodno předeslati stručný historický vývoj předpisú o odkladu exe
kučního vyklizení. Tato ochrana byla zavedena vládním nařízením ze 
dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z.a n., které bylo prodlouženo vl. nář. 
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~e, dpe 23. červ~~. 1921, Čí~. 223 sb. z. a n. až do zákonné úpravy a které 
jeste neznalo vYJlmky z teto ochrany. Teprve zákon ze dne 26. dubna 
1923 čís. 86 sb. z. a n. vypočetl výčetmo sedm případů, v nichž předpis 
§ 1.0 odkladu neplalIl. Neplatil podle odst. 7 i tehdy, "jde-li o míst
!10stI . v. domech a objektech, na něž se nevztahuje zákon o ochraně ná
le:nmku«. Jen, mlmocho,d~:n jest po~oknouti, že ve vládní osnově byl 
J.1z .tehdy' o~sa~en pOZdejSl doslov "lde-ll o domy. a objekty, ale soci
alne-pollhcky vybor (llsk 4083/23) provedl v tom směru - jak praví __ 
»jen .malou styl!sl!ckou změnu«, použiv doslovu »místnosti v domech 
a obJektech«. Duvodová zpráva k vládnímu návrhu tohoto zákona tisk 
407l!23,p'osl~ne~~é sI1ěmovny uvádí k čís. 3 toto: "V § 3 uvedeny jsou 
taxatIvne jlste pnpady, při nichž jest vyloučeno použití § 1. Důvodem 
vylouče~í j,:~t, že povinný bu~ ochrany nepotřebuje (čís. I), nebo ne
za~luhuJe (Cl~. 2,.3, 5), nebo ze ~eruš~n~ .provoz podni~u ..... vyža
d~e, by maJe!mk mohl vhodne umlstIh osoby u neho zaměstnané 
SC1S. 4), nebo ze Jde. ~ zájem vojenské správy (čís. 6), nebo konečně, 
ze n:zda se spraVed~l.vym .v~tahovah, oc~ranu i na domy a objekty, pro 
k~ere am ochrana najemmku neplal! (C1S. 7)«. Tato poslední věta má 
vY,znam pro souz~ný případ a praví jasně, že jest odklad vyloučen jsou-li 
m!stnosh v dome" na nějž se zákon o ochraně nájemníků nev~tahuje. 
Pn tomto zakonnem stavu pak již zůstalo i v zákoně ze dne 31 března 
J 925, čís. 51 sb. z. a n. (kde § 3 čís. 6 praví "jde-li o domy a objekty«) 
i v z~koně ze dne 28. bfez?a 1928 čís. 45 ~b. z. a n. (kde § 3 čís. 6 
pravl, "Jde-ll o domy amlstnosti). Tento zákon platí dosud (opatření 
Stálé~o výboru, čí,~', 157/29 a zákony čís. 31/30 a 166/30 sb. z. a n.). 
K!lbls!~-Sr~ UV~dejl v~ .';ýkladu k § 3 zákona čís. 86/1923, že jen, není-li 
dana zadna z techto VYjlmek, bude soud zkoumati, zda jsou tu podmínky 
~, I , .. by s~ odklad povohl, a dále, že výjimky objektivního rázu, mezi něž 
Cl!~J1l :n~stnosh v .~omech a objektech nepodléhajících zákonu o ochraně 
naJeml}lku~ vzta~uJ,l s,e na, všech~y kategor~e povinných. Z toho, co uve
deno, jasne vyplyva, ze zakonodarce nechtel dovoliti odklad exekučního 
vyklizení místností podle § I citovaných zákonů, pokud jsou tyto ~íst
no~ll ~ do~ech, na něž se nevztahuje ani zákon o ochraně nájemníků. 
Me: hm bY!l. podp~rován s!~vební ruc,ha zmírňována bytová tíseň, 
takze vlastmcl d?mu" pro nez bylo udeleno stavební povolení po 27. 
lednu 1917, nemell by ti podrobeni obmezujícím předpisům ani zákona 
o ochraně nájemníků, ani zákona o odkladu exekučního vyklizení míst
nosti., ?hle~ně d~mů a místností ,nepodléhajících zákonu o ochraně ná
je:nmku ,m~ se vec tak, jakoby za~o~.a o odkladu exekučního vyklizení 
mlstnosh vubec ne~ylo. Rozhodnuh C1S. 8962 sb .. n. s., na něž rekursní 
soud p~:>ukazuje, melo za podklad jiný skutkový děj a nemůže býti smě
rodatne pro rozhodnutí nynějšího případu za jiného skutkového stavu. 

čís. 10439. 

Zbaveni svéprávnosti (ds, nař. ze dne 28. c'ervna 1916 c" 207 ř , lS, • 
zák.). 

~ Cis. I04JY -
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Jsou-Ii tu předpoklady §36, odloží prvý soud rozhodnutí o návrhu 
na zbavení svéprávnosti, odporový soud rozhodnutí o odporu. 

(Rozh. ze dne 15. ledna 1931, R II 480/30.) 

s o udp r v é s t o I i c e zbavil Františka P -a částečně svépráv
nosti pro pijáctví a pro marnotratnost. Od por o v Ý s o u d odložil 
rozhodnutí o odporu až do uplynutí osvědčovaCÍ lhůty. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu Františka P-a. 

Důvody: 

Usnesení, jímž bylo vysloveno, že se konečné rozhodnutí o odporu 
odkládá až do uplynutí osvědčovací lhůty, napadá stěžovatel s hlediska 
nesprávného právního posouzení potud, že jím nebylo, jak prý se mělo 
správně státi, odloženo konečné rozhodnutí o samém návrhu na zba
venf. svéprávnosti. Výtku opírá stěžovatel o názor, že odporový soud 
měl, jakž prý jest správným smyslem ustanovení ~ 48 (2) řádu o zba
vení svéprávnosti, chtěje použíti ustanovení § 36 tohoto zákona, změ
nili usnesení prvého soudu tak, že se odkladá konečné rozhodnutí o ná
vrhu na zbavení svéprávnosti až do uplynutí osvědčovaCÍ doby. Leč 
:výtka, že odporový soud nesprávně vyložil ustanovení § 48 (2) řádu 
o zbavení svéprávnosti jest neodůvodněná. Ustanovení § 48 (I) zákona 
stanoví, že se o odporu rozhoduje usnesením. Odstavec druhý tohoto 
ustanovení předpisuje, že lze také použíti ustanovení § 36 zákona. Srov
,nají-li se oba odstavce tohoto §, nelze odstavci druhému rozuměti iina~ 
než, že se v něm propůjčuje odporovému soudu právo, by odložil, -

.shledá-li předpoklady § 36 zákona, - rozhodnutí o odporu, neboť jen 
o něm jest mu podle odstavce prvního rozhodnouti usnesením. Učinil-li 
odporový soud toho opatření, neporušil tím, jak namítá nesprávně stíž
nost, ani zákon, ani se neocitl s ním v rozporu, nýbrž naopak plnil zákon 
tak, jak to chtěl zákonodárce. Předpokladem, by mohly soudy, ať prvý 
!leb odporový, použíti práva podle § 36 zákona, jest, že jsou tu pod
mínky pro zbavení svéprávnosti pro pijáctví nebo Pl o zneužívání nervo
vých jedů a že jest naděje na polepšení osoby, která má býti zbavena' 
svéprávnosti. Rozdíl jest jen v tom, že prvý soud, shledá-li, že jsou tu 
tyto předpoklady, odloží rozhodnutí o návrhu na zbavení svéprávnosti, 
kdežto odporový soud, který už má rozhodnutí prvého soudu o zbaven; 
svéprávnosti, odloží rozhodnutí o odporu, o němž jediné jest mu podle 
§ 48 zákona rozhodnouti. Účelu výchovného, který sleduje zákon tímto 
př,edpisem (§ 36) dosáhnou svým opatřením oba soudy. Neboť odklad 
rozhodnutí prvním soudem jest jistě vážným pokynem nemocnému, by 
se zdržel pití nebo zneužívání nervového jedu, ano mu jinak hrozí ne
beZJpečí, že bude zbaven svéprávnosti. Odkladem rozhodnutí v řízení 
odporovém lze výchovného účelu, - jakž zdůrazňují i vysvětlivky mi· 
nisterstva spravedlnosti ]( § 48 zákona, - docíliti ještě ve větší míře 
ježto mu usnesení prvého soudu vyslovující částečné zbavení svépráv: 
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nosti připol~ínf! ~ůtk1ivě ná~le?ky toho, nebude-Ji míti příznivý výsledek 
pokus o osvedcem se a pobada ho tak, by řádným způsobem života od
straml u~ne.sení prvého soudu jemu nepříznivé. Toto nestalo se ovšem 
.dosud prav~ pro. odpor pravoplatným a z toho důvodu nelze ani stěžo
vatele povazova!t dosud za zbavena částečně svéprávnosti. 

čís. 10440. 

Tím, že v pozůstalostním řízení po římskokatolickém knězi byl usta
no~en opatro,?!ík neztl?mým věřitelům pohledávky za neodsloužené mše 
a ze byl pozustalostnlm soudem zmocněn zažalovati onu pohledávku 
proti, po~ůsta!?~ti zesnulého kněze, nebylo rozhodnuto o otázce, kdo jest 
neznamym ventelem pohledávky, 

Kn~ží, jímž (a~,ci) biskup uloží odsloužiti mše, zesnulým knězem ne
odslou~et.té, nema]! ~ouk~?moprávní ?árok proti pozůstalosti po zesnu
I~m "'nez!, by pro ne uloztla na soude peníze, vyplacené na mše zůsta-
vitelem neodsloužené, ' 

(Rozh. ze dne 15. ledna 1931, Rv Jl 363/30.) 

Pozůstalostní ~oud llsta~ov~l lls~~sení.m ze d~e 19. prosince 1928 
D:. D:a op.atr?vmkem ~eznamych ventelu pohledavek za neodsloužené 
.mse, pnhlase~ych ~ pO,zllsta,losti po Janu R-ovi. Dr, D. podáním z téhož 
dne yy~ohl SI ~ddele?1 pozustalosti .od jmění dědiců, Usnesení to nabvlo 
mocI pr.ava. UsnesemT ze dne ll. cervna 1929 byl opatrovník zmocněn 
,!,o~a!t zalobu, n~ poz~~tal~st o zaplacení 391 dolarů, a skutečně podal 
Jmene~ n~znamych ventelu pohledavek za neodsloužené mše sv. žalobu 
na yl.ozem 39 ~ dol. pro ony kněze, kterým arcibiskup uloží odsloužení 
.mesmch lDt~ncI, do ~u~ou okresního soudu v li. žaloba byla zamítnuta 
soudy vsech trl stolic, Nejvyšším soudem z těchto 

důvodů: 

Podle ~rá~ních vývodů dovolatelových jsou právním zákLadem ža
loby hl~vne predpisy kodexu kanonického práva kromě toho i předpisy 
.pr~va ,cesko~lovenského, Těmito předpisy jsou dovolateli § 282 a 236 
ob:c; ~ak." dal: o?sah dekretu o ustanovení opatrovníka. Dovolatel za· 
,me~uje zjevn~ predplsy, formálního práva, jakož i soudní rozhodnutí 
s predplsy prava hmotneho. 

,Z~ ž.alobní !,f(!~b~ je.patrno, co dovolatel ostatně tvrdí přímo i v do
Yol~m, ze neznamyml ven~eh sporné pohledávky mají býti uznáni kněží 
jlmz ~rclblskup ?lomoucky uloží odsloužiti mešní intence. Právě to j~ 
sporne a od,vo,lacl soud zaJ?ítl, žalobu, uznav, že tito kněží nemají právní 
hM, k yy:da~1 ne~o k slozem pohledávky na soudě, a že nejsou proto 
opr~vneru k z~l?be. ~a t?~t? míslé budiž podotčeno, že žalovaná strana 
paprela sk?tesne 0~ravne!11 zalobců k žalobié, což stačí k zamítnutí ža
loby, Jakmile soud zalobcum oprávrění to odepře, aniž záleží na tom, že 
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odepí'el jim je z jiného důvodu, než který uvedla žalovaná pozůstalost. 
Z předchozích vývodů plyne dále, že předpisy §§ 282 a 236 obč. zák., 
jakož i usnesení pozůstalostního soudu nemají pro tento spor význam, 
.jaký jim přikládá dovolatel, zejména že nejde o res judicata. Tím, že 
neznámým věřitelům sporné pohledávky byl ustanoven opatrovník a že 
pyl zmocněn k žalobě, nebylo a nemohlo býti rozhodnuto o sporné otázce, 
.zda neznámými věřiteli jsou uvedení kněží či někdo jiný, Že jde opa
trovníkovi jen o zajištění sporné pohledávky, není patrno ani ze žaloby 
ani ze ·spisů. Jest to tvrzeno teprve v dovolání a nemá již proto právního 
.významu. Také neplyne ze spisů, že zažalovaná pohledávka má býti 
složena k opatrovnickému soudu, když má býti složena pro kněze dosud 
,neznámé. Proč má sporná částka složena býti k mkoum okresního soudu 
v H., nebylo vůbec odůvodněno. Dovolateli nepodařilo se tudíž dovoditi, 
,že jest žalobní nárok oprávněn podle československého práva, podle 
práva občanského, a není třeba zabývati se a'1i otázkou, zda jde o jmění 
nadační. Zalobuí prosb~ není však oprávněna ani podle práva církevního 
jak je uvedl dovolatel. V žalobě dovodil z předpisů čl. 841, 842 a 844 
kodexu, že jest povinností arcibiskupa jako ordinaria, hy bděl nad splně
ním mešních intencí, a že má proto právo žádati, by částky připadající 
na neodsloužené mše byly deponovány k jeho rukoum, že má právo i po· 
vinnost přikázati mešní intenci k splnění kterémukoliv knězi ,a počtem 
,podle své svobodné vůle. Podle přípravného spisu přihlásila arcibiskup
ská. konsistoř pohledávky 387 dolarú k pozústalosti a byla poukázána 
na pořad práva. Tvrdí dále, že zůstavitel P. R. převzal vice stipendií, 
než mohl odsloužiti mší, a že skutečně neodsloužil 391 mší, na které 
dostal po dolaru, t. j. 391 dolarů. V přípravném spise dovozuje žalující 
opatrovník, že nárok lIa vyloučení stipendií z pozůstalosti jest církevním 
majetkem, kterýž podle can. 335 § 1 podléhá vládní moci arcibiskupa 

. olomouckého. V dovolání dovozuje, že zůstavitel byl povinen odevzdati 
stipendia za mše do roka neodsloužené svému ordinariu a že povinnost 
tato přešla nyní na dědice, kteří jsou důsledkem toho povinni vyloučiti 
stipendia z pozůstalosti a odevzdati arcibiskupovi do úschovy. V do· 
volání dovozuje dále, že arcibiskup přes to není věřitelem zažalované 
,pohledávky a nemůže ji odstoupiti kněžím, jmenování je proto pouhé 
určení osob kněží, a že tito jsou věřiteli ode dne úmrtí P. R-a, Podle 
toho jest posouditi sporný nárok. Ani z oněch vývodů dovolatelových 
ani z předpisů kodexu přiložených jím ke spisům nelze dovoditi sou
,kromoprávní nárok kněží, kterým arcibiskup uloží odsloužiti mše, (ne
bot' jen tyto kněze pokládá dovolatel sám za neznámé věřitele pohle
dávky za neodsloužené mše), by žalovaná pozůstalost uložila pro ně 391 
dolarů a úroky a náklady sporu do rukou okresního soudu v H. Že nárok 
ten jim příslušel již za života zůstavitele P. R-a, dovolání netvrdí, nýbrž 
praví, že uvedení kllěží jsou věřiteli ode dne jeh" úmrtí. Co se má státi 
s menšími stipendiemi v případě úmrtí kněze, jenž je přijal, o tom není 
ustanovení v předloženém výpise z církevního zákoníka. I podle do
volatele mohl by platiti jen předpis canonu 841 § 1, že správce zbožných 
nadací anebo zavázaný k odsloUžení mší je má odevzdati svému ordi-
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nariu koucem !mždého roku způsobem, který tento určí. Když se tak 
nestalo proto,.ze s12ravce anebo zavázaný zemřel, přechází patrně zá
v.~.zek ten.?:, JIch ded1ce .. AI~ z toho nelze ještě dovoditi soukromoprávní 
n,:rok knez1, kterym ?rdmanus má uložiti, po případě uloží, odsloužiti 
mse, na ldere ~yla d:,n~ sl!pen9!~, b~ stipendia ta byla složena pro ně 
k s?udu,. ne bot .~ezn,am1 hto knez1 neJsou k pozůstalosti, tak jako nebyli 
k zustavllel,l, y za dnem právním poměru, jenž by je opravňoval domáhati 
se st1pendl1 tech; J~m vzmkne jen povinnost odsloužiti mše, na které jim 
~udou stIpendia dana, nemohou je však vymáhati 'Soudem na dědicích 
·la],? Je nemohl! vymáhati na zůstaviteli, a to ani za účelem jich za
J1sten!. 

čís, 10441. 

~ ž.ádosti o vklad zástavního práVla v poznamenaném pořadí jest 
opra~nen zpr~v;~la věřitel, arciť, předloží-Ii zároveň usneseni povolující 
poznamku poradt. 

. V pořadí poznámky lze povoliti i vklad zástavního práva pro pohle
davku vykonatelnou podle § 3 not. řádu (§ 1 čís. 17 ex. ř.). 

(Rozh. ze dne 16. ledna 1931, R I 892/30.) 

, S o udp r v é . s t o I i ce povolil na základě vykonatelněho notář
okeho,sp1SU, exekuCI yn~ceným zřízením zástavního práva.a' vkladem zá. 
stavmpo prav~ ~ p~radl poznámky zamýšleného zadlužení. Rek u r sní 
s 5' u c. ex.e.kucm ?av!,h za:nítl. , D .~ vod y,: Rekurs jest oprávněn, po
nevad;; stezovatel~ d~v~dne vytýkaJl nespravné právní posouzení v na
l.'ad,ene~ usne~ell1, Jl,mz byla povolena proti nim exekuce vnuceným zří
zem~ za~tavmho p.ra,:a a vkladem zástavního práva v pořadí poznámky 
z~mysle,neh~ ~adluzem do výše 100.000 Kč váznoucí pod položkou C 5 
ac yymaha]ICl strana nevykázala listinou oprávnění k nabytí zástavníh~ 
prav~ pro vykonat~lnou :;vou pohled~vku v tomto pořadí. Podle § 88 
druhy odstavec ex., r. plahpro p,ovolem .30 pro výkon takového exekučního 
vkladu,ystan<:ven,l obecne~o zákona knihovního ze dne 25. července 
1871, CIS. 95 L zak. s obmenou stanovenou v onom zákonném předpisu 
Jež se však n~týče r;ozná:nky pořadí podle § 53 až 58 knih. zák. v do: 
sl?~!1 § 44 az 5151S. par. ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. zák. (III. 
dIlCl no;,ely k obc., zak.). Vymoci si knihovní poznámku zcizení nebo 
zavazem ~emovltoslI podle § 53, prvý odstavec, knih. zák. oprávněn jest 
,J~n vlastmk nemov1tosÍ!, podle třetího odstavce téhož § musí býti vlast
mkúv podpis na ž~dosti ,o poznámku soudně nebo notářsky ověřen a 
P?dle .§ 5~ km~. zak. sml? výměru, jímž se žádosti vyhovuje, býti vy
dano Jen ledme vyhotovem, 0l?atřené potvrzením o výkonu poznámky. 
Jen ylas,tmk J~st podle § 56 kmh. zák. oprávněn žádati o knihovní zápis 
v porad1 r;oznamky a musí k vúli tomu předložiti knihovnímu soudu ono 
vy~.otoVe?l usnesení,. opatřené potvrzením o výkonu poznámky. Vlastník 
muze ovsem, toto kmhovní právo přenésti na třetí osobu, jež, podávajíc 
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'"dost o zápis v pořadí poznámky, musí listinně a šetříc formu ověření 
,z~dle § 53 poslední odstavec ~n~h. zák. p;rok.~z!'tit.. že o~o vlas!ník~v? 
.~rávo bylo na ni přeneseno, Nese!řIl-h ,vymahaJ1c1 vente!,t<;chto pre~p1SU 1 předložil-li pouhý opis usnesem 12;veho so,!du povolu]Ic:ho poznamku 
, ořadí, neoznačil podle § 88 a 54 C1S. 3 ex. r. ~ § 53 a nas1.. kmh. ~ak 
Pmění dlužníkú, na které by exekuce mohla byl! vedena, a Jeho navrh 
,~ení obsahem předložený~h listin o~ú~od~ěn. (§~ 88 druhý, odstavec 
ex. ř. a 94 čís. 3 knih. zák.). ~XekUC?l na".rh zm ~a r;ovole~l exekuce 
vnuceným zřízením a vkladem zastavmho prava v poradl poznamky C 5. 
Tomuto návrhu nelze vyhověti, povoliti zápis vnuceně zřízeného zástav· 
'lího práva v běžném pořadí téže knihovní vložky odporovalo by před· 
pisll §§ 78 a 54 ex. ř. a § 405 c. ř. s. nehled,íc, ani .I5t0t;Iu, že ani po.dle 
,§ 96 prvý odstavec knih. zak. nelze vymahaJlclm ventelum povolIl! neco, 
1:0 nenavrhli. 

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

Dúvody: 

Rekursní soud má neprávem za to, že podle § 56 knih. zák. jen vlast· 
ník jest oprávněn, žádati za knihov,;,í záp~s z,ás!avního práva. y po.řad! 
poznámky pořadí podle § 53 kmh. zak., a ze trel! osoba tak muze uClml! 
jen tehdy, když, Šetříc formy ověření po~le posledního. o~stavce § 5~ 
knih. zák., prokáže, že ono vlastníkovo pravo bylo na ?l prene~~,;,o. J1Z 
ve svých rozhodnutích čís. 950 a 9758 sb, n. S. vyloZlI nejvyssl soud 
obšírně že oprávněn k žádosti za povolení vkladu zástavního práva jest 
zpravidla věřitel jako osoba knihovní právo. nabývající. Z doslovu § 56 
kníh. zák. neplyne, že tu platí něco jiného. Byla tudí~ dovolac~ stěžova· 
telka oprávněna žádati za knihov!,í ~kla~ vlastním Jménem. Z!,da.telk~ 

. vyhověla i předpisu § 56, podle nehoz, ma-II se. zapls stal! v, poradl, Je~ 
pro zápis bylo poznamenáno, jest žádost podal! s vyhotovemm usnesem 
pov9lujícího poznómku. Názor povinných, že se dovolací stěžovatelka 
tohoto usnesení ani nedovolá'.'a!a, a názor rekursního soudu, že předlo
,žila jen opis tohoto usnesení, odporují zřejmě spisům. Exekuční návrh 
ono usn~sení VýSlovně cituje. Z úpravy jeho prvopisu, předloženého 
s dovolací stížností, jest zřejmo, že bylo s exekučním návrhem před
loženo,neboť jest opatřeno nejen číslem deníku a doložkou Q' výkonu 
poznámky pořadí ze dne 3. října 1929, nýbrž i číslem deníku' a dolož
,kou o výkonu exekučního vkladu ze dne 5. září 1930. Povolení vkla1u 
v poznámce pořadí nebylo na závadu, že jde o zástavní právo vykonatel
,ně. Povinná strana se v té příčině neprávem dovolává plenárního roz
hodnutíčís. 3266 sb. n. S. a jiných, vyslovujících zásadu, že v pořadí 
poznámky podle § 53 lze nabýti jen smluvního, nikoliv i vnuceného zá· 
stavního práva. V souzeném případě jde o zástavní právo zřízené no
tářským spisem z 19. listopadu 1929 o uznání dluhu, tedy zřejmě 
o 'smluvní právo zástavní. Na této jeho povaze nemění nic okolnost, že 
oe notářský spis podle svého 3. odstavce stal co do uznaného dluhu 
podle § 3 not. ř. vykonatelným, že se tudíž stal exekučním titulem podle 
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§ I ČÍS. 17 ex. ř., neboť přes to jde jen o smluvní - třebaže i vykonatelné 
- pohledávání a o zástavní právo smluvně pro ně sjednané. Pro správ
nost názoru, že lze v pořadí poznámky povoliti vklad zástavního práva 
P;? pohledávku v~kona!el!}ou podle ~ Cl not. ř., svědčí okolnost, že by 
venteh nemohlo byh braneno, by napred nežádalo vklad práva zástav
ního v poznámce pořa~í! pedovolávaje se vykonatelnosti své pohled~vky, 
a ~y pak v samostatne zadosh nenavr?1 pn tomto vkladu knihovm po
:namku. ~ykona~elnostl pod!e § 8?, ex. r. Není důvodu, proč by věřitel to, 
eeho muze doslel takto dvema pnmo po sobě (ovšem ne zároveň podle 
§ 29 .~~lh. zá~.) podanými žádostmi, nemohl dosíci i žádostí jedinou, za
hrnUjlCI v sobe oba návrhy, z nichž jest každý o sobě přípustný. 

čís, 10442, 

Povinný jest oprávněn k rekursu proti povolení exekuce na nemovi
tost mu nepatřící, 

(Rozh. ze dne 16. ledna 1931, R I 1020/30.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil proti Hugonu V-ovi exekuci vnu· 
ceným zřízením zástavního práva na nemQvitost čís. 27 v L. Rek u r s· 
ní s o u d k rekursu Hugona V-a exekuční návrh zamítl. D ů vod y: 
t.xekuce byla vedena na dům, který povinné straně vůbec nepatří ná· 
milka stěžovatele, že osoba, proti níž se vede exekuce není totožná 
s dl.užní~em, j~s,t odůvodněna a tím i rekurs sám podle '§ 7, 54 čís. I 
ex. r. Duvodu zadat! za opravu podle § 419, 430 c. ř'. s. a § 78 ex. ř. 
nebylo,. poněvadž k ní by byl oprávněn jen skutečný pravý vlastník 
domu cp. 27 v L, kdežto stížnost podána osobou, proti níž podle spisů 
zní exekuční titul. 

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

D ů vod y: 

• ~el~e souhlasiti ~ do:,olacím rekursem, že Hugo V., na nějž zní exe .. 
kuem tlÍul a proh nemuz byla exekuce povolena, nebyl k rekursu opráv
něn, nejsa vlastníkem věci, jež jest předmětem exekučního zásahu a 
temu tudíž v jeho právech nebylo ublíženo. Dovolací rekurs zapomí~á, 
~e Hugonu V-OVl byla usnesením exekuci povolujícím uložena i náhrada 
utrat, a, pokud se dovolává zdejšího rozhodnutí uveřejněného ve sb. n. s. 
pod čís. 7265, přezírá, že nejde o řízení knihovní kde se útraty nepři
suzují, nýbrž o řízení exekuční, kde povinný musí hraditi vymáhajícímu 
věřiteli útraty spojené s uskutečněním jeho nároku. 

čís. 10443. 

ť 
/ V poznamenaném pořadí pro zamýšlené zadlužení lze vložiti zástavní 

/ právo pro úvěr do vyznačené výše bez ohledu na to, zda byl úvěr po
skytnut jedním věřitelem a najednou či v časových obdobich v různých 
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'č' tkách různými věřitely. Předpisu §54 kuih .• zá}<: !"ůže. býti ~h~~ěno 
~ že se buď žádá o zápisy postupně a ke. ka,~de Zad?stl ~e ~npo)!. vy: 

hmt' , usnesení o povoleni poznámky poradl, nebo ze nekolik ventelu 
ho ovem ..' I • • 'd t ., podá s připoj~ím tohoto vyhotovem jedmou spo eenou za os o zapls 

svy' ch pohledavek. h ' ., " t •. 
útraty úspěšného dovolacího reku~su v .. r~z~r ovem ~~zem.les_, pn; 

souditi a z nejvyššího podáni přikázali, mall-ll uhradit v jlstote, znzene 
pro vedlejší závazky. 

(Rozh. ze dne 16. ledna 1931, R I 1044/30.) 

Na vydražené nepov!tosti bylo dne} 7. srp~a 1927 pod e ,I pozname
náno pořadí pro zahzem do 40.000 Kc .s 8 % uroky, ~e 6% ,uroky, z p,ro' 
.dlení a s vedlejšími závazky do 4.900. !<~, po~.e 2 vlo'zeno ~astavm p:~vo 
-pro vykonatelnou pohledávku vymahaj~c~ho ventele 5.6~1 Ke 7~ h s pn,sl., 
. od e 3 a 4 dne 7. září 1927 (ve Ihute § 55 kOlh . .zak.) .. vlo~eno p!avo 
P'stl;lvní pro pohledávky spořitelny v B. 10.000 Kc s pnslusenstvlm a 
~avedlejšími závazky do výše 1.000 Kč a pro úv~rní pohledáv~~,Kar1a 
pod 30.000 Kč, oboje v pořadí e I, a pod e 5 vlozena d,~e ~O. zafl 1927 
,knihovní přednust, která byla postoupena podle prohl.asen~, ze .dne 1,4. 
áří 1927 pohledávce spořitelny v B. v sume 10.000 Kc s pr~slusenstv\!l~ 

z ode 3 váznoucí před úvěrní pohledávkou ~arla P-a .v .;;u~e 30.009 Ke 
,P od e 4 váznoucí. Pod pol. e 13 bylo ~Iozeno na uverm pohledavk.u 
:karla P-a nadzástavní právo pro pohledavku Prokopa ~-a; RozvrhUje 
nejvyšší podání za exekučně pr?da~lOU ~em?yl:ost -e~~kazal s o u d 
p r v é s t o I i c e v knihovním poradl vymahajlClmU .ve;!Í~h celou ~o· 
hledávku vyhověv jeho odporu proh tomu, by byla pnkazana v ~rvem 
pořadí p~hledávl<a 10.000 Kč ~po~itelně v,B. a pohledávka n~dzastav: 

'uího věřitele Prokopa K·a v poradl.pohled,avky K~rl~ P-a. D,u vod y. 
Odporu vymáhajícího věřitele proli prvl!.lmu poCadl 'pohledavky spo· 
iitelny v B. ve výši 10.000 Kč bylo vyhoveno, ponevadz nejde a,m o po
hledávku číselně shodnou, ani o pohledáv~u, vykáz~n?,u ~snesemm o po· 
známce pořadí. Podle ~ 54. kn!h. ~ák. sm~ usn.esem, pmz bylo vyhoven? 
žádosti o poznamenam poradl, býh vyd~::o_ jen. v Je~?om vyhotovem. 
Na základě knihovního výpisu soudu je z]lsteno, ze k zadosh Karla ~-a 
'ze dne 13. srpna 1927 č. d. S72 bylo dne.17;.srpna }927 poznamenano 
pořadí pro zajištění pohledávky 40.~OO Kc s ucn:\!I?s!1 .do 13. srpna 19~8 
II nemohlo tedy na základě cítovaneho us?esem, )ez_ Jak .byl? shor~ re· 
'čeno bylo vydáno jen v jednom vyhotovem - v temze po;adl pozl!::,mky 
pod 'e I býti vloženo zároveň zástavní právo pro pohledavk~ spOl:ltelny 
v B. ve výši 10.000 Kč s přísl., neboť nemo~la se z uvedeneho duvodu 
ve své knihovní žádosti legitimovali usnes~mm :~ dn~ 17. ,srp~a 19?~ 
č. d. 572. Kromě toho podle § 14 knih. zak. muze zastavOl prav.~ byli 
vloženo jen pro peněžitou sumu číselně určitou, P?hledávka sponte}ny 
v B. není však číselně shodnou s pohledávkou, pro mz by~o p,oznamenano 
pořadí. Citovaným usnesením bylo totiž zachováno por~dl pro pohle
dávku 40.000 Kč s přísl., vloženo jest však zástavm pravo pro pohle-
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dávku 10.000 Kč s přísl., není tedy pohledávka poznamenaná a pohle
dávka vložená ani číselně totožná. Rovněž bylo vyhověno odporu vy
máhajícího věřitele proti tomu, by bylo přiznáno pořadí pohledávky nac1-
zástavního věřitele Prokopa K-a v pořadí pohledávky Karla P-a ve výši 
·30.000 Kč, bezprostředně za pohledávkou spořitelny v B., poněvadž soud 
na základě knihovního výtahu má ~a zjištěno, že pohledávka Karla P-a 
jest číselně jiná než pohledávka, pro kterou byla povolena poznámka 
Ipořadí. Podle pi"esvědčení soudu totéž usnesení o poznámce pořadí ne
může sloužiti dvěma různým věřitelům a pohledávku poznamenanou ne
lze před jejím skutečným vkladem děliti (podle kauční listiny ze dne 
3. září 1927 bylo vloženo zástavní právo na kauční pohledávku 30.000 
Kč v pořadí poznámky sub C I druhém, poznamenáno však bylo pořadí 
'pro zajištění pohledávky 40.000 Kč a přísl.) a nemůže tedy nadzástavní 
'Věřitel Prokop K. míti jiné pořadí než zástavní věřitel Karel P. R e
k u r sní s o u d vyhověl rekursu knihovních věřitelů spořitelny v B. a 
Prokopa K -a a změnil napadené rozvrhové usnesení v ten rozum, že při
kázal v knihovním pořadí spořitelně v B. na úplné vyrovnání její pohle
dávky celkem 10.513 Kč, Prokopa K-ovi pak zbytek nejvyššího podání 
7.965 Kč. D ů vod v: Vklady zástavního práva C 3 a 4 byl zcela vyčer
'pán peníz, pro který bylo podle § 53 knih. zák. poznamenáno pořadí pod 
Cla náleží proto těmto zástavním právům pořadí před zástavním prá
vem vymáhajícího věřitele. Názor prvního soudce, že zástavní právo v po- . 
znamenaném pořadí může hýti vloženo jen pro pohledávku číselně shod
nou s pohledávkou, pro niž bylo pořadí poznamenáno, a že proto ne
mohlo býti pořadí to přiznáno pohledávce spořitelny vB. v sumě 
10.000 Kč a úvěrní pohledávce Karla P-a v sumě 30.000 Kč, ana žádná 
z těchto pohledávek se neshoduje s pohledávkou, pro niž bylo pozname
náno pořadí a že totéž usnesení o poznámce pořadí nemůže sloužiti dvě
ma různým věřitelům, jest mylný, neboť zákon nemá ustanovení, že jen 
pro jedinou pohledávku, a to jen pro pohledávku číselně se shodující 
s výši poznamenaného zatížení může býti poznamenané pořadí uskuteč
něno, a není nijak vyloučeno, by se pořadí nedostalo postupným vkla
dům práv zástavních po částkách, jichž souhrnem jest vyčerpán celkový 
peníz, pro který bylo pořadí poznamenáno (viz rozh. nejv. s. čís. 5334). 
Ostatně z knihovního výtahu jest patrno, že se vklady práv zástavních 
pro pohledávku spořitelny v B. a pro kauční pohledávku Karla P-a staly 
na základě jediného podání ze dne 7. září 1927 Č. d. 605, takže vyhoto
vení usnesení o povolení poznámky pořadí současně sloužiti mohlo pro 
oba tyto věřitele. Poněvadž po~l C 13 bylo vloženo na úvěrní pohledávku 
Karla P-a nadzástavní právo pro pohledávku Prokopa K-a, řídí se po
řadí tohoto nadzástavního práva pořadím pohledávky Karla P-a a pří
sluší proto i tomuto nadzástavnímu právu přednost v poznamenaném 
pořadí C j, tedy před pohledávkou vymáhajícího věřitele. Z těchto dů
vodů jsou odpory vymáhajícího věřitele proti pořadí pohledávek spoři
telny v B. a Karla P-a bezdůvodnými a bylo je Je reku~sůrn zamítnouti 
a v důsledku toho rozvrhové usnesení v napadené části změniti tak, jak 
shora uvedeno. 
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. , š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vym,áh~j ícíh~ 
Ne J v J , 'k dovolacímu rekursu spohtelny v B. a pnkazal, JI 

věřiteleč,~yhove~ ."s~ 12 863 Kč místo !O.513 Kč, dále útraty dovolaclho 
z nejvysslh505 PKo, 1~1 h ~ásledkem čehož obdržel Propok K. na svou po
rekursu 1 c " 
hledávku jen 5.459 Kc. 

Důvody: 

!( d lacímu rekursu vymáhající~~ vě~itele: J~st !llylným jehoh ná~~r), ovo 'ořadí pro zamyslene zadluzem (§ 53 km . za,: . 
že v pozna~e~~~~i Peníze při zamýšleném dluhu vyznačenéh?, v!o";lli 
n~lze, byť " \ ro vke než jednu pohledávku, a nel~e proto pr}sv~dclli 
zast~vn~,p,ravo ~iteli co do stížnosti na to, že rekursm soud v poradl, po
vymahaJmmu v dané nemovitosti pro budoucí dluh v částce 40.00~ 
zn:m~?apem na 1'ro ššího podání pohledávku spořitelny v B. 10.C!.00 I>:: 
KCtpn~azai ~ n~iadzástavní pohledávku Prokopa K-a 16.36~ K<: s pn-
s pl}Sluse?s v.ll~ b 1 v ořadí poznámky přednosti pro zamysl~ny .. d~uh 
slusenstvlm, Jez Y.Y P, aJ'ištěny Pro řečený názor vymaha]lClho 
40000 Kč zástavn1lll pravem z . " O" t' e 
. ';'t 1 není v zákoně opory. Vymáhající věřitel opHa s,~uJ ~azfr hO ok zr 
ven e e 53 knih. zák. mluví o poznámce pořadí pro zamy~leny d u .' m ? I 
se v § "1 'dluhy a dále ° to že se podle ustanoveni § 54 kmh. za~. 
pr~ .za:n~~~~s~ní o p'ovolení poz~ámky pořadí jen v jediném vyhotove?l, 
VY,ava '(§§ 56 a 58 knih zák.) k žádosti za vklad v poznamenanem 
Jez, se!ll~sl 'iti Než slova v § 53 knih. zák. »zamýšlený dluh« nezname- . 
po~~d.1 pllPOJ ~á n,áha'ící věřitel, možnost jen jediného dlu,hu, po}<u~ 
~:J:ýJ:\:~i~~ poh~dáVkyJ a jediného věřitele v po~na!llehna~~ rr~dl 

1 ," ikterak možnost několika dluhů a ruznyc v I e u. 0-
a ~evlo~cuJ~ř~dí ro zamýšlený dluh ve výši, kterou jest při 1'oznámc~ 

. ~~~~čiti ~amýšIJ zákon dáti vlastníku nemovitosti možnost zJe~na~1 J~ 
za'ištění~ pořadí úvěr do vyznačené vý.še a nez~leží ,na t~m, z a uyeI 
te~bude poskytnut jedním věřitelem a najednou Cl v ca§sovy~ n:hzer~h 
a v různ'ch částkách a různými věřitely. To plyne ~ ,58 m. z, ., 
kde .se mluví o vyčerpání částky, pro kterou bylo poradl pozmme~ano. 
Omeziti poznamenané pořadí pro zamýšlený dluh na dluh J,edmy-" na 
jedinou pohledávku jednoho věřitel~.) neyyhoy'ov~lo by uve.denemu ucelu 
instituce poznámky pořadí pro zamyslene zalizem. (Srovnej Ol. U. ~0?3~ 
čís. 5334 sb. n. S., Ehrenzweig Sachen~~cht str;,501 poz~', 4.) Dov~~avam 
se § 53 knih. zúk. pro názor vymahaJlclho ventele t~dlz n~obstoJ1. fn~ 
ustanovení § 54 knih. zák., že se usnesení, o jJ?~olem)oznamky P?radl 
vydá jen v jediném vyhotovení, názor vymahaJlc;ho vent~le o nepn1'us!
nosti vkladu několika zástavních práv pro různe 1?o~ledavky: a to I ?e; 
kolika věřitelů v poznamenaném pořadí neopodst~tn~Je. I kd~ se vydaya 
jen jediné vyhotovení usnesení o poznámce porad;, neyylucu)e ~e lim 
a neměla tím vzata býti možnost použíti vyhotovt;m k ~~pl~U I ~ekohka 
pohledávek v poznamenaném pořadí, a to buď, ze se za;la ~ zaplsy,!y 
postupně a ke každé žádosti se vyhotovení připojí, ~~bo! z~ několik ven; 
telů, jak se stalo v projednávaném případě, podá s pnpo]emm vyhotov
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o zápis svých pohledávek jedinou společnou žádost. S názorem vymáha
jícího věřitele, z něhož vychází, napadaje v dovolacím rekursu přikázání 
shora řečených pohledávek v poznamenaném pořadí, to jest před jeh,> 
pohledávkou, souhlasiti podle toho nelze a bylo se o jeho dovolacím re
kursu usnésti, jak se stalo. 

K dovolacímu rekursu spořitelny v B.: Tento dovolací rekurs jest 
opodstatněn. Rekursní soud neprávem přikázal této hypotekární věři
telce jen 9.463 Kč 71 h na jistinu a kromě toho jen útraty. Spořitelna 
v B. přihlásila k rozvrhu také ještě pět dlužných anuit s příslušnými 
úroky, anuity ty a úroky z nich jí podle dlužního úpisu příslušely a v zá
stavním právu pro pohledávku podle výpisu z pozemkové knihy měly 
krytí. Anuity s úroky činí 2.458 Kč. Domáhá-li se spořitelna v B. místo 
přikázaných jí rekursním soudem 10.513 Kč, hledíc k anuitám a k úro
kům z nich, 12.863 Kč 60 h, bylo jejímu dovolacímu rekursu vyhověti 
a tuto částku jí z nejvyššího podání přiřknouti. Ježto útraty úspěšného 
dovolacího rekursu mají úhradu v jistotě zřízené při pohledávce spoři
telny pro vedlejší závazky, bylo útraty ty přisouditi a z nejvyššího po
dání přikázati (srovnej judikát čís. 201 01. U. n. ř. 6281). Následkem 
toho zmenšil se zbytek nejvyššího podání, vypadající na pohledávku 
Prokopa K-a a bylo na tuto pohledávku jen dotyčnou zmenšenou částku 
přikázati. 

čís. 10444. 

Pro doručení obsllky k ústnímu jednání nařízenému soudem po po
dání odportt proti upomínacímu platebnímu rozkazu stačí náhradní do
rttčení ve smyslu § 102 c. ř, s. Druha (drttžku) adresáta (adresátky) 
jest pokládati za »domácí osobu, patřící k rodině«. 

(Rozh. ze dne 16. ledna 193 I, Rv I 270/30.) 

Žalovaná Klára f-ová podala proti upomínacímu platebnímu rozkazu 
odpor. Ježto se nedostavila k ústnímu jednání nařízenému soudem po 
podání odporu, uznal s o udp r v é s t o I i ce rozsudkem pro zmeš
kání podle žaloby. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž tu 
jde, v 

důvodech: 

Žalované Kláře f-ové byla žaloba s platebním rozkazem doručena 
podle §§ 106 a 108 c. ř. s. do vlastních rukou s poučením ve smyslu dru
hého odstavce § 19 zákona o upomínacím řízení, že v případě odporu 
bude o žalobě dále jednáno. Pro doručení obsílky k ústnímu jednání 
nařízenému soudem po podání odporu proti platebnímu rozkazu stačí 
náhradrd doručení ve smyslu § 102 c. ř. s. Dovolatelka sama v odvolání 
přiznala, že nebyla doručovacím orgánem ve svém bytě zastižena a že 
obsílka byla doručena františku f-ovi, s nímž žije ve společné domác-
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. . _ .. nž z áteční lístek podepsal s dodatkem ,,~,u: 
nosti jako leho ~uZk~š~aJef_a lest pokládati za domácí osobu" patn~~ 
doucí manzek ran . 1 uvedenpho zákonného ustanovenI. Je Jl 
k rodině !alované ~~č~r~~~ácnosti ; adresátkou jako její druh, život~ 
proto, že zlJe ve hS~o kutečného trvalého a úzkého vztahu k l~JI, osobe 
a v důsledku t<: ~ o s b' k rodině. Pojem "domácí osoby, patncl. k ro
pat~í j.ako domad\o~~d~e jeho významu v obecné mluvě, ~ozho~uJe ~kU: 
dine« Jest vykla a dinou adresátovou, ne snad Jen mal!,:elst~l, po re 
lečné Sp01UZIÍ1 s tr~ schovanectvL Doručení stalo se ucmne, zmatku 

t ' švagrovs VI a . 
vens V§" 477 (~ 503 čís 1) c ř. s. tu nem. 
čís. 4'~ .. 

čís. 10445. 

\I:~, ":',1,.: ':,':. d . Y nemaJ'í vliv na počátek a na běh jednoměsíční lhůty 
, Soudm praz mn, 
kžalo~ě pro ,~ro~~c;~;t~matečnost rozsudku pro zm,ešl~ání počíná se, 

, Lhuta k z b I doručen náhradně ode dne dorucem. , 
i když rozsudek Y' . 

, (Rozh. ze dne 16. ledna 1931, R II 473/30.) 

-k· , v základní rozepři byl doručen náhradně 
Rozsudek pro ,::mdes ~', vna 1929 Žalobu o zmatečnost zadal ža-

m, a,n,ž,e1,ce žalobcove ne . ;er 1929 Pro c e sní s o udp r v é 
, udě dne 27 cervence. ,. d' 

lobce .na S? 'tl· O d vol a c í s o u d zrusIl napa eny roz-
s to 11 c e zalobu zaml . , 
sudek a odmítl žalobu pro opozde~ost. 
, N e j vy Š š í s o u d nevyhovel rekursu. 

D fr vod y: 

. ť .. 'ď d § 529 
Odvolací soud odm!tl žalobu p;-o zn;atečno,s~ up~a ~r~J·m ·ed~oměsíční 

čís. 2 cřs., jako opozdenou, protoze by,a pod\~ ~ j~ni byi doručen ža
llir1ty, čítané od pravomocI roz,su~ku t ro s~~~~~~ ;jištění prvního soudu 
tobco,vě manželce. Žalobce, opl~aJe s ? .. , , 1 "a byla domčena k fU-
.' " d odvolaC1m - ze JIZ za 0_ , d -ce nezmenene sou er" , .' . t " lístku nepocházl o 

kám žalobcovy manželky a ze podp;~p~ ~~~U~~~'~yl k rukám manželky, 
žalobce,dále, žei rozsudek pro zmes am . , d 1 ímu soudu· a) že 
,jež se podepsala !1a zpáteční,? )íslku, v)'Ílf~t o vOdf

c § 534 čís.· 2 csř: 
přehlédl, že do, beh~ Jednorocn~ zakonne 111 y. po edl § 225 cřs. za
připadlysoudm prazdmny, takze. byl,a tato,)h?~l~ e dle § 534 čís 2 
stavena"b) že řečená jednoměsíčm lhuta po~ma ,ze I P? však dří~e 
ds., ode dne kdy bylo doručeno rozhodnuh stra~e ~a~e, ne d nezabýval 
než nabylo právní moci. Důvodem .ad a) se o, vo aCI ~ou í rázd
a nutno jej tedy vyřešiti. Stěžovatel Jest n~. omyl~, n~bO! sou?n !'ípad~ 
niny neměly vliv na běh lhůty podle § 5~4 Cl~., 2 c~s. ,sou,:enem P~ateč~ 
netřeba zkoumati, jaké ~rávní povahy. Je~t r~zem °5lfl~~: )prČ~ ~ jakési 
nost, zda jde o spor novy a samostatny J~§ ~33 a, .,. '·rho 
přezkoumání základního a pravoplatne JIl rozhodnuteho sporu s Uf CI e
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hlediska (§ 529 c. ř. s.). Netřeba ji řešiti proto, že k cíli lze dojíti již 
i těchto úvah: Předpis § 225 prvý odstavec c. ř. s. ustanovuje: "Jest
liže počátek soudních prázdnin připadne do běhu nějaké lhůty, nebo 
počátek lhůty do soudních prázdnin, prodlužuje se lhůta o celou dobu, 
nebo část soudních prázdnin, která při počátku lhůty ještě zbývá.« Pod
stata soudních prázdnin jest vymezena první větou § 223 c. ř. s. v do
slovu čl. II. čís. 2 zákona ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z .. a n., ze 
za soudních prázdnin konají se roky a vydávají se rozhodnutí jen ve 
věcech feriálních. Ustanovení o vlivu soudních prázdnin na lhůty je-si 
tedy jen důsledkem této podstaty soudních prázdnin. Z těchto předpisů 
·jde zřejmě na jevo, že zákon nemá na mysli věci, které ještě k soudu 
nedošly, a proto se nemohou soudní prázdniny týkati lhůt, které zákon 
stanoví pro podání určitých žalob. Jde o lhůty propadné, stanovené 
v zákoně již předem pro trvání právní možnosti podati takovou žalobu. 
Nezáleží na tom, zda byla lhůta normou hmotněprávní, či normou pro
cesuální. Vždy jest to určení času, v němž musí býti určité právo upbt
něno pod následky vyloučení. Zadati takovou žalobu na soudě v přede
psané lhůtě není žalobci ustanoveními o soudních prázdninách ani La
bráněno, ani prominuto; byla-li však zadána až po propadné lhůtě, ne
hodí se k věcnému projednání. Správnost tohoto názoru, jde na jevn 
i z této úvahy: Zal oba pro zmatečnost jest podle svého účelu mimo
řádnou právní pomůckou k odstranění formálně právoplatného rozhod
nutí, byly-li porušeny určité základní zásady o procesním řízení, uve
dené v § 529 c. ř. s. Důvěra v právoplatná soudní rozhodnutí jest jedním 
z podstatných předpokladů právní bezpečnosti. Zákonu na tom záleií, 
by možnost napadati právoplatné soudní rozhodnutí nebyla po neurčitou 
dobu brána v pochybnost. Proto jest ustanovení o výjimečné zvratitel
nosti vykládati co nejpřesněji a odmítnouti každý výklad, jímž by byla 
nejistota, prýštící z možnosti žaloby pro zmate.ěnost, zvyšována a ča
sově prodlužována. Tak by tomu bylo, kdyby měl býti přijat právní 
názor, že se předpis § 225 c. ř. s. vztahuje také na zákonnou lhůtu k po
dání žaloby pro zmatečnost, neboť tím by byla neprodlužitelná jedno
měsíční lhůta prodloužena po případě až na tři měsíce. Za tohoto stavu 
věci netřeba Se ani blíže obírati právní povahou a účinkem desíti!eté 
Iljůty podle posledního odstavce § 534 c. ř. s., která pro souzený případ 
§ 529 čís. 2 c. ř. s. neplatí. 

Ad b) Za lobce zastává názor, že jednoměsíční lhůtu nelze počítati 
podle toho, kdy byl rozsudek pro zmeškání doručen jeho manželce, nýbrž 
podle toho, kdy byl doručen straně samé, t. j. jemu, protože § 534 čís. 2 
c. ř. s. ustanovuje, že se v případě § 529 čís. 2 c. ř. s. počítá lhůta ode 
dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí strane, ne však dříve, než napadené 
rozhodnutí nabylo právní moci. Stěžovatel má potud pravdu, že, mlu
ví-li zákon o právní moci, míní tím jen zdánlivou právní moc, t. j. uply
nutí odvolací lhůty od doručení rozhodnutí osobě, jíž bylo doručeno. 
Ale jinnk není žalobce v právu. Zákon, mluvě o doručení rozhodnutí 
straně, nemá na mysli doručení do vlastních rukou s(rany, snad podle 
předpisů o doručení žalob podle §§ 106 a 108 c. ř. s., nýbrž řádné do-
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, -, d o'tačitelné. Rozsudek pro zmeš
ručení, jak jest p~otteť ~~?a!~'~~ačF d~ručení náhradné podle §§ 102 
IdInÍ netřeba dorycl I 1 r~ tom su{ěru není o tom sporu, že rozsudek do-, 
a 103 a 416 c. r.~' 'I žalobcově dne 3. června. 1929, jak od~olacl 
nIčen byl, m~hrad,:elm~~z~~~ dne běžela lhůta k odvol~n! (§ 46,4 c; ~. s.), 
soud spravne vyloZI ~ důvod že tu nebylo zmeskam a ze Ješl tu 
lderé mohlo byÍl opr;o ,? 4 c f s (§ 471 čís. 4 a 5 c. ř. s a k tomu 
zmatečnost pod!ej \98~)' poťnť t~hoto dne správně vypočetl ?dvolaCl 
tal(é rozhodnuh CIS. . 'I'h' ty § 534 c'ís 2 c. ř. s. dnem 18. cervence 

I t ' prekluSlvm u '", -- ' Ih' t soud up ynu I.. , I 't 'lidenní lhůtu odvolacl a jednomeslcm u u 
1929, když pnpocet c r!,acst Nezáleží na tom že prý žalobci jeho man; 
k podúnÍ žaloby o z~atec~okla', neboť zákonu' staČÍ doručení náhradne 

I sudku mc nere , v "1 
žel w o :02 osoba k . ejímž rukám byl spis doru~en, oz~a,?1 a 
a nehledl k tomU, zd":, J 'ko bJ Y byl zValobce musil podah odvolam do 

v kt 'bylurcen a -, .. ' to osobe, . ~re . " d' f líbiti by se k této lhůtě hledelo pn vy-
čtrnúdi dnu, tak SI ~~!l __ a I? c ř' s žaloba podaná až 27. červenc~ 
počtu lhúty pod}e § d' CI~ případně poukazhje žalobce na rozho~nuh 
1929, byla podana p~ /tam

e 
šlo o doručení zástupci prý nepovol3'ne~u, 

čís, 1587 sb. ~. s., ne o v ,-z' stu ci nýbrž manželce jako osobe, k Je: 
kdežto zde nejde o,go~c~n~ :Učegí připouští. Mluví-li toto rozhodnut~ 
jímž ru~oum ?e na ~a.ne ~kon ale neřešilo otázku, zda by náhradne 
o »strane same«, cl!uJ.,.e len z , 
doručení bylo na mIste. 

čis.l0446. 

_ ' __ v ti' hl diska zpúsobu řízeni jest sčitati 
S h!ediska vecn~ prt~l~sn~~in~n~ n:předpokládaji, a sčita!i jest po

pohledavky ze, spravy, J~~ z dO zaviněni (§ 932, poslední veta prv~ho 
. hledávky na

v 
na~radu 'k z l.uv~pohledáVky té a pohledávky oné skupmy

odstavce obc_ zak.l, nt o I V 

(Rozh. ze dne 16. ledna 1931, R II 479(30.) 

" 'I' dl § 932 obč. zák. pro nestel-
Za sporu ozrusem kupm srn ouvy po e 'h d 400 Kč 

~~sii~~~rln:ak~te~~~~krtie{:~~;I~~~: ::;~Z~ě~r~~~tv~:k~aZ:;1a~~!i ~~~~-
lékaři. 15.5. Kč za odbornou prohl1dkukravy, neb?ť za s~oru hl ěl té'~ 
:vrátily jed~ak kyávu, jednak ~upní ,cen kU. P \ v n I ~~ uprvr:;hoo~ároku 
obmezené zalobe co do druheho naro u z~e a, co, " 'h dů-
-- tk 180 Kč O d vol ac ís o u d odmltl odvolam zalovane o z , 
~~du o~e prý jde o dva samostatné nep~trné, nároky ,a že. v nep~~rn~c~ 
věce~h lze podati odvolání jen z duvodu zmatecnosÍ1 vypoc enyc 
v § 477 čís. I až 7 c. ř. s. , I -'1 d I dmu 

N . v š š í S o.u d zrušil napadené usnesem a ~ ?Zl 0.v
0 a dl 

soudu~ hy, y nehledě k důvodu, pro nějž odmítl odvolam, o nem po e 
zákona jednal. 
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D ů vod y: 

Přisvědčiti jest stěžovateli, že odvolací soud neprávem odmítl jeho 
odvolání. Nejde tu o dva samostatné nároky, nýbrž o dvě částky té ho ž 
n á r o k u, vyvozovaného z téhož skutkového a právního důvodu, které 
.tvoří jednotný nárok a musí býti nejen co do příslušnosti, pokud by 
.na tom podle § 55 j. n. záleželo, nýbrž i co do způsobu řízení sčítány. 
,Platí to i pro případ, že by obě řečené částky byly vyvozovány jen 
z titulu správy, při níž nezáleží na vině zcizitelově (sr. k tomu motivy 
k § 932 třetí novely k občanskému zákonu), i pro případ, že by byly 
vyvozovány z titulu náhrady škody podle poslední věty prvního odstavce 
,§ 932 obč. zák., jež zavinění předpoldádá a není pouhým nárokem ze 
'správy (srov. na př. rozhodnutí čís. 4749 a 6860 sb. n. s.). Jen kdyby 
jedna částka byla opřena o tento, druhá o onen titul, šlo by o dva samo
statné nároky, ale tomu zde tak není. Ježto součet obou sporných částek, 
které jsou ještě předmětem odvolání, přesahuje hranici bagptelní (§ 448 
~. ř. s.), neprávem odvolací soud odmítl odvolání podle § 471 čís. 2 
a § 474 druhý odstavec c. ř. s. 

čís. 10447. 

žalobní právo na vyloučení věcí, nenáležejicich do úpadkové pod
staty, nezaniklo tím, že žalobce neuplatňoval tvrzený nárok za úpadku, 
ani že nepodal žalobu ve lhůtě udělené mu usnesenim úpadkového soudu. 

Dědic může postoupiti peníze, jichž bude doclleno za svršky. Stalo-li 
se takové zcizeni bez schváleni soudu, může býti po odevzdání pozůsta
losti dodatečně schváleno dědicem. 

(Rozh. ze dne 16. ledna 1931, R II 481/30.), 

žalobce tvrdil, že mu František Sch. postoupil dne 17. března 1919 
na úhradu výpůjčky nárok na dědický podíl z pozůstalosti. část tohoto 
áědického podílu 773 Kč byla prý pozůstalostním soudem zaslána úpad
kovému soudu Františka Sch-a. Tyto peníze byly podle usnesení úpad
kového soudu ze dne 18. září 1922 přikázány žalovanému, tehdejšímu 
.~právci úpadkové podstaty na částečnou úhradu nákladů správy úpad
kové podstaty. Ježto žalovaný nebyl srozuměn, by tyto peníze byly ža-
10bci vyplaceny, a žalobce byl usnesením úpadkového soudu ze dne 
3. prosince 1929 poukázán se svým nárokem na pořad práva, domáhal 
'se na žalovaném žalobou, o niž tu jde, by žalovaný byl uznán povinným, 
'Svoliti k tomu, by 773 Kč, uložených u spořitelny, bylo vydáno žalobci. 
r r o c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl v podstatě z dů
vodu, že žalovaný jako správce podstaty v úpadku, zahájeném dne 
30. dubna 1921, nabyl usnesením ze dne 12. dubna 1922 konečného 
nároku na tuto část majetku, kterýžto nárok předchozím postupem ni
kterak nebyl dotčen. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek 
a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, movu projednal 

_ čís. 10447 - 39 

o • Podle § I konk. ř. odnímá se vyhlášením úp~dku 
8. rozpodL D ~ Vo o ,d y. adcovu veškeré jmění podrobené e~ekucI, jez mu 
volnemu nak~adanJ o ~p o ú adkll nebo jehož nabude za upadku. Opad: 
náleží v dobe vyh~~stn~o. ~ 'mění úpadce jež mll ještě přísluší v dobe 
kovoU podstatu tvon u IZ)'1:' ] abude po~ději Jmění jež mu v čase 
vyhlá~en~ ~Ipadku .a~ebo lfeži

z n~spadá do úpa'dkové podsta~y. Tvrdí-li 
vyhla~em upad.ku ]I~ npeohledá~ka na úpadcův dědicky pod~l. byla po
tedy zalobce, ze m

l7 
b' 1919 kdežto úpadek byl vyhlasen teprve 

]'iž dne lezna, od' • ..• důvodu stoupena 921' I tňuJ'e nárok na jmění upa ce, Jez JIZ o p.. . 
dne 30. dubn~ 1 dk' ,:p a dstatl' Tento nárok lze kdykoliv uplatmh bez 

t··1 d upa ove po . o dk o 
nepa fl o o dk 0·0 í O této části majetku nemohl proto upa ovy 
ohledu na úpa

t 
5lVe rhlzoed~~uti. přikázav tuto část majetku správci pod-

d právopla ne roz , ."1 '" o . mění o němž sou .0. o úhradě výloh správy, ucml opauepl o jo o •. ' . 
staty k ~~ste.cne di siční moc takže toto usnesem nema ucmku pr?t~ 
mu nep~lslus~la "s~o an nevědělo onom opatření. Za tO?ot? stavu veCl 
postupmk~, hm men'k odnetu b svou pohledávku (sve naroky z po
však ne~el P3stUP~l Ú Padkovébo ~oudu, takže nedopadají závěry prveh~ 

.slupu) pnh~~~:~ií přihlášky. Má-li posléze prvý soud za to, ~e up'act,kovy 
soudu z op . o o ydati usnesení ze dne 3. prosmce 19_9, jlmz byl 
soud nebyl opravnen v • I vaného oukázán na pořad práva s na
žalobce vzhle~eI!' k o.dpo~ud~.a ~roti ton!u uvedeno že toto usnesení vylo 

. rokem na vydan~ penez, u. z ú adkov' soud vůb~c nemohl zjistiti, zda 
předevší;n ~utnym pr?t~, t~10J, 'i s Yčástí majetkové skupiny, jež byla 
ony pen}ze JSou s\~tedneb 19h přikázána správci úpadkov~ p.odstaty! 
usnesemm ze dne . u na t sporu a ježto I JInak pn 
ktert~ž~~ Jk?ln~~~;~~l~k~e o~~~~~~~: n~f::Ž~bci od~íti právo, by uPdlat-
pro IC u nem J' , , am usnesení úpadkového soudu ze ne 
nil svůj nárok sporem

b
· my vyzn . t mylny' m vy'klad tohoto usnesení 

3 '11 e 1929 vů ec nema a Jes o' dk 'h , . prosl c '. __ bylo zrušeno usnesem ura ove o 
prvým soudem v ten rO~~'!f2 z~d~~ad soud má proto za to, že opatřen! 

. sou~u ze d~e 18. ~ubna. maj~tkové části nemají právního úči~ku, byl~-lt 
prvého sou u co ° o~.e, ' dk • v dena na žalobce. Nazor prveho 
ona část již před vyhlasemm,upa ~ pr~8e dubna 1922 nabvl konečného 
soudu, že žalovlaný ~sne~ehl11mpe~~z nj':st p'odle názoru odvoÍacího soudu 
nároku na vyp acem oncc , 
mylným. 

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

Důvody: 

Žal.obce tvrdí že částka 773 Kč 85 h, obsažená v 4.512 !Sč 121 h,)eu
ž 

, d b 1922 b ly přikázány za ovanem usnesením soudu ze dne 18. u na .• Y . ., t' u úhradu 
jako správci podstaty v úpadku !,ranhska Sch. n~ eas. ecno Fra~tišek 
útrat správy podstaty, ni~1y nepatr.lla .. ~o podsta1~2bhk?z cl ~~ohlášením 
Seh. nárok na tento pemz postoupil j~Z v.roce· o' Pdre d byly vy
úpadku, a domáhá se proto, any pem,,;e zalovan.emu osu ne . od
dány toho, by žalovaný svolil, by vyda~y byly lemu; Jde te~y :dťtetv statě' o žalobu o vyloučení věci (peněžl1l sumy) do upadkove p . 
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nenáležející. Práva na vyloučení věcí nenáležejících do úpadkové pod
staty nejsou však prohlášením úpadku dotčen" (§ II (I) konk. ř.), 
:a nezaniklo proto žalobní právo tím, že žalobce tvrzený nárok neuplat
ňoval za úpadku, při čemž se podotýká,že námitka, že se žalobce tohoto 
'svého práva mlčky vzdal, v prvé stolici nebyla vznesena (§§ 482 prvý 
odstavec a 513 c. ř. s.). Ale toto žalobcovo právo nezaniklo ani tím, 
že žalobce nepodal žalobu ve lhůtě jednoho měsíce určené mu usne
sením úpadkového soudu ze dne 3. prosince 1929, neboť důsledkem 
toho bylo jen, že částka 773 Kč 85 h mohla zatím býti vydána žalova
nému. Tvrdí-li rekurent, že nelze ukládati správci podstaty, by peníze, 
o něž jde, vydal žalobci s\'dm let po té, co mu byly přikázány, přezírá, 
že správce podstaty nemá nárok na náhradu svých útrat z cizího jmění. 
Pokud však rekurent namitá nepřípustnost postupu, stačí připomenouti, 
že dědic může svršky zciziti (§ 145 nesp. říz.) a tedy i peníze, jichž za 
ně bude docíleno, postoupiti, a že takové zcizení, stalo-li se bez schvá
lení soudu, může po odevzdání pozůstalosti dodatečně býti schváleno 
dědicem. 

čís. lO448. 

Žalobě o zrušení spoluvlastnictví podle § 830 obč. zák. fysickým 
rozdělením pozemků mezi dosavadní spolnvlaslnlky, kleři jich nabyli 
podle zákonů o zajištěni půdy drobným pachtýřům čís, 318/1919, 311/ 
1920 a 166/1921 sb. z. a n., lze vyhověti i bez svoleni Státniho pozem
kového úřadu, .jehož jest potřebl ke zcizeni těchto pozemků podle § 22 
zákona čís. 318/1919 v doslovn novely čís. 311/1920. 

Zadluženost žalobcova ideálnlho podílu na pozemcích není na zá
vadu Jejich lysickému rozdělení. 

(Rozh. ze dne 16. ledna 1931, Rv II 734/30.) 

Žalobu o zrušení spoluvlastnictví k pozemkům fysickým rozdělením 
pro c e sní s o udp r v é s tol i c e pro tentokráte zamítl. D ů -
v o cl y: Podle ustanovení § 830 obč. zák. může každý podílník žádati 
zrušení společenství, nikoliv v,šak v nevčas nebo na újmu ostatní::h. Že 
se tu žádá nevčas, že jest to na újmu druhé strany, žalovaná ani no
tvrdí. Ustanovení § 834 téhož zákona praví: »N elze-li společnou věc 
huď vůbec nebo bez značného znehodnocení rozděliti, budiž, a to i když 
jen jeden podílník to žádá, prodána soudní dražbou a, co se strží, roz· 
děleno mezi podílníky.« Žalovaná tvrdí, že fysické rozdělení pozemků 
jest neproveditelné a nemožné. Místním ohledáním a posudkem znalci'!, 
k němuž se soud úplně přikloňuje, jest však zjištěn opak, to jest: fy
sické rozdělení jest proveditelné a možné, značné znehodnocení fysic
kým rozdělením by nenastalo. Že polovice žalobcova jest předlužena, 
žalobkyně neprokázala, a dnes na jisto ani prokázati nemůže. Ostatně 
tato okolnost jest vedlejší, neboť, i kdyby předluženost tu byla, nečiní 
fysické dělení objektivně nemožným, nejvýše kdysi při zavádění 
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, ',' dk mohla by snad působili obtíže, o kterých"dnes an! 
knihovn~h? 'pOl a bU dou . aké a u které osoby budou. Zda, obltze tako'(e 
nelze zJlshtt, zda u. dJ h dou nelze odstraniti bude rozhodnuto pn 
snad budo~ a, zda

dl
le § ~501 ex ř (§ 841 až 8'53 obč. zák.). Ostatně 

soudním delem,~o. e do~rovol~ot; veřejnou dražbu, ba může ji učiniti 
Předluženost stezuJe,l , 'chn knl'hovní dluhy musí býti převzaty. 
, ' anypnmvse y "kdl I nemoznou,. . .. lastnickém právu zapsáno obmezem, ze a ' 
V obou vlož~a.ch Jest p~~ Vb' volení Státního pozemkového úřadu I:0dle 
šímu zCizen! Je~t ~rK?1 ~e Vl doslovu zák. čís. 311/20 na dob,U deselt lel. 
§ 22 (2) zak. c. 'k čís 318/19 není potřebí tohoto svolem mez} .m.~n· 
podle § ,22 (2) z\~ Ú adě nejde o manžely, neboť manželstvl JeJIch 
žely. :',ez v, souzeneě r~zl~učeno. Ze stran sice ani ta, a,ni ona ~epred: 
bylo JIZ pravoplatn , nez~ soud má za to že jest Jeho povmnosh 

I . tomto omezem, ',. 't I 
nes a mc o , ku omezení práva vlastnického vZllt zre e , ano 
z úřadu na tuto poz~~m. s co ens) a o omezení které vychází na jevo 
,jde o právo donucUJICI k(lU, Jgest nyní rozhodn~uti zda fysické dělení 

~ . 'I 'hy pozem ove. 'd' t z vereJne .ml . I vlastníky jest též »zcizením«. Sou ma z,a o, 
!ěchtJ rea.Itt .me~I~I~~~ ~de o zcizení v širším slova smy~lu podle, zakona 
!Ze pn fyslckem ,e J, b 1 zákony o pozemkove reforme. Proto 
čís. 311/20, kterrm d~~ln~n~cJ: nemovitostí mezi spolUVlastníky třeba 
jest tu i k fyslckemu e em 'h úřadU a to již nyní v období procesním, 
schválení Státníbo p~zemkove ~l 351 ex ř. vlastní dělení provádělo. 
nikoli snad teprve az bY(ls)e ~ol :, § 108/21' i dělení zabraného majetku 
O t ~ ... dle § 7 za L ClS. 'I t . sta ne JIZ po, ,', 'ho úřadu a jest bez neho nep a ne. 
vyžaduje svolem Statmho ~ozefmko~e" 215/19 387/19 108/21, podle 
P dl 'k • pozemkove re orme CIS. , ' . ·t· 
• o e za ,onu o, . dl účelu pozemkové reformy, Jest zameZIl, 
umyslu zákonodar:e. ". po e rovádění ozemkové reformy zrna· 
I1y určitými právmml ukony nebylo p c,l . přídělú Podle těchto 
:řeno nebo stěžováno a by bylo zame,~eno .rtS :!U 18/19 ~ čís 311/20) 
'zásad, které platí i pro ~:obn~ yachty~e ďa~ii c:. f~ickém děl~ní těchto 
má soud za to, že nemuze dřlve :0~1 ~e~~ žalobcem svolení Státního 
nemovitos~í, d?~ud mu nebtude P;,~ ~ tudíž k dalšímu drobení púdy. 
pozemkoveho uradu k tomu o roz, e em, . d' První soud zjistil, 
-O d vol a c í s o u ,d uznal podl~ zaloby. p u ~? iiení pozemkú jichž 
,že 'sou splněny vsechny podmmky pro ySIC e e , "ména 
rozdělení se žalobce domáhá a jichž jsou strany spoluvlastm~y, lzeJ

t 
'k 

že není žádané rozdělení nevčasným ani na újmu d;uhého s~o uV,as m, 3; 
že ozemky jsou fysicky dělitelné bez znehodnocem pozemku, a'(sak 'pre, 
to iamítl žalobu pro tentokráte. Zjistiv z knihovního VÝPISU, ~e d}Sl'b 0-

, . . t b zákazem ZClzem ez 
siční právo stran ohledne pozemku Jes omezeno () 'k " 318/1'0 
svolení Státního pozemkového úřadu podle § 22 2 za. CIS., .. ~ 
v doslovu zákona čís. 311/20 po dobu deseti let, že strany peJs?~ JIZ 
manžely má za to že jest potřebí svolení Státního I?ozemkove~o ~:a,~u, 
'poněvadž rozděleni spoluvlastnické věci jest pokládah za ZClzem v SI~Sll': 
slova smyslu a podle zák. čís. 215/19, 3~7/19 a,,108/21 o po.ze~ ~~~ 
reformě kteréž zásady platí i pro drobne pachtyre, ano lI!a Jlll!l 'j 
zabráně~o zejména tříštění přídělů. ,Tomuto. názo:u .~~Ize vsak, ~nsved~ 
čiti. Zákon o zabraném majetku a zakony Jej doplnu]lcl, v Ulchz Jest za 
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kázáno i dělení bez svolení Státního pozemkového úřadu (čl. I bod I 
zák. čís. 108/21), nepřicházejí tu v úvahu. Rozhodným jest jen zákon 
čís. 318/19 v doslovu zákona čís. 31l/20. Zákon čfs. 318/19 měl za 
účel, by méně zámožným vrstvám obyvatelstva byla zajištěna dosavadní 
životní existence, založená na obdělávání pozemků najatých 04 velko
statků a od jmění církevního, trvale, a proto přiznal těmto drobným 
pachtýřům nárok na nabytí pachtovaných pozemků do vlastnictví. O ob
mezení nabytého práva vlastnického nebylo v něm řeči. Aby však Se 
neminul s účelem, by drobní pachtýři neprodali nabyté pozemky a ne
'zmařili účel zákona .a neohrozili svou takto zajištěnou existenci, byl vy
sloven zákonem čís. 311/20 zákaz zcizení, ale jen zcizení, nikoliv však 
dělení spoluvlastnictví. Dělení spoluvlastnické věci není vůbec zcizením. 
O dělení jako zcizení bylo by lze mluviti, kdyby vlastník odprodal po
zemky podle tohoto zákona nabyté. Ani I, převodu (k zcizení) na man· 
'žela neb s rodičů na potomky není třeba souhlasu Státního pozemkového 
úřadu (čl. 1., bod 4 zák. čís. J] 1/20). Rozdělením spoluvlastnické věci 
'nepřevádí se oddělená část na jiného, nýbrž dostává se spoluvlastníku 
fysické části, která mu jíž náležela ideelně. Tím se nemění nic na obme
zení jeho vlastnického práva zákazem zcizení. Jako mu bylo zakázáno 
zcizení jeho ideální polovice společných nemovitostí, zůstane obmezení 
to v platnosti i po fysickém rozdělení. Rozdělením neutrpí podle § 847 . 
obč. zák. nikdo újmy, ani Státní pozemkový úřad na svém právu do· 
hlédacím. 

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

Důvody: 

Po právní stránce byla věc odvolacím soudem posouzena bez práv
ního omylu. Dovolatelka se odkazuje na důvody napadeného rozsudku, 
jež nevyvrátila a jež jsou v podstatě správné. Pro úplnost jest však 
dodati, že § 22 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. v do
'Slovu novely ze dne 15. dubna 1920, čís. 311' sb. z. a n. byl pak ještě 
doplněn článkem I. F) a článkem II. odst. 3 zákona ze dne 1. dubna 
1921, čís. 166 sb. z. a n. Než ani tento doplni:k není na ~ávadu fysickému 
rozdělení pozemků, patřících dosud každému ze spoluvlastníků ideální 
polovicí, protože se fysickým rozdělením nezcění nic na jejich knihovně 
poznamenaném závazku podrobiti nabyté pozemky úřednímu zcelova
címu řízení a přijati po případě nabízenou směnu, což plyne ostatně 
i ze zásady § 847 obč. zák. Jak bylo vyloženo v rozhodnutích čís. 5891, 
8116 a 9166 sb. n. s., jest účelem zákona o zajištění půdy drobným 
pachtýřům, by nemovitost zůstala po dobu zákonem vyměřenou v držbě 
a v hospodáření nabyvatelově. Tento účel se nez'maří, rozdělí-li se na
byté pozemky, jež byly dosud ve Gpoluvlastnic!ví obou stran, mezi ně 
na dva stejné fysické dílce, neboť tím nenastane v osobách původních 
nabyvatelů taková změna, jíž chce brániti zákon, čině zcizení pozemků 
mezi živými závislým na svolení Státního pozemkového úřadu. Dosa
vadní nabyvatelé budou na nabytých pozemcích dále hospodařiti a 
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, '" v' slova smyslu« .... kládati Z!1 »zcizenl V 51ľ810 " ! 

Změnu která nastane, nelze ),Ot I' z' toho plyne že žalobě o zrusen! 
, 'I soud !,rve s o lce. ' d'l' pozemku 

.jak se dommv~ 830 obč. zák. fysickým roz ; em~ .. ,,' 
spoluvlastniCtvl podle § t 'k kteří jich nabyli podle zakonu o za]lstem 
mezi dosavadní spoluvlas ni,}' 318'1919 311/1920 a 166/1921 sb. z. 
půdy drobnhým 'l!'fh~!Ů~of~~i Stá{ního pozemkovéákho úřa~~, j~~~z/' I be,sJ 
a n., lze vy ove , ' mků podle § 22 z . ona CIS. . 
potřebí ke zcizem.,techtol l~~~ Že ani zadluženost žalobcovy P?IOVlC,e 
v doslovu nO,velY c!s. 3J

k 
/ .. ch fysickému rozdělení a vyhoveni zalobe, 

ků neni na prekaz .~ ]ell, 
~f~~řípadně dovozeno jlz prvym soudem. 

čís, 10449. 

• "emců jsou obmezeny na byty, .pro ~ěž 
Výhody zákona ~ ochrane naJ, souhlasnou vůlí stran rozšířiti z a -

byl tento zákon vyd~~, :e npe~~~e a~~ých zvláštnich předpisů nemá vzta· 
k o n tul byty, na nez _ . 
hovati. ,,' . lkovi na nějž se nevztahUje o záko,,! 

Přislibil·li pronaJlmatel na)ehmnd ! pod ochranou náJ'emmku, plat! 
, o· bude v Je o ome o< , 

o ochraně náJem~u, ze "matel co do výpovědi a co do ~~ent 
óbmezení, jež S! tak!? pronajl f ěmu nikoli bez dalšího i proh Jeho 
činže d obrovolne uloz11, Jen pro, ln, 
. rávnlmu nástupci ve vlastmctvl domu. 
p. ""., . 5/30 ) i~L"'i"l . (Rozh. ze dne 17. ledna 1931, Rl 92 '. 

, 1929 dům do něhož se žalovaní při-
. Žalobce koupil ~~; ] O. cerv~~i 'ovědi ~ bytu namítli žalovaní, ~e 
stěhovali dne ~O. zan, 19J~' F,? m~ifelé bytu jim přiznali ochranu n~
šlo onáhradni byt ~ ze fI'de]SI r v é s t o I i c e vzhledem k tomu y~
jemců. Pro c e s n I s o u. P d zrušil napadený rozsudek a vrahl 
pověď zrušil. O d vol a S l .s o U . dále . ednal a znovu rozhodl. 
věc prvému soudu, by; vycf,~e pra~~m~~\ytu dne 20. září 1928, t~~y 
'D ů vo d y: žalovam nas e oya I,. 'k' e dne 28. března 1928 CIS. 

hl" ' 'k a o ochrane na]emm u z 'k' .• t po vy asem za o~· (§ 31" 4) nepožívají ochrany nájemm ,u, lez o 
44 Sb. z. a n., takze .,clS;" úvahu Neboť onáhradm byt ve 
ani předpoklady "§ 32 nepnchaze]1 ,v 'd~ oněvadž žalovaní jen na 

. smyslu tohoto zá~o~ného ustanov~ntl tu n~] ily ~a svůj dřívější byt. Jest 
zá~laděsoukrome umlu,:yltento, Yd vl~~i na ochranu nájemníků, kle
otazkou, zda se mohou za o~an.l. OV?, aFší ma'itelé domu tuto ochranu 
ráž prý jim příslu~í 12roto,. ze ]Im d~lVk] elzi bez dalšího zodpověděti 
nájemníků vyslovne pnznah. !uto

d 
ota: d~tin jen kdyby bylo zjištěno, že 

kladně. By~o by ji ,lze klad~e. zo pove že žal~vaným byla ochrana, ná
i žalobce pn nabyli ~omu ,v~d~ • d tomfislíbena Při řešení této otazKy 
jemníků jeho právmml, pre c u .ol Pchran~ nájemníků na základě 
bylo vycházeti z toho, ze tu Jde ]e!h o o t n vení že tedy žalobce jest 
úmluvy, nikoli na základ,ě. zák?~ne o. u~:a~' ch 'platí-li úmluva i pro 
povinen dbáti ochrany. na\emmkť u_ zallČkyYpřijal tuto úmluvu. Když 
něho, nebo lze-li aspon mill za o, ze m 
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tudíž žalobce při nabytí domu o této úmluvě svého právního před
chůdce se žalovanými nevěděl a věděti nemohl, nebylo by lze tvrditi, že 
on byl vázán touto úmluvou, jelikož to vyplý',á z povahy obligatorního 
závazku, o kterýž by pak šlo. Proto jest zapotřebí, by skutková povaha 
byla ještě v tom směru dále probírána a vysvětlena, zda byla při koupi 
domu žalobcem řeč o tom, že žalovaní požívají ochrany nájemníků či 
zda nebyla o tom vůbec řeč. ' 

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

D ů vod y: 

Zákon o ochraně nájemníků jest, hledíc k sociálně politickým úva
hám, jež jsou jeho základem, jus cogens a jus strictum. Výhody tohoto 
zákona vztahují se proto výlučně jen na byty, pro něž tento zákon byl 
vydán, a nelze ani souhlasnou vůlí stran rozšířiti zákon na byty, na něž 
se podle zvláštních jeho předpisů nemá vztahovati. Bylo-Ii tudíž, jak je 
tvrzeno, dřívějšími majiteli domu žalovaným přislíbeno, že v jejich domě 
budou pod ochranou nájemníků tak, jako jejich předchůdce v bytě, nestal 
se touto dohodou byt, do něhož se žalovaní nastěhovali teprve 20. září 
1928, bytem, na nějž jest použíti zákona o ochraně nájemníků. Došlo 
tím k nájemní smlouvě, podle níž si pronajímatelé uložili dobrovolně 
omezení co do výpovědi a zvýšení činže, a to takové, jaké obsahuje 
zákon o ochraně nájemníků ohledně bytů, na něž se zákon ten vztahuje, 
a poskytli žalovaným stejné výhody, jaké poskytuje zákon o ochraně 
nájemníků. Smlouva tato však zavazuje jen strany, jež smlouvu ujednaly, 
tedy pronajímatele, přechůdce žalobcovy, nikoli také nového držitele 
domu, žalobce, jemuž nájemníci musí po řádné výpovědi ustoupiti, ne
bylo-Ii jejich právo zapsáno do veřejných knih (§ 1120 obč. zák.), a 
nepřevzal-Ii nový držitel domu smluvní závazek dřívějšího držitele. Ža
lovaní v námitkách tvrdili, že žalobce do tohoto závazku vstoupil. Po
strádá-Ii tedy odvolací soud dostatečný skutkový základ pro posouzení 
otázky, zda toto tvrzení žalovaných jest správné, totiž, zda žalobce pře
vzal závazek ze smlouvy třebas i jen mlčky, zrušil-Ii proto napadený 
rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by provedl žalobcem nabídnutý dů
kaz svědky, po případě i výslech stran, nelze v tom viděti nesprávné 
posouzení věci. Námitce žalovaných, že i novému držiteli domu musí 
nájemce ustoupiti jen po řádné výpovědi, jest ovšem přisvědčiti, leč 
řádná výpověď jest právě výpověď daná v zákonné lhůtě .a jen tato 
přichází v úvahu, není-Ii nájemní smlouva, jak byla ujednána s před
chůdci žalobcovými, závaznou pro žalobce. 

čis. 10450. 

Usnesení Odvolacího soudu, jímž byla zamitnuta námitka nepřisluš
nosti tohoto soudu, nelze napadati. 

Neni na závadu platnosti směnky, že blankosměnka byla doplněna 
všemi náležitostmi po dni splatnosti uvedeném na směnce. Datnm vy-
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, ovidatl skutečnosti, jen nesmi odporovati vý-
stavení směnky n~musl Od} gickému úsudku o .nemožnosti. 
slovně úmluve, zakonu a o 

d 17 ledna 1931 R I 968/30.) 
(Rozh. ze ne· , 

, . (okresní soud vP.) zru<ijj směnečný pla-
S o udp rve S to llC cí e s o u d (krajský civilní soud v Pra~e) z~

tební příkaz. Od v o },a, t" ušil napadený rozsudek a vrah! vec 
mítI námitku své nepn~klusnOSrla' vZ:moci dále jednal a znovu rozhodl. 

du by vvc ale P , , ," or 'ze vy-prvému sou , 1 'd ' I své rozhodnuh o pravm naz , 
D II vod y: prvm sou ce Op? 12 června 1930 odporuje právní povaze 
plnění směnky dr:~m ~f~~t~Oj:st j~ pokládati za nedoložené a žk t ob 
směnky, jest nep.n~u dl § 3 čís 4 sm. zák., udání doby, cY, ma 
schází směnce nalezltost po ,c b la pokud jde o datum vystavem po 
býti placeno. smě,!ka :ry)lne~a orXo ' takže datum vystavení 20. března 
12. červnu ~930, ]a~ ]e\r\kuteč~osti. První soudce dovozuje z toh~, 
1930 na smence ne~ POV! ~ plněna všemi náležitostmi po dni spla~nosll 
že směnka byla vy~ av(ef~' ,o , a 1930) a že tu jde proto o nemozn~st, 
na směnce uvedene~ _. cenn , dchází 'e'ímu vystavení. Jest vsak 
nebol' splatnost smenky t~k:o pr~l § 6 1rd zák. Žalobce jest zároveň 
uvážiti, že jd,e o blankosmen ~ l~~ n:mítnouti' vyplnění směn~y" kter~ by 
držitelem sn;enky, a Erot,o ~ , ° tom že se příčilo vyplnem smer:l<;Y 
se příčilo .zakonu, De Od um uve 'dí zbyl by tedy případ pro!iprávr:lh? 
úmlUvě, OlC ,prvm sou ce neuva "nost tu však nejde, nei:Joť formalne 
vyplnění smenlcy; 0, tvrZe!lO';' ne;::,~ vy~tavení na ní uvedený není v 10-
jest směnka spravna

d 
a ze]~peťa~nooti uvedeným na směnce. Nelze proto 

gickém rozporu se nem ""1 "t ti odle § 3 čís. 4 sm. zák Po' 
mluviti o nedostatku podstat~e na, ezl oS je~ vyplnění múže státi volně, 
vaha blankosměnky ne~e se ,o~d::vídati skutečnosti, jen nesmí odpor o' 
nemusí tedy, d~tuF yvs ~~em a přirozeně také logickému úsudku o ne. 
vati výslovne um uve, za onu b d tum v stavení na směnce uvedenť 
možnosti, jenž by tu byl, kdy y f ~ mže Jvedené nebo kdybY směnka 
,bylo starší než-li datum splat?~s 1 a T nežil i~kovéhoto rózporu tu 
byla vystavena dnem, kdy Vyts avc~ ] z platn~sti lla směnce uvedené, 

, k 'naopak datum vys avem a s , '1"1 N . vsa nem,. , ' 'ta ce v době vystavení smen {V Zl. em 
jsou v l?glckem s}~.ctu a t~ke vys v řel rozhodnutí, správný a. ježto s;
proto nazor ,. o. ne]z prvm .s'dudce ~~mitku a neprobíral námitky ostatm, 
soudce omeZil len na t~to t !r:o~ rozhocnouti nýbrž nezbylo než roz
nelze odvolacímu sou II ?n.ecn rchu ~vede~o (§ 496 čís. 3 c. ř. s.) 
sudek zrušiti a rozhodnouh, ]3k sv 1 d ěřoval proti výroku o námilcť 

Ne j vy Š š í s o u d rekurs, po <U sm h' 'I 
nepříslušnosti odvolacího soudu, odmítl; jinak mu nevy ove. 

Důvody: 

soudu) 
odmít-
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Jinak relmrsu nebylo vyhověno, neboť jest přisvědčiii právnímu ná
zoru odvolacího soudu, že námitka neplatnosti směnky není opodstat
něna, a poukazuje se stěžovatel v tomto směru na příslušné odůvodném 
napadeného usnesení.· Blankosměnka stává se vyplněním platnou směn
kou, směnka řádně vyplněná jest pak platná a závazná podle obsahu 
vzniklého doplněním. Podle svého obsahu byla směnka vystavena dne 
20. března 1930 a splatná 12. června 1930. Tyto směnečné údaje si nijak 
neodporují a proto jest směnka formálně platná. Že se vyplnění směnky 
stalo skutečně teprve po 12. červnu 1930, jest pro otázku platnosti směnky 
úplně nerozhodné, jak již odvolací soud správně vyložil. 

čls_ 10451. 

Fusí akciové společností s jínou akciovou společností nezaniká pod
nájemní poměr s !usovavšl akciovou společnost/_ 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1930, Rv I 2047/30.) 

V domě žalobců měl najaty hostinské místnosti pivovar v š. Od pivo
varu v Š. měl hostinec v podnájmu V., hostinskou koncesi měl pivovar 
v Š. Pivovar v š. splynul fusí s pivovarem v P. Žalobou, o niž tu jde, 
domáhali se žalobci na V-ovi, by bylo uznáno právem, že žalovaný nemá 
nájemní práva k místnostem, že jest povinen to uznati a hostinskou 
místnost vykliditi. Žalobu odůvodňovali žalobci tím, že fusí pivovaru 
v Š. s Pivovarem vP. zaniklo podnájemní právo žalovaného. O b a niž· 
š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a ci s o ud z těchto d ů vod ů: 
Odvolatelé vytýkají soudu prvé stolice, že, zamítnuv žalobu, neposoudil 
věc správně, a snaží se dovoditi, že pivovar v Š. zanikl výmazem z ob
chodního rejstříku 20. března 1929, čímž prý zanikla i jeho koncese pro 
výkon hostinské živnosti v místnostech, o něž j de, a v důsledku toho za
nikl i nájemní poměr ohledně těchto místností mezi ním .a žalobci. Ne
mohl se proto pivovar v P: vzdáti koncese; která z pivovaru v Š. na něj 
přejíti nemohla, ve prospěch žalovaného, a, obdržel-li žalovaný koncesí. 
obdržel ji jako koncesi novou, zcela samostatně a nemohla naň proto pře
jíti již zaniklá nájemní práva pivovaru v Š., výmazem v obchodního rej
stříku rovněž zaniklého. Pokud prý se pivovar v P. koncese ve prospěch 
žalovaného vzdal, učinil prý tak neprávem, neboť byla to smlouva příčící 
se zákonnému zákazu a dobrým mravům, tudíž podle § 879 obč. zák. 
neplatná. Universální sukcese tu prý není, ani kdyby tu byla, nepřechází 
na nabyvatele nájemní právo dřívějšího majitele závodu při postupu 
závodu, nalézajícího se v najatých místnostech. Těmto právním vývodům 
odvolatelovým nelze přisvědčiti. Otázka koncese k provozu hostinské 
živnosti v místnostech, o něž jde, zejména komu koncese původně ná
ležela, zda zanikla zánikem pivovaru v Š., či zda přešla na pivovar vP., 
zda tento se jí vzdal, a byl oprávněn se jí vzdáti ve prospěch žalova
ného a zda tento ji nabyl samostatně či jako koncesi novou, jest plW 
správné posouzení této sporné věci zcela nerozhodná. Záleží jen na 
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- ~ '-n' ch místnosti mezi pivova~em 
zcia nájemni poměr ohledne spo~ y u -něhož nastala fuse s PIVO-

~n§,. a žalobci vým~zemd plvd~~f~d;u f~se veške~·á Jeho pr~va a !,o~~~~ 
. p zamkl CI z a ':. "'1 universalm sukcesI na pIV 

varem v d .; tento poměr naJemm ?res y sléz řečený pivovar, stal se 
IV10~1, :ř~el-li tento ná)e,mt'enníl' Ps~:0~ pnr~éP~tolice byl podn,ájeI.!',:em Ptlovmo. 

, kt 'podle zJls hlo by by tl recI o , 
žalovanyš' erYdnáJ· emcem pivovaru v ? ~h ne dm., o du Otázku tuto musil 

aru v ., po h· t b z pravm o uvo . , ( 1 
~ jatých místnostec, Jes ed - něvadž i skutecnost f~se sp y
ze v u~a odvolací zodpovedeh kla ne,p p~ okolnost že žalovany byl po~
I s~) ivovaft1 v š. s plvova~e~ ~ ·ístnostech, jest prvým so~d~m ZJI-
~~l~m~em piv~varu ~ ~~~í (f~~~c u ~kciových společností zakltd~~i~~~~ 
~iěn;4~e~~~~ne~átS~;iversální stc:S\dr~~ ~~~~o t~~va;rá~ní ·l?odmě~,_ 
sÁlním sukcesorem plvova~~ Vz obchodního rejstříku po?n~]emnb ,POiIl~~ 
tak že "-Ym' maaz~~t:~~~!~~za~ikl, nýt'ž pokrd8allUeje rJeli~at:~ížo~~i:vfá~iti 
mezI m· "·ho podmem I na· . tý h 't 
varU v P. jako téhoz pravm ávodu nalézajícího .se v na]~, c ,.mls ~ 
odvolatelům,. ž; šl9 o ,pos~~~ v důsledku čehož pr~ dřívě]sl flaJ:~ý 
n~~!ě~\~~i~:~1>~~~:~ážP~a,lova'flÝ bY~f~d~á~~~~~~řis~:~v:;~ ~?~~áj:~~ 
~Plynul universálm sukcesI s PIVO~i\vá proto místností v dome zalu]lcl 
cem i proti tomuto pl~ovaru, a'bn~ důvodu podnájemního poměru. 

, 'h duvodu ny rz z 
strany b.ez P~a,vfll o d ne~yhověl dovolání. 

Ne]vyssl sou 

Důvody: 

, ' osouzena v napadeném rozsudkll 
Po právní stránce byla, sporna v~~ l' rozhodnutí sb. n. s. čís. 8470, 

.. s rávně. Pokud dovolate}e pou~az~w ~a řevod podle § 1409 o?č; za~., 
slačí je odkázati, na t~" ze ~ [jem sl1usi P v čemž jest podstat~y roz~tl, 
kdežto v souzen~m rmpade J~~í1~Q zák~na (čl. 247, 215 druhy odstHec 
a pro fusi platí predplsy obC~lOb I odnájemníkem pivovaru v Š., fu~o
ob.ch . zák). Jezto zalovany Y P,. I' smlouvě se žalohcl pokracu-

. . . , P tedy v na]emn , h· 't stí vavšího .s plvovaref11 V ., ,. .., ·emní užívání spornyc mIs no , 
jicím, přisluši mu ]!lko'hpOdd~aJe:cl ].~~] na tom budují dovolatelé. 
neužívá jich bez pravlll o uvo u, 

čis_ 10452_ 

, n'rok (§ 1327 obč. zák_) na ná-
Manžel usmrcené m~nželky ne~a a . t óvání dětí. 

hradu nákladů za vedem domacnosh a za opa r 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1931, Rv 1 132/30.) 

, . cena automobilem žalovaného. Ža-
Žalobcova manzelka, byla u~mr bce na žalovaném kromě jiných na

lobou, o niž tu tde, d0rn.ab,a} s'h zalo, hrady škody 500 Kč měsíčně, ježto 
roků, jež tu nepnchaze]l v uva u, na 



" 
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mj musí cizí osoba obstarávati domácnost a děti. Pro c es n í s o u d 
p r v é s t o I i c e v tomto směru žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d 
napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Žalobce dovolává se k práv
nímu opodstatnění svěbo nároku na § I aut. zák., podle něhož jest rozsah 
náhradního nároku, byl-li člověk automobilem usmrcen, posuzovati podle 
§ 1327 obl'. zák. Podle § 1327 obl'. zák., vzejde-li z ublížení na těle smrt, 
mu.sí býti nahraženy nejen všechny výdaje, nýbrž i pozůstalým, o jejichž 
výživu se měl usmrcený podle zákona starati, to, co jim tím ušlo. POdle 
motivů k III. dílčí novele k obl'. zák. odstraňuje nový doslov § 1327 
obl'. zák. dosavadní pochybnosti a ohraničuje náhradní povinnost ve 
smyslu judikátu ze dne 10. března 1909, sub. jud. čís. 189 a § 7 zákon" 
o úrazovém pojištění dělnickém ze dne 28. prosince 1887, čís. I ř. zák. 
na rok 1888. Přísluší tudíž náhrada všem, jichž byl usmrcený živitelem 
podle zákona a nepřísluší náhrada těm, kdož neměli proti usmrcenému 
n:írok na výživu. Uplatňuje-li žalobce v odvolání, že jest jeho nárok 
posuzovati podle § 1295 obi'. zák., budiž především poukázáno k tomu, 
že žalobce opřel v žalobě svůj nárok výslovně o § 1 aut. zák. Nelze po
užíti ani předpisu § 1295 obl'. zák. vedle předpisu § 1327 obl'. zák. 
Z doslovu obojích ustanovení, z jejich zařazení a zejména z marginál
!Jích rubrik, pod něž jsou podřaděna, vyplývá, že každé z nich upravuje 
jinou právní otázku. § 1295 obl'. zák. měl by v souzeném případě vý
znam jen pro posouzení otázky, zda žalovaný jest vůbec povinen k ná
hradě škody ze smrtelného úrazu, kdežto § 1327 obl'. zák. určuje před
mět nárolm a okruh těch, kdož jsou oprávněni domáhati se náhrady 

. z důvodu usmrcení. Ježto se žalobce odvolává na § I aut. zák., nepři
chází ? 1295 obl'. zák. nadále v úvahu pro otázku zavinění. 

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

D ů vod y: 

Těžiště dovolání jest ve výkladu ustanovení § 1327 obl'. zák. tedy 
v právním posouzení věci. Bude proto především o dovolání pojednáno 
s hlediska dovolacího důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. V této příčině uznává 
sám dovolatel, že se výklad, který soud odvolací dává § 1327 obl'. zák, 
shoduje se stálou judikaturou nejvyššího soudu, podle níž žalobce ne
náleží k pozůstalým, uvedeným v § 1327 obč. zák., poněvadž jako manžel 
usmrcené neměl ze zákona nárok na výživu proti usmrcené manželce. 
K vývodům dovolatelovým, jimiž se snaží dovoditi, že v souzeném pří. 
padě žalobce má právo' požadovati od žalovaných 3.500 Kč, poněvadž 
jde o náhradu nákladů Marii L-ové skutečně po 500 Kč měsíčně za dobu 
od 9. července 1928 do 8. února 1929 vyplacených za vedení domác
nosti a za opatrování jeho dvou nezleli1ých dětí, nelze přisvědčiti, po
něvadž náklady, o něž tu jde, jest žalobce povinen jako otec a před
nosta domácnosti sám nésti. Poukaz dovolate1ův na předpisy §§ 141 
druhá věta 44 92 a 796 obč. zák. jest lichý, poněvadž povinnosti 
usmrcené ~anŽelky podle těchto zákonných předpisů zanikly jejím 
usmrcením a žalobce se nemůže domáhati náhrady za ně poukazem 
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. "i u na kterou žalobce proti us~rce?~ 
k § 1327 obč. zák." ano ne]~e ~ Dst:n'ovení § 796 obč. zák. ne1?nchaz~ 
manželce měl po zakon~ na;o '. de o zaopatření žalobce z pozustalosll 
tu vůbec v úvahu" ponevadz feJí jimiž dovolatel poukazuje k tomu, 
jeho manželky .. ,"-rody dov<; § Í327 v napadeném rozsjldku v souhl~se 
že při výkladu, ]e)z ~~!anove~~t1 dal soud odvolací, byl by na t~m le~e 
s 'udikaturou ne]vysslho so, 'ka než ten který ho jen zraml, a ze 
aJtomobilista, který bl!sl.mtrlI~yc1hr:dě{ raději u'smrtiti než zran!t~ é~ově~a) 

t každý automo I IS a " T ' mohou snad bylI zavazne 
~~~ °bY se zajisté příčilo l"~v:~)~/~;~ápiS § 1327 ohi'. zák. ~ozší~i1 

ro zákonodárce (de l~ge e~~ ad ' 'iné škody, než škody ze ztratL:a. 
fak by se vztahoval I na. pn~ / z1něniti na jasném smyslu nyne]~lh~ 
kon'né výživy, ne,mohou mc vs~ de o otázku, zda odvol~cí ~oud spravne 
předpisu citovaneho §. !,o~Udk] na náhradu škody o~rel ]~n o ustan?
vystihl že dovolatel sve ~a~? Íéž o předpisy občanskeho zakona o na
vení §' I zákona au!." ll! o.: '''ti onevadž jde o nároky žalobc~vy, 
hradě škody, není potreb~ §JI {;~7 ~6č. zák. podřaditi, nebo! pod p<;Jekm 
které nelze pod llstanovem . 'd o náklady které má zal obce Ja o 
nákladů nelze je ;:~hr~u::, ~n~ ia:o pozůstalý' po manželce (čís. 970? 
otec' svých nezl. detI, n o I v,sa . zhodnutí čís. 386 sb. n., s. nema 
sb, n. s.). poukaz, dovolatel~v d n~tír~počívá na jiném skutkovem stavu; 
významu, poněvadz tot~ roz o n nároku na náhradu škody, z~ ved~m 
Có do právní povahy, z~lo?<;o:~oudi1 soud odvolací správne, ze nelde 
domácnosti a opatrova~1 d~h ní větě zmíněné,: nýbrž o to, co za
o náklady v 9 1327 obc. z~k. v ~~v usmrcením jeho manželky ve smyslI! 
lobci jako pozůstalému ?"a~kelu II b ť na právní povaze nároku, ~.!dery 
drubévěty § 132: obc., z~ .. , ne Čnost zda částky ty žalobce JIZ ".t 
tu jde nemllže mc zmemh skule ., tk žalobcem z toho důvodu JIZ 
platil Čili nic, j~žt~ tím k n,es~aly S~t~raés žIlobce podle první věty § 1327 

. skutečně vynalozene ta ovyml, na 
. obč; zák. má nárok. 

čís, 10453, 

, 'I ti na vyhotovení vkladné 
Nátok kupi!ele ~rotio prbo,~~te .. př:~~~~~!S exekuce proti kupiteli, 

smlouvy trhove nent zpuso t YIn 

(Rozh. ze dne 22. ledna 1931, R I 964/30.) 

.. b k dob tí peněžité pohledávky proti 
Vymáhající věřItel navrhl, y vy 'f. ku dlužníka proti firmě K. 

O-ovi byla povolena exek;,~ce ,zaba~ellImk~;~í smlouvy o nemovitostech. 
na vyhotovení a· na. overeny po plS rl rek u r sní s o u d exekuční 
S o udp r v é s t o II c e exekUCI povo I , 
návrh zamítl. , ku su 

S O U d .nevyhověl <Iovolaclmu re r . Nejvyšší 

Dův()dy: 

Předmětem nVayvhrohtOo~~faé :x~kvyl!~ ~~~ř:n~k p~~;\~~~~0~P~iřifa°t~P4u~i 
nice, firma K.J 

Civi\111 rozhodnuti XIII. 
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smlouvu o pozemcích, které povinn' d 'k . . " 
1 ?29. Vymáhající věřitelka zároveh ~av~~l oUC

il uJd~na!lI~. z listopadu 
vezeno, kupní smlouvy na . méno o· , a, y po. . luzmcl bylo zapo
podepsati. Jest především kkoum~tiv~~~eh~ vyho~Vlh ,a v ověřené formě 
vení bylo navrženo. Jest ne och b ' ~vm pova ,u narok?, jehož zaba
peněžitou (§ 294 ex ř) aJ n' y kne, ze tent~ ~arok nem pohledávkou 
věcí ve smyslu § 325 ~x' ř až ar,! .em ta vyoda~l nebo dodání hmotných 
v §§ 333 fl 334 ex rO Z· b', , ~ Jej ne ze zaradlh mezi práva vyznačená 
., .. yva Jen ustanovení § 331 o . 

maJetkova práva dlužníkova která n 'I o " k ex. r. o exekucI na 
§ 331 ex. ř. bylo by onen nárok os:na ez.eJ.I . pohledávkám. S hlediska 
m,ajetkové, o právo, jež má maje1kOv~~vhtldJe~ tehdy,. ~dyby' šlo o právo 
heho odstavce § 331 ex ř z 00 o no u ~ muze by tl podle dru
konu. Není-li tu těchto PředP:~~~no b~ď o k

sobe n~bo co do svého vý
přípustnou, neboť účelem každ' ' nem ~xe uce am. podle § 331 ex. ř. 
jen částečně (§§ 14 27 ex ř e exekhucde Jet~lt o?spokolení věřitele, třebas 

h b 
'o ' .. a roz o nu I. CIS 4199 _I. ) •• 

nepoc y ne, ze tohoto účelu nemůž ,. . o .,.,. n. s. , a Je-h 
kucí, nelze ji povoliti. Nárok povinn\ býtbdf~azeno navrhov~nou exe
smlouvu na jeho jméno a opatřila . i es~' y !:ma. K. vyhotovila kupní 
význam pro smluvní strany ale ~em{mb .o:-enym p,!dpisem, má sice 
a nemůže ,tedy býti zpeněžen' ani prode'e o Je d~l§ maJetkov?u hodnotu 
cenou spravou podle § 334 ex ř t kž J m P?o e , ;332 ex. r., am vnu
dávky, kterou má vymáhající ~ěiite~ka e nemuze v,esh k ~~placení pohle
zdráhá se naznačiti jak si předsta . za pO':}!ln~m. ,Stezovatelka sama 
bavení žádá, vysvělIujíc to tím 'že v~Je zpenezem nar?ku, ó jehož za
případě i poddlužnici příležitost' zmařft~hc\ pos~y!nt?uh, dlužníku a. po 
exekuce. Takto se však zároveň zbav ' ne 00 z rz.e I vysledek navrzené 
stanovisko, že jde o nárok zpeněžit 1 uJe N?znosh~o by odůvodnila své 
na zabavení řečeného nároku zahrne .ny. a::or stez~vatelky, že návrh 
na vydání nemovitosti samé . est z~~~ Vo sobe v~ast1,le zabavení nároku 
exekuce, jak jest navržena ~ohlo br b';t .nesp~avny, ~ebof výsledkem 
trvání exekuce vyhotoviti kupní sml y I Je?, ,ze by f~rma nesměla za 
ji ověřeným podpisem ale nic víc ou;u na Jmeno ~o,:mného a opatřiti 
k ,uspokojení vymáhající věřitelky ~"b ?dle t'~l)O I!e~eh exekuční návrh 
mku a poddlužnici byly činěny' bf.-'z v po s!ate .Je.!! k tomu, by dluž
smlouvy, což účelem exekuce býti ~e~6eže~mezemm JeJich práv z kupní 

čls.10454. 

Splatnost odměny za dilo nasť ' . .- . 
po skončeni dila, nikoliv teprve zas~~:Ím n~~~o-~ ,ltnak ~Jednáno, ihned 
dne !Splatnosti. Skončením díla pocoí ,. c I~ Jednateh se stanovením na 1 prom cenl pohledávky. 

(Rozh. ze dne 22. ledna 1931, R I 1045/30.) 

, Proti žalobě o zaplacení za ' o neho promlčení zažalované pohjr~:/Uk aut~ nam1l1 zalovaný kromě ji-
s tol i ce žalobu zamítl, omeziv see n~vdiení rt? cke sní so o ~ d p.r v é o az Y prom1cem a zllshv , , 

_ čís. 10454 - 5l 

že práce na autu byly dokončeny nejpozději dne 2. července 1925, do' 
spěl, hledě k ustanoven~?} §§ 1170 o a 1478 obč. zák; k závěru" že p!:o
mlčení nastalo nejpozde]1 dnem 2. cervence 1928 a zalobu zamlt1, Jezto 
žaloba došla na soud teprve dne 3. listopadu 1928, tedy vzhledem 
k předpisu § 1486 čís. 1 obč. zák. opozděně. O d vol a c í s o u d zrušil 
napadený rozsudek a uložil soudu l?rvé stolice, by, ~'yčkaie pravomoci! 
po zákonu dále jednal a rozhodl. D u vod y: Jest reslh otazku, od ktere 
doby jest počítati promlčecí lhůtu podle §§ 1478 a 1486 obě. zák. Z usta
novení § 1478 obč. zák. vyplývá, že lhůta ta počíná okamžikem, když 
oprávněnému jest objektivně možno vymáhati právo na soudě. Odvolací 
soud nesouhlasí s názorem prvého soudu, že na žalující straně byla tato 
objektivní mo~noost již n~jpozději ,~ne 02. červ~nce 1925. V době té a~i 
dílo nebylo jeste odevzdano, am ucet zalovanemU nebyl vystaven, takže 
v době té strana žalující odměnu za vykonané dílo ještě soudně poža
dovati nemohla, i kdyby dílo v době té bylo již hotovo. Předpis § 1170 
obč. zák. podle něhož jest platiti odměnu za dílo po jeho skončení, 
nelze vykládati tak, že v každém případě jest již odměna skončením díla 
žalovatelna. Nehledíc k tomu, že jest pochybno, zda skutečně dílo bylo 
již dne 2. července 1925 hotovo, rozhodnou jest jediné skutečnost, že 
žalující strana .zasla~a ž!'lovanému úče! ze dn~ ~~. října 19~5, v n~mž 
mu udělila osmldenm lhutu k zapravem. Ikdyz ucet ten byl zalovanemu 
doručen ještě téhož dne, osmidenní lhůta splatnosti uplynula teprve dnem 
3. listopadu 1925, takže žalující strana mohla teprve dne 4. listopadu 
1925 svou pohledávku soudně vymáhati. Ana žaloba došla k soudu dne 
3: listopadu 1928, pohledávka žalující strany nezanikla ještě promlčením 
a žaloba byla podána včas. Tomuto výkladu svědčí i Dr. Ehrenzweiga 
»System rakouského všeobecného soukromého práva, díl všeobecný", 
str. 288, podle něhož běh promlčecí lhůty počíná, jakmile uplatňování 
nároku není v cestě žádná právní překážka, na př.: scházející splatnost 
.(rozh. nejv. soudu. čís. 1732 sb.). 

N e j v Y š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by, nehledě k použitému zrušovacímu důvodu, znovu rozhodl 

o odvolání. 

D ů vody: 

Odvolací soud zrušil rozsudek prvého soudu, zamítající žalobu z dů
vodu promlčení žalobního nároku, vysloviv právní názor, že při řešení 
otázky, od které doby jest v souzeném pfípadě počítati promlčecí lhůtu 
podle §§ 1478 a 1486 obč. zák., nelze předpis § 1170 obě. zák., jehož se 
dovolává prvý soud a podle něhož jest platiti odměnu za dílo po jeho 
skončení, _ vykládati tak, že v každém případě je odměna žalovatelna 
již skončením díla, nýbrž' že je jen rozhodnou zjištěná skutečnost, že 
žalobce zaslal žalovanému za vykonané dílo, za přelakování auta, účet 
ze ~ne 26. října 1925, v němž dal žalovanému osmidenní lhůtu k zapl a
cen~. Odvolací soud míní, že, i když tento účet byl žalovanému doručen 
ješte téhož dne, uplynula osmidenní lhůta splatnosti teprve dnem 3. lísto-,. 
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padu 1925, takže žalobce mohl syou pohle~ávku vymáhati soud~ě teprve 
dne 4. listopadu 1925, a, ana zal oba dosla k soudu dne 3. listopadu 
,J 928 nezanikla prý žalobcova pohledávka ještě promlčením a byla ža
loba 'podána včas. Tomuto názoru odvolacího soudu nelze přisvědčiti. 
Podle vlastního tvrzení žalující strany dal žalovaný žalující firmě příkaz, 
by provedla přelakování jeho poškozeného auta, při čemž s ní smluvil 
odměnu 1.000 Kč, kterou firma později snížila na 900 Kč, přesunuvši 
na žalovaného 2% daň z obratu. Šlo tedy o smlouvu o dílo podle §§ 1165 
,a násl. obě. zák. Co se týče zapravení odměny za dílo, stanoví § 1170 
obč. zák., že jest odměnu zpravidla zaplatiti po skončení díla, nejde-li 
ovšem o případ vytčený v druhé větě tohoto §, který však v souzeném 
případě nepřichází v úvahu. Podle tohoto jasného doslovu zákona na
stává splatnost odměny, nebylo-li stranami ujednáno nic jiného, ihned 
po skončení díla. Že podnikatel může požadovati odměnu za zhotovení 
díla teprve, až zašle objednateli účet a v něm určí platební lhůtu, zákon 
nestanoví. V dodatečném zaslání účtu nelze proto spatřovati podmínku 
splatnosti, nýbrž prodlení podnikatele ve vymáhání pohledávky a po
skytnutí lhůty dlužníkovi k jejímu zaplacení. Nastala-Ii tedy splatnost 
zažalované pohledávky ihned po skončení díla, počala tímto okamžikem 
běžeti i promlčecí lhůta podle §§ 1478 a 1486 obč. zák., neboť od tohoto 
okamžiku měl žalobce nejen objektivní, nýbrž i subjektivní právní mož
nost požadovati zaplacení a uplatňovati svou pohledávku i žalobou, to 
Hm spíše, an sám tvrdí, že se strany již před provedením díla shodly 
na výši odměny. Názor odvolacího soudu, že splatnost žalobcovy po
hledávky byla podmíněna zasláním účtu žalovanému, že žalobce mohl 
svou pohledávku vymáhati teprve po uplynutí lhůty, kterou sám dal 
žalovanému v zaslaném účtu, a že doba promlčecí počala běžeti až po 
uplynutí této lhůty, jest tedy nesprávný a vedl by k tomu, že by bylo 
podnikateli díla ponecháno na vůli, by o své újmě odsunul počátek pro
mlčecí doby třebas i na leta a by tak pro svou pohledávku proti objed
nateli díla fakticky úrčil delší promlčecí dobu, než stanoví zákon. TI) by 
odporovalo důvodům vhodnosti a účelnosti, jimž má sloužiti promlčení; 
promlčení žaloby má sloužiti zájmům dlužníka, jehož obrana by příliš 
opozděným uplatňováním právních nároků byla ztížena, a tento účel 
nesmí býti mařen liknavostí věřitele ve vymáhán í jeho nároků. Účelem 
ustanovení § 1486 obč. zák., zavedeného III. dílčí novelou, bylo právě 
uzákoniti krátké lhůty promlčecí pro podobné nároky všedního života, 
a výkladem, který mu dává odvolací soud, byl by tento účel mařen. Ježto 
odvolací soud, vycházeje z řečeného nesprávného právního názoru, ne: 
vyřídil ostatní výtky odvolání, bylo odůvodněnému rekursu vyhověti 
a usnésti se, jak se stalo. 

čís. 10455. 

Ohlášeni obnovy manželského společenství ve smyslu § 11 O obě. 
zák. jest úkonem nesporného řízeni, i když bylo uznáno na rozvod roz
sudkem po sporném jednání. 

_ čís. 10455-

, .. , 'est obnova manželského spo-
Právní skutečností, zru,SUJI~I:§z~~~ JbČ. zák. Není-li mezi manžel~ 

lečenství, nikoliv ozname~1 t~é společenství obnoveno, jest ponecha~ 
souhlasu, zda byl?, mt~~~~) by uplatni1í žalobou nároky dovozovane 

, mm (jiným ucas Ol , • 
manze , lského společenstvt-z obnovy manze 

(Rozh. ze dne 22. ledna 1931, R I I <}/31.) 

, 'Ik Anny K -ové že manželství stran, jež 
oznámení rozveden~ manz~ ~olu a lože, 'bylo manžely obnov;no, 

bylo rozsudkem roz,;,e efo 10 e na vědomí. D ů vod y: Soud ma za 
nevzal S? udp r v, e s k~ ~~e 28. března 1929, přině~ž byl vynesen 
zjištěno, ze po pr~~:~í roo rozvodu manželství stran z vmy zalov~n1. ~a~
rozsudek pro z,mr a K -oyá sice zůstala v bytě žalob~e, am n~, o I J~ o 
želky, žalova!!3, nna 'z' to roto, že nemela kam pl! a .len 
manželka, nybrz Ja~D ,osob~e C~el, s~ém Eytě nechal, než SI najde mlst~ 
na její prosbu, by )' za~bnestýkal nýbrž měl u sebe svou ses!ru Man! 
a že žalobce se s Ol mJa . t a že žalovaná dne 15. května 1929 
K-ovou, která mU vedJa ;~~~~~f; ~ již nepřišla. Pouhý, dočasnýykůP?byf 
z bytu žalobcova. na, o, 'd vlastní žádost beze všech st, s~ 
.žalĎvané v ž810bcov~ byte na f,d vení soudně rozvedeného. man~elsty~ 
žalobcem nelze pokladah :,a o. ? I vané o obnovení manzels!V1 vz;1! 

. a nemůže proto soud oz~amem Ja ~apadené usnesení potvrdIl. D u : 
na vědomí. Rek u/ s n I J e~s~ví bvlo obnoveno, jest mezi stranamI 
vod y: Otázka" z,a. man: 'mos orného řízení (§ 2 čís. 7 nesp. 
sporná a nelze ji resll! prostred,~Y ml, stud rohlášení žalované o obno-

'. říz.). Vším práyem nevzal. t~'~ )rV;;utno 6y sO\1d poukázal žaloyano~ 
vení manžels~vl n~ ~ědom1. e'y .o or ~ otázce. zda byl? ~anzelstvl 

. na pořad pra,;,a, Jez!? !l~lze ~~~~ySfvrdi1a žalovaná nějaky narok nebo 
. obnoveno. To Jest mozne J~~, . 
právní zájen; S~ 18 nesd

P. nZ')hověl dovolacímu rekursu. 
N e j v y s S I S o u nevy 

D ft vod y: 

. b 10 ředevším rozhodnouti. zda 
Pro vyskytnu vší se pochyb,,;osh Y ci~ilního soudního řádu, podle 

dovolací rekurs má být~ posuzovan ~?~~e usnesení prvního a rekursního 
něhož by byl, byv podan do srovn~ ~es říz podle něhož bylo by mu 
soudu, nepřípustným, Čl ~odle § I, skuf~čně 'trpělo tvrzeným rozporem 
vyhověti, kdyby k n~pa9.e.ne ~~ne~:~~i1 již v rozhodnutí čís. 5782 sb. n·bs;, 
se zákone;n. Ja neJvysSl so, u v. s olečenství ve smyslu § 1I O ~ c. 
jest ohlásem ,?bn~vy manz:~skeh~ .Ptehdy když bylo na rozvod uzna?? 
zák. úkonem nzem n,esp?rne, o~ a Obl ť nel~e toto oznámení v tomto ~n: 
rozsudkem po sporne,? Je~na?l, ne o d dobrovolném při němž pouzlh 
padě jinak posuzo~~h n.ez pr! ,ro~~o u ři"íti v úvahu. Rozvodový st>o~ 
předpisů sporného nzem nem?ze· \u~ecogndvě manželského společenstvl 
byl skončen rozsudkem, oznam,em.. ' ýbrž novým zcela samostat-
není pokračováním v rozvodovem nzenl, II - 1 
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ným úkonem. Nezavdává se jím podnět ke zjišťování, zda manželské 
"polečenství bylo obnoveno, rozvod byl odčiněn a manželství obnoveno, 
nýbrž oznamuje prostě soudu, by to bylo příslušnými úřady vedeno 
v patrnosti, že manželské společenství bylo obnoveno. Pro použití před
pisů o sporném řízení není tu důvodu. Dovolací rekurs jest tudíž pří
'pustný, není však opodstatněn. Jak bylo vyloženo v plenárním rozhod
nutí čís. 7622 sb. n. s., jest předpis § 110 obč. zák., že' opětné spojení 
manželů soudem rozvedených musí býti oznámeno soudu, předpisem jen 
pořádkovým, právní skutečností zrušující rozvod jest obnova manžel
ského společenství, nikoliv toto oznámení. Jestliže oznámení učinili sou
hlasně oba manželé, neb sice jen jeden manžel, ale druhý manžel po-
1vrdil jeho pravdivost, jest ovšem oznámení plným důkazem o obnově 
manželského společenství, a tím i o odčinění rozvodu souhlasnou vůlí 
stran a hodí se k tomu, by soud je vzal na vědomí a potřebné zařídil. 
Není-li mezi manzely souhlasu, zda manželské společenství bylo obno
veno, jest ponechati manželům, po případě i jiným účastníkům - srov
nej dv. dekret ze dne 15. června 1835 čís. 39 sb. z. s. -, by žalobou 
uplatnili nároky osobované si z obnovy manželského společenství. 
K úřednímu vyšetřování skutečného stavu neposkytuje zákon potřeb
ného základu. Proto jest dovolací rekurs bezdůvodný nejenom, pokud 
'brojí proti tomu, že stěžovatelkou oznámená, ale manželem jejím po
přená obnova manželského společenství nebyla soudem vzata na vědomí, 
nýbrž i pokud vytýká, že stěžovatelka nebyla podle § 2 čís. 7 a § 18 
nesp. říz. odkázána na pořad práva. K tomu nebylo příčiny, poněvadž 
ani zjištění, zda došlo k obnově manželského společenství, ani otázka, 
zda se rozvod stal bezúčinným, nebyly předmětem soudního rozhodo
vání, a důvody připojené k usnesení prvního soudu nejsou podle § 18 
nesp. říz. na závadu, by se stěžovatelka nedomáhala, by byl žalobou 
prohlášen rozvod za oďčiněný. 

čís. 10456. 

Po samém zákonu není vlastník hypoteky oprávněn požadovati na 
hypotekárnlm věřiteli, by provedl výmaz zástavního práva, ana pohle-
dávka zanikla. . 

(Rozh. ze dne 22. ledna 1931, Rv I 159/30.) 

Zal obci se domáhali, by žalovaný jako hypotekární věřitel provedl 
výmaz zástavního práva váznoucího na nemovitosti žalobců pro jeho 
pohledávku, která podle tvrzení žalobců byla již zaplacena. 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: 
Hypotekární dlužník mohl by se po zaplacení pohledávky jen tehdy 
domáhati výmazu zástavního práva věřitelem, kdyby tu bylo zvláštní 
ujednání, že věřitel povinnost tu převzal, ať již na své útraty aneb na 
útraty dlužníka. To žalobci ani netvrdili, naopak žádají, by žalovaný 
výmaz provedl jen na základě tvrzeného zaplacení pohledávky. Takový 
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. -1 ne ani z trhové smlouvy 
ovedení výmazu žalov~n~~ ne?! uvedeno, že žalobc~ mají 

závazek k p~ 1925 Ve smlouve te Jest Je 'd bl 'rky J'ak prvm soud 
d ll brezna .... 'mazu kupm o , . t' 

ze n.e
h 

h diti útraty kVltovam a vy v v lovaný přejímá povmnos .vy
ze sve o . ra í tam řeči o tom. ze za. není jiného uled
také zj.istII, a~é~~n Hypotekární dlužl!ík ma t~c;{\~~~ele výmazn~u ~i-
maz s~m pro. žádati po zaplacem dáklUlhduv §§ 1369 a 1426 obc. zak., 

. . Jen pravo hl' v . na z a e . ( nam, ...' mazní pro asem .' rávo vymazatI srov-
tancio~ebv~~e ~titi věřitele, by sám ldtl ::ě~~:nI18~1, čís. 4165, otištěd~§ 
nemuze d f víd nejv. soudu z . k 1926) Zalobci nejsou tu IZ 
nej rozho ':,lu I' k vydání Dr. Roučk~ z ro u . tavnlho práva na žalova-

~P~á~~~ibvd;~~~ti n~e g[~vž~~nlti vre~ak~it~~~i ;~o J.i:a:!~~~f1Jf~~ 
ném, nybrz. ~och zValoba směřující Jen k ~r.ove e vzaloYvany' nemá povin-

'v ' a JeJI , o v ' ti k cl11 an v hlasem,. t chybena a nemuze ves '0 v měniti nic okolnost, ze 
práva, les ,po sám prováděl. N a tom nem~ze 
nosti, by vymaz dle smlouvy na útraty žal~bc.u. 
by vým1l;z selv~o, u d nevyhověl dovolam. 

Nelvyssl so 

čis, 10457. 

. . otázce útrat neni přlpustným 
Proti rozhodnuti so~d~v1n:~:dst~~~e r~zdílu, zda otá~: tttra!tr~!~ 

dovolaci r~u~s ~a nerrys~ čl -le~ formálně (na př. odm' u m u 
v druhé stoltCt lesena vecn, . _ 
vého rekursu)-

1931 Rv I 1925/30.) 
(Rozh. ze dne 22. ledna , 
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Pro ce sní s O udp r v é s t O I i ce uznal částečně podle žaloby. 
O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání ani té, ani oné strany a odmítl 
rekurs žalobkyně v otázce útrat; odmítnutí odůvodnil takto: Žalobkyně 
napadá i rozhodnutí ve věci a měla proto i výrok o útratách napadnouti 
odvoláním (§ 461 c. ř. s.), nikoli samostatným rekursem, jejž připoušti 
zákon jen, kde si strana stěžuje jen do útrat. 

N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání ani té, ani oné strany; do
volání žalobkyně z výroku, jímž byl odmítnut její rekurs do výroku 
prvého soudu v otázce útrat, odmítl. V tomto směru uvedl v 

důvodech: 

Pokud žalobkyně napadá dovoláním výrok odvolacího soudu, jímž 
byl odmíJnut její rekurs do útratovéhovýroku prvého soudu, jde v pravdě 
o rekurs, který však jest nepřípustný podle § 528 c. ř. s., majícího na 
mysli i takovýto případ, jak plyne z těchto úvah: Podle § 528 prvý 
odstavec c. ř. s. nově upraveného císařským nařízením ze dne 1. června 
1914, čís. 118 ř. zák. jsou rekursy do rozhodnutí soudu druhé stolice 
v otázce útrat nepřípustné. Ve vládní osnově z roku 1909 (čís. 22 příloh 
k těsno prol. panské sněmovny, XX. zased., 1909) byly ve čl. VII. pro
hlášeny za nepřípustné rekursy proti rozhodnutí soudu druhé stolice 
v otázce útrat, nepřevyšuje-li předmět stížnosti 100 K. Ve vysvětliv
kách k vládní osnově se odůvodňovalo na str. 17 navrhované ustanovení 
takto: »Rozhodnutí v otázce útrat, a to jak co do povinnosti k náhradě 
útrat, tak i co do číselného určení výše útrat, má podle svého určení 
býti jen vedlejším bodem soudcovského nálezu a ustupuje také zpravidla 
do pozadí proti věci hlavní. Odpovídá proto zásadám rozumné hospo
dárnosti, omezí-li se možnost dovolávali se nejvyššího soudu jen v otázce 
útrat. K tomu nutká i skutečnost, na niž si Nejvyšší soud již častěji stě· 
žoval, že jest značně zatížen stížnostmi do útrat a že jest mu rozho
dovati ve třetí stolici o nárocích, jimiž by se, kdyby byly uplatněny 
samostatně žalobou, nemohlo dostati věcného přezkoumáni ani ve sto
lici odvolací. Osnova navrhuje jako hranici přípustnosti dovolacího re
kursu ve věcech útratových 100 K, majíc za to, že tím nejsou dotčeny 
oprávněné zájmy ať již stran, ať stavu advokátského. Nebude od místa, 
když v tomto směru bude poukázáno na poměry v Německu, kde samo
statné stížnosti do útrat jsou bez ohledu na výši z púsobnosti říšského 
soudu úplně vyloučeny.« V podstatě totéž ustauovení, jako ve čl. VII 
vládní osnovy z roku 1909, bylo ve čl VII. vládní osnovy z roku 1910. 
Komise panské sněmovny pozměuila však ve čl. V. svého návrhu čl. VII. 
vládní osnovy v ten smysl, že rekursy do rozhodnutí soudu druhé stolioe 
v otázoe útrat jsou nepřípustné - tedy vůbec, bez ohledu na výši útrat, 
do ,níž jest si stěžováno - (zpráva komise panské sněmovny, čís. 59 
příloh k těsno prol. panské sněmovny XX. zased. 1910), a odůvodnila 
tuto změnu tím, že jde zpravidla jen o menší nároky rázu podružného, 
jež nijak nemohou odůvodniti, hy v nich bylo přípustné dovolávati se 
třetí stolice, zvláště když k tomu ještě přistupuje, že nejvyšší soud je 
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. 'žen Návrh komise pa~ské sně-
. ' . v· ml rekursy nad mnu za,ll . čl VI. § 34 cís. nar. ze dne 

prave t~ly{f pYak beze změny PO]Hatl ddo, zlak~n: vy'líčenému vzniku zá~ona a 
movny ", 118 r z e 1- I S I dne I cervna 
1. červf\~ 1914~n~I~~ svítá 'nejen z celé tend~nce n~~e t~o~ti úlevy. nýbrž 
k jeho ucel u, ] , Y'l která chtěla soudum po Y h b ého výrazu 
1914, čís. 118 r; za c, niž . de zcela jasnéh? a, n~P?c. y nd slovu zá-

došel g:;ycěh vm~W~~~h,~a Př~~líŽí-li se:k~ko~~~ ~;~:~~y I :Ylutuje ,další 
v uve . yž zcela povsechne a bez,] du druhé stolice "v o t a ~ c e 
kona, !en středek proti rozhodnuh ~ou 'k li proti rozhodnutí "0 utra
~pravny p(rÚber den Kostenpunkt«" te y fl ~ povšechný, nijak neob,me
ut r a t«" _ . est zre]mo, ze se e~ o d hé stolice v otazce 
tách« ,;ebo poť'~uje n~ veškerá rozh?dnuh so~d~ ·[ŽU soud druhé stolice 
zený zakaz vz: . dto rozhodnutí ve veo, hlay~I" a J se rozhodnutí stalo 
útrat protrvotr; ~ útrat konečně nebo predb~fn\ a N ebot' účelem zákona 
roz~odl ':' o, aZy~ch nebo jen z důvod~)orma ndc ·v otázkách útratových 
z duvodu vecn '1 ulehčeno ne]vysslmu sou u. t' ě . ak je tomu 
právě ~ylob' by bbly' ose ]'imi vůbec nem~si1d °1?5ratrr'avSny~]npfo~tředek proti 
ť zpuso em, - 'k luču]e a SI op v d vt 
lm. , h případech, kde za on vy d' dů tkvících v povaze pre me u 

v pnyc , du druhé stohce z uvo , s) a ve sporech pro 
~~zho?nuh pSřoU ve věcech nepatrných (§,? 17dyC. ·];~t dobře rozeznávati ?d 
nzelll; na, '.0 528 c. ř. s.), - tyto ~npa c ř. s. na prvllllI! 

~~~~teíy~~;Š~~}lR~í{f;;tsu[o::~~~~r~?~:~~~f~~n~~~~~~~d~1~ 
st~~i~~~ ~fcn~f~l J:~~r~o~hodnutí prvé~~ S~d~~fya ~;~í~~e stolic, !.?zho-
~:uhé stolice i v otázce utr}'t,. po~Ud další opravné stolice vůbec ]IZ n~ 
dovati s konečnou platnosh, ]~kO Yu den Zivilprozessgesetzen, II., ~; , 

byl; (srov. }'I~u~f;n14~~~~~Na~Jystem des. ii~te[~. ;;~~S~r~~~s~řeJ:k 
~ 9%g:~t~: ~'Li' dole); Nepříaust~~t~~!eí11 r~ku~s do ;ítratoyého výroku 
proti výroku odvolaclho sou U i), tomto směru odmJlnouh. 
soudu prvé stolice, i bylo dovo alll v 

čís_ 10458, 

. "I __ s rávné hranice, ktere vym~r 
Dohodly-Ii se strany, že duzn?~:l; ~ne~pomém řízení úpr~vy. h~am~, 

evidenční geometr, nelze ,~. om~ _ nané vytýčení a oznace~u rante 
aspoň potud, pokud nem ]Isto, z~ ~l~d_ti (pokud nebylo odepreno po
evidenčnlm geometr~m ,nelze u~ u~~~~kému měření na žádost a na ná
volení příslušných úradu k zememenc 

klad stran). 

h d, 22 ledna 1931 R II 435/30.) 
(Roz . ze ne· , 

. " 'k ú ravě hranic mezi pozem~y, 
Návr,hu b" bylo, zahájeno f!Zelll kP. s o u d návrh zamll\. 

, ,J ľ e vyhovel, r eur s n I 
s o u d .p r vve ~ t o I dC vvhověl dovolacímu rekursu. 

N e J v Y s Š I SO II ne_ 
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DůvCldy: 

, O sporných hranicích mezi ,. . c. 33/1 a ?dpůrcoyým pozemkem nav:hovatelcmym. ppzemkem parc 
hyl? Jednano ve sporu před sou~arc. c. ~/I katastralmho území v Ch' 
smlrem z 19. dubna 1927 dl e:n prve stolIce a spor byl skonč . ~~ sp~áv~é hranice, které' ~v~de~~~hoz se strany ~?~O~~y, že uznáv!~ 
uredm pntomnosti v Ch. podle kat~s:,~o1!letr vyme;1 pn své nejbližlí 
!~ou .. ~a~resleny v katastrální mapě u~~~ mapy. T!1!l byly hranice, jak 
s o JIZ Jen o to, by byly v řírod" "any za spravne a nesporné a 
To měl učiniti evidenční g~omet/ 'ttyce;lY a. H1!l"uŠi?ěny znatelnými. 
;r 5=h. podle katastrální mapy LPI t sve neJbhzsl urední přítomnosti 
~~cdel~Ý §§o~~~í aS~~4 !~ebtže ie~t ~~~k~t:~\fu1~:h(~i It~í:,u5 ~~a }í

e 

na vůli té neb oné str~n' v~'bn,a~, ano, Jeho provedení není závislé .~~ evidenčního geometra. I Ykd;b rz )e~t tež, závislé ~a úřední součinnJsti 
n~byl, n~pozbývá účinnosti . ak~ ~~ smlr vhod?rm .exekučním titulem 
mce ,a vsechna nejistota o dich b 110~d~' siran,. JIZ, vsechen spor o hra
Nen,1 tu proto zákonných PředPo~l~dů c~ne~y, J~kz bylo již na'značeno. 
vov~ny .nesporným řízením ales oň ' y ramCe ty, byly znovu upra
itýcem a označení hranic eJde eo~ud, pokud nem jisto, že ujednané 
~mu není na závadu že podle t ncm,m geometrem nelze uskutečniti 

eVIdenčním geometrůn'I prý odohr;;;em, navrhovatele později po smíru' 
~on,a ze 91!e 16. prosince 192? čís ~e7?~ony byly za~ázá~y.' Podle zá: 
rem na zadost a na náklad si a' ~ " z. a n. n,em zememěřičské mě- . 
v tom kterém pří adě r ' r n nemozne (§ 74 reč. zák.) Zda 'e I 
6. srpna 1928 číf 145Psr~stJ, o tom .rozhoduje podle vyhÚšky z~ d~~ 
sterstvem veřejných praci . otun. mlm~terstvo f~nancí v dohodě s mini
Poku~ povolení těmito úř~l d, se t~ce fma~cnÍ úřad druhé stolice 
~por~e, n~určité nebo jinak go~h;bn~dJJeno, neJ.s?~ hranice podle smÍr~ 
!~h?z mozno~_ nebo nemožnost' neni i e Jen ?Le]1ch vytýčení ,v přírodě, 
ndl,l, pl oto stezovatelovu žádost .. nhJ,!k vyresen~. Rekursm soud vy' 
tudlz anI dovolací stížnosti proti o ,lehJlc uhPravu rravem záporně a nelze Je o roz odnutJ vyhověti. 

čís. 10459_ 

Stačí, byl-Ii k návrhu na I' ~Ýf~ z veťejné ~njhy zřízený /o~~~ §~3~n~e~~ dražby přilož~n úřední 
y . e dnI podanl exekuční "d f ' , u y odstavec, ex. r., v němž 

movtlosti. Lhostejno že při za o~ I yyznacen dlužník jako vlastník ne
tosti již jiná osoba. ' Lhosfe .~~v~:nl e,:ekuc~ ~yla vlastnikem nemovi
povolením exekuce UPlynUla] d 'I" dm~ZI podamm exekučního návrhu a 
podací číslo na místě pozemk e S! o. a a že nebylo tužkou vyznačeno 
návrhu odpovídající zápis. ove knthy, na klerém měl býti vykonán 

(Rozh. ze dne 22. ledna 1931, R II 437/30.) 
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s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci vnUcenou dražbou nemovi
tosti. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. O ů vod y: Soud 
prvé stoJice zamítl původně exekuční návrh, nepoznamenav to v pozem
kové knize a to právem, neboť poznámka zamítnutí podle § 99 pryý 
odstavec k~. zák. předepsána jest jen při zamítnutí žádosti o vklad aneb 
O záznam kdežto zahájení dražebního řízení se jen poznamenává (§ 134 
druhý od~tavec ex. ř.). Zároveň dal pryý soud pozemkové knize příkaz, 
by číslo deníku vymazala. Nebylo tudíž z knihy poznatelno, že návrh 
na povolení exekuce byl zamítnut. Téhož dne, jako exekuční návrh, ale 
o něco později došla k soudu žádost stěžovatelů o vklad vlastnického 
práva k téže nemovitosti, na kterou vymáhající strana vedla exekuci, a 
vklad ten byl také povolen a v pozemkové knize zapsán. Na stížnost 
vymáhající strany bylo zamítavé usnesení prvého soudu rekursním sou
dem zrušeno a uloženo mu nové rozhodnutí podle přípustnosti knihovního 
stavu. Na to soud prvé stolice povolil žádanou exekuci přes to, že tehdy 
knihovní vlastnicí nebyla povinná dlužnice, nýbrž stěžovatelé. Jest proto 
přisvědčiti stěžovatelům, kteří, mimochodem řečeno, JSOU oprávněni ke 
stížnosti, jelikož byla povolena exekuce na nemovitost jim vlastnicky 
náležející, že exeknce neměla hýti povolena, poněvadž tu scházela ná
ležitost vyžadovaná v § 133 čís. 1 ex. ř., totiž průkaz, že nemovitost jest 
ve vlastnictví povinné strany. Účinek tohoto usnesení, vydaného po zru
šení původního usnesení nemůže hýti vztahován na dobu podání návrhu, 
poněvadž bv se to příčilo zásadě pub\icity pozemkových knih. I ustano
vení § 132kn. zák. platí jen pro případ, že v prvé stolici hyl zamítnut 
návrh na vklad nebo záznam, nikoliv však pro případ, že byl zamítnut 
návrh na povolení vnucené dražby, tedy na povolení poznámky zahájení 
dražebního řízení. podle § 135 ex. ř. má jen zápis této poznámky v zá
pětí, že každý pozdější nahyvatel nemovitosti musí si dáti líbiti výkon 

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

o ů vod y: 

Relmrsní soud má za to, že prvý soud nesměl usnesením z 15. čer
vence 1930 exekuci povoliti, protože prý scházela náležitost vyžadovaná 
v § 133 čís. I ex. ř., průkaz, že nemovitost jest ve vlastnictví povinné 
strany. Názor ten jest mylný. Postrádaný průkaz tu byl, jelikož vymá
bající strana přiložila k exekučnímu návrhu úřední výpis z veřejné knihy 
zřízený podle § 133 druhý odstavec ex. ř. a v něm byla ke dni podání 
exekuční žádosti jmenována jako vlastnice nemovitosti povinná dlužnice 
Magdalena K-ová. Rekursnímu soudu tanul snad na mysli ~ 94 čís. 1 
kn. zák., podle něhož nelze knihovní zápis povoliti, vyplývá-li z pozem
kové knihy ohledně nemovitosti nebo práva překážka proti žádaném

11 

zápisu. Ale v té příčině nebylo podle knihovního l11stra (§ 3 knih. náv.) 
překážky při původním podání exekučního návrhu dne 3. dubna 1930 
pod .č. d. 1228, ježto povinná dl11žnice i tehdy bvla ještě vlastnicí ne
mOVItosti vzaté v exekuci. V tom nastala změna až, když k pozdější -
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ovšem téhož dne - podané žádosti byl pod Č. d. 1835 povolen vklad 
práva vlastnického pro manžely Cyrila a Terezie ]-ovv. Při' povolení 
exekuce - po zrušení púvodního zamítacího usnesení - usnesením ze 
dne 15. července 1930 č. d. 2684 byli ovšem již tito manželé vlastníkv 
nemovitosti a nebyla již vlastnicí dlužnice Magdalena K-ova. Pro tuto 
změnu nemohlo podle názoru rekursního soudu býti exekučnímu návrhu 
tehdy již vyhověno, protože by se to prý příčilo zásadě publicity pozem
kových knih, kdyby účinek usnesení o povolení exekuce byl vztahován 
na dobu podání návrhu. Než názor ten ocitá se ve zřejmém rozporu 
s jasným předpisem druhé věty § 135 ex. ř., podle něhož pro přednost 
práva na uspokojení, jehož vymáhající věřitel nabývá poznámkou, že 
dražební řízení bylo zahájeno, jest v případech, kde, jako v souzenem 
případě, knihovní soud sám jest povolán povoliti dražbu, rozhodná doba, 
kdy byl podán návrh na dražbu. Na tomto pořadí nemohou proti jas
nému doslovu zákona nic změniti okolnosti udavší se náhodou při vy
řízení exekučního návrhu, jako na příklad, že ke kladnému vyřízení exe
kučního navrhu došlo až po uplynutí deLší doby, jíž bylo třeba, by pů
vodní zamítací usnesení bylo opravným řízením napraveno, aneb že ne
bylo tužkou vyznačeno (§ 3 kn. náv.) podací číslo na místě pozemkové 
knihy, na kterém měl býti vykonán návrh na zápis. Byť i těmito okol
nostmi utrpěla újmu zásada knihovní publicity a zájemci o knihovní 
stav nemovitosti v dražbu vzaté nemohli z pozemkové knihy seznati sku
tečný stav, zejména nemohli seznati, zda byl podán exekuční návrh na 
dražbu nemovitosti, zůstává podle doslovu zákona, pomíjejícího tu 
úplně zásadu knihovní publicity, pro přednost návrhu na dražbu roz
hodnou doba, kdy byl podán. Ježto v souzeném případě šlo o návrh 
na povolení exekuce vnucenou dražbou došlý dne 3. dubna 1930 pod 
Č. d. 1828, bylo jej vyříditi podle knihovního stavu z tohoto dne. Že 
tehdy s hlediska § 94 čís. I kn, zák. proti jeho kladnému vyřízení nebylo 
závady, není pochybno. Kdyby byl prvý soud hned tehdy exekuci, jak 
se slušelo, povolil, nebyli by se mohli manželé ]-ovi právem pokládati 
tím stíženými, s poukazem k tomu, že téhož dne - ovšem později -
podali žádost o vklad svého práva vlastnického. Z mylného vyřízení 
exekučního návrhu nemohou těžiti a nemohlo jim z něho vzniknouti 
právo na lepší pořadí a na výhodnější vyřízení jejich žádosti, než bylo 
to, které jim příslušelo při správném postupu prvého soudu (sr. rozh. 
čís. 7397 sb. n, s.), Povolil proto prvý soud exekuci vnucenou dražbou 
právem podle původního knihovního stavu ze dne 3. dubna 1930, třebaže 
do doby jejího povolení - po zrušení púvodního zamítacího návrhu 
v opravném řízení - nastala změna ve vlastnictví nemovitostí, pro kte
rou by exekuci nebyl mohl povoliti, kdyby se změna byla stala před po
dáním exekučního návrhu. Rekursním soudem a dovolacím rekursem pře
třásaná otázka, zda zákon účinky poznámky zahájeného dražebního ří
zení pojí teprve k jejímu zápisu, nemá při posouzení věci podle druhé 
věty § 135 ex. ř. významu. Otázku, zda povolení této poznámky mělo 
býti do pozemkové knihy i zapsáno v pořadí původního čísla deníku 
1828, či zda správně bylo zapsáno pod pozdějším Č. d. 2684 podle doby 
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. . o netřeba rozebírati, protož~ 
volení po zrušení zamltacolho l~h~es:on~du nenapadla, jeho usnesem 

po o "cí věřitelka usnesem prve o 
vyma~~E ~ t díž stalo nezměnitelnym, 
v té pncme se u 

čís, 10460, 

, ři dražbě lze složiti i vkladní knížkou záložny, třebas kníž-
VadlUm, P, ~koho 'iného než podavatele. 

ka zní na Jmeno ne J 51 V) že se k dražebnímu roku do-
Není dražbě na zá~adf. <.§ 1 ex, r. , 

stavil jen jediný koupech IVY, 

(Rozh. ze dne 22. ledna 1931, RII 483/30.) 

o ~ k • dO odavatel složiti jako jistotu 
podle dražebních podmlllehk tmel t~Zv Yčiskoslovenských státních pa-

, 4 588 Kč 20 h v o ovos I o h VOt I neh zá-(vadium) . o k "ko h československyc spon e en -. 
o h nebo ve vkladmch mz ac. 'k davatelka Anna M-ova 

f~~:~ K ~ražebnámu r~~~d~~sťn~~~u s~bh~nosk~o záložny na ~,o:o K~~: 
a složila Jako va lUm , s o u d c e AnnU M-ovoU Ja o po , 
na jméno Josefa B-a·v P r~v ~ hka zně'ící na jméno Josefa B-a nen,l 
vatele nepřil?uS~II, ponev~r?z .li S 151 Jex. ř. vnucenou dra!bu nen~t': 
'ejim vlastmc!vlm, :' 'Srusl po, ~ Rek u r s n i s o u d zrusII ~ap~, en~ 
losU, ježto n~bylo !;Jcmen? podamd uložil mu, by v exekučmm r~zen> 
usnesení, vraÍll~ vec p;vemu S?~d·f aD ů vod y: Prvý soud nepravem 
okračoval a, ceho treba" nan \i vatelku. Podle § 10 zák. ~e dne 14. 

~epřipustil Annu M-ovou pko po a V" sice knížky které sponte1ny vy
dubna 1920 čís. 302 sb:. ~ . . !t;o zv~l~datelem uda~é, mají však !,ova~~ 
d§va ií na vklady, na urclte J v k ~ d' kdo takovou knížku predlozl, 
papírů majiteli svědčící;~, ta~z~ ~ ?\t\' za řádného držitele a ~á vmu 
jest pokládán i bez pru, azu o oZfo 'ob oto zákonného ustanovem pred
býti vyplacena žáda~á č,~stka. 1f~ ~ ku která z ní plyne, a důsled~~em 
stavuje tedy ,-;kladm kmzka ~~ d~ tV 

u Jen ten, kdo se drž~~u ~mz~v 
toho může dlsponov":Íl s~'p0 e av o Anna M-ová jako radna d:ZI-
vykáže jako její řádny dTZltel. ~l~~~~k~~y disp~onovati, měla také p~~vf 
telka knížky oprávnena s p~o. b I rvní soudce oprávněn, or1]e I 
tuto knížku- jako vadium sloz~t~,. a Pde. y d~ že knížka není vlastnictvín; 
této knížky jako vadiu,m o~e!"r:h ,z o u:~o ~ebylo ani tvrzeno, že vklad4n~ 
Dodavatelky a že nezm na leH Jmen, 1 ně'aké omezení. podle § 1 
knížka byla vink"l~ován~, ne?~,ob~ah~~r~ jel! 11 soudu usc~oy~na jak,O 
třetí odstavec eX .r- ~~;l kaz a vec, času svého odevzdamv),ako za
jistota složsná nel~ysS\m Jit0~~tele~~žb~ vzniknou proti nejvys;nmu~ po; 
stava za vsecky naroky, ~le kZI d 'k- ižka Annou M-ovou predlozena 
dateli Tuto ]'istotu Doskylt'Je v a:1\. n du·vodu že nebylo podání. 

• v b ~ '" ~ , zruseno z , 
a neomě1 0 hýti draze m nzem ~ . I' rekursu povinné strany 

Ne j v vŠ š í s o u d nevvhovel dO'lo aClmu 

\ 
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D Ů 1.' o d y: 

. Dovolacímu rekursu nelze přiznat" ".. . zUJe na správné důvody na adenéh I opra~n~n.ost. Stezovatel se odka-
dov?lacího rekursu se podgtýká tofo ~s~esen:, Jez .n~~yvr~til. K vývodům' • 
p~e s,tolIce ze dne ll. ří"na 1930' a zaklade ur~dm zprávy soudu 
zadane rekursním soudem todle § 52ttero~ bylo poda~o vysvětlení vy
z]lstIl rekursní soud že r' d prvy 9dstavec c. r. s. a § 78 ex r' A M ' P vm sou ce nepnpusťl .. d - . ., l!n~ ,-ovou jako podavatelku jen ď d ,I pn razebním roku 
ske zalozny kterou Anna M ' , z ,uvo u, ze vkladní knížka .občan 
?icbtv!m. T~uto úřední zpr~~~~ P~;fl~~J~la j~ko yadium, není jejím vlast: 
z~ mm roku ze dne 10. červenc 19 ~snJ. ,zapls ,v protokolu o dra
du.v~dnou výtka stěžovatelova eže ~~_~_al~zlte vysv~t1en. Jest proto bez
splsum a že rozhodn'm ·e.t! ,JIS em rekursmho soudu odporu'e názo~, že dražební říIení J n':uit~~a~ls ,o dr~~bl!ím roku. Stěžovatel~v . 
S~hv~, nemá opory v zákoně nebof ruseno, lasl-lI se jen jeden koupě-
nze;ll zrušiti, riebylo-li nabídnuto 'podl~, § I ~ I ,ex. ř. jest dražební 
drazebnímu roku žádný kupec. neJmenSl podam nebo nepřijde-Ii ke 

čís. 10461. 

Znamení zmocnitelovy ruk ' předpisu § 886 obě. zák. y na procesm plné moci musí vyhovovati 

(Rozh. ze dne 22. ledna 1931, Rv II 875/30/1.) 

N e j v y Š š í s o u d vrátil s is ť .. ~oc právního zástupce žalobkynf z~ ~ l",1tO pn kazem : Procesní plná 
predplsu § 886 obě. zák kt' , t;te . prosmce 1929 nevyhovuje 
Jeno před dvěma svědky" z ~~h?~aJuJe, by ~,nat:net;tí ruky bylo připo
zna"!ení ruky bylo soud~ě nebo n~~áfnk pod~:se Jmeno strany, neb, by . 
budlZ napravena ve lhůtě kt r __ s y overe?o. Tato formální vada , e OU urCl soud prve stolice. 

čís. 10462. 

Ustan?vení § 12 (2) vyl'. řádu na' ,. " se vztahuje jen na oddělná prá a 'kt Jt,ne I druha veta tohoto paragrafu 
avšak obživnou, bude-Ii vyrovn:~í ři:ra ,rodlte § 12 (1) vyl'. ř. zanikaji 

V __ d em zas aveno ' 
, pnpaech, kde oddělné rávo' - . zovací nebo zajišťovaci ~aha"ePn' ,Jehoz bylo nabyto exekuci uhra .. 

vzhl cl k 
,. j lm vyrovnacI'ho r'" -

, e cm ustanoveni § 11 (1)' ' .. ,lzem nezamklo, nenl 
neno v tom, by do roka co b I vyri/· vY,mahajlctmu věřiteli nijak brá
p?vo~enj prodeje pokliď se t '~eo ~a avem vy~onan?: n~učinil návrh na 
nzeOl. V těchto případech y. " y nepokracoval radne v prodejovém 
lhůta § 256, druhý odstavec, ~~~\.po dobu vyrovnacího řízení stavena 

(Rozll. ze dne 23. ledna 1931, R I 1038/30.) 
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s o udp r v é s i o I i c e zamítl návrh vymáhající strany na pokra
čování exekuce v prodejovém řízení proti dlužníkům Josefu a Jožce 
H-ovým, pro vykonatelnou p~n~žit?U pohled~vku z důvodu, ž~ jednak 
návrh vymáhající strany nema udaje v § 54 ClS. 3 ex. r. uvedene, Jednak 
že zástavní právo na movitosti v této exekuční věci zabavené zaniklo 
dnem 7. srpna 1930, ano bylo zabavení vykonáno dne 7. srpna 1929 
(§ 256 dr~lhý odstavec ex.).) a návrh na pokr.ačování v p:?dejo~ém 
řízení učinen byl teprve 7. zafl 1930. Rek u r snl s o u d uloZll prvemu 
soudu by pokud jde o dlužníka Josefa H-a nařídil pokračování v pro
dejovém řízení. D ů vod y: Podle zájemného protokolu ze dne 7. srp
na 1929 bylo zabavení movitých věcí vykonáno proti Josefu a Jožce 
H-ovým poznámkou v zápisech o zabavení tu již jsoucích a prodejové 
řízení bylo v návrhu vymáhající strany podle § 200 čís. 3 a 282 ex. ř. 
zrušeno usnesením ze dne 29. října 1929. Ano o jmění povinné strany 
Josefa H,a podle usnesení krajského sondu ze dne 12. dubna 1930 bylo 
zahájeno vyrovnací řízení, kteréž usnesením ze dne 6. srpna 1930, na
byvším právní moci dnp 26. srpna 1930 bylo potvrzeno, byla lhůta pro 
zánik zástavního práva (§ 256 druhý odstavec ex. ř.) zahájením vyrov
nacího řízení (§ 12 vyf. ř.)v běhu zastavena. Proto nelze, jak prvý soud 
mylně předpokládal, dobu od zahájení vyrovnacího řízení do jeho po
tvrzení, t. j. od 12. dubna 1930 do 26. srpna 1930 včítati do jednoroční 
lhůty stanovené v § 256 druhý odstavec ex. ř .. Učinila-li vymáhající 
strana návrh na pokračování v prodejovém řízení dne 7. září 1930, 
učinila tak před uplynutím oné jednoroční lhůty a pokračovala řádně 
v prodejovém řízení. Rekursu bylo proto, pokud se týče povinné strany 
Josefa li-a, jako zákonně odllvodněnému vyhověti a usnésti se jak výše 

uvedeno. Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, pokud bylo 

změněno usnesením rekursníbo soudu. 

D ů 1.'0 cl y: 

Zástavního práva pro vykonatelnou pohledávku 5.034 Kč bylo na.
byto dne 7. srpna 1929, návrh na pokračování v prodejovém řízení proti 
Josefu aJožce li-ovým došel na soud dne 7. září 1930, tedy po uplynutí 
jednoho roku ode dne nabytí zástavního práva. Proto a z dllvodu, že 
návrh nevyhovoval předpisům § 54 ods!. I čís. 3 ex. ř., byl návrh prvým 
soudem zamítnut. Soud druhé stolice vyhověl rekursu vymáhajícího vě
řitele ohledně povinného Josefa li-a přes to, že vyrovnací řízení o jeho 
jmění bylo zahájeno teprve dne 12. dubna 1930, a nařídil prvému soudu, 
by pokračoval v prodejovém řízení, z dllvodu, že zahájením vyrovnacího 
řízení o jmění povinnéhc Josefa li-a byla podle § 12 vyr. ř. stavena 
lhůta ustanovená v § 256 druhý odstavec ex. ř. pro zánik zástavního 
práva. Tímto rozhodnutím rekursního soudu cítí se býti vymáhající vě
řitel postiženým, a to právem. Rekursní soud přehlédl, že se ustanovení 
§ 12 (2) vyf. ř. a zejména i druhá věta tohoto paragrafU vztahuje jen 
na oddělná práva, která podle § 12 (I) vyr. ř. zahájením vyrovnacího 
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řízení zanikají, ale oživnou bude-li v ' '', 
n::ě plyn~ nejen z doslovu ~ákona (Sl~~~v~acl nztenllkzastave!'o, T,o zřej
veho prava na oddělené us oko' en' >. . . .. o 1 o na zaklade tako
va,,), nýb:~ i z úvahy, že uftanjve~i' dar~h; . 'ě! ve§ proSpěch toho,to prá
Jen pro pnpad, že oddělné právo opět ,e vy, ~ (2) vyr. r, platí 
mklo, a že jinak, t. j, v pří adech kd oZlvne} C?Z p;edpokládá, že za
uhr~zovací nebo zajišťovac/ zahá.' , e oddelne prav9, na'?yté exekucí 
nem vzhledem k ustanovení § 11 Óe)mm vyrovna,clh? nzem nezaniklo 
bráněno v tom by do roku p d' vyr. r. vymahaJícímu věřiteli nijak 
ná.vrh na povolení prodeje po~u~l~eC~, ~ab:vení bylo yykonáno, neučinil 
deJov~1}I řízení. Bylo proto dovolacím~ e y nepokrac9val řádně v pro
Jak vyse uvedeno, al1Íž bylo třeba řešiti ~~~~r~\~y~ol':.~tt a, rozhodnouti, 
vrh na pokračování v prodejovém ř' , he Jes e a Sl otazku, zda ná
odstavec čís. 3 ex. ř. lzem vy ovoval předpisům § 54 prvý 

čís. 10463. 

Ručení zaměstnavatele podle § 1315 bč ' . 
osobám. Předpis § 1304 obč zák 'd okl: zak. platí jen proti třetím 
zaviněn!) poškozeného a byio b . 1;: po ~~ ylastní zavinění (spolu
záno, že poškozen.ý použil zaměsfnance ho ,uz!~)en, _ k~~by bylo proM
osobou nezdatnou, nebo, že sPOluzavinÍla~ ve ~I ~vedet! musel), že Jest 

Opřen-Ii žalobn! nárok 'en' ~raz Jtnym zpusobem. 
použíti zvláštního Předpisuj § 2

0 (~)taanoze".1 au!omO~i1ového zákona, jest 
obecné ustanovení § 1302 obč 'k u zak., Jemuz musí ustoupiti vše. za . 

(Rozh. ze dne 23. ledna 1931, Rv I 220/30,) 

. DV?;tspř~žní vÍlz žalobcův, řízen' koč' . 
b:leI?, r!zenym prvžalovaným Z-em :. n' ~m. ~-em, srapl se s automo
pn cemz byl jeden kůň zamt dr h' _kalezeJlClm druhemu žalovanému 
škody, uznal pro c e sní 's o ~ J pos o>;en. Žalobní nárok na náhrad~ 
po pravu proti oběma žalovan' m 6 rve s t o ,lt c e dvěma třetinami 
odvolání žalobce,ani odvolán/pr~žal! vano'hla <;, ~d'~ o u d nevyhověl ani 

N e j - , . e o n Ice. 
prvžalovavn~~os I s o u d nevyhověl ani dovolání žalobce, ani dovolání 

Důvody: 

Obě strany napadají rozsudek d I 'h 
~znáno, že žalobní nárok je důvode~ voo aCI ,o s~udu, ~alobc,e, pokud bylo 
zalobce Rudolf Z pokud bylo ,P l(ravu Jen dvema tretmami prvy' 
P , .., uznano ze J'est ' lb" , 

o pravu Vice než jednou třetinou.' za o nt narok důvodem 
Po l(rávní stránce jest Uvésti toto' Př d " 

zorem, ze v Souzené věci stihá ' I'b e eVSlm nelze souhlasiti s ná
rrotože použil kočího jenž se uk' z~ o ce (p~škozeného) spoluzavinění 
,lovu I!I. dílčí novely jest ustano~::'í;ez~?!rY?'. 9, I ~ 15 obč. zák. v do: 

. zv as mm, Jlmz bylo v zájmu bez-
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pečnosti právního styku stanoveno ručení zaměstnavatele třetím osobám 
nejen pro cizí zavinění, nýbrž pro cizí jednání vůbec, to jest za jednání 
nezdatných zaměstnanců. to i tehdy, nebyla-li mu nezdatnost zaměst
nancova známa. Toto ručení platí však jen proti třetím osobám a ne
zakládá se na vlastním zavinění zaměstnavatele, o něm bylo by lze mlu
viti jen, kdyby zaměstnavatel vědomě použil nezdatné osoby. Od toho 
úplně,s~ liší norma §,!304 obč. zák~ ~oto :,stanoyení předpokládá vlastní 
zavinem, pokud se tyce spoluzavmem poskozeneho, a bylo by proto lze 
použíti tohoto ustanovení v souzené věci jen, kdyby bylo prokázáno, že 
žalobce (poškozený) použil kočího Karla F -a, ač věděl, pokud se týče 
věděti musil, že jest osobou nezdatnou, anebo že spoluzavinil úraz ji
ným způsobem. Tento dÍlkaz nebyl veden. Leč v souzené věci nelze po
užíti ani ustanovení § l302 obč. zák., podle něhož ručí za bezprávně 
způsobenou škodu, přispělo-li k ní více osob a nelze-li podíly jednotlivců 
na poškození určiti, jakž tomu v souzené věci, všichni za jednoho a 
jeden za všechny. V tomto směru nelze přezírati, že žalobce opřel v prvé 
stolici žalobní nárok výhradně o ustanovení automobilového zákona ze 
dne 9. srpna 1908 čís. 162 ř. zák., nikoli o 30. hlavu občanského zákona 
(§ 7 aut. zák.). Jest proto použíti zvláštního předpisu § 2 (4) aut. zák., 
jak ostatně správně učinil odvolací soud, proti kterémuž předpisu vše
obecné ustanovení § 1302 obč. zák. musí ustoupiti, a jest tedy podle 
tohoto předpisu § 2 (4) aut. zákona děliti škodu, neboť jest kočí Karel 
F. proti žalovanému Rudolfu Z-ovi »osobou třeti«. O rozdělení škody 
nemá automobilový zákon zvláštního předpisu. Soud má děliti škodu 
s uváženítn všech okolností. Že tak nižší soudy neučinily při určení části 
nároků, uvedených v § 1 aut. zákona, nelze právem tvrditi a není ne
správného právního posouzení věci v tom, že určily nižší soudy část ná
roků, již žalovaní mají nahraditi, dvěma třetinami. Nebylo proto do-

. voláním vyhověti. 

č!s. 10464. 

Žaloba pro zmatečnost (§ 529 čís. 2 c. ř. s.). 

Konečnou IMtn jednoho měsice, stanovenou v § 534, druhý odstavec, 
čís. 2 c. ř. s. k podání žaloby pro zmatečnost, jest počítati ode dne, kdy 
bylo doručeno rozhodnutí, napadené žalobou pro zmatečnost, straně pro
cesně způsobilé nebo jejímu pravému zástupci. Doručeni straně procesně 
nezpůsobilé nebo jejímu nepravému zástupci jest rozhodujicí jen pro 
'běh lhůty. k řádnému opravnému prostředku. 

Žaloba pro zmatečnost podle § 529 čís. 2 c. ř. s. neni obmezena na 
případy, kde osobě duševně nemocné byl již zřízen zákonný 'lástnpce, 
nýbrž vztahuje se i na přlpady, kde zákonný zástupce dosud zřízen 
nebyl . 

Provádění znaleckého důkazu nemusí se za všech okolnosti státi 
bezprostředně před rozhodu jícim soudem. 

(Rozh. ze dne 23. ledna 1931, Rv I 2079/30.) 
Civilní rozhodnuti XIII. 5 
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Emanuel H. byl rozsudkem Ck Vll 61/28/2 pro zmeškání uznán 
povinným zaplatiti Boženě P-ové peněžitou pohledávku. Žalobou, o niž 
tu jde, domáhal se Emanuel H. na Boženě P-ové, by rozsudek Ck VII 
61/28/2 byl prohlášen zmatečným, ježto v době doručení žaloby ve 
sporu Ck VII 61/28 byl Emanuel H. duševně chorým. Žalobě bylo vy
hověno s o u d y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m 
z těchto 

dúvocltl: 

Dovolání opřené o dovolací důvody podle § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s. 
není oprávněno. Především jest se obírati výtkou, že žaloba pro zma
tečnost byla podána pozdě, neboť, kdyby tomu bylo tak, musila by ža
loba pro opozděnost býti odmítnuta usnesením (§§ 538, 543 c. ř. s.) 
a nebylo by přípustné projednávati věc a rozhodnouti o ní rozsudkem. 
Vývody dovolacího spisu jsou však v této příčině zásadně pochybené, 
ježto dovolatelka v nich vychází ze zřejmě mylného názoru právního, 
že konečnou lhůtu jednoho měsíce, stanovenou k podání žaloby pro 
zmatečnost v § 534 odstavec druhý čís. 2 c. ř. s., jest počítati ode dne, 
kdy byla v původním sporu žalo.vanému doručena ž a lob a. Podle vý
slovného a jasného předpisu ~ 534 druhý odstavec čis. 2 c. ř. s. jest 
tuto lhůtu počítati ode dne. kterého bylo doručeno r o z hod n u t í, jež 
se napadá žalobou pro zmatečnost z důvodu vytčeného v § 529 čis. 2 
c. ř. s .. takže den doručení púvodní žaloby žalovanému nemá pro po
čítání lhůty významu. Zákon má v § 534 druhý odstavec čís. 2 c. ř. s. 
na zřeteli dvojí doručení rozhodnutí napadeného žalobou pro zmatečnost, 
totiž první doručení straně procesně nezpůsobilé nebo jejímu nepra
vému zástupci a druhé doručení buď straně procesně způsobilé nebo 
jejímu pravému zástupci. První doručení jest rozhodujícím pro běh Ihtlty 
k řádnému opravnému prostředku a druhé pro běh Ihílty k podání ža
loby pro zmatečnost. Rozsudek pro zmeškání, o jehož zmatečnost jest 
žalováno v souzeném případě. byl doručer žalovanému procesně nezpů
sobilému, takže lhůta k žalobě pro jeho zmatečnost nezačala dosud bě
žeti, i když od onoho doručení uplynula lhůta k řádnému opravnému 
prostředku a tím nastala formální. zdánlivá, právomoc rozsudku. (Viz 
rozhodnutí čís. 1587,7387 sb. n. s.) 

Dovolatelka snaží se dále dovoditi, že tu není podmínek žaloby pro 
zmatečnost podle § 529 čís. 2 c. ř. s., proto, že se prý tento předpis 
vztahuje jen na případy, kde osobě duševně nemocné byl již zřízen 
zákonný zástupce (opatrovník nebo zatímní podpúrce), nikoliv též na 
případy, kde zákonný zástupce dosud zřízen nebyl. Žalovaná projevila 
v podstatě týž názor již v odvolání a odvolací soud označil jej za mylný, 
an nemá opory v zákoně. Nejvyšší soud souhlasí se soudem odvolacím. 
Dovolatelčin názor by měl v zápětí, že formálně právoplatný rozsudek 
nebyl by vůbec odporovatelným žalo hou pro zmatečnost, i kdyby byl 
vydán proli osobě ve skutečnosti k právním jednáním nezpůsobilé, pokud 
by tato nezpůsobilost byla soudně vyšetřella teprve později ~ po for
mální právoplatnostirozsudku. To by zřejmě odporovalo úmyslu zákona, 
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. , ' I dního odstavce § 534 c. ř. s., 
vyplývajícíl!lli ~z;eJI~e~a t~ u~t~~~:n~ Pt~~~ž paragrafu jest vyňat z pre: 
podle něhoz pnpf 1° ~en~ set I~t od právní moci rozsudku. (Srovne

1
] 

kluse i tehdy, ,up ynu 0-. ledu ve Vídni ze dne 19. listopadu 190 , 
!'ž rozhodnult byv; ne]v. sou 
če 15.495, úřed. sb. ~. 48?) í odle § 503 čís. 2 c. ř. s. spatřuje dovo-

Vadnost od~olaclho I~~~n p d "hl'dnuvše k znaleckému posudku 
latelka v tom, z,e oba mzsl s,:uI y, 1~~d~ bezprostřednosti řízení. Tato 
MUDr. Vladimlra V-,a, JOruSI y,z řípadě neshledává nejvyšší soud, 
výtka jest \)ezdůvodna. s~uzene~s~bem m;:!jídm v zápětí vytýkanou 
že řečená zásad~ by!:; po;upna ,Zděni znaleckého důkazu nemusí se z~ 
vadnost odvola~lho, nzem. ro;,a ~ řed rozhodujícím soudem, jakz 
všech okolnoslt stah bezpro~tr§ed3n5e2 P ř s a §.o. 328 367 c. ř. S. (VIZ 

I ne na příklad z ustanovem c. .' " , 
léI Klein, Vorlesungen, str. 40 a 41). 

čis. 10465. 

,~, 'bydlení odepsána pozemková 
Byla-li z vložky, na ru~ vaz~e pr.av~ s ní ř;nésti i právo bydleni. 

parcela a zapsána do n?ve~tVIOzkb~' le~k se n~zvtahuje k osobním slu
Výjimka § 847, posledru ve a. o c. za . 
žebnostem. 

(Rozh. ze dne 23. ledna 1931, R II 447/30.) 

, . b ,dl í pro F-ovou. Na základě Impn! 
Ve vložce čís. 26 vazlo pravo ) en b I - 26 byla bez závad 

ľl k . h o v n í s o u cl y ve v . c. -k 
smlouvy povo I n ,I. I I -k' 40/2 a zapsána do nové vloz y 

. odepsána pozemkova parc~ a ro lel cr' e k u r sní s o u d odepsání po
čís. 182. K reku!su 4~/-re )o:,~ I čís 26 a zřízení nové vložky čís; 182 
zemkové pa!cely _ck. , z.': oz vrdle~í pro F-ovou. D ů vod y: Podl~ 
za současneho p~enese:ll PI,:V~ bj t h bmezených na určité prostorove 
§ 12knih. z~k: ]e;;t PEl sluze no~ ec ;však odle §§ 225, 227 a 150 
hrar:iceoz~acltt_ presue tJ:1o hranh~' nejvyššího podání právní povahi~ 
ex. r. n;aJ1, sluze~nos~ ,P~~ ~~~~;bnosti z<lkJadá proto i právo zástavm 
hypot~~ardlch pr~~~ad:Pškody (srovnej Ehrenzweig soustava 1/2, ~87 
prOt'0'a noy 1228) Právo zástavní vztahuje se však vždy na ce o~ 
a .. ; n. ~., lVI'" roto v souzeném případě právo bytu ~aps,:ne 
kmhovm vlozku. ap. C) I" 26 býti přeneseno do nove vlozky 
pro F-ovou pod pol. 8 v ltstu v . CIS. " 40/2 ole ze 

. čís. 182, kteráž vložka byla utvořena odepsamm kat. pare. . P 

vl. čís. 26. , k u 
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolac1Ulu re urs . 

D ů vo d y: 

Na adené rozhodnutí jest ve svém výroku .sl!ráv~~. K je!'o od~Y9d
nění !etřeba se dovolávati ust~,:?vení e~e~ucn~ho, radu, hPr~uzutt~~ 
služebnostem při rozvrhu nejvysslho podam pravm pova u ypo e

5
• 
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ních práv. Stačí poukázati k ustanovení §§ 485 a 847 obč. zák. Podle 
§ 485 se každá služebnost pokládá za nedílnou potud, že nelze právo na 
pozemku váznoucí ani změniti, ani rozděliti zvětšením, zmenšením nebo 
rozdělením pozemku. Podle § 847 může třetí osoba, které na rozdělované 
nemovitosti příslušejí práva služebnosti, takto práva vykonávati po roz
dělení jako před ním. Výjimka poslední věty § 847, že, týká-li se výkon 
pozemkové služebnosti jen části rozdělované věci, zanikne právo k ostat
ním částem, na souzený případ nedopadá. Výjimka ta se týká právě jen 
pozemkové služebnosti. Tu však jde o osobní služebnost bydlení. 
K osobním služebnostem se v.šak řečená výjimka podle výslovného odů
vodnění vládní předlohy a ostatních materialií k III. novele obč. zák. 
pro zvláštní povahu osobních služebností nevztahuje. 

čís. 10466. 

o nároku proti obci (ve Slezsku) na náhradu škody z pádu do stoky, 
ježto na místě nehody nebylo osvětlení, ač tam křižovala elektrická 
dráha a byl zanedbaný přiklop a otevřená šachtice, nelze rozhodovati 
pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 23. ledna 1931, R II 458/30.) 

Žalobce domáhal se na obci ve Slezsku náhrady škody z pádu do 
otevřené šachtice na obecní cestě. K námitce nepřípustnosti pořadu 
práva s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl s odůvodněním, že ža
lobce odvozu je nárok na náhradu škody z toho, že žalovaná obec za
nedbala povinnost, udržovati cesty a příkopy vedle nich, sloužící k od
vádění odpadových vod, že však tato povinnost obce kotví v předpisech 
o výkonu místní policie, zejména v § 14 zemského zákona pro. Slezsko 
ze dne 19. listopadu 1863, čís. 17 z. zák., tedy v právu veřejném, takže 
i nárok na náhradu škody ze zanedbání této veřejnoprávní povinnosti, 
jest nárokem veřejnoprávním a nepřísluší o něm rozhodovati soudu, 
an soud není k tomu povolán zvláštním zákonným předpisem. R e -
k u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů -
vod y: Žalobce nežádá náhradu škody, jež mu vznikla tím, že žalovaná 
obec zanedbala povinnost, jež jest jí uložena zemským zákonem pro 
Slezsko ze dne ! 9. listopadu 1863, čís. 17 z. zák. při výkonu místní 
policie, tedy zanedbáváním povinnosti veřejnoprávní, nýbrž opírá žalobní 
nárok o tvrzení, že žalovaná jako vlaslnice příkopu při obecní cestě, 
a dále betonové šachtice vedoucí do kanálu <l sloužící k odvádění vody 
z příkopu, neudržovala tuto svou šachtici a tento svůj příkop v dobrém 
stavu, jak jest jí to jako vlastnici uloženo v zájmu bezpečnosti třetích 
osob zákonnými předpisy soukromoprávními, jako každému jinému vlast
níku nemovitosti, ana příkop podél obecní cesty zanedbala tak, že sahal 
až do obecní cesty a betonovou šachtici při ústí příkopu nechala ote
vřenou. Odvozuje tedy žalobce nárok na náhradu škody ze zanedbání 
povinnosti soukromoprávní žalovanou obcí jako vlastnicí nemovitosti 
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, ' ' ' o náhradě škody, a o takov~m ná-
z předpisu občanske~o zak§n~~~8 obč. zák. povolán rozhodovatI soud. 
roku jest podle § I J. n. a " 

. , " s o u d obnovil usnesem prveho soudu. 
Ne]vyssl 

D ů vod y: 

,. .., 'I' . ě· v rozhodnutí čís. 7853 sb. n. s., 
Jak dovol~cl s?ud ]IZ ope, ne, naLT u~tnosti ofadu práva pro žaloby 

obší:-něji yYIOzIJů~:U~áh:~~~u šk~Jy rozhod~á pr~vní p~va~a povin
proh obclm z .. 'h ' dbání žalobce vyvozuje nahradm nar~~" zda 
nosti obce, z ]e]1 oz za?e, innost obce vyplývající mimo Jme po 
to!~Ž j~e o. s.~~krop~z~:a~~lst~f~éhO, či o ;eřejnopráv?.Í pO,vi~nost ulo
pn pa de z JelI o , ., , r tože v onom pnpade jde o sou
ženou ob,ci ~ o?or~ vere]'her:g,~a;?~dj 00 němž rozhodují po~le § I j. n. 
kromopravnb ,nar?k l!~ r'- soudy kdeŽto v druhém případě Jde o narok 
a tl 1338 ,o ~. za .,ra, ne d n~·sol\ ovolány rozhodovati (§ I a 42 
veřejn?pr~vn!, o ~e:rz t~OU l;ži1 ~ovol~cí soud dále, že nezálež5, na }o;n, 

ieni)~b~c~íl~~a~~k ~ j:k~y h~u~enén:]S~~í~:d~I~~~~~ue~~~es &r~~~s%w. 
říkopem a s betonovou sac lel - , t tk lečnou s obecním 

iák.), protože př~s tuto. vlastnost obect;lmuo s ~r \S~~ecnímu statku se 
jměním j~st rozdll ,m~zl mn:l v tom~ ~e, II 'kdJto oměry k obecnímu 
vztah;ujícl JSou, 0.ilada~y prave~ V~$~Y~koumá-li ~c žalobcův předt;es 
jměm JSou ovl~.dany p13vem sou, ro ... , rá;ě naznačených, nelze v nem 
na soudě. prve stolice. e~9le ~ast~c&:u' že žalobce vyvozuje náhradní 

~~;:t~en~~n~dbblnt~~~~r~'::~p~ávní tP~~im:o~ti pobr'l~keo· p.zeJ.i~~~a i tl~a~1}z~ 
. . k .. v fl 7načeno - z vrzem ze - , , 

. usuzoval! - J3 Jlza~" , adl p;tří obci Spíše lze z vytky, 
betonová šachtice, d? 11Z .zal?bt~e sp, e I;a místě nehody není osvětlení, 
podle níž obes.:,z~vlm a .ura,z ll?, aZ cestu a ·sou anebo v době nehody 
ačkoliv tam khzu]e ele~~lck!,- ~~~h p a otevřehá šachtice« usuzovati, že 
alespoň byly on~n "';afe

b 
~ny ,~rt o ze zanedbání povinn~stí uloženýc~ 

žalobcevVVozu])e ,~a.~ m ;a; zř o bezpečnostní policii, neboť nem 
obcím § 27 (2 ;lS., a o. . .in' soukromý vlastník pozemku byl 
předpiSU,. Qodle ,~~~oz bYt o~:\;!b~;ižJje elektrická dráha cestu a j~Ol~ 
povmen ]e) os;,e :-t pro o t 'ná šachtice Přednes žalobcův neuvadl 
tam zanedba,!'y: pn ?p ~ o e~e. . 226 ~ ř s. okolností, na nichž za-

. a neopodstatňu]e tu~:hz pre\predPls ,§ , P .~ý ·soud proto žalobu právem 
, kládá nárok jako narok sou r,omopra~m. 1 čn' názor nemůže ža-

odmítl pro nepřípustnost porad~ ~rava. Phro ,?pa97
YI9 sb n s neboť 

t· ď den' k roz CIS . . ., 
lobce nicvy~ozova} z ,o ~vo n - ňu·~ náhradní nároky za škodu, 
i tam jest zdurazneno, ,ze, zalobce upiat d~žovatí stoku v řádném staVIl, 
jež ,mu, vzmkl.a zanedba~l~ 10V111P~t~kyU zvláštními zákonnými předp!sy 
ulozene obcI pko v\astmcl,? eC;l1 ,. n otud a ·en v tomto smeru 
nebo jinými závazny~l nanzem'hl, .~, ~~ ]~ár~ku příslušný, kdežto škod
jest soud k rozhodnuh ,o Jeho nadbr~ ?lbe pečnostní policie musí zůstati 
livé následky, plynoucl ze zane am z 
nepovšimnuty. 
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čís. 10467. 

. .Nelze. ~řil,ázati nepřihlášené úroky z knihovně zajištěné pohledávk 
t,:-h z. vyplS~ z. P?ze!"kové knihy jen zřejmo, že pohledávka jest zúr~~ 
cltelna, nikohv I, ze uroky z ní jsou nezapravené 

. Přihláška nad~ás~."n~o vě!itel~, v niž účtov~1 úroky při své pohle. 
davce, nenahrazuje prthlasku uroku hlavní pohledávky. 

Na~zástav~í ,:ě~itel, le~ož po~ledáyka vázne nejen na hypotekární 
pohledayce" nybr~ I na j!nych kmhovmch právech na téže nemovitosti, 
Jest oprav?e~ pozadovaÍ1 uspokojeni své nadzástavní pohledávky i jen 
z hypotekarm pohledávky. Učinil-Ii tak, nemá místa poměrné přikázání. 

(Rozh. ze dne 24. ledna 1931, R I 919/30.) 

, Rozvrhuje nejvy~ší podání za exe~učně prodanou nemovitost, při. 
kaza} ~ o u d ,P 1 ves t o II ce co pnpadlo na knihovní pohledávku 
manzehl M-ovych nadzástavním věřitelům čímž bvly úplně zapraveny' 
pohledavky nadzástavních věhtelů Dr H~a, Richarda M-a Jaroslava 
T-a a lm;ry 2. ,N,a pohledávku nadzástavního věřitele L~dvíka T-a 
10;000 Kc pnkazan zbytek 3.541 Kč. Další nadzáslavní věřitel Dr. O. 
VYSel na prazdno. K rekursu Ludvíka T-a a Dr. O-a rek u r sní s O u d 
napadené usnesení potvrdil. 

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

Důvody: 

,Dovol~Sí .:ekursy nejsou opodstatněny. Dovolací rekurenti si ne
prave~ steZU]I n~ to, že u pohledávky Richarda M·a 40.000 Kč a Annv 

Z
M-c:ve 20.000 K; nebyly pn rozvrh? nejvyššího podání přikázány úroký. 

\ 

' techto pohleddvek nebyly am pred rozvrhovy' m rokem an° "' , moky ú't' , . -, 1 pn nem 
, c ova.oy, z ,vYI2ISU z pozen,rk,ové, knihy bylo jen vidno, že po· 

. hle~avk~ ty JSou zurocltelny, mkolr ze moky z nich jsou nezapravené 
~ o povld,~lo proto u~tanoven~.§,§ 210 a 214 ex. ř., když nižší soudy 
uroky z ?n~ch I:0hledavek nepnkazaly. Není správné tvrzení dovolacích 
rekurentu, :;;e RIchard a Anna M -ová své pohledávky rozuměj s úroky 
k, rozvrhovemu roku přihlásili. Bylo-Ii původně v pr~tokole o rozvrho: 
ye~ roku uvedeno, že byly přihlášky Richarda a Anny M-ových pře· 
deny, ,byl te;rto ne~oc~yb?ý omyl úředně opraven. Dovolací rekurenti 
se lake mylne ,dom,:~va)~, ze, nadzás,tavn~ věřitelé tl pohledávek Richarda 
a , nry M -ovych" uctujlce uroky pn svych pohledávkách, přihlásili tím 
1 ,uro y,,~ pohledavek RIcharda a Anny M-ových. Přihláška nadzástav
~!?? ,,:entele ~enahrazuje přihlášku hlavní pohledávky a proto 'o při
. lasenI pohledavek Richarda a Annv M -ových řečeny' m způsobem nelze 

m UVItI. -
, Dov?lacím rekurentům nelze přisvědčiti ani, pokud vytýkají že nad· 

z,;stavm pohled~vky JUDr. Josef~ J:l-a, kt~ré vázly nejen ~a pohle· 
davce 40.000 Ke Rlcbarda M-a, nybrz 1 na jeho nájemním právu a na 
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právu k rentě a na výměnku Antonína M-a, nebyly z pohledávky 
40.000 Kč přikázány jen poměrně a že poměrně nebyla přikázána z po· 
hledávek Richarda a Anny M-ových nadzástavní pohledávka firmy Pavel 
S která vázla též na nájemním právu Richarda M-a. K této výtce stačí 
u~ésti že Dr. Josef H. účtoval své pohledávky jen z pohledávky 40.000 
Kč Richarda M-a a že firma Pavel S. požadovala uspokojení své nad
zástavní pohledávky jen z pohledávek Richarda a Anny M-ových. K to· 
mu tito nadzástavní věřitelé byli podle § 15 knih. zák. a § 222 ex. ř. 
oprávněni a nemělo místa poměrné přikázání jejich pohledávek. 

čis.l0468. 

Vyhlášku, předepsanou v čl. 247 obeh. zák., jest uveřejniti v 'Úřed
ním listu českoslovensl<é republiky, třebaže se podle stanov má svoláni 
valné hromady akciové společnosti uveřejniti v jiném časopise. 

(Rozh. ze dne 24. ledna 193 J , RII 009/30.) 

Vyřizuje opověď zruš~ní akciové ~polešnostipodle čl. ~47 obc? z~~., 
jež bylo po třikráte ~yhlašeno v »Narodm;h LIstech« UlOZIl rej st r,l-
k o v Ý so U d opovldat::I, by ve s}:Iys,lu cl;. 2J7, 24~ a 24~ ~b~h. zak. 
vykázal výtisky, že vyhlaska byla tnkrate uc!nena take ve vere]nem lrstu 
"Úřední list československé republiky«. (cl. 243, 209 čís. II obeh. 
zák., § 54 odst. (3) ake. reg., § II uvoz. zák. k obch. zák. min. vyhl. 
ze dne 23. ledna 1919 čís. 58 sb. z. a n. a mm. vyhl. ze dne 30. pro
since 1919 čís. 4 sb. z. a n. na rok 1920). Rozkladu rejstříkový 
.8 o u d nevyhověl. D ů vod y: Odka,,;uje se,~ odůvodnění na,. o~sa~ 
napadeného usm:sení a na imperatrvm § 54 CIS. 3 akc., reg., pn cemz 
jest lhostejno, zda stanovy akciové společnosti byly ve smyslu tohoto 
imperativního předpisu upraveny čili nic; z nezákonného stavu společ· 
nost pro sebe nemůže odvozovati práva. Akciový regulativ má moc zá
kona_ Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu. D ů vod y: K důvo· 
dům napadeného usnesení se dodává jen ještě toto: Ministerské nařízení 
ze dne 20. září 1899 čís. 175 ř. zák. bylo vydáno k provedení císařského 
patentu ze dne 26. listopadu 1852 čís. 253 ř. zák., tudíž na základě to· 
hoto zákona a má proto moc zákona, jakž správně uvádí i napadené 
usnesení a není ·tudíŽ správné tvrzení stížnosti, že napadené usnesení 
konstatuje, že akciový regulativ nemá moci zákona. V § 54 akciového 
regulativu výslovně ustanoveno. že v každém případě má to býti "Wiener 
Zeitung« (nyní "Úřední list čéskoslovenské republiky«) po případě pří
slušný zemský list, je-li sídlo společnosti mimo Dolní Rakousy (nyní 
čechy) v němž se mají státi vyhlášky společnosti. Tento předpis jest 
vížícl ~ jest nerozhodné, zda stanovy v tom směru mají ustanovení. Vy
hlášky společnosti musí býti vždy podle cit. zákonného ustanovení uve
řejněny v "Úředním listě československé republiky«, jak také správně 
dovodil a doložil rejstříkový soud ve svém usnesení. Jest tudíž názor 
stěžovatelky, že stačí uveřejnění vyhlášky v "Národních Listech", které 
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podle stanov jsou časopisem pro v hl "'k '. 
uveřejnění vyhlášky v tomto časo isI as l spole~n?s!I" mylný. Kromě 
ještě v úředním listě českosloven&é mUbsll'kse uvere]nem vyhlášky stáli 

N' , , , repu I y. 
e] v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací stížnosti nelze h ět' 
nesp. říz" ježto tu není ani zvy o~ I jJro n:dostatek podmínek § 16 
usnesení zřejmě odporuje záko~~t~~~OSÍ1, a~lz It~ seznati, že napadené 
chází stěžovatelka že se odle § 19 o splsum. ,re~poklad, z něhož vv' 
nosti mají díti v Národníťh ,Listech ~tano~ (vesker~) vyhlášení spoleČ
vUje je?, že se vyhláška o svolání ~~I po~uje st~nov~m. T~nto ~ us!ano
plse Narodní Listy nemá však ust ne, roma ~ ma uverejnlh v caso
:nají díti tímto zp~sobem, Nařídila~rem o tom, ze sS}!!ké jiné vyhlášky 
zovatelka vykázala že vyhlášk y, Iiroto :lOudy lllZSICh stohc, by stě
uveřejněna v Ořed~ím listu če~k~;I~ eps~~a v cbl. 247 obch. zák. byla 
se to zřejmě příčí zákonu. vens e repu hky, nelze tvrditi, že 

čis. 10469, 

Pro nárok proti obci v čech' h ' • 
obec. zřízeni jest pořad ráva Vale !1a nahradu skody podle § 37 čes. 
že jest obec povinna nátradou ~ °fce!" ~Okud sprá,vní úřady neuznaly, 
Soudě, musí ji soud odmítnouti' p} da-!t p§re:gto p~dana dříve žaloba na 
nelze tu pOužiti. • re plSU O c. r. s. o přerušen! řízeni 

(Rozh. ze dne 24. ledna 1931, R I 1037/30.) 

Žalobu proti obci v Čechách o náb d ' 
právní povinnosti žalované obce udrž v? ť skody,~ porušení veřejnQ
s t o I i c e k námitce ne ří t st . o ~ I U Ice v poradku s o udp r v é 
; o u d zamítl námitku ~e}/ nosl! jJoraťu práv!! odmítl; Rek u r sní 
soudu, ~by v řízení pokračgv1f,u~~j~t~fe~~f~u rl~g a ~rati1 vě~ prvém" 
Podle" 41 J n Jest rozh d' b h ;,J c. r. s. Duvody' 
~Iovně uyádí, Že ~pírá náro~ ~I~á~r~~u faloby. Ž~l~bkyn~ v ,žalobě vý: 
zal ovane obce udržovati ulice vp" dk k09Yo VelejUopravm povmnost 
výše škody ještě před rozhodnutí ora ,u a, zal~~ou na soudě domáhá se 
!;tti promičena, ježto se chýlí ke ~o~fat~;l~? ~~~du, by ž~lo?a nemohla 
ur~d dosud přes naléhání rozhodn t' I e,a . uta promlceC! a správní 
s~erodatný. Žalobkyně se domáháu ! ť~uClml. }e,; o?~ah,žaloby jest 
nejprve správní úřad rozhodne za o ?U, urcem vyse skody, když 
škody. V souzeném případě °lov,m,;osÍ1 zalované strany ku náhradě 
soudu o,povinnosti žalované st~n;~a~ahrSd}~eY d ža~obkyně ~ozhodnL1tí 
usn:~em. Namitka nepřípustnosti 'd· a ,e s o Y; jak uvadl napadené 
fake zaloba předčasná vzhledem k ~~~: u pr~v§a ť3m te,dy po právu, Není 

. novem O c. r. s., an soud může 
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i z úřadu řízení o žalobě přerušiti do zjištění předurčujícího právmho 
poměru v řízení správním, a žalobkyně nemůže se žalobou otáleti vzhle
dem ke končící se promlčecí lhůtě. 

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

Důvody: 

Dovolací rekurs jest oprávněn. Z obsahu žaloby, jež vytýká žalované 
obci zanedbání veřejnoprávní povinnosti udržeti ulice v pořádku, jež Se 

odvolává na předpis § 37 českého obecního zřízení a sama uvádí, že 
se již roku 1927 obrátila k okresnímu úřadu s návrhem, by obec byla 
povinnou uznána nahraditi jí škodu, jest zievno, že jest si žalobkyně vě
doma toho, že o povinnosti obce k náhradě škody, o důvodu ručební po
vinnosti musí v souzeném případě nejdřív rozhodnouti úřady správní, 
než lze jednati o výši náhrady. Důvodem, proč přes to již před tímto 
rozhodnutím podala u soudu žalobu na náhradu škody, byla žalobkyni 
obava, že by se jinak její nárok podle § 1489 obč. zák. promlčel, protože 
- jak tvrdí - správní úřad o jejím podání včasně nerozhodl. Ale tato 
okolnost nemůže odůvodniti přípustnost pořadu práva bez splnění zá
konného předpokladu § 37 druhý odstavec čes. ob. zř. Jak již dřívější 
nejvyšší soud ve Vídni v judikátu čís. 229 (čís. 1652 sb. Nowakovy) a 
i tento nejvyšší soud v četných rozhodnutích (na př. čís. 2450, 5006,6333, 
6338 a 7059 sb. n. s.) zevrubně odůvodnil, jest pořad práva pro nárok 
proti obci v čechách na náhradu škody ze zanedbání její veřejnoprávní 
povinnosti vyloučen, dokud správní úřady neuznaly, že jest obec povinna 
dáti náhradu. Tento výrok jest zákonným předpokladem pro žalobu 

. o výši náhrady. Byla-li žaloba podána dříve - jako v souzeném případě, 
kde se žalobkYlJě domáhá odsouzení obce k náhradě škody v určité výši 
před rozhodnutím správních úřadů - musí soud podle § 42 prvý od
stavec j. n. v každém období řízení, tedy hned jak vadu sezná, a po 
případě a limine žalobu odmítnouti. Nelze tudíž souhlasiti s názorem 
žalobkyně, jejž si osvojil i soud rekursní, že prý může procesní soud 
i sám od sebe přerušiti řízení až do pravoplatného. rozhodnutí správního 
úřadu a že prý nelze se žalobou otáleti vzhledem k blížícímu se konci 
promlčecí lhůty. Předpisu § 190 cřs. o přerušení řízení bylo by lze po
užíti jen ve sporu zahájeném správně podle zákona, v němž by si soud 
měl pro svou potřebu sám rozhodnouti předurčující otázku správní, která 
však má býti také zodpověděna v zahájeném již řízení správním. V sou
zeném případě nejde o předurčující otázku, kterou by měl soud sám ře
šiti, nýbrž o zákonný předpoklad pro přípustnost pořadu práva, jejž si 
soud sám rozhodnouti nemůže. Nestačí také, by správní úřad vůbec roz
hodl, ať již kladně nebo záporně, nýbrž jest třeba, by rozhodl kladně, 
že jest obec k náhradě povinna, načež teprve jest dovoleno nastoupiti 
pořad práva a to jen o výši náhrady. Za tohoto stavu věci bylo rozhod
nouti, jak se stalo, aniž se mohl nejvyšší soud zabývati otázkou, zda 
žalobkyni hrozí újma z promlčení nároku, a jak by jí bylo lze čeliti. 
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čís. 10470. 

Smlouva domovnická (zákon ze dne 30 led "' 
a n.) jest smlouvou služební. . na 1920, CIS. 82 sb. z. 

§ 22S4P~~y 7z do"!ovnického poměru jsou prázdninovy' mi 
CIS. ,novy doslov, c. ř. s. věcmi podle 

(Rozh. ze dne 24. ledna 1931, R I 1046/30.) 

Žalobkyně domáhala Se na ' I ' .. 
poplatků za práce ve smyslu § faa o~an~k' majItelce domu, domovnických 
82 sb ' " za ona ze dne 30. ledna 1920 "' 
níků . t'r a n., vY~lranych zalovanou jako majitelkou domu od n" CIS. 

. o c e s n I s o udp r v é s t o I . I aJ em-
rozsudku prvého soudu doručenéh .. I ce u:na podle žaloby. Do 
žalovaná odvolání dne ci září 19300 ~ ddne 27. ~ervence 1930, podala 
lání jako opozděné. D 6 vod' . , vol ac I s .. o u d odmítl odvo
movníkem jak případně uvádraIS~I?Uva mezI maJItelem domu a do, 
st;Jlouvou ~Iužební, jak vyplývá iZ z UJICI hstra;la v odyolací;n sdělení, jest 
zakona, jenž v § I poměr domto~ak X ven .. ~ vyslovneho ustanovení 
v § 14 uvádí, že o náhradě za be vn!c y ~azpa, pracovním poměrem, 
o jejímž promlčení a o v svědčen~duvo~ne predcasr;é zrušení poměru, 
občanského o služební sml~uvě I t~~ u~tano."~m obecného zákona 
Podle § 224 čís. 7 c. ř. s. v dosio~u v'l II l'~IPOUSlt kolekltvní smlouvy. 
čís. 23 sb. z. a n. jsou veškeré s o~· z~ za ;lDa ~e dn~ J 9. ledna 1928, 
~ezi za~ěstnavat~li a zaměstnand jlI'éh ~Ifebgl h naJ?ezdní ~mlouvy 
vyml, a Jest tedy spor '" t'd ' ~ o ly ru u vecml prazdnmo
vení § 225 druh' d't o neJz .u I e, vecI prazdninovou. Podle ustano' 
1928 'čís 23 sb Y o savec c. ,~. s. v doslovu zákona ze dne 19 ledna 

, ' .. . z. a n. na pocatek a upl' ť Ih' t' . 
vych nemají soudní p/ázdniny vlivu J ),~U I u ve ,vecech prázdnin 0-
prvé stolice byl doručen žalované str~ně ez o nap,:deny rozsudek soudu 
čtr;:táctidenní odvolací lhůta dnem 10 sr ~ne 27. cervence ,1930, ko~čila 
postu teprve dne 6. září 1930 p d i fl ~ 1930. ,Podavsl odvolant na 
bylo je sougem odvolacím odm'ítn~u~ ~~~Ieza§ o~~~a v~tra~a . opozděně ~ 
~.~t~~ec c. r. s., když tak neučinil již soud prvé stolic~'spo ro~u;;;~ grxg~ 

N e i v y š š í s o u d n h 'I d evy ove ovolacímu rekursu správně rekursu 

Důvody: 

Stěžovatelka Se marně snaží vvlo'"j" , . d . 
mě~u domovn}ckého, nýbrž ~ podstatě l ~ ~~r~~ ~ak neJ,de o ~por z po
C~nt, Jednak, ze sporv z domovnickéh v I bezduyodneho oboha
P!s § 224 čís. 7 c. ( s. v doslovu čl o lfom,e~u ne ze dPodradltI pod před
CIS. 23 Sb" z. a n o věcech r' d . . " za ona zel ne 19. ledna 1928 
nesu žalobkyně d~máhá se fal~bk nm,o'.'y~h. Podle obsahu žaloby a před
nici domu domovnických poplatků kr~.J~rÝ domoY?I~e na ~alova.né vlast
vybrala, ale pro sebe podržela. jest zřeJ' ,p~o ~Idza ovana od naJ~mníků 

me, ze J e o spor z pomeru do-
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movnického, neboť kdyby ho nebylo, nebylo by k souzenému sporu vů
bec došlo: Naproti tomu jes~,lhostej~é, o jaký pl,'ávl!í p~edpis lz~ ž",lobn! 
nárok opríli. Podle § 224 ClS. 7 c. r. s. JSou vecml prazdmnovyml take 
"spory ze služební, námezdní a učební smlouvy mezi zaměstnavateli a 
zaměstnanci jakéhokoliv druhu«. Že k těmto smlouvám náleží i smlouva 
domovnická podle zákona ze dne 30. ledna 1920 čís. 82 Sb. z. a n., vy
ložil správně již rekursní soud. Různé právní názory o tom; zda jest po· 
kládati domovnickou smlouvu za 'smlouvu služební, či nájemní, rozhodl 
tento zákon ve prospěch smlouvy služební. Ostatně na tom nezáleží, ne
boť vždy jde o smlouvu pracovní (§ 1 UV. zák.) a tudíž o spor mezi za
městnavatelem a zaměstnancem, a všechny takové spory jsou věcmi 
prázdninovými. Pokud jde o zaměstnance, bylo účelem zákona urychliti 
i"ízení z důvodú sociálně politických ve prospěch osob, jichž výživa zá
visí zpravidla na odměně za služby a práce a jež jsou v hospodářské 
závislosti na zaměstnavateli. Dopadá tu tedy i doslov, i účel zákona, 
takže odvolací soud právem pokládal tento spor za prázdninový a od
mítl odvolání žalované pro opozděnost. 

čís. 10471. 

V exekučním řízení nelze v rekursu přednášeti nové skutečnosti a 
dúkazy. Napadené usnesení jest přezkoumati na podkladě, jejž měl po 
ruce soud prvé stolice. 

Přesné označení povinného vyžaduje nejen udáni jména a příjmení, 
nýbrž i zaměstnání a bydliště a vubec takové označení, by nemohla 
vzniknouti pocbybnost. 

Soud není oprávněn mimo případy v zákoně uvedené (§§ 9 a 11 
.ex ř.) po případě jim obdobné, by 'Y exekučnlm řlzeni řešil spornou 
otázku, zda dvě osoby téhož jména a příjmení, ale označené jiným za
městnáním v exekučním titulu a jiným v exekučním řízeni, !jsou totožné. 

(Rozh. ze dne 24. ledna 1931, R I 2/31.) 

Exekuční titul zněl proti Eduardu L-ovi, povozníku v O., proti kteréž 
osobě byla exekuce povolena. Vymáhající strana navrhla, by exekuční 
povolení bylo doručeno Eduardu L-ovi, kováři u firmy T. v O. P r v Ý 
s o u d tomuto návrhu vyhověl a byla exekuce povolená proti Eduardu 
L-ovi, povozníku v O., vykonána proti Eduardj1 L-ovi, kováři v O. R e -
k u r sní s o u d exekuci, pokud byla vykonána proti Eduardu L-ovi, 
kováři u firmy T. v O., zastavil se zrušením všech již provedených exe
kučních úkonů. D ů vod y: Postup prvého soudu jest v rozporu s usta
novením §§ 7 a 9 ex. ř. Ano tu nebylo dokladu ve smyslu § 9 ex. ř., 
bylo návrh na doručení exekučního povolení Eduardu L-ovi, kováři v O., 
zamítnouti. Budiž poukázáno k tomu, že exekuční titul, rozsudek ve 
sporu C III 333(29 byl převzat Edmundem L-em, takže, poněvadž podle 
poštovní relace Eduard L., povozník v O., jest neznámý, ale jest znám 
Edmund L., jest míti za to, že žalovaný a povinný se vůbec nejmenuje 
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E?u~rd, r:~brž správně Edmund, kdežto Ed' , 
nybrz kovarem. Nenáleží však soudu b ,y~ld~. nem povozníkem 
zda Eduard L. povozník jest toto' : YEzd ura u prezkoumal a vyšetřil' 

. ' , zny s uardem L-em kovářem ' 
N e J vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu: . 

Důvody: 

Marně se vymáhající strana .. 'f . 
které test v. ~ák.oně odůvodněn~~a~~ě~~v~ It;~IS!1esel!í 5!;ku~sního SoU?U, 
tvrzem a nablzeJíc o nich dttka 1"' t~ a,. uv~deJlc ladu novych 
přehlíží, že l~~dle §§ 520 a 526 Z{ /s~lU:m§1 a rllznyml soudní~i, spis)', 
kat~ry neJvysslho soudu nelze v ex k " !~ ex; r. a podle stale Judl
nove sku~ečnosti a důkazy a že jesf nUČUl:r r;zem v r~ku~su přednášeti 
~?savadmm, podkladě (srov. také t. zv ap~ en~ usnese"m pre~koumat~ na 
z~kon, nezpa rekursní odpověď a rek~/ povedl k § c>20.c. r. s.)~ Vzdyť 
z:ho ustmho jednání, takže odpůrce SUl ,soui r?:zhodu]e bez predcho' 
prednesu vyjá.dřil, a bylo by rozhodová~ema pII~ezl!ost, by Se o novém 
nelze k novotam rekursu vůbec přihlížet? ~z ~ly:e~ll d:uhe st~any. Proto 
s~dek pro zmeškání, který byl vvdán .. ~e ~~mm titulem .Jest tu roz
n I k u v O.; zpáteční lístek o rozšudku~1 o I ua~du . L:OVI, p o voz
L., ale v adrese jest slovo "Friichter )~st tpodepsan Jmenem Edmund 
soud po ruce, když vyřizoval exekdč~,res~r.nuto. Tyto .spisy měl první 
exekučního titulu proti Eduard L- . I navrh a povah 1 exekuci podle 
bylo povolující usnesení Doštou uvrácoe~' t o v o, z n I ~ U V O. Když tedy 
1.. Jest v O. neznámý a 'že snad'd o Eed zplavou, ze povozník Eduard 
vyhověti dalšímu návrhu vymáh .1 i ~"' munda L-a, neměl prvý soud 
exekuce doručeno Eduardu L-"o fllck s \ "PY'. by bylo usnesení o povolení 
exekučnímu titulu. Podle § 7 e;" o,:, a:- I v O., neboť to odporovalo 
~ exekučního titulu seznati též os~~~ sml ,bylI 'hxekuce povolena jen, lze-li 
Je~t v.návrhu přesně označiti i toho z~va.zane o. P?dl~ .§ 54 čís. I ex. ř. 
P:e~ne označení vyžaduje nejen ud§.n~ .Otl, komu !!;~ byt; eX,ek~c~ vedena. 
nam a bydliště a vůbec takové o lm~nab a pnJmem, nybTz I zamést
chybnost. Jde to rovněž najevo z §nt~e?}, / n~mohl~ vzniknouti po
~x. ř.) také pro řízení exekuční a ,C!s: c. ,r. s., Jenž platí (§ 78 
!ména, příjmení, z a m ě s t n á n í v nemz.J\,st vyslovn~ nařízeno udání 
~e v !émže místě může býti několika o~~ghsye. ?~ko~ SI byl, !?ho ,:,ědo~, 
Jest treba je' od sebe přesně odlišil' S d teho~ Jm~na.a pflJmem a ze 
pady v zákoně uvedené (§§ 9 a I r o~ nem ~J?rav~e:, - mimo pří
by ': e~ekučním řízení řešil s ornou ex. ,:.), p~ pnpade JIm ~bdobné -, 
povmneho, zda dvě osoby této,· ,otazlw,,,~da J~st tu totoznost osohy 
za,m~stl!áním v exekučním titu~ J~ena, a prlJmem, ~le ?~nač,ené jiným 
tozne, Jak si to představuje dovolad!nYk v ~xek~cnl,m nzem, JSou to
exekuce vydá se usnesení bezř d hl ~e u~en " . nav.rhu na povolení 
odpůrce, nenařizuje-li zákon j~n~kC /§"~o ust?l)ho l~naní a bez slyšení 
soud vyřkl, že Se zrušu' í exekuční k ex. r.. ravem tedy rekursní 
k o v á ř i Eduardu L-ovl Míní-I" d rfkY; Pkkud b~ly pr~,::edeny proti 
nebyl k rekursu oprávněn' protož~ zpo~f ~c~ rl: tUk rent, ze ~ov:,r Edua!:d L. 

, ecm IS e o dorucem povoluJlcího 
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usnesení nebyl podepsán jím, nýbrž jménem "Berta 1.. Frau«, která ne
poukázala na plnou moc, jest rovněž na omylu, neboť jde o zabavení 
služebních požitků, a doručení usnesení dlužníku se může státi také 
náhradně, z~jména k rukám manželky (§ 294 ex. ř., §§ 192 a 103 c. ř. s. 
a § 78 ex. r.). 

čís. 10472. 

Změna dohody o příslušnosti pražských soudů novou organisaci 
pražských soudů, jakož i zvýšením hranice pro příslušnost okresních 
soudů. 

Sudiště podle § 104 j. n. jest v zásadě sudištěm na výběr, může však 
býti ujednána i výlučnost sudiště ,a jest věc! výkladu vůle stran, zda se 
tak stalo. Na výlučnost sudiště jest usuzovati z toho, že se mu strany 
podrobily »bezpodmínečně«. 

Nejde o spor spadajíc! do příslušnosti živnostenských soudů, je-li 
zamě~tnavatelem pojišťovna. 

(Rozh. ze dne 24. ledna 1931, R I 7(31.) 

Žalobce byl ve službách Pražské Městské pojišťovny. Byv propuštěn, 
domáhal se na pojišťovně zaplacení 2173 Kč. Žalobu zadal na okresním 
soudě v Hradci Králové. K námitce nepříslušnosti s o udp r v é s t o -
1 i c e žalobu odmítl. D ů vod y: Na základě smlouvy zedne 25. května 
1925, jejíž pravost byla žalobcem doznána, béře soud za prokázáno, 
že se v .případech sporu z této smlouvy žalobce podvoluje bezpodmí
nečně při sporech do 1000 Kč zemskému soudu v Praze pro Staré město 
a Josefov, přes 1000 Kč zemskému soudu v Praze. Touto smlouvou 
podrobil se tehdy žalobce bezpodmínečně příslušnosti okresního soudu 
v Praze ve smyslu § 104 j. n. a jest tedy jen tento soud příslušným pro 
tento· spor, neboť jest sporem ze smlouvy stran. Námitka žalobcova, že 
se příslušnost pražského okresního soudu týká sporu do 1000 Kč, kdežto 
žaloba je o peníz vyšší, je bezpředmětná, neboť § 49 j. n. byl, co se týče 
sporného peníze, nove1isován a příslušnost okresních soudů zvýšena m 
spory o peníz do 5000 Kč. Smlouva je napsána na starém tištěném blan
ketu, kde tato změna vyznačena není, což však nemůže býti na závadu 
právo platnosti ujednání. Má proto soud za prokázáno, že smlouvou ze 
dne 25. května 1925 byla mezi stranami výslovně a bezvýhradně ujed
nána příslušnost praŽSkého soudu ve smyslu § 104 j. n. Žalobce nemůže 
opírati příslušnost tohoto soudu o § 87 j. n. Rek u r sní s o u d za
mítl námitku místní nepříslušnosti. D ů vod y: Jde o výklad ujednání, 
jímž bylo žalobci uložéno, podrobiti se v případech sporu ze smlouvy 
bezpodmínečně okresnímu soudu v Praze pro Staré město a Josefov, 
pokud se lýče zemskému soudu v Praze. Nemůže býti pochybnosti o tom, 
že toto ujednání bylo pozměněno novou organisací pražských soudů 
a stanovením 5000 Kč, jakožto nynější hranice pro příslušnost soudů 
okresních a že se tudíž žalobce ujednáním vzdal n'lmitky nepříslušnosti 
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pražského soudu, u něhož by podle tohoto ujednání byla na něh0 po
dána žaloba žalovanou stranou, avšak tím není řečeno, že jest sám vá
zán za podmínek výše uvedených, podati na žalovanou stranu žalobu 
jen u zmíněných pražských soudů. Sudiště podle § 104 j. n. jest tudíž 
v zásadě sudištěm na výběr. Na tom nemůže nic změniti výraz ujednání 
»bezpodmínečně«, neboť toto sudiště jest -v jurisdikční normě zařaděno 
mezi sudiště na výběr a jeho ujednání neznamená, že veškeré jiné podle 
zákona příslušné soudy jsou z pravomoci vyloučeny. Uchyluje se proto 
v tomto bodu rekursní soud od stanoviska napadeného usnesení, jež 
mylně považuje smluvenou příslušnost za výlučnou a dovozuje z toho 
ne právem, že se žalobce nemúže opírati o příslušnost podle § 87 j. n. 

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

Dl!",ody: 

Dovolací rekurs jest oprávněn. V písemném ujednání ze dne 25. 
května 1925 jest odstavec tohoto doslovu: "V případech sporu z této 
smlouvy podvolujete se bez pod m í n e č n ě při sporech do Kč 1.000 
okresnímu soudu v Praze pro Staré město a Josefov, přes Ke' 1.000 zem
skému soudu v Praze.« Není o tom pochybnosti, že jde o spor z řečené 
smlouvy. Rekursní soud správně vyložil, že ujednání o příslušnosti jme
novaných soudú bylo pozměněno novou organisací pražských soudCI 
(sr. k tomu zákon čís. 213 z roku 1925 a vládní nařízení čís. 119/1926 
sb. z. a n.), takže nastupuje na místo okresního soudui pro Staré město 
a Josefov okresní soud civilní pro vnitřní Prahu a na místo zemského 
soudu nyní krajský soud civilní v Praze (sr. k tomu zákon čís. 201/1928 
sb. z. a n. a výnos čís. 4/1929 Věstníku min. sprav.). Rovněž částky do 
1.000 Kč a přes 1.000 Kč, vytištěné ve starém blanketu smlouvy, ne
mají pro platnost ujednání význam, protože článkem II. čís. 2 zákona 
čís. 161/1921 sb. z. a n. byla určena hranice' pro příslušnost okresních 
soudů podle hodnoty sporného předmětu (ratione valoris) do 5.000 Kč 
a strany se tomuto zákonnému předpisu podrobiti musí. 

Jde tedy jen o otázku, zda ujednané sudiště jest sudištěm na výběr 
či výlučným. Rekursní soud má potud pravdu, pokud uvádí, že sudiště 
podle § 104 j. n. jest v zásadě sudištěm na výběr a že má zpravidla 
jen ten význam, že žalobce múže, ale nemusí,podati žalobu u smluveného 
soudu a že žalovaný, podrobiv se určitému soudu, nemůže namítati jeho 
nepříslušnost (srov. na př. rozhodnutí čís. 9525 sb. n. s.). Ale i výluč
nost sudiště podle § 104 j. n. múže býti ujednána a jest věcí 
výkladu vůle stran, zda se t<rk stalo (sr. na př. rozhodnuti čís. 488, 
1001,3509 a 5019 sb. n. s.). V souzeném případě není jiné pomúcky pro 
výklad vúle stran, než právě doslov ujednání. A v tom směru nelze sou
hlasiti s rekursním soudem, který nepřikládá žádný význam slovu »bez
podmínečně«. Slovu tomu lze rozuměti jen, jako by bylo řečeno »bez ja
kékoli podmínky" nebo »bez jakékoli výhrady«, tedy za všech poměrú, 
t. j. výlučně, neboť jinak by bylo toto slovo v ujednání zbytečné a bylo 
by mohlo vůbec vypadnouti. Zaměstnavatelce (Pražské městské poji-
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_ ,_ . b ří adné spory byly rozhodovány 
šťovně) patrne zalezelo ';1a tom, hY Ps td 1 a a zaměstnanec (žalobce), 
u věcně přísluš~ý~h soudu 1 eoh~oli~ Uvedl-li žalobce v rekursu, že i~n 
podepsav ulednan~" se _tomu p -sk'"ch soudů, nikoli žalovaná, nemuze 
o nse podvolIl pnsluťnostJ praz y ystupuje jako žalobce a musí Se 

mu to prospěti, nebo prave í °n~ Čv n ě« pražským soudúm, jak}~ 
tedy»podvol1h bez p o ~ ft' t dodati že by úmluva prorogacm 
k tomu zavázal. Jen pro up no~ leSk d b hyl pro spor podle zákona 
nebyla p.odle §_ 1~4 j. ~. J)la~~~:s~/(§ I zákona ze dne 27. listopadu 
přísluš?ym pra:s Y.~ou t~r zákona o obchodních pomocnících ze dne 
1896, C1S. 218 r. _~a . a _ 'k) ale že tomu tak není, protože podmk 
16. ledna 1910, tCIS . 20.~t·' zan~ ~epodléhá živnostenskému řádu (čl. V. 
zaměstnavatel~~ . ];.pOJ1S ov 
k) úv. zák. k Zlvn. radu). 

čís. 10473. 

, 'h 'h adou vlastnictví jest ohro-
_ N~?~_I~aO Ví!~~~í OZdt;::C~r~:~~~n~ ~;!o_:nac! ři~ení ~ ~~ůrce přes 
zen, b -, ne-z- J'de prodává a peníze za ne strzene neo va . 
to z OZl, o , 

(Rozh. ze dne 24. ledna 1931, R II 13/31.) 

. "h f' k ajištění nároku na vy-
Návrhu na povolem pro~ahmml o opa re~~vělz r ~ k u r sní s o u d 

d " svrškú soud prve sto lce vy , anI 
návrh zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d ohnovi! !\snesení prvého soudu. 

D II vod y: 

. k d 'í že není osvědčeno ohrožení 
Rekursní soud nemá pravdu, P? u mm '-, v této říčině podle 

nároku. Nejde o yeněžitoy pohle~avku k~r~~fls~~~o obava ~e by jin<rk, 
§ 381 ex. r., coz ostatne uznava_ I ~e , \ání n~b uskutečnění 
t. j. bez povolení navrženého opatre;l1, soudm ~Yraazmařeno nebo značně 
nároku, zejména změnou ?oksaya~mhob~JavJ'~st ~jištěno že o odpúrcově 
stiženo. Tato obava tu vsa )e_s,' n~ ., -d- ' - dpúrce přes 
'mění bylo zahájeno vyrovnaCI nzelll, _a l~s, osve, c~no, ze °šem ravda 
10 zboží dále prodává a peníz_~ za~ ~trzen:b~~íd:a~~hl:~~,~v vIast~ickéh~ 
že, ohrož~ná str:.ana,,,prodavs: o pmcápúrce bude zboží prodávati; ale 
prava, pnrozene 120cltala _s h~, z,;, o . ' - d úrce kupní cenu 
ohrožená strana pn tom zre]m~ pocltala I ~ tJ~~ z: ~řťpadě že dlužník 
bez prodlení zaplatí, a ~eplah prkoto k'n,a u§v~ vyr ř) v kteréinžto pří
se stal nezpúsobilým plahtJ (§ 68 on. 1., " ., b' , te rve vý' 
padě výhrada_ vlastni~!víl ujednd~l}ák!ile,z-, lob~~~~l~;ti n~b~~~dníka před 
znamu a splnu]e SVU] 10&PO ars y uce, -
ztrátou z poskytnutého úvěru. 
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čís. 10474. 

. Domá~án?-!i se n~hradJ š~Ody nejen podle XXX. hlavy občanského 
zakona~. nybrz. 1 n.a ~klade zakona o ručení železnic ze dne 5. března 
1869, C1S. 27 r. zak., Jest pro spor příslušným obchodní soud. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1931, R I 949/30.) 

,/alobu proti dr~ze o zaplacení 1884 Kč opíral žalobce o ustanovení 
za ona.ze dl;e 5. brezna 18~9, čís. 27 ř. zák., jakož i o všeobecné před
pISy, obc~nskeho zakona o nahradě škody. Dovolaný o k r e sní s o u d 
odn;ltl zalobu pro věcnou nepříslušnost. Rek u r sní s o u d uložil 
prve:,,? s?ud,u,?y dále o žalobě jednal. D ů vod y: Rekursní soud 
~esdlh pravm, nazor prvního soudu. Žalobu podala třetí osoba opíraiíc 
Jl o ystanovem § 1042 obč. zák. a požadujíc v ní jen hotová ~ydání za 
p'o~reb srna, za ušlý výděl~k svůj i manželky, a hotová vydání, která 
~nym. ~pusob.e~ na syna v Jeho nemOCI za žalovanou stranu vynaložila. 

a. ve~l nemem mc okolnost, že k přímému vyzvání prvého soudu do
plmle zalobu věto~, že opírá žalobní nárok i o příhodu v železniční do
prave, ve ,smyslu :akona z~ dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. neboť tím 
se pravm duvod zaloby mJak nezměnil. ' 

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

Důvody: 

1 b ~ro posouzení věcné příslušnosti soudu jsou rozhodnými údaje ža. 
t? m~ P?dle J11ch domáhá se žalobce náhrady škody kterouž prý utrpěl 
lm, ze )eh~ syn byl dne 20. září 1921 přejet vlak~m' domáhá se ná

)1rady, teto .sk?dy nejen yo,p:, třic~té hlavy občanského' zákoníka, nýbrž 
1 na zaklade zakona,o rucen~ zelezmc ze dne 5.lYřezna 1869 čís. 27 ř. zák. 
Podle ~ 3 tohoto z,a~ona a cl..vI. uvoz. zák. k j. n. náležejí žalobv o ná
h~ag~ s~ody, ktere J~ou podany po;l1e zákona o ručení železnié, před 
o c o !'~ soud, a ne~ll tedv.9ovolany okresní soud k projednání a roz
Souzem zalobmho naroku pnslušný. 

čís. 10475, 

,. N~ osobním dlužnik~.!z~ se domáhati zaplacení celého dluhu. třebas 
tast jeho dluhu byla za]tstena hypotekárnlm závazkem třetlch osob. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1931, Rv I 38/30.) 

Fr~ntiše~ S. a manželé Ž-ovi koupili od firmy Š. sentinel K žá
dOSÍl .F.r~n!ls~a. S-a zaručila se žalující banka za zaplacení kup'ní cen 
K Zajlsten~ uverové pohledávky žalující banky dal jí František S J~ 
zast~vy sve nemovitosti do výše 120.000 Kč manželé Ž-ovi pak své' ne
movltosÍ1 rovněž do výše 120.000 Kč. Ježt~ kupitelé kupní cenu neza-
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pravili, zapravila ji firmě Š. žalující banka a domáhala Se na Františku 
S-ovi zaplacení 222.700 Kč jako na dlužníku osobním a do výše 
120.000 Kč též jako na dlužníku hypotekárním a na manželích Ž-ových 
zaplacení 120.000 Kč jako na dlužnících hypotekárních. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Žalovaní 
manželé Ž-ovi namítají, že žalobkyně vymáhá na žalovaném Františku 
S-ovi celou pohledávku 222.700 Kč, na nich pak 120.000 Kč, současně 
tedy celkem 342.700 Kč. Tato námitka je lichá. Závazek žalovaných 
manželů Ž-ových jest odůvodněn úvěrní listinou ze dne 8. července 1925. 
Zjištěno, že úvěr do té výše byl vyčerpán. Pohledávka činila k 31. březnu 
1928 222.700 K, avšak jest dále přihlížeti k 83

/, % úrokúm od 1. dubna 
1928, které do vynesení rozsudku jsou splatné, takže poskytnutý úvěr 
podle úvěrních listin jest celkem 240.000 Kč vyčerpán, což prokázáno, 
počítají-li se úroky po dobu vedení rozepře (§ 406 c. ř. s.). Návrh ža
lobní proti žalovanému Františku S-ovi opírá se o jeho uznání ze dne 
10. dubna 1928 a soud poukazuje k jeho prohlášení zjištěnému výpovědí 
svědků. Toto uznání má význam jen mezi žalobkyni a žalovaným Fran
tiškem S-em, netýká se závazku žalovaných manželů Ž-ových, založe
ného úvěrní listinou. Jest rozeznávati poměr žalovaných navzájem a 
poměr žalobkyně k Františku S-ovi a k manželům Ž-ovým. Jak se vy
účtují žalovaní navzájem, nemá významu proti žalobkyni; žalobkyně 
jest oprávněna požadovati tolik, kolik prokázala, že jí žalovaní dluhují; 
jest vyloučeno, že jest požadováno více, než přísluší podle účtu. Soli
dární závazek žalovaných Františka S-a a žalovaných manželú ž-ových 
proti žalobkyni není prokázán, ani úvěrními listinami, ani svědky. Není 
prokázáno, že se všichni žalovaní zavázali solidárně platiti žalobkyni. 
Naopak zjištěno ujednáním ze dne 29. května 1925, že se každá strana 
zavázala hraditi jen polovici nákladu. Toho si žalobkyně byla vědoma, 
což dovozuje soud z obsahu úvěrních listin, jež jsou úplně samostatné 
a v nichž není ani slovem zmínky o solidaritě. O d vol a c í s o u d 
k odvolání Františka S-a napadený rozsudek potvrdil a uvedl v otázce, 
o niž tu jde, v d ů vod ech: Nesprávné právní posouzení věci spatřuie 
odvolatel v porušení předpisu § 405 c. ř. s., poněvadž prvý soud odsoudil 
manžele Ž-ovy k zaplacení 120.000 Kč a jeho (odvolatele sama) k za
placení 222.700 Kč s přísl., tedy celkem přisoudil žalující straně 
342.700 Kč s přísl., ač žádala jen 222.700 Kč s přís\. tak, že prý mohl 
býti v nejhorším případě odsouzen jen k zaplacení části 120.000 Kč 
solidárně se Ž-ovými. O porušení předpisu § 405 c. ř. s. nemůže býti 
'řeči, neboť z doslovU rozsudku a z jeho odůvodnění je patrno, že v po
hledávce 222.700 Kč jest pohledávka 120.000 Kč, tak že žalovanému 
S-ovi není doslovem rozsudečného výroku nijak odňato právo v případ
ném řízení exekučním namítati uspokojení pohledávky žalující stranv 
placením manželú Ž-ových, kdyby k němu skutečně došlo. Žalobkyně 
prokázala, že její pohledávka za žalovanými činí 222.700 Kč s dalšími 
úroky od 1. dubna 1928, pohledávku tu uznal žalovaný S. dne 10. dubnu 
1928 a zavázal se ji zaplatiti do konce tohoto měsíce, nepožaduje na 
něm tudíž žalobkyně více, než co jí podle vyúčtování přísluší, jeho 
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uznání má význam jen mezi ním a žalobkyní nedotýká se však nijak 
závazku žalovaných manželů Ž-ových, založeného úvěrní listinou ze dne 
8. července 1925 a jak se všichni tři žalovaní navzájem vyúčtují nem'l 
proti žalobkyni významu. ' , 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání Františka S-a. 

o ů vo d y: 

Dovolání je liché, sporná věc nebyla posouzena v naříkaném IOZ

sudku po ~r~:,ní stránce nesprávně. D0volatel míní, že an byl odsouzen 
k zaplacem castky 222.700 Kč s příslušenstvím a manželé Ž-ovi k za
placení 1.20.000 Kč s příslušenstvím, mají všichni dohromady zaplatiti 
zalobkym 342.700 Kč, ačkoli celá pohledávka činí ve skutečnosti 222 700 
Kč, a z to~o d?v~z~je, že žalobkyně nemůže na něm požadovati ceiých 
222.100 Kc, nybrz jen 102.700 Kč. Dovolatel přehlíží že jde o úhrnný 
poměr o~ligač~1Í, ,o jedn.otno~ obligaci s n~kolikerým ruČením, a že spolu
zalovam manze1e Ž-OVI byl! odsouzem jen do výše svého ručení jako 
hypotekární, nikoli osobní dlužníci, kdežto dovolatel byl odsouzen pro 
sporný dluh jednak jako osobní, jednak jako hypotekární dlužník. Pod
st,atou tO,h<;to. několi~erého, ručení jest, ž~ se sp?h;závazností hypotekár
n~ch dluzmku nesmZUje zavaznost osobmho dluzmka, třebaže jest i dluž
mkem hypotekárním. Dosud není pohledávka žalobkyně úplně uspo
kojena, dotud jest dovolatel zavázán za celý dluh, a nemůže si počítali 
k dobru povmnost spoluodsouzených hypotekárních dlužníků odsouze
ných jen jako takových. Právem byl odsouzen k zaplacení celého svého 
osobníh~ d!~hu se všemi, jeho procesními důsledky, a nemůže těžili 
z toho, ze cast jeho osobmho dluhu jest zaručena hypotekárním závaz
kem třet!ch osob, nemůže z toho důvodu žalobkyni zbavovati práva by 
na něm jako na osobním dlužníku nevymáhala celý dluh. ' . 

čís. 10476. 

Pojišťovací smlouva má ve všeobecném smyslu .za účel úhradu ma
jetkové potřeby pojistníka. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
K pr()Vozováni pojišťováni výbav nebo věn družstvem jest třeba stát
ního povolení. Není-Ii ho, jest-Ii však účelem družstva také podporováni 
jeho členů poskytováním úvěru, nelze sice naříditi výmaz družstva z rej
stříku, jest mu však naříditi, by uvedlo stanovy v soulad se zákonem. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1931, R II 490;30.) 

. Rej st ř í k o v Ý s o u d zamítl žádost předsednidva družstva pro 
vybavení mužů a žen se provdavších o zápis nově zvolených členů před
sednic!va a uložil předsednic!vu družstva, by do jednoho měsíce podalo 
žádost o výmaz družstva ze společenstevního rejstříku. O ů vod y: 

- Us. 10476 - 83 

Ve smyslu zákona ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák . .i~ou, d!.užstv~ 
zřízením svépomocným, myšleným na I?odporu hO,spodarske ,cmnostl, 

ikoli jako kapitálová sdružení. Podle zakona jest u~elem d~uzstva, by 
n odporovalo své členy. provozováním .ŽÍ.vností P?dmku dru~~tv~ nebo 
Poskytováním úvěru, a tím povzneslo JeJlc~ pomer~ h?s~odars~e .. čm
~ost družstva, o něž tu jde, přesahuje mez~ Jeho opravn~m~ pebot J~dno
tliví činovníci (jak z trestních oz?ámem VIdno) za~yvajl, se Jmen~m 
družstva pojišťováním na věno, ac. podle, stanov ne~l druzstvo oprav
něno k provozování pojišt'ovacích Jednám, P??le nazoru ~o~du ?ehe 

roto toto družstvo, jak z povahy celé Jeho cmn?sh vychazl, zaradl!1 
eůbec mezi společenstva, jež má n,a mysl!, cltovany z~kon, a prot~ Jes! 
nutno, by bvlo z rejstříku spolecenstev!,lho vymaz~~o. Rek u 1 S ~,l 
S o u d napadené usnesení p,otvrdll. I?u v o.d y: St:z~wsh ~e~~e I?n-

. znati oprávnění. činnost druzstva, o nez tu jde, nem cm~osh zadného 
ze svépomocných společen~tev, ~ter,é .má na my~I!,§ I ~ako?,a ze, dne 
9. dubna 1873, čís. 70 ř. zak., nybrz lest v pravde cm~?~h ~z:;lel!'ne po
'išťovacího ústavu, ačkoliv st,anovy a hskop!sy, o pO)lstovan~ vena n~
kluví. členové zaplacením zaplsného 50, K,c, c1e,~sk~ho POdllu, 50 K., 
režijního poplatku 100 Kč a placením roc,mho pnsp,evku 5?, Kc na vy
bavovací fond, kupují si naději, že při snatku, ,k nem,: muz~ kdyko}~v 
po jednom roce členství dojíti, obdrží od dru;-:syva v~no az, do, '!fse 
5.000 Kč _ 10.000 Kč. Není divu, že jednot1ivl cmoymcl spr,~yne. Jme
nují tuto činnost družstva, pravíce, že jmé~em .?ruz~tva ~?jlsťule n,a 
věno. Avšak pojišťovací obchody nemohou byl! pred;netem ~mnosh ~ve
pomocného a hospodářského společenstva" po~e~adz sl?olecensty~ l~?U 
sdružením založeným kespolečt;~ h~spo~ars~e ~mnost,: s!edUJlCI uce} 
podporovati výdělek neb h,ospodar~tvl ~vyc~ c1~nu. Spravne proto ?rvy 
soud nepovoIil zápis nove zvolenych cIe~u ,predstavenstva a spravne 
družstvuuložiI, by požádalo o výmaz z rejstnku. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
soudu prvé stolice, by znovu rozhodl o opovědi nově zvolených členů 
představenstva. 

Dll vod y: 

Jest ovšem přisvědčiti právní~u názoru soudů t.IiŽŠíc~ st?lic, o že j~~ 
o pojišťovací jednání, pokud, stez.~v,atelk,,:,po,skY}Ule svym cI~num pn 
jicb sňatku věno proti placem ~rcltych P!lspev~~. Ustanoyem § 1288 
obč. zák. mluví ovšem o převzeh nebezpecenstvl skodr, a':~31~ t?to u~ta
novení má na mysli jen pojištění proti škodě. O takove pOJls!e,m t!' vsak 
nejde. Ve všeobecném smyslu má pojišt'ovací smlouva za ucel uhrad,u 
majetkové potřeby pojistníka (srovnej Dr; Karel. Hermann Otavsk~, 
Soukromé pojišťovací právo českosloveu~ke str. 1 a 47 ~~nes" V,ers!
cheruncrslexikon str. 290). Pod tento pOjem spada take P01Ist'ovam vy
bav nebo věn o které jde v tomto případě. Při tom nesejde ~a t~m,,ze 
výši věna prd ten který rok má určovati valná hromada. ,Ponevadz v~~ 
k provozování pojišt'ovacích jednání jest podle § 93 zak. o spol. CIS. 

6' 
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70/73 třeba státního povolení, jehož se stěžovatelce nedostalo a ne
dostane, jak sama uVá?í, jest zapotřebí, by stanovy byly v tomto směru 
u,:~d~:,~ v soulad s~ zakonem. Za tÍl;nto účelem však není třeba výmazu 
stezuJlcl~? Sl spolecen~tva .• ze. sp?le~e;nstevního rejstříku, jak nařizují 
soudy mzsl.ch stohc, prehhze]1ce, ze ucelem společenstva jest podle § 27 
st,:nov tak:, podporoval!. hospodářství jeho členů poskytováním úvěru, 
coz Odpovlda :l~tano':.~m § I uv. zák. Bude proto věcí rejstříkového 
soudu, aby ;nar;dll pnpadnou změnu stanov. Ze rejstříkový soud iest 
k to~u op!.,::,nen 1 ?hledně stanov ve společenském rejstříku již za
ps~nych, pncl~l~ se zakonu, a že pelze .mluviti v tomto směru o nabytých 
pravech, bylo JlZ vysloveno a oduvodneno v rozh. sb. čís. 6637 a 7160 
na něž se stěžovatelka odkazuje. ' 

čís. 10477. 

Omezeni exekuce na jeden "působ (zrušení současné exekuce ve· 
dené j~.ště)iným způ~bem) nen! vázáno na podmínky § 39 ex. ř.;' plat! 

. tu zvlastu! ustanovem § 41 ex:. r. Omezení exekuce na jeden z několika 
na~ržených způsobů nepředpokládá, že vymáhající věřitel byl již uspo
kOJen. 

Jest na exekučním soudu, by z jistil, zda exekuce omezená na jeden 
způsob povede k uspoko.iení vymáha.iíclho věřitele. 

(Rozh. ze dne 29. ledna 1931, R 1 895/30.) 

K vydo~ytí peněžité pohledávky 46.474 Kč vymáhajícího věřitele byly 
povoleny tn •. ex~~uce: dne 17. července 1930 exekuce mobilární s vý
k?ne?, na pnhlasku, dne 18. července 1930 zabavením pohledávky po· 
vl~ne strany za Qoddlužníkem poštovním šekovým úřadem v Praze plus 
mmus 50.000 Kc a dne 5. srpna 1930 zabavením pohledávky povinné 
strany za pojdlužníkem F-em plus minus 60.000 Kč. Návrh dlužníka, 
by byla zrusena exekuce na movitosti, s o u cl p r v é s tol i c e za
mítl, rek u r sní s o u d návrhu vyhověl a tuto exekuci zrušil. D ů -
vod y: Poddlužníku poštovnímu šekovému úřadu v Praze doručena 
platební zápověď 21. července 1930, ve prospěch vymáhající strany za
bavena dle odpisu zabavené pohledávky ze dne 22. července 1930 částka 
55.000 Kč a příkazní usnesení vydáno 30. července 1930 a účastníkům 
doručeno téhož dne. Poddlužníku F·ovi byla platební zápověď doručena 
6. srpna 1930. Podle § 294 ex. ř. doručením platební zápovědi poddluž
níkovi bylo zabavení vykonáno a vymáhající strana nabyla na zabavené 
pohledávce zástavního práva. Povinná strana podala návrh na zrušení 
mobilární exekucE' teprve dne 7. srpna 1930, v době, kdy již platební 
zápovědi byly poddlužníkům doručeny a kdy vymáhající strana již na
byla na zabavených pohledávkách zástavního práva. Tím, že soud po
volil pro tutéž pohledávku tři exekuce v krátké době za sebou, nebyl 
<;xekuční soud sproštěn povinnosti uložené mu předpisem § 27 ex. ř. 
ze exekuce nemá býti vykonána ve větším rozsahu, než jest třeba, JJY 
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byl uskutečněn nárok, jenž jest oz;načen.v povolení. exekuce. Z }nateri
áJií jest zřejmo, že doslov § 14 ~x. r. ~1?UZ11 k to,!,u, ze se soud P:' zk?u
mání exekučního návrhu nema poustel! do otazk~ nutnosll .~ad~nych 
exekučních úkonů nýbrž se má o tom rozhodnoul! teprve pn vykonu 
exekuce (§ 27 ex: ř.) pokud se týče při návrhu na omezení exekuce, 
(§ 41 druhý odstave~ ex. ř.). Návrh povinné strany s hlediska § 27, 
41 druhý odstavec ex. ř. na zrušení mobilární exekuce v souzeném pří
padě jest odůvodněn ježto bylo jasno, že dosavadní exekuční návrhy 
povedou k úplnému ~spokojení pohledáyky v~máhaj!cího ':.ěřitel~ .. P?dle 
spisů nabyla vymáhající strana zástavmho prava dnve, nez se pnhlasll.a 
k výkonu mobilární exekuce na pohledávkách 50.000 Kč a 60.000 Kc, 
takže tím celá její pohledávka i S příslušenstvím byla úplně ~ryta. K ví· 
konu exekuce na pohledávky již došlo, byl proto § 27 ex. ;. na mťstě, 
tím spíše an návrh na zrušení mobilární exekuce byl podan povmnou 
stranou. Okolnost že vymáhající strana od poštovního šekového úřadu 
oněch plus minu; 50.000 Kč dosud neobdržela, jest nerozhodná, ježto 
jednak zástavního práva k celému šekovému účtu povinné strany nabyto 
a jednak exekuční soud dotazem o výši konta mohl zjistiti, jak se stalo 
při doplnění nařízeném rekursním soudem, že konto to vykazovalo 
204.099 Kč 35 h daleko více, než činí vymáhaná pohledávka i s pří
slušenstvím. Z toho zřejmo, že mobilární exekuce vůbec nebylo třeba, 
naopak že by povolením jejím došlo k výkonu ve větším .rozsahu, . ne~ 
bylo třeba k úplnému uspokojení nároku, a jest proto navrh povlTIne 
strany na zrušení mobi1ární exekuce plně odůvodněn ustanovením §§ 27 
a41 druhý odstavec ex. ř. 

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

D ů vod y: 

Dovolací rekurs napadá zrušovací usnesení z důvodu, 1. že návrh na 
zrušení exekuce nemohl býti podán proto, že nebylo důvodu podle § 39 
eX. ř. a že nešlo o omezení exekuce podle § 41 ex. ř., 2. že výkonem za
bavení a přikázání k vybrání pohledávky povinné za P?~tovním šekovým 
úřadem podle usnesení ze dne 18. července 1930 stezovatelka nebyla 
ještě uspokojena nedostavši peníze a že nebylo jisto, zda bude podána 
stížnost nebo zda bude uplatněn nárok třetí osoby, .následkem čehož s~ 
vymáhající věřitelka přihlásila i k výkonu mobilárm exekuce a povmp'~ 
strana nenavrhla její omezení, nýbrž její zrušení. Exe.!<uce má Slouzll! 
uspokojení vymáhajícího věřitele, ale nemá vybočiti v slkanu a ve Z?t 
tečné hromadění útrat. Vědomý výkon práva na škodu. druhého muz~ 
míti v zápětí i povinnost k náhradě škody (§ 1295 obč. zak.). Z podobn,e 
zásady vychází i exekuční řád. Exekuční soud nesmí pojl.e § 14 ~x. r. 
povoliti více exekučních prostředků, je-li již z návrhu zreJ,!,o, že Jede~ 
z nich stačí k uspokojení věřitele, Objeví-li se to teprve za vykonu, nesml 
býti podle § 27 ex. ř. exekuce vykonána v širším rozsahu, než je třeba 
k uskutečnění nároku jenž je označen v povolení exekuce. Podle § 41 
ex. ř. má soud exeku'ci omeziti, byla-li již vykonána v širším rozsahu 



- čís. 10478-
86 

ne~ je třeba, by byl .věřitel úplně usr;okojen. Podle hledisk, plynoucích 
z techto ustanovem, Jest posuzovatI navrh povinné na zrušení mobilární 
exekuce. Soud exekuci povolující nemohl sice zamítnouti návrh na mo
biláruí exekuci podle § 14 ex. ř., ježto z návrhu neplynulo že exekuce 
na ,:kla~, 1! ~?štovního še~ovjho úřadu povede k úplnému' uspokojení 
vymahaJlcl ventelky. Kdyz vsak povinná podala návrh na zrušení mo
bilární exekuce ještě před jejím výkonem, směřoval tento návrh zřejmě 
k tomu, by exekuce vedena Jednak na vklad u poštovního šekového úřadu 
jednak na movitosti, byla omezena na jeden způsob, totiž na exekuci 
na vklad. Na exekučním soudu bylo, by podle § 55 ex. ř. zjistil, pokud 
exekuce ,na vklad poved~ k uspo~ojení, vymáhajíc! věřitelky. Prvý soud 
!ak n~ucI~II, al~ rel;,;rsm ~?u,d 'SJ1s11l, ze zabaveny vklad povinné u po
stovmho se~ovébo uradu ClUI pres 200.000 Kč. Z toho plyne, že exe
~.uce vedena na, vklad může vésti k úplÍlému uspokojení vymáhající vě
ntelky. Pohledavka, pro niž byla exekuce povolena, činila 46.474 Kč 
s 6% ~roky. ~d 1. prosince I ?26 a s útratami 8.101 Kč. Ke krytí této 
pohledavky I utrat exekuce stac!la exekuce na vklad. Proto měl exekuční 
soud ome~iti ex;eku~i j~n p~ te13!o vklad a ~'ekursní s?ud nechybil, učiniv 
tak. Nem spravne mmem stezovatelky, ze omezen! exekuce na jeden 
~PůSO?, ,totiž zrušení současné exekuce, vedené ještě jiným způsobem, 
lest vazano na podmínky § 39 ex. ř. Tu platí zvláštní ustanovení § 41 
~x. ř;> ježt? jde o čá~tečné zrušení (omezení) eXekuce. Rovněž nesprávný 
Je nazor, ze omezem exekuce podle § 41 ex. ř. na jeden z několika na
vržených způsobů jest možné jen, je-li vymáhající věřitel již uspokojen. 
To se zřejmě příčí § 41 ex. ř. 

čis. 10478. 

Pro příslušnost soudu podle § 9 aut. zák. nerozhoduje zda škoda 
uplatňovaná z provozu automobilu jest opřena o předpisy 'automobilo
vého zákona, či o předpisy občanského zákona o náhradě škody. 

(Rozh. ze dne 29. ledna 1931, R I 1018(30.) 

Žalobu, jíž se žalobce domáhal na žalovaných náhrady škody, která 
mu byla zpúsobena na těle, oděvu a ušlém zisku neopatrnou jízdou auto
mobilu, náležejícího prvému žalovanému a řízeného druhým žalovaným, 
zadal žalobce na okresním soudě, v jehož obvodu se stal úraz. K námitce 
věcné a místní nepříslušnosti s on d p r v é s t o I i c e žalobu odmítl, 
rek u r sní s o u d i tu i onu námitkn zamítl. D ů vod y: Ježto usta
novení § 9 automobilového zákona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. 
dává žalobci možnost podati žalobu též u věcně příslušného soudu, 
v jehož obvodu se škodná událost přihodila, a zákon nerozlišuje, zda 
nárok spočívá na zostřeném ručení ve smyslu ustanovení §§ I a 2 to
hoto zákona, či na předpisech občanského zákona, jest mezispor o pří
slušnost dovolaného soudu, v jehož obvodu dle nepopřeného tvrzení ža
loby ke škodné .události došlo, citovaným ustanovením zákona vlastně 
rozhodnut. 

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

- čís. 10479- Si 

Důvody: 

Vývody dovolacího rekursu nejsou s to, by ,otřá~ly správností ú~ud~~ 
rekursního soudu, že ustanovením § 9 aut. zak. znzena. ,byla nova \?n
slušnost soudu na výběr co do škod z ,provozu, s!lo.stroJ~, bez rozdllu, 
zda jest škoda uplatňovaná žal~l:1ou ~prena o l?redpl~y, zakona automo
bilového, či o předpisy občan~ke~o z,:kona ,o pahrade s~ody. Jest prot? 
těžovatele odkázati na spravne oduvodnem napadeneho r?zhodnuh, 
~deré odpovídá i stavu spisů i z~konu, ~ajmě doslovu § 9, zako~a, au:. 
poukaz stěžovatele k ustanovem § 8 zakona. aut. na od~vodne~l na
zoru že příslušnost podle § 9 zákona aut. Jest podle z!'k0nodar~ova 
úmy~lu vztahovati jen na tl' př,ípady, náhrady š~ody, kde ~alobce narok 
opírá o předpisy auto~ob!l~ve~o z~kona, ~em s to spravn?st toh,o,to 
názoru opodstatniti, ponevadz predpls ~ 8 z,akona aut. ~tanov! Jen P;IS
nější ručení vlastníka ,si1?stroje, po pnpa~e ,osob" ktere t;Ia Jeho ,mlsto 
vstupují co do jeho rucem za osoby trel! en zalobac~ o n~hradl! skody, 
kteréžto ustanovení jest odchylkou od predplsu obcan,skeho"zakot;Ia a 
jen proto o předpisech těch v tomto úkonném ustanovem se deJe zmmka. 

čís. 10479. 

Výhoda § 3 zákona ze dne 21. dubna 1882, Čí,S. 12~ ř. zák., platí' 
io požitcích déle sloužícich osob u mužstva branne mocI. 

(Rozh. ze dne 29. ledna 1931, R I 30(31.) 

Návrh poddlužníka (československého státu), by by~a :rl!š~na exe
kuce povolená proti délesloužícímu če,taři zabavením a pnkazamm dvo~ 
třetin žoldu a premie, s o udp rve s t o I ~ c e zamltl; ,R e k u r ~ n l 
s o u d exekuci zrušil. D ů vod y: Rektlrsn~,~oud uznava z,a .ser~vny 
názor stěžovatelův, opřený o posudek neJvysslh5l soudu, uyere[neny ve 
Věstníku min. sprav. z r. 1928 sty. 208 a n~sl., ~e z~bavene P?zltky po
viuné strany jsou z exekuce vynaty, nebol, pov~nna. ~trana Jako de!~: 
sloužící náleží podle § 136 a § 137 brannych pr~dplsl! ze ~ne 15',zan 
1927, čís. 141 sb. z.a n. do stavu mužst,:a, pon;er ~oJenskeho muzstya 
při konání branné povinnosti není smluvmm sluzebm~ neb,o pracovmm 
poměrem pročež jeho požitky nelze považoval! za sluzebm platy podle 
§ I záko~a čís. 314(1920 sb. z. a n., nýbrž zůstává pro ně v platnosh 
§ 3 zák. čís. 123(1882 ř. zák. 

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

Důvody: 

Z ustanovení § 19 branného zákona ze dne 19. března 1920, čís. 193 
sb. z. ano v doslovu zákona ze dne 8. dubna 192;7., čís. 53 sb. Z. ~ n. 
jest nepochybno, že služba déle slouž~cíSh, jest, ~alš~ činnou služb?!-: 
vojenskou, pro kterou podle § 141 provadeclho nanzem ze dne 15. zan 
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1927, čís; 141 sb., z .. a ,n. pl!'tí ~bdo?ně ~st~novení o službě presenční. 
Z toho, ze pokracovam v teto cmne sluzbe vojenské jest dobrovolné 
neplyne jinaká povaha této vojenské služby zejména nelze z ní dovo: 
zovati, že u délt sloužících jde o smluvní p~měr služební z důvodu že 
s~ k této .služb~ hlá~í .dobrov?lně zvláštní ~á,dostí. Žádost jest jen pod
netem vOlenske sprave, by zllshla, zda hlaslcí se k další činné službě 
vyhovuje zákonným podmínkám o déle slou~ících. Ani to že služební 
platy ~éle slou~ic.ích jsou upraveny odchylně od požitků pří~lušníků pra
vldelne presencm služby a prodloužené další činné služby ve smyslu 
§ 61 odst. lb) a odst. 4 bran. zákona, nemění nic na podstatě služby 
déle slo~žících, jako další vojenské služby činné ve stavu mužstva (§ 19 
bran. zak a § 1~6,odst. I prov. nař.), které nemohou býti odpíráhY vý
h~~y I2r?h. exeku~mm z~sa~ům ~o služ.ebních požitků, přiznávané jiným 
pnslusmkum muzstva cmne sluzby vOlenské (§ 61 bran. zák) a nelze 
v tomto sm~ru so~?lasiti s opačnými vývody dovolacího rekursu, jichž 
P?uka; k. zakonu. ~I~. 3701.19.22 sb. z'. a u:' ~t:rý prý se nezmiňuje o této 
vyhod~ del,e s~ouzlClch ,:olmu a pO,ddystolmku, není případný, poněvadž 
dovolavany' z,:k?n se .~ubec. netyka upravy vojenských požitků a jejich 
ochrany, nybrz .ulev I?n plnení branné povinnosti. Nejvyšší soud projevil 
a zevrubne ?~yvodml pravní názor o t~t? ~tá,zce již ve svém posudku 
ze dne 12. zan 1928, pres. 1042(28, uV,ere!nenem ve věstníku min. spra
ve~ln?sh z r?ku I ?28, ~tr.. 208 a ?eI?a duvodu, by Se od něho uchýlil. 
?;elmena v nem zdur~zml, ze spolecnYI? zn,akem platů podle § I zákona 
CIS. 314(1920 lest, ze plynou ze sluzebmch nebo pracovních poměrů 
~ice jakéhokoliv druhu, ale přece jen takových, jež byly. založeny slu
zebm nebo pracovní smlouvou a že na jiné periodické požitky nelze. 
zákon ani podle jeho doslovu, ani podle jeho účelu rozšiřovati. Poměr 
vojenského mužstva, sloužícího branné moci státu ve smyslu § I bran. 
záko~a! není však r.0měrem smluvním ani služebním, ani pracovním, jak 
bylo liZ shora dohceno a proto nelze na jeho požitky použíti předpisů 
zákona čís. 314/1920, neboť požitky tyto jsou dosud chráněny před exe
kuč~ím~zás,ahy př.e~pisem ~ 2 ~ákona čís. 123(1882. Nejvyšší soud trvá 
tudlz pn nazoru ]IZ ve zmmenem posudku vysloveném že výhoda § 3 
zákona čís. 123(1882 platí i o požitcích déle sloužících' z důvodů shora 
dolíčených. 

čís. 10480. 

Není neobezřetností hotelového hosta, mající vliv na ručení majitele 
hotelu za vnesené svršky (§ 970 obč. zák.), nechával-Ii klíč od pokoje 
viseti na jeho dveřích, byv k tomu vyzván hotelovým zřízencem. Lho
stejno, že podle vývěsku v hotelu měly kliče od pokojů býti jiuak uscho
vávány. 

(Rozh. ze dne 29. ledna 1931, Rv I <t53/30.) 

Žal?bkyně ubyt?vala se v hotelu žalovaného. V době, kdy žalobkyně 
se vzdal!la z pokole, jelž uzamkla, a pověsila k výzvě hotelového zří-
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zence klíč na 'břeb před dveřmi, byly jí. odcizeny z pokoje šaty., Žalobní 
nárok proti majiteli hotelu na náhradu skody uznal pro c e, s n I s o u d 
p r v é s tol i c e polovicí důvodem po právu. O d vol a c I s o u d ne
vyhověl odvolání žalovaného;. k odvolání žalobkyně uzn3l1 ž,alobn~.n~rok 
důvodem zcela po právu. D u vod y: Podle § 970 obc. zak ruCl zalo
vaný za věci vnesené žalobkyní, pokud nedokáže, že škoda nebyla za
viněna ani jí~, ani jeho lidmi, aniž způsobena cizími os.oba!Bi,..iež z .do~u 
odcházejí a do něho přicházejí. Soud prvé stolice spravne zllshl, ze za
lobkyně bydlela v hotelu žalovaného, že byly věci vneseny a že byly 
ukradeny. Ježto žalovaný neprovedl důkaz, k němuž byl podle § 970 
obč. zák. povinen, jest zodpověden. Jde o to, zda při vzniku škody spolu
působilo zavinění žalobkyně. V tom směru přichází v úvahu jen, že ža
lobkyně klíč od světnice pověsila na hřeb na šaty. Třebaže, jak :jištěno, 
qtanoví vývěsek v domě, že klíč od pokoje jest odevzdah v lokale, kde 
ho sklepník zamkne do kredence, jest zjištěno svědkyní I-ovou, že ža
lobkyně pověsiia klíč na hřeb k přímé výzvě sklepníka, a vyplývá z vý
povědi této svědkyně dále,!-~ žalobky~ě bral~ z počátk,!. klíč, s s.ebou 
do restaurace a že tehdy prisel sklepmk a poza doval khc s hm, ze se 
ještě nic neztratilo, že klíč může zůstati viseti. Po té ~éšela žal~bkyně 
klíč přede dveřmi. Vzhled~m k těn:to zji,štěllím ~e~z: ml!1 za to, z~.les! 
tu spoluzavinění žalobkyne. Ostatne nem m]ak zJ1ste~o, ]3k byla klad~z 
provedena, zejména není podkladu pro to, ze s~o~ueusoblla ,?kolnost" ze 
byl klíč pověšen na dveřích. Bylo proto odvolam zalobkyne vytJOveno. 

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

D ů vod y: 

Dovolání, provádějící jen dovolací důvod podle čís. 4 § 503 c. ř. s., 
není s to by vyvrátilo nebo seslabilo výstižné důvody napadeného roz
sudku s 'nimiž dovolací soud úplně souhlasí. K vývodům dovolání jest 
jen připomenouti, že dovolatel přezírá skutkové zjištění odvolacího soudu, 
podle něhož žalobkyně z počátku zamykala. dveře svého ho~eloyé?~ po' 
poje při odchodu a klíč nosila s sebou a teprve na zakrocem Clsmka 
žalovaného klíč od pokoje mu vydala a z jeho podnětu nadále klíč věšela 
na hřeb u dveří. Neprávem proto dovozuje dovolatel, že žalobkyně ne
šetřila ani obyčejné opatrnosti (§ 1297 obč. zák), poněvadž od této 
opatrnosti upustila právě jen na zakročení hotelového. p;rsonálu žalo
vaného jemuž dojista mohla důvěřovati a předpokládah, ze dozor v ho
telu je;t dokonalý, zejména 'když ji ujistil, že se dosud nikdy nic neztra
tilo. Napadený rozsudekOtéž správně zdůrazňuje, že nebylo ani prokázáno, 
jakým způsobem krádež byla spáchána a zda bylo l'ři ní skutečně p~UŽI~~ 
klíče na dveřích pověšeného či jiné vhodné pří1eŽ1tosh (]3ko na pf. pn 
úklidu otevřeného pokoje). jinak stačí dovolatele odkázati ke správným 
důvodům napadeného rozsudku. 
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čís. 10481. 

, 

O pensij?íc~ nárocích železničních zaměstnanců drah státem pro\'o
zo\'an~~h nalezl ode dne účinnosti pensijního zákona ze dne 21. února 
1929, CIS. 26 sb. z. a n., rozhodo\'ati řádným soudům. 

Spory o tyto nároky jsou \'ěcmi feriálními. 

(Rozh. ze dne 29. ledna 1931, R II 365/30.) 

• Žalobě žel<;zničníhp zaměst~ance ve výslužbě proti pensijnímu fondu 
csl. d.1 ,,;h, ?y zalovany byl uznan povmným platiti pensi ve výši 100% 
penslJ~1 zakladny 22.000 Kč, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
yyho~el. O d vol ~ c í s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím 
nzemm pro zmatecnost a odmítl žalobu pro věcnou nepříslušnost. O ů -
vod y: Podle § 42 j. n. má 30ud povinnost zkoumati v každém období 
sp~ru, zda věc patří před soudy vůbec nebo před řádné soudy. Je-li 
odnata tuzemskému soudnictví neb aspoň řádným soudům má vysloviti 
svou nepříslu~nost a zároveň zmateČnost řízení. Tuto povinnóst má 
I soud odvolacl podle § 42 J. n. (arg. "v každém období«) a § 471 čís. 7 
c.}- s .. Otá;;k~ př!slušnosti. řádných soudů nebyla v tomto sporu před
me~em Jednam, J~zto .~atrt;Je i soud i ;strany, vycházely z názoru, že .pří· 
slusnos~ dovolaneno ~ad~eho soudu Jest dana. Názor tento nepokládá 
o~volacl ~oud za, s~rav~y. Není pochybnosti, že spory železničních za
t;Jlestnancu ~a trvHm sluzeb~ího ~o~ěru proti železničnímu eráru, pokud 
JSou ve sluzbach (v aktIVlte) statmch drah, nebo drah státem spravo· 
yaných, Jež slouž~ zájmu yeř.ejnému, ~áležejí. před řádné soudy, ježto 
Jde o soukromopravm pomer Jako zamestnancu smluvních podle služeb
;tího řádu, nikoliv státních. Až do vydání nařízení čís. 506/21 náležely 
~ sp,ory pensl~nov~?ýc~ zaměstnanců státních i soukromých drah o zvý
sem pense pred radne soudy (plen. rozh. nejv. s. vídeňského ze dne 
3. ~áří 1899 ~í.~. 3939 Ol. Ung. Neue Folge Č. 710 a četná jiná rozhod
nul! ': komentan Dr. Neumanna k c. ř. s. na str. 45). Příslušnost řádných 
soudu byla ohledně nároků pensijních změněna nařízením čís. 506/21. 
?odle § 9 tohoto zákona byly rozšířeny na zaměstnance drah státních 
~ so~kromých některé předpisy zákona ze dne 16. prosince 1906 čís. 1 
r. zak. !la rok 1907 a následujících, zejména čís. 89/20 a také § 75 
podle nehož jest nároky proti pensijnímu ústavu vymáhati u pensijníh~ 
~oudu rozhodčího. V § 9 čís. 8 cit. zák. bylo pak výslovně ustanoveno 
ze pro. tyt? žaloby je~t příslušným rozhodčí soud zemské úřadovny II: 
v Br!'e. Tlm byly odnaty. sP.or~ c: n~~oky. pensijní příslušnosti řádných 
soudu a ~!an0.vena pro ne vylucna pnslusnost tohoto soudu rozhodčího. 
A. tato pr~slusnost plat9a podle, všeobec~éh? doslovu § I cit. zák. pro 
~secky. dra~y, s0!lJrr?me Ist,,;tm. Pro statm drahy bylo jen vysloveno, 
ze. maJI S:'U] .zvl~stm penslJm f~n9, v němž jest upraveno pojištění za
mestnancu sta!lllch drah. PenslJlll fondy soukromých drah bylo pova
žov~ti, za ~st~yy náhradní podle §§ 64 a násl. zák. čís. 89/20. Až do 
vydam nar. CIS. 26/29 nebylo tedy pochybnosti o tom, že nároky pen-
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sionovaných železničních zaměstnanců i soukromých i státních drah, tý
kající se odpočivného, musily býti uplatňovány výlučně u řečeného pen
sijního soudu rozhodčího v Brně. A kdyby se byl žalobce domáhal 
zvýšení pense ihned po svém pensionování, které bylo provedeno od 
I. května 1928, jak jest nesporno, byl by se musil domáhati svého nároku 
u řečeného rozhodčího soudu. Jest otázkou, nastala-li změna v této pří
slušnosti zákonem čís. 26/29. Podle § 2 a) cit. zák. byly vyjmuty z po
jišťovací povinnosti zaměstnanci státu a jiných svazků územních, pak 
podniků a útvarů státem spravovaných atd., mají-li normální, t. j. s mí
stem jimi zastávaným spojené a dostatečně zabezpečené pensijní ná
roky, aspoň rovnocenné nárokům podle tohoto zákona. Bývalá severní 
dráha ds. Ferdinanda jest podnikem státním. Nespomo jest dále, ie 
žalobce byl unifikován a že byly na něho rozšířeny penSijní předpisy 
platící pro zaměstnance státních drah. Důsledkem toho nepodléhá po
jišt'ovací povinnosti podle tohoto zákona. Tím však není ještě řečeno, 
že neplatí pro něho ustanovenínař. čís. 506i21. Nař. čís. 506j21 nebylo 
zrušeno zákonem čís. 26/29 výslovně. Ani zákon čís. 89/20 se nevzta
hoval na železniční zaměstnance. jak výslovně praví v § 2 a). Zákon 
čís. 26/29 zrušil jen zákon čís. 89/20, ač převzal jeho ustanovení v nej
širší míře. Tak zejména i ustanovení o žalobách o nároky pensijní, kde 

. setrvává na jich projednání soudem rozhodčím, který jest nazván soudem 
pojišt'ovacím tedy nikoliv soudem řádným. Ustanovení § 75 zmíněného 
zákona bylo 'tedy přejato do nového zákona, ovšem s určitými úchylka
mi, zejména pokud jde o místní příslušnost a o I~~tu ~ podání žalo~~ 
(§§ 134 a 141). Zákonem tím nebylo zrušeno nanzelll CIS. 506/21 JIZ 
z toho důvodu, že pensijní nároky železničních zaměstnanců byly prá~ě 
upraveny tímto nařízením a jeho zrušením by odpadla tato úprava. Du· 
vodová zpráva k zákonu čís. 26/29 tisk. čís. 1706 pak "ýslovně praví 
na straně 12, že se úprava pojištění zaměstnanců železničních podle nař. 
'čís. 506/21 velmi dobře osvědčila a jest záhodno ponechati ji v plat
nosti. Nařízení to platí tedy dále přes to, že zákon čís. 26/29 praví 
v § 197, že pozbývají platnosti ustanovení dosavadních právních pře~
pisů, upravujících stejné předměty jako tento zákon, pokud nebyly vy· 
slovně zachovány nebo se to z něho jinak nepodává. (Stejný názor vy· 
slovil docent Dr. Neubauer v časopisu pro železniční právo a politiku 
v článku o pensijním pojištění zaměstnanců drah po vydání zákona 
čís. 26/29 v čísle 5 z 15. května 1930 roč. IX.). Platí-li však nařízení 
čís. 506/21 platí také ustanovení že pro žaloby železničních zaměst
nanců jest i nadále vyloučena pří~lušnost řádných soudů, to tím spíše, 
ana věcná příslušnost rozhodčího soudu, nyní nazvaného soudem po
jišt'ovacím, stanovená § 75 zák. čís. 89/20 byla recipována a uznána 
i v zákoně čís. 26/29. Příslušnost věcná nebyla zákonem čís. 26/29 
vůbec změněna. Změna ,nastala podle § 134 zák. čís. 26/29 jen, pokud 
jde o příslušnost místní. Podle tohoto ustanovení řídí se příslušnost po
jišt'ovacího soudu sídlem nositele pojištění, tedy fondu. Tím ovšem byla 
změněna místní příslušnost pro žaloby těchto zaměstnanců tak, že není 
již místně příslušným pojišt'ovací soud v Brně, nýbrž soud, v jehož ob-
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vodu má. sídlo nositel pojištění. Věcná pří. slušnost řádných soudů jť 
pro tyto zaloby a tedy 1 pro tento spor vyloucena. Rozsudek i celé řízení 
provede,t;é před soudem řádným jsou tudíž zmatečny podle § 42 j. n. a 
bylo z uradu rozsudek i celé řízení jako zmatečné zrušiti. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl rekurs žalovaného' k rekursu žalobce 
zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu soudu by ve věci dále 
Jednal a rozhodl, nehledě ke zrušovaCÍm důvodům. ' 

o ů vod y: 

,~Iužební poměr žalogcův, jest so:rkromoprávní, jak bude ještě mze 
dohc.eno, a z tohoto sluz:,bnlho ~omeru odvozené nároky jsou předmě
tem zaloby. Podle § 224 ClS. 7 c. r. s. v doslovu zákona ze dne 19. ledna 
1928 Č. 23 sb. z. a n. jsou však spory ze služebních smluv mezi zaměst
~anci a zaměs~navateli jakéhokoliv druhu věcmi feriálními (srov. doslov 
cl. II. tohoto zakona ku § 224 čís. 7 c, ř. s.), při nichž se soudními prázd
ninami neprodlužuie čtrnáctidenní konečná lhůta dovolací (§ 225 druhý 
odstavec a § 505 druhý odstavec c. ř. s. - srov. sb. n. s. 1(147). Ježto 
napadené usnesení bylo doručeno finanční prokuratuře dne 18. srpna 
193?~,konči1a dovolací lhůta I. zářím 1930. Jest tudíž rekurs, datovaný 
6. zan 1930 a k soudu prvé stolice došlý ll. září 1930 zjevně opozděný 
a bylo jej proto odmítnouti. 

II. Především jest zdůrazniti, že v souzené věci není třeba řešiti the
oreticko~ o~ázk:r~ zd!l zruše~ím zmocňovacího zákona pozbývají plat
nosl! vladm nanzem, vydana podle a v rámci zmocňovacího zákona. 
Pře~ účinností. z~kona .~: .dt;re 21.. února .1929 čís. 26 sb. z. a n. bylo 
v otazce penslJmho pO]lstelll zamestnancn drah zmocňovacím zákonem 
ustanovení § 2 a zákona ze dne 5. února 1920 čís. 89 sb. z. a n. Jím bylo 
ustanoveno: "Pensijní pojištění zaměstnanců drah sloužících veřejné 
dopravě a jich pomocných ústavů upraví ministr sociální péče v dohodě 
s ministrem železnic - nařízením«. Toto zmocnění týkalo se železnič' 
ních ;zam~stna,:ců všech drah slonžících veřejné dopravě a jejich po
mocnych ustavu, bez rozdílu, zda šlo o dráhu státní či o dráhu soukro. 
mou; Vládní nařízení ze dne 29. prosince 1921, čís. 506 sb. z. a n., vy
dane podle § 2 a dotčeného zmocůovacľho zákona čís. 89/1920 rovněž 
upravilo pensijní pojištění železníčních zaměstnanců drah soukromých 
a zároveň stanovilo některé předpisy, platící i pro zaměstnance drah 
státních a státem provozovaných (§§ 7, 9, ID, II vl. nař.) a bylo již 
v plenárním rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 22. září 1925 pres. 
363/25 (sb. n. s. čís. 5284) dolíčeno, že zejména předpis § 9 čís. 8 vl. 
nar. čís. 506/1921 platí též pro železniční zaměstnance státních drah 
a že tudíž i pro žaloby v něm naznačené z pensijního pojištění jest pří
slušný rozhodčí soud zemské úřadovny II. všeobecného pensijního ústavu 
v Brně. Až do účinnosti nového zákona o pensijním pojištění soukromých 
zaměstnanců ve vyšších službách ze dne 21. února 1929 čís. 26 sb. z. 
a n. bylo tedy nepochybno, že rozhodovati o žalobách železničních za. 
městnanců v § 9 čís. 8 vl. n. čís. 506/1921 dotčených, byl výlučně pří-
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slušný rozhodčí soud zemské úřadovny všeobecného pensijního ústavu 
v Brně. Novým pensijním zákonem čís. 26/1929 byli však železniční 
zaměstnanci státních drah, za dalších v souzené věci v úvahu nepřichá
zejících podmínek, vyňati z pojistné povinnosti (§ 2 čís. 4 zákona) a 
pouze úprava pensijního pojištění zaměstnancú drah státem neprovo
zovaných a sloužících veřejné dopravě, byla vyhražena delegačním usta· 
novením § 3 zákona vládnímu nařízení. Tím bylo pensijní pojištění že· 
lezničních zaměstnanců drah státem provozovaných vyloučeno z úpravy 
§ 2 a) zákona čís. 89/1920 a důsledkem toho pozbylo v tomto rozsahu 
nepochybně též účinnosti i vládní nařízení čís. 506/1921 a významu 
i plenární rozhodnutí čís. sb. n. s. 5284, poněvadž jsou-Ii železniční za
městnanci drah státem provozovaných vyňati ze zákonné pojistné po' 
vinnosti, nemohou nadále obstáti ani dřívější zákonné předpisy o úpravě 
této pojistné povinnosti. To v podstatě uznává i pojednání v časopise 
pro železniční právo a politiku (roč. IX. čís. 5 str. 49), jehož se dovolává 
napadené usnesení. neboť řeší hlavně jen otázku, zda až na další úpravu, 
slíbenou v § 3 zákona čís. 26/1929, platí vlád. nařízení čís. 506/1921 
pro pensijní pojištění zaměstnancú drah státem neprovozovaných. Tato 
otázka však v souzené věci nepřichází v úvahu. V nynější rozepři do
máhá se žalobce zvýšení pensijních důchodů a opírá svůj nárok o před· 
pisy stanov pensijního fondu československých státních drah (nově 
upravené výnosem minist. železnic ze dne 10. září 1929 čís. 38.566/27) 
a jest nesporno, že i pro žalobce platí pensijní předpisy o zaměstnancích 
čsl. státních drah. Z vylíčených úvah plyne, že pro zaměstnance čsl. 
státních drah nebo drah státem provozovaných neplatí od účinnosti zá
kona čís. 26/1929 ani dřívější zmocňovací předpis § 2 a) zákona čís. 
89/1920 ani v jeho rámci vydané vlád. nařízení čís. 506/1921, ani před· 
pisy nového pensijního zákona čís. 26/1929 (§ 2 čís. 4 tohoto zákona) 
a ježto služební poměr železničních zaměstnanců čsl. státních drah jest 
.soukromoprávní (srov. též § I čtvrtý odstavec vlád. nař. z 5. března 
1927, čís. 15 sb. z. a nař.) a též jejich poměr k pensijnímu fondu esl. 
státních drah jest soukromoprávní, upravený stanovami, tvořícími součást 
úpravy služební a platové, jest veškeré spory z tohoto soukromoprávního 
poměru vzniklé rozhodovati řádným soudúm (§ 1 j. n.). 

čís. 10482. 

I v otázce, zda spor patří před samosoudce, či před senát, platí zá
sady § 55 j. n. Převyšuje-Ii hodnota každého nároku 5.000 Kč, nikoliv 
však 20.000 Kč, rozhoduje samosoudce, třebas souhrn jednotlivých ná
roků přesahoval 20.000 Kč. Zažalováno-li několik směnek jedinou ža
lobou, jest každý nárok posuzovati samostatně. 

(Rozh. ze dne 30. ledna 1931, R I 900/30.) 

Zažalováno bylo sedm směnek, z nichž každá zněla na 20.000 Kč. 
Směnečným platebním příkazem bylo přikázáno žalovanému, by zaža· 

I 
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lované směnečné částky po 20.000 Kč, dohromady 140.000 Kč, zaplatil 
žalobkyni. K námitkám žalovaného zrušil pro c e sní s o udp r v é 
s tol i ce (samosoudce při obchodním soudě) směnečný platební příkaz 
ohledně 20.000 Kč, jinak ho ponechal v platnosti. K odvolání žalovaného 
zrušil o d vol a c í s o u d rozsudek prvého soudu i s předchozím říze
ním, počínajíc prvým ústním jednáním, jako zmatečné a uložil prvému 
soudu, by vyčkaje pravomoci, dále po zákonu jednal a znovu rozhodl. 
D ů vod y: Třebaže odvolání nevytýká zmatečnost, shledal odvolací 
soud, že napadený rozsudek jest i s předchozím řízením, počínajíc 
prvním ústním jednáním, zmatečným podle § 477 čís. 2 c. ř. s. Zažalo
váno bylo sedm směnek, z nichž každá zněla na 20.000 Kč, a bylo ve 
smyslu žalobního žádání směnečným platebním příkazem přikázáno žalo
vanému, by zažalované směnečné částky po 20.000 Kč, dohromady 
140.000 Kč s příslušenstvím žalobkyni do tří dnů zaplatil. Spor projed
nával a rozhodl samosoudce, ačkoli jej projednati a rozhodnouti náleželo 
senátu. Podle § 7 a) j. n. právní rozepře o majetkových právech, náleže
jících před sborové soudy prvé stolice, projednává a rozhoduje samo
soudce, nečiní-li předmět sporu na penězích nebo na peněžité hodnotě přes 
20.000 Kč, a netýká se toto zákonné ustanovení věcné příslušnosti, nýbrž 
způsobu obsazení soudu. Pro výpočet hodnoty předmětu sporu rozhod
ným bylo v souzeném případě ustanovení § 55 j. n., podle něhož, uplat
ňuje-li se v žalobě více nároků, jest tyto nároky sčítati, a proto za před
mět sporu jest považovati 140.000 Kč. Projednal-li a rozhodl spor samo
soudce, nebyl rozhodující soud řádně obsazen, důsledkem čehož jest 
rozsudek i s předchozím řízením počínajíc prvním ústním jednáním zma
tečným podle § 477 čís. 2 c. ř. s. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvola
címu soudu, by, nehledě k zrušovacímu důvodu, o odvolání ve věci samé 
rozhodl. 

Důvody: 

Právnímu názoru odvolacího soudu, že projednati a rozhodnouti ro
zepři náleželo senátu, nikoli samosoudci, nelze přisvědčiti. Otázka, zda 
spor náleží před samosoudce, či před senát, není sice otázkou pří~luš
nosti, nýbrž otázkou obsazení soudu, ~v~ak i tu platí. zásady. §v?5 .1. ~. 
(rozh. čís. 774 sb. n. s.). Podle prvé vety tohoto § jest arCI sCltah ne
kolik nároků touž žalobou vymáhaných, avšak to platí jen, jde-li při 
všech těchto nárocích o týž skutkový a právní základ. Není-li tomu tak, 
platí předpis § 227 c. ř. s. o předmětném hromadění žalob, žádající pří
slušnost téhož soudu pro každý nárok zvlášť a pro všechny dohromady 
a týž způsob řízení. Je-li tedy vůbec přípustné projednání někol~ka samo
statných nároků před soudem sborovym ve smyslu § 227 c. r. s. jako 
v souzeném případě, kde již jednotlivé nároky o s~bě a ~udíž i ve ,svém 
souhrnu převyšují 5.000 Kč (§.50 a .5! j. n.),)est dale r~~ez~avah~ 
Převyšuje-li hodnota každého jednothveho z nekohka v teze zalobe 
uplatněných samostatných nároků 20.000 Kč, projednává věc a rozho-
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duje o žalobě senát. Nepřesahuje-li však žádný tuto mez, projednává 
a rozhoduje samosoudce (§ 7 a) j. n.), a to i tehdy, přesahuje-li souhrn 
těchto jednotlivých nároků hodnotu 20.000 Kč. V SOUzeném případě jde 
o spor směnečný kde bylo zažalováno sedm směnek po 20.000 Kč je
dinou žalobou, t~dy sedm samostatných nároků vyvěrajících z akceptu 
každé jednotlivé směnky žalovaným. Závazek žalovaného tkví ve for
málním směnečném aktu (čl. 21, 23 směn. ř. a §§ 19,21 směn. zák.), 
který jest posuzovati u každé směnky zvláště, takže skutkový i právní 
základ, posuzován podle žaloby (§ 41 j. n.), jest při každém nárok11 
rozdílný. Co bylo pod k I a dem vydání směnek, nerozhoduje. Poně
vadž žádný z jednotlivých směnečných nároků nepřevyšuje 20.000 Kč, 
byl k projednání a rozhodnutí věci podle § 7 a) j. n. a vzhledem k před
chozí úvaze povolán samosoudce a, stalo-li se tak, není řízení zmatečným. 
Bylo proto usnesení odvolacího soudu zrušiti a věc mu vrátiti, by o od
volání věcně rozhodl. 

čís. 10483. 

K vydobyti dlužných zaopatřovacích požitků (podle zákona ze dne 
18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.) lze proti nástupcům v držbě vel

. .kého pozemkového majetku vésti ex.ekuci již na základě exekučního ti
tulu vydobytého proti tomu, kdo byl původně povinen zaopatřovacimi 
požitky, bylo-li nástupnictvi prokázáno výpisem z pozemkové knihy. 

(Rozh. ze dne 30. ledna 1931, R I 23/31.) 

Majitel velkostatku L. byl uznán povinným platiti F-ové, vdově po 
řediteli velkostatku, zaopatřovací požitky podle zákona ze dne 18. března 
1921, čís. \30 sb. z. a n. Velkostatek L přešel na jiné osoby, proti nimž 
F-ová navrhla povolení exekuce k vydobytí dlužných zaopatřovacích 
požitků. 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. 

N e j vy Š š í s o 11 d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s rekursním soudem, jenž zamítl návrh dovolací Te
kurentky za povolení exekuce pro dlužné zaopatřovací požitky podle 

. zákona ze dne 18. března 1921, čís. \30 sb. z. a n. proti nástupcům pů
vodně k placení zaopatřovacích požitků zavázaného (§ II uvedeného 
zákona) proto, že exekuční titul nezní proti nástupcům, nýbrž jen proti 
jejich předchůdci, původně k výplatě požitků povinnému. Podle § 9 ex. ř. 
lze vésti exekuci pro jiné osoby, než podle exekučního titulu oprávněné, 
a proti jiným osobám, než podle exekučního titulu povinným, je-li pře' 
chod oprávnění nebo závazku na jiné osoby prokázán veřejnými nebo 
veřejně ověřenými listinami. Podle § 12 odstavec třetí zákona čís. 130/ 
1921 v doslovu zákona ze dne \3. července 1922, čís. 215 sb. z. a n. 

I 
~ 
! 
I , 
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ručí právní nástupci v držení velkého pozemkového majetku s před
chůdci původně k výplatě zaopatřovacích požitků podle § II citovaného 
zákona povinnými za závazky podle tohoto zákona, najmě za zaopatřo
vací požitky, nerozdílně. To znamená, že nástupci přistupují ze zákona 
k závazku původně povinného jako další solidární dlužníci a že na ně 
povinnost původně zavázaného přechází jako na další dlužníky. Ježto 
nastoupením v držení velkého majetku stávají se spoludlužníky a na
stoupením tím na ně jako solidární spoludlužníky závazky původně podle 
zákon.a čís. 130/1921, najmě zaopatřovacími požitky povinného, pře
cházelí, lze po rozumu § 9 ex. ř. vésti proti nástupcům v držení velkého 
majetku exekuci již na základě exekučního titulu vydobytého proti pů
vodnímu zaopatřovacími požitky povinnému, je-li veřejnou nebo veřejně 
ověřenou listinou prokázáno jejich nástupnictví. Tomuto požadavku 
bylo dovolací rekurentkou v návrhu na povolení exekuce vyhověno tím, 
že předložila úřední výpis z pozemkové knihy, podle něhož jsou povinní 
,jako kupilelé nástupci ve vlastnictví velkostatku po původním zaopa
třovacími požitky povinném a první soud právem navrhovanou exekuci 
Jlovolil. Nelze přisvědčiti rekursnímu soudu, že exekuci nelze povoliti, 
ježto v poměru nástupců a navrhovatelkou exekuce mohou vzniknouti 
různé sporné otázky, patřící na pořad práva, neboť tím se nic nemění 
na tom, že předpoklady pro povolení exekuce jsou splněny a, tomu-li 
tak, nelze povolení exekuce odpírati. 

čís. 10484. 

Výtka vad podle čl. 347 obcb. zák. musí obsahovati zprávu, že ku
pitel shledal, že zboží neodpovídá smluvené jakosti nebo požadavkům, 
jimž má podle zákona vyhovovati, že .si to kupitel nemínj dáti Hbiti, že 
dodané zboží neschvaluje. Nesmí to však býti výtka v tom směru, ~e se 
má prodatel napříště vyvarovati podobné vadě, nebo výtka, již chce ku
pitel docíliti poshověni v placení kupní ceny, nýbrž kupite! musí dáti 
na jevo, že míní uplatniti některý nárok podle § 932 obč. zák. Který 
určitý nárok z nároků § 932 obč. zák. zamýšli uplatniti, nepotřebuje ku
pitel pro jeviti ihned v oznámení vad. 

Zpracování nezávadné a nepozaslavené části zboží nelze pokládati 
za čin, jenž by s uvážením všech okolností případu nepřipouštěl jiný 
výklad než ten, že kupitel zbožl schválil a vzdal se nároku na slevu. 

(Rozh. ze dne 30. ledna 1931, Rv I 327/30.) 

Žalobce dodal žalovanému dřevo. Proti žalobě o nedoplatek kupní 
ceny namítl žalovaný, že včas vytkl vadnost části zboží, již dal k dis
posici. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal podle žaloby, o d -
vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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o ů vo dy: 

Právní názor dovolatelky, že kupitel, jenž vytýká vady, musí pro· 
dateli zároveň (současně) oznámiti, který z nároků v § 932 obč. zák. 
na výběr daných hodlá uplatniti, není správným. Výtka va(l musí podle 
čl. 347 obch. zák. obsahovati zprávu, že kupitel shledal, že zboží ne
odpovídá smluvené jakosti, nebo požadavkům, jimž má podle zákona 
vyhovovati, a že si to kupítel nemíní dáti líbiti, že dodané zboží neschva
luje. Ovšem nesmí to býti výtka v tom směru, že se pro datel napříště 
má vyvarovati podobné vadě, nebo výtka, kterou chce kupitel docíliti 
poshovění v placení trhové ceny, nýbrž kupitel musí dáti na jevo, že 
míní uplatniti některý z nároků v § 932 obč. zák.; který určitý nárok 
z nároků uvedených v § 932 obč. zák. zamýšlí kupitel uplatniti, nepo
třebuje projeviti ihned v oznámeni vad (Staub-Pisko, komentář k čl. 347 
obch. zák., § 20, Adler Cl. 1430). Jest nesporno, že žalovaný, který pře· 
vz.al zboží z dráhy dne 2. května 1929, oznárrtil žalobkyni dopisem z té· 
hož dne, že zboží neodpovídá ujednané jakosti, ježto 10% fošen je zkřen· 
čilých, že pro naléhavou potřebu dává materiál, jejž lze upotřebiti, zpra

. covati, ie však dříví zkřenčilé ukládá stranou, a že na to dopisem ze 
dne 16. května 1929 prodatelce oznámil, že zboží nemínil dáti k dis
posici, nýbrž že žádá jen oprávněnou slevu. Z toho zjevno, a nelze o tom 
rozumně pochybovati (§ 863 obč. zák.), že žalovaný již dopisem ze dne 
2. května 1929 projevil, že si nemíní vadnost zboží dáti líhiti, že vadné 
části dříví ukládá stranou, by mohly býti znalcem prohlédnuty a by mohl 
uplatniti ohledně těchto částí některý ze zákonných nároků zmíněných 
v § 932 ohč. zák. Oznámil-li pak dne 16. května 1929, že uplatňuje nárok 
na oprávněnou, t. j. poměrnou slevu z trhové ceny, učinil oznámení to 
včas a posoudil v tom směru soud odvolací případ správně, třebaže 
ovšem nelze schváliti jeho názor, že bylo povinností prodatelky, by ku· 
piteli zakázala částečnou disposici se dřívím a by prohlásila, že bude se 
zásilkou sama disponovati. Stačilo, že dopisrm ze dne 4. května 1929 
odmítla výtky vad činěné zboží. Správným jest též názor odvolacího 
soudu, že zpracování dříví kupitelem, pokud nebylo vadným, nebrání 
uplatnění nároku ze správy na poměrnou slevu z trhové ceny. N~bo! 
žalovaný, neuplatniv nárok redhibiční na zrušení trhové smlouvy, ~ybrz 
nárok na slevu z úplaty nebyl povinen zboží mu dodané uschovaval! pro 
možnou disposici prod~telky, ana táž nebyla oprávněna }pět je požado: 
vati (viz rozh. čís. 16 sb. n. s.) a nelze proto z upotrebem bezvadne 
a nepozastavené části dříví usuzovati, že kupitel zboží v celém rozsahu 
schvaluje a vzdává se nároku na slevu. Tím, že žádal jen slevu, dal na 
jevo, že míní zboží podržeti a žádá slevu je!l 'pro jeho ,~adnos~. Nelze 
tedy zpracování nezávadné a nepozastavene casl! ZbOZl poklada!! za 
čin jenž by s uvážením všech okolností případu nepřipouštěl jiný vý
kl~d, než ten, že žalovaná zboží schválila a se vzdala nároku na slevu 
(§ 863 obč. zák., viz rozh. čís. 2399 a 3135 sb. n. s.). 

Civilm rozhodnutí XIII. 7 
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čís. 10485. 

Zezamitnuti námitky nepřípustnosti pořadu práva nižšími soudy, jimž 
jest dovolací soud vázán (§ 42, třetí odstavec j. n.), nelze ještě usuzo
vati, že následkem toho žaloba nesměla býti uznána za předčasnou 
vzhledem k § 5 (5) zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. 

O nároku obce proti bývalému starostovi na náhradu škody z ne
správného vedení hospodářské správy obce, lze řádnému soudu rozho
dovati jen co do výše náhrady a teprve na základě pravoplatného vý
roku dohlédacího úřadu. Předpisu § 5 (4) a (5) zák. ze dne 12. srpna 
1921, čís. 329 sb. z. a n. jest použiti i, jde-Ii o náhradu škody z trest
ného činu. 

(Rozh. ze dne 30. ledna 1931, Rv I 1895/30.) 

Zalující obec domáhala se na ·žalovaném, svém bývalém starostovi, 
náhrady schodku, jenž vznikl v obecní pokladně tím, že žalovaný, veda 
obecní hospodářství a obecní pokladnu, přijal pro obec peníze a je ne
odvedl. Pro c e sní s o ud p r v é s t o I i c e, zamítnuv námitku ne
přípustnosti pořadu práva, uznal podle žaloby .. O d vol a c í s o u d, 
zamítnuv odvolání, pokud uplatňovalo zmatek podle § 477 čís. 6 c. ř. s., 
vyhověl odvolání ve věci samé a zamítl žalobu pro předčasnost. V tomto 
směru uvedl v d ů vod ech: Mezi stranami není spomo, že okresní 
úřad v S. provedl revisi obecního hospodářství žalující obce za léta 
1921 až 1928 a že revisní zpráva vyzněla v ten smysl, že je v obecní 
pokladně schodek 13.646 Kč, a že usnesením tohoto okresního úřadu ze 
dne 28. května 1929 bylo uloženo obci, by peníz ten na žalovaném vy
mohla. Tím rozhodl okresní úřad, jako úřad samosprávný zároveň o dů
vodu povinnosti žalovaného k náhradě škody vzešlé obci za jeho úřa
dování jako obecního starosty, a bylo jeho usnesení podle vlastního 
doznání žalovaného jemu přečteno, takže je znal. zalovaný podal však, 
jak rovněž není mezi stranami spomo, proti usnesení okresního úřadu 
v S. včas odvolání, o němž dosud zemským úřadem v Praze nebylo roz
hodnuto. Že o něm dosud rozhodnuto nebylo, doznává žalující obec 
sama v odvolacím sdělení, uvádějíc, že rozhodnutí zemského úřadu ne
třeba vyčkávati,. ano nejde o nárok z nesprávného hospodaření, nýbrž 
ze zpronevěry. Dokud není dříve právoplatně rozhodnuto o povinnosti 
žalovaného k náhradě škody samosprávnými k tomu povolanými úřady 
(§ 5 (4) zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n.), nelze řád
nému soudu rozhodovati o rozsahu škody (§ 5 (5) téhož zák.). Lho
stejno, zda jde o nárok z nesprávného hospodaření, jak je má cit. zák. 
na mysli, či o nárok ex delieto. I v tom případě, jde-li o nárok nal ná
hradu škody ex delieto, musí dříve o povinnosti k náhradě býti rozhod
nuto právoplatně samosprávnými úřady. Žaloba podaná před právoplat
!lým rozhodnutím, samosprávných úřadů jest tedy předčasná, a bylo ji 
Jako takovou zamltnouti. 

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

Dovolání uplatňuje dovolací důvod podle § 503 CIS. 4 c. ř. s., ale 
není oprávněno. O námitce nepřípustnosti pořadu práva bylo souhlas
nými usneseními obou nižších stolic rozhodnuto zamítavě, takže se nej
vyšší soud nemůže podle § 42 j. n. s touto otázkou již obírati. A však 
ze zamítnutí námitky nepřípustnosti pořadu práva nižšími soudy nelze 
ještě vyvozovati, jak činí dovolání, že následkem toho žaloba nesměla 
býti uznána za předčasnou, neboť formální rozhodnutí, že právní věc 
není odňata řádným soudům, není předurčujícím pro rozhodnutí o žalobě 
samé a o její předčasnosti. Věc může patřiti na pořad práva, ale žaloba 
může přes to býti bezdůvodnou nebo předčasnou. . 

Žalující obec domáhá se na žalovaném _. svém bývalém starostovi 
- náhrady schodku, který vznikl v obecní pokladně tím, že žalovaný, 
když vedl obecní hospodářství a obecní pokladnu, přijal pro obec peníze 
a Je neodvedl. Jde tudíž o nárok na náhradu škody z nesprávného vedení 
hospodářské správy obce, o jehož vymáhání platí nyní podle § 16 od
stavec (7) zákona ze due 12. srpna 1921 čís. 329 sb. z. a n. (první fi
nanční novela) obdobně ustanovení § 5 odstavec (4) a (5) téhož zá1{ona. 
Tím byl změněn původní předpis § 66 českého obecního zřízení. Není 
správnou námitka dovolatelky, že těchto ustanovení nelze použíti, jde-li 
o náhradu škody z činu trestného (ex deliclo). Stačí v té příčině poúká
zati na ustanovení šestého odstavce § 16 první finanční novely, kde se 
výslovně mluví o zodpovědnosti starosty obce i v případě čin u 
t r e s t n é h o. Ostatně tvrzení dovolatelky, že bylo nižšími soudy 
zjištěno, že jde o nárok ze zpronevěry podle § 183 tr. zák., nemá opory 
v obsahu rozsudků nižších soudů. Rovněž jest mylným dovolatelčin ná-

. zor, že žalovaný neměl právo odvolati se z výnosu okresního úřadu v S. 
ze dne 28. května 1929, který prý má povahu jen interní. Dovolatelka 
přehlíží, že ve čtvrtém odstavci § 5 první finanční novely jest výslovně 
ustanoveno, že z výroku dohlédacího úřadu může se odvolati také ten, 
proti němuž byl výrok o náhradě škody vydán, v souzeném případě 
i žalovaný. Podle § 5 odst. (5) první finanční novely jest řádný soud 
povolán rozhodovati o výši náhrady teprve na základě p r á v o P I a 1-
n é h o výroku dohlédacího úřadu. Ježto není sporným, že žalovaný po
dal prolivýnosu o náhradě škody včas odvolání, o kterém nebylo dosud 
příslušným úřadem rozhodnuto, nenabyl výrok dohlédacího úřadu ještě 
právní moci. Žaloba obce na náhradu škody byla tedy podána na soud 
,předčasně. Uznal-li odvolací soud způsobem závazným, že pořad práva 
přes to jest přípustný, nezbývalo, než aby žalobu jako předčasně na 
soud vznesenou pro tentokráte zamítl. 

čís. ,10486. 

Žaluje-Ii poškozený přimo uedospělce (§ 1310 obč. zák.), nemuze 
býti žaloba zamítnuta pro . předčasnost proto, že nebyla dosud žalována 
o náhradu škody dozorčí osoba. Žaluje nedospělce o náhradu škody, 

7' 
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musí poškozený tvrditi a prokázati, že nemůže dosíci náhrady od do
:zorčích osob. 

(Rozh. ze dne 30. ledna 1931, Rv I 1944/30.) 

Žalobní nárok na náhradu škody proti nedospělci neuznal pro c es· 
n í 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 d 
vy~ověl žalobcovu odvolání potud, že zamítl žalobu jen pro tentokráte. 
D u vod y: Podle žaloby, v níž žalován jest žalovaný jako školák, a 
po~le ~esporného před~esu stran za odv?lacího řízení byl žalovaný 
v case urazu, dne 24. brezna 1928, nedospelcem starým 13 let. Žalobce 
domáhá se na něm náhrady škody, jež mu vzešla tím, že dne 24. března 
1928 jel po pravé, nesprávné straně silnice, prudce proti žalobcovu po' 
vozu jedoucímu po levé správné straně silnice vyhýbal se napravo až 
k chodníku, při čemž zachytil řidítky za plot pddél chodniku následkem 
čehož spadl s jízdního kola přímo pod žalobcova koně, který se ná· 
sledkem toho splašil. Žalobce následkem prudké jízdy byl z vozu vy
mrštěn, dopadl obličejem na silnici, zranil se a kromě toho byl poškozen 
vůz a chomout na koni, jakož i oblek a prádlo žalobcovo. Podle ustano· 
vení § 248 obč. zák. ručí teprve dospělý nezleti\ec ZaJ škodu jím způso
benou celým svým jměním. Z ustanovení § 1308 obč. zák. a ~ 1309 obč. 
:zák. vyplývá, že škodu, již zavinil nedospělec, má nahraditi ten, komu 
lze škodu příčí sti proto, že nedohlížel na ne dospělce svěřeného mu 
k opatrování. Teprve, kdyby poškozený nedocílil takovýmto způsobem 
náhrady škody, přísluší mu nárok proti nedospělému škodu způsobiv
šímu podle § 1310 obč. zák. Uplatňování nároku p;oti dospělé osobě 
samé předpokládá tedy, že bylo prokázáno, že osoba dozorčí není k ná
hradě povinna nebo nemůže náhradu poskytnouti. Že žalobce na dozorčí 
osobě již náhradu škody pořadem práva žádal, a to bez výsledku nebylo 
jím tvrzeno, tím méně prokázáno, že se pak dobývání nároku proti do
zorčí osobě státi musí žalobou, a že tudíž by nestačila vědomost dozorčí 
osoby o způsobené škodě, plyne z doslovu §. 1308, 1309 obč. zák. které 
výslovně mluví o právu poškozeného požadovati náhradu, kter ážtd slova 
~~Ize vykládati jinak, než jako uplatnění náhrady škody žalobou (rozh. 
CIS. 462 sb. n. s.). Podle toho, co uvedeno, nenastala tudíž ještě pod
půrná povinnost žalovaného k náhradě škody po rozumu § 1310 obě. 
zák., podle něhož jest oprávněn jen žalobce na žalovaném náhradu tuto 
požadovati, a jeví se tudíž žaloba na náhradu škody proti žalovanému 
předčasnou. 

Ne j vy šš í s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu. 

Dítvody: 

S názorem odvolacího soudu, jenž, změniv na odvolání žalobcovo 
rozsudek prvého soudu, zamítl žalobu pro tentokráte z důvodu že ža
lobce, jenž se domáhá náhrady škody, kterou zavinil nedospěle~, přímo 
na tomto, netvrdil, ani nedokázal, že by nemohl dosíci žalobou náhradv 
od osob, jímž svěřeno bylo opatrování nedospělce, takže nenastala PtY 
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je.ště podpůrná povinnost žalovaného k náhradě škody podle § 1310 obč. 
zak., nelze souhlasiti. Podpůrnost nároku podle § 1310 obč. zák. jest 
tot~ž, jak blíže dovoděuo v rozhodnutí čís. 7975 sb. n. s., pravidlem 
prava hmotného, takže ji nelze vykládati tak, že nárok nesmí býti za
~alován proti nedospělc~, dokud nebude předem žalována o náhradu 
skody osoba dozorčí. Zaluje-li poškozený přímo nedospělce, nemůže 
proto žaloba pro předčasnost býti zamítnuta. Právem vytýká dovolání 
v tomto směru nesprávné právní posouzení věci. Než dovolací soud ne
:nohl vy~ověti dovo~ání, ..a to proto, že žalobní nárok není opodstatněn 
zalobcovym skutkovym prednesem. Za podmínek § 1310 obč. zák. můze 
poškozený žalovati nedospě1ce o náhradu škody z činu nedovoleného 
avšak musí tvrditi a prokázati, že nemůže dostati náhradu od dozorčích 
osob. Otázka ručení těchto osob jest sice předurčující ale tvrditi že 
~yto osoby net;Jčí, jest věcí žalobce. Žalobce však netvrdil, jak bylo 
Jeho povmnosh, skutkové okolnosti opodstatňující jeho nárok nenabídl 
o tom důkaz a ani v dovolání to nedolíčil. Neprávem snaží se' proto ža
lobce př~sur;ou!i toto břímě na žalovaného, tvrdě, že se žalovaný měl 
bram!l !lm, ze zalobce mohl dosíci náhrady od dozorčích osob. Poněvadž 
žalob~e p~tvrdil a !1eprokázal ~ prv~ stolici }áklad žaloby, opřev ji jen 
o zavmem nedospelce, nelze zalobe vyhoveti. Dovolací soud nemohl 
však zamítuouti žalobu vůbec, poněvadž do rozsudku odvolacího soudu 
jímž byla žaloba zamítnuta pro tentokráte, nepodal žalovaný opravnéh~ 
prostředku. 

čís. 10487. 

Není určitou žalobnl prosba (§ 226 c. ř. s.), podle níž vydaný roz
sudek nem~že býti základem exekuce. Z rozsudku musí býti jasně ;pa
trno, co, v Jakém rozsahu, zpÍlsobu a čase má býti plněno, by mohl býti 
vykonatelným. 

o ~Má:1i věřJt.el na výběr, které z vice možných plněni chce žádati a 
muze-h spectltkovati tento předmět v žalobě není žalobn! žádáni bez 
této specmkace určité. !Neurčitost žalobni žádosti nenl jen ionnálni va
dou, nýbrž vadou materielni; soud není povinen naříditi odstraněni této 
vady. . 

(Rozh. ze dne 30. ledna 1931, Rv II 53/30.) 

Žalobě o dodání pásové pily 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 ji zamítl. 

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

Dítvody: 

~. Jde o to, ~d~ jest do~tat~čně určitou ve smyslu § 226 c. ř. s. žalobní 
zadost o do dam blokove pasové pIly, jež jest v žalobním žádání blíže 

~ 
'I 
• 
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,popsána mezi jiným tak, že má býti dodána se dvěma SKf kuličkovými 
ložisky u horního hřídele podle velikosti kotouče a šířky kolečka jež 
žalob~e. udá .. Po~adavkem v ~~čitosti žalobního žádání při žal~bách 
o pinem sleduje zákon krome ucele, by soud mohl zkoumati svou přísluš
nost ~ ~:přisoudil straně něco j~ného. nebo více (§ 405 c. ř. s.), ten 
,hlavm ucel, .by ~ozsudek mohl byh zakladem exekuce. Proto musí býti 
.z r~zsudku Jasne patrno, co, v jakém rozsahu, způsobu a čase má býti 
,pl~e~o! by mohl rozsudek býti vykonatelný (§ 7 ex. ř.). Účelem sporu 
,prave Jest, by dlužné plnění bylo přesně určeno rozsudkem a rozsudek 
ne:avdával ~od?ět ke sporům novým, jimiž by se teprve mělo blíže 
.urclh, co, v Jakem rozsahu, způsobu a čase má býti plněno. Proto není 
ur~~iou . žalobní žádost, podle níž vydaný rozsudek pro neurčitost ne
)nuze byli zakladem exekuce ve smyslu § 7 prvý odstavec ex. ř. protože 
z ní není patrný předmět, způsob a rozsah plnění. K určitosti předmětu 
plně?í se ovšem vždycky nevyžaduje, by byl popsán do všech podrob
~ostL Je-li stranám a soudu jasno a nemůže-li při výkonu exekuce vze
.JIh pochybnost o tom, o jaký předmět jde, stačí obecný popis plnění. 
Ale není přípustné, by bližší určení předmětu a způsobu plnění bylo po
necháno v nejistotě a by rozsudek zavdával svou nejasností a neurči
tostí příčinu k novému sporu, jest-li možné, by žalobce určil předmět 
plnění hned. Má-li žalující věřitel na výběr, které z více různých mož
ných způsobů plnění chce žádati a může-li specifikovati tento předmět 
v žalobě, není žalobní žádání bez této specifikace určité. Kdyby v sou
~eném případě bylo ponecháno naprosté libovůli žalobcově, by určil 
rozměry kotouče a kolečka, není vyloučeno, že by mohl voliti rozměry 
které by smlouvě neodpovídaly, a proto nelze ponechati libovůli vě: 
řitele, by žádání žalobní v tom směru doplnil teprve za exekučního ří
~ení. Že by žalobci něco vadilo, by neudal rozměry kotouče a kolečka, 
ani netvrdil. Nejde tu o případ § 7 druhý odstavec ex. ř., že vykona
vatelnost rozsudku jest učiněna závislou na tom, zda nastane určitá 
skutečnost, kteron by měl věřitel dokázati budoucně. Proto odvolací 
soud právem pokládal žalobní žádání za neurčité a žalobu zamítl. Při 
tom se neocitá v rozporu se spisy, uváděje, že jest žádání žalobní ne
lIfčité, nezná-li žalovaná míru kotouče. Odvolací soud nezjišťuje, že 
žalovaná nezná tuto míru, nýbrž vyslovuje jen právní názor, že by žalo
vaná nemohla plmti, kdyby nevěděla, jaký kotouč má zhotoviti, a z toho 
vyvozuje neurčitost žalobního žádání. Mínění dovolatelovo, že jde jen 
.0 opatrnou stylisaci a že Yýklad, který dává odvolací soud § 226 c. ř. s. 
není prakticky udržitelný, jest vyvrácen hořejšími vývody. Rovněž není 
správné mínění, že šlo o formální vadu žaloby ve smyslu § 84 c. ř. s. 
Ne!1rčitost žalobního žádání není jen formální vadou, nýbrž vadou ma
tenelní a sond nebyl povinen naříditi odstranění této závady. Řízení není 
vadné proto, že tak neučinil. Dovolatelka nemá pravdu ani v tom, že 
odvolací soud měl zrušiti rozsudek prvého soudu jako zmatečný, když 
byl toho názoru, že prvý soud překročil ustanovení § 405 c. ř. s. a při
.soudil něco jiného. To není ani zmatkem (§ 477 c. ř. s. úsudkem z opaku) 
ani vadou řízení. 

I 
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čís. 10488. 

K vydržení 'svobody vlastnictví ve smyslu § 1488 obč. zák_ jest třeba 
jednak vzepření vlastnlka služebné věci, jednak nevykonávání práva po 
dobu tří let a jeho neuplatnění v této Ihůtě_ 

Jest otázkou případu, komu patří (v čechách) v tekoucí veřejné vodě 
právo rybolovu- Kdo je tvrdí, tomu nálež~ by prOkázat nabytí. Nelze 
však míti za to, že práva na rybolov mohly nabýti jen vrchnosti a že to 
bylo pro ně vyhrazenou výsadou-

(Rozh. Le dne 31. ledna 1931, R I 748(30.) 

Spoluvlastníci mlýna čp. 223 domáhali se na žalované obci, by bylo 
uznáno právem, že žalobcům jako vlastníkům mlýna čp. 223 přísluší 
výhradné právo rybolovu v potoku S. od stavidel rybníka H. až k bý
valému splavu náhonu při mlýně čp. 223, že žalovaná obec jest povinna 
to uznati, zdržeti se jakéhokoliv zasahování do tohoto výhradného práva 
žalobců a trpěti výkon rybolovu na řečeném úseku potoka S. vlastníky 
mlýna čp. 223. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamítl. 
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému 
soudu, by, vyčkaje pravomoci, ve věci dále jednal a rozhodL D u vod y: 
Zamítnutí žaloby odůvodnil první soud tím, že jde o služebnost, proti 
níž se vlastník (žalovaná obec) vzepřel, a ježto se žalobci nedomáhali 
proti tomu od času, kdy se vzepřel, po dobu delší tří let ochrany u sondu, 
se jejich právo služebnosti podle § 1448 obč. zák. promlčelo. Podle 
názoru odvolacího soudu nelze však tento spor řešiti předpisy občan
ského zákona o služebnostech. Žalovaná stranw míní, že podle § 383 
obč. zák. .má každý právo přivlastniti si ryby z veřejných vod, že proto 
žalobci (Jejich předchUdci) nemohli toto právo vykonávati jako právo 
individuelní. Teprve prý zákonem čís. 58(1885 ř. zák. bylo toto právo 
volného rybolovu zrušeno a teprve od té doby by se mohlo mluviti 
o individuelním výkonu. VývodY tyto nemají však oporu v zákoně. 
Z §il 382, 383 obč. zák. jest zřejmo, že otázka, komu patří rybolov, má 
býti řešena »politickým« zákonem. Tímto zákonem jest ovšem zákon 
čís. 58(1885 ř. zák., ten však nevešel v zemi České, jsa jen rámcovým 
zákonem a nedockav se provedení příslušným zemským zákonem, v ži
vo~. Poměry rybolovu zůstaly tudíž tak, jak byly. A tu jest rozeznávati, 
o Jakou vodu jde. Jde-li o vodu soukromou, uzavřenou, nemťtže býti 
řeči o tom, že ryby v ní jsou věcmi ničími ve smyslu §§ 382, 383 obč. 
zák. Zde jest právo rybolovu prostě výronem práva vlastnického. Pak-li 
jde o vodu veřejnou, lze mluviti o rybach v ní jako o věcech ničích, 
o takových, k nimž se J;labývá vlastnictví okupací. Než ani ve vodách 
veřejných nelze každému libovolně ryby loviti, nýbrž jen tomu, kdo na 
to má podle § 383 ooc. zák. právo. Před vydáním řečeného rámcového 
zákona říšského náleželo právo loviti ryby ve vodách tekoucích a splav
ných ke státním regálum, v jiných vodách tekoucích vyvinulo se právo 
k lovení ryb jako samostatné právo bývalých vrchností, po případě jako 
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vfkon vl~stnického práva držitele P9b~ežního pozemku. Nebyl tu tedy 
vykon prava 10VlÍl ryby dovolen »kazdemu«. Naopak »neměl býti nikdo 
k lovu ryb připuštěn a nikomu to nemělo býti dovoleno, leč těm kdož 
mají právo rybolovu (Fischereigerechtigkeit), nebo kdož takové ~práv
nění mohou vykázati vyučením se řemeslu (professe) aneb tím že od 
majitele je ?bdrželi nájmem nebo jiným dovoleným způsobem:, (nař. 
ze dne 21. brezna 1771). Jen ojediněle dochovalo se v zemi české právo 
vol,:,ého rybolovu v některých obcích, ano po vyvazení pozemkového 
majetku mělo, pokud se týče práva rybolovu, podle min. nař. ze dne 
~1. ledna 1852, čís. 460 zůstati při dosavadním stavu. Z vylíčeného 
Jest patrno, že si obec nemůže osobovati právo rybolovu z pouhého 
titulu správkyně veřejného statku a že právo loviti ryby ve vodách te
k9~cích (po případě v takových, z nichž a do nichž se ryby mohou 
pnrozenou cestou dostati - na př. tůně po povodních apod.) není slu
žebností k této vodě, nýbrž že jest právem samostatným. Nelze-li však 
toto právo označiti jako služebnost, která jest ov.šem mys\itelna při 
umělých nádržích soukromých, nelze na ně použíti ustanovení § 1488 
obč. zák. Osobuje-Ii si žalovaná obec sama právo rybolovu v potoce 
nastává nytnost zjistiti, komu ze stran právo to patří, pokud se týč~ 
zda nepatrí oběma. Okolnost, odvoláním zdůrazňovaná, že žalobci mají 
k potoku vykoupené vodní právo s povinností udržovali břehy a koryta 
potoka v dobrém stavu, nemá vzhledem k tomu, co shora bylo řečeno, 
v~znamu, neboť tím se nestali žalobci vlastníky tekoucí vody. Právním 
nazorem na tvrzené právo žalobců jako na služebnost a tím použitím 
na ně ustanovení § 1488 ooc. zák. se však stalo, že se řízení v prvé 
stolici vůbec otázkou, zda skutečně žalobcům ono právo náleží neza
bývalo. Bude proto ha právním soudci, by se zabýval okolnostmi; tvrze
nými žalobci o tom, jak práva loviti ryby v dotyčné části potoka nabyli, 
a by o tom po případě s druhé strany proti tomu nabídnuté důkazy 
provedl a z nich potřebná zjištění učiniL Podaří-Ii se žalobcům proká
zati, že majitelé mlýna skutečné právo rybolovu vvkonávali od nepa
měti a že je takto nabyli, bude ovšem treba zabýÝati se též otázkou 
zda jsou výhradnými podměty tohoto práva, či zda je oprávněná ná: 
milka strany žalované, že právo rybolovu vykonávaly i jiné osoby, že 
majitelé mlýna nevykonávali právo to jako své vlastní, nýbrž tak, jako 
i jiné osoby v přesvědčení, že tu jest rybolov volný, zda se proti výkonu 
tohoto práva jinými osobami zase naopak žalobci bránili a je z toho 
vylučovali, či zda obec po dobu podle zákona potřebnou vykonávala právo 
to svými pachtýři. 

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

D ů vod y: 

Stěžovatelka má za nesprávný názor odvolacího soudu, že právo 
rybolovu ve veřejné vodě nelze pokládati za služebnost, a proto pokládá 
za nesprávné zrušení rozsudku prvého soudu, který uznal vydržení svo
body vlastnictví obce k toku potoku S., ani se žalobci nevzepřeli pro-
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najmu rybolovu obcí. Pro rozhodnutí o rekursu není třeba se zabývati 
tím, že žalobci tvrzené právo rybolovu v S. jest nebo může býti slu
žebností či jiným právem. Žalovaná obec netvrdila, že žalobci nevyko
návali rybolov po tři léta od doby, co obec rybolov propachtovala, po 
případě se výkonu rybolovu žalobci vzepřela. Obec jen tvrdila, že ža
lobci neuplatnili do tří let od vzepření své právo, odpovídajíc na tvrzení 
žalobní, že si obec v roku 1921 začala osobovati rybolov, že žalobci proti 
tomu podali stížnost k politickému úřadu, který usnesením ze dne 3. čer
vence 1922 odkázal rozřešení otázky, komu přísluší právo rybolovu, 
na pořad práva. K vydržení svobody ve smyslu § 1488 obč. zák jest 
třeba jednak vzepření vlastníka služebné věci, jednak nevykonávání práva 
po dobu tří let a jeho neuplatnění v této lhůtě. Pakliže oprávněný ze 
služebnosti přes vzepření ji dále vykonává, nepromlčuje se vydržená 
služebnost a nevydržuje se svoboda vlastnictví ve smyslu § 1488 obč. 
zák. Předpokladem promlčení služebnosti podle tohoto předpisu jest 
kromě nepodání žaloby do tří let vzepření vlastníka a její nevykonávání 
po onu dobu odpůrcem. Protože prvý soud, nezjistiv ostatně ani né
tvrzený nedostatek výkonu rybolovu, neprávem zamítl žalobu pro pro
mlčení práva podle § 1488 obč. zák. vydržením svobody, nebylo třeba 
řešiti otázku, zda šlo o služebnost či o samostatné právo rybolovu. 
Pokud stěžoviltelka hájí názor, že žalobci nemohli vydržeti právo rybo
lovu, protože právo to bylo výsadou bývalých vrchností, a žalobci a 
jejich předchůdci je nemohli vydržeti proto, že nebyli vrchností, nemá 
pravdu. Odvolací soud ani neuvádí, že starší právo zná samostatné právo 
rybolovu jen jako výsadu vrchností, kdežto jinak že přísluší právo po
břežníkům jako výron vlastnického práva, nebo že bvlo právo volné oku
pace podle §§ 382 a 383 obč. zák, jak to jako tvrzení odvolacího soudu 
uvádí stěžovatelka, nýbrž praví v podstatě, že právo rybolovu ve splav
ných vodách bylo státním regálem, v jiných tekoucích vodách že se vy
vinulo jako samostatné právo vrchností nebo držitelů pobřežních po
zemků a že nebyl dovolen výkon každému, protože podle nařízení ze 
dne 21. března r. 1771 mno býti dovoleno právo loviti ryby jen těm, 
kdo se rybolovu vyučili neb od majitele právo to obdrželi. nájmem nebo 
jiným dovoleným způsobem, a posléze že Se udrželo v čechách v ně
kterých obcích volné právo rybolovu. Z vývodů odvolacího soudu tedy 
neplyne nijak názor, že právo rybolovu mohli vydržeti jen vrchnosti. 
Ani zákon 10 nikde neustanovuje. Podle výkladu Randova Wasserrecht 

. str. 12, 41, 49 bylo právo rybolovu v historických dobách v zemích 
bývalého Rakouska ponejvíce vykonáváno obcí nebo pobřežníky a od 
XV. století zvolna se stávalo právem vrchností ve většině rakouských 
zemí. Nynější právní stav ohledně práva rybolovu pokládá Randa za 
nejasný a za neulěšený. Pro nynější právo není otázka, kdo má právo 
k rybolovu, vyřešena v občanském zákoníku, jenž ji poukazuje na poli
tické zákony (§ 383 obč. zák). Podle Randových výkladů vyvíjelo se 
do roku 1848 právo rybolovu buď jako právo vrchností nebo právo 
zeměpána nebo jako právo vlastníků k půdě nebo jako právo měst, 
klášterů a prebend a výsad, jako právo mlynářů podle dávného výkonu 
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a také ve veřejných vodách začaté jako právo volné okupace. Jest otáz
kou případu, jak se právo rybolovu od dřívějších dob vyvinulo a komu 
tedy podle oněch hledisk patří. Netřeba zatím řešiti otázku, zda oku
pační volnost byla tu již zrušena samým zemským vodním zákonem 
českým, jak míní Randa Wasserrecht str. 48 p. 5 dle §§ 15 a 16 zem. 
vod. zák., proto, že v § 15, jenž vypočítává, jakým způsobem lze veřejné 
vody užívati, neděje se zmínka o právu rybolovu, tedy, že zemský zákon 
vodní nepočítá právo loviti ryby za výron veřejného užívacího práva, 
jež je každému volno (sr. ale český zákon rybářský z 9. října 1883, 
čís. 22/85 z. zák. § ID odst. 2 čís. 3). Říšským zákonem o rybářství, 
jenž dosud nevešel v čechách v platnost, byla rovněž volnost chytání 
ryb odstraněna. Těmito ustanoveními zákona zůstala nedotčena práva 
k rybolovu již dříve nabytá, a zemskému zákonodárství zůstalo jen vy
hrazeno, by upravil otázku, komu patří právo rybolovu, které dosud 
bylo volné. Podll" toho jest otázkou případu, komu v tekoucí vodě ve
řejné patří právo rybolovu. Kdo toto právo tvrdí, tomu náleží, by pro
kázal nabytí. Ale nelze dovozovati, jak činí dovolatel, že práva na rybo
lov mohly nabýti jen vrchnosti a že to bylo pro ně vyhrazenou výsadou. 
Neni tedy vyloučeno, že žalobci moh1inabýti práva rybolovu výkonem 
od nepaměti nebo vydržením, a odvolací soud zrušil právem rozsudek 
prvého soudu, by se zabýval otázkou, zda žalobci nabyli tohoto práva 
způsobem, jak tvrdí. 

čís. 10489. 

Stala-Ii se v nesporném řízeni stížnost bezpředmětnou, ježto v době 
rozhodováni o ní odpadl důvod ke stížnosti, jest stížnost zamítnouti. 

Stížnost pQdle § 9 nesl'. říz. musí míti za předmět určité vyhlášené 
usnesení neb opatření soudu, jímž se mní býti účastník stížen na svém 
právu zákonem chráněném. 

Dědic není oprávněn stěžovati si do toho, že byla (nebyla) na soud 
přijata dědická. přihláška jiných spoludědiců. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1931, R I 1005/30.) 

V pozůstalostním řízení navrhla pozůstalá vdova v rekursu: a) by 
byla zrušena veškerá zákonu odporující usnesení prvého soudu při pro
jednání pozůstalosti, b) by okresní soud byl poukázán, by neprodleně 
provedl soudní odhad usedlosti a zdržel se jakéhokoliv působení na 
přísežné znalce, c) by ihned vyžádal vrácení dědických přihlášek Anny 
Č-ové, Marie S-ové, Anny R-ové a Anny F -ové vesměs ze zákona bez
výjimečných, d) by ihned poukázal přihlášené dědičky ze zákona pod 
c) uvedené na pořad práva civilního s jejich nároky na pozůstalost. 
Rek u r sní s o u d rekurs odmítl. D ů vod y: Ani v úvodu, ani v pro· 
vedení, ani v konečném návrhu stížnosti nejsou výslovně označena určitá 
usnesení neb opatření prvého soudu, proti nimž stížnost čelí a která mají 
býti podle konečného návrhu rekurentky zrušena. Soud rekursní nemá 
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tudíž možnost, by stížnost v určitých mezích přezkoumal a o ní ve věci 
samé rozhodl. Stížnost ve smyslu § 9 nesp. říz. předpokládá určité vy
hlášené usnesení neb opatření soudu, jímž se účastník cítí stížen na 
svém právu zákonem chráněném; stížnost musí tedy míti za předmět 
určité usnesení nebo opatření. Není-li tu takového usnesení neb opatření, 
jest stížnost jako bezpředmětná nepřípustnou. Jí jest stížnost ohledně 
předmětů konečného návrhu rekursního bod b) o provedení odhadu, 
bod c) o znovupředložení vrácených dědických přihlášek zákonných 
dědiců a bod d) o odkázání dědických přihlášek zákonných dědiců na 
pořad práva. 

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

Důvody: 

Rekursní soud odmítl stížnost a to, pokud šlo o návrh pod a) uve
dený z důvodu, že stěžovatelka neoznačila v ní určitá usnesení neb 
opatření prvého soudu, proti nimž stížnost čelí, a rekursní soud nemá 
tJ1díž možnost, by je přezkoumal. Nelze ovšem souhlasiti s tímto ná
zorem, třebaže, jak bude níže dovoděno, jednak odpadl v době rozho
dování o stížnosti důvod k stížnosti, jednak stěžovatelce nepříslušelo 
právo stížnosti. Podle obsahu stížnosti měla se stěžovatelka za stížena 
opatřením prvého soudu ze dne 1. srpna 1930, jímž nařídil odhad po
zůstalosti obecním úřadem, shledávajíc je v rozporu s ustanovením zá
kona, dále opatřením ze dne 30. srpna 1930, kterým první soud vrátil 
obecnímu úřadu provedený jím odhad usedlosti a nařídil, by obecní 
úřad hodnotu přiměřeně zvýšil, dále opatřením ze dne 7. října 1930, 
kterým první soud nařídil nový odhad obecním úřadem po případě i bez 
přítomnosti stěžovatelky) pak opatřením ze dne 13. září 1930, kterým 
první soud k soudu doslé čtyři přihlášky dědické ze zákona vyjimečně 
Anny F-ové, Marie S-ové, Aloisie č-ové a Anny R-ové vrátil k doplnění 
a posléze opatřením ze dne 1. října 1930, kterým prohlásil první soud 
uvedené čtyři dědické přihlášky za nepodané. Leč, pokud jde o první 
tři opatření (ze dne 1. srpna, 30. srpna a 7. října 1930) odpadl v době 
rozhodování o stížnosti důvod ke stížnosti, ježto první soud opatřením 
ze dne 16. října 1930 vyrozuměl obecní úřad, že nemá sepisovati jmění 
pozůstalosti, čímž ve skutečnosti upustil od toho, by se prováděla opatření, 
proti nimž čelí stížnost, takže se stala tato po té stránce be",předmětnou, 
což bylo důvodem pro zamítnutí, nikoliv pro odmítnutí stížnosti. Leč 
práva stěžovatelky nebyla tím dotčena. Pokud jde o opatření ze dne 
13. září 1930 a ze dne 1. října 1930, nepříslušelo v tom směru stěžo
vatelce jako přihlášené dědičce právo ke stížnosti, ana dědická práva 
jednoho dědice nejsou závislá na právech spoludědice, jak nejvyšší soud 
již vyslovil a také blíže odůvodnil v rozhodnutí čís. 8872 sb. n. s. a že 
zákon stanovil v § 125 a násl. nesl'. říz. zvlášť, jak jest postupovati při 
odporujících si přihláškách. Pokud rekursní soud odmítl stížnost co do 
bodů stížnosti uvedených pod bl-dl stačí tloukázati stěžovatelku na 
důvody napadeného usnesení. Správně uvádí rekursní soud, že stěžovati 
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si lze jen, je-li tu již opati'ení první stolice. Není-li tu takového opatření, 
jak tomu jest právě v uvedených bodech, není ani důvodu ke stížnosti 
a jest ji odmítnouti. Nehledíc k tomu, odpadl již důvod k vyřízení ná
vrhu ad b) an první soud usnesením ze dne 18. listopadu 1930 již na
řídi! odhad nemovitosti na místě samém, a, pokud jde o návrhy c) a d) 
nebyla by stěžovatelka ani oprávněna domáhati se na prvním soudu roz
hodnutí v těchto směrech, právě proto, že jí ani nepřísluší, jak bylo již 
shora řečeno, právo stěžovati si do toho, zda byla či nebyla přijata na 
soud dědická přihláška jiných spoludědiců. 

čís. 10490. 

Soud musí z úřadu vyslechnouti všechny svědky ústního posledního 
pořízeni bez ohledu na to,zda jsou schopnými či neschopnými svědky 
po rozumu § 591 a nás\. obč. zák. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1931, R I 1008/30.) 

P o z ů s t a los t n í s o u d zamítl návrh na výslech svědků úst
ního posledního pořízení, maje za to, že byli neschopnými svědky po
sledního pořízení. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a 
uložil soudu prvé stolice, by dále po zákonu jednal. D ů vod y: Podle 
§ 65 nesp. říz. má soud kromě případu, že o poslední vůli ústně pro
jevené byl vyhotoven řádný zápisek všemi svědky vlastnoručně pode
psaný, obeslati všechny svědky z úřadu, vyslechnouti každého z nich 
o sobě, zatím bez přísahy, o jich jménu a zaměstnání, o stáří, pak o ob
sahu posledního pořízení a o okolnostech, na nichž závisí platnost zá
věti, jakož i o tom, kdy a kde zůstavitel svou vůli projevil, a prohlásiti 
sepsaný zápis. Z tohoto ustanovení zákona vyplývá, že soud z úřadu 
musí vyslechnouti všechny osoby jmenované jako svědky ústního po· 
sledního pořízení bez ohledu na to, zda osoby ty jsou schopnými či ne
schopnými svědky po rozumu § 591 a násl. obč. zák. Teprve při tomto 
výslechu má soud pozůstalostní zjistiti okolnosti, na nichž závisí plat
nost ústního posledního pořízení, tedy i okolnost, zda navržení svědci 
jsou skutečně osobami, jež po rozumu § 594 obč. zák. byly neschopnými 
svědky ústního posledního pořízení. Okolnost ta přijde teprve v úvahu, 
až bude rozhodováno o platnosti ústního pořízení, není však na závadu, 
by řečené osoby nebyly po rozumu § 65 nesp. říz. slyšeny jako svědci. 
Bude-Jí ovšem při jich výslechu zjištěno, že jde o osoby po rozumu 
§ 594 obč. zák., tedy o svědky nezpůsobilé, bude ovšem jich svědectví 
bez významu při posuzování platnosti ústního posledního pořízení. 

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

Důvody: 

Dovolací stížnost není odůvodněna, a stačí k jejímu vyvrácení po
ukázati především na případné důvody napadeného usnesení, k nimž 
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jest podotknouti vzhledem k vývodům stížnosti jen ještě toto: Podle 
§ 65 nesp. říz. jest pozůstalostní soud, kdykoliv se doví, že zůstavitel 
projevil svou poslední vůli ústně, povinen, a to z úřadu, by - není-li 
tu vyhotovený a vlastní rukou podepsaný zápisek podle § 585 obč. zák. 
- vyslechl všechny svědky tohoto ústního posledního pořízení. Je-li 
však, jak nařizuje zákon, pozůstalostnímu soudu postupovati při tom 
z úřadu a nařídil-li zákon výslech všech svědků bez rozdílu, nemůže po
zůstalostní soud této úřední povinnosti sprostiti ani ta okolnost, že 
někdo z účastníků pozůstalostního jednání tvrdí, že některý z těchto 
svědků jest podle § 594 ooc. zák. nezpůsobilým svědkem. Soud jest 
podle § 65 nesp. říz. povinen slyšeti i tohoto svědka, jelikož teprve jeho 
výslechem jest zjistiti i okolnosti, na nichž závisí platnost posledního 
pořízení, čímž jest zajisté i otázka způsobilosti svědka podle § 594 obč. 
zák. (Srov. Kom. Schuster str. 118 a Rintelen str. 57.) 

čís. 10491. 

Opětná dražba (§ 154 ex. ř.). 
Při řešení otázky, zda vydražitel nesložil včas řádně nejvyšší podáni, 

nelze míti zřetel jen ke stavu věci až do roku nebo do rozhodnutí o roz
vrhu nejvyššího podání, nýbrž jest přihližetí i k dalšimu vývoji věci až 
do dne rozhodnuti o návrhu na opětnou dražbu. 

Prohlásil-Ii věřitel, že pohledávku váznoucí pro něho mimo jiné též 
na vydražených nemovitostech nechá na nich váznouti k převzetí vy
dražitelem, byl, vydraživ nemovitost, sproštěn povinnosti složiti část 
nejvyššího podání, připadající na převzaté části této pohledávky. 

Simultánní pohledávky. 
Předpis § 222 ex. ř. neni velicí povahy, nýbrž dovoluje odchylku do

. hodou súčastněných osob. [Souhlasu :vydražitelů ostatních v téže exe
kuci prodávaných nemovitostí aneb pozdějších knihovních věřitelů není 
k této dohodě třeba. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1931, R I 1012, 1013/30.) 

S o udp r v é st o I i c e zamítl návrh na opětnou dražbu. R e -
k u r sní s o u d ji povolil. 

Ne j v yš š í so u d k dovolacím rekursům Boženy K-ové a firmy 
Josef B. obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Prvý soud nevydal dosud rozvrhové usnesení. Jeho rozhodnutí, zda 
knihovní pohledávka firmy Josef B. ve výši 80.000 Kč jest či není po
hledávkou kauční a jak s pohledávkou tou má býti při rozvrhu naloženo, 
není proto dosud známo a nelze mu ani předbíhati. Toho však ani 
není třeba při řešení otázky, o niž nyní jde, zda řečená firma jako vy
dražitelka určité části nemovitosti dražbou prodávaných nesložila včas 
řádně nejvyšší podání a tím zavdala příčinu k tomu, by proti ní byla 
povolena opětná dražba. Při řešení této otázky nelze míti zřetel k stavu 
věci ien až do roku neb do rozhodnutí o rozvrhu nejvyššího podání, 
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(srov. rozh. čís. 1430 sb. Ol. Ung), nýbrž jest přihlížeti též k dalšímu 
vývoji věci až do dne rozhodnutí o návrhu na opětnou dražbu. Jest proto 
v souzeném případě míti zřetel též k podání firmy Josef B. z 30. července 
1930, podle nehož její pohledávka jest a také ke dni příklepu alespoň 
z nejvalnější části byla prý po právu a v němž prohlašuje, že částku nej
vyššího podání, připadající na tuto její pohledávku, nadále ponechá na 
nemovitostech do exekuce vzatých váznouti k převzetí vydražitelem. Po
kud jednotliví vydražitelé s tímto jejím prohlášením jsou co do nemovi
tostí jimi vydražených srozuměni, není překážky, by na ně připadající část 
pohledávky nepřevzali, třebaže by pohledávka ta jako pohledávka simul
tánní měla býti podle § 222 ex. ř. zaplacena hotově. Tento předpis není 
velící povahv, nýbrž dovoluje odchylku dohodou zúčastněných osob, jakž 
plyne z § 214 druhý odstavec a 222 prvy odstavec ex. ř. (srov. rozh. 
čís. 196 sb. býv. min. spr. ve Vídni a rozh. čís. 5955 sb. n. s.). Souhlasu 
vydražitelů ostatních v téže exekuci prodávaných nemovitostí nebo po
zdějších knihovních věřitelů není k této dohodě třeba, protože jí nejsou 
ve svých právech nijak dotčeni. Zejména pozdější věřitelé nemohou za
sahovati do práva předchozího věřitele, by své právní poměry o svých 
pohledávkách s původním dlužníkem aneb s vydražitelem, najmě o je
jich zaplacení nebo převzetí upravil podle vlastního úsudku. Ana tedy 
firma Josef B. jako věřitelka prohlásila, že knihovní pohledávku váz
noucí pro ni mimo jiné též na nemovitostech jí a stěžovatelkou Boženou 
K-ovou vvdražených nechá na těchto nemovitostech váznouti k pře
vzetí vvdřažiteli, byla. právě lak jako stěžovatelka Božena K-ová, jež 
s tímto' postupem souhlasila, zproštěna povinnosti, složiti část nejvyš
šího podání, připadající na převzaté části této pohledávky. Při tom 
může zůstati úplně stranou otázka, pokud firma Josef B. a synové by 
snad bvla povinnosti, složiti část nejvyššího podání připadajícího na 
její pohledávku zajištěnou na nemovitosti jí vydržené, zproštěna též 
z důvodu konsolidace, pro sloučení práva a závazku v její osobě (§ 470 
a 1445 a násl. obč. zák.). Již podle zásad shora vyložených, nebyly 
návrhy na povolení opětné dražby odůvodněné, jestliže pohledávka firmy 
lose! B. skutečně jest takovou částkou po právu, že její poměrná čá~t, 
jež připadá na nemovitosti jí a Boženou K-ovou vydražené, činí tohk, 
by započtením též částek těmito vydražiteli složených na nejvyšší ~o
dání v hotovosti, bylo nejvyšší podání řádně zaplaceno. Ježto v teto 
příčině rekursem vymáhající věřitelka rozhodnutí prvého soudu nena
padala zejména nenapadala správnost výpočtu v podání firmy Jose! B. 
ze dne' 30. července 1930, bylo změnou usnesení rekursního soudu ob
noviti rozhodnutí soudu prvého. 

čís_ 10492. 

Prozatímní opatření proti dědici. 

Lhostejno, že dlužníku nenapadlo z dědictví jmění, jehož se, týk~ 
prozatímní opatření, nýbrž jiné jměnl. Jde na vrub navrhovatele, týkal-lt 
se návrh jmění, jež nepatří odpůrci, 
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Podle § 75 III, dílčí novely k obč. zák, lze povoliti prozatímní opa
tření před odevzdáním pozůstalosti i na majetkové soubory. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1931, R I 1021/30.) 

K zajištění peněžité pohledávky navrhl věřitel, by odpůrkyni (EIse 
L,ové) bvlo prozatímním opatřením zakázáno nakládati s osminon zů
stavitelova podílu na firmě, jež jí připadla z pozůstalosti Ferdinanda 
L-a, najmě zcela nebo částečně vybírati pohledávky z tohoto nároku. 
S o udp r v é s t o I i c e návrh zamítl, rek u r sní s o u d povolil 
prozatímní opatření a přikázal pozůstalosti po Ferdinandu N-ovi (jejím 
zástupcům), by až na další opatření soudu se shora řečeného dědic
kého nápadu Else N-ové nic nevypláceli, ani nevydávali aniž co před
sevzali, co by mohlo exekuci na tento nárok zmařiti nebo značně stížiti, 
s tím, že od doručení tohoto zákazu ručí pozůstalost po Ferdinandu 
N-ovi za veškerou škodu, jež by povstala neuposlechnutím s0'"dního 
příkazu, od kteréhožto. ručení se může osvoboditi složením dlužného 
peníze na soudě nebo předáním věci, stížené zákazem, správci, jenž 
bude zřízen soudem k jejímu návrhu; prozatímní opatření bylo povoleno 
až ohrožený uplatní svůj nárok exekucí s tím, že nebude vykonáno, 
složí-li 'odpůrce na soudě 130.000 Kč. D ů v o rl y: První soud zamítl 
návrh na povoleni prozatímního opatření, maje za to, že předpokladem 
povolení jeho jest, by zděděná hodnota, jíž se prozatímní opatření týká, 
byla hmotnou věcí, čemuž tak v souzeném případě není. Podle § 379 
čís. 3 ex. ř. ve spojení s § 75 III. dílčí novely k obč. zák. jest přípustna 
soudní obstávka odpůrcovy pohledávky za třetí osobou. Třebaže po
zůstalost po Ferdinandu N-ovi není dosud projednána, přece jest EIse 
N-ové napadší osmina zůstavitelova podílu na firmě nárokem,jenž může 
býti právě tak jako jiný majetkový nárok postižen prozatímním opa
třením podle § 379 ex. ř.,ježto nejde o neurčitý podíl, nýbrž o podíl, 
jejž lze přesně zjistiti a jenž představuje určitý peněžní nárok dědicův, 
který lze projednáváním pozůstalosti realisovati. Podle § 75 III. dílčí 
novely jest přípustným prozatímní opatření (§ 379 ex. ř,) na jmění dě
dici dosud neodevzdané. Ježto jsou splněny ostatní náležitosti § 379 
ex. ř., bylo prozatímní opatření povoliti. .. 

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

D ů vod y: 

Výtka dovolacího rekursu, že stěžovatelce nenapadlo jmění,jehož 
se zatímní opatření týká, nýbrž že jí napadlo jmění jiné v dovolací stíž' 
nosti přesněji poznačené,jest bez právního významu, protože okolnost 
ta v řízení před soudem prvé stolice nepřišla na přetřes a proto ani 
v opravném řízení nemůže dojíti povšimnutí. Byla by však bez právního 
významu i proto, že jde na vrub navrhovatele, učinil-li návrh ohledně 
jmění, nepatřícího odpůrci, takže by pokus o výkon prozatímního opa
tření proti němu musil selhati aneb alespoň by se nedotýkal jeho záj-
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mů .. ~eob~tojí api ?r~h~ výtka doyolací stížnosti, že jmění, jehož se 
prozahmn! opatřelll tyka, lest majetkovým, souborem, na nějž podle 
§ 822 obc .. zak. nel~e povohti exe~ucl 3; tud!ž ani prozatímní opatření, 
pokud v po:,u~t~!ost, Jako v ~ouzenem pn pade, nebyla odevzdána. Podle 
§ v7~ trel! ?!lCl novely. k, obc. zák. lze k zajištění pohledávek za dědicem 
ucm~l! " pred odevzdalllm ve prospěch dědicových věřitelů prozatímní 
opatre:,' c~ do napadnuvšího dědického statku, totiž - byť i nikoli na 
dedl.cke pra,:o '! cel~!1 neb určitý podíl, přece jen - na určité hmotné 
P9z.ustalos!n' ve~" (ClS. 3581 sb. n. s.). K nim patří i zmíněné hromadné 
vecl a ll}aje.t~ove k~mP.1exy jako ~hrJ.1Y různých věcí jednotlivých, které 
~e poklada]l za vec jednu a byvaJl označovány společným jménem 
(§ 302 obč. zák). 

čís. 10493, 

Dohodli-li se manželé tak, že' manželka převzala na místě 'manžela 
výživu ditka a manžel se zavázal přispívati manželce na tuto výživu a 
dal tento ~árok kni~ovně z~jistiti, šlo o dohodu podle § 142, prvý od
stavec, obc. zák. II Jest o navrhu manžela, by na místo knihovního za
jištění byl nárok proti něnm na vyživovaci příspěvky zajištěn jiným způ
sobem (složením peněz), jednati a rozhodovati v řízení nesporném. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1931, R I 1043/30.) 

N~!ářským spisem ze dne 2. května 1925 zavázal se Josef c., platiti 
pro pn pad rozvodu své manželce Jindřišce C-ové na výživu a na oša
cení jejich nezletilé dcery Ludmily C-ové do čtvrtého roku dítěte mě
síčně 400 Kč, od čtvrtého do šestého roku dítěte 650 Kč a od šestého do 
dvanáctého roku dítěte 850 Kč měsíčně. Zároveň dal Josef C. za tento 
závazek, jakož i za další výživné a ošacení, které upraveno bude buď 
další úmluvou nebo soudem opatrovnickým, v každém případě však nej
výše do výše 20.000 Kč, do zástavy svůj dům č. p. 114. Návrhu Josefa 
C-a, jímž se nabídnul k zajištění výživného nezl. Ludmily C-ové na místě 
dosavadního knihovního zajištění na domě čp. 114 složiti 80.000 Kč 
hotově, o pat r o v nic k Ý s o u d vyhověl. Rek u r sní s o u d k re
kursu Jindřišky C-ové zrušil napadené usnesení i s předchozím řízením 
pro zmatečnost a odmítl návrh Josefa C-a. D ů vod y: Podle dohody 
rodičů, schválené opatrovnickým soudem vzala Jindřiška C-ová na sebe 
povinnost poskytovati nezletilému dítěti výživu na místě otce a otec za
vázal se své manželce k hrazení výživy nezletilé Ludmily C-ové platiti 
určité předem stanovené částky, takže dohodou tou vznikla soukromá 
práva mezi manželi, podle níž převzala manželka na místě manžela 
výživu dítěle, a manžel se zavázal jí na výživu dítěte přispívati urči
tými částkami do určité doby, a podle níž byl nárok manželky na 
manželově domě knihovně zajištěn. Tuto dohodu manželů mohl by 
ovšem opatrovnický soud změniti ohledně nezletilé Ludmily C-ové podle 
§ 142 druhý odstavec obč. zák., kdyby změněné poměry v zájmu dítěte 
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vyžadovaly nutná nová opatření. Totoho předpokladu však v souzeném 
případě není, zájem dítele změny dohody nevyžaduje, neboť k jeho 
výživě podle uvedené dohody jest povinna matka, výživu tu mu také 
matka poskytuje - opak se netvrdí - a není proto s hlediska zájmů 
dítěte důvodu na dohodě něco měniti. Návrh na změnu zajištění výživ
ného činí otec dítěte Josef c. v zájmu vlastním, jak sám v návrhu uvádí, 
takže tu schází pro změnu dohody co do zajištění výživného předpoklad 
podle § 142 druhý odstavec obč. zák. Zajištění výživného týče se jen 
Jindřišky C-ové jako oprávněné, jen tato může svolení ke změně zajištění 
- ovšem se svolením opatrovnického úřadu - dáti neb odepříti, ni
koliv však soud opatrovnický bez jejího souhlasu. Podle § 1 nesp. říz. 
v nesporných právních věcech soud pojednává jen potud z úřadu nebo 
na žádost stran, pokud to nařizují zákony. K zakročení z úřadu ohledně 
změny zajištění výživného nebylo důvodu, an zájem dítěte nové opa
tření nutně nevyžadoval. Aby žádosti Josefa C-a mohl soud v řízení 
,:,esporném vyhověti, bylo třeba souhlasné žádosti obou bývalých man
zelu, pokUd se týče souhlasu oprávněné Jidřišky C-ové. Ježto však 
tato souhlas odepřela, měl soud odkázati navrhovatele na pořad práva 
a neměl rozhodovati o věci, která není předmětem nesporného řízen/ 
Bylo proto vzhledem k ustanovení § 42 poslední odstavec j. n. rozhod
nouti, jak shora uvedeno. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by, nehledě ke zrušovacímu důvodu, znovu rozhodl o rekursu 
Jindřišky C-ové. 

Důvody: 

I kdyby bylo lze Souhlasiti s názorem rekursního soudu, že dohodou 
v:nikly mezi manželi C-ovými soukromoprávní nároky, ježto manželka 
pr~vz~la na místě manžela výživu dítěte a manžel se zavázal za to při
splvatl manželce na výživu dítka určitými částkami a dal zároveň tento 
její soukromoprávní nárok na poskytování určitých částek k úhradě vý
živy dítěte zajistiti pro ni na svém' domě, - přece nelze pochybovali 
o tom, že předmětem dohody byla úprava nároků dítěte proti rodičům 
na výchovu a výživu. Šlo tu tedy o dohodu ve smyslu § 142 prvý od
stavec obč. zák., která podle druhého odstavce tohDto ustanovení může 
býti soudem kdykoliv, a to i z úřadu změněna nastala-li změna poměrů 
dotýkající se zájmů dítěte a vyiadující proto 'novou úpravu. V této pří: 
čině tvrdí otec dítěte, že dům, na němž jest zajištěno zástavní právo 
pro ono pohledávání, potřebuje nutné, nákladné opravy, že však nemá 
k tomu potřebného kapitálu, jsa ve finanční tísni že si proto vymohl 
u banky zápůjčku 200.DOO Kč, která však musí býti knihovně zajištěna 
v prvním knihovním pořadí, a domáhá se proto výmazu knihovního za" 
jištění vyživovací povinnosti, za něž by složil hotově 80.000 Kč a pro- . 
hlašuje, že by jinak byl nucen dům prodati, čímž by jemu i dítěti vzni
kl~ značná škoda. Z toho jest zřejmo, že se návrh stěžovatelův dotýká 
nejen práv jeho manželky z notářského spisu, nýbrž i zájmů dítěte, ne-
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boť škoda, která by povstala případným prodejem domu daného v zá
stavu, postihovala by nejen knihovní věřitelku, matku dítěte, nýbrž po 
případě i dítě samo, kdyby matka nemohla dostáti převzaté povinnosti 
k němu. Tomu-li tak, nepochybil soud prvé stolice, když o návrhu, do
týkajícím se zájmů dítěte konal v nesporném řízení patřičná šetření a 
věcně o něm rozhodl, a není důvodnou ani výtka zmatečnosti, činěná 
tomuto postupu. 

Čís. 10494. 

Vydáno-li rozhodnutí o odmítnutí soudce okresního soudu podle 
§ 23 j. n. krajským soudem jako soudem prvé stolice, rozhoduje ve 
druhé stolici vrchní soud. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1931, R I 22(31.) 

K r a j s k Ý s o u d v K I a t o v ech nevyhověl návrhu žalobce, 
jímž odmítnul soudce ve sporu u okresního soudu v Domažlicích. Do 
tohoto usnesení podal žalobce rekurs, neoznačiv rekursní soud. Krajský 
soud předložil spisy nejvyššímu soudu. N e j v y Š š í s o u d postoupil 
spisy vrchnímu soudu v Praze 

neboť 

napadené usnesení, rozhodující o odmítnutí soudce okresního soudu 
podle § 23 j. n., bylo vydáno krajským soudem, jako soudem první sto
lice, takže ve. druhé stolici rozhoduje podle § 4 j. n. vrchní soud (sr. 
také Neumann k § 24 j. n., rozhodnutí uveřejněná v Jur. BUitter 1910 
Nr. 44 a v Právníku 1904 str. 445, dále rozhodnutí Č. 67 sb. n. s. a ob
dobu předpisů §§ 471č. I a 474 odsl. I c. ř. s.). 

čís, 10495. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
Jest ponecháno volnému uváženi dozorčí rady společenstva, zda po

kládá za nutné, by členy představenstva neb úředníky zatímně suspen
dovala. Zda suspense byla odůvodněna čili nic, rozhodne valná hro
mada. Bylo-Ii sesazeno celé představenstvo, bylo na dozorčí radě, by 
svolala valnou hromadu k volbě nového představenstva. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1931, R II 359(30, R II 360(30.) 

Rej st ř í k o v Ý s o u d nevyhověl žádosti členů družstva, by soud 
prohlásil valnou hromadu ze dne 9. března 1930 za nezákonnou a proti 
stanovám svolanou a volbu představenstva a dozorčí rady za nezá
konnou a odporující stanovám a povolil zápis nově zvolených členů 
představenstva. D ů vod y: Podle § 24 druhý odstavec zákona ze dne 
9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., může dozorčí rada prozatímně, až do 
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nejbližší valné hromady, sesaditi členy představenstva, uzná-li toho po
třebu. Rejstříkový soud není oprávněn zkoumati důvody, které dozorčí 
radu přiměly k sesazení představenstva. Jen valná hromada, jakž vy
svítá ze zálmna samého, má r0zhodnouti, zda sesazení členů předsta
venstva bvlo odůvodněné. Usnesení dozorčí rady řádně podle stanov 
složené jest spisy prokázáno, tak že není věcí soudu, by se jím dále 
zabýval. Podle ,~ 24 cit. zák., druhý odstavec, jest dozorčí rada povinna 
svolali mimořádnou valnou hromadu. M vlný jest názor stěžujících si 
členů, že jest již právoplatně rozhodnuto, že dozorčí rada v tomto pří
padě nebyla oprávněna valnou hromadu svolávati. Tato stránka svolání 
dozorčí radou nebyla rozhodnutím vrchního soudu a nejvyš~ího soudu 
nijak dotčena, ježto tato rozhodnutí jednala jen o potřebě svolání po 
rozumu § 24 družstev. zák., předposlední odstavec, nikoli o suspensi 
podle § 24, odstavec drubý, cit. zák. Soud, zkoumav doklady, shlEdal, 
že valná hromada byla řádně podle stanov svolána, že byl zastoupen 
předepsaný počet členú a že usnesení, týkající se vOlby, p,ředstavenstya 
a dozorčí rady, odpovídá zákonu i stanovám, takže dnesmm usnesen ll;' 
byla také změna představenstva do rejstříku společenstev zapsána. Cl
ti-li se členové družstva usnesenim valné hromady zkráceni ve svých 
právech, mohou postupovati proti usnesení .jen P?řadem prá':,a. R,~
k u r sní s o u d napadené usnesení potvrdIl. D u vod y: Predevslm 
není odůvodněn návrh stěžovatelů, by i usnesení valné hromady ze dne 
4. května 1930 bylo prohlášeno za nezákonné a by valná hromada, volba 
představenstva a dozorčí rady na ní předsevzatá a veškerá usnesení jako 
zákonu a stanovám odporující byla zrušena, neboť ohledně této ,~alné 
hromadv tu není soudního usnesení, proti němuž by mohla shznost 
směřovati. Stěžovatelé by byli museli. nejprv podáním vyvolati u~nesení 

. soudu ohledně této valné hromady a teprve proh tomuto usnesem by Sl 
mohli stěžovati. Pokud stěžovatelé napadají usnesení rejstříkového 
soudu, jest především rozhodným, zda jest odůvodněna .s,tížnost d? 
prvního usnesení, jímž byl zamítnut návrh, by byly prohlaseny valna 
hromada ze dne 9. března 1930 a volba nového představenstva a do
zorčí rady za nezákonné a stanová;'! odporující ? zároveň 1 i s~s~ense 
dosavadního představenstva za nezakonn0;.t. Byl-I~ postup ~Kldecne ;.te
zákonný a v rozporu se stanovam~, ?eo~sta:,by.?vsem an~ Zdpl~ nov~~h 
členú představenstva a vystoupem cl~;,u dřlveJslch. ""!"u Jest pred~~s!n! 
řešiti otázku zda byla schůze dozorCI rady na 27. unora 1930 radne 
svolána a zďa mohla dozorčí rada vysloviti suspensi dosavadního před
stavenstva a dále zda bvla dozorčí ra1a oprávněna svolati mimořádnou 
valnou hromadu a zda 'byla tato valná hromada svolána řádně. St~žo
vatelé míní že prý bylo rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 3. kvetna 
1930, R Ji 125(30, čís. sb. 9887, právoplatně rozhodnuto, že dozorčí 
rada by byla oprávněna svolati mimořádnou valnouh!omadu jen, kdyby 
to bylo v hospodářském zájmu družstva, jehož tu vsak nebylo pro se
sazení představenstva a pro svolání valné hromady. Stěžovatelé jsou na 
omylu. Podle § 24 zák. čís. 70/~873 ;'!á dozorč!. rada prá':,o sv?~atl 
valnou hromadu ve dvou na sobe nezavlslych pnpadech. PredeVSlm, 
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s~~pendovala-li ]Jřed~t~vens!vo, musí. svolati v~lnou hromadu co nej
dnve, a pak, je-ll to zadouclm a v zajmu spolecenstva. Rozhodnutí nej
vyššího soudu týkalo se jen oprávněnosti dozorčí rady ke svolání valné 
hromady pro tento dr!,~ý p~ípad a bylo vysloveno, že tu nebylo před
pokladu pro. toto svola~l. .Tlm však nebylo dotčeno právo dozorčí rady 
suspendovati dosavadlll predstavenstvo a svolati důsledkem toho mimo
řádnou valnou hromadu. Podle § 24 cit. zákona je dozorčí rada opráv
něpa k zatímní susp,:~si pyedstavens!Va, uzná-li to nutným. Jest řešiti 
o~azku, ,,-da. soudu pnslu~l zkoumati nutnost suspense. Z ustanovení 
zakona, ze Jest suspense jen zatímní a že o ní má rozhodovati valná 
h::?ma~a, kterou jest co nejdříve svolati, plyne, že toto právo soudu ne
pnslUŠI~ protož~ by mohlo býti předbíháno právu valné hromady jako 
vrcholneho organu. O tom, zda byla suspense nutna, čili nic, má roz
hodovati jen valuá hromada, jež také o tom rozhodla. Že byla dozorčí 
rada řádně obeslána, jest patrno z doručovacího příkazu. Všichni čle
nové dosavadní dozorčí rady byli pozváni, jak podpisy jest prokázáno. 
Způsob pozvání jest určen jen dopisem a je přípustné doručení náhradní. 
Bylo-li pozvání doručeno manželce Antonína č-a, který snad byl v Praze. 
stalo se doručení řádně. Ovšem mohlo by býti otázkou, zda svolavateÍ 
K. byl oprávněn ke svolání dozorčí rady, an až dosud byl jejím před
s~dou V. To však není ani vytýkáno, nehledíc k tomu, že stanovy ani 
zakon nepraví, kdo má schúzi svolati. Nestala se tedy vada v sezvání 
dozorčí rady a dozorčí rada byla též oprávněna usnésti se na zatímní 
suspensi dosavadního představenstva. Ana valná hromada ze dne 
9. března 1930 schválila toto usnesení dozorčí rady jako vrcholný orgán 
společenstva, jest usnesení to platné, byly-li jinak zachovány všecky 
předpisy zákona a stanov. Stěžovatelé neuvádějí jiné závady, než Že 
prý nebyli všichni členové řádně pozváni. Jest závažným, zda byly po
zvánky v nedoporučeném dopisu všem členúm odeslány a zda pozvání 
obdrželi. Neboť, ano není předepsáno pozvání dopisem doporučeným, 
učiní svolavatel své povinnosti zadost tím, že dopis odešle. Stěžovateíé 
tvrdí, že někteří členové nebyli pozváni ani do schůze dozorčí rady ze 
dne 27. února 1930, ani na valnou hromadu ze dne 9. března 1930. 
Kteří to členové jsou, neuvádějí. Soud rejstříkový má povinnost zkou
mati, zda tu podle předložených listin nejsou závady. Správně zjistil, 
že závad nebylo, že byla valná hromada řádně svolána. Je-li tomu tak, 
jsou i její usnesení platná, neboť nesprávný postup při hlasování není 
ani vytýkán. Tím je dána i legitimace nového představenstva k zastu
pování společenstva i ke zmocnění právního zástupce v této věci. Jest 
tudíž nesprávný názor stěžovatelú, že usnesení dozorčí rady ze dne 
27. února 1930 a valné hromady ze dne 9. března 1930 o sesazení dří
věj.Šího představenstva a volba nového představenstva jsou v rozporu 
se zákonem a se stanovami. Tím méně lze ovšem mluviti o zmatečnosti 
podle § 477 čís. 4 a 9 c. ř. s., kteréž ustanovení tu vůbec nepřichází 
v úvahu. Není-Ji odůvodněna první stížnost, není důvodnou ani druhá, 
neboť zápis nového představenstva byl právem povolen. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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D-ůvody: 

Jde o souhlasná usnesení nižších soudů a byla by dovolací stížnost 
přípustná jen, kdyby bylo napadené usnesení ve z ř e j mém rozporu 
se zákonem neb se spisy, nebo kdyby bylo stíženo zmatečností (§ 16 
cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák.). Těchto podmínek není 
a nemohlo býti dovolací stížnosti vyhověno. Vzhledem k vývodům stíž
nosti stačí dodati toto: Podle § 24 druhý odstavec zákona ze dne 9. dubna 
1873, čís. 70 ř. zák. může dozorčí rada, jakmile se jí to zdá nutným, 
zprostiti členy představenstva a úředníky prozatímně z jejich oprávnění 
až do rozhodnutí nejbližší valné hromady, kterou jest svolati, a učiniti 
nutná opatření pro zatímní další vedení podniku. V tomto případě po
necbává tudíž zákon volnému uvážení dozorčí rady (slova ,>jakmile se 
ji to zdá nutným«), zda pokládá za nutné, by členy představenstva neb 
úředníky z a tím n ě suspendovala. Jest to opatření zatímní, jemuž, by 
bylo trvale účinným, musí se dostati schválení nejbližší valné hromady, 
kterou jest svolati. Zda suspense byla odůvodněna čili nic, rozhodne 
valná hromada. Usnesla-li se tudíž dozorčí rada ve schůzi dne 27. února 
1930 na suspensi všech členů představenstva, pokládajíc to za nutné, 
jednala v mezích svého oprávnění podle § 24 druhý odstavec družst. zák. 
Poněvadž však bylo sesazeno celé představenstvo, nastala nutnost svo
lání valné hromady již k vůli případné volbě nového představenstva, 
neboť drUžstvo musí míti představenstvo (§ 15 družst. zák.). V této ne
zbytnosti svolání valné hromady k volbě nového představenstva, arci 
jen pro případ, že by sesazení dosavadního představenstva· bylo po
tvrzeno, vyčerpával se zájem družstva, takže k svolání valné hromady 
na den 9. března 1930 byla dozorčí rada oprávněna po rozumu § 24 
čtvrtý odst. družst. zákona. Není tu rozporu s rozhodnutím nejvyššího 
soudu ze dne 3. května 1930, č. j. R II 125/30, čís. sb. 9887, neboť tam 
šlo o svolání valné hromady dozorčí radou ke dni 1. prosince 1929, 
pokud se týče 8. prosince 1929 za účelem suspense členů představen
stva k němuž ovšem bylo třeba průkaZtl závažného věcného důvodu 
(§ 24 čtvrtý odstavec družst. zák.), který podán nebyl. Jen mimocho
dem budiž podotčeno že usnesení valné hromady ze dne 1. prosince 
1929 o svolání valné' hromady na den 8. prosince 1929 nebylo platné, 
poněvadž valná hromada ze dne I. prosince 1929 byla dozorčí ra:I0u 
svolána neprávem, takže o platnosti valné hromady ze dne 8. prosmce 
1929 mohlo býti uvažováno jen s hlediska § 24, druhý odstavec družst. 
zákona. Tvrdí-li dovolatelé, že členové určitého smýšlení nebyli řádně 
pozváni do schůze dozorčí rady ze dne 27. února 1930, jest to v rozporu 
se zjištěním rekursního o soudu, podle něhož byli všichni členové dosa
vadní dozorčí rady pozváni nedoporučeným dopisem, jak stanovy při
pouštějí (§ 13 stanov). Vzhledem k tomuto statutárně přípustnému způ
sobu pozvání jest přirozeno, že musí stačiti o?eslání dOPI'~U adresátu. 
Pokud jde o svolání valné hromady ke dm 9. brezna 1930, jest v proto
kole o této valné hromadě výslovně konstatováno, že byla řádně svolána. 
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čís. 10496. 

zalovaný nezletilec potřebuje spolupůsobení svého zákonného Ilá
stupce, není-Ii v žalobě omezení, že jest povinen zaplatiti zažalovaný 
peníz jen .pod exekucí na ono jmění, jhnž může podle §§ 151 246 II 247 
obč. zák. volně nakládati. ' 

Zjištění (odvolacího) soudu křestním listem, že žalovaný byl v čase 
podání žaloby nezleti1ým, může býti vyvráceno jen protidůkazem, že 
byl žalovaný již dříve propuštěn z otcovské moci. Nabídnutí důkazu 
křestním listem o nezletilosti žalovaného není nedovolenou novotou. 
. Jde o zmatek podle § 477 čís. 5 c. ř. s., byl-li nezletilec žalován 
osobně, aniž tu bylo případu § 2 c. ř. s. 

Byl-li rozsudek pro zmeškání přivoděn nezletilcem samým, jenž se 
nedostavil k roku, nemůže býti nedostatek procesní způsobilosti žalo
vaného a jeho zákonného zastoupeni. napraven podle § 7 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 2. února 1931, R I 17/31.) 

o d vol a c í s o u d zrušil rozsudek pro zmeškání, vydaný proti 
Míně K-ové, i s předchozím řízením pro zmatečnost. O ů vod y: Od
volání podáno jest otcem žalované, který podepsal plnou moc zástupce 
žalované strany, a připojen jest k němu rodný list, podle něhož se ža
lovaná Mína K-ová narodila ll. října 1909. Tímto křestním listem jest 
prokázáno, že žalovaná Mína K-ová v době podání žaloby (7. června 
1930) i v den prvého roku (30. července 1930) byla nezletilou ne
dosáhnuvši ještě 21. roků svého věku. Žaloba zněla jen na Mínu K-ovou 
a bvla doručena jí do vlastních rukou. Nebyla tudíž žalovaná zastoupena 
v řízení svým zákónným zástupcem a jest proto rozsudek pro zmeškání 
proti ní vydaný zmatečným podle § 477 čís. 5 c. ř. s. V prosbě žalobní 
není obmezení, že je"t žalovaná povinna zaplatiti zažalovaný peníz pod 
exekucí na jmění, s nímž podle § 151, 246 a 247 obč. zák. může volně 
nakladati. Proto potřebovala žalovaná ve sporu spolupůsobení svého 
.zákonného zástupce (a conk § 2 c. ř. s.). Vedení rozepře nebylo zá
konným jejím zastupcem schváleno. Podle obsahu žaloby se sice žalo· 
vaná zavázala ústně a písemně dluh Otty H-a zaplatiti, připomínajíc 
že za tím účelem chtěla jíti do služby. Toto tvrzení jest však zcela ne: 
rozhodné pro posouzení otázky procesní způsobilosti žalované, ano ani 
není tvrzeno, že se žalovaná zavázala zažalovanou částku zaplatiti z toho, 
co si ve s.\užbě vydělá, a že ve službě skutečně byla nebo jest ,a vy
dělala si tam tolik, by žalobní nárok mohla splniti a žádost žalobní a-ni 
nezní na zaplacení pod exekucí "na ono jmění, s nímž může podle §§ 151, 
246 a 247 obč. zák. volně nakládati« a tím nevyloučila pro tuto rozepřI 
potřebu spolupůsobení zákonného zástupce nezletilé žalované (§ 2 c. ř. s.). 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu, doplnil však napadené 
usnesení tak, že se žaloba odmítá. 
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Důvody: 

Rekurs není opodstatněn. Stěžovatel nevytýká, že křestní list před
ložený žalovanou v odvolání, na jehož základě měl odvolací soud za 
prokázáno, že žalovaná byla v čase podání žaloby nezleti1á, nedosáh
nuvši ještě 21 roků, jest nepravý a neplatný, namítá jen, že křestní list 
nemůže tvořiti důkaz o tom, že žalovaná nebyla v době podání žaloby 
zletilá,a že řádný důkaz mohla žalovaná podati o tom jen předložením 
úředního nebo soudního potvrzení, že nebyla dosud prohlášena za zle
tilou. Leč námitka neobstojí. Zjistil-Ii odvolací soud křestním listem, že 
ž",lovaná neměla v čase podání žaloby 21 let, jest také správný jeho 
právní názor, že žalovaná nenabyla v době té ještě zletilosti, ať se již 
věc posuzuje s hlediska § I zákona ze dne 23. července 1919 čís. 447 
sb. z. a n. platného v tuzemsku, nebo, je-li žalovaná, jak uvádí rekurs, 
příslušnici říšsko-německon, s hlediska § 2 obč. zák. platného v Ně
mecku. Neboť v obou případech nabyla žalovaná zletilosti teprve do
konaným 21. rokem. Že tomu tak nebylo, moblo býti vyvráceno proti
důkazem, že byla žalovaná propuštěna již dříve z otcovské moci (§ 2 
zákona ze dne 23. července 1919 čís. 447 sb. z. a n.). Leč žalobce ani 
v rekursu netvrdí, že tomu tak bylo. Žalované nebylo proto třeba pro· 
vádětí důkaz o tom, že nebyla dosud prohlášena za zletilou, ježto roz
hodné pro věc skutečnosti, prokázané křestním listem mohly býti vy
vráceny, jak již řečeno, jen důkazem, že žalovaná nabyla zletilosti již 
před dosažením 21. rokn svého věku. Výtka, že odvolací soud měl na
bídnutý dúkaz křestním listem zamítnouti jako nepřípustnou novotu, jest 
neodůvodněna, protože jest podle § 6 c. ř. s. k nedostatku procesní způ
sobilosti hleděti z úl-ední povinnosti v každém období rozepře, a odvolací 
soud byl proto povinen již z úřadu provésti potřebná šetření k nápravě 
tohoto nedostatku. Nebyla-li žalovaná v čase podané žaloby zletilá, ne· 
měla také, nešlo-li o případ § 2 c. ř. s., způsobilost jednati samostatně 
jako strana na soudě (§ I c. ř. s.), ježto nemohla samostatně vcházeti 
v platné.závazky (§ 865 obč. zák). Že nešlo o případ .§ 2 c. ř. s., vy· 
světlil odvolací soud zcela případně, a stačí po té stránce odkázati stě
žovatele na důvody napadeného usnesení, které se kryj í v podstatě se 
zásadami vyslovenými nejvyšším soudem již v rozhodnutí čís. 6484 
sb. n. s. Názor odvolacího soudu, že rozsudek prvého soudu byl stižen 
zmatečností podle § 477 čís. 5 c. ř. s., jest tedy správný, neboť žalovaná, 
jsouc žalována osobně, neměla sama procesní zpúsobilosti, nýbrž po' 
třebovala zákonného zástupce, kterým však nebyla zastoupena. Ježto 
pak šlo o rozsudek pro zmeškání a zmeškání bylo přivoděno právě ne
zletilou samou která se nedostavila k roku, nemůže podle povahy věci 
zjištěný nedostatek procesní způsobilosti žalované a jejího zákonného 
zastoupení v případě tomto býti napraven (§ 7 c.ř. s.). Nezbývalo než 
vyřknouti usnesením zmatečnost řízertí tímto nedostatkem stíženého, 
jakž učinil odvolací soud. Zrušil-li však odvolací soud rozsudek prvého 
soudu pro zmatečnost a pro vyřízení věci nebylo následkem toho již 
zapotřebí dalšího jednání, měl ovšem podle § 478 prvý odstavec c. ř. s. 

" 

" , 
~1 

'I 
I: 



- čís. 10497 -
120 

vyřknouti. zároveň od~ítnutí žaloby. Ježto tak neučinil bylo podle § 478 
a 513 c. r. s. usnesem leho v tom smyslu doplniti. 

čís. 10497. 

Pojišťovací smlouva. 
• Bylo-Ii .touž pojišť~~a~í policí pojištěno několik skupin věcí a pro 

kazdou z n~ch ~ylo zv!ast~. stanoveno pojistné, jde o více pojišťovaclch 
sml~v uzavrenych touz pOJistkou a nemá nesprávný údaj pojištěnce co 
do j~dné skupiny vliv na platnost pojišťovacl smlouvy co do ostatnich 
skupm. ~esejd~. na. tom, že některé vedlejší poplatky byly vypočteny 
z celkoveho pOjlstneho. 

(Rozh. ze dne 2. února 1931, Rv I 206/30.) 

?alovaní byli pojištěni .ll žalující pojišťovny proti požáru, na sta
vem na 50.900 Kc, na svrsky na 28.000 Kč a na hospodářské nářadí 
na 4;00~. ~c. Bles~em byla usedlost žalovaných zapálena a zničena. Po
dle uda]u zalo;ranych byly prý zničeny všechny svršky. Pojišťovna vy
plahla zaloyanym 50;046 Kc, z toho na svršky 16.785 Kč. Napotomním 
pravoplatnym trestmm rozsudkem bylI žalovaní odsouzeni pro zločin 
podv?du Qodle .§~ } 97 a .199 !r. ,zák.. spáchaný t~m, že žalující pojišťovnu 
Is~vJ~ predst~rall1m ~ )~dnamm, ze velIkou cást zachráněných. před. 
Inetu J~ko shorel.ou ?1~sl!1 a SI ~a t? nechali vyplatiti pojistné, ačkoliv 
Jim v ~ase yplatňovam te~hto naroku a I potom dobře bylo známo, že 
tyto pr~dmety ?yly. z.~c~raneny, uvedh.v omyl, kterým žalující pojiš' 
!ovn~ skodu.prevysuJlcl 2.000 Kč utrpeti měla a také vyplacením po
]!st~eho u!rpela. Ž.alobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalo
vany<;h. vracení celé vyplacené pojistné sumy i s dalšími výlohami. O b a 
n I. z s 1 S o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto 
d u.':'? d ů; Poněvadž žalovaní porušili povinnost uloženou jim čl. 18 
PO]!st ?vaclch yodmít;ek a d.opustili. se zločinu podvodu na žalobkyni, 
~trahh .podle. cl. ~ 9 vu~~c pr.avo na)a~ou~ol!v náhradu proti pojišťovně. 
Ze tu Jest nektery z pnpadu druhe vety cl. 19 odvolatelé sami ani ve 
sporu netvrdili. S právním názorem odvolatelů' že se ustanovení čl. 19 
může vztahovatijen na svršky, ohledně jichž z'atajení byli žalovaní od
~?.llzem 'pro zlocm P?dvodu, nelze souhlasiti. Neboť to, že podle po
Jlsťovacl smlouvy byl! žalovaní pojištěni zvlášť na stavení domácí za
říz~ní !l h?spo~~~sk.é n~řadí a~ do vrše 8~.0~0 Kč nemá vÝznam, nejde 
o tn ruzna .!:0,l'ster:1 a zalovam ztratil! svym Jednáním právo žádati ná
hradu z POJlst?VaCl smlouvy vůbec a jsou proto povinni vrátiti celou jim 
VYplace.nou !,o]l'stnou Sumu. Ustanovení čl. 18 a 19 pojišťovacích pod
mmek JSou Jasná, takže není místo pro použití ustanovení § 915 věty 
druhé obč. zák. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
soudu prvé stolice s poukazem, by dále jednal a znovu rozhodl. 
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Důvody: 

Dovolání, pokud je opřeno o dovolací důvod podle č. 4 § 503 c. ř. s. 
právem vytýká, že odvolací soud mylně vyložil pojišťovací smlouvu a že 
proto posoudil spornou věc po právní stránce nesprávně. Bylo zjištěno, 
že žalovaní byli pojištěni podle pojišťovací police Č. 116.879 I. na sta
vení na 50.000 Kč, ll. na svršky na 28.000 Kč a III. na hospodářské ná
řadí na 4.000 Kč. ž.alovaní byli odsouzeni pro zločin podvodu podle 
§§ 197 a 199 tr. zák. spáchaný tím, že žalující pojišťovnu lstivým před
stíráním a jednáním, že totiž"nlásili velikou část zachráněných předmětů 
jako shořelou a dali si za to vyplatiti pojistné, ačkoliv jim v čase uplat
ňování těchto nároků a i potom bylo dobře známo, že tyto předměty byly 
zachráněny, uvedli v omyl, kterým žalující pojišťovna měla utrpěti a 
také utrpěla škodu větší než 2.000 Kč. Podle tohoto zjištění usoudil 
odvolací doud, že žalovaní porušili povinnost, která jim byla uložena 
v čl. 18 všeobecných podmínek pojišťovacích,že se dopustili na žalob
kyni zločinu podvodu a že proto podle čl. 19 těchže podmínek ztratili 
vůbec právo na jakoukoliv náhradu proti pojišťovně. Tento právní názor 
odvolacího soudu nelze schváliti. Podle police byly pojištěny tři sku
piny věcí a bylo pro každou skupinu zvláště ustanoveno pojistné, ad I. 
150 Kč, ad II. 84 Kč a ad III. 12 Kč. Nerozhoduje, že 15% délková 
srážk~ vedlejší poplatky, kolkovné a hasičský příspěvek vypočteny jsou 
pak jiz z celkového pojistného 246 Kč. V lakovém případě jde o více po· 
jišťovacích smluv, uzavřených touž pojistkou, a nemá proto nesprávný 
údaj ve příčině jedné skupiny vliv na platnost pojišťovací smlouvy 
ohledně ostatních skupin. Nepozbyli tedy dovolatelé tím, že ohledně 
jedné nebo dvou skupin učinili úmyslně křivá udání, nároku na pojišťo· 
vatelčino plnění ohledně ostatních skupin, nesprávnými údaji nedotče
ných. Bylo proto dovolání vyhověno. Soudy. nižších stolic neobíraly se 
z důvodu nesprávného posouzení sporné věci po právní stránce ostat
ními námitkami a vývody obou stran neučinily v těchto směrech potřebná 
zjištění. Proto nezbylo, než vyhověti druhe části dovolacího návrhu a, 
jelikož vada sahá do prvé stolice, rozhodnouti, jak se stalo. 

čís_ 10498. 

Proti usnesení Odvolacího soudu, jímž byl pro zmatečnost zrušen 
rozsudek prvého soudu i s předchozím řízením počínajíc doručením 
žaloby a prvému soudu uloženo, by žalobu řádně doručil a v řízení po
kračoval, aniž vyhražena pravomoc, není přípustným rekurs na dovo
laci soud_ 

(Rozh. ze [tne 2. února 1931, R II 10/31.) 

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby rozsud
kem pro zmeškání žalovaného. O d vol a c í S o u d zrušil napadený 
rozsudek i s předchozím řízením, počínajíc doručením žaloby, pro zma-
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tečnost a vrátil věc prvému soudu, by žalohu řádně doručil a v řízení 
pokračoval. 

N e i v v š š í s o II d odmítl dovolací rekurs správně rekurs. 

Dů\'ody: 

Nejd~ ~ dovolacf rekurs, ný~rž o rekurs proti usnesení odvolacího 
soudu, Jlmz byl z duvodu zmatecnosti podle § 477 čís. 4 c. ř. s. zrušen 
~?zs,:dek p~o zme~~ání. a procesnímu soudu bylo nařízeno, by žalobu 
radne dOruCll a v nzem pokračoval. Rekurs proti tomuto usnesení není 
d,ov?len: Dos~ov § 519 ys, 2 c. ř. s. 5'všem svádí k výkladu, že usnesení, 
Jlmz odvolaCl soud zrusll pro zmatecnost rozsudek prvního soudu, vždy 
lz~ napa~a!l rekursem, nehledíc k tomu, zda byla žaloba zároveň od
mltnuta, Cl zda ?ylo .prvnímu soudu další jednání !1ařízeno. Avšak před
pIS. ten l.e~t vyklad~h. y sO.'1Vlslost~ a '! souladu s predpisy §§ 478 a 479 
c. r. s., Jez upravu]! flzem po zrUsem rozsudku pro zmatečnost a z nichž 
vyplývá, že bezvvhradné použití § 519 čís. 2 c. ř. s. jest jen tehdy na 
mIste, byl-ll podle § 478 prvý odstavec c. ř. s. nejen rozsudek prvníhcr 
soudu 12~'0 zmatečn?~t ~~ušen! nýbrž J, žaloba ?d!flítnu~a,. nsboť tí~ jest 
spor vynzen a nemuze lIZ dOJIÍ! k dalslmu Jednam. Nem-h vsak zrusením 
rozsudku spor vyřízen, nýbrž má-li procesní soud dále jednati (§ 478 
druhý odstavec c. ř. s.), platí předpis § 479 c. ř. s., který výslovně od
kazuje na § 478 c. ř. s. a nařizuje, že s ustanovením roku má býti sečkáno 
Jen tehdy, pojal-li odvolací soud do zrušovacího usnesení výhradu pravo
moci, kterážto výhrada souhlasí s předpisem § 519 čís. 3 c. ř. s. To se 
v .~ouzen~m případě nestalo a není tedy rekurs podle § 519 čís. 3 c. ř. s. 
pnpustny ... y ~~~t~, smyslu i.e.s,t jUdikan.:ra nejvyššího soudu - právě 
.tak, Jal\o J,IZ dnVe]SI~O ne]vysslho soudmho dvoru ve Vídni - jednotná 
a dusledna (sr. na pro rozh. čís. 510 sb. n. S. a četná rozhodnutí v ko
mentáři. ,Neumannově k § 519 čís. 2 c. ř. s. Jinak ovšem pojednáaí 
v Pravmku 1925 str. 51 a další). Bylo proto nepřípustný rekurs odmít-
nouh podle § 526 druhý odstavec c. ř. S. . 

čís. 10499. 

Na úrodu dosud neoddělenou nelze vésti exekuci podle §§ 249 a 
násl. ex. ř. Platí tu § 252 ex. ř. 

Do usnesení exekučního sO\ld\l, jímž byla povolena exekuce na ne
oddělenou úrodu z přiděleného pozemku, jest oprávněn k rekursu Státní 
pozemkový úřad. 

Možnost odstraniti povolenou exekuci návrhem podle § 39 čís. 2 
ex. ř. nebrání, by proti povolení exekuce nebyl podán rekurs. 

(Rozh. ze dne 2. února 1931, R II 15/31.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil vymáhajícímu věřiteli k vydobvtí 
peněžité pohledávky exekuci zabavením a prodejem veškeré neodděle'né 
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úrody z nemovitostí zbytkového statku. Rek u r sní s o u d k rekursu 
Státního pozemkového úřadu exekuční návrh zamítl. D ů vod y: . Podle 
§ 252 ex. ř. smí býti phslušenství nemovitosti, které jest na ní (§§ 294 
až 297 obč. zák.) vzato do exekuce jen s touto nemovitostí samou. To 
platí podle § 295 obč. zák. i o úrodě dosud neoddělené, která jest podle 
§ 293 obč. zák. v právním smyslu věcí nemovitou. Na úrodu dosud ne
oddělenou nemůže proto býti vedena exekuce podle § 249 a násl. ex. ř. 
Usnesení ze dne 4. května 1930, pokud exekuci tu povoluje zabavením 
a prodejem úrody, jest nesprávné a dokonce z úřadu mohl dodatečně 
prvý soud podle § 39 čís. 2 ex. ř. zahájiti řízení, by exekuci zrušil. 
V souzeném případě podává stížnost do onoho usnesení Státní pozem· 
kový úřad v Praze, ačkoli není přímo stranou této exekuční věci a nebylo 
mu usnesení to doručeno. Jest proto zkoumati jeho oprávnění ke stíž
nosti. Zbyikový statek, o nějž tu jde, jest podle výpisu z desk zemských 
majetkem zabraným a povinnému přiděleným. Státní pozemkový úřad 
jest proto podle § 23 a 36 přídělového zákona oprávněn a povinen hájiti 
veřejné zájmy pozemkové reformy a domáhati se nápravy tam, kde by 
tyto zájmy byly ohroženy. Na tento příděl lze podle § 36 příd. zákona 
vésti exekuci jen vnucenou správou, exekuce povolená na neoddělenou 
úrodu odporuje tomuto předpisu přídělového zákona a Státní pozemkový 
Úl'ad právem si stěžuje do porušení tohoto předpisu a domáhá se ná
prayy. Jeho zakročení neděje se v roli strany podle exekučního řádu, 
nýbrž jebo oprávnění plyne z předpisů přídělového zákona. Poněvadž 
usnesení ze dne 4. května 1930 nebylo Státnímu pozemkovému úřadu 
vůbec doručeno, není jeho stížnost podaná dne 18. června 1930 opozdě~ 
nou, neboť rekursní lhúta ještě nepočala proň běžeti. Usnesení prvého 
soudu v napadené části odporuje předpisům § 252 ex. ř. a § 36 přídělo· 
vého zákona, muselo býti k této stížnosti změněno a exekuční žádost 

. v této části zamítnuta. 

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

D ů v (> d y: 

Dovolací rekurs není opodstatněn. Pokud si dovolací rekurentka stě· 
žuje na to, že rekursní soud přiznal Státnímu pozemkovému úřadu v této 
exekuční věci co do exekuce vedené na neoddělenou ještě úrodu na 
pří dělových pozemcích právo k rekursu, dovodil oprávnění Státního po
zemkového úřadu zcela případně rekursní soud z .ustanovení § 23 'pří
dělového zákona ze dne 30. ledna! 920, čís. 81 sb. Z. a n., podle nehož 
jest Státní pozemkový úřad povolán, by dbal toho, by přidělená půda 
nebyla odcizeua účelúm, které sleduje příděl (srovnej sb. n. S. čís. 5851, 
5891, 7711 a 8254), a odkazuje se v tom směru na důvody napadeného 
usnesení. Nelze přisvědčiti dovolací rekurentce ani, pokud má za to, že 
rekurs Státního pozemkového úřadu bylo odmítnouti proto, že toho, 
čeho se bylo rekursem domáháno, zrušení povolené exekuce, bylo lze 
dosíci návrhem podle § 39 čís. 2 ex. ř. Možnost odstraniti povolenou 
exekuci l'ávrhem podle § 39 čís. 2 ex. ř. nebránila však Státnímu po· 
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zemkovému úřadu čeliti již povolení exekuce rekursem a odmítnouti 
proto re~u~s ~ uvede~ého důvodu nebylo lze. ye věci sal:'é je napadené 
usnesem, Jimz byl navrh na exekuci zabavemm a prodejem neoddělené 
ještě úrody na přídělových pozemcích zamítnut, správné. Podle § 252 
ex., ř. ~esmí býti přís!ušenství nemovitosti, k němuž patří podle § 295 
obc. zak. i neoddelene plody, vzato do exekuce leč s nemovitostí samou 
a ))09Ie ~ § 23 a 36 př!dělového zákona !7e ~ vydobytí pohledávky na 
pndelove pozemky a hm i na ]e]1ch pnslusenství vésti exekuci jen 
pokud se týče po pravidle (§ 12 zákona úvěrového ze dne ll. březn~ 
1920, čí~. 166 sb. z. a n) jen vnucenou správou. S těmito předpisy se 
navrzena exekuce nesrovnavala a byl rekursním soudem návrh právem 
zamítnut. 

Jest na obchodníku, by neobjednané zboží nepřijal, pokud se týče 
bylo-li omylem přijato, by si je neponechal a by odesílatele zboží způ~ 
sobem vylučujícím každou pochybnost náležitě informoval a upomínal, 
by se zbožím jinak disponoval. 

(Rozh. ze dne 2. února 1931, Rv II 74/30.) 

Žalobu o zaplacení kupní ceny za dodané zboží (motorový olej) 
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. D ů vod y: Jest zjištěno, že zboží bylo přijato zaměst
nankyní žalovaného k tomu oprávněnou v jeho obchodě, dále že účet 
znějící na jméno žalovaného, nebyl vrácen a že žalovaný nikterak toh~ 
nedbal, by zboží bylo pro žalující firmu uschováno, až o něm bude jinak 
dlSponovatJ, a naopak, že žalovaný tomu nezabránil a trpěl, by dodaný 
ole] byl upotřeben jeho zaměstnancem L-em pro auto, jež mu byl svěřil 
k vykonání jeho služebních povinností v zájmu firmy, posléze že" po 
dodání zboží účetní žalované strany při telefonickém rozhovoru se ža
lujícím a pak osobně při návštěvě Lva S-a nic proti dodání a fakturováni 
oleje žalované straně nenamítal, ba dokonce vyrovnání účtu přislíbil. 
Ovšem nebyla žalovaná strana se žalující stranou ve stálém obchodním 
styku, naopak šlo o první obchod stran. Nicméně byla žalovaná strana 
po~le ~ázoru odvolacího soudu i v tomto případě povinna, by se, chtěla-li 
obJednavku a dodání zboží jako pro ni neplatnou a nezávaznou odmít· 
nout, docela jinak zachovala, než se skutečně stalo. Jde o obchodní věc 
a, any obě strany jsou obchodníky, jest použíti zásady cti a víry v ob
chodním životě. Podle této zásady bylo však na žalovaném, by zboží 
neobjednané nepřijímal, pokud se týče, bylo-Ii zboží mylně přijato, by si 
je neponechal a by žalující firmu způsobem každou pochybnost vylu
čujícím o této své vůli náležitě informoval a upomínal, by se zbožím 
Jmak disponovala. To vše se - jak shora zjištěno - v souzeném pří
padě nestalo, nýbrž stal se právě opak toho všeho, pročež žalující právem 
může žádati na žalovaném zaplacení kupní ceny. 

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

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc úplně správně a do
volatel se poukazuje na správné důvody napadeného rozsudku, jež ne
byly vyvráceny vývody dovolání. Odvolací soud nevyslovil názor, že 
dovolate1 byl povinen vrátiti žalobkyni zboží, ný~rž jen, že ji měl infor
movati že zboží neobjednal a že je nepřijme. Ze by tento postup byl 
odpovídal zásadě poctivosti a důvěry v obchodním životě, dovolatel 
sám vycítil, namítaje, že tak učinil a vrátil žalobkyni fakturu. DovJlatel 
připustil, že zboží bylo mylně přijato, a proto bylo jeho povinností, by 
tento omyl žalobkyni včas vysvětlil. Avšak podle zjištění odvolacího 
soudu se tak nestalo, naopak účetní dovolatelův přislíbil vyrovnání účtu, 
což dovolatel ani nenapadá. Odvolací soud necituje ustanovení § 914 
obč. zák. a netřeba se proto zabývati vývody dovolání, vycházejícími 
z opačného předpokladu. Odvolací soud vychází při právním posouzení 
věci zřejmě z ustanovení čl. 279 obch. zák. a § 863 druhý odstavec 
obč. zák. Jak dovolatel připouští, šlo o reální ofertu a přijal-li ji, jak 
odvolací soud právem za to má, jde o obchod podle čl. 271, pokud se 
týče 273 obch. zák. a nesejde na tom, že dovolatel zboží neobjednal. 

čís. 10501. 

Nelze povoliti rozluku podle § t 7 rozl. zák., stala-Ii se v případě 
§ 13 c) rozl. zák. soudní výzva k návratu a její neuposlechnutí teprve 
po právoplatném rozhodnuti sporu o rozvod. 

(Rozll. ze dne 3. února 1931, R 1 928/30.) 

M"anželství stran bylo právoplatně rozvedeno od stolu a lože z viny 
manželky pro zlomyslné opuštění. žádosti manžela o povolení rozluky 
nebylo původně vyhověno (viz rozh. čís. sb. 8806) v podstatě proto, 
že manželka nebyla vyzvána k návratu. V napotomní žádosti o povolení 
rozluky tvrdil manžel, že zatím vyzval bezvýsledně manželku k návratu. 
S o udp r v é s t o I i c e k této žádosti rozluku povo\il, rek u r s n i 
s o u d návrh zamítl. D ů vody: Rozhodnutím čís. sb. 8806 bylo právo
platně vysloveno, že jen na základě rozsudku, jímž bylo rozvedeno 
manželství stran, nelze vysloviti rozluku manželství. Jest otázkou, zda 
jest to možné nyní, když manžel vyzval prý mezitím bezvýsledně man
želku k návratu. Tuto otázku jest zodpověděti záporně. Soudní výzva 
k návratu podle zák. 320/1919 je jen předpokladem, by mohl býti uplat
ňován rozlukový důvod podle § 13 c) cit. zák. Že nebylo ,uposlechnuto 
výzvy, není o sóbě rozlukovým důvodem, nýbrž jest podle § 13 c) dále 
zapotřebí, by manželka zlomyslně opustila manžela. Jinými slovy: Ne
dostatek včasné výzvy k návratu v rozvodovém sporu nemůže býti od
straněn tím, že dodatečně po rozsudku o rozvodu, dojde k soudní výzvě. 
Pro rozsudek o rozvodu,na jehož základě jest posuzovati nynější žá-
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dost o rozluku, jest tudíž výzva k návratu, jež se stala dodatečně zcela 
bez významu. Rekursu bylo vyhověti a návrh zamítnouti. ' 

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

Důvody: 

V nesporném řízení lze podle § 17 zákona čís. 320(1919 vysloviti 
ro;;luku z ~ěkterého z důvodú vytčených v § \3 rozl. zák. na základě 
pr~v0l!latn~ho Eo~su~k~ rozvodov~ho jen, dojde-li soud po provedeném 
setre~l, k pres~edcen!, ze by skutecnosh ve sporu o rozvod na jevo vyšlé 
byly ]IZ .tenkr~te ?~uvodmly vyrok o rozluce, kdyby bylo o ni žalováno. 
Usnesemm ne]v~~s:~? ~~udu ze dn: 21. března 1929 R I 40(29 (sb. 
n. s. 8806) o dnVe]SI zadosh manzela o rozluku jeho manželství bylo 
v souhlasu s ustálenou judikaturou (srov. sb. n. s. 6982) vysloveno že 
v.§ 13 c) r.ozl. :zák. jsou stanoveny dvě podmínky tohoto rozlukoJého 
d~vo.du, t. ]. nejen ~Iomyslné opuštění, nýbrž i soudní výzva k návratu 
a ]~]l n~u1?o~lechnuh. Pon.evadž § 17 rozl. zák. vyžaduje, by skutečnosti, 
oduvodnupcl ~ozlukoyy vyrok, byly tu již za sporu o rozvod a v tomto 
sP.oru ta~e na]e."o vysly a l,en za tohoto. pře~pokladu a za dalších pod
mmekpnpo~sh rozhodnut.l o rozlukovem duvodu v řízení nesporném, 
p~yne z !,,:s,neho ,doslovu ;;akona" že nelze tohoto ustanovení § 17 rozl. 
zak. pouzlÍl, kdyz se druha skutecnost a podmínka rozluky podle § 13 c: 
rozl. zák., toti~ soudní výzv~ k návratu a její neuposlechnutí, stala aŽ 
po pravoplatnem rozhodnuh sporu o rozvod, a tudíž za rozvodového 
sporu tu vůbec ještě nebyla a nemohla ovšem v něm ani na jevo vyjíti. 

čís. 10502. 

žalobou proti okresní nemocenské pojišťovně lze se idomáhati vý
mazu zástavního práva, j když se zápis stal exekučně. Soud nemůže 
však přezkoumati správnost doložky o vykonatelnosti na platebním vý
měru, nýbrž jest mu hleděti .len k tomu, zda -byla formálně splněna pod
mínka § 175 zákona ze dne 9. září 1924, čís. 221 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1931, R I 1017(30.) 

Na nemovitost žalobkyně byla na základě platebního příkazu 
okresní nemocenské pokladny opatřeného doložkou vykonatelnosti po
volena exekuce vnuceným zřízením zástavního práva a vnucenou draž
bou. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně rozsudku, by okresní 
nemocenská pokladna byla uznána povinnou obnoviti dřívější stav po
zemkové knihy a dáti vymazati exekuční zástavní právo pro pohledávku 
žalované. žalobní nárok odůvodňovala žalobkyně tím, že jde o dluh 
manžela žalobkyně, nikoliv o dluh žalobkyně, že žalobkyně nedostala 
platební příkaz a že tudíž platební příkaz nebyl podle § 175 zákona ze 
dne 9. září 1924, čís. 221 sb. z. a n. vykonatelným proti žalobkyni, takže 
tu nebyl platný exekuční titul. Námitce nepřípustnosti pořadu práva 
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s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu zamítl. D ů vod y: žaloba 
jest sice výslovně označena jako žaloba o výmaz, avšak podle jejího 
obsahu jde o žalobu pogle § 36 čís. I eX. ř., ježto žalobkyně popírá, že 
nastaly okolnosti rozhodné pro vykonatelnost. žaloba činí tudíž ná
mitky proti exekučnímu titulu, proti platebnímu výměru opatřenému do
ložkou vykonatelnosti (§ 175 zák. čís. 221(1924), a domáhá se toho, 
by tento exekuční titul byl prohlášen proti žalobkyni bezúčinným, a to 
z . důvodů, o nichž nemůže soud rozhodovati ani jako o otázce před
běžné, ježto toto rozhodnutí jest podle § 239 cit. zák. výslovně vyhra
ženo politickým úhdům. Nemůže proto soud o námitkách ani jednati 
ani rozhodovati a jest námitka nepřípustnosti pořadu práva odůvodněna. 
Rek II r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů -
vod y: Ze žalobního žádání plyne, že se žalobkyně domáhá toho, by 
byl zjednán dřívější stav pozemkové knihy a že se za tím účelem domáhá 
odsouzení žalované, by dala vymazati exekučně vložené zástavní právo. 
Třebaže se tento vklad stal exekučně, není vyloučeno· použití § 61 knih. 
zák., o nějž se žaloba opírá, ježto toto zákonné ustanovení zahrnuje 
v sobě i případy, kde nesprávnost knihovního vkladu souvisí s vedením 
exekuce. Nelze o tom pochybovati, že za tohoto stavu věci jest opodstat
něna příslušnost soudu, pokud se týče přípustnost pořadu práva. Třebaže 
za sporu bude řešiti předběžné otázky, jež obvykle rozhodují úřady 
správní, není tím přivoděna nepřípustnost pořadu práva, ježto, nechce-li 
procesní soud sám řešiti předběžnou otázku, může řízení přerušiti podle 
§ 190 c. ř. s. žalobkyně tvrdí, -že jí nebyl vůbec doručen výměr žalované 
strany,' a že tu tedy není pro ní exekuční titu\. Řešiti tuto otázku mohou 
i soudy, při čemž budiž podotčeno, že okolnost, že exekuce byla právo
platně povolena, není na závadu, by ona otázka nebyla řešena v rámci 
tohoto sporu. 

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

Důvody: 

Rekursní soud posoudil věc správně po právní stránce, zamítnuv 
námitku nepřípustnosti pořadu práva. Nezáleží na tom, že žalobkyně ne
odporovala jiné exekuci vedené pro tutéž pohledávku a že otálela s touto 
žalobou, ač příslušné exekuční řízení bylo zahájeno delší čas před jejím 
podáním. Tím není ještě oprávněna . řečená námitka. žaloba jest zvenčí 
označena jako žaloba o výmaz a podle její prosby domáhá se jí žalob
kyně skutečně a jen výmazu knihovního práva zástavního .. O tom musí 
rozhodnouti soud a nemohou rozhodnouti správní úřady. Ovšem nemůže 
soud přezkomnati správnost doložky o vykonatelnosti na platebním vý
měru a nemůže se proto věcně po této stránce zabývati tvrzeními žaloby 
(sr. rozh. čís. 9259 sb. n. s.). Ale to nevadí, by nerozhodl věcně o ža
lob ním žádání, hledě jedině k tomu, zda byla formálně splněna pod
mínka § 175 zákona~ čís. 221(24. Bylo na žalobkyni, by se bránila pla
tebnímu výměru předepsaným způsobem, nebyl-li správný věcně. Ža, 
lobu opřenou jen o výtky činěné věcné správnosti platebního výměm 
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formálně správného, jest zamítnouti proto, že o tomto předpokladu, 
o věcné správnosti platebního výměru nemůže soud rozhodnouti ani 
předurčujícím způsobem. 

čís. 10503. 

Při koupi zboží obchodníkem k dalšímu zcizení nelze míti za to, že 
kupítel, přijav faktury, pokud byly opatřeny položkou výhrady vlast
nictví a proti doložce se neohradiv, mlčky přistoupil na tuto výhradu, 
najmě, nebylo-li v komisních notách zmínky o výhradě vlastnického 
práva a také l1ěkteré faktury, jimiž byly tyto komisní noty vyřizovány, 
neobsahovaly doložku o této výhradě. 

(Rozh. ze dne 3. února 1931, Rv I 69/30.) 

Žalobkyně dodávala žalovanému zboží. Účty byly opatřeny doložkou, 
že zboží zůstane až do úplného zaplacení vlastnictvím žalobkyně. 
O jmění žalovaného bylo zahájeno vyrovnací řízení, jež skončilo vy
rovnáním na 58%. Žalobkyně přihlásila k vyrovnání žalovaného celou 
svou pohledávku. Žalobě, jíž se domáhala žalobkyně na žalovaném za
placení plné kupní ceny, pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce vy
hověl, o d vol a cí s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Odvolání nelze 
upříti oprávnění. žalobkyně opírá žalobu především o to, že žalovaná 
nic nenamítala proti doložce na účtech ze dne 7. října, 20. října a 3. listo
padu 1927, správně 16. září, 20. září a 3. listopadu 1928, že zboží zů
stane až do úplného zaplacení trhové ceny jejím vlastnictvím a že vzhle
dem k tomu, že na objednacím lístku jest poznamenáno, že vyUzení 
zakázky, jest žalobkyni vyhraženo, musela žalovaná odporovati doložce 
o výhradě vlastnictví, jinak lze míti mlčení za schválení výhrady vlast
nidví a že proto výhrada vlastnictví byla mlčky ujednána. Podle před
ložených šesti účtů jest zjištěno, že z těchto účtů jen účty ze dne 16. září 
1927, 20. září 1927 a 3. listopadu 1927 mají doložku o výhradě vlasl
nictví. V tom, že žalovaná nic nenamítala proti těmto třem účtům, nelze 
spatřovati mlčky ujednání výhrady vlastnictví k dodanému zboží. Opo
menutá výtka fakturní doložky nemá pro nedostatek dalších tvrzení 
ještě za následek, že kupitel musí nechati platiti jejich obsah proti sobě. 
Není obchodního obyčejového práva, jež by mlčení kupitele přikládalo 
tento účinek, rovněž není takového obchodního zvyku. To lze v sou
zeném případě tím méně uznati, any, se řečené účty týkají podle údajů 
žaloby též zakázky ža10vané ze dne 29. srpna 1927. Žalovaná nepro
vedla žádné jiné jednání a žalobkyně 'qké netvrdila takové jednání 
podle něhož bylo by lze přijetí účtu považovali za mlčky prohlášené 
schválení celého obsahu účtu., Proto se nestalo po:1le názoru odvolacího 
soudu mlčky ujednání o výhradě vlastnictví. Nehledíc k tomu, bylo, jak 
jest nesporno, v lednu 1928 o jmění žalované zahájeno vyrovnací řízeni. 
I kdyby výhrada vlastnictví se byla stala, byla by musela žalobkyně 
vlastnické Pr'lVO jako vylučovací právo za vyrovnacího řízení uplatňo-
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vati proti žalované. Žalobkyně přihlásila k vyrovnadmu řízení žalované 
celou pohledávku 10.181, KČ,42 h! )ak jest ,~jiš!ěnospi~y vyrovnacíh? 
řízení a uvedla v přihlásce, ze se castp;lhlasene pohledav~y 6.~95 ,Kc 
30 h týká z\loží, které bylo pr09án?, s vyhradou. vlast01ctv! do ypl;leho 
zaplacení, a žádal~, by tat~ pnhlaska ,plati~a lako vylucovacl ~ar~~. 
Tím však žalob kyne neuplatnovala vylucovaC\ narok ve vyrovnaclm r~
zení. Jak vyrovnávacími spisy jest dále zjištěno, bylo žalobkyni ph
znáno hlasovací právo ve vyrovnacím řízení pro celou přihlášenou po
hledávku 10.181 Kč 42 h. Bylo by věcí žalobkyně, by sv~) tv;zený vy
lučovací nárok uplatnila proti žalované za, vy!ovnaC\ho r~ze01 sporem; 
Žalobkyně vš~~ ta~ nečinila, ::ni,ž tvr9:1a, ze za}ov~na_ v "case z~haJe01 
vyrovnacího r!ze01, byla v ~rzbe. ZbOZl; ohledn~, neh?z ':'01la vyhrad~ 
vlastnictví. Predmetem vylucovaclho naroku muze byh Jen vlast01ctvl 
žalobkyně, nem~že však býti předmětem vylučovacího nároku trhová 
cena (§ II VyL L). 

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

Důvody: 

Žalobkyně opírá žalobní nárok o právo vylučovací (§ II VyL ř.), 
a to o právo vlastnické. Nabyla-li žalovaná vlastnického práva k pro
daným věcem, není .tu vůbec žalobkyní tvrzeného vlastnického práva. 
Jest proto především řešiti tuto otázku. Uváží-li se, že v komisních 
notách není zmínky o výhradě vlqstnického práva a že ani některé f.ak-
tury, jimiž tyto komisní noty byly vyřizovány, neobsahovaly dol~zku 
o této výhradě, nemohla žalovaná, i když ostatní faktury byly opatreny 
doložkou o výhradě vlastnického práva, pokládati tuto doložku za vážný 
a opravdový projev žalobkyně (čl. 278 obch. zák. a § 914 obč. zák.) , 
to tím mélIě, ano šlo o zboží obchodníkem k dalšímu zcizení zakoupené. 
Nelze proto míti za to, že žalovaná tím, že přijala faktury, pokud byly 
opatřeny doložkou, a proti doložce se neohradila, mlčky na výhradu 

, tu přistoupila (čl. 1 obch. zák. a § 863 obč. zák.) , a nemohla ani ža
lobkyně Z· mlčení žalované souditi na souhlas s výhradou tou. Nedošlo 
proto mezi stranami, jak správně uvádí napadený rozsudek, k ujednání 
'o výhradě vlastnického práva, žalovaná dodáním a převzetím zboží na
byla vlastnického práva k němu a nepříslllŠí žalobkyni tvrzené vylučo
vací právo, podle §§ II a 21 vyr. ř. (srov. rozh. čís. 9969 sb. n, s.). 
Za tohoto stavu věci jest lhostejno, zda jest obchodní zvyklostí, podle 
níž jest obvyklé při kupech na úvěr vyhrazovati si vlastnictví a tisknouti 
doložku o tom na faktury, kteroužto doložkou jest prý kupilel vázán, 
ana v souzeném případě žalovaná, i kdyby laková obchodní zvyklost 
byla, musila za to míti" že žalobkyně na ní netrvá. 

čís. 10504, 

Osmihodinná pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čis.91 
sb, z. a n.). 

Civiln! rozhodnutí XIII. 9 
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Zaměstnanec nemůže se domáhati úplaty za práce přes čas, které 
konal z vlastního popudu bez příkazu a vědomí zaměstnavatelova a jež 
zaměstnavatel ani dodatečně neschválil. 

Úmluva stran o nedovolené práci přes čas jest nicotná a nezávazná 
a nemůže z ní býti vyvozován s m I u v n í nárok na odměnu. za práci 
přes čas, nýbrž zbývá jen žaloba o náhradu škody a z bezdůvodného 
obohacení. Určiti výši odškodného lze podle § 273 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 3. února 1931, Rv I 204/30.) 

Žalobce byl zaměstnán jako výpomocný dělník ve fotografickém zá
vodu žalovaného ve světových lázních. Žalobě o zaplacení odměny za 
práci přes čas vyhověl pro c e sní s o.u d p r v é s t o I i c e potud 
že přisoudil žalobci 20.494 Kč. O d vol a c í s o u d k odvolání žalo~ 
vaného snížil přisouzený peníz na 13.550 Kč, nepřisoudiv žalobci od-
měnu za ty práce přes čas, o nichž žalovaný nevěděl. . 

N e j v f Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany. 

D ů vod y: 

K d o vol á níž a lob ce: prováděje dovolací důvod podle § 503 
čís. 4 c. ř. s. projevuje dovolatel právní názor, že pro otázku placení 
za práci přes čas jest lhostejno, zda žalovaný zaměstnavatel o žalobcově 
práci přes čas věděl, čili nic. S tímto názorem však nelze souhlasiti. 
V rozhodnutích čís. 6609 a 6983 sb. n. s., na něž se pro stručnost po
ukazuje,. bylo vyloženo a odůvodněno, že se zaměstnanec nemůže do
máhati úplaty za práce přes čas, které konal z vlastního popudu bez 
příkazu a vědomí zaměstnavatelova a které zaměstnavatel ani dodatečně 
neschválil, a že bez vůle podnikatelovy nelze ho zatížiti pracemi přes 
čas. V souzeném případě bylo odvolacím soudem zjištěno, že žalovaný 
o tom nevěděl, že žalobce v D. konal práce přes čas, a že mu žalobce 
konání těchto prací nehlásil. Nebyly-li žalobcovy práce přes čas žalo
vanému hlášeny, ani známy, nelze předpokládati, že je žalovaný schválil, 
což ostatně žalobce ani netvrdil. Odvolací soud posoudil tedy věc 
správně po stránce právní, odepřev žalobci nárok na úplatu za tyto 
práce přes čas, a neoprávněnému dovolání žalobcovu nebylo lze vy
hověti. 

K d o vol á níž a lov a n é ho: Pokud jde o posouzení ven po 
stránce právní, dovozuje dovolate!, že odvolací soud nebyl oprávněn 
zkoumati přiměřenost odměny za práce přes čas, ana byla její výše mezi 
stranami paušálně smluvena určitou částkou. O sporné věci jest však 
uvažovati s jiného právního hlediska. Podle názoru nejvyššího soudu, 
jenž byl podrobněji odůvodněn zejména v rozhodnutích čís. 8717 a 8818 
sb. n. s., jest úmluva stran o ne d o vol e n é práci přes čas podle 
§ 879 obč. zák. nicotná a nezávazná, neboť zákonný zákaz práce přes 
čas má význam nejen trestně právní, nýbrž i civilněprávní. Z takové ni
cotné úmluvy nemůže býti vyvozován smluvní nárok na odměnu a ani 

I 
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zákon ze dne 19. prosince 1918, ds. 91 sb. z. a n. nezakládá takový 
nárok, protože se jeho předpisy o zvláštním placení hodin přes čas 
[§§ 6 (3) a 7 (4)] vztahují jen na výjimečně d o vol e n é práce přes 
čas. V takovém případě zbývá jen cesta žaloby o náhradu škody a z bez
důvodného obohacení. (Srovnej i článek doc. Dra Ad. Procházky "Ná
rok zaměstnanců na honorování t. zv. práce přes čas« v Právníku 1930, 
str. 473 až 487). To bylo v podstatě správně vystiženo soudem prvé 
stolice, v jehož rozsudku bylo zdůrazněno a strany tomu v řízení oprav· 
ném neodporovaly, že žalobní nárok na náhradu za práce přes čas jest 
vyvozován z toho, že žalovaný pro t i z á k o n u ze dne 19. prosince 
1918, čís. 91 sb. z. a n. ukládal žalobci práce přes zákonnou pracovní 
dobu a že v této příčině j de o žalobu na náhradu škody. Proto přisoudil 
prvý soud žalobci odškodné, nikoli mzdu. Odvolací soud, neuvědomiv 
si patrně, že v souzeném případě šlo o zakázané práce přes čas, řídil 
se prostě zásadou, že úplata za práce přes čas musí býti aspoň přimě
l·ená úplatě za práce pravidelné (rozhodnutí čís. 6854 sb. n. s.). Byla-li 
však nicotnou úmluva stran o konání nedovolených prací přes čas a 
o jejich z v I á š t ním odměňování paušální částkou 200 Kč měsíčně 
- vedle platu za normální pracovní dobu, - zbývá ještě uvážiti, zda 
a do jaké míry byl žalobce poškozen a žalovaný na jeho úkor obohacen 
tím, že žalovaný ukládal žalobd ony nedovolené práce. V té příčině bylo 
odvolacím soudem zjištěno, že úplata za pravidelné práce činila 7 Kč 
za hodinu, že tedy podle zjištěného počtu odpracovaných hodin přes 
čas by za ně příslušelo žalobci 12.319 Kč, a že žalovaný zaplatil za tyto 
práce jen 3.500 Kč. Z toho zřejmě plyne, že se žalobci za ony práce 
nedástalo náležité náhrady, že byl nedovoleným jednáním žalovaného 
zkrácen á že žalovaný jest na úkor žalovcův jeho nedostatečně odmě
něnými pracemi bezdůvodně obohacen. Určiti výši odškodného může 
dovolací soud sám podle § 273 c. ř. s., neboť jde o řešení otázky právní. 
Uváživ, že podle okolností v tomto sporu zjištěných lze usuzovati, že 
žalobcovy práce přes čas měly pro žalovaného aspoň stejnou hodnotu, 
jako práce v normální době pracovní, a že pracemi, jež žalobce konal 
pro žálovaného, bylo by lze docíliti aspoň stejného výdělku, jaký měl 
žalobce od žalovaného za práce normální, dospěl nejvyšší soud k úsudku, 
že jakožto odškodné jest přiměřenou částka vyměřená odvolacím SOll

dem. Tím se dochází ve věci k témuž výsledku, k němuž došel odvolací 
soud, a dovolání žalovaného bylo proto odepříti úspěch. 

čls. 10505. 

Na ~árok zaměstnance proti zaměstnavateli na náhradu škody, ježto 
ho nepnhlásil k nemocenskému pojištění, ač tak slíbil, jest přlpustné 
započtení. 

(Rozh.ze dne 3. února 1931, Rv I 260/30.) 

Proti žalobě zaměstnankyně na zaměstnavatele o náhradu škodv 
ježto ji nepřihlásil řádně k nemocenskému pojištění, ač to by! slíbÚ; 

9' 
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namítl žalovaný započtením vzajemnou pohledávku na náhradu útrat. 
Pro ce sní s o udp r v é s t o li c e uznal po právu pohledávku na
mítanou započtením a v důsledku toho žalobu zamítl. O d vol a c í 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Mylného posouzení po 
stránce právní dostalo se věci v prvé stolici dle odvolání proto, že bylo 
za přípustné uznáno započtení vzájemné pohledávky odpůrcovy na po
hledávku odvolatelky. Přípustnost započtení odvolání vylučuje, poně
vadž předmětem pohledávky odvolatelky jest nemocenské, nárok na ne
mocenské jest nárokem ryze osobním anezabavitelným a nelze naň 
započísti útratovou pohledávku odpůrce. Odvolatelce lze dáti za pravdu, 
že na nárok na nemocenské nelze jiné nároky započísti. To vyplývá 
z úvahy, že, nedQvoluje-li zákon, by nárok na nemocenské byl postou
pen, zastaven a zabaven (§ 62 zákona ze dne 30. března 1888, čís. 33 
ř. zák. a § 139 zákona ze dne 9. října! 1924, čís. 221 sb. z. a n. v doslovu 
zákona ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 sb. z. a n.), nedovoluje ani, 
by na nárok ten byl započten jiný nárok. Děje se tak z důvodů sociálně
politických ve veřejném zájmu, by zaměstnanec nebyl uvržen. v bídu. 
Než odvolatelka přehlíží, že v souzeném případě nejde o nemocenské 
podle zákonů o nemocenském pojištění, nýbrž o nárok smluvní, jenž ne
přísluší odvolatelce proti okresní nemocenské pojišťovně,· nýbrž proti 
osobě soukromé a na který se proto řečené omezení zákona nevztahuje. 
Podle toho není proti uplatněnému započtení se stanoviska zákona 
závady. 

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

Důvody: 

Dovolání, jež se opírá o dovolací důvod §I 50'3 ms. 4 c. ř. s., není 
důvodné. Žalobkyně napadá, jako v odvolacím řízení, jen názor, že jest 
možné započtení žalobního nároku na procesní útraty odpůrci právo
platně přisouzené. Leč tento názor jest úplně správný a odvolacím sou
dem případně odůvodněn. Sluší jen tolik dodati, že ustanovení § 139 
zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. jest ustanovením zvlášt
ním a nelze ho proto vykládati zpúsobem rozšiřujícím. Paragraf ten po
jednává o postupu, zastavení a zabavení nároků podle tohoto zákona, 
tedy jen o nárocích na přiznání dávek podle zákona o pojištění zaměst
nanců pro případ nemoci, invalidity a stáří proti ústřední sociální po
jišťovně. O takový nárok tu nejde, a to ani ohledně toho, co dovola
telce přísluší (náhrada škody na základě slibu) ani ohledně osoby, proti 
které nárok uplatnila. Není proto proti uplatněnému započtení závady. 

čís_ 10'50'6. 

Ten, kdo objednal u právního zástupce právnické práce v zastou
pení krajského všeodborového sekretariátu, není sice zavázán právnímu 
zástupci ze smlouvy, jest mu však práv náhradou škody; nebyl-Ii opráv
něn objednati právnícké práce. 

(Rozh. ze dne 3. února 1931, Rv I 349/30'.) 
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Žalující advokát domáhal se na krajské~ všeodboroyé;n sekretar!átu 
a na františku P-ovi, tajemníku revírního vybo,:u hormku zaplacem .za 
právní zastupování. Pro c e sní s o udp; ves t o II c e ~e~z!lal za
lobní nárok dúvodem po právu. O d vol",: c 1. S o u d k o~vola.m zalobce 
zrušil rozsudek prvého soudu co do kr~jskeho ~ekretanatl! jako ;m~
tečný; proti druhému žalovanému franhsku P-ov~ uzna~ z~za}ovany na; 
rok dúvodem po právu. V d Ů vod ech uve~l, ze krajsky vs~o?borovy 
sekretariát není způsobilým ke sporu a pokracoval: Z obJednam zastu
pování u žalobce nemohl pro sekretariát žalovaný na prvém mís~ě v~e
jítí závazek, poněvadž tu nejde o právmckou osobu podle § 26 ob,c. zak. 
Přes to však zůstává objednávka v platnosh a pnvo?lla 'pro zalobce 
nároky. An druhý žalovaný františek P. podepsal obJednavku ze dn~ 
14. srpna ,922, jak sám připouští, a an při tom jednal za sdružení, ktere 
nebylo zpúsobi1é k jednání a tedy se nemohlo zavazoval!, jest pova

. žovati objednávku za objednávku vycházející ptímo od žalovan~ho fran: 
tiška P-a. Z ní vzešly pro něho závazky k zalobn, o~ mUSl z3lplal!tJ 
palmámí účet žalobce. Na tom nemění n}c o}<ol!,ost, z~ n~~htel pod
pisem objednávky převzíti k žalobci oso~n,l rucem. M~SI .ru~lh, za toto 
prohlášení a nahraditi útraty z něho vzesle. Ve smlouve zustava Jen on 
smluvní stranou. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání druhého žalovaného Fran
tiška P-a. 

Důvody: 

Především jest se zabývati důvodem nesprávného právního posou
zení věci, ježto na něm závisí řešení další otázky, zda říze~í ~dvolad 
zůstalo kusým. Nelze souhlasiti s názoren; odvolac~ho sou;lu, Jen~ ocemv 
doslov dopisu ze dne 14. srpna 1922, ma za to, ze, an zalovany fran
tišek P. jednal za sdružení (za krajský všeodborový sekretariát), které 
nebylo zpúsobi1é k právnímu jednání, jest objednávku právnických prací 
u žalob~e považovati za objednávku vycházejíd přín;o od ,žal?va~é.!10 
a že z ní vzešel osobní závazek žalovaného k zaplacem palmarmho uctu 
žalobcova. Nemohlo-li jednání, které žalovaný jménem sdružení pod
nikl, založiti platný právní závazek k plnění, nelze z něh~ ani,žalova; 
nému uložiti plnění. Jiná jest v,šak otáz~a, zda, a, pokud .lest z,alovany 
františek P. práv z náhrady skody zpusobene zalobcl Jeho cmnosh. 
Ano zjišténo, že žalovaný napsal a odeslal žalobci dopi~ ze d~e, 14. srpna 
1922, jímž· jménem krajského všeodbor.ového sekretanatu poz~d~l a?vo; 
kátní žalobcovu kancelář by pro Mam Z-ovou vykonala urclte pravm 
práce, a vyžádal s! zaslá'ní ú~tu n~ řečený sekret",:~~á!, ~ ano bylo tvrzení 
žalovaného, že prace byJy uJednany zdarma, zJlstemm pryeho soud.u 
ze svědecké výpovědi Rudolfa W-a vJVráce~o, -:- ,mo?1 zalo~c~ du; 
vodně podle zásad poctivého styku predpokladah, ze zalovany Jedna 
v dorozumění s příslušným odborovým sdružením a že jest jím zmocněn 
a má též souhlas k. zaplacení žalobcových útrat. Vždy~ jest obecn~ 
známo, že odborové organisace ubražují za své členy utraty právU! 
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ochrany, a nemůže tedy býti ani žalobci na úkor, že věřitel v seriosnosl 
jednání žalovaného. Žalovaný však ani zmocnění ani souhlas k úhradě 
účtu žalobcova neměl a, počínal-li si při objednání právnických prací 
v z.asto~p~ní krajského, vš~odbor;lVého sekre!ariátu tak, jakoby byl 
k uJednam smlouvy opravnen, coz patrno nejen z doslovu dopisu ze 
dne 14. srpna 1922, nýbrž i z doznaného i zjištěného ústního jednání 
žalovaného se zástupcem žalobcovy kanceláře Rudolfem W -em zavinil 
tímto svým jednáním škodu vzniklou žalobci provedením prá~nických 
prací a hotovými výdaji, neboť porušil hrubě potřebnou péči" a bedli
vost, jíž jako tajemník krajského odborového sdružení měl dbáti, -
by zajistil úhradu objednaných prací příslušnou odborovou organisací 
a tím předešel škodě druhé smluvní strany. Ježto žalobce žalobní nárok 
opřel za sporu nejen o smlouvu, nýbrž i o právní důvod náhrady škOdy 
což patrně mínil výtkou, že žalovaný jednal jako falsus prokurator a ž~ 
mu též z tohoto důvodu ručí, jest v tomto směru žalobní nárok důvodem 
po právu. 

čís. 10507. 

Ručení za škodu provozem silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák.). 

Vyviňovací důvod podle § 2 aut. zák. (zavinění poškozeného) před
pokládá, že řídič silostro je sám dbal všech opatrností uložených mu při 
provozu silostroje, že jeho jednání (opomenutí) není vůbec se škodnou 
událostí v příčinné souvislosti. V tom, že poškozený šel po jízdní dráze, 
vyhražené vlastně povozům, jest spatřovati jeho spolnzavinění. Škodu 
jest děliti s uvážením všech okolností. 

(Rozh, ze dne 3. února 1931, Rv II 781/30.) 

Žalobce byl přejet automobilem, jejž řídil žalovaný řídič, Žalobní 
nárok na náhradu škody proti majiteli a řídiči auta neuznal pro ce sní 
s o udp r v é s tol i c e dťtvodem po právu, O d vol a c í s o u d 
k, žalobcovu odvolání uznal žalobní nárok dťtvodem po právu dvěma 
tretmaml. , 

N e j vy Š š í s o u d k dovolání žalovaných uznal žalobní nárok po 
právu jen polovicí. 

Důvody: 

Dovolání jest jen z části důvodné. Jest přihlížeti k tomu; že žalobce 
podle žalobních údajů ne sice výslovně, ale s dostatek zřetelně opírá 
~alobní nárok o zákon ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. o ručení za 
skody z. provozování silostrojů. Nejde tedy o to, zda je prokázáno, že 
řídič auta, spolužalovaný František H. zavinil úraz, nýbrž o to, zda ža
lovaná strana prokázala některý z vyviňovacích dťtvodťt podle § 2 cit. 
z~k. Dovolala se toho, že žalobce úraz sám zavinil, tedy vyviňovacího 
?uvodu § 2 aut. zákona, totiž, že škodná událost zpťtsobena byla po
skozeným samým. Leč tento vyviňovací důvod předpokládá, že řídič 
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silostroje sám dbal všech opatrností po~le § 1,299, obč',zák. a §§ 45 
a 46 nařízení ze dne 28. dubna 1910, CIS, 81 r. zak. pn provozu ~Ilo
stroje mu uložených, anebo že jeho j,edn~ní neb, ~pomenu~ n,em s~ 
škodnou událostí v příčinné souvislosh, predpok}ada tedy, ze .skodna 
událost v souzené věci zachycení žalobce blatmkem auta, zpusoben~ 
byla j~diné zaviněním poškozenéh~, jakž, zřej,m~ plY,~e z ~~tano'ye~1 
posledníbo odstavce § 2 aut. zák., lenž pOJednava zvlasť o p~lpade, ze 
škoda pochází jen částečně ze zavinění poraněného., Stra,nou ~~I?'yanou 
uplatňovaný vyviňovací dťtkaz však selhal. Nebol vldel-h, ndlc sllo
stroje žalobce před sebou v jízdní dráze, jakž .umal odvolac: soud, bylo 
podle § 45 cit. nařízení jeho povinností, by zmlr~11 ~ychlost Jlzdy, r;okud 
se iýče zastavil. Vždyť řídiče silostroJe n~spr?sťuJe am. napro~ta ne: 
dbalost chodce povinnosti, by dbal sám ve,skere op~trnosh: Postrehne-l1 
řídič auta chodce přeď sebou v jízdní draze, musI s~, uV:domlÍ1 ,podle 
q 1299 obč. zák., že může přivoditi úraz, bude-h ,': ]lz,de ~okracova!1. 
Pakliže však řídič silostroje žalobce před sebou v Jlzdm draze nevldel, 
nevynaložil při jízdě náležitou pozornost a přivodil i on touto svou ne
opatrností úraz. Jest tu poukázati k výpovědi svě,dkťt a k p~sudku 
znalce, Tyto výpovědi svědecké a posudek, znalce uCI~l1l, odvolaC\, soud 
zdrojem svého přesvědčení, lze tedy poukazali 1, na Jimi uvedene s~u
tečnosti jež odvolací soud do dťtvodťt napadeneho rozsudku nepOJal, 
tedy i ~a to že i svědek Jan S" i svědkyně Marie H-ová z auta, na 
němž seděli' viděli žalobce an šel v jízdní dráze naproti autu, dále pak 
k tomu, že' dle posudku ~nalce řídič aU,ta při zjiště~é místní s!tuac~ 
musil žalobce viděti na vzdálenost 50 az 60 m. Z techto skutecnoslt 
vŠak plyne, že řídič auta, nepostřehnul,1i žalobce na 50 až 60 m před 
sebou. v· jízdní dráze, nevěnoval jízdní dráze náležitou po~ornost a zme
šiml tak vyhnouti se žalobci, by blatníkem nebyl ,zasazen, pokud se 
týče zastaviti včas. Že řídič auta mohl se vyhnouh, plyne z posudku 
znalce. Námitka, že se musil držeti podle předpisu na levé straně silnice, 
jest lichá, neboť jest jen předepsáno vyhnouti se ,vozidlůt;I ,na levo, 
nikoli, by na silnicích áuta jela stále po levé strane, Pochazl tu t~dy 
škod;! jen částečně z provinění žalobce a bylo proto pO,dle posledmho 
odstavce €; 2 aut. zákona uznati na část nároků uvedenych v § I aut. 
zákona. Pro rozdělení škody nemá automobilový zákon zvláštní předpis, 
soud má děliti škodu »S uvážením všech okolností«. Uváží-li se však·, 
že žalobce šel po jízdní dráze, která jest ,;lastně vy~ražena vozidlťtm, 
a místo, by použil stezky pro chodce na kraji sllmce, ze se vyhnul podle 
zjištění teprve v posledním okamžiku, ač podle posudku znalce moh! 
postřehnouti auto až na 300 m, jest souditi, ž~ jednal přímo lehkomysl~e 
a nelze uznati na více než na polovici nároku uvedenych v § I aut. za, 
kona. Bylo proto v tomto směru vyhověti dovolání. 

čís. 10508. 

Pozemková reforma. 

Převzal-li Státní pozemko':,ý úřad, sjednávaje!,acht?~n!, smlou~u 
o zabraném majetku, závazek, zepropachtovanou pudu pndelt ·pachtý-
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tovým podpachtýřům a že z ní pro drobný příděl neodejme více, nei 
jak ujednal s pachtýřem, lze si pro porušení těchto povinností jinakým 
přídělem stěžovati jen na nejvyšší správní soud. Pro nárok pachtýře, 
jimž z porušení oněch povinností odvozuje jen závazek Státního pozem
kového úřadu k náhradě škody, jest příslušným krajský soud civilní 
v Praze' (zákon ze dne 2. listopadu 1918, čís; 4 sb.z. an.). ' 

(Rozh, ze dne 5. února 1931, R I 33(3 L) 

• Žal:,j!cf dr?ž~tvo domáhalo, se na československém státu náhrady 
skody,]ezto Statm pozemkový úřad nedodržel žalujícímu družstvu sliby 
,že půdu p:-op.~c~tovano~ dru~stvut;' přid~1í podpachtýřum družstva až~ 
pr~ drobn~ pndel neodejme vice pudy nez 50%. Námitku nepřípustnosti 
poradu prava s o u d ,P r v é s t o I i c e (krajský civilní soud v Praze ) 
~amítl, maje za to, že/u jde o soukromoprávnl obligační zavazek o němž 
Jest }ozhodovati p.ořadem práva .• Rek u r s ~ í s o ud vyhověl' námitce 
nepnpu~t~?sh poradu p~av~. a zalob~ O?mltl. D u vod y: , Státní po
zem,kovy :,rad J~st povolan clmh opatrem a rozhodnutí ve věcech upra· 
venych ::-:a~orovym .zákon~m, aneb zákony vydanými k jeho provedení 
a doplnem,pokud Jednotlive úkony nejsou zákony těmi přikázány sou
d~m nebo jiným úřadum. K tomu zejména patří udělíti souhlas ku pro
najmu zabraného majetku (§ 7 čís. 3 zákona čís. 330;1919 a §7 záb. 
.zák.). Schvaluje pronájem je Státní pozemkový úřad oprávněn stanoviti 
podmínky a činiti výhrady (§7 čís. 2záb. zák.).Žalobce domáhá se 
n~hrady ~kody z duyodu, ~~Státní poz,emkový.úřad. nesplnil sliby (pod
ml!1ky) pn povole~l.pronaJmuzabraneho maJ~tku zalující straně, čímž 
p~y vzmkla tvrzena skoda. SchvalUje pachtovm smlouvu a stanově pod· 
mínky i,edná Státní pozet;'kový úřad jako úřad ve výkonu pozemko
reformO! '~gen,~y, mko!lv J.~k.o strana, což,platí i pro poměr Státního 
pozemkoveho uradu k zaluJlclmudružstvu v souzeném případě. Tvrdí-li 
zalujíc! ~tran~" ~e S.tátní po~emkový úř~d !ledodr~el sliby, že rozhodl 
o kohecnem pndelu Jlnak, nez sliboval, Jde o opatrení a o rozhodování 
v oboru y?zemkové r:formy, jejÍž 'p~ovedeÍlÍ je věcí veřejnoprávní. Kdo 
se povazuJe za poshzena takovyml ukony Státního pozemkového úřadu 
m~že.hledati O?p0t;',oc u správního soudu, nikoliv však u soudu řádných: 
najme podlezak. CIS. 4/1918. Jmak by soud musel přezkoumávati zda 
Stá!ní pozemk?vý úřa?jed~al ~ zákonných mezích svépůsobnosti,'k če
muz vsak nem povolan. Trebaze tedy Jde o nárok na náhradu škody 
není vzhledem k tvrzenému duvodu nároku pořad práva přípustný ~ 
bylo stížnosti vyhověno. 

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

Dů vo dy: 

Mylný jest názor prvého soudu a stěžovatele, že jde o poměr sou
~omopráv!1-í, mylné tedy i mínění stěžovatele, že jest tu příslušnost řád
nych soudu podle § 1338 obč. zák., jakož i, že Státní pozemkový úřad 

jednal proti stěžovateli jako strana, nikoli jako úřad. Správný jest názor 
rekursního soudu, že jde o poměr veřejnoprávní, avšak není správné 
jeho mínění, že si stěžovatel muže hledati odpomoc u Nejvyšš~ho sp;áv
ního soudu, řádné soudy že tu nejsou příslušné. Žalobce llplatnuje, n~~ok 
na náhradu škody, která prý mu vznikla tím, že Státní pozemkovy urad 
nedodržel sliby které prý mu dal při 'sjednávání pachtovní smlouvy 
o zabraném m~jetku, lépe řečeno, že nedodržel závazky při tom prý 
převzaté, že propachtovanou půdu přidělí podpachtýřům žalobcovým, že 
pro drobný příděl neodejme zní více než 50% a j. Kdyby žalobce na
padal rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, kterými tento úřad tyto 
prý převzaté závazky porušil, nedbaje jich, tedy rozhodnutí, kterým 
půdu, o niž jde, přiděliL jiným osobám, než podpachtýřum žalobcovým, 
nebo rozhodnutí, kterým do drobného přídělu od pUdy té odňal více než 
50.% atd., šlo by ovšem o přezkoumání rozhodnutí Státníh,o po~e~ko
vého úřadu o přídělu, a, ježto stížnost do takových rozhod~~h nem mkde 
v zákoně přikázána řádným soudům (§ 7 zák . .o poz. ur.), mohla by 
jíti jen na Nejvyšší správní soud jako v, jiném řízení správním. A~šak ,to 
žalobce nečiní nýbrž zustavuje všecka tato a taková rozhodnuh Stat
nímupozemkdvému úřadu, jimiž tento jednal proti tvrzený~ záva~kům, 
ve své míře a váze a žádá přímo náhradu škody, jemu hmto pry ne
správným· (bezprávným) jednáním Státního I;oze~kového úřadu, zpu
sobené, zkrátka jde o nárok ve smyslu § 92 ust. .1St. O to:nto naro~u 
na náhradu škody ještě ,nikdo nerozhodl a nemůže proto zalobce byb 
odkázán na nejvyšší správní soud, protože tento. není přísl1,lšný, by 
li něhcrnějaký nárok byl vznesen, by u něho podána byla .žaloba a' .on 
o ní rozhodoval jako soud nalézací, nýbrž u něho může býl! pod(ma Jen 
stížnost do vyneseného již rozhodnutí správního úřadu" byl by tedy re: 
kursní soud mohl žalobce odkázati jen na nějaký správní úřad, pak-Ii 
by nějákýProtuto věc byl příslušný., A tu ovšenl muže přijít~ v úvahu 
jen příslušnost Státního pozemkového úřadu. Tento ovsem Jest podle 
§ 7 zákona o poz. úř. povolán činiti opatření a rozhodovati ve všech 
věcech upravených zákonodárstvím pozemnoreformním, t., j. zákonen;! 
záborovýma připínajícímise naň zákony prováděcími, jako jsou zákony 
náhradový, přídělový, úvěrový a j.,pokud není ta která z nich zvláště 
přikázána řádným soudum nebo jiným ~řadům. A však. v celé:n t~mto 
zákonodárství pozemnoreformnim není vec, o kterou tu Jde, t. J. otazka 
náhrady škody způsobené Státním poz~m~ovýnlúřad,en:c vůb~~ u~r~-

, vena a proto není a nemuže býti ani Statm pO,zemkovy u!'!ld pr~slu~ny, 
by o ní rozhodoval. Poněvadž však takto nem I;ro m pn?lu~~y ~~ec 
žádný správní úřad a jde o věc veřejnoprávní, Jest pro m pnslusnym 
krajský soud v P:3ze P?dle záko~a ~e ~n~ 2. li~t0I;a?? 1 ?18 čís. 4~b. z. 
a n., jehož příslusnost Jest tu ~rcl vylucna, n~ pny ~adny sou~ neprene
sitelná. Když ale žaloba· ~odana b~~a skuteme. u Jmenov~neh?" soudu, 
třebá že jak z mylného nahledu stez9vatelova, ze Jde o vec soukromo
právní, ~řejmo, z důvodu jiného, tptiž z!oho, ~e v obvod? j~ho"!.~ své 
sídlo finanční prokuratllra (§ 74 J. n.), Jest vse ve formalmm poradku 
a bylo proto tak uznati, jak se stalo. 
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čís. 10509. 

Novela k advokátnímu řádu (zákon ze dne 31. ledna 1922, čís. 40 
sb. z. a n.). 

Skutečně vykonávaná praxe jako samostatný advokát nahražuje 
praktickou právní službu u advokáta. 

(Rozh. ze dne 5. února 1931, R I 38(31.) 

o :v ý bor adv o kát n í k o mor y v Praze zamítl žádost Dr. On
drel~ B~a 00 zap!s do listiny advokátů z těchto d ů vod ů: Ráčíte sám 
uznavaYJ ze o zadosti Vaší nutno rozhodovati na podkladě předpisú § 4 
novely CIS: 40/1922, neboť žádáte, by návrh náš byl předložen ve smyslu 
CIt. § 4 n;lillsterstvu spravedlnosti za účelem udělení souhlasu. Podle § 4 
t;lOho~ vsak advok~ti, kteří měli v době od 28. října 1918 sídlo mimo 
~zeml republIky Ceskoslovenské, býti do seznamu advokátů zapsáni 
l~n, kdy~, vykáží všechny náležitosti nařízené zákonem. K náležitostem 
te!". pa.tn ~odle § I (2) 'p!sm. e) a podle § 5 podle nynějšího stavu 
vecI .l2eltleta pr~kse konclplentska, kterou jak sám uznáváte vykázati 
nen;.uzete. Poznarnky Vaše, které se opírají o případy přeložení sídla 
Ze ::.lo,venska ~o obvodu p~ažské ~dv.okátní komory, se na případ Vás 
nehodl proto, ze u V~s nelde. o presldlení, nýbrž o docela nový zápis. 
Proto b~ bylo zby!ecno, zab~valt se podrobnostmi otázek přesídlení. 
Nadbytkem UP?zornUleme take na poslední větu § 3 novely. Podle ní 
I advokat, .k~e,ry byl v ob~od~ p,ražské kOJ?ory usedlý a vzdal se advo
k~c!~, mUSl zada-h za opetny zaplS, prokazati bez ohledu na svou dří
velsl ]?raXI, adv?katní, zákonné podmínky (§§ I a 2). Žádáme-li tedy 
P?dle lasn~ho p~~dpJSU § 4 novely, abyste vykázal koncipientskou praxi 
zako!,.em hm nanzen?u, žád~me od Vás totéž, co bychom podle § 3 mu
SIlI zadali od. advokata, ktery byl v naší komoře usedlý, ale advokacie 
se vzdal. Vy lst~ podle § 4 povmen vykázati .náležitosti nyní po zákonu 
pro zapls plat~e a n~rozh?duF. předpisy" na základě kterých jste byl 
v r. 1914 zapsan ,na ~zeml koslcke advokatní komory., Val n á hro
m a ~ ': a d vo k ~ tnI k o mor y v Praze nevyhověla odvolání Dr. 
Ond:e]e, B:a. O u vod y: Stížnost vznáší proti napadenému usnesení 
d;,oll l!amltku: I) že výbor advokátní komory napadeným usnesením 
prekrocll svou kompetenci. Uvádíte, že jste od 23. prosince 192 I až do 
2 1. hstopad~ 1925 vykonával praxi mimo území republiky českosloven. 
ske 31 dodavate, odovolavaje se § 4 zák. čís. 40(1922, že v takovém pří
p~de,lest vyhra_z,enoo!Il1il1stru spravedlnosti rozhodnutí a výboru advo
kalili ~omory pnslus! pouze podání dobrozdání. Podle toho máte snad 
za to, ze podle, § 4 zak. čís. 40/1922 přísluší ministru spravedlnosti roz
hod?yatJ 00 ceJem komplexu otázek, kterými zápis do seznamu advokátů 
v pnpad~ J toho Jest podmíněn. V tom jest ale omyl. Podle citovaného 
§ _ 4 musI zad~tel o zápIs a) vykáz,,;ti jako kaoždý žadatel DÍ nový zápis 
vsechny podmu;tky § 1 ods!. (2) plsm. a) az f), tedy také podmínku 
§ 1 odst. (2) plsm. e). Se zretelem k tomu, že jste dodatečným podáním 
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de pres. 9. prosince 1930 předložil potvrzení maďarského ministerstva 
vnitra, že jste dnem 26. července 1921 ztratil maďarské státní občanství 
a že jste ho znovu nenabyl (ač jste byl v Maďarsku od r. 1921 do 
r. 1925 advokátem) poznamenáváme, že se samo sebou rozumí, že pro
jednávajíce věc předpokládáme, že jste státním občanem českosloven
ským, jak okresní úřad v Humenném osvědčením dne 23. srpna 1930 
dosvědčuje, změniv své patrně jinaké rozhodnutí dřívější ze dne 6. pro
since 1926. Jinak by byla musila žádost Vaše !:rýti zamítnuh také pro 
nedostatek podmínky § I odst. (2) písm. a). Žadatel podle § 4 musí 
ale ještě b) nad podmínky § I odst. (2) písm. a) až f) míti ještě po
volení ministra spravedlnosti. V tom směru poukazujeme vedle jasného 
doslovu zákona také na podrobný výklad rozhodnutí ministerstva spra
vedlnosti ze dne 6. října 1927, čís. 40.024/27, jehož ověřený opis jste 
sám ke své stížnosti k ministerstvu spravédlnosti předložil. O tom, zda 
žadatel podle § 4 splnil náležitosti § I odst (2) písm. a) až f), přísluší 
rozhodovati v první stolici výboru advokátní komory, v druhé valné 
hromadě a v třetí nejvyššímu soudu. Teprve, kdyby bylo uznáno, že 
žadatel vykázal všechny náležitosti uvedené, nastává nutnost a možnost, 
předložiti věc ministru spravedlnosti, který pak již nemá rozhodovati 
o tom, jsou-li tu náležitosti § I odst. (2) písm. a) až fl, nýbrž dá své 
svolení podle volné úvahy s hlediska zájmů veřejných, které padají na 
váhu při advokátu:, který po převratu měl sídlo mimo území republiky 
Československé. V otázce domnělého překročení kompetence jste ostatně 
již podal přímo stížnost k ministerstvu spravedlnosti, které ji vyřídilo 
způsobem záporným. 2. Uznáváte, ze nemůžete vykázati pětiletou praxi 
koncipienlskotl, předepsanou § I odst. (2) písm. e) " § 5 zák. čís. 40; 
1922, hájíte ale názor, že to, co se Vám do pětileté praxe koncipientské 
nedostává, má být pokládáno za nahražené Vaší samostatnou praxí ad
vokátskou. Jak velkou praxi koncipientskou vlastně máte, jste přesně 
neprokázal, poněvadž ohledně kanceláře Dr. Š-a v Sobrancích s~ce pro
kazujete, že jste tam nastoupil dne 15. března 1910, neprokaZUjete ale, 
jak dlouho jste tam byl činným. Vy sám v podáních de pres. 25. srpna 
1930 čís. 6096 a de pres. 9. prosince 1930 ad 9594 opětovně uvádíte, 
že máte dobu tří let právní praxe, dodávaje, že je to praxe předepsaná 
zak. čl. XXXIV z r. 1874, maje za to; že tato praxe včas Vašeho zápisu 
do seznamu advokátů po zákonu stačila. To jest ovšem omyl, poněvadž 
zákonným čl. VIl/I 9 I 2 byla předepsána dvouletá právní praxe další, 
vykonaná po složení advokátní zkoušky. V případě konkretním jest t~ 
ale lhostejno poněvadž musíte, žádaje nyní o zápis, jak v rozhodnutl 
výboru komo;'y ze dne 6. září 1930 správně jest uvedeno, prokázati pěti
letou praxi předepsanou zákonem čís. 40(1922. V otázce, zda samo· 
statná praxe advokátská může nahraditi praktické zaměstnálú ,!právní 
službě advokáta předepsané v § 5 zák. čís. 40/1 922, odvolavate se na 
to že nejvyšší soud v jednom případě a sice v rozhodnutí č. j. R I 564/ 
1927 čís. sb. 7229 vyslovil názor stanovisku Vašemu příznivý. Valná 
hromada přirozeně vzala názor takto vyslovený velmi pečlivě v úvahu 
Valná hromada nemohla však nepřihlédnouti také k vážným pochyb, 
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nostem, vzniklým po onom rozhodnutí hned v roce 1927 (článek české 
advokacie str. 141 z r. 1·927). Pokud jde o výklad § 4 zák. čís. 40/1922 
byly pochybnosti ty z části již shora ad 1) vyznačeny. Pokud pak jde 
o otázku správního práva, zda samostatné provozování nějakého za
městnání může nahraditi praxi ve služebním postavení předepsanou zá
konem, měly jak bývalý správní dvůr soudní ve Vídni, tak náš nejvyšší 
správní soud častěji příležitost uvažovati o ní při obdobných případech 
práva živnostenského. Oba tyto správní soudy dospěly shodně k úsudku, 
ze Mmostatné provozování nějakého zaměstnání nemůže nahraditi pře
depsanou nesamostatnou praxi v cizích službách. Správní soud vídeň
.ský prohlásil v nálezu ze dne 29. září 1906 č. j. 10.219, Budwinski čís. 
4643/1906, že není právního názoru na to, by doba samostatného pro
vozování živnosti byla včítána v předepsanou zákonem dobu učňovskou 
a pomocnickou, poněvadž není zákonného ustanovení, které by to při
pouštělo. V nálezu ze dne 17. ledna 1912 čís. 556, Budwinski čís. 8672(12 
týž správní soudní dvůr vídeňský prohlásil: "Filr den Beflihigungsnach
weis im Sinne des § 13 a) Abs. 2 der Gewerbeordnung komml. nur die 
Lehr- und Dienstzeit, d. i. die in nichtselbstandiger Stellung zugebrachte 
Verwendung im Oewerbe, nicht aber die selbststandige Ausilbung des 
Oewerbes in Betracht«. Stejně náš nejvyšší správní soud prohlásil v ná
lezu ze dne 31. října 1923, čís. 18046, Bohuslav 2818, že samostatné 
provozování živnostenského podniku továrenského nebo činnost veřej
ného společníka v takovém podniku veřejné společnosti nenahražuje za
městnání praktické a služební dobu ve smyslu 3. odst. § 13 a) živn. ř. 
a v nálezu ze dne 16. března 1928, čís. 6481 Bohuslav 7 I 54 znovu pro
hlásil, že skutečné provozování živnosti nenahražuje 9 sobě ještě průkaz 
způsobilosti, »neboť o tom, co má takový průkaz obsahovati, dány jsou 
v § 14 přesné předpisy formálního rázu, jejichž splnění nelze nahraditi 
pouhou skutečností, že dotčená živnost byla již provozována, protože. 
proto není zákonného podkladu«. Případ posléz nvedeného rozhodnutí 
nejvyššího správního soudu jest v otázce, o níž jde, i jinak markantní. 
Tam Václav V. opověděl· a provozoval fotografickou živnost v době, 
kdy byla ještě svobodnou, Pak se ale živnosti té vzdal a opověděl ji 
znovu teprve, když mezitím byla prohlášena za živnost řemeslnou. Nej
vyšší správní soud prohlásil: "Živnost zaniká podle § 144 ž. ř. vzdáním 
se. Jím zanikla také veškerá živnostenská oprávnění V-ova. V. by mohl 
znovu k živnosti býti připuštěn, jen kdyby podal průkaz způsobilosti čin
nosti ve služebním zaměstnání, jak zákonem je předepsáno.« To jest po 
názoru valné hromady také stanovisko novely advokátního řádil čís. 
40/1922. Také v ní jest v § 3 výslovně vytčeno, že resignací pomíjí 
právo vykonávati advokacii a že může bývalý advokát žádati za opětný 
zápis jen, prokáže-Ii zákonné podmínky §§ I a 2, mezi které právě patří 
praktické zaměstnání v právní službě u advokáta, předepsané § 5 téhož 
zákona. Kdyby byl zákonodárce Chtěl, by samostatná právní praxe advo
kátní mohla býti náhradou za uvedenou právní službu u advokáta, byl 
by to zajisté výslovně řekl. Když tak neučinil, nutno míti za to, že takova 
náhražka jest nepřípustná. Ostatně může býti někdo zapsán do seznamu 
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advokátů a nemusí praksi advokátní provozovati. Vy sám v podání de 
pres. 9. prosince 1930 ad 9594 uvádíte, ž~ jste v letech)918, 1919,1920 
1921 byl v Pešti a že Vás komora v T~r~. Sv. Mar!me .vymazala tep:y~ 
2. července 1921. A i tato tři léta uplatnujete lak~ nahrazku :a sc~azepcl 
Vám léta koncipientská. Od kdy jste ostatne prestal dle vedoml sveho 
praxi v Humenném prov?zov.ati, jest ~. pod!'ní ~~šeho z~ dne 9. pro
since 1930 nejasno. Pravlte, ze kancelar Vasl ~m~lla ruska mvase. Kdy 
se tak stalo a kdy jste do Budapešti odjel, neuv~dlt~. ~lmo t~ by, k~yby 
taková náhražka byla přípustnou, byl myslttelnym 1 ~np,ad, ,ze ~J;" nekd~ 
byl za poměrů někde v dřívější době panujících be,z jakekoIl~ pnI?ravne 
praxe do seznamu advokátů zapsán a,. že by pak hmto· pouhym zaplsem 
po pětiletém trvání jeho bez jakékoliv přípra,vné .pr;lXe. byl mohl 
nabýti náležitostí § 5 novely. To ovšem u~ádll:le Jen mlmochod~m, 
poněvadž podle stanoviska zákona :amostatna, pr,avm 'praxe adv?k~t~,l 
,vůbec nenahražuje požadovanou petlletou pravm sluzbu, u ad\ oka ta, 
i kdyby bylo prokázáno, v jaké míře byla ona. samo~tatn~ pra~e vyko
návána. Vy jste ovšem ohledně advoka~ie v Hl!n;ennem sam vyslovnou 
resignaci nepodal, nýbrž jste, jak nym v podam de. pre~ .. ,9. prosll~ce 
1930 poněkud blíže vysvětlujete, kon;lOrou pro. vJstehov~m vymazan. 
To se arciť při nejmenším rovná re~lgnacl, zel.mena .kdyz jste se pak 
dal zapsat jako advokát v Budapesh. Ostatne mU;;11 byste ~I~ § ? 
odst. (3) a § 4 prokázati náležitost § I odst; (2) ,~lsm. e) s~eJne take 
v případě, kdyby Vaše vymazání komorou n;elo byt; P?su~ovano podle 
§ 3 (I) písm. e) (opuštění sídla) nebo h) (dlsclplm~rr;l nalez). ~zn~-lt 
nejvyšší soud na stížnost Vaši na rozdíl od .advokatm k3mory, z~ Jest 
u Vás podmínka § I odst. (2) písm. e) splnena, bude o.vsem na vyboru 
komorním, by si od Vás v~žád~l ~ližší vy~vět1er;í o dobe a okolnostech, 
za ·jakých jste do Budapesh presldltl, nez poda mllllsterstvu spravedl
nosti zprávu předepsanou § 4 novely. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil, napaden~ usn~sení valné ~romady a~vo
kátní komory, jakož i usnesem komormho vyboru a UIOZll komormmu 
výboru, by, doplně řádně řízení, znovu rozhodl. 

Důvody: 

Jak dlouhé právní praxe bylo potře~í 'p?dle ~h. ~~k. čl. XX~IV: 187~ 
a VII: I 9 12 k zápisu do seznamu advokatu Jest, Jak J1Z napaden~ usnesenl 
správně podotklo, zcela lhostejné, protože dovolatel mU.~1 prokazah pod
mínky stanovené nyní zákonem ze dne 31. ledna 1922 C1S., 40 s» .. z. a n. 
pro zápis do seznamu advokátů, chce-Ii hýti zapsán na .uzem~ csl: re
publiky. Podmínky ty stanoví § I odst. (2) písm. a). ~z f) CIt. zak. a 
jest podle obsahu napa~eného usnesení sp,:rnou mezI zadate1em a ko
morou jen podmínka plsm. e), t. J., zda zadatel vykaZUje prakhckou 
právní službu v § 5 téhož zákona pož~doyano~. Podle ~ohot? §, ods~ 2 
stačí od I. ledna 1924 výkaz nejméne pěti lete pr~ktmke. pr3l.~m sluzby 
u advokáta: Jde tedy o to, zda ji ž~;:tatel vykazuJ~ .• ~eJvyssl soud se
trvává při svém názoru vyslovenem J1Z v rozhodnuh C1S. 7229 sb. n. s., 
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že prá,ní praxe jako advokát nahražuje úplně právní praxi 'ak k d'd't 
adv kacI ah" "" J o an I a . o e, ,nen:lO ou JeJ, v presvedcem tom zviklati vývody napade-
neho ~snesem, Jez se o.dvolava]l na rozhodnutí býv. víd. správního dvoru 
soudmho Budwmskl c. 8672fl2. Toto rozhodnutí J'edná o vy'k • 

b"l t' t' k' k'h ' . azu zpu-so ! os I: . J. pra tlC e ? ~ycvlku podle § 13 a) odsl. 2 až 4 živn. řádu, 
pot~;bn,em k ~~stoupem zlvnosti v odst. I zmíněné, t. j. obchodu se 
s~llseny~ zbo:lm podle § 38 odst. 3 téhož řádu, a praví, že pro tento 
vykaz pnchazl v uvahu Jen doba učební a služební nikoli však i doba 
s~mostatnéh,o prov?zo,;ání .živnosti. Jako důvod uv~den jest jen doslov 
zak01;a, len~ mluvl ovsem Jen o době učební (3 leta) a služební (2 leta) 
ale vecne, duvo,dy"proč samostatné skutečné vykonávání živnosti dělo-li 
se op r,a ': n e n ~ . (otáz~a. d~ležitá, jež však jest v rozhodnuÚ pomi
~uta mlcem'!1, coz Jest, z;'eJ':1e chyba) nesmí aspoií částečně (jen o to 
slo,- I. J; o Jeden chyblCl ueební rok) nahraditi činnost učednickou a 
s~uzeb~l, nebyly uvedeny vůbec, aČkoli jest na snadě otázka zda zákon 
!?~I s~e';l doslovu ?en;yslil jen na obyčejný případ, takže zvláštní případ 
c~st~c~eho nahrazem praxe dobou oprávněného samostatného vykoná
vam zlvn~slt nebyl .by. v z~koně roz~odnut a bylo by jej teprve řešiti 
z ducha ~a~?na. Nez, I kdyz by se přIpustilo, že živnostenský řád takové 
nahraz~m ~mnostl nesamostatné oprávněnou činností samostatnou ne
dovolUJe, zusta~e to b~z v~znamu pro spornou otázku tohoto případu. 
Komora nevysvetluJe, Jak Jest možno otázku advokátního řádu řešiti 
předpisem řádu živnostenského, ale činí to. Proti advokaéii která se 
vž~y ?očítal~,m~zi t. zv. svobodná umění (artes liberales), ~elze bráti 
zaJlst~, t;a pnmer obchod s~ sn;íše~ým zbožím nebo nějaké řemeslo, 
o, Jakez ZlvnOStI v rozhodnultch tech Jde, tak Jako k akademickému ma
Itřství nelze ?ráti na příměr malířství pokojů a pod. Ačkoli advokacie 
Jest p,odle sve vý~ělečné stránky také živností, přece jest, poněvadž má 
krome !oho I stranku Idealní (mravní) a jest tudíž zároveň veřejnou 
mslttucl (munus pubhcum), podle čl. V písm. f) vyhl. pat. k živn. řádu 
z působnosti živnostenského řádu vyloučena a svému vlastnímu t. zv. 
ad,:ok,átním~, řádu podrobena. Již proto nelze se pro ni dovolávati pi'ed
plSU Zlvn. radu anI obdobně, nýbrž jest mezery advokátního řádu do
plniti v jeho duchu z jeho vlastních předpisů a z povahy advokacie. 
U žiyn?sy vyžaduj!cích průkaz způsobilosti, k nimž patří podle § 14 
I kazda remeslna zlVnost, zahrnuje v sobě učební a služební činnost 
vedle praktického výcviku také osvojení si odborných znalostí jichž 
nemůže čekatel získati tak snadno jako samouk, nýbrž nejlépe z poučení 
mistrova, a nahražuje tudíž 'i odbornou školu (pročež podle § 13 a) 
odst. 4 a podle § 14 a) živn. řádu odborná škola nahražuje zase učební 
dobU a, je-li školou praktickou, zcela nebo z části i služební dobu) na
proti tomu kandidát akvokacie, než nastoupí praxi, musil absolvovati 
theoretická studia a vykonati zkoušky, a, než se připustí k praxi jako 
samostatný advokát, vykázati právní praxi a výkon advokátní zkoušky 
takže jest vyloučeno, by praxi nastoupil samouk a není proto důvodu' 
\ly mu oprávněně vykonaná praxe jako advokát nebyla pak počítána z~ 
právní praxi jako kandidát ve smyslu § 5 cit. zák. Živnosti podle živno-
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stenského řádu a ",dvokacie nejsou tedy ~ivnost~i sobě !lOdobnými ani 
co do předmětu a povahy, ani co do podmlOek z~usob~l?s!1 kmn;,a proto 
také jest tu i podle § 7 obě. zák., jenž obdob~,pnpoustI! J~~ v,?npad~~h 
podobných, obdoba vyloučena. Tím jsou, vyrlZE;ny I da!~l pnpa,dy. Zl~
nostenského řádu komorou dovolané. Pravem SI .tedy stezovatel CI~~ na
rok by se mu doba samostatného vykonávám advokaCIe zapocltala; 
Ar~it', praví komora, že někdo může býti zapsán ,do seznamu ~dvokatu 
a nemusí advokátní praxi provozovatI. V tom ma 'prav~u,. av~ak to!"u 
čelilo právě již citované rozhodnutí čís. 7229, zduraz,mvsI, vyslovn,e .a 
opětovně, že jen advokacie s~ute?ně prakticky vykonav~noa ,nahrazu)~ 
právní praxi kandidáta, pouhy zapls v seznamu advokatu z~ nestac!. 
A tu ovšem pravda, že stěžovatel nevykázal.dobu praxe konclplentske, 
ježto sice potvrzeno, že u Dr. M. v Humennem byl: zapsan od 1. le~na 
1909 do 15. března 1910, avšak, jak dlouho pobyl u J?r. S-a v, Sobl ~n
cích u něhož nastoupil 15. března 1910, potvrzeno nem. Nev~kazal vs~k 
ani' dobu samostatného vykonávání advokacie, nebot' byl, s~ce zaps.a~ 
24. února 1914 jako advokát v Humenném, avšak sám uda~a v poda~~ 
ze dne 9. prosince 1930, že ruská invase v Karp~tech mu zmcII~ ka~c~lar 
i domov a převrat že ho spatřil v BudapeštI, Kam ~tekl, z cehoz. Jest 
souditi, že již roku 1915 přestal kan~elář v H~mennem ~rov~zovatl. Že 
byl vymazán až 2. července I ?21, Jest Iho~teJno, proto~e ,zapls v se
znamu o sobě nestačí, nýbrž treba praklIckeho ,provozo,:am advokaCIe, 
jak již vyloženo, Musí tedy stěžovatel podalI v~kaz o ~~~ce praxe kon
cipientské a o délce praxe, kterou provozoval pred 28. r1]nem 1918 na 
území bývalého Rakousko-U~;rsk~ (§ 5 o~~t. (I) ci~. zák); tedy, v H,? 
jako samostatný advokát. Rlzem Jest tudlz neuplne a vec nem zrala 
k řěŠení Podotknouti jest že podle odst. (5) § 5 CIt. adv. nov. za
počítáv~' se jen praxe po 'výkonu všech státních zk?~šek nebo yo do
sažení doktorátu leda že by kandidát prokázal nostnftkacl zkousek neb 
doktorátu a že ~těžovatel nabyl doktorátu dle příl. C 16. dubna 19!0 
(tedy po praxi u Dr, M-a) al že ze spisů ne~ ú:ejn;o, zd~ ao kdy"sloz,11 
státní zkoušky. Zbývá jen otázka § 4 cit. zak., Jenz pravI, ze ad~okat; 
který měl v době od 28. října 1918 (od převratu) sídlo. mImo u,z;ml 
československé republiky, může býti do seznamu zapsan Jen, vykaz~-lt 
všechny náležitosti zákona a svolí-li k tom,~' vyslechna ko.mor,u, ml~lstr 
spravedlnosti. Tento předpis dopada na stezovatele, protoz~ sam udava, 
že byl od 23. prosince 1921 do 21. listopadu 1925 advo~~~em v Bud~
pešti. Tím Iíší se tento případ od případu ~It. rozho~nutl CIS. 722? ste
žovatelem dovolaného, kde žadatel po prevra,tu vubec advokaSll ne
provozoval a tudíž advokátem nebyl a am by tI .oem??J, protoze byl 
úředníkem v Lipt. sv. Mikuláši a pak u pozemkoveho urad,: v Praze a 
nemohl tedy býti advokát~m v Nověm Sadě, jak to~~ chtela komom, 
ani fakticky a po případě ani právně (§ 20 a) a~v. radu a § 2 c) CIt. 
zák) při čemž jak podrobně dolíčeno, nevadIlo, ze byl tam ze seznamU 
y~~zán až v ;'oce 1920, Rozhodnutí to tudíž odmítlo kum?lovalI s § 5 

;ředPis § 4, kdežto u žadat~leA jenž, p? pře,~ratu byl :,d~okatem v Bu~a: 
pešti, jest kumulace na míste. :,hleda-lt tudlz komoro I vybor po" doplnem 
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Hzení, ž~ stěžov~te; v~k~zal zákonnou dobu prax~, povolí mu přece jen 
zaplS, da-1I napred mmlstr spravedlnosti. souhlas. Nelze tedy vyhověti 
stěžovateli o zařízení »bezpodmínečného« přijetí do seznamu .. 

čís. 10510. 

Pozemková reforma. 

Proti rozhodnuti Státního pozemkového úřadu o zkráceném přídělu 
podle § 7, nový doslov, záb. zák., najmě pak co do podmínek tohoto 
přídělu není soudní pořad přípustným. 

(Rozh. ze dne 5. února 1931, R I 47(31.) 

Stá t ní p o zem k o v Ý ú I' a d povolil vlastníku zabraného ma
jet~u, v t. zv .. zkrácené~ytídě!ovém řízení, by odprodal z volné ruky 
urclle nemovItosl! za pnde\ove ceny· osobám které Státní pozemkový 
úřad označí. Stížnost firmy W., jež v době př~vzetí na oněch pozemcích 
z d~vo.du pac~t.ovního práva hospod!,řila, s o udp r v é s t o I i c e 
odmlll Jako nepnpustnou. Rek u r s n I s o u d napadené usnesení po
tvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, výrok rozhod
nutí prvé soudní stolice však opravil v ten rozum, že se stížnost finny 
W. do rozhodnutí Státního pozemkového úřadu odmítá pro nepřípust
nost soudního pořadu. 

Důvody: 

Pozemková reforma jakožto předmět práva veřejného provádí se 
v řízení správním, a to zvláště k tomu v zákoně zřízeným správním úřa
dem, Státním pozemkovým úřadem, kdežto soudům přísluší podle § 7 
zákona o poz. úl'. činiti opatření a rozhodovati jen o těch věcech jež 
jím v zákonodárství pozemnoreformním zvláště byly přikázány. Jest' tedy 
otázkou,. zda v tomto případě jde o takovou soudům přikázanou věc, 
zda jim Jest přikázáno rozhodovati o stížnostech do opatření toho druhu 
jímž jest napadené opatření Státního pozemkového úřadu. Otázka musí 
býti zodpověděna záporně. Stěžovatelka domáhá se jako pachtýřka při
znání náhrady za strojená hnojiva upotřebená do pozemků od zabraného 
velkostatku se svolením Státního pozemkového úřadu odprodaných a 
napadá řečené rozhodnutí tohoto úřadu proto, že jí náhradu tu nepři
znalo, dovolávajíc se předpisů § 43 a) a § 46 náhr. zák. Avšak o případ 
těchto předpisů nejde. Předpisy tyto vztahují se, jak již z nápisu celé 
kapitoly, v níž jsou zařazeny (>,0 převzetí« a ,,0 převzetí za náhradu« l. 
jakož i z jejich vlastního obsahu jasně plyne, jen na případy, kde jde 
o náhradu za pozemky Státním pozemkovým úřadem převzaté. Tu ovšem 
ustanoveno, že do rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o náhradě 
přísluší rekurs na řádné soudy (§ 46 prvý odstavec cit. zák.), a to 
i pachtýři v příčině vynaložených umělých hnojiv (§ 43 a) čtvrtý odstavec 
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cit. zák.). Avšak v případě stěžovatelky nejde o pozemky Státním po
zemkovým úřadem převzaté, nýbrž o pozemky s Jeho, svolenu!! o~pr_o
dané, o případ § 7 záb. zák. nový doslov, o __ tak z;any zkrace,n~ pndel, 
a jde o podmínky, které St~tní poz~m~ovy urad pn, schyalovam odpr?
deje podle § 7 záb. zák. ulozil. Nem vsak mk?ve v zakone ustanoyem, ,ze 
do tohoto rozhodnutí Státního pozemkoveho uradu podle § 7 záh'vozák; 
vůbec a zvláště co do uložených podmínek v~řísl~lŠí s~ížn?st vt;a r~dlle 
soudy. Přísluší tedy, jako v každém jiném,pnpad~, spr,avmho nzem po
zemnoreformního, kde není stížnost odkazana na rad!'ve soudy, led~ p~~: 
videlný právní prostředek řízení správního, t. j. shzn~s~ ~a !'IeJvyssl 
správní soud. Při tom na tom nesejde, zda ustanov<;m .~~~enych pod
mínek jest "rozhodnutím« v pravém slova sm~slu! ~oz mZSl st?hce po
pírají, neboť. i kdyby rozhodnutím, nebylo, ~ck?h Je~t, stanov:c yrava 
a povinnosti účastníků, a bylo pouhym »opatT.en~m«, jest to steJne, p~o
,lože i opatření spadá i pod § 7 zák o poz. UL I pod § 2 zak. o sprav. 

soudě. 

čís. 10511. 

Přistupující věřitelé musí se spokojiti (§ 1~9 .ex:. ř.) s .!itp, _ž~ ~~ 
vede exekuce na více nemovitosti, než na ktere SI pnstupuJtCI veřite.e 
vymohli dražební řízeni. 

(Rozh. ze dne 12. února 1931, R I 881(30.) 

Bance L. byla povolena exekuce vnucenou ,dražbo~ přístup:~ k za
hájenému již dražebnímu řízení. S o udp r v.~ s.t o 11 c e nandll mImo 
jiné též odhad nemovitosti vl; čís. 883, n~ mz Sl ban~a L. ne,:ymoh~a 
dražební Uzení. Rek u r snl s o u d zmeml napa~ene ~,snesem tak, "!-e 
z něho vypustil provedení odhadu nemov~tosh vlozka C1S. 88~. D u
vod y:. Stížnost jest opodstatněna. Prv:1t v~oudc~ v napa~~nem usne
sení schvá\il dražební podmínky ohledn~ tn, vlozek, na n~~ banka~. 
vede dražbu, a připojil dodatek, že. drazebmv rok __ bude nanzen po Vy
pisu a po provedení odhadu nemovltosh, vlozka ClS. 8,~3. Jen proh .t,Ov 
muto dodatku podává vymáhající strana, banka L. shznost, dOV?ZU]lC, 
že jím učinilo by se určení dražby závislým na okolnosvl!, k~erav.nen: 
v moci vymáhající strany a m~hl,a ?y způsobi~i pr~tah dra~eblUho nzem 
do nekonečna, neboť jest mozne, ze odhad ctvrte n,emov!l~st~ ft;ohl b~ 
vymáhající věřitelkou býti oddalován. Soud rekursm shleda}a, ze, nem 
důvodu k takovému opatření, první soudce vůbec v t?m smert; sve 10Z
hodi111tí neodůvodňuje a proto rozhodl SQud rekurslU ohledne dodatku 
o odhadu tak, jak svrchu uvedeno. 

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

Diívody: 

Vymáhající věřitelce, bance L. byly ~ovolenJ e:,ekuc~, vnucenou dra~
bou nemovitostí dlužnice Josefiny S-ove vesmes Jen pnstupem k zaha-

10 
C-ivilnt rozhodnutí XIII. 
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Je~ém~ Již d;':,žebnímu řízení povolenému k v dob ti . -
mahaJlclho ventele Oldřicha K-a. Toto dražebn?řízlní t1hle~a~ky vy 
len o a, vedenu také na nemovitosti dlužilice vložka čís 813 o ;s~l povo· 
nov~n: :§ 139, e~.J. jsou přistoupivší věřitelé odkázá~i na' dr~žebn~s}.~~ 
zem, J~z musl pnJmo~tI.v tOJ? stavu, v nĚmž jest v době jejich přístu u 
~al:'uUSI se ~edy spokoJItI ,s tIn:" že se první exekuce vede v širším r~z~ 
draž~b~~ fi~c:nťeVy1::!d~l\· nez kn~ ~terédsi přistupující věřitelé vymohli 

1930
' '" , . • . I exe ucm sou ce v usnesení ze dne 10 února 
nanzem drazebníh r k • , . vložka čís 883 kat ., o o dU az. po provedem odhadu nemovitostí 

b .: ., Jez ve ve OUCI exekucI mají rovněž býti dražen' 
~{avOVuJ§e Jeho us?esení předpisům exekučního řádu (§ 145 druhý 0;1: 

ec, 169 prvy odstavec a § 170 prvý oistavec čís. 3 ex. ř.). 

čls. 10512. 

(Rozh. ze dne 12. února 1931, R I 954/30.) 

K vydobytí peněžité hl ď'k bl' , K k . p.o e av y y a puvodne povolena proti firmě 
. exe uce na nemovItostI. K opětnému ná h ľ1 . , ~ t o I i c ~ k vydobytí téže pohledávky ::ek~cfov;r~ti Sw ~Oei p ~ v e 
.u r s n,1 sho u d tento exekuční návrh zamítl O ů vod V' K e' xekuec" 

mmu navr u o něj' jd bl'" ,. . . . . 
podle něhož j~st W. j~dinim rira.fflfoJer vypls z ob~ho,~ního rejstříku, 
původní exekuce. Z toho zcela J. a~:; Ir~y ,K." prot~ mz byla povolena 
voleny témuž vymáhající J·

t 
r vyplyva, ze obe exekuce byly po· 

téže pobledávk Z " mu, ven e I protI témuž dlužníku k vydobyli 
vykonáno na tl~bž: ~~~n~~;~~hP~:~~OI~ hly;e, že obolí zabave,ní byl? 
exekuce Jest zbytečným. p c. y y o tom, ze vedem druhe 

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

O II vod y: 

b Stěžovatelce lze:ice přisvědčiti v tom, že jí nemúže býti bráně o 
y ~ep~?vedla dvakrate exekUCI na movité jmění dlužníka ne osk t .n.l, 
~7 kZ~Jem, dosMe~nou jist?tu k úplnému uspokojení j~jí tahie~~~t/ 
s/" . omu, ~~m ,treba n,oveho povolení exekuce pro tutéž pohledávku' 
je~~~~e~ls~b~nf~1 ú~r~r6; ~ykfn exek~c~ již dříve pov?lené a jest zby~ 
exekuce. Nerozhodné J'est Utzm~u, opa, lile-kl! se znova navrhna povolem I o, ze prva exe uce byla vedena na dlužníka 

i 
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pod jménem jeho firmy a druhá přímo (osobně) proti němu, poněvadž 
dlužník byl podle zjištění z obchodního rejstříku kupcem jednotlivcem, 
jehož firma byla jen jménem, pod nímž provozoval obchody a šlo tedy 
v obou případech o týž právní podmět. Exekuční titul bylo lze doplniti 
podle § 9 ex. ř. veřejnou listinou (výpisem z obchodního rejstdku). 

čís. 10513. 

Na útržek za vytěžky vnucené správy nelze vésti zvláštní exekuci 
zabavením a přikázáním k vybráni pohledávky z dodací smlouvy. 

(Rozh. ze dne 12. února 1931, Rl 976/30.) 

S'o udp r v é s tol i c e povolil exekuci zabaveuím pohledávky 
dlužníka proti cukrovaru na úplatu za prodanou řepu a přikázáním jí 
k vyhrání. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. O ů vod y: 
Neprávem povolil soud prvé stolice napadeným usnesením exekuci na 
pohledávku za poddlužníkem, poněvadž ze spisu E 1458/30 jde na jevů, 
že na polovici usedlosti čís. pop. 111 v 1.. povinné straně patřící usne· 
sením ze dne 23. června 1930 povolena byla za současné knihovní po· 
známky vymáhající straně pro tutéž pohledávku, která jest vymáhána 
exekucí, o niž tu jde, exekuce vnucenou správou této polovice usedlosti, 
za jejíž užitky jest považovati výtěžek za řepu v období 1930 sklizenou. 
Ježto vnucená správa povolena byla dnem 20. června 1930, a ježto vy
máhající straua v tom směru nic jiného neuvádí, jest míti za to, že jde 
o užitky nemovitosti, jež byly vydobyty za vnucené správy. Na tyto 
užitky ve ~myslu § \03 ex. ř. se vztahuje již zavedená vnucená soráva 
a nelze na ně ve smyslu téhož ustanovení exekučního řádu vésti jinakou 
exekuci. Navrhovaná exekuce na pohledávku, jež povstala z trhové ceny 
za vydobyté užitky nemovitosti vnucené správě podléhající, jest tudíž 

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

o II vod y: 

Dovolací rekurs mylně má za to, že, an dbžník trhovou smlouvou 
z jara 1930 zaprodal podzimní sklizeň řepy cukrovaru, již tím odevzdal 
také poddlužníku sklizeň řepv (plodú), neboť ke skutečnému odevzdání 
věci ještě nedošlo. Povoleuím vnucené správy na dlužníkovy nemovitosti 
_ usnesením ze dne 20, června 1930 - stala se podzimní sklizeň řepy 
výtěžkem nemovitosti, patřícím do vnucené správy (srov. § 119 druhý 
odstavec ex. ř.) a vnucený správce převzetím vnucené správy přejal 
nejen dlužníkova práva, nýbrž i jeho smlavní závazky, tudíž i povinriost, 
dodržeti obligační smlouvu dlužníka s cukrovarem o dodáuí řepy, ne· 
byla-li dodávka již splněna před zahájením vnucené správY· Na útržek 
za výtěžky vnucené správy nelze však vésti zvláštní exekuci zabavením 

10' 
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a přikázáním k vybrání pohledávky z dodací smlouvy, poněvadž tímto 
způsobem by se obcházely na úkor ostatních věřitelů, na vnucené správě 
súčastněných, zákonné předpisy o vnucené správě. 

čls. 10514. 

Opatřeni podle § 43 nesp. řiz. jest přípustným nejen, ukázalo-li se 
nutným na počátku pozllstalostnli1o řízeni, nýbrž i v dalším řízeni, tře
baže nešlo o případ § 44 nesp. řlz. 

V tom, že plnomocnlk zletilých dědicll, kteří se přihlásili bezvými
nečně k pozllstalosti a Jimž byla svěřena správa pozllstalosti, objednal 
o své újmě a přes dohodu pro obchod nové zbožl, nelze 8patřovati dů
vod k zapečetění pozůstalosti. Důvodem k zapečetění pozůstalosti není 
ani to, že plnomocník provozoval v pozůstalostních místnostech svůj 
vlastni obchod, aniž, že si dědici svémocně osvojili právo vyhrazené jím 
v § 14.5, druhý odstavec nesl'. říz. 

Při bezvýminečné dědické přihlášce jest výhradně věcí přihlásivšího 
se dědice, by udal, co jest pozůstalostním jměním. Pozůstalostní soud 
není ani oprávněn zkoumati seznání jmění co do jeho úplnosti, tlm méně 
jest oprávněn vydávati příkazy k doplnění seznamu předloženého dě
dicem. 

Ten, kdo byl podle dohody oprávněn vésti za projednávání pozůsta
losti pozůstalostni obchod na účet pozůstalosti, byl i zmocněn prodá
vati zboží a nové nakupovati. Osvojili,li si dědici právo vyhražené jim 
v § 145, druhý odstavec, nesp. řlz., jest na pozůstalostním soudě,by 
s urychlením po výslechu účastníků učinil další opatření ohledně správy 
pozůstalosti. 

(Rozb. ze dne 12. ('1'ora 1931, R I 64/31.) 

Nevrhu pozůstalé vdovy, by pozůstalostní jmění, najmě sklad zboží, 
bylo zapečetěno, p o z Ů s tal o s t n í s o u d vyhověl. Rek u r s n I 
s o u d k rekursu pozůstalostnkh dcer návrh zamítl. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu pozůstalé vdovy, 
uložil však soudu prvé stolice, by po:ne směrnic níže uvedených dále 
po zákonu jednal. 

o ů vod y: 

Jde o 'otázku, vyžadují-li v projednávaném případě j in é okolnosti 
zvláštní opatrnosti, jak to má na mysli ~ 43 nesp. říz., takže musí býti 
pozůstalost ihned zapečetěna. První soud k otázce přisvědčil a, vyhověv 
návrhu zúslalé vdovy, učinil opatření podle § 43 nesp. říz., kdežto re
kursní soud neshledal, že jsou splněny předpoklady tohoto ustanovení 
zákona a zamítl návrh vdovy. Mylný jest ovšem názor rekursního soudu, 
že opatření podle § 43 nesp. říz. jest přípusmým jen, ukázalo-li se nul-
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ným na počátku pozůstalostního řízení, když se zřizuje úmrtní zápis 
(§ 36 nesp. říz.), a že v dalším řízení může opatření toto přicházeti 
v úvahu jen za předpokladu § 44 nesp. říz., neboť názor ten nemá opory 
ani v ustanovení § 43, ani v ustanovení §, 44 nesp. říz. a ukazuje na 
mylnost názoru to zejména slovo »také" (auch), jímž počlná doslov 
ustanovení § 44 nesp. říz. Pokud však rekursní soud neshledal věcné 
předpoklady § 43 nesp. říz., jest s ním souhlasiti. Především jest 52 
všimnouti toho že v pozůstalosti jde o zletilé dědice (o vdovu a o dve 
dcery zůstavit~lovy), kteří se již přihlásili k pozů<stal,:sti, o a to< bezvý
jimečně, že jejich přihlášky byly přijaty na soud, ze ded1cum tem bylo 
přenecháno obstarávání a správa pozůstalosti podle § 145 nesp. nz. 
a že podle dohody mezi zmocněnci dědiců Erichem O·em a Oustayem 
E-em a schválené pozůstalostním soudem ze dne 21. proslllce 1929 JSou 
tito zmocněnci oprávněni vésti na účet pozůstalosti za jejího projed
návání pozůstalostní obchodn! podnik pod dosavadní firmou a zname
nati firmu kolektivně. S tohoto hlediska jest posuzovati 'lávrh pozůstalé 
vdovy na zapečetění pozůstalosti, jež odůvo~ňovala j~dnak tín;, .. že 
Oustav E. přes to, že pr~< bylo uje.dnáno me;l dedlc~ v _pnton;~lOsh Jellch 
právních zástupců a nolarova zaplsovatel~, ze. nes;rn byh ~ zaln;;r ur~ch
leného provedení pozůstaloslního jednám obJednano nove Z~OZl, ,oble?
nal zboží za několik tisíc Kč bez souhlasu Encha O-a, dale hm, ze 
Oustav.· E. provozuje, nejsa oprávněn, v místnostech P?zůs!alos~íh~ 
závodu vlastní obchod s radiovými součástkamI, a posleze hm, ze, Sl 
pozůstalé dcery vyzvedly prostře?nictvím, Ou~taya, E-a < be~ svolem .a 
vyrozumění navrhovatelky z pozustalostmhJ. Jt?em ulo,zene~J ~e vza
jemném spořitelním spolku 44.000 Kč a ~l~z~ly le na s~~. zv~as:m kont? 
Uváží-li se, že jde o zletilé dědice, přihlaslV;,l se bezvYllmecne k ?oz~
stalosti, jip:1ž byla nadt? svěřena správa, 'pozu~talosh, kterou v~konavaJl, 
pokud jde O· obchodm podmk, za vzaJemneho souhlasu svyml plno
mocníky G-em a E-em, nelze ve vytýkaném postupu O~stava E-~, plno: 
mocníka pozůstalých dcer, majících nárok ~~ "/'\ p<ozustalosÍl, ze toÍlz 
objednal o své újmě přes dohodu nové ZbOZl, spat~'~vat: takovou o~ol
nost, vyžadující zvláštní opa!r~osti ,3 op~dstatn~)lCl < zakrok takoveho 
významu jakým jest zapecetem cele pozustalosl1. Vzdyť, kdyby bylo 
tvrzení < pozůstalé vdovy po té stránce správné, neměl pozústalostní soud 
k takovému zákroku důvodů již také proto, že nebylo navrhovatelko? 
ani tvrzeno zavlečení pozůstalostního jmění a že přJ b~,,:ý~m~čné <?e
dické přihlášce jest podle § 114 nesp. fíz: výh,radne vec} pnhlas}vslho 
se dědice, by udal, co jest pozůstalostmm lmemn;, a ~ozusta~os!m s0.u~ 
není ani oprávněn zkouma:~ seznání jměn~ c,o do leho up~nosh, hI? men<~ 
jest oprávněn vydávati pnkazy k doplnem seznan;u. predloz~neh? ?e, 
dicem Byl-li Gustav E.' oprávněn podle dohody vesh za prolednavam 
pozůstalostipozústalostní obchod na < ú~et pozůsta}o~ti, ovšem spol~čně 
s O-em bylo mu tím dáno i zmocnem, by spolecne s O-em 'prodaval 
zboží a' nové nakupoval (rozhodnutí čís. 1280 ~b. n. s.). Byl-ll v t.o~to 
právu omezen později dohodou, tvrzenou pozustalou vdovo<u, v JeJ,lm 
návrhu, a nedržel-li se příkazu, šlo jen o úchylku od opravnem daneho 
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mu podle § 145 nesp. říz. dě"ici za souhlasu pozůstalostního soudu, 
čemuž bylo lze odpomoci vhodným opatřením, k němuž byl pozůsta
lostní soud oprávněn a povinen, an mu přísluší podle zákona již z úřadu 
dozor nad tím, jak se provádí správa pozůstalosti. Jen v tom smyslu 
bylo chápati návrh pozůstalé vdovy a v tom smyslu bude o něm také 
prvému soudu, ovšem po vyšetření věci, rozhodnouti. Návrh na zape· 
četění pozůstalosti bylo však po té stránce zamítnouti jako neodůvod
něný. Pokud jde o další důvod, o nějž opřela zůstalá vdova svůj návrh 
(provozování obchodu s radiovými součástkami v místnostech pozů· 
stalostního podniku), nelze ani v tom spatřovati předpoklad opatření, ' 
jímž jest zapečetění obchodu podle § 43 nesp. říz. I tu lze mluviti jen 
o nepořádku při výkonu svěřené správy pozůstalostního obchodu, který 
jest po případě odstraniti soudním opatřením v mezích § 145 nesp. říz. 
Bude proto i po té stránce náležeti pozůstalostnímu soudu, by po vy
šetření věci (§ 2 čís. 5 nesp. říz.), o ní rozhodl. Leč ani třetí dúvod uplat
ňovaný žadatelkou k odúvodnění jejího návrhu není s to, by, předpo
kbdajíc jeho správnost po skutkové stránce, vyvolal přesvědčení, že 
jest vzhledem k němu nutným opatření podle § 43 nesp. říz. Podle stavu 
věci šlo by tu u obou dědiček, zůstavitelových dcer, jen o svémocné 
osvojení si práva vyhraženého v ,~ 145 druhý odstavec nesp. říz. dě· 
dicúm, které jim však dosud nebylo pozústalostním soudem uděleno. 
Toto provinění není však ještě dúvodem k zapečetění pozústalosti. Jde 
však o to, by se tato svémocnost dále neopakovala, a proto náleží po
zůstalostnímu soudu, by s urychlením po výslechu účastníkú učinil další 
opatření ohledně správy obchodu. Tímto opatřením nesmí však býti 
zdržováno ani předložení místopřísežného seznání jmění ani další pro· 
jednání a odevzdání pozůstalosti. 

čís. 10515. 

o zletilých a svéprávných dědicích, kteřl se přihlásili bezvýmlnečně 
k pozůstalosti a jimž byla přenechána její správa, plati obdobně před
pisy o správě společného majetku (§§ 833 a násl. obč. zák.J. 

Pozůstalostní soud může schváliti prode.i pozůstalostního obchodu 
veřejnou dražbou jen se souhlasem všech dědiců, jimž byla přenechána 
správa pozůstalosti. 

DražbOu podle § 145 nesl'. říz. není míněna jen veřejná soudní dražba. 

(Rozh. ze dne 12. února 1931, R I 66/31.) 

Jde o týž případ jako v předchozím rozhodnutí. P o z Í! s t a I os t ní. 
s o u d vyhověl návrhu pozůstalé vdovy, by byl pozústalostní obchod 
zcizen veřejnou dražbou. Rek u r sní s o u d k rekursu pozústalých 
zletilých dcer napadené usnesení potvrdiL 

N e j v y Š š í s o u d zamítl návrh pozůstalé vdovy na zcizení po· 
zl'<talostního obchodu veřejnou dražbou. 
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Dúvody: 

J de o souhlasná usnesení nižších soudÍ! a jest P!?to dovolac! sj!~
nost posuzovati s hlediska předp?k~adú § 16 nesp. I"!~., Dovolacl, shze 
nost vytýká napadenému usnesem, Jak vysvItne z dal~1 uvahy, pravem, 
že orlporuje zákonu a spisúm. Nižší soudy souhla~ne povohly, ?y hyl 
obchod patřící do pozústalosti, zcizen soudní drazbou, rekursm soud 
jednak' z toho dúvodu že stěžovatelky jakož i jejich právní zástupce 
souhlasily se soudní d!ažbou a že jest tu proto platně uz~vřena d?hoda, 
která vylučuje. bv stěžovatelky prosadiJY. prodej z volne ru,~y, Je~nak 
proto, že opatření l"á oporu i v z.áko~~, ježto !ó 145. ne,sp. r~~. m~. na 
mysli. ien soudní dražbu. K tomu lest nci toto: Jest SI predevslm pnpo· 
menouti že jde o zletilé a svéprávné dědice, kteří se přihlásilibezví'· 
minečně' k pozÍ!stalosti a jimž byla přenechána správa 'p~zůstalo,sti, 
takže jejich práva jako, lakových byla, o~mez~na Jen ~telnyml ~r~vy 
spoludědicú a že o nich platí obdobne predplsy o sprave spolecneho 
majetku ob~ažené v § 833 a násl."obč. zák. (rozhodnutí čís. 9892 ,3 

10.209 sb. n. s.). Posuzuje·li se pnpad s tohoto hledlska'}lé'0hl poz~
stalostnísoud schváliti prodej pozú~talostního ob5hodu, ver~J~?u ,draz· 
bou podle ''i 843 obch. zák. jen, byl-h tu 80uh\(IS vsech dedlcu, Jlmz byh, 
přenechána správa pozůstalosti. Vysloviv, žeiest tu takový souhla'" 
ocitl se rekursní soud přímo v rozporu sespisJ:, neboť z .. ?bsahu P!.oto. 
kolů jest viděti že mezi účastníky pozústalosl! nebylo JIZ od pocatku 
shody a souhl~su o podstatných podmínkách prodeje, zejména o l~m, 
co má hýti předmětem prodej~. ~yl tudíž i právn} n~zor ,re~ursmh~ 
soudu, že jest tu platně uzavrena d?hoda mezI dedlcl, ~~avne, T?ylny 
a odporoval zákonu. Leč také názor, ze s~ v § 145 n~sp. ~IZ. ml~1 pod 
dražbou jen veřejná soudní dra~?a, nema opory v zak?n~. Vyplyva t? 
zřetelně z doslovu § 147 nesp. nz., kde se sIce stan.ovl, ze se vy~ona 
z p r a v i d I a zcizení veřejnou dražbou, avšak jen, )~ou-l! na PO,'Susta· 
loslí zúčastněni dědicové, nad jejichž právy jest bdlÍ1 soudu z uradu; 
V souzeném případě jde však o dědice již zletilé a svéprávné a neplatl 
tudíž pro ně toto ustanovení. To co povolil rekursní soud, navrhovala 
jen jedna z přihlášených dědiček: jimž byla p!enechána správa pozús,ta· 
loslí, klerémužto návrhu nemohlo však práve pro nesouhlas ostatmch 
dědiců býti vyhověno. 

čís. 10516. 

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.). 
Bylo-Ii se proti zákonu o nekalésoutéži prohřešeno tiskem, má 

zdržovací a odstraňovací žaloba místo i proti zodpovědnému redaktoru 
tiskopisu a to bez ohledu na jeho zavinění nebo vědomí o skutku. 
Byla-Ii p~d jedním podána zdrž?va~í a odstraňova~i žal?ba na pů':,odce 
závadného článku a na zodpovedneho redaktora· ltskoptsu, v nemz byl 
článek, uveřejněn, nejde o nedílné společenství v roz~při.. ťroti redaktoru 
jest žalobce oprávněn domáhati se (žalobou. zdrzovacl) toho, by se 
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v tiskopisu jím redigovaném závadné článl{y neopakovaly a (žalobou 
odstraňovací), by byly uveřejněny odvolání zlehčení a rozsudek. 

(Rozh. ze dne 12. února 1931, Rv I 167/30.) 

firma K. .don:áhala se na Janu T-ovi, pisateli článku, a na Josefu 
J'OVI, zodpovednem redaktoru časopisu, v němž byl článek uveřejněn 
by, bylo uznáno právem, že se žalovaná strana dost~la do rozporu s do: 
?rY1I11 mr,:vy soutěže a že jest její jednání způsobilé žalující stranu po- . 
sk~dltr, <,t, z.e zalovaná s!:~na .roz.šiřuje o. žalující straně údaje, její podnik 
poskozu]1c!, pokud ~e tyce, ze zalovana strana zlehčuje podnik žalující 
strany a ze proto Jest povmna tohoto závadného jednání nadále se 
zdržeti a závadný stav odstraniti, by bylo žalované straně uloženo 
by ~veř~jnila ?dvolání zleh.čení v časópisech, jak soudem budou určeny 
?O ym~c!1 dnu P?C1 exek?cI.a by ~odle § 18 cit. zákona bylo vyřknuto, 
ze zaluJlcl ~h:ana Jes} opravnena. pravoplatný rozsudek na útraty žalované 
strany uver~Jm!1 v c,:sopI;;ech, Jež soudem budou určeny. Žalobkyně pO-' 
nechav~la SI ;:rslovne.pr~vo .postupovati proti žalovaným podle zákona 
~ neble soUt':ZI trest?eprav~e a znovu opakovala, že si vyhražuje uplat
novatl proh zalováne strane nároky na náhradn škody. Žalobní nárok 
od~vodň.ovala žalobk~ně tí~, že se. prvžalovaný prohřešil proti před
plsum zakona o nekale soutěZI, zejmena pokud se týče §§ I 2 čís. 2 a 4 
?ajmě však. p;oti př.e~~sům § 3 .zák. § 3 předpisuje' a umožňuje: 
ze, ,byly.-Il ud.aJe uver~Jnenr ~rozšlřovaném tiskopise, mohou býti ža-
10v::.!!1 h) ~do.z spolupus?b:h pn !ed~kcI~ v~dání ti~ku, ~~b~ři obvyklém 
r?~SlrOVa!l1 tIskopIsu] vedell-h, ze udaje JSou zpusoblle zjednati sou
tez}teh predno~t na ukol' druhych soutěžitelů. I když tento § mluví jen 
o zalobe na n~hradu ~kody, vyplývá opakem, že se výhoda poskytnutá 
hsku nevzt:huJe : na zaloby zdržovací a odstraňovací, což jest zvláštní 
povahou techto zalob zcela odůvodněno. Druhému žalovanému jako 
zodpovědnému re.d~ktorovi přísluší disposice nad tiskopisem a nad jeho 
obsah;;n, z?dpovlda za obsah trskoplsu, zejména za část redakční a jen 
?n muze byh donuc~n, by od dalšího uveřejňování bylo upuštěno, takže 
zalo?a I ~rotr druhemu žalovanému jest plně odůvodněna. Dále jsou 
spllleny predpokla~y, podle §. 10 zákona a jest proto žalovaná strana 
p.ov,mna, !'y .na sve ut~aty v casoplsech, jež soud určí, uveřejnila odvo
lam zlehcem. K prvmmu roku se žalovaný .Josef l nedostavil načež 
p r ~ c.e ~ n í s o.u d p r v é st? I i c e vynesl proti němu rozsudek pro 
zmeskam podle zaloby. K odvolaní Josefa J-a o d vol a c í s o u d na
padený ro}sudek potvr.dil, Dů vod y: K žalobě firmy K. ustanoven byl 
proh prvzal~van~mu Jak.o. pisateli pozastavených článkú v časopise V. 
a proh 5'ruhemu zalo~anemu Josefu J-OVI jako zodpovědnému redaktoru 
!ohoto c.asoplsu prvm. ro~ na 8. du!ma 1929. K němu dostavil se jen 
zalov.any lan T., J.emuz dana byla Ihuta k žalobní odpovědi, kdežto proti 
druhe.mu zaloyanem;t Josefu J-ovi, k prvému roku se nedostavivšímu, 
bylo zal?bkYl1J !1avrzeno ;,ynesení rozsudku pro zmeškání. Žaloba byla 
tomuto zalovanemu dorucena dne 29. března 1929, a bylo proto ná-
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vrhu žalobkyně vyhověno a rozsudek vynesen. V odvolání proti tomuto 
rozsudku uplatňuje žalovaný Josef l důvod zmatečnosti podle § 477 
čís. 4 c. ř. s. a navrhuje zrušení rozsudku a odmítnutí žaloby, odpůrkyně 
odvolatele pak potvrzení napadeného rozsudku. V onom směru tvrdí, 
že šlo o nedílné společenství v rozepři podle § 14 c. ř. s., že když se 
k prvému roku dostavil prvžalovaný Jan T., prospívalo to podle druhé 
věty § 14 c. ř. s. i odvolateli, takže rozsudek vydán býti neměl, a byl-li, 
že jest tím založena zmatečnost podle § 471 čís. 4 c. ř. s., poněvadž. 
při společnících v rozepři návrh, by proti jednomu z nich byl vynesen 
rozsudek pro zmeškání, bylo posuzovati podle § 402 druhý odstavec 
c. ř. s. a měl hýti návrh odmítnut, ježto jinak byla odvolateli nezákon
ným postupem odňata možnost projednávati před soudem. Ale tvrzené 
zmatečnosti tu není. Jan T. byl žalován jako pisatel pozastaveného 
článku na základě ~ 10 (1--2), odvolávajícího se na § 2 zák. o nek. 
soutěži, odvolatel pak na základě § 10 (4) a § 3 cit. zák. jako zodpo
vědný reclaktor, tedy jako společník v rozepři podle § II c. ř. s .. o němž 
platí ustanovení § 13 c. ř. s. Podle ustanovení tohoto paragrafu každý 
společník jest proti odpůrci v ten způsob samostatný, ž,c iednání nebo 
opominutí jednoho společníka v rozepři nejsou druhému ani na prospěch 
ani na úfmu. Proto. ano tu není nedílné společenství ve smyslu § 14 
c. ř. s., neměl soud prvé stolice důvodu, by vynesení rozsudku proti 
řádně obeslanému, avšak nedostavivšímu se druhému žalovanému z dů
vodu §.~ 14 a 402 druhý odstavec c. ř. s. odmítl. Kromě toho napadá 
žalovaný rozsudek z důvodu nesprávného právního posouzení, uváděje 
v tomto směru, že žalobkyně zakládá žalobu na tom, že žalovaný jest 
zodpovědným redaktorem časopisu, v němž pozastavené články hyly 
otištěny, aniž tvrdí a nabízí důkaz o tom, že odvolateli byl znám obsah 
článků, pro které jest žaloba podána, a že při uveřejnění jich spolu
púsobil, což prý ku příčinné souvislosti nestačí, a dále, že zákon o ne
kalé soutěži, založen jsa na úpravě a ochraně vzájemných zájmů mezi 
soutěžiteli ve smyslu tohoto zákona, pokud se staly v hospodářském 
styku, nemá na mysli stíhání osob, které jen ojediněle, nahodile nebo 
příležitostně předsevezmou činnost, o níž se jedná v zákoně o nekalé 
soutěži, a že zejména nelze za takovou osobu a za takovou činnost po
kládati literární činnost redaktorovu. Této výtce a jejímu odůvodnění 
nelze přiznati oprávněnost. Podle obsahu žaloby hlavně v závadných 
článcích prvžalovaného se dovozu je krátce a obsažně, že žalobkyně 
v soutěži svých výrobkú používá nejšpatnějšího materiálu, by tak do
cílila nejnižší ceny. An se žalovaný k prvému roku nedostavil a žalobu 
nepopřel, bylo podle § 396 c. ř. s. na soudě, by žalobní přednes ~osta
vivšího se žalobce pokládal za pravdivý, pokud není vyvrácen predlo
ženými důkazy tedy také pokud sám sebou není nárok žalobní ne
odůvodněn. Bylo na soudu, by zkoumal, zda jestžalobní nárok podle 
přednesu žalobkyně odůvodněn. Skutečně nelze říci, že by bez bližšího 
odúvodnění byl opak tvrzení toho a že by bez bližšího zkoumání nebyl 
odůvodněn závěr, že zažalovaná činnost zakládá závadnou činnost podle 
§§ I a 10 zák. o nek.soutěži. Bylo proto k návrhu dostavivší se strany 

'I 
! 
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žalující vynésti rozsudek pro zmeškání, a to vzhledem k ustanovení 
§ 10 (3) a § 3 zák. o nek. soutěži proti odvolateli proto že jest zodpo
vědným redaktorem, jemuž přísluší disposice nad list~m a nad jeho 
?bsaheJ!l, on zo~eoví~á ~a o~sah tiskopisu, zejména za jeho redakční 
~ayst a jen on muze byl! z~lovan, by od dalšího uveřejňování bylo upu
~tenp. ~by mu b~1 ob~~h clánků. znáJ!l, s~rávněji řečeno, aby byl. věděl, 
ze udaj~ jSO~ zpuysobile ~k~amat; a hm ~Jednati soutěžiteli přednost, se 
!~ nevFaduje: je~to ~~n\ zalov ano o nahradu škody, nýbrž o ziištění 
~mnosh a zdezenl se JI (. 10 (3) a & 3 zák. o nek. soutěži opake,n). 
[vrzení, žaloby o jepo práv~ dispo;;ičním a o jeho zodpovědnosti, což se 
P?~le zakona rovna spolupusobem (§ 3 cit. zák.), stačilo k založení 
pncmr:é souvlslosh. ~e slo}a zákona: "Kdo« v §§ 1,2 a 10 zák. vidno, 
ze se Jeho ustanovem v techto boc!ech vztahují i na nesoutěžitele. tedy 
I na zodpovědného redaktora I;:' 3 a 10 (3) J. Tím ovšem není řéčeno 
ž~ !O\!lUto žalovanému jest vůbec odepřena možnost protidůkazu a vy: 
~mem . hlavn~. důkazel!',y? 'pravdivosti kritiky nebo důkazem o tvrzení, 
~e tu Jde o cmnost pnclcl se dobrým mravům nebo soutěžnou ale to 
jen, kdyby to bylo bývalo předneseno v prvé stolici Když se 'tak ne
stalo, an tento }alovan~ první rok zmeškal, jde o tu'přípustné novoty 
podle § 482 c. 1. s., k mmž odvolací soud nesmí přihlížeti -

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání Josefa J-a. 

DtlV0dy: 

Dov?latel:. upl~tniv dov~la~í důvody § 503 čís. 1 a 4 c. ř. S., opa
kov~l ~ytky cmene v odvolam rozsudku soudu prvé stolice a vyřízené 
spra~ne odv?!acíl!' soudem;yNejde o s~olečenství podle § 14 c. ř. S., 
nebot y nelze nCI, ze by yS,e .ncmek ;o~si1dKu, vztahoval na oba společníky 
rozepre.y K tom;, n~stacI,)e~n?tna zalobm prosba, i když se vztahuje 
na ob~ ~alovan: .. JIZ }yhc~nl .zalobního děje rozeznává mezi óběma ža
:ovan~ml., prvm Jesy z~lovan Jako původce článků, kdežto dovolatel jest 
zalovan Jako odpovedny r~daktor .časopisu, Vy němž články ty vyšly. Proti 
d?volateh ~znesenay!,yla zalo~a.lell proto, .ze odpoyídá za obsah tisko
pISU, z~Jmena za cast redakcm. Zalobce mohl žalovati jen Jana T-a 
anebo Jen ~ovo}atele, mohl žalovati každého z nich zvláštní žalobou 
a mohlI v teto zaJobe navrhnouti odsouzení každého žalovaného zvláště. 
V, každém z těchto případů bylo by nutné posouditi onrávnění žalobního 
naroku co. do ~aždé~o ze ža~?vaný~h, zvlášť. Z toho; že oba společníci 
ve spor~ JSou zalovam o totez pinem, neplyne nedílnost tohoto plnění. 
Am ,zyvy,hrady .~ l?y(~) ~ák?na o. neka!é soutěži, že žalován může býti, 
kdo aC\111 nebo rozslrUje ud~Je tam vytcené, pokud nedokáže jich prav
dIvoSt, nelze SOUdIl! na nedllnost plnění neboť tento důkaz může na
st~ur:iti každý sám pro sebe a žádném'u ze žalovaných nemůže býti 
braneno" aby pr? svou osobu nedokazoval pravdivost údajů nebo ne
uznal Yyslovne JIch ,nepr~vdlvo~t. ,Kdy~y dovolatel při jednání dne 
8. dubna 1,929,byl narok zalobm vyslovne uZrlal, byl by musil býtI od
souzen, nenledlc k tomu, že druhý žalovaný chce doMzati pravdivost 
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údajů, pro které byl dovolatel odsouzen. Nezáleží na tom, jak kvalifikoval 
žalobce jednání žalovaného po stránce právní, stačí, že učinil skutkové 
údaje, jejž posoudil soud po stránce právní. Žalobní žádání není neurčité, 
neboť sboduje se s doslovem zákona. Podle §§ I a 10 zákona o nekalé 
soutěži mŮže býti žalováno, by se někdo zdržel údajů a odstranil zá
vadný stav. Něco jiného není žalováno. Také po právní stránce posoudil 
odvolací soud věc správně. Nárok žalobní proti dovolateli oprávněn jest 
tvrzením, že v časopise vyšly za odpovědného redaktorství jeho tři 
článkv, aniž dovolatel odporuje názoru odvolacího soudu, že obsah 
těchto článků odpovídá závadné činnosti podle §§ I a 10 zák., a že do
volateli přísluší disposice nad tiskopisem i jeho obsahem. Tyto skut
kové údaje stačí zcela k odsouzení žalovaného podle žaloby, neboť po
stačí jakákoliv objektivní činnost. Podle § 3 (I) může nevědomost re
daktorova býti omluvným důvodem jen, žaluje-li se na náhradu škody. 
Pokud je však žalováno jen na zdržení se údajů a odstranění závadného 
stavu, stačí spolupůsobení Jako redaktor samo o sobě, aniž by k tomu 
musila přistoupiti jakákoliv další činnost anebo přímé vědomí o skutku. 
1.alobce byl oprávněn domáhati se toho, by se neopakovaly články Yy
tištěné v časopise redigovaném žalovaným a by byl odstraněn závadný 
slav vyvolaný těmito články, což se .má státi uveřejněním odvolání zleh
čení i rozsudku. Že to mŮže žádati na redaktoru uvedeného časopisu, 
·0 tom není pochybnosli, hledíc k obecnému znění zákona. 

čís, 10517. 

Bylo-li složenkou poštovního šekového úřadu, předanou věřitelem 
dlužníku za účelem placeni, placeno na účet plnomocníka lm přijetí pla
cení pro věřitele, zanikl dluh placením, třebas poštovní šekový úřad pe
níze plnomocníka neodvedl. 

(Rozh. ze dne 12. února 1931, Rv I 261/30.) 

Žalující společnost domáhala se na žalované okresní nemocenskě 
pojišťovně, by bylo zjištěno, že žalovaná vzhledem k zaplacení 5.000 Kč 
složenkou poštovního šekového úřadu na' konto spořitelny v L. není 
oprávněna domáhati se tohoto zaplacení ještě jednou na žalobkyni. 
O ba niž ,š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a ci s o u d uvedl 
v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Jest 'zjištěno, že žalovaná dala 
žalobkyni k zaplacení pohledávek žalované za žalobkyní složenky, zně
jící na účet (konto) spořitelny v L., že žalobkyně dosud vždy platila 
těmito složenkami a že žalobkyně dne 29. srpna 1925 složním lístkem 
skutečně vplatila 5.000 Kč u poštovního úřadu v Ch. Toto placení jest 
považovati za placení žalované a nerozhoduje, jak míní žalovana, že 
tento vplat nebyl spořitelnou připsán žalobkyni k dobru, ježto spořitelně 
zaslané peníze nedošly. Věřitel může dovoliti dlužníku, by platil třetí 
osobě. Nelze pochybovati o tom, že to žalovaná žalobkyni dovolila,' 
davši jí k vůli placení složenky, podle nichž se mělo platiti na účet 
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spohtelny v L SP?řitelna v L. byla tudíž platehnou určenou věřitelem. 
yz!,ledem}tomu Je~t placení spořiieln0 v L. placením věřiteli, sprošt'u
JI~Im ?}uzmka. Spo.ntelna ,v ,L. jest majitelkou účtu u poštovního šeko
~~ho uradu a vpla!I-1I dluzmk peníze složenkou u poštovního šekového 
ur~du, Jest to p<:vazo~ati ~~ placení. Žalobkyně tudíž vplatem5.000 Kč 
sloz~nko~ u postovmho uradu v Ch. na učet spohtelny v L. platila 
sROl Ileln~ v L. J,ak.o platebně ža.lované a, .iežto se tak stalo složenkou, 
JIZ d.a~a zalovana zalobkYll1 k vulI placem, byl tímto placením dlužník 
sprosten. 

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

Dúvolly: 

!'odle.§ 14?4 obč. zák. jest dluh ~~'platiti věhteli nebo jeho k příjmu 
penez zpusoblle'!1u plnomocll1ku. Pr1Jem placení plnomocníkem platí 
podle § 1~17 ,obc. za~:,za příjem ~ěřit<:l~m s.amým, takže jím dluh podle 
§ 141~ obc. zak. pom91. V ~ouzenem pnpade dovolatelka sama přiznává 
a n~m o !om. ~p'0ru, ze 8~?.ntelna v L. byla její plnomocnicí ku přijetí 
penez od ~aluJ1cl f!rmy, JeJlz dluh proti žalované by tudíž pominul, kdyby 
se placem stalo teto plnomocll1cl. Bylo dále zjištěno že žalující firma 
vplahla dne 29. srpna 1925 u poštovního úřadu v Ch. 5.000 Kč složen
kou.poštovního šekového úřadu v Praze, která zněla na šekové konto 
spon!e!ny v L. ~ byla opatřena razítkem "Bezirkskrankerrkassa E.«. Jde 
tedž.JIz J:n o ot~zku, zda lze v tomto vplacení u po.Šty spatřovati placení 
spor}telne v L;. Jako, plno~ocr:ic~. žalovan~. Na základě zjištěných okol
~osh .lest. k tet? ot~~ce pnsvedclh, nebot spořitelna v L měla u po
stovll1ho. sek?v,eho u!adu. v Praze své šekové konto a žalovaná strana 
za~l~b zalu ]ICI fI.r!ue slozenky poštovního šekového úřadu na toto konto 
ZI~~JICI prave za ucelem, by dlužné jí peníze platila na toto šekové konto 
Jep plnomo,cll1ce;. Z toho plyne, že poštovní šekový úřad byl plnomoc
ll1kem L-~ke s~ontelny, oprá~něnrm přij:nouti placení od žalující firmy, 
a !o s vedOlmm a schvalemm zalovane strany. Bylo-Ii tedy placeno 
postovnímu šekovém~ úřad?,. ja,ko pln0!'locní~u L-ské spořitelny, která 
byl!l,zase plnomOCn}CI ku pnJeh placem pro zalovanou, zanikl dluh ža
IUJICl f!rmy 'p!acen~m,Jl~dle .. ~ 1412 ?uč. zák., při čemž jest lhostejno, 
zd~ postoVll! sekovy urad prIJate pemze L-ské spořitelně odvedl čili nic 
(VIZ. rozhodnutí čís. 3979 a 7700 sb. n. s.). . 

čís. 10518. 

Záko?em ze dne 8; červenc~ 1.930, čís. 130 sb. z. a n., bylo mlčky 
d:ro~ovano. ustanOVe?l posledm vety prvého odstavce § 31 j. n., podle 
nehoz ye vec~ch pozustnlostních a poručenských (opatrovnických) bylo 
lze delegovatI ze sborového soudu prvé stolice na soud okresní a naopak. 

(Rozh. ze dne 12. února 1931, Nd I 31/31.) 
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N e j vy Š š í s o u d odmítl ,1ávrh na delegaci krajského soudu ci
vilního v Praze na místě příslušného okresního soudu v Boskovicích 
k obstarávání věcí substituční podstaty po Alfonsu M-ovi st., podle 
§ 31 j. n. 

Důvody: 

Poslední věta prvního odstavce § 31 .i. n. v doslovu čl. IV. čís. 5 
cís. nař. ze dne 1. června 1914, čís. liS ř. zák., pokud praví: »a n e b 
od okresního soudu některému sborovému soudu 
první stolice, aneb od sborového soudu první sto_o 
I i c e o k r e sní m u s o u d u« - souvisela s tehdejším právním sta
vem, podle něhož byly i sborové soudy první stolice (krajské soudy) 
v některých případech věcně příslušnými soudy pozůstalostními nebo 
poručenskými neb opatrovnickými (čl. VIII čís. 2 úv. zák. k j.n. a §§ lOS, 
106, 107 a IlO j. n). Jest to zřejmé nejen z povahy věci, nýbrž i z »vy·· 
světlujících poznámek« k návrhu novely na o-:1lehčení soudům z roku 
1914 (str. 34 k § 31 j. n.), kde se výslovně uvádějí také §§ 105 a IlO 
j. n. o příslušnosti sborových soudů v těchto věcech. Proto bylo v Ý -
jim k o u z e z á s a d y, že jinak jsou delegace přípustné jen mezi 
soudy téhož druhu (§ 31 j. n. první a druhá věta) dovoleno, by mohl 
býti z důvodů vhodnosti ve věcech pozůstalostních, poručenských a 
opatrovnických delegován nejen soud téhož druhu, nýbrž i krajský soud 
na místě okresního soudu a naopak. V tomto právním stavu nastala pod
statná změna zákonem ze dne S. července 1930, čís. 130 sb. Z. a n., ktelý, 
zrušiv předpisy dříve uvedené a vyloučiv věcnou příslušnost krajských 
soudů jako soudů první stolice v řečených věcech, přikázal projedná
vání pozústalostí a obstarávání poručenských a opatrovnických věcí 
Výhradně do věcné příslušnosti soudů okresních. Měla tím býti »zjed· 
nána úleva přetíženým sborovým soudúm v čechách a na Moravě«, jak 
praví odůvodnění vládního návrhu tisk 1685/1928 poslanecké sněmovny. 
Z2kon čís. 130/1930 nemá přechodných ustanovení - jako je měl 
čl. XXII úv. zák. k j. n. - a jest jej proto vykládati z jeho obsahu a 
říditi Se jím tak, jak zní. Tímto zákonem odpadla právní. použitelnost 
svrchu zmíněné věty § 31 j.n. což vede jen k důsledku, že bylo tomuto 
v Ý jim e č n é m u předpisu ~ovým zákonem mlčky derogováno a že 
nyní platí již jen bezvýhradné pra~idl~ o př!pustnosti delegace J?ezJ 
soudy téhož druhu. Jinak by bylo Jednano nejen PEoh doslo~u" nybrz 
i proti účelu zákona. V případě, o nějž .i de, .byl ovsem I kral.sky soud 
civilní v Praze delegován roku 1926 z duvodu vhodnosh na mIste tehdy 
příslušného krajského soudu v Plzni, ale to na věci nic nemě;-:í, nebo~ 
touto delegací nenabyli účastníci subjektivního práva na dalsI vedem 
věci u delegovaného soudu nehledíc k novým zákonným normám. Tě
mito normami, jež jsou pr~vem formálním a rázu .donucov~cího, byla 
změněna předmětná příslušnost soudů a byl. by se J~m musI~ podrobIt; 
púvodně příslušný krajský soud, práv~,tak,)~ko se J!m ,musI po:lmb:t~ 
delegovaný krajský soud. V tomto pnpade Jde o vecne opatrovmct, 
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(eura bonorum), takže by tu nebylo lze ani odkázati na obdobu po
sledního odstavce článku XXII. úv. zák. k j. n., nýbrž spíše naopak na 
?bdobu druhého odstavce téhož článku, jenž naříJil postoupení poru
cenských a opatrovnických spisů příslušným soudům hned dnem účin
nosti jurisdikční normy. Nemohlo tedy býti jinak rozhodnuto než se 
stalo. ' 

čís. 10519. 

, Žádají-li, o b a manželé o přeměnu rozvodu v rozluku (§ 15 rozl. 
zakona), a ma-li každý,: nich obecné sudiště v obvodu jiného krajského 
so~du! Jest podle § 28 J, n. uréiti soud pro vyřízení žádosti místně pří
slusny. 

(Rozh, ze dne 12. února 1931, Nd I 80/31.) 

,N e jv y š š í s o n d ustanovil podle § 28 j, n. krajský soud v Tá
??re ~a onen soud tuzemský, který bude místně příslušný k provedení. 
nzelil a k rozhodnutí o žádosti Marie R-ové v Š, a Josefa R-a v L 
u Prahy, by bylo jejich manželství, rozvedené usnesením okresníh(} 
soudu v Táboře ze dne 29. září 1928, rozloučeno pro nepřekonatelný 
odpor, 

neboť 

žádost podávají .souh~asně o b a, manželé a každý z nich má svůj obecný 
soud ~ o~vo<;l~ J!;,akeho krals~eho soudu, takže zde není předpokladú 
pro nustm pnslusnost tuzemskeho soudu ve smyslu § 20 čís. 3 zákona 
ze dne 22, května 1919, čís. 320 sb. z. a n. pro vykonávání soudnictví 
v tomto směru (sr. také rozhodnutí čís. 7214 sb. n. s.). 

čís. 10520. 

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

Povoleni rozluky podle § 17 zák. může se domáhati i ten i onen 
~. manželů" bez rozdllu. zda byl v rozvodovém sporu stranou žalujíci,. 
CI stľ3~OU ,z!,l?vano~, ~ále zd~ ~anžel domáhající se rozluky byl na roz
vodu preVa71!e neb , vyhradne vmetl, leda, že by návrh na povoleni roz
ltúy cd poroval dobrým mravům. 

(Rozb .. ze dne 12. února 1931, R II 14/31.) 

lVlanželství stran bylo právoplatně rozsudkem rozvedeno od stolu 
a lože z viny manželovy. K návrhu manžela povolil s o udp r v é s t o -
II c e rozluku manželství z viny manželovy. Rek u r sní s o u d k re
kursu manželky napadené usnesení potvrdil. 

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

, , 
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Dúvody: 

Podle obsahu dovolací stížnosti napadá stěžovat~lka srovnalá usne
sení nižších soudů pro zřejmou nezákonnost, t~dy duyodem podle § 16 
nesp, říz. přípustnýO;, ale čin! tak nepr~vem. ~yk~ad" ~e ,se rozluky podle 
§ 17 rozl. zák. nemuže domahah manzel, lenz prevazne zavlml ro~vrat 
manželství jest v rozporu s jasným dosloven; 1 smyslem toho~o zakon: 
ného .předpisu. Ustanovením ·že byl-li soudmm rozsudkem pravoplatn<; 
vysloven rozvod, může k a Ž d 1 manžel žádati}a r~zluku I?an~~lstv., 
na podkladě proveden,éh? již sporu o, rozvod, udehl zakon pravo zad~" 
o rozluku oběma manzelum bez rozdllu,. ktery manze! byl v rozvo,dovem 
sporu stranou žalujíeí a který stranou žalovanou, dale zda ma;,zel do
máhající se rozluky byl na rozvodu převážně n,eb i. výhradne vII,len. 
Otázka viny nemá být! v řízení podle § 17 rozl. zak. vubec rozvlilo,vana, 
výrok o vině jest prostě převzíti !- rozsll~ku ? ro~~odu. Povoleúl roz
luky není vázáno na podmínku, ze skutecnosh vysle ~a Jevo ve sporu 
rozvodovém byly by již tehdy dostačovaly k vyslovem rozluky, kdyby 
bylo ní žaloval manžel, který se domáhá rozluky podle § 17 r?zl. zak, 
nýbrž že by bylo bývalo na rozluku uznáno, kdY,by onen manzel: !dery 
žaloval o rozvod, byl žaloval hned o rozluku. VYJlmku ~ tohoto zakon
ného pravidla lze připustiti jen, když návrh na po~olem ,rozluky od
por u jed o b 1". Ý m mra v ů m, na příklad, kdyz man~el, by dos~hl 

. rozluky, pro niž nemá jiných dúvodit, přinutil svym cho~a~lm ~ruheh? 
manžela k žalobě o rozvod, nebo kdyz se ~ozluky ??maha Z} e Jme 
z a tím ú če I e tn, by dr u h é h o ma n ,z e1.a t e z ce, P o s k o dd 
n a ma jet k o v Ý c h p r á v ech. Takove VYJlmky nem v souzenem 

pi·ípadě. 

čís. 10521. 

Poměr zákona o nekalé soutěži k zálwnům o ochraně patentů a vzor-

kových známek. 
Poměr § 1 k §§ 2 a násl. zákona o nekalé soutěži. 
Otázka. zda jde o rozpor s dobrými mravy. jest otázkou právní. 
Spoluzodpovědnost všech, kdož společně porušili dobré mravy sou-

těže jednotně usměrněným jedf!áním. . 

(Rozh. ze dne 12. února 1931, Rv II 662/30.) 

Zalobce vyráběl tělocvičné střevíce (cvičky) značky "Stadion«. Způ· 
sor výroby dal si chrániti v éeskoslovenské republic~ vzorkem, v ,Ra
kousku a v Anglii získal na výrobu střevíců patent. Zalovaný S. byva! 
dílovedoucím v žalobcově závodě, odešel od něho, okresliv si pro SVOll 

potřebu šablony cviček žalobcových, jichž použil pro výrobu" cviček 
"Starta«. Spolužalovaní majitelé firmy uvedli CVičky »~tarta« ,do ob
chodu. Zalohou o niž tu jde, domáhal se žalohce na zalovanych, hy 
bvli uznáni povinnými zdržeti se nadále jakéhokoliv jednání, kterým by 
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mobJ býti poškozen žalobce ve své vlastnosti jako výrobce cviček značky 
"Stadion«, zvláště zdržeti se nadále prodeje a vyrábění tělocvičných 
střevíců podle téže methody, v témže vzhledu a úpravě jako cvičky "Sta
dion«, zdržeti se tvrzení, že jejich výrobky jsou tytéž, jako výrobky 
žalobcovy, a že u cviček "Stadion" se platí pouze známka. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Podle § I 
zákona ze dne 15. července 1927, čís. III sb. z. a n., proti nekalé sou
těži může, kdo se dostane v hospodářském styku v rozpor s dobrými 
mravy soutěže jednáním, způsobilým poškoditi soutěžitele, by ti žalován, 
by se zdržel takového jednání a odstranil závadný stav, jím způsobený. 
V projednávaném sporu jde o žalobu zdržovací, a jde o to, zda jsou tu 
podmínky této žaloby. Zákon vyžaduje především, by se jednání, o něž 
jde, stalo v hospodářském, nikoli jen v obchodním styku, v 'činnosti, 
směřující vůbec k docílení hospodál-ského úspěchu. Dále se vyžaduje, 
by se jednající octl v rozporu s dobrými mravy soutěže, tedy se zása: 
dami a pojmy slušnosti osob, na spoluzávodění o odbyt zboží zúčast
něných a správně a spravedlivě smýšlejících. Závadné jednání soutě
žitele může býti i způsobilé, by poškodilo soutěžitele. Že stačí, by jed 
nání bylo po případě i jen objektivně v rozporu s dobrými mravy sou
těžitele, plyne z doslovu zákona, jenž praví, že žalován býti může, kdo 
se ocitne tam označeným jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže. 
Nemusí tedy žalobce dokazovati zavinění žalovaného soutěžitele, který 
snad jednal jen v omylu, uejsa si toho vědom, že skuteČně poškozuje 
soutěžitele. Stačí, že tomu tak ve skutečnosti bylo a že jednání snad 
i jen objektivně jest nekalé. Posudkem soudních znalců jest zjištěno, 
že zvláštní, jednoduchý způsob výroby (a úpravy) cviček, jak jsou vy
ráběny »Stadionky«, pochází od žalobce, a že je příznačným pro podnik 
žalobcův, že cvičky, od žalobce na trh uváděné, byly hledány, a šly 
mnohem lépe na odbyt, než cvičky jiné, a že proto teprve před 4-5 lety 
počaly konkurenční firmy žalobcovy cvičky napodobovati. Že žalobce, 
jehož původní myšlenkou byla výroba a úprava cviček způsobem zvláště 
jednoduchým a levným, byl pak napodobováním jeho výrobků a uvá
děním jich na trh značně poškozován, o tom lze tím měoě pochybovat!, 
ano bylo zjištěno, že žalobce musel vynaložiti mnoho hmotných a osob
ních obětí, než se mu podařilo docíliti, by jeho výrobek získal na trhu 
všeobecnou oblibu. Žalovaný S. vyráběl cvičky "Starta« »Stadionkám«, 
jak znaleckým posudkem zjištěno, skutečně podobné a uváděl je pro
~třednictvím spolužalované firmy do obchodu. Napodobené cvičky ozna
čoval žalovaný S. sice názvem "Starta«. Ježto však byly jinak zcela 
dejného zjevu jako "Stadionky«, daly se s nimi snadno zaměniti, jak 
vysvítá nejen ze svědeckých výpovědí, nýbrž i z posudku znalců. žal~: 
vaný tvrdil dokonce, že se cvičky jím uvedené nejen úplně vyrovnalI 
cviČkám »Stadionkám« nýbrž že jsou lepší a levnější než "Stadionky«, 
že je dělá mistr, jenž byl dříve u žalobce zaměstnán, že cvičky žalovan?,: 
firmou -prodávané vyrábí Se v K., čímž mělo býti naznačeno, že pochazl 
ze žalobcova závodu jenž jest v K. Žalovaný S. obkreslil si šablonu 
cviček žalobce než ~d něho po několikaletém zaměstnání odešel, na-
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podobil je, žalovaná firma je uváděla do obchodu, ač jí bylo známo, ž~ 
Leopold S., jenž jí cvičky dodává, byl dříve zaměstnán u žalobce, ktery 
se zabýval hlavně výrobou cviček "Stadionek«, jak bylo potvrzeno z~a
leckým posudkem. Výrobou, prodejem a vychvalováním napodob~?ych 
výrobků, uváděných žalovano,u stranou do o~<;hodu, ~o~taly se, vSlc~m 
žalovaní do rozporu s dobryml mravy so,:teze lednamm, zpuso~llym 
poškoditi žalobce jako soutěžitele. Žalovam L ~ M. ISOU spolecmk~ 
spolužalované firmy, financují ji, a jsou tedy práve tak k žalo?e pasl~ne 
oprávněni, jako spoluzalovaný S. jakožto výrobc~ napo,dobenyc? cVlcek. 
O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIl. D u vod y. Prede
vším jest dáti za pravdu rozsudku, posuzuje-Ujednání žalovaných s hle
diska § I zákona o nekalé soutěži a vychází-li ze stanoviska, že po
všechná doložka tohoto paragrafu sama o sobě jest samostat!l0u. ~ 
všeobecnou normou stíhající jakékoli jednání, které, jsouc zpusoblle 
poškoditi soutěžitele' jest v rozporu s dobrými mravy soutěže, třeba by 
je slovně a obsaho;ě nebylo lze podřaditi pod žádný zvláštní skutkový 
děj dalších ~§ tohoto zákon,a. Že tomu ,ta~, plyne především! d.oslovu 
zákona, z jeho povahy a,; učele, a uz~avano lest \ v hte~a~ure, Jmeno
vitě u Skály, jehož se stezovatele nepravem pro, svuJ opac~y nazor do
volávají. Kde by toho pro další postup by!o p~treba, lze s~hnout~ mter; 
pretačně k těm speciálním případům, v zakone (§ ,~ a nasl.) vyslo,vne 
uvedeným a řešeným, které jsou svou povahou. pn~adu konhetmmu 
nejbližší. V souzen'ém případě byl by to § 11 C!~ za!,: l'!ema pravdu 
odvolání, majíc za to, že předmětem ochrany n~muze bylI Vyl oba. V s~u: 
zeném případě - jak správně uznal soud prvm stohc,e - podl~ l~dnanl 
žalovaných, jak bylO vytýkáno a jak bylo vzato ta~e, za p:okaz~no -:;-: 
výrobu od obchodu nelze ani děliti, proto~e bylo :,yrabeno zav~dn~ ,Zb?ZI 
pro obchod a obchod si tuto a takoyou vyrobu .zav~d~0.u k sVY,m ucelum 
zjednal. Nelze o tom pochybovah, ze Jde tu o ledn:"!,l ;a!?vanych ~ hos
podářském styku neboť žalovanym slo o hospodarske ucely, takze po
užití 8 1 zákona 'o nekalé soutěži na toto jednání jako celek, a to I pokud 
jde o "závadnou výrobu nebo její způsob, bylo na místě i ~ t<;hoto, 'hle
diska. Neprávem odvolání, opírajíc se částečně ,také o (pravm). ~~zory 
a úvahy znalců, poukazuje na rozpor, který pry by :,zesel meZI ~cm~y 
zákona- o nekalé soutěži a zákonů na ochranu patentu a k ~chrane zna
mek a pod. Podle názoru odvolacího soudu tu ;ozporu ne?l, oba druhy 
ochrany podle uvedených zákonů_ mohou bez z~vady obstah v~dle sebe. 
Ten, kdo má pro sebe podmínky ochrany ,zakona pa:e~toyeho ,nebo 
známkového, má ovšem procesuální postaVe?1 ,v. podstate l,me a ~yh?d
nější protože se může omeziti na dokazovam lednodu~hych prav~lch 
skut~čností, z nichž dovozuje nárok na ochran~, nemUSl dokazovalI na 
př. prvenství vynálezu a jeho souvislost s. v!~stmm, podmkeI? anebo pod: 
ni káním, jehož tu v té dob~ snad an~ lestS nem, .. n~mus}. se ~abyvat: 

t 'll 'h nálezu sve ochranne znacky k lmym cmtlelum hos 
vz a .ern sve o vy C , b' kt·' . stránce sub 
podářského života, a to ani po stránce o Je lVm, ~m po ,-
jektivní Kdo se však domáhá ochrany s hlediska zakon:" o nek:"le sou: 
těži, buduje na zcela jiných skutečnostech. Tam, kde ma na sve st~~ne 
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hodnoty mravní a kde na druhé straně hodnoty tyto na jeho úkor se 
porušují, může ovšem se svým nárokem na ochranu proniknouti dokonce 
i proti nárokům na ochranu, které odpůrce podle zákona patentového 
a známkového dovozuje z více méně formálních skutkových podmínek. 
Podnikatel z počátku, kdy se o jeho vynálezu, o jeho zvolené značce 
v širším okruhu ještě neví, zajisté učiní dobře, zajistí-li si ony formální 
podmínky ochrany, postará-li se o patentování svého vynálezu a zare
gistrování známky. Dojde-li však věc postupem času tak daleko, že se 
snad i bez této opatrnosti v hospodářském styku mezi podnikateli stej
ného nebo podobného oboru, mezi soutěžiteli i mezi zákazníky do jisté 
míry vžije sOl1vislost mezi vynálezem nebo značkou a určitým podnikem, 
kdy tato souvislost podle pravidel poctivého styku v obchodováni ani 
nemůže býti důvodně popírána a musí tedy býti repektována, smí pod
nikatel pro sebe žádati ochranu i podle zákona o nekalé soutěži a musí 
ovšem dokazovati v podstatě jiné skutečnosti než jen ony formální pod
mínky ochrany podle zákona o patentech neb o obchodních známkách. 
Tak se věc má i v SOUzeném případě, Nejde tu ani tak o to, jde-lt o vy
nález žalobcův, nýbrž o to, že podle skutkového zjištění jde o způsob 
výroby, který se již stal v obchodním světě příznačným pro žalobcúv 
podnik že mezi zpúsobem výroby a podnikem žalobcovým nastala po·' 
znateldá souvislost. To jest důvod, pro který si smí žalobce činiti nárok 
na ochranu i s hlediska nekalé soutěže, a to i právě pro onen charakte
ristický způsob výroby střevícú, pro který cvičky byly hledány a šly 
lépe na odbvt, než cvičky jiné výroby a úpravy. A nemůže ovšem být! 
pochybností' o tom, že ten, kdo zasáhl rušivě do těchto žalob~ových 
zájmú chtěje na jeho úkor těžiti z tohoto příznivého poměru, Jak se 
na základě jeho myšlenky, jeho snahy a jeho investice pro něho utvá~el, 
jednal proti příkazům slušnosti jak se mezi slušnou konkurenci ustaltly, 
to tím více stalo-li se tak zpúsobem ve sporu prokázaným, kde si kon
kurent přebírá mistra, který byl po léta u žalobce zaměstnán právě při 
oné výrobě (a kde se onen mistr k tomu propůjčí, opatřiv si dříve 
šablony pohodlným zpúsobem tím, .že je pros~ě obkreslil), kde .. .:'~ ~bě 
ty strany spojí k výrobě a k prodeJI, kde se hmto odbytem zaJlste~ym 
a také financováním konkurující výroba umožní a. k oboustrannemu 
prospěchu se jí využije, kde ~e pak výrobek ~k~tt;čně uvede ?o. o?ch?d~1 
a vychvaluje tak, že je to vyrobek zcela steJne Jakosl!, vyra?e~r tymz 
mistrem a pod. Stačí že oba druhy výrobků lze snadno zamemh a ne
záleží na jednotlivostech. Je dále nerozhodné, že výrobky žalovaných 
označeny byly značkou "Starta« a že byly pod touto značkou prodávány, 
protože si obyčejný zákazník doslovu značky hned blíže nevšimne, a 
právě to že na výrobku vidí elipsovitou nebo podobně utvářenou značku, 
spíše h~ utvrdí v domněnce, ž~ s~, mu ~k~tečně dostává t~ho dr~hu 
zboží a z toho pramene, jak SI pral, najme ana me~l znackaml J,est 
i částečná podoba doslovu (Stadion-Starta). Podle nazoru odvolaclho 
soudu tento způsob soutěže nelze považovati za bezvadný a slušný, 
nelze o něm říci že jest v souhlasu s obecnými požadavky dobrých 
mravů, ba spíše' naopak obsahuje v sobě momenty, které, vylučujíce 

- čís. 10521 -
163 

bezelstnost, dobré mravy soutěže hrubě porušují. Je-li tomu tak, jest 
žaloba zdržovací odůvodněna bez ohledu na to, zda si byli všichni ža
lovaní i po subjektivní stránce vědomi tohoto závadného stavu, protože 
zatím nejde o náhradu škody a jediné tam by onen subjektivní moment 
padal na váhu. Odvolání dále uvádí, že prý se tak vlastně žalobci do 
jisté míry laciným a pohodlným způsobem dostává monopolu ve výrobě 
na dobu neomezenou na škodu obecných zájmÍ! hospodářských, jež ta
kovou časově neomezenou ochranu ani jinde nepřipouštějí, protože by 
tím byla vyloučena možnost pokroku. K tomu však nelze přihlížeti. Stačí 
poukázati na př. k případům § ll, o němž již nahoře byla učiněna 
zmínka; i tu mohou nastati případy, kde trvalá ochrana vylučuje mož
nost všeobecného a plného využití praktické myšlenky a praktického 
zařízení, kde by snad pokrok vyžadoval aspoíí omezení ochrany. Zákon 
však takovéboto omezení nezná; jde-li o zvláštní zevnější zařízení pod
niku nebo závodu, které v zákaznických kruzích platí za příznačné pro 
určitý jiný podnik nebo závod, pak je zákon chrání a ochrana bude 
ovšem tím naléhavější, čím praktičtějším a tedy prospěšnějším a vý
hodnějším bude ono zařízení, a to bez časového omezení a zcela bez 
ohledu na to, bylo-li by snad pro veřejnost a pro národní hospodářství 
ú~elnější, by se ono praktické zařízení stalo obecně přístupným a tak 
obecným majetkem. Jsou-li tu tedy podobné poměry u způsqbu výrobv, 
není příčiny, proč by měla býti tomu, kdo se o tento praktický způsob 
výroby poctivě přičinil, právní ochrana jeho spravedlivých zájmÍ! odpí
rána nebo časově omezena. Byla již nahoře zmínka o tom, že jednání 
všech žalovaných - na jedné straně příprava a výroba, na druhé odbyt 
výrobků - spolu úzce souvisejí po všech stránkách, jmenovitě také 
hospodářsky slouží stejnému účelu, takže jest toto jednání všech účast
níků, spojenýth a vedených týmž cílem, i právně považovati jako celek, 
jako společné podnikání, jež nelze rozkouskovati. To správně vystihl 
již soud první stolice. Po právní stránce vede toto poznání k několika 
důsledkúm. Ono jednání není porušením smluvního poměru, nýbrž pb
rušením zákona o dobrých mravech soutěže, má tedy povahu civilního 
deliktu (kvasideliktu), při němž jednotliví žalovaní jeví se býti spo
lečníky, po právní stránce autory jednání, které tvoří celý soubor jed
notlivých činÍ!. Všichni jsou odpovědni civilně za toto jednání pro celek, 
protože společným úsilím nastrojili i výrobu i odbyt závadného zboží; 
vyrábělf žalovaný pro obchod .ostatních a tito zase navzájem výrobu 
onu financovali a ve svém obchodě závadné výrobky prodávali. Všichni 
společně porušili dobré mravy soutěže společným, jednotně usměrněným 
jednáním a proto prvý soud právem vyhověl žalobní prosbě u všech 
žalovaných stejně, népřihlížeje k tomu, jaké právě konkretní úkony 
předsevzal v onom řetězu jednání ten neb onen žalovaný; mohlť ostatně 
S., který vyráběl, užíti také jiného způsobu odbytu a naopak ostatnf 
mohli si případně závadnou výrobu obstarati jinak než se stalo. Právem 
tedy oběma činitelúm byla zakázána výroba i odbyt a nevadí, byl-li 
vytčen také zvlášť ještě i nevhodný a zavržitelný zpúsob vychvalování· 
nabízeného zboží a přemlouvání zákazníkÍ!. Zakazuje-li se i tento způ
sob všeobecně, tedy i žalovanému S-ovi, nemá proto příčiny ke Sti7-
nosti, neděje se mu křivda, ano onoho zpúsobu přemlouvání bylo po-

lI" 



- čís. 10521 -
164 

užito nepřimo i v jeho zájmu. Protože nejde o nárok ze smlouvy, nýbrž 
o kvasidelikt nelze tu upotřebiti norem, upravujících otázku ručení ve
řejné společ~osti a společníků z poměrů smluvních. Protiprávního jed
nání dopustila se společnost (§ 17 zák. o nek. soutěži), ale dop~~tili 
se ho i společníci. Má-li výrok o zdržovacím žádání míll platnost a UCll1-

nost bez ohledu na případné změny, které by mohly nastati přeměnou 
osob, výstupem nynějších nebo vstupem jiných osob, které zatím nejsou 
na sporu účastněny, proti dnešním i případným budoucím společníkům, 
jest zákaz upraviti tak, by vázal společníky, i kdyby ze společnosh 'fy
stoupili a společnost i pro případ, že by došlo k úplné změně v osobach 
společníků. Ani firmě ani jednotlivým společníkům neděje se křivda, 
byl-li rozsudek vydán proti všem. . 

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

D ů vod y: 

Hlavní důraz klade dovolání na dovolací důvod právní mylnosti podle 
§ 503 čís. 4 c. ř. s. Než nemá pravdu. Názor dovolatelů o poměru zákonů 
na ochranu patentů a vzorkových známek k zákonu o nekalé soutěži, 
zejména i jejich právní názor, že vynálezce nemůže použíti zákona o ne
kalé soutěži, "kdyby jinak mohl použíti zákona o patentech«, vyvrátil 
v podstatě správně ji7 odvolací soud, řídě se celkem zásadami vyslo
venými - pokud jde o zákon na ochranu známek - v rozh. čís .. 8856 
a 8917 sb. n. s. Dovolávajíc se pro svůj opačný nárok Ca\lmannova 
komentáře, poráží se dovolání samo, ano se i tam předpokládá, že pa
dělatel odčinil nebezpečí záměny nebo že nebezpečí to přes všechnu ná
mahu není odčinitelné, v souzeném případě však tomuto požadavku ani 
v. tom ani v onom směru podle zjištění nižšíéh soudů není vyhověno. 
Mylný jest i právní názor dovolatelův, že tu nelze použíti zákona o ne
kalé soutěži, protože z jeho kasuistických ustanovení (§§ 2 a násl.), 
žádné nedopadá a generální (suppletorní) ustanovení § 1 prý nemůže 
míti »jaksi samostatI)ou eXistenci«, nehledíc k hlavnímu a při v~ech 
pl'ípadech nekalé soutěže takřka jádro věci tvořícímu případu zásadmmu, 
uvedenému v zákoně. I tu lze prostě poukázati k příslušným vývodům 
odvolacího rozsudku, jež názor dovolatelů celkem výstižně vyvracejí. 
Správně připomíná odvolací soud, že souzený případ jest svou povahou 
nejbližší případům, o nichž pojednává kasuistické ustanovení § ll. To 
jest úplně zřejmé, srovná-li se skutkový děj žalobcem tvrzený se skut
kovou podstatou řečeného místa zákona. Pak ale dopadá, co sami do
volatelé pokládají v dovolání za podmínku pro použití generálního usta
novení § 1 aby totiž při posuzování zažalovaného skutkového děje 
musila skutková podstata některého z typických kasuistických případů 
(příkladů), obsažených v §§ 2 a násl., býti doplněna ještě všeobe.cným 
a jen doplňujícím obsahem § I, neboť seznávajíce, že skutk~vý .d~J J.l!'.'! 
zjištěný neopodstatňuje skutkový děj v § II uvedený, podrobily Je] l1lZS1 

soudy (generálnímu) všeobecnému a předpis § II doplňujícímu usta~o
vení § 1. - Ovšem má dovolání dále za to, že, i kdyby byla - lak 
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Dodle jeho názoru prý není, ale skutečně jest -- dána zásadní možnost 
pro použití § 1, přes to by v souzeném příp~dě nebylo lze tohoto místa 
zákona použíti, protože není uskutečněna Jeho sku~ová podstata, to 
proto, že prý zjiště~ému jed!1ání. žaloval3ých ,:elze vytykah roz~or s do
brými mravy soutěze a zpusobllost poskodll! soutez1tele. Nez al3~ t~ 
nelze k vývodům dovolání přisvědčiti. Právní názor dovolateh haleny 
již v odvolání vyvrátil i v této příčině v !,odstatě správně a vysti~n~ 
odvolací soud. Marně poukazují dovolatele co do rozporu s dobryml 
mravy soutěže k znaleckému posudku jim prý příznivému. Otázka, zda 
jde o rozpor s dobrými mravy soutěže, jest otázkou právní, nikoli skut
kovou. Řeší ji proto soudy pódle svého mravního a právního, zákonům 
odpovídajícího přesvědčení, nikoli znalci. C? dov?latelé míní větou,_ ž; 
se žalovaní nedostali do rozporu s mravmml zasadaml obchodovam, 
protože jim podle povahy věci nelze přičísti vinu, není v dovolání blíže 
provedeno a není také ani jinak dobře srozumitelné. Dovolání nevyho
vuje tu předpisu§ 506 čís. 2 c. ř. s. o určitosti dovolacích vývodů. Nelze 
proto k němu míti zřetel. Výtka, že tu není druhé v § I žádané náleži
tosti soutěžitelova jednání, způsobilosti poškoditi žalobce jako s~u
těžitele, padá zjištěním nižších soudů, že žalobce byl na1?odobovám~ 
svých výrobků a jejich uváděním na trh značně poškozov.an. Zda pr~ 
tom byl snad více než žalovanými poškozován jiným soutěž!lelem a proc 
napřed žaloval právě dovolatele, jest pro rozhodnutí sporu bez významu. 
Stejně je pro ně bez významu, proč žalovaný S. zvolil pro svůj výrobek 
právě značky »Starta«, nelze si" však nevšimnouti, že tento název i pro 
svou - přes zkomolení výrazu přece jen jasnou - souvislost s názvo
slovím (terminologií) sportovních kruhů valně .zvyšuje pr~vděpo?ob~ 
nost a tudíž i nebezpečí záměny s názvem "StadlOn« zvolenym z tehoz 
odboru lidské činnosti. Správně a vystižně vyložil posléze odvolací soud, 
proč všechny žalované odsoudil stejně podle žaloby bez ohledu na jich 
různou činnost poukázav právem k tomu, že jednání všech žalovaných 
- na jedné st;aně příprava a výroba, na druhé odbyt výrobků - spolu 
úzce souvisejí po všech stránkách a jmenovitě také hospodářsky slouží 
stejnému účelu, takže sluší toto jednání všech účastníků, spojenýcI: ~ 
vedených jedním cílem, také právně považovati za celek, za spolecne 
podnikání které nelze rozkouskovati, a že, ani všichni společně porušili 
dobré mr~vy soutěže společným, jednotně usměrněným jednáním, vy
hověl žalobní prosbě u všech žalovaných stejně, nepřihmeje k tomu, 
jaké právě konkrétní úkony předsevzal v onem řetězu jednání ten neb 
onen žalovaný. . 

čís. 10522. 

Poddlužník jest oprávněn napadati zápověď, by dlužníku neplnil, 
třebas mu nebyla zápověď doručena k vlastním rukám. 

Není přípustna exekuce zabavením práva, náležejiciho dlužníku jako 
členu družstva na obývání domku a na používání zahrady k němu 
patřící. 
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Exekuce na členské podíly a na čekatelské vklady členů společenstva 
s ručenim obmezeným jest nepřípustná. Soukromí věřitelé těchto členů 
mohou vésti exekuci jen na to, co společníkům připadne na Úfocich a na 
podilu ze zisku nebo co pro ně vybude při zrušení společenstva nebo při 
výstupu z něho. 

(Rozh. ze dne 13. února 1931, R I 932/30.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci 1. a) zabavením práva 
povinné strany jako člena družstva s r. o. I. na obyvání celého domku 
a na používání zahrady k němu patřící, 2. na vydání členského podílu 
a čekatelského vkladu složeného jako záloha na domek, který by při· 
padl dlužníku při odchodu z družstva, II. propachtováním nájemního 
práva v domku a v zahradě se zmocněním, by vymáhající strana uplat. 
ňovala veškerá práva proti družstvu jejím jménem a za tím účelem ze· 
jména vypověděla nájem, členský podíl a čekatelský vklad, a jinak pod· 
nikala vše potřebné k lidvidaci těchto práv. Rek u r sní s o u d exe· 
kl1ční návrh zamítl. D ú vod y: Stížnost jest odúvodněna. Pokud jde 
o právo dlužníkú na obývání čekatelského domu a spojené s ním po· 
užívání zahrady, jde o právo, jež podle své povahy jes! právem ryze 
osobním, nemajícím hodnotu majetkovou, poněvadž oprávněný nemúže 
je přenésti na jinou osobu. čekatelství neznamená tu nic více, než žé 
domek i se zahradou múže všeobecně prospěšným stavebním družstvem, 
které je vlastníkem těchto nemovitostí, býti kdysi čekateli prodán, při 
čemž však družstvo má možnost nemovitosti ty prodati i jiným osobám. 
Nemá tedy čekatelství jak dovodil nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 
ze dne 3. srpna 1926 č. j. R II 219/26 (sb. n. s.Čís. 6192) ani cenu práva 
předkupního a nelze je proto, jako i jiná ryze osobní práva zabaviti 
(srov. sb. n. s. čís. 2239 a 4218). To však platí i co do dalšího napade· 
ného zabavení práva dlužníku na vydání členského podílu a čekatel· 
ského vkladu složeného u družstva. Zabavitelnost členských (závodních) 
podílu členu společenstva s r. o. zákonem výslovně vyloučena nebyla, 
jak se stalo ustanovením § 56 zákona ze dne 9. dubna 1873: čís. 70 ř. 
zák u společenstev s ručením neobmezeným, leč přes to nelze pokládati 
ani podíly členú společenstva s r. o. za zabavitelné. Neboť podíly ty, 
jakmile byly vloženy do společenstva, přestávají býti vlastnictvím členu, 
stávají se společným majetkem celého společenstva, (zásada § 1183 
obč. zák) a slouží podle § 48 čís. I cit. zák. z roku 1873 k uspokojení 
a ke krytí pohledávek společenstevních věřitelú. Teprve přebytek při
padá podle § 48 čís. 2 a 3 a § st cit. zák k dobru členu, takže. jejich 
soukromí věřitelé mohou při společenstvech s r. o. vésti exekuci jen 
na to, co. společníkum připadne na úrocích a na podílu ze zisku, nebo 
co pro ně vybude při zrušení společenstva nebo při výstupu z něho. 
Pokud společník zustává ve společenstvu, jest exekuce na jeho vklad 
pro pohledávku jeho soukromého věřitele vyloučena (§ 1203 obč. zák. 
viz sb. n. s. čís. 3199). To však platí i při čekatelských vkladech, neboť 
i ty podobně jako členské podíly stávají se vložením společným majet· 
kem celého společenstva. Exekuční návrh domáhal se povolení exekuce 
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a exekuce byla také povolena kromě toho na podíJY a vklady čekatelsk~J 
Které by připadly dlužníkum při odchodu z druzstva. Jde t,u tedy te~ 
o zabavení případných pohledávek budoucích, tedy pohledavek, kter~ 
teprve v budoucnosti snad vzniknou nebo mohou. vzmkn?uh. Zabavem 
takovýchto pohledávek však rovněž, nelze po~ol~t~, neb?! podJe § ~94 
ex. ř. lze vésti exekuci na pohledavky, ktere jlZ vzm~ly, treba," jest 
dospělost jejich podmíněna neb obmezena časem (§ 31? CIS; 2 ex. ,r.) .vIZ 
sb. n. s. čís. 7313. NenHi však přípustné zabavení n~jemmch prav, jest 
nepřípustna i jejich realisace navrhovaným a povolenym )lch propachto· 
váním. 

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

Dúvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Především nel3:e při
svědčiti názoru stěžovatele, že poddlužník nebyL oprávněn ke sh.znosh. 
Na návrh stěžovatele bylo poddlužníkovi zapovezeno, by povmnym ~,:' 
plnil, a podle obdoby § 294 poslední o~stav~c ex. ř. Jest mu prot? pr!: 
znati právo, by napadl rekurse,m, tut~ zapoveď; Nesejde n~ tc;m, ze 7a 
pověď nebyla doručena poddluzmkov! ~ vlastmm ruk!lm, nyb~3' k rykam 
městské spořitelny v K. Tím poddlužmk nepozbyl prava k shznostl. 

Ve věci samé jest dovolací rekurs rovněž neoduvodn~ný .. Po~~d jde 
o exekuci podle bodu I a) I exekučního návrhu, souhlasl nelvy~~l soud 
v této příčině plně s právním názorem rekursního soudu .a stan prot? 
poukázati stěžovatele na příslušné odúvo~nění napadeneho. usnesem, 
jež vývody dovolacího rekursu. n,ebylo, vyvraceno. Po~ud Jl.ak jde o e~e· 
kuci podle bodu I a} 2 exekucmho, n:,vrhu, ne?~pa~a ~!:zovatel .sprav
nost názoru rekursmho soudu, s mmz souhlasl I neJvyssl soud, ze exe· 
kuce na členské podíly a n~ čeka!elsks vkladyčlepu ,~!,ol:če!:stva ~ ru; 
čením omezeným jest nepřlpustna a ze ,s~ul:roml,ventele tec~to ~lenu 
mohou vésti exekuci jen na to, co spolecmkum pnpadne na uroclch a 
na podílu ze zisku nebo co pro ně vybude při zrušení společenstva neb~ 
při výstupu z něho (§ 56 zákona čís. 70/1873 ř. zák srov. rozhodnu:l 
čís. 3199, 10181 sb. n. s.). Namítá jen, že, byť exekuční n~vrli mluvl: 
o vydání "podílu čle?ské~o ~ vklad~. čeJ:.a:~I~kého~, ,byly ~:m vp:a~d,; 
míněny řečené zabavltelne naroky,pnslusejlCI dluzmku pll ro!,v!lzam 
členského pokud se týče čekatelského poměru. To však ze znen: exe: 
kučního ~ávrhu pro posouzení přípustnosti navržené exekuce jedme 
rozhodného, nikterak nelze vyčísti, a to ani ze závěr~čné ,věty, »kterf 
by připadl dlužníku při odchodu z družstva«, ano se pred hm vyslovne 
mluví jen o členském podílu a o čekatelském vkladu. Není na soudu, by 
teprve vypátral o jaké nároky navrhovateli vpravdě jde; By!o naopa~ 
na stěžovateli 'by podle třetího odstavce § 54 ex. ř. presne a ~rclte 
označil části !najetku, r;ra kte~'é ;'lá býti ex~~uce. veden~, a udal vse,. ~~ 
podle povahy případu jest dulezlte pro nanzem, ktera sond poVOIU)lCI 
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neb e~ekučpí má yydati ok venení exekuce. Neučinil-Ii tak, nevyhovuje 
exek?cm navrh poza?avkum uvedeného § a bylo jej již z tohoto důvodu 
zamltnoutJ. Rekursm soud nepochybil zamítnuv i tuto °a' st k o 'h 'h T' 'o ' c exe ucm o 
navr o~. , lIP p~da ovsem i další část exekučního návrhu týkající se 
zpenezem naroku, uvedených pod I a) 1,2 tohoto návrhu. ' 

Čís. 10523. 

Hromadění exekučních návrhů (§ 1.4 ex. ř.). 

o ~alší e,xekuční !!ávrh lze zamítnouti jen, jde-Ii zřejmě najevo z exe
k~cnlho. n~~r~u (pn poslooupných návrzích ze všech návrhů již učině
nyco~)' ze JIZ Jeden nebo nekohk z navrhovaných exekučních prostředkl1 
staCI k uspokojeni vymáhajícího věřitele. 

Ne!ze ž~~~ti ,na vymáhajícím věřiteli, jemuž byla povolena exekuce, 
by vyckal Je]1 vysledek, než navrhne další exekuční prostředek. 
.. Lhostej~o! že dlužník zaplatil vymáhanou pohledávku pO' podání dal -
slho exekucmho návrhu. ' 

(Rozh. ze dne 13. února 1931, R I 997(30.) 

. Usnesením :.e dne 25. dubna 1930 byla povolena vymáhajícímu věři~ 
teh ok yydobytí peněžité pohledávky exekuce na movitosti a to na při
~lasem. K vydobytí téže peněžité pohledávky navrhl pak ~ymáhající vě
~ltel .exe,ku:,! vnucenou správou nemovitostí a zabavením hostinské a vý
cepmcke zlv~osh ~rovozované dlužníkem. S o udp r v é s tol i c e 
1 tuto eX,ekuCl P?vohl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: 
Usnesemm prvmho soudu ze dne 25. dubna 1930 byla vymáhající straně 
povolena k vyd~bytí o té~e vyk?natelné pohledávky již exekuce na movi
tosh, a to na pnhla,sem. K teto exekuci se přihlásila dne 13. května a 
exekuce byla vykonana za intervence zástupce ,vymáhající strany. vý
sle~~:n: teto exekuce bylo, že povinný vymáhanou pohledávku i s ve
dleJsl!pl, poplatky z':J?!atil. ~ne 12. května 1930 došel u prvního soudu 
e~ekucnt navrh, o neJz nym Jde, na vnucenou správu nemovitostí povin
neh~ a na zabavení hostinské a výčepnické živnosti dlužníkem provozo
vane o a koncese k této živnosti. Za tohoto stavu věci nebylo zajisté odů
v?dn:no, by vymáhající strana podala tento exekuční návrh proti 1'0-
VlllI.I:mu, ne?oť v této době nepřihlásila se ještě k exekuci na movitosti, 
tudlZ n~~~uz!lk~vala }uto možnost uspokojení. Ve smyslu & 14 ex. ř. 
lze pouz!ll prot: d!uz~!ku jen t?lik peku.<:ních prostředků; kolik účel 
exekuce, uspokoJem ventele, vyzaduJe. Přes tuto hranici nesmí soud 
exek,!~i poyolit!, při čemž není rozdílu, zda se exekuční prostředky JVl' 
vrhu]! soucasne Cl postupně. 

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

O Ů v (> d y: 

o Nelze sou~lasiti s názorem rekursního soudu, že vymáhající věřitelka· 
nez podala navrh na povolení dalších exekučních prostředků, měla na: 
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před využitkovati možnost uspokojiti se exekucí, která jí byla již po
volena. Tento názor nemá, jak níže bude dolíčeno, opory v zákoně. Jest 
však naprosto vedlejší i okolnost, že povinný vymáhanou pohledávku 
po podání dalšího exekučního návrhu zaplatil, jelikož rozhoduje stav 
věci při podání návrhu, pokud se týče, šlo-li, jako zde, o posloupné 
exekuční návrhy, při podání návrhu, jímž se vymáhající věřitel domáhá 
dalšího exekučního prostředku, a nelze proto hleděti k okolnostem 
z doby po jeho podání. Podle § 14 ex. ř. jest hromadění několika exekuč
ních prostředků zásadně dovoleno, a může, navrženo-li, ať již současně 
neb postupně, použití několika exekučních prostředkť!, povolení exekuce 
podle druhé věty § 14 ex. ř. omezeno býti na některé prostředky exe
kuční jen, jde-li patrně najevo z exekučního návrhu, při posloupných 
návrzích ze všech návrhů již učiněných -, že již jeden nebo několik 
z navrhovaných exekučních prostí-edkť! stačí k uspokojení vymáhajícího 
věřitele. Tuto výjimku ze zásady přípustnosti hromadění exekučních 
prostředků jest vykládati přesně a nelze zamítnouti další návrh z jiných 
důvodů, než z dúvodu právě uvedeného, při čemž ovšem jest na vymá
hajídm věřiteli, by po rozumu § 54 prvý odstavec čís. 3 ex. ř. odůvodnil 
v dalším navrhu jeho nutnost. Než to vymáhající věřitelka učinila, uvedši 
v návrhu, že povinný dosud nic nezaplatil, a, jelikož ani z dalšího ná
vrhu ani z obou návrhů pospolu nijak nevysvítá, že by dodatečně na
vržená exekuce byla zcela zbytečná, měla býti povolena, jakž správně 
učinil prvý soud. V této příčině odkazuje se také na zdejší rozhodnutí, 
uveřejněné ve sb. n. s. pod čís. 6193 a 8295, a zvláště i na rozhodnutí 
uveřejněné ve sb. n. s. pod čís. 9098, kde řešen byl zcela obdobný případ 
Zejména nelze žádati na vymáhajícím věřiteli, jemuž byla povolena exe
kuce, by vyčkal její výsledek, než navrhne další exekuční prostředek, 
a takto poskytoval možnost předstihu jiným věřitelům, jichž pohledávky 
se zatím staly vykonatelnými. Jest tudíž dovolací rekurs důvodný a bylo 
mu proto vyhověno a rozhodnuto, jak výše uvedeno. 

čís. 10524. 

Do pozůstalostniho inventáře jest pojati podil společníka podle sku
tečného majetku společnosti. Jest proto předložiti uzávěrku o společní
kově podllu zřízenou podle skutečného majetku společnosti. Ustanoveni 
§ 106, druhý odstavec, nesp. říz. vztahuje se i na společnosti s ručením 
obmezeným. Ke zřízení likvidační bilance jest především povolána spo
lečnost sama. Náklady zřízení likvidační bilance postihují pozl1stalostni 

podstatu. 

(Rozh. ze dne 13. února 1931, R I 1054(30.) 

Po zů s t a los t ní s o u d uložil společnosti s r. o., 1. by předlo
žila do 14 dnů likvidační bilanci za účelem zjištění hodnoty zůstavite
lova podílu, 2. nebude-li této výzvě ve lhůtě vyhověno, bude opatrovník 
pozůstalosti poukázán, by zakročil podle § 45 zák. o společnostech 
s r. o., 3. by předložila notářsky nebo soudně ověřené bilance za několik 
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flře~chozích lel. Rek ~ r ~ n í s o u d .zrušil napadené usnesení a uložil 
prvemu soudu, by, vyckaJe pravomocI, znovu rozhodl řídě se těmito 
důvody: !,ok1;ld, jměpí zůst~vitele, jak~ společníka firmy, která vznesla 
re~ur~, .lmchazl .v uvahu, Jest preru;retem, pozůstalostního jmění, které 
m~ býti rnvestovano, Jeho spolecensky podll. Jak postupovati při inven
!~CI tohoto společe~sk~ho p.odílu, ustan~vuje ~ 106 druhý odstavec nesp. 
flZ; P,ro sta,novem z1;1stavltelova spolecenskeho podílu jest směrodatný 
pravt;1 pomer !l!ezl.zustavltelem, pokud se týče nynějšími dědici a mezi 
spolecní~y, kt~fl zbyvají. Vypořádání mezi nimi řídí se podle ustanovení 
o~cho~mho zakona: Neboť při vypořádání s universálním nástupcem 
~ustavltele postupuje se podle týchž zásad, jako kdyby byl zůstavitel 
Jako společník ,vyloučen ještě za svého života. V úvahu přicházejí čl. 130 
a 131, obeh. zak. pokud ,společen.ská smlouva nemá o tom jiných usta
n?vem r:ebo 'p?kud nedojde mezI dědici a zbývajícími společníky k ji
nemu uJednam a postupu, který jest zachovati při ustanovení spole
čenského ,podílU. Pův?dní, myšlenkou čl. 130 a 131 obch. zák. jest že 
se ne,kona l:k~ldace, Ja~ Jest tomu při zrušení, nýbrž vypořádání pod
st,atne rozlrcne a vybytl. Vyloučení Ze společností buď dobrovolným 
vystupem, nebo smr!í společníka, jest vzdáním se ~polečenského práva 
v~ pro~pech ostatmc}r, sp?lečr:ík.ů a definitivním zjištěním podílu na 
vysle~clch, obchodovam, Jakoz I opravou sumy takto zjištěné novou 
~~ole~n~s~" ve I~te:é bylo, ostatními společníky pokračováno. Základem 
učtoyam le~t Jmem ~polecnostr v době vyloučení, v projednávaném pří
pad:, v dobe s~rtr ;zustavltele;. Toto jmění se zjišťuje jako roční bilance 
za ucele!l! :o.~d~lem zlsk~. Pn tom jest však uvážiti, že trvající společ
nost se ndl Jlnym stanoviskem a zájmem při sestavení bilance než jest 
post!lr;ov~ti p~i vypoř~dání. Z,a trvání společnosti udávají se Často jed
n?thve predmety pod Jich spravnou cenou, by zisk, který jest základem 
bll~~ce, .byl menší a b~ nebylo tolik zisku rozděleno, nýbrž by pokud 
ne)vlc Zt1~talo v obchode v jeho prospěch. Při vypořádání má vystupující 
mlh pod}l,na sr;~á~né ~eně sp,olečenského jmění. Proto nepřichází při 
vYt;>oradanr a pr~ umr~ ?polecníka při sepsání pozůstalostního jmění 
v uvahu }lbov?lna ~cenem, odchvlující se o~,skutečnosti, ježto jde o to, 
by ~pol~censky pO,dll byl podle E, 97 nesl'. flZ. pojat do soupisu podle 
spr~."ne ce'!y 1?o~r1u, hledíc ke skutečnému jmění společnosti. Je-li však 
I pn vyporadam zakladem bilance myšlenka okamžité realisace aktiv 
a pasIv, nelze přehlížeti, že se, jak shora uvedeno ve skutečnosti ne
zamý~!~ !ikvidace; nýbrž prosperování obchodu spdlečnosti a že proto 
nesrpe]I .. te9n?tlrye ceny bY!I, ko~st~tován~ a zjištěny, iako bv šlo o likvi
da';!; Zystenr vy~le?~u vyučtovanr spolecenského podílu zůstavitele pří
slu~1 vsem spo~ecmku~. Obchodní zákon sice výslovně o tom nemluví. 
A ys~k p?dle, vseobecny~h právních zásad musí všichni dosavadní spo
le,cnr~1 vcetne. vyst~pUJ}cíbo" pok,ud se týče při úmrtí společníka, jeho 
de91~1 ospol~pusobltr pn potrebn~ch pracech. Vystupujícímu společníku 
(de~lcum zustavltele) n~lze zb!anovati, by si nepřibral znalce. Nelze-li 
dOCllrtr shody ? společnem vyrízení těchto prací, nezbývá než provésti 
podle obd~by cl;)33} ~ruhý ?dsta~ec, obc~. zák. tento úkol ve sporu 
znalcI. Avsa~ ~uctovam sp?lecenske~o podllu lze i tehdy, bylo-li pro, 
vedeno spolecne, napadnoutr podle vseobecných zásad. Pozůstalostnímu 
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soudu přísluší jen přezkoušeti, zda oCtnění podílu zůstavitele na 3pO
lečenském jmění vyhovuje poslední bilancf sepsané formálně správně. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu potud že obnovil 
usnesení prvého soudu ad 1.; jinak dovolacímu rekursu nevyhověl. 

Důvody: 

Povolanými dědici byla podána podmíněná dědická přihláška. Podle 
§ 92 prvý odstavec nesl'. říz. jest v takovém případě sepsati inventář. 
P~dle ,§ 97 nesl'. říz. má inventář obsahovati přesný a úplný seznam 
ve~kere~o n;ovltého i nemovitého jmění, v jehož držení byl zůstavitel 
v case umrtr, a musí inventář obsahovati cenu zůstalého majetku v čase 
~!,!rtL Jde-li o pozústalost společníka společnosti, jest podle § 106 nesl'. 
flZ. ~a tí!'!to ,účelen;. předložiti účetní uzávěrku o podílu společníka ke 
dnI u!'!rtl. .zakon niJak nerozeznává, zda dědic vstoupil do společnosti 
na mlsto zustavltele, č,li nic. Má-li inventář odpovídati § 97 nesl'. říz., 
jest do něho pojati podíl společníka podle skutečného jmění společnosti 
a k tomu jest předložiti uzávěrku o společníkově podílu zřízenou podle 
(ohoto skutečného majetku společnosti. Tomuto účelu nevyhovuje před
l,ožená bilance již proto, že nevykazuje stav podílu společníka ke dni 
umrlí, nehledíc k tomu, že nevykazuje skutečný stav jmění, any na pří
klad movitosti jsou oceněny na I Kč. Nezáleží na tom, že i zůstavitel 
podepsal tuto bilanci, neboť tehdy šlo o běžnou obchodní bilanci ni
ko}iv o likvidační bilanci. Právem proto nařídil soud prvé stolice' spo
lecnostJ, by předložila likvidační bilanci. Ustanovení § 106 druhý od
stavec nesl'. fíz. se vztahuje podle doslovu na veškeré společnosti, vyjma 
akciové společnosti, o nichž mluví odstavec třetí a tudíž také na spo
le,~nosti s ničením obmezeným. Ke zřízení likvidační bilance jest přede
vSlm povolana podle stavu věci společnost sama. Že by jí nesmělo býti 
uloženo předložení bilance, neplyne ani z § 106 nesl'. říz. ani z jiných 
ustapovení zakona. Náklady zřízení likvidační bilance postihují ovšem 
P?zustalostní podstatu podle § III nesl'. říz. (srovnej rozh. sb. n. s. 
ClS. 3710 a 7187). Aby bylo vymoženo předložení likvidační bilance 
nebylo však zapotřebí vyhrůžky obsažené v druhém odstavci usnesení 
so~du prvé stolice, to tím méně, any předpoklady § 45 zákona·o spo
lecnostech s r. o. nebyly ani tvrzeny. Teprve po předložení likvidační 
briance bude lze uvažovati o tom, zda bude za účelem jejího přezkou
mání zapotřebí také předložení bilance za leta uvedená ve třetím od
stavci usnesení soudu prvé stolice. Bylo proto rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 10525. 

Zasílatelská (spediční) smlouva jest vlastně smlouvou o dílo po 
rozumu § 1151, druhá věta, a § 1165 a násl. obč. zák_ Co do srážek ve 
smyslu § 1168 obč. zák. ustálila se obchodní zvyklost, podle níž jest 
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o!:,iednatel ~~epra~y povine~, .nedodrží-Ii smlouvu, zaplatiti podnikateli 
prepravy urclty dll smluvene uplaty za provedení přepravy. 

?bchodnl zvyklosti a zvyky míněné v čl. 279 obch. zák. platí jen 
proh tomu, kdo. se jim podrobil. Užívání zvyklosti předpokládá u stran 
znalost ~vyku; J~ho .neznalost jest lhostejnou jen tehdy, mohla-Ii jedna 
strana predpoklada!t znalost zvyku u druhé strany. . 

. Pr? p,?drobení sev dopr~vním podmínkám nestačí přijetí závěrečného 
\ts!"> Jenz zcela povsecl1ne ustanovoval, že platí podmínky »železnic a 
onec~ společností provozujících lodní dopravu, které se súčastní na do
prave«. 

Z předpisů čl. 371 a 381 obch. zák. nelze odůvodniti nárok na za
placení odškodného za nevyužití objednané lodní prostory. 

I 

(Rozh. ze dne 13. února 1931, Rv I 26(30.) 

?alují;í dopravní společnost uzavřela se žalovanou firmou smlouvu 
o prevzel! dopravy 300 tun mouky z Hamhurku do Loubí. Žalobkyně 
?bjednal~ u l1rmy B. a vM. '! Humburku lodní prostor pro 300 tun mouky: 
!alovana fIrma dala vsak zalobkyni obstarati dopravu jen 75 tun pročež 
~alobkyn! byl?vpřipsáno firmou B. a M. k tíži odškodné 5062 Kč, jímž 
zalobkyne zatmla na kontokorentu žalovanou firmu Žalovaná firma toto 
z~tížení neuznal~, .p;očež se žalobkyně domáhala n~ ní náhrady odškod
neho. O b a n I z s 1 S o u d y uznaly podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

D ů vod y: 

" Dovolání napad~ rozsudek odvolacího soudu z dovolacích důvodů 
ClvS • .3 a.1 ~ 50~ c. I:; ~. Tomuto. dovol~címu důvodu nelze upříti opráv. 
ne:11. Pnp!sem za~UjlCl ~op.ravm spolecnosti ze dne 21. ledna 1925 sdě
lUje tato zal ovane flrme, ze s ní pevně uzavřela smlouvu o převzetí 
dopravy ~O,O ,tun ~ouky z Hamburku do Loubí za sazbu 4 Kč 50 hi za 
I q v me~lclch ?~eznu a d.ubnu, a v tištěné části tohoto vyrozumění 
uvedeno, z!, nablzl ,se provesti dopravu tu na základě platných sazeb 
a?opraymch podmmek podmků na dopravě súčastněných, a to želez
~l1cmch I.lodm d?pravy proy~d~jících. Nesporno dále, že žalovaná dala 
zalobkY:ll na zaklade zmmene smlouvy obstarati dopravu 60 tun 
anghcke mouky a 15 tun tuku, že žalobkyně opatřila u firmy B & lvI 
v Hamburku :odní pr.o~tor pro 300. tUn mouky a že zaplatila tét~ firmě; 
a~o '! ~vedenych meslClch nebylo predáno k dopravě sHbených300 tun 
nybrz je? 75 tUl:, .o~kodné SRe~fracht) za nedodaných 225 tun ve výši 
~~g~ ~S 50 h, jezy byly pnpsany na účtu k tíži, načež týmž penízem 

c 50 h zattzlla na kontokorentu žalovanou firmu. Žalovaná ne-
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uznala tuto položku, namítajíc, že se nezavázala k placení odškodného 
pro případ, že ujednané množství tun k přepravě nedodá a že jí nebyl 
znám a nemohl býti znám obsah podmínek společností lodní dopravu 
po Labi provozujících a že měl závěrečný list ze dne 21. ledna 1925 
buď býti doložen výtiskem oněch dopravních podmínek nebo aspoň 
obsahovati výslovné upozornění na jich ustanovení o odškodném (poe
nale). Odvolací soud vyřídil tyto námitky žalovaného poukazem k tomu, 
že bylo vě.cI žalované, by si opatřila znalost oněch podmínek a že Illusí 
nésti důsledky, pakli si svou nedbalostí jejich znalost nezjednala, dodav, 
že nejde o konvencionelní pokutu, nýbrž o náhradu škody, kterou způ
sobila žalovaná nedodržením smlouvy žalobkyni podle čl. 371 a 381 
obch. zák. pak §§ 1419 a 1168 ob1'. zák. Tento právní názor nelze však 
sdíleti. Spedičrtí smlouva jest vlastně smlouvou o dílo po rozumll § 1151 
druhá věta a § 1165 a násl. ob1'. zák. A tu stanoví § 1168 obč. zák., že, 
nedojde-li k provedení díla z dúvodů vzešlých na straně objednatelově, 
přísluší podnikateli přes to smluvená úplata, byl-li k plnění ochoten. Při 
tom musí si však podnikatel dáti líbiti, by se odpočetlo vše, co ušetřil 
tím, že nedošlo k provedení díla, nebo co získal jiným opatřením, pokud 
se týče, co mu ušlo tím, že neučinil takové opatření. Zjištění těchto srá· 
žek vyžaduje pravidelně nákladné a obtížné šetření, což asi vedlo k tomu, 
že se ustálila obchodní zvyklost podle čl. 279 obch. zák., jak správně 
uvádí dovolací odpoveď, podle níž jest povinen objednatel přepravy, 
nedodrží-li smlouvu, zaplatiti podnikateli přepravy (speditérovi) určitý 
díl smluvené úplaty za provedení přepravy, takže pak nelřeba podrobně 
zjišťovati srážky zmíněné v § 1168 obč. zák. Tuto obchodní zvyklost 
(usanci) převzaly mnohé dopravní společnosti do svých přepravních 
podmínek. Tyto obchodní zvyklosti a zvyky zmíněné ve čl. 279 obch. 
zák. nejsou však obj ektívním právem, nýbrž slouží jen za prostředek 
k výkladu vůle stran a platí jen proti tomu, kdo se jim podrobil (vit 
Stanb Pisko, komentář k čl. 1 a 279 obch. zák., Randa právo obchodní 
§ 5). Užívání zvyklostí (usancí) předpokládá u stran znalost zvyku, 
jeho neznalost jest lhostejnou jen, mohla-li jedna strana znalost zvyku 
u druhé strany dúvodně předpokládati (§§ 872-876 obč. zák., Randa 
Právo obchodní § 5). Oba nižší soudy uznaly, že platí v souzeném pří
padě obchodní zvyklost, pojatá do dopravních podmínek spojených SPo
lečností pro labskou plavbu "akciové společnosti a rakouské severo
západní paroplavební společnosti«, zejména § 103 těchto podmínek, 
podle něhož může podnikatel od přepravní smlouvy ustoupiti a na ob
jednateli požadovati odškodné (Rettlracht) ve výši polovice umluveného 
dopravného za nedodané množství" zboží, když objednatel umluvené 
množství zboží nedodal vůbec, nebo z části ve lhůtě ve smlouvě ujed
nané, aniž jest podnikatel povinen poskytnouti mu dodatečnou lhůtu 
k plnění. Jest otázkou, zda se žalovaná firma závěrečným listem ze dne 
21. ledna 1925 podrobila i této zvyklosti, obsažené ve zmíněném § 103 
podmínek, čili nic. Otázku tu jest zodpověděti záporně, neboť nebylo 
žalující firmou ani tvrzeno, tím méně prokázáno, že žalovaný znal pří 
Uzavírání smlouvy tuto obchodní zvyklost, a nebyly jí též uvedeny sku
tečnosti, z nichž by se dalo důvodně souditi, že zvyklost tu znala neb 
znáti musila. Žalobkyně tvrdí, že se žalovaná podrobila ustanovení § 103 
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přepravních podmínek přijetím závěrečného listu ze dne 21. ledna 1925, 
přehlíží však, že v závěrečném listu nebyl obsah tohoto § vůbec citován, 
že podmínky ty nebyly připojeny k závěrečnému listu, že ani při ústní 
úmluvě, jak nesporno, nebylo o nich řeči a že nebylo v závěrečném listu 
poznamenáno, že mají právě platiti přepravní podmínky »der vereinig
ten Elbeschiffahrtsgesellschaften«. Ustanovení závěrečného listu, že 
platí podmínky "železnic a oněch společností provozujících lodní do
pravu, které se súčastní na dopravě«, jest tak povšechné .a neurčité 
(§ 869 obč. zák), že nemohlo založiti pro žalovanou žádný závazek; 
vždyť mezi Prahou a Hamburkem jest celá řada společností provozují
cích přepravu lodní z Hamburka do Loubí. Jsouť dopravní společnosti 
v Praze, Hamburku, Drážďanech, Ústí n. 1.. atd. a proto bylo naprosto 
neurčité, které společnosti jsou doložkou na uzávěrkov~m listu míněny, 
které určité přepravní podmínky mají býti směrodatné, a nelze se proto 
diviti, tvrdí-li žalovaná, že neznala a nemohla znáti dosah oné písemné 
doložky závěrečného listu a nelze odůvodněně tvrditi, že omluva žalo. 
vané, že nemohla znáti ony podmínky. jest nepřípadnou, jak za to má 
odvolací soud, že lze u ní předpokládati spíše opak a že bylo její věcí, 
by si znalost oněch podmínek opatřila. Vždyť z doslovu závěrečného 
listu nemohla ani vytušiti, o jaké podmínky a o které společnosti jde, 
nehledíc ·ani k tomu, že se žalující firma dovolává obsahu dopravních. 
podmínek vydaných »spojenými labskými lodními společnostmi«, o nichž 
nebylo ve sporu ani tvrzeno, že měly přepravu aspoň z části obstarati. 
kdežto žalující firma uzavřela ve skutečnosti přepravní smlouvu, jak ne
sporno, s firmou B. a M. v Hamburku, jejíž podmínky však nepředložih 
Byla tedy smlouva osvědčená závěrečným listem v tomto bodu, týkají
cím se vedlejší úmluvy o konvenční pokutě (odškodném, Reufracht) 
zcela neurčitou a tudíž pro žalovanou v tomto bodu nezávaznou a nelze 
pro tuto neurčitost ani právem usuzovati, že mohla žalobkyně z.nalost 
zvyklosti, obsažené ve zmíněných podmínkách přepravních, důvodně 
u žalované předpokládati (§§ 872-876 obč. Zák), tím méně ovšem, že 
zvyklost tu žalovaná znala a se jí podrobila (čl. 279 obch. zák). Z před
pisů čl. 371 a 381 obch. zák a § 1419 obč. zák., jak odvolací soud mylně 
za to má, nelze odůvodniti nárok žalobkyně na zaplacení odškodného, 
vždyť čl. 371 a 381 ouch. zák mluví jen o náhradě hotových výloh a 
nutných a užitečných nákladů podniknutých za objednatele komisionářem 
nebo speditérem, k nimž však placení konvenční pokuty nelze počítati, 
a § 1419 obč. zák. mluví o prodlení věřitelově a byl tu předpis tento 
asi jen omylem citován. Poněvadž se žalobkyně domáhá na žalovaném 
jen náhrady určitého poenale 5062 Kč 50 h s přísl., které zaplatila Ham
burské firmě B. a M. následkem nedodání smluvených 225 tun mouky 
k dopravě, aniž by in eventum žalobou žádala náhradu skutečné škody, 
která jí vzriikla nesplněním smlouvy se strany žalované, nemůže dovolací 
soud, uznav, že nárok na náhradu konvenční pokuty žalobkyní žádané 
není po právu, obírati se otázkou, zda i í peníz ten snad přísluší z dů
vodu jiného, z důvodu skutečně utrpěné škody, neboť nebyly tvrzeny ani 
podmínky nároku toho. Neposoudil tedy odvolací soud případ správně 
po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) a bylo proto vyhověti dovolání 
a zamítuouti pro neodůvodněnost žalobní nárok 
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čís. 10526. 

Zásada, podle níž dědic vstupuje i v zůstavitelov~ práva náje~nh 
platila již před účinností III. dílčí novely. Ustanovem § 14~ III. d~lcl 
novely, podle něhož se § 145 III. dilčí nov,:ly n~tý~á smlu~ sj:dna~ych 
před 1 lednem 1917 vztahuje se jen na predpls, ze, byl-h predmetem 
nájmu 'byt, může i p;onajímatel i ~ědic dá~. výpověd', nehledíc k tomu, 
zda smlouva byla sjednána na urCltOU dalsl dobu. 

Byl-li zákonem na ochranu nájemců, c~ráněn ~ái~mník,o jest po jeho 
smrti až do odevzdáni pozůstalosti chranena neujatá pozustalost a po 
odevzdání pozůstalosti dědic jako universální sukcesor. 

Neť není příslušníkem (§ 6 (1) zákona na ochranu nájemníků) ro
diny zesnulého nájemníka. 

'Účelem předpisu § 6 zák. na ochr. náj. jest,jen sta~ovitJ, k t e ří 
zdě di c ů mají přednostní nárok, by vstouplh v nájemnl smlouvu 
zesnulého nájemníka. 

(Rozh. ze dne 13. února 1931, Rv I 188(31.) 

V domě žalobkyně bydlela Regina L-ová, s níž ~dílela ?~ ~,alov.aná, 
neť Reginy L-ové. Po smrti Reginy L-ové stala s~ za!ovana ].e]l, umver
sální dědičkou. Proti soudní výpovědi z bytu, ?am}~la z~lovana, ze podle 
§ 1116 a) obč. zák. a § 6 zák. na ochr. na]" na].':mm sml?uva ~ebyla 
zrušena a že jako příslušník rodiny zesnule na]emmce Jest ucast1';a 
ochrany nájemců. Pro c e sní s o udp r v é ~ to 11 c,~ pon~chal vy: 
pověď v· platnosti. O d vol a ci s o u d vÝP?veď ZruSlt Dll, vod y; 
Jest zjištěno že žalované byla odevzdána pozustalost po Re.gme ,L-?llie, 
·ež b la náj'emkyní bytu, o nějž tu jde. Žalovapá oduv~dmla n~?11 ~ 
~roti ~ýpovědi tím, že podle § 6 zák. na ochr. na]. ,vstoupIla ,d~ na]e:rl 
smlouvy Reginy L-ové. Jde o to, zda byly spln~ny podmm y ::0 ~ o 
vstupu. Odvolací soud nesdílí názor! že ustanovem § 111,6 aj obc: zak. 
bylo zrušeno § 6 zák. na ochr .. ná]. ? .on~ho ust~~ovem ply~e! ze .;;e 
smrtí nájemce nájemní smlou,va 1';ezrusu]e, ~~ na na]emco."~ ~ed~ce ,rr 
chází o jeho smrti nájemm pravo Jako cast ]eho, po,~u~ a os . , a ,o 
zákonr& ustanovení platí vedle sebe i pro byt, podlehaJ1cl ochrane 1}a
Jemců. Jde dále o to, kam až saháo\<.TUh těch, kdo~ .iS?U v t?I?to sme~u 
oprávněni. Podle § 6, nový doslov, z~~. n,a ,ochr. J.la]. ]e~t mlh za tOJ ze 
do nájemní smlouvy nevstupují jen pnslusmcl rodmy., .Zakon ne11uCl11e 
výslovně ostatní dědice. Předpis § 6. zá]L l!a o~~r. na]. nelze ~o ~e na
zoru odvolacího soudu yykl~da!i tak, z~, ]~~t y~ stanov~n ?aro J)f? 
dědice vůbec, že však nekten de?ICl mall ]est~ prednostnl, parok, Cln;Z 
však ostatní dědici nejsou vyloucenl. Odvolacl soud r;~~~}:e s?uhlaslh 
S názorem odvolatelky, že byla příslušnicí rodmy dnye]s,1 na]emlll,Ce 
Reginy L-ové. "Příslušníky rodiny« jest podle § ~O ok zak. roz~meÍl 
příbuzné, kteří jsou hospodářsky závislýn;l r:a na]emcl.1~ko h(ia~e {o: 
diny, kteří také mají proti němu zákonny narok na VyZIVU e m a. 

·1·' i , 
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Ochrana nájemníků 30). To však nelze říci o žalobkyni. Žalobkyně ani 
netvrdila, že je tu o tom smlouva podle § 186 obč. zák., jiný právní 
poměr však nepřichází v úvahu. Odvolací soud nemá proto za to, že 
zalovaná byla příslušnicí rodiny zesnulé nájemkyně. Přes to muselo býti 
odvolání vyhověno z důvodú shora uvedených. Žalovaná jest universální 
dědičkou dřívější nájemkyně, vstoupila do nájemní smlouvy podle § n 16 
a) obč. zák., není tu příslušník rodiny, jenž by ji vylučoval, sdíléla byt 
Se zůstavitelkou a nemá jiného bytu. Ježto dřívější nájemní poměr pod
léhal ochraně nájemců, jest jí účastna i odvolatelka. 

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

Důvody: 

Dovolání, opřenému o dovolací dúvod nesprávného právního po
souzení věci podle čís. 4 § 503 c. ř. s., nelze přiznati oprávnění. Že se 
žalovaná nemůže ve svůj prospěch dovolávati výhod § 6 (1) zákona 
o ochraně nájemníkú, poněvadž tento předpis přiznává ochranu v něm 
zmíněnou jen príslušníkům rodiny zesnulého nájemníka, žalovaná však 
jako neť nebyla příslušnicí zesnulé nájemnice, dovodil správně již soud 
odvolací. Stačí proto v této příčině poukázati na správné dúvody na
padeného rozsudku. Jde jen o to, zda a pokud jest správný právní názor. 
odvolacího soudu, že žalovaná jako universální dědička zesnulé tety 
vstoupila v nájemní práva zůstavitelky a že jest Účastna ochrany zákona 
o ochraně nájemníků, poněvadž i nájemní práva zůstavitelky byla chrá
něna tímto zákonem. Tento názor odvolacího soudu, opřený o § 1116 
a) obč. zák., napadá dovolatelka především námitkou, že prý ustanovení 
§ 1116 a) obč. zák. nelze v souzeném případě použíti proto, že se před
pis § 145 třetí dílčí novely, jímž byl § 1116 a) vložen do občanského 
zákona, nevztahuje na nájemní smlouvy, sjednané před 1. lednem 1917, 
nájemní smlouva však, o niž jde, byla sjednána v roce 19\3. Dovolání 
není v právu. Zásada, že se smrtí jedné ze smluvních stran nájemní 
smlouva nezrušuje a že tedy dědic jako universální sukcesor vstupuje 
i v nájemní práva zůstavitelova, která také náležejí k souhrnu pozůsta
lostního jmění, plyne nejen z § 1116 a) obč. zák., nýbrž také již z usta
novení §§ 531 a 547 obč. zák., jež třetí dílčí novelou nebyla změněna 
a platila tedy již před účinností této novely. Stanoví-li tedy § 148 třetí 
dílčí novely, že se § 145 nov. (§ 1116 a) obč. zák.) netýká nájemních 
smluv sjednaných před 1. lednem 1917, může se toto omezení vztaho
vati jen na další ustanovení § 1116 a) obč. zák., že, oyl-li předmětem 
nájmu byt, může i pronajímatel, i dědic dáti zákonnou výpověď, nehledíc 
k tomu, zda smlouva byla sjednána na určitou delší dobu, nebe! jen 
tímto předpisem byl nově upraven dosavadní právní stav, nedopouštějící 
jednostranné předčasné zrušení smlouvy při úmrtí jedné smluvní strany. 

Než v této příčině není mezi stranami sporu, že nájemní smlouva, 
o niž jde, byla sjednána na neurčitou dobu a že pro ni platí zákonná 
výpovědní lhůta. Řečené ustanovení druhé věty § 1116 a) obč. zák. jest 
tedy pro souzený případ bezvýznamné. Jde-li - jako v souzeném pří
padě - o místnosti, které nejsou podle § 31 zákona o ochraně nájem-
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níků vyloučeny z této ochrany, nedotkne se této ochrany nájemníkova 
smrt, neboť nejde o nový nájem, nýbrž o vstup do starého nájmu a 
o pokračování v něm. Byl-li chráněn nájemník, jest po jeho smrti až do 
odevzdání pozůstalosti chráněna neodevzdaná pozůstalost (hereditas 
jacens) (srov. rozh. sb. n. s. čís. 4903, 5862, 6112) a po odevzdání po
zůstalosti dědic jako universální sukcesor, jehož práva jsou totožná 
s právy zůstavitelovými (§ 547 obč. zák. srov. rozh. čís. 5674 sb. n. s.). 
Chce-li tedy dáti pronajímatel výpověď buď neujaté 'p'ozůstalosti nebo 
d.ědici, musí si vyžádati svolení soudu v nesporném rízení. Neučiní-li 
tak - jakž se stalo v souzeném případě - a brání-li se vypovězená 
strana z toho důvodu proti výpovědi, jest vysloviti rozsudkem, že se vý
pověď zrušuje, protože není pro nivěcného a právního podkladu (§ 572 
c. ř. s. srov. rozh. čís. 6813 sb. n. s.). 

Míní-li dovolání, že ustanovením § 6 (1) zákona o ochraně nájem
níkú pozbyla ustanovení §§ 1116 a) a 547 obč. zák. účinnosti, pokud 
jde o místnosti jež v době nájemníkova úmrtí podléhaly ochraně zá
kona o ochraně nájemníků, jest podotknouti toto: Ustanovení § 6 zák. 
o ochr. náj. nemělo za účel založiti záštitu zákona také pro dědice bytu, 
jehož nájemník zemřel. K této záštitě stačily již předpisy § 547 obč. 
zák. a §§ I a 4 zákona o ochr. náj., takže k tomu cíli nebylo třeba zvlášt
ního ustanovení. Očel tohoto předpisu byl jiný. Očelem bylo stanoviti, 
k t e říz děd i c ů mají přednostní nárok, by vstoupili v nájemní 
smlouvu zesnulého nájemníka. Podle § 1116 a) obč. zák. vstupují v- ná
jemní smlouvu. v š i c hni dědicové, ať bytu potřebují, nebo ne. Tato 
sukcese byla v § 6 zák. o ochr. náj. obmezena jen na ony dědíce, kteří, 
jsouce příslušníky rodiny zesnulého nájemníka, bydleli v jeho bytě 
v době jeho smrti a nemají vlastního bytu. Tyto dědice lze co do bytu 
nazvati dědici priVilegovanými. Cíl zákona jest jasný. Při souběhu dě
diců v řečeném smyslu privilegovaných mají nárok na pokračování v náj
mu bytu jen ti, kteří již se zůstavitelem bydleli a jiného bytu nemají, 
kteří jsou tedy bytu potřební. Není-li takových privilegovaných dědiců, 
nemá vůbec místa předpis § 6 zákona o ochr. náj. a nastupuje zase 
obecný předpis § I n6 a) obč. zák., obmezený předpisy §§ 1 a 4 zák. 
o ochr. náj. 

čls. 10527. 

Za platnosti smlouvy mezi republikou československou a republikou 
Polskou čls. 5/1926 sb. z. a n_ nes'měji československé soudy rozhodo
vati o rozvodu, rozluce a o neplatnosti manželstvl polských státnich 
př!slušnikú. Stalo-li se přece tak, jest k návrhu československého mini
sterstva spravedlnosti vysloviti zmatečnost Hzenl podle § 42, druhý od
stavec j. n_ 

(Rozh. ze dne 13. února 1931, N I 174(30.) 

N e j v y Š š í s o u d k návrhu ministerstva spravedlnosti vyslovil 
podle § 42, druhý odstavec, j. n. zmatečnost soudního řízení, provede-

Civilní rozhodnutí XIII. 12 
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ného h krajského soudu v Litoměřicích v mimosporné věci navrhovatelky 
Františky S-ové, proti odpůrci Cyrilu (Karlu) S-ovi o rozluku manželství, 
v němž bylo usnesením ze dne 7. dubna 1927 prohlášeno manželství 
zmíněných účastníků za rozloučené podle § 17 zákona ze dne 22. května 
1919 čís. 320 Sb. z. a n. z viny obou stran. 

D ů vod y: 

Pravoplatným rozsudkem krajského soudu v Litoměřicích ze dne 
28. listopadu 1921 bylo manželství mezi Cyrilem (Karlem) S-em a 
Františkou S-ovou uzavřené dne ll. února 1907 ve farním chrámu v H. 
v okresu litiměřickém podle ritu římskokatolického, prohlášeno na man
želčinu žalobu za rozvedené od stoln a lože z viny obou stran. Na žádost 
manželčinu bylo pak toto rozvedené manželství pravoplatným usnese
ním téhož krajského soudu ze dne 7 dubna 1927 prohlášeno z viny 
obou stran za rozloučené podle § 17 rozl. zák. Ani soud ani účastníci 
nedbali toho že podle mimosporných spisů jsou manželé S-ovi domov
skou obcí příslušni do obce K., okres 1. v republice Polské, což jest 
v rozlukovém usnesení výslovně uvedeno, a že v době mezi rozvodem 
a rozlukou nabyla od 15. ledna 1926 působnosti smlouya mezi republi
kou Československou a republikou Polskou ze dne 6. brezna 1925, UVe
řejněná pod čís. 5/1926 Sb. z. a n., jejíž článek 7 čís, I ustanovuj~: 
"Uznati o platnosti manželství, o rozluce nebo rozvodu od stolu a loze 
jsou výlučně příslušny úřady státu, jehož příslušníky jsou manželé 
v čase podání žaloby nebo žádosti«. Z tohoto doslovu jest také vid:lO! 
že není rozdílu mezi řízením sporným a mimosporným C, v čase podam 
ialoby nebo žádosti«). Plenárním usnesením nejvyššího soudu ze dne 
28. prosince 1929 Pres 1093/29, uveřejněným pod čís. 9489 sb. n. s., 
bylo vysloveno, že za platnosti smlouvy mezi republikou Českosloven
.skou a republikou Polskou čís. 5/1926 Sb. z. a n. nes:nějí č~skosl.oven
ské soudy rozhodovati o rozvodu, rozluce a neplatnosh manzelstVl pol
ských státních příslušníků. Z toho jest zřejmo, že krajský soud v lito
měřicích provedl rozlukové řízení v právní věci, která jest mezistátní 
smlouvou odňata tuzemskému soudnictví (§ 42 prvý odstavec j. n. a 
čl. IX uv. zák. k j. n.) a že k tomu byly tuzemské soudy Ilezhoj~tel?ě 
nepříslušny. Tato vada vyšla najevo teprve po pravoplatně skoncenen; 
řízení neboť nižší soudy si jí nevšímaly (§ 42 druhý odstavec) a nenl 
tu tudíž ve příčině důvodu zmatečnosti překážejícího a ještě závazného 
rozhodnutí buď téhož nebo jiného soudu (§ 42 třetí odstavec j. n.). 
Návrh na vyslovení zmatečnosti soudního. řízení rozl.ukového. (§ 42 
druhý odstavec j. n.) učinilo na podnět ministerstva vmtra mUllsterstvo 
spravedlnosti, tudíž tuzemský nejvyšší správní úřad,. do ie~ož. oboru 
(justičního) tato věc náleží a jenž byl k návrhu oprávnen. Jezlo JSou tu 
všechny zákonné předpoklady pro použití předpisu § 42 druhý od~tavec 
.j. n. bylo rozhodnouti, jak se stalo. Poznamenává se, že rozvodovy roz; 
sud~k krajského soudu v Litoměřicích ze dne 28. listopadu 1921 a řízem 
jemu předcházející zůstávají nedotčeny. 
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čís. 10528. 

Bylo-li vyrovnací řízení v čase exekučního návrhu již skončeno, lze 
povoliti exekuci k vydobytí celé pohledávky. Jest na dlužnlku, by se 
bránil námitkami podle §§ 35 nebo 36 čís. 1 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 14. února 1931, R I 1026/30.) 

S o udp r v é s tol i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d exe
kuční návrh zamítl. O ú vod y: Přisvědčiti jest názoru, že povolení exe
kuce jest nepřípustné, protože bylo u krajského soudu zahájeno vyrovnací 
řízení, které bylo přijalo dne 9. října 1929 a potvrzeno vyrovnacím sou
dem dne 28. března 1930, kteréžto usnesení vešlo v právní moc dne 
14. květlla 1930. Podle potvrzeného vyrovnání má býti první ze čtyř 
stejných sphitek sročná do šesti měsíců po právoplatném potvrzení vy
rovnání. Ježto exekuční návrh byl podán před uplynutím této lhůty, 
odporuje povolení exekuce obsahu vyrovnání. 

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

Dúvody: 

Vyrovnací řízení nevadilo, by exekuce nebyla povolena, poněvadž 
v čase návrhu bylo již skončeno a tím zanikly účinky jeho zahájenJ 
podle § 10 VyL ř. Soudně potvrzeným vyrovnáním nezanikla účinnost 
rozsudku ze dne 16. února 1929 jako exekučního titulu. K obsahu soud
ního vyrovnání nesměl soud povolující exekuci hleděti, neboť exekuce 
se povoluje podle §§ 3 druhý odstavec, 7, 55 ex. ř. podle návrhu vymá
hajícího věřitele a podle exekučního ti+Ulu zpravidla bez předchozího 
ústního jednání a bez slyšení povinné strany. Ani soud rekursní nesměl 
k němu hleděti, poněvadž údaje o něm v rekursu jsou novoty, jež nejsou 
·v rekursním řízení dovolené. Ana vymáhající věřitelka vede exekuci 
bez ohledu na soudní vyrovnání, jest na povinném, by se bránil námit
kami podle §§ 35 nebo 36 čís. I ex. ř. (sb. n. s. čís. 7J44). 

čís. 10529. 

Vyhověl-li odvolací soud odvolání domáhajícímu se zrusem roz
sudku prvého soudu a vrácení věci prvému soudu k novému jednáni a 
rozhodnutí, jest nepřlpustným rekurs odvolatelúv do zrušovacího usne
seni odvolacího soudu, třebaže odvolací soud zrušil rozsudek prvé sto
lice z jiných důvodů, než byly uplatňovány v odvoláni. 

(Rozh. ze dne 14. února 1931, R I 94/31.) 

Pro c e 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 o u d k odvolání žalované zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 
prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl rekurs žalované. 
12' 
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D ů vod y: 

Rekurs žalované jest nepřípustný. Žalovaná navrhla v odvolání, by 
rozsudek soudu prvé stolice byl zrušen a věc vrácena tomuto soudu, by 
ji znova projednal a rozhodl. V tom jí bylo vyhověno, takže se žalovaná 
nemůže pokládati za stíženu rozhodnutím odvolacího soudu. Nezáleží 
na tom, že odvolací soud zrušil rozsudek prvého soudu z jiných důvodů, 
než které žalovaná uplatňovala, ježto lze opravným prostředkem napad
nouti jen výrok soudu, nikoliv však jeho důvody. 

čís. 10530. 

Právo rybolovu. 
Obci jako správkyni veřejného statku nepnsluší právo rybolovu, 

pokud neprokázala zvláštní nabývaci důvod (na př. vydržení). Z pou
hého vykonávání práva rybolovu příslušníky obce ať již s policejním 
povolením na základě rybářského listku nebo bez takového povolení 
nelze pro obec dovozovati držbu práva rybolovu jako práva soukro
mébo, leč by obec prokázala, že osoby lovici ryby vykonávaly toto právo 
pro ni jako majitelku soukromého práva na rybolov. 

(Rozh. ze dne 14. února 1931, Rv I 347(30.) 

Žalující obec v čechách domáhala se na žalovaných, by bylo uznáno 
právem, že žalovaným nepřísluší právo rybolovu v potoce K., pokud 
probíhá katastrem žalující obce, že žalovaní jsou povinni zdržeti se ve
škerého jednání, jež by se jevilo jako výkon oprávnění rybolovu v po
toku K., zejména pronájmu rybolovu a chytání ryb. Žaloba byla za
mítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, . N e j vy Š š í m s o ude m 
z těchto 

d ů vod ů: 

Žalující obec napadá odvolací rozsudek pro nesprávné posouzení 
právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Mylným shledává právní názor odvolacího 
soudu, že významným pro právo rybolovu jest nařízení ze dne 21. března 
1771, ježto prý bylo pozdějšími zákony a nařízením ze dne 27. června 
1849, čís. 119 ř. z. zrušeno, dále, že ustanovení §§ 382 a 383 obč. zák. 
byla zrušena zákonem o rybářství čís. 58 z roku 1885, ježto tento zákon 
nevešel. v čechách dosud v platnost. Dovolatelka míní, že právo rybo
lovu bývalých vrchností bylo zrušeno nařízením čís. 119/1849 a čís. 4601 
,1852, dále, že je může vykonávati každý vlastník řečiště a vody a, ježto 
potok K. je součástí veřejného statku žalující obce, vykonává obec jako 
jeho správkyně veškerá vlastnická práva k němu, tedy i rybolov. 

Není třeba zabývati se správností ostatních názorů odvolacího soudu, 
-je-li správným jeho názor, že žalující obcí jako správkyni veřejného 
statku nepřísluší právo rybolovu, pokud neprokázala zvláštní nabývaci 
důvod (na př. vydržení). Tento názor jest správný. Právo rybolovu není 
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pro celou oblast státu jednotně zákonem upraveno a nebylo ani před 
státním převratem pro území bývalého Rakouska. § 383 obč. zák. od
kazuje otázku, komu přísluší právo rybolovu, na politické zákony. § 382 
obč. zák. sice ustanovuje, že si každý může věci, které nejsou v nič; 
vlastnictví, přivlastniti, ovšem pokud toto právo není omezeno politic
kými zákony nebo pokud jednotlivým občanům nepřísluší přední právo 
na přivlastnění. V občanském zákoníku není tudíž vyslovena zásada, 
že právo k lovení ryb přísluší vždy volně každému, a to ani pro ty pří
pady, kde není prokázáno něčí zvláštní právo na rybolov. Občanský zá
kon naopak !J0uechal rozřešení otázky, kdo může ryby loviti, zákonům po
litickým. V Cechách nevešel dosud v platnost říšský zákon o rybářství 
ze dne 25. května 1885, čís. 58 ř. zák., podle něhož bylo zrušeno právo 
volného rybolovu. Tento říšský zákon rybářský vyhradil rovněž řešení 
otázky, komu v přirozené vodě přísluší právo loviti ryby, zákonodárství 
zemskému. Ovšem to platí jen pro vody, kde dosud bylo rybaření volné. 
Byl však již před tímto zákonem upraven způsob výkonu práva rybo
lovu v cechách zákonem ze dne 9. října 1883, čís. 22 zem. zák. čes. 
z roku 1885, novelisovaným později zákonem ze dne 7. května 1891, 
čís. 30 zem. zák. čes. Tento zákon neřešil otázku, komu patří právo 
k rybolovu, nýbrž upravuje jen způsob výkonu. Podle něho může loviti 
bez Dolicejní závady ten, kdo má rybářský lístek. Lístek vydává poli
tický úřad pro držitele nebo pachtýře rybolovu; pro třetí osoby mimo 
držitele a pachtýře tito sami; pro vody, kde bylo právo volného rybo
lovu pro každého nebo pro všechny občany neb obyvatele obce, vydává 
lístek představený pobřežní obce s výhradou přikázání práva na rybolov 
podle zákonů, jež budou vydány. Z těchto ustanovení vyplývá, že obec 
vykonává jen dozorčí právo na výkon volného rybaření s hlediska ve
i'ejného práva, že se její oprávnění k vydávání rybářských lístků za· 
kládá na jejím veřejnoprávním postavellí, upraviti výkon rybolovu. Ale 
ani z tohoto práva ani z toho, že potok K. jest zapsán do seznamu 
veřejného statku obce, nemůže býti odvozováno soukromé právo obce 
na rybolov v její prospěch jako podmětu soukromoprávního. Proto ne· 
může z pouhého vykonávání práva rybolovu příslušníky obce ať již 
s policejním povolením na základě rybářského lístku nebo bez takového 
povolení býti dovozována pro obec držba práva rybolovu jako práva 
soukromého. Obec mohla by se takové držby dovolávati jen, kdyby 
prokázala, že osoby lovící ryby vykonávaly toto právo pro ni jako ma
jitelku soukromého práva na rybolov, tedy úhrnem, kdyby prokázala, 
že ony osoby lovily jejím jménem a pro ní. Ana však žalující obec aní 
netvrdí, že držela právo rybolovu jako soukromé a výhradné vlastní 
právo na lovení ryb, neodůvodňuje vydržení takového práva na její 
straně a nemůže se domáhati žalobou ochrany vlastního práva rybo
lovu, jehož nabytí svým přednesem ve sporu nijak neopodstatnila. 
Tvrzení, že občané, ať již dospělí nebo výrostci lovili v potoce ryby, 
neznamená beze všeho, ze tak činili jménem obce, za ni, ve výkonu 
jejího soukromého práva na rybolov, nýbrž spíše, že tak činili neopráv
něně bez rybářského lístku ve výkonu domnělého práva, t. j. práva 
každému volného loviti ryby. Není-li však tvrzeno, že obec nabyla práva 
rybolovu ze zvláštního důvodu, zejména, že je vydržela jako právo 
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soukromé, a neznamená-li výkon volného rybaření o!Jčany držbu tako
vého práva na straně obce jako podmínku vydržení, neposoudil odvolací 
soud věc nesprávně, zamítnuv žalobu obce na ochranu práva rybolovu 
proti zásahu žalovaných, ježto obec právo to neprokázala a žalovaní je 
neuznali. 

čís. 10531. 

Byla-Ii námitka nepřípustnosti pořadu práva vznesena již u soudu 
prvé stolice, jenž jí nevyhověl, avšak zmínil se o tnm jen stručnou po
známkou v rozsudečných důvodech, nepojal však zamUnutf námitky do 
rozsudečného výroku, a teprve odvolaci soud o ní výslovně rozhodl za
mítavým usnesením pojatým do rozsudečného výroku, bylo se s námit
kou zabývati i dovolaclmu soudu. 

šlo-Ii o to, zda vlastnictví k pozemku jest neobmezené či zda jest 
obmezené povinností trpěti na něm odtok srážkové vody z pozemku 
sousedů, kteří tvrdili, že voda tak tekla od nepamětných dob, že proti 
tomu nebylo se strany držitelů služebního pozemku námitek, jest pro 
řešení této otázky přípustným pořad práva. O tom, zda držitelé slu
žebního pozemku nezmění stavbou přirozený odtok vody tekoucí po 
jejich pozemku, může rozhodovati jen politický úřad. 

žaloba určovací jest přípustná, ač by mohlo býti žalováno přímo 
o plnění, má-Ii žalobce právní zájem na tom, by bylo co nejdříve určeno 
jisté právo nebo právní poměr. Zájem na neodldadném určeni nejsouc
nosti práva sváděti vodu na pozemek, byl založen tím, že stavební úřad 
odkázal majitele pozemku, míniciho stavěti, na pořad práva. 

Vzdání se části žalobního nároku není v odvolacím řízení zapovězeno. 

(Rozh. ze dne 14. února 1931, Rv I 538/30.) 

Zalobci domáhali se na žalovaných, by bylo uznáno právem, že 
žalobci nejsou povinni trpěti, by na jejich parcelu stékala povrchová 
dešťová voda z parcel sousedních, zejména z parcely patřící žalovaným, 
že žalobci jsou oprávněni stékání této vody na svou parcelu zameziti 
a že žalovaní jsou povinni to uznati. zalobě bylo vyhověno s o u d y 
všech tří stolic, Nejvyšším soudem z těchto 

důvodů: 

Zalovaný napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacích důvodů 
§ 503 čís. 1, 2, 3 a 4 c. ř. s. Zmatečnost rozsudku shledává v tom, že 
bylo rozhodnuto o věci, nepatřící na pořad práva, totiž o přirozeném 
odtoku srážkové vody, o kterém může podle vodního zákona rozhodo
vati jen politický úřad. Tato námitka byla vznesena již u soudu první 
stolice a ten jí nevyhověl, ale zmínil se o tom jen stručnou poznámkou 
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v rozsudkových důvodech, že žaloba náleží na pořad práva, nepojal 
však zamítnutí námitky do rozsudečného výroku, jak se to mělo státi 
(§ 261 prvý odstavec c. ř. s.). Teprve odvolací soud o ní výslovně roz
hodl zamítavým usnesením pojatým do rozsudkového výroku. Není tu 
tudíž výslovných souhlasných usnesení nižších soudů o této otázce 
(sl:>. n. s. čís. 9134) a je nutno ji řešiti dovolacím soudem (sb. n. s. 
čís. 7671). 

Ve sporu jde o otázku soukromého práva, zda vlastniclvížalobců 
k parcele jest neobmezené - jak oni tvrdili - či zda jest obmezené 
povinností trpěti na ní odtok srážkové vody z pozemku žalovaných -
jak tvrdili žalovaní. Tito tvrdili za sporu, že voda tak tekla od nepa
mětných dob, že proti úkonům držitelů panujícího pozemku, kterými 
se uvázali v držbu služebnosti svádění dešťové vody, nebylo se strany 
držitelů služebného pozemku, zejména se strany žalobců námitek, že 
nepodnikli 18 roků nic, čím by dali na jevo, že neuznávají právo žalo
vaných ke svádění vody. Zalovaní docela za sporu výSlovně připustili, 
že se ohradili proti zamýšlené stavbě zídky žalobcův z důvodu vydržení 
služebnosti. O přípustnosti pořadu práva pro řešení této otázky (§ 523 
obč. zák) nemůže býti pochybnosti. Ovšem může býti současně s ní 
sporná otázka, zda žalobci jako vlastníci nižšího pozemku nezmění 
stavbou zídky odtok vody tekoucí po jejich pozemku (§ ll, II říš. vod. 
zák). O té ovšem může rozhodovati jen politický úřad (§ 75 čes. vod. 
zák). O to však tu nejde. Zda žalovaný - nyní dovolatel - ve sporu 
,.mylně« tvrdil, že mu přísluší "služebnost« - jak praví v dovolání -
jest lhostejno. Jisto je, že to tvrdil. Odvolací soud na základě tohoto 
tvrzení rozhodl a dovolací soud jest povolán jen k tomu, by přpkoumal 
jeho rozsudek Ke zmíněnému tvrzení v dovolání nelze přihlížeti. 

Dovolatel vytýká, že žalobní návrh jest pochybený a proto že mu 
nelze vůbec vyhověti. Zalobci prý žalují o nepřípustnost práva svádění 
vody, tudíž žalobou negatorní, žalobní návrh však zní na určení práva. 
Mohli žalovati o to, by se žalovaní zdrželi zasahování do jejich vlast
nictví, a proto nemohou žalovati o určení. Jest pravda, že určovací ža
loba jest zásadně vyloučena tam, kde lze podati žalobu o plnění (sb. 
n. s. čís. 6015). Může-li však žalobce prokázati, že má právní zájem na 
tom, by soudním rozsudkem bylo co nejdříve určeno jisté právo nebo 
právní poměr, ač by mohl žalovati přímo o plnění, nelze mu žalobu 
určovací odepírati (Hora, Civilní právo procesní II, 156). Tak tomu 
bylo v souzeném případě. Zalobci mínili stavěti zídku. Zalovaný Jan R. 
se proti tomu ohradí! proto, že by pozemek žalovaných byl zaplavován. 
Právo k odporu opíralo domnělé vydržení služebnosti odvádění vody. 
Stavební úřad odkázal žalobce s touto právní otázkou na pořad práva. 
Zda právem či' neprávem" nelze tuto rozhodovati. zalovaní nepodnikli 
nic, by voda tekla na pozemek žalobcův. Jejich zasáhnutí do vlastnic
kého práva žalobcův spočívalo na pouhém osobování si služebnosti svá
děti vodu na jejich pozemek. zalobci je tudíž nemohli s úspěchem ža
lovati, by odtok vody upravili jinak, nýbrž o určení, Že jejich pozemek 
není obtížen tvrzenou služebností. Zájem na neodkladném určení ne-
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jsoucnosti tohoto právního poměru byl založen tím, že je stavební úřad 
s ním odkázal na pořad práva.Zalobní návrh jest pouhým určovacím 
návrhem, ale odůvodněným podle § 228 c. ř. s. Výtka nesprávného práv
ního posouzení věci z toho důvodu, že odvolací soud vyhověl nepřípust
nému žalobnímu návrhu, není odůvodněna. 

Dovolatelé vytýkají vadnost odvolacího řízení z toho důvodu že 
odvolací soud připustil obmezení žaloby vyloučením slov »z parcel 'sou
~edních" zej~éna" ze žalobního, návrhu. To prý nebylo přípustné, neboť 
zalovany s hm nesouhlasIl. Nez o projevu jeho nesouhlasu není v jed
nacím protokolu zmínky a vzdání se části žalobního nároku není vod
volacím řízení zapovězeno (a contr. § 48:3 c. ř. s.). Odvolací řízení 
není také neúplné proto, že odvolací soud neprovedl důkazy navržené 
žalovanými v odvolacím řízení. Bylo v něm navrženo, by byly provedeny 
důkazy nabídnuté již v první stolici o tom že žalobci věděli o svádění 
vody na jejich pozemek po 18 roků a nic' proti tomu nepodnikli, a že 
část pozemku za plotem jest vlastnictvím žalovaných. Než odvolací soud 
uznal právem, že tyto skutečnosti byly pro spor nerozhodné a že právem 
nebyly prvním soudem připuštěny důkazy o nich nabídnuté a své mí
nění správně odůvodnil. Výtka vadnosti řízení není tudíž odůvodněna. 
Výt~a rozporu odvolacího rozsudku se spisy není, aspoň ne srozumi
telne, provedena. Tvrzení dovolatele, že žalobci nejsou oprávněni úplně 
zameziti odtok vody na svůj pozemek proto, že tam i dříve stékala, nemá 
pro tento spor významu. Jde v něm jen o to, zda jest soukromoprávní 
povinností žalobců trpěti odtok vody z pozemku žalovaných na svůj, 
povmností to založenou na korrespondu jícím právu služebnosti žalo
vaných, ne však o to, jaký jest přirozený odtok vody z pozemku žalo
vaných. O tom rozhodne ve případě sporu politický úřad. 

čis. 10532. 

Závodni výbory (zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. j330 sb. z. a n.). 
Náhradníl, závodního výboru požívá týchž práv jako členové výboru. 

Byl-Ii propuštěn bez souhlasu rozhodčí komise, jest propuštění" bez
účinné a pracovru poměr trvá nadále, leč že tu byl zaměstnavatelem 
tvrzený propouštěcí důvod podle § 82 živn. řádu. Lhostejno, že zaměst
navatel nesdělil zaměstnanci při propuštěni tento důvod stačí pro-
káže-li ho ve sporu. ' , 

(Rozh. ze dne 14. února 19:31, Rv I 1:342/:30.) 

..•. '""'1 
Žalobce byl náhradníkem závodního výboru žalované firmy. Byv 

propuštěn bez svolení rozhodčí komise, domáhal se na žalované firmě, 
by propuštění z práce bylo prohlášeno neplatným a žalovaná firma byla 
uznána povinnou, zaplatiti mu služební požitky. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a cí s o u d vyhověl 
odvolání potud, že přisoudil žalobci jen část požadovaných peněz. 

I 

I 
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N e j vy Š š í s o u d k dovolání žalobce zrušil napadený rozsudek 
a vrátil věc odvolacímu soudu, by o ní dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Pokud jde o dovolací důvod nesprávného právního posouzení (§ 503 
čís. 4 c. ř. s.), nelze dovolacímu soudu posouditi na podkladě dosavad
ního řízení, zda žalobní prosba jest odůvodněna, pokud jde o určovací 
návrh žalobní a o nepřisouzenou částku 606 Kč s 5% úroky ode dne 
4. ledna 1930. Žalovaná doznává, že propustila žalobce, tvrdí však, že 
k tomu byla oprávněna, jednak proto, že podle jejího pracovního řádu 
jest přípustné okamžité zrušení pracovního poměru bez výpovědi, jednak 
proto, že tu byl důvod § 82 e) živn. ř. k okamžitému propuštění žalobcé. 
Než, nebylo-li tu důvodu .~ 82 e) živn. ř., nebyla žalovaná oprávněna 
propustiti žalobce, ježto byl, jak nesporno, náhradníkem závodního vý
boru a žalovaná si svolení rozhodčí komise k propuštění nevyžádala, 
neboť i náhradník závodního výboru požívá týchž práv jako členové 
výboru (srov. rozh. čís. 4082 sb. n. s.) a smí proto býti propuštěn podle 
§ 22 (2) zákona o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, čís, 330 
sb. z. a n., jen se souhlasem rozhodčí komise. Stalo-Ji se tudíž pro
puštění žalobce bez souhlasu rozhodčí komise, jest propuštění bezúčinné 
a pracovní poměr trvá nadále (srov. rozh. čís. 3935, 4082, 4296, 5936, 
6379 sb. n. s.), leč že tu byl žalovanou tvrzený propouštěcí důvod§ 82 
e) živn. ř. Že žalovan8 při propuštění nesdělila žalobci tento důvod, bylo 
by bezvýznamné, stačí, prokáže-li jej ve sporu (srov. rozh. čís. 219, 
7259,7384 sb. n. s.). Aby se však dalo posouditi zda tu důvod? 82 e) 
živn. ř. byl čili nic, bllde třeba zjistiti veškeré ~ tomto směru závažné 
?kolnosti, zejména také, kdy žalovaná zvěděla o vedlejším zaměstnání 
zal obce. To se však dosud nestalo a zůstalo proto odvolací řízení kusým. 

čis.10533. 

Ustanovovaly-li pojišťovací podminky, že pojistné sumy nemusí býti 
upotřebeno, by poškozená budova byla znovu vystavěna neb opravena 
nebo by .příslušenství bylo doplněno, nýbrž mohla-li býti vyplacerta 
i bez veškeré jistoty a dokonce i v případě, že budova vůbec jíž nebude 
znovu vystavěna, není pojistný peníz vyňat podle § 290 čís. 2 ex. ř. 
z exekuce. . , 

(Rozh. ze dne 14. února 1931, R II 9/31.) 

Vymáhajícímu věřiteli byla povolena proti dlužníkům exekUce za
bavením pohledávky, která jim přísluší proti okresnímu soudu v T. z dů
vodu, že pojišťovnou M. bylo složeno 21.255 Kč jako náhrada za škodu, 
již utrpěli dlUžníci požárem pojištěných nemovitostí. Návrh dlužníků, by 
tato exekuce byla zrušena jako nepřípustná podle § 290 čís. 2 ex. r. 
s o udp r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r sní s o u d zrušil exekuci 
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podle § 39 čís. 2 ex. ř. O ů vod y: Podle čl. 25 pojišťovacích pod
mínek vyplácí se odškodné jen na znovuzřízení budovy, vystaví-li se, 
a vyplacení může býti žádáno teprve, je-li zabezpečeno, že peněz bude 
upotřebeno podle jejich určení. Tento doslov nasvědčuje tomu, že od
škodného musí býti použito k tomu, by poškozená budova byla znovu 
vystavěna, takže jsou tu podmínky § 290 čís. 2 ex. ř., podle něhož jde 
o pojistné nezabavitelné. Na tom nemění nic skutečnost, že peníze byly 
složeny na soudě, neboť tím nepominul účel, jemuž zabavené peníze 
slouží a v podstatě zůstal i nárok proti soudu nárokem proti pojišťovně 
na vyplacení pojištěné sumy. 

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

Dllvody: 

Dovolací rekurs jest v právu. čl. 25 všeobecných pojišťovacích pod
mínek, jednajících o znovuzřízení budova o zajištění reálních věřitelů, 
má dva odstavce, z nichž prvý upravuje případ, že budova bude znovu 
v/,?tavěna, a stanoví, že v tomto případě platí se odškodné jen na znovu
zrízení J?ojištěné budovy a na doplnění pojištěného příslušenství a pla
cení odskodného může býti na pojišťovateli žádáno teprve, je-li zabez
pečeno, že peněz bude upotřebeno podle jejich určení, kdežto druhý od
stavec mimo případ, že má býti placeno bez oné záruky, upravuje pří
pad, kde budova nebude znovu vystavěna, a stanoví, že, mácJi v těchto 
'případech býti placeno, může placení nastati jen se svolením oprávně
ných osob tam blíže uvedených. Podle stanov (pojišťovacích podmínek) 
nemusí tedy pojistné sumy býti upotřebeno, by poškozená budova byla 
znovu vystavěna neb opravena, neb aby příslušenství bylo doplněno, 
jakž § 290 čís. 2 ex. ř. předpokládá, nýbrž může býti vyplacena i bez 
veškeré jistoty a dokonce i v případě, že budova vůbec již nebude znovu 
vystavěna, z čeho plyne, že pojistná částka, o niž jde, podle § 290 čís. 2 
ex. ř. není z exekuce vyňata. Bylo proto dovolacímu rekursu vyhověno a 
rozhodnuto, jak uvedeno, při čemž se k poznámce povinných, že exe
kuce přikázáním zabavené pohledávky k vybrání vůbec nesměla býti 
povolena, podotýká, že usnesení exekuci povolující nabylo právní moci 
a že, budou-Ji si činiti na za'bavenou pohledávku nároky i jiné osoby, 
bude se poddlužníkovi říditi podle ~ 307 ex. ř. 

čls. 10534. 

Požaduje-Ii pokladník obce na obci náhradu peněz za ni vydaných, 
musí předevšlm uvésti a prokázati, že šlo o výdaje podle předpisů zá~ 
kona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 14. února 1931, R II 27/31.) 

Žalobce byl pokladníkem žalované obce ve smyslu § 15 finanční no· 
vely (zák. čís. 329/1921) a měl vésti knihy a pokladnu a konati výplaty 
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jen na poukaz starostův. Ve skutečnosti si tak nepočínal, nýbrž knihy 
vedl starosta sám a žalující mu vydal skoro veškeré jím vybrané peníze. 
Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované obci toho, oč 
vydal více, než přijmul. 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 vrátil 
věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. 
D ů vod y: Pokud se týče výdajů pro obec, jsou v zákoně přesné před
pisy. Starostovi přísluší spravovati obecní jmění, avšak jen v mezích 
rozpočtu. Veškeré výdaje důchodú má starosta poukázati k výplatě 
v rámci pravoplatně stanoveného rozpočtu podle usnesení obecní rady 
nebo podle jejího zmocněJ1í, a jen v případech naléhavých, nepředvída
ných, jež beze škody a bez nebezpečenství pro obec neb pro občanstvo 
nelze odložiti, může starosta sám na vlastní zodpovědnost poukázati 
nutné výdaje, musí však v nejblíže příští scbůzi předložiti věc k doda· 
tečnému schválení. Výdaje, které nejsou v rozpočtu, nesmějí býti činěny, 
není-Ji současně pravoplatně zabezpečena jejich úhrada. O bližším po
stupu jsou přesné předpisy (§ 10 a pod.). Za dodržení všech těchto 
předpisů ručí starosta pokud se týče jeho náměstek, nebo po případě 
i členové obecní rady a zastupitelstva. Předpisy, o něž tu jde, nejsou 
tedy jen formálního rázu, nýbrž mají též význam hmotněprávní. Jen 
takové závazky tíží obec a obec jest k jich plnění jen tehdy povinna, 
bylo-li při nich zachováno vše, co zákon předpisuje. Jen v tomto pří· 
padě lze mluviti o obohacení obce, plnila-Ii třetí osoba závazky, jež by 
jinak obec sama musela plniti, a jen za těchto předpokladů jest uznati, 
'že z plnění třetího těžila obec, ana si takto výdaj uspořila. Učinil-li však 
žalující sám výdaje neb ponechal-Ji starostovi peníze, by je upotřebil, 
byť i v z{ljmu obce, avšak nikoliv dovoleným způsobem a k účelům krv· 
tým zákonnými předpisy, nelze v tom spatřovati obohacení obce. Prvý 
soudce rozepři s tohoto stanoviska vllbec nepřezkoumal. Bude na něm, 
by přesně zjistil, zda se výdaje žalujícím učiněné pohybovaly v rámci 
rozpočtu, pokud se týče zda slarosta peníze žalobcem mu odevzdané 
v rámci rozpočtu spotřeboval, po případě, zda zaplatil naléhavé a ne· 
předvídané dluhv a zda Mo výdaje bVly dodatečně schváleny zastupi
telstvem. Vyjde·li při rozboru jednotlivých položek na jevo, že bylo 
vydáno více, než žalobce přijmul, a že se veškeré výdaje staly způsobem 
zákonným, pak teprve má žalobce nárok proti obci, jinak jde o vnitřní 
poměr mezi žalobcem a starostou, jež neoprávněně a bezdůvodně od 
pokladníka za obec peníze přijal a jich použil. Žalobce nemůže se do· 
volávati toho že se zastupitelstvo usneslo na jiném než zákonně přede
psaném post~pu, přenechavši vedení knih a poukaz výdajů _starostovi 
a mlčky schválivši, by učinil výdaje, jež považuje za nutné a účelné 
v zájmu obce. To vše se příčilo zákonu. Starosta smí jen vykonávati 
usnesení zastupitelstva učiněné podle zákona a i pokladník musí do
držeti veškeré zákonné předpisy. Starosta nemá jen právo, nýbrž i po
vinnost, vybočilo-Ji zastupitelstvo usnesením z mezí své působnosti neb 
odporuje-Ii usnesení to zákonům, usnesení nevykonati, nýbrž žádati, by 
okresní úřad rozhodl, má-li se usnesení to vykunati čili nic. Z toho vy-
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plývá, že usnesení zastupitelstva odporující zákonům nemají o sobě plat
nost a nemohou býti uznávána za podklad soukromoprávních nároků tře
tích osob. 

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

Důvody: 

Podle žaloby domáhá se žalobce zaplacení toho, co vydal za žalo
vanou obec jako její pokladník, a dovozuje nárok ze srovnání příjmů a 
výdajů za obec. Hospodaření s obecními penězi není ponecháno na vůli 
ani pokladníkovi ani starostovi obce, nýbrž jest upraveno zákonem čís. 
329/21 a čís. 77/1927. Požaduje-li žalobce od obce náhradu peněz za 
oi vydaných, musí především uvésti a prokázati, že šlo o výdaje podle 
předpisu zákona (§ 8 a násl.), neboť jen takové výdaje mohly se státi 
platně a s právním účinem pro žalovanou obec. Bez prúkazu splnění 
těchto náležitostí není žalobcův nárok oprávněn. Poskytl-li odvolací 
soud žalobci možnost, by doplnil žalobní výdaje, není žalobce tím stižen. 

čís. 10535_ 

Zákon ze dne 30. září 1924, čís. 216 sb. z. a n. o konečné úpravě 
rakouských a uherských válečných půjček. 

Dluh jest zaplacen teprve přijetim odškodňovacich dluhopisů vy
daných za zastavené válečné půjčky, ať se tak stalo kdykoliv, třebas 
i delší čas po účinnosti zákona čís. 216/1924. Až do přijeti těchto dluho
pisů jest dlužník povinen platiti věřiteli smluvené úroky ze zápůjčky, 
nikoliv jen rozdíl mezi smluvenými úroky a kuponovými výtěžky z od
škodňovacích dluhopisů ode dne 1. července 1924. 

(Rozh. ze dne 14. února 1931, Rv II 140/30.) 

zalovaný vypůjčil si dne 2. ledna 1919 u rakousko-uherské banky 
19.000 K a dal na tento dluh do zástavy rakouskou válečnou půjčku 
v nominální hodnotě 25.800 K. zalovaný splatil dne 16. března 1928 jis
tinu odevzdáním 3% odškodňovacích dluhopisů nominale 19.360 Kč, 
uznav, že dluží úroky až do 1. července 1924. zalobou, o niž tu jde, do
máhal se československý stát, zastoupený Národní bankou českosloven
skou, na žalovaném zaplacení úrokú též za dobu od 1. července 1924 
až do 16. března 1928. Pro c e sní s o u d l' r v é s t o I i c e uznal 
podle žaloby. D ú vod y: Podle přednesu stran jde hlavně o právní 
otázku, zda žalovaný podle zákona čís. 216/1924 jest povinen zaplatiti 
úroky od 1. července 1924 do odevzdání odškodňovacích dluhopisů, což 
Se stalo, jak nesporno, dne 16. března 1928. Skutečností jest, že žalo
vaný až do odevzdání dluhopisú byl žalující straně jako dlužník púvod-
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ního loml:mrdního dluhu zavázán, an tento dluh byl zapraven teprve 
odevzdáním těchto dluhopisú. Z tohoto zjistění plyne, že žalovaný byl 
povinen dostáti svým povinnostem z této smlouvy o zápůjčku podle 
§ 983 a násl. občanského zákona a zákona ze dne 14. června 1868 čís. 
62 ř. zák. a zákona ze dne 15. května 1885 čís. 79 ř. zák. i podle § 1333 
obč. zák. a to až do 16. března 1928 a byl proto také povinen, platiti 
smluvené úrokv Podle ti 15 zákona ze dne 30. září 1924 čís. 216 sb. 
'Z. a n. jest zá~tavní věřitel povinen, přijmouti celou doložku odškodňo
vacích dluhopisů vydaných na místě zastavené válečné půjčky k úplné
mu zaplacení kapitálu zajištěného válečnou půjčkou. Tento dluh činí 
v souzeném případě na jistině 19.300 Kč. Ze tím i úroky mají býti za
placeny, zákon neus!anovuje, takže úroky z kuponú, které v době ode
vzdaní pokud se týče převzetí dluhopisú se staly splatnými, rovněž jsou 
určeny ke krytí clluhÍl na kapitálu. Kdyby byl měl zákonodárce jiný 
úmysl, byl by to v zákone vyjádřil, jak jest tomu pro případ zmíněný 
v § 15 prvý odstavec poslední věta cit. zákona. Zákon jest vydán ku 
prospěchu vlastníkú válečných půjček, tedy v neprospěch zástavních 
věřitelů, tak Že podle všeobecných zásad občanského práva (na př. 
§§ 869, 915 obč. zák.), ani toto zákonné ustanovení nemůže býti vy
kládáno v neprospěch zástavních věřitelú. Promlčení úrokú nenastalo 
dúsledkem ustanovení zákona ze dne 26. března 1925 čís. 44 sb. z. ano 
Oprávnění žalující strany na úroky tkví v uvedeném zákonném ustano
vení, takže o obohacení žalújící strany ve smyslu § 1431 a násl. obč. zák. 
nemůže býti řeči. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 
D ú vod y: Jako právně mylný napadá odvolatel především názor prvého 
soudu, že žalovaný až do' odevzdání dluhopisú byl straně žalující jako 
dlužník z púvodního lombardního dluhu zavázán, an tento dluh byl za
praven teprve odevzdáním těchto dluhopisú. Výtka ta jest však lichá a 
odvolatel sám si mylně vykládá smysl a účel zákona čís. 216/24 sb. z. a 
n., zejména ustanovení § 15. VŽdyť tento zákon neumožnil výměnu vá
lečných půjček za odškodňovací dluhopisy všeobecně, nýbrž jen urči
tým, hospodářsky slabším vlastníkům pújček, pokud vyhovovali zcela 
určitým podmínkám v § § 2-7 zák. zevrubně vytčeným, a to tak, že 
každý vlastník pújček musil o výměnu zakročiti individuelně a proká
zati, že jsou u něho splněny zákonné podmínky. Teprve pak byly vy
dány odškodňovací dluhopisy jednotlivým vlastníkúm, po případě lom
bardním věřitelúm. Nemúže proto v duchu zákona býti řeči o· jakémsi 
i ednotném a obecném rozhodném dnu pro všechny osoby k výměně 
oprávněné. Tomu svědčí neklamně i doslov §15, jenž zástavním věři
telúm jen ukládá povinnost, by od diužníkú vyhovujících předpokladúm 
tam uvedeným přijmuli celou položku odškodňovacích dluhopisů vyda
ných za Z<lstavené válečné pújčky na úplné zaplacení kapitálového dluhu 
zajištěného válečnými pújčkami. Jest tudíž zřejmo, že lombardní dluh 
a tudíž i závaznost lombardního dlužníka k zaplacení neuhasíná tu 
obecně ze zákona, nýbrž v každém jednotlivém případě teprve odevzdá
ním odškodňovacích dluhopisú. Zcela pochybný jest proto výklad od
volatelúv, že prý jeho závaznost z lombardního dluhu přestala ne-li již 
dnem 1.. července 1924, tož nejposléze v den účinnosti zákona, to jest 
25. října 1924, a tím pozbývají opory další v:í-vody, které odvolatel na 

1, 
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toto své mylné stanovisko navazuje. Nesrovnalosti na něž odvolatel na 
podporu svého ,výkla~u ;;ákona poukazuje, že tdtiž, mělo-li by pojetí 
prve~o ,soud';! byli ,spravne, vedlo by to v jednotlivých případech k velmi 
rozdllnym vysledkum, pokud jde o povinnost k úrokování lombardního 
~Iuhu, jsou, jen nezbyt~ý;n důsledkem toho, že zákon nestanovil určité 
'lednotne ~huty .p.ro yydam odškodňovacích dluhopisů a jejich odevzdání 
lombardn~m v~~llel~m, ale pr?to nelze ještě risiko přesunovati na bedra 
lomhardmch ventelu. Podle duvodové zprávv k vládnímu návrhu zákona 
(čís. 4812 ti~ků. posl. sněmovny NárodĎího shromáždění republiky 
C~~k?slov_en,ske) slc,e ,:Iomb~rd nesmí býti překážkou výměny a břímě 
tJZICI dluzmka musI by ti zmlfněno v případech hodných ohledu. S druhé 
strany nutno ~m:n~iti té,ž .• případné ztráty ,zástavního věřitele plynoucí 
~ lombar_du :,ale~nych P~l.c~. O!:.le~ ~a zastavní věřitele jest diktován 
U1;'~~0.u, ze t!!o, Jako zv}aste penezm ustavy, uložili v lombardních zá
pUJckach sverene prostredky. Proto ukládá návrh zákona věřiteli po
:inn~st př;dložiti ~astavené. válečn~ půjčky k výměně a přijmouti od
skod!l0yacl ~!~hoplsy z~ n~. vydane. d? zástavy na místě zastavených 
valecnych pUJcek a to I pn redukCI Jmenovité hodnoty jako zástavu 
rovnocennou«. Zcela případně zdůrazni! tedy prvý soud že zákon jest 
:'vd~n • na prospěch určité skupinv vlastníků válečných půjček, ale (vý_ 
)1mecne) v ~epr~spě~h zástavních věřitelů, takže již podle obecných 
pravidel vykladaclch Jest v pochybnosti vykládati závazky a břemena 
lombardním věřitelům uložená spíše omezivě nežli rozšířivě. S tohoto 
~}e;dl~k~ pryá stolice tak~ správně vyř~ši!a právní otázku této pře o po
cI,tam u,rok,!.z lo;nbardm~o dlu~~. Zakon stanoví v § 15 výslovně, že 
zastavm ventel Jest povmen prljmouti celou položku odškodňovacích 
dlu~opis~ vydaných n~ .• z3's!avené, v~l~čné p~j.čky na úplné zaplacení 
kap~ta!oveho d!uhu zaJlsteneho valecnyml pUjčkami. Ani slovem ne
Zml?~le se,~ zakon ? ~om, že, vlastník válečné půjčky a spolu lombardní 
dluzmk muze splatne urokove kupony od vvdaných odškodňovacích dlu
h?~isů odstřihnouti a pro sebe použíti, nebo-že tyto úrokové kupony mají 
byli započteny na lomhardní úrokv, jež má dlužník platiti. Zákon ne
rozlišuje vůbec mezi úrokovými kupony v době .ieho účinnosti splatnými 
a kupony dosud nesplatnými, a proto výrazem »odškodňovacích dluho
pisů" v první větě § 15' nelze rozuměti jen plášťové archy vYdaných 
dlu~opisů, ný?rž i kuponové archv jako jejich součástky k nim" patříct, 
takze I tyto mokové kupony, v době převzetí dluhopisů splatné, jest 
zástavní věřitel povinen přijmouti podle tohoto zákonného ustanovení 
na úplné zaplacení kapitálového dluhu, tedy nikoliv též na zaplacení 
lombardních úroků, an zákon výslovně nevvfádřil opak. Podle toho za
nikla povinnost žalovaného úrokovati lombardní dluh teprve odevzdá
ním odškodňovacích dluhopisů, dnem 16. března 1928. prvá stolice prá
vem přiřkla žalobci normální lombardní úrok" od I. července 1924 do 
16. března 1928 číselně nesporné, a nemůže býti řeči ani o tom, že tím 
žalobce v rozporu se zákonem byl bezdůvodně obohacen, byť j jen 
o rozdíl mezi normálními úroky J omhardními a mezi úroky z odškod-
ňovacích dluhopisů. . 

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

Po stránce právní jest věc posouditi jen podle § 15 prvý odstavec, 
prvá věta zákona čís. 216/24. O tom není sporu. Předpisem tím stano
vena byla povinnost zástavního věřitele přijmouti za určitých před
pokladů celou položku odškodňovacích dluhopisů vydaných za zasta
vené válečné půjčky na úplné zaplacení kapitálového dluhu zajištěného 
válečnými půjčkami. Zákon stanoví, kdy přestává závazek dlužníkův, 
jen poukazem na věřitelovu povinnost přijati dluhopisy na zaplacení 
dluhu, aniž při tom stanoví určitý den. Dluh jest tudíž zaplacen teprve 
přijetím odškodňovacích dluhopisů, což platí i časově, ať se tak stalo 
kdykoliv, I. j. i delší čas po účinnosti zákona čís. 216/24. Až do přijeti 
těchto dluhopisů trvá dluh nadále a trvá i poměr dlužmKa k věřiteli se 
všemi důsledky z něho plynoucími, tudíž i dlužníkova povinnost platiti 
věřiteli smluvené úroky ze zápůjčky. Dokladem správnosti tohoto názoru 
jest skutečnost, že zákon nestanoví v první větě odsl. (I) § 15, co se 
má státi se smluvními úroky, na rozdíl od doslovu druhé věty téhož od
stavce. Z mlčení zákona lze dovoditi jen to, že zákon nechtěl nic změniti 
na dlužníkově povinnosti co do smluvních úroků až do zaplacení kapi
tálového dluhu. Tím dojde sice k nestejnému výsledku pro jednotlivé 
dlužníky, ale o splnění náležitostí § 15 zák. nerozhoduje zástavnívě
htel, nýbrž záleží především na dlužníkovi, by si podle § 17 vymohl co 
nejdříve potvrzení tam uvedená. Nelze proto žádati na věřiteli, by čekal 
s požadováním smluvních úroků až do skutečného odevzdání odškod
ňovacích dluhopisú a spokojil se po tu dobu s výtěžky z kuponů, jichž 
se mU má dostati s oněmi dluhopisy. Důsledkem oné zásady nelze schvá
liti další právní názor dovolatelův, že jest povinen platiti jen rozdíl mezi 
smluvními úroky a 3% kuponovými výtěžky ode dne 1. července 1924. 
Výhody poskytnuté zákonem čís. 216124 vlastníkům válečných půjček 
rozšířeny byly, pokud šlo o lombardní dlužníky, v neprospéch lombard
ních věřitelÍ1. Podle § 14 musí zástavní věřitel přijmouti do zástavy od
škodňovací dluhopisy na místo dosud zastavených válečných půjček, ač 
podle § 13 vydáno bylo za 100 K pújček 75 Kč dluhopisů. Druhá věta 
odst. (I) § 14 změňuje dokonce i ustanovení smluvní. Ještě dále jdou 
ustanovení § 15 upravující zvláštní způsob zaplacení kapitálového a 
případně i úrokového dluhu. Jde tu vesměs o výhody poskytnuté na 
újmu zástavních věřitelů, a nelze proto výhody ty rozšiřovati dále, než 
jak byly stanoveny zákonem výslovně. Jest-li zástavní dlužník povinen 
až do převzetí odškodňovacích dluhopisů zástavním věřitelem jako do 
zaplacení dluhu platiti smluvené úroky, a to jest skutečně povinen, nelze 
tuto dlužníkovu povinnost zmenšiti uznáním, že dlužník, dluhující věři
teli smluvní úroky, může si od nich odečísti výtěžek kuponů až do pře
vzetí dluhopisů. Následkem toho byl hy v nevýhodě dlužník, jenž řádně 
platil smluvní úroky až do zaplacení dluhu podle §15, neboť nelze mu 
přiznati nárok na dodatné vydání splatných kuponových výtěžků.' Zá
kon nutí zástavního věřitele, by na zaplacení dluhu přijmul celou po
ložku odškodňovacích dluhopistl,aniž stanoví při tom něco o kuponech 
již splatných. Tím poskytuje věřiteli odškodňovací dluhopisy tak jak 
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jsou, ne teprve po oddělení splatných již kuponů. Dlužník, jenž podle 
I§ 15 sproštěn jest úplně kapitálového dluhu, nemůže se domáhati ještě 
další výhody, t. j. kuponú splatných až do zaplacení dluhu. Kdyby byl 
zákon chtěl přiznati dlužníku i tuto další výhodu, byl by tak musil uči
niti výslovně, neboť jinak to z něho neplyne. 

čís. 10536. 

V mimosoudní výpovědi musí býti údaje, vyznačené v § 562, od
stavec prvý a druhý, c. ř.s., nikoliv však i návrhy tam uvedené. Jen, 
má-li míti účinky soudní výpovědi, musí vyhovovati předpisúm § 565, 
třeti odstavec, c. ř. s. Pak jest exekučním titulem podle § 1 čís. 18 ex. ř. 
Chce-li vypovídaný odvrátiti účinky mimosoudní výpovědi, musí proti 
ní podati v zákonité lhůtě u soudu námitky. 

Písemnou mimosoudní výpověď není třeba doručiti straně do vlast
nich rnkou. Stačí, byla-li doručena podle předpisů o náhradním doru
čování doporučených listovních zásilek. 

(Rozh. ze dne 14. února 1931, Rv II 903/30.) 

Pronajímatel dal nájemci výpověď z pronajatých místností mimo
soudní výpovědí, proti níž nebyly podány námitky. žalobu o vyklizení 
místností pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a ci 
s o u d uznal podle žaloby. D ú vod y: Odvolání jest odúvodněno. Prvý 
soud právně pochybil, maje za to, že výpovědí nebyla zrušena nájemní 
smlouva, ježto výpověď nemá náležitostí § § 562 a 565 c. ř. s. a že 
bylo by potřebí řádné výpovědi ke zrušení nájmu, nikoliv vyklizovací 
žaloby. V souzeném případě, jak jest mezi stranami nesporno, byla dána 
výpověď mimosoudní písemná, jež byla doporučeně zaslána na adresu 
žalované. To stačí, by jí bylo přivoděno zrušení nájemního poměru 
mezi stranami ohledně vypovídaných místností. Pravdu má odvolatel, 
tvrdě, že bylo věcí žalované, by podle § 567 c. ř. s. podala proti výpo
vědi soudní námitky, chtěla-li se vyvarovati toho, by nenastalo zrušení 
nájemního poměru, a jest proto potřebí v tomto sporu zabývati se jen 
otázkou, zda námitky tyto byly podány, čili nic. Ježto jest nesporno, že 
namitky nebyly podány, trvá účinek výpovědi, dnem 28. února 1930 jest 
považovati poměr mezi stranami ohledně obchodních místností, který 
jest, jak z předloženého nesporného opisu smlouvy ze dne 25. ledna 
1927 plyne, i poměrem nájemním, za uhaslý, a, ježto žalovaná nevyklidila 
dosud místnosti, právem se domáhá žalující strana jich vyklizení ža
lobou. Ostatní stranou žalovanou uplatňované námitky lze nechati mimo 
úvahu, ježto pro posouzení sporné otázky jsou nerozhodné. Jen ohledně 
toho, že výpověď žalované nebyla doručena, budiž podotknuto, že svěd
kové potvrdili, že výpověď došla, že ji manžel žalované vzal na vědomí 
a okolnost, že svědci nesdělili výpověď žalované, nelze přičísti k tíži 
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straně žalující, ježto stačí, že výpověď žalované skutečně dala, ji do 
jejího bytu odeslala. 

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

Dúvody: 

Odvolací soud vyhověl žalobnímu nároku z dúvodu, že pronajímatel 
dal nájemkyni mimosoudní výpověď ze sporných místností doporuče
ným dopisenl, a že námitky proti ní nebyly podány. Tím nastalo zrušení 
nájemního poměru a žalobní nárok, by najaté místnosti byly vyklizeny, 
jest odůvodněný. Žalovaná napadá tento rozsudek z dovolacích důvodú 
§ 503 čís. 2, 3 a 4 c. ř. s. Jest se obírati předně právním posouzením 
věci. Podle nájemní smlouvy, která byla ve sporu předložena a proti 
jejíž pravosti nebyly vzneseny námitky, bylo k ukončení nájemní 
smlouvy třeba tříměsíční výpovědi - lhostejno, zda mohla počíti a 
skončiti kdykoli či podle kvartálu a zda podle stanov družstva byla 
přípustná. Výpověď byla dána dopisem ze dne 7. listopadu 1929 
k 28. únoru 1930. Výpověď z nájmu jest jednostranným projevem vúle 
strany ke straně, že vypoví datel chce nájemní poměr zrušiti (§ 1116 
obč. zák.). Zákon pro ni nepředpisuje určitou formu. Aby se dosáhlo. 
účinku podle hmotného práva, může býti dána výpověď v jakékoli formě.· 
Múže tudíž býti dána i mimosoudně doporučeným dopisem, jakž se stalo 
v souzeném případě. Mimosoudní výpověď musí podle § 565 druhý 
odstavec c. ř. s. obsahovati údaje v § 562 odstavec prvý a druhý c. ř. s. 
vyznačené, tedy předměi a čas, nikoli však i návrhy tam uvedené. Jen 
má-li míti. účinky soudní výpovědi, musí vyhovovati předpisúm §§ 565, 
třetí odstavec, c. ř. s. Pak jest exekučním titulem podle § 1 čís. 18 ex. ř. 
(Ol. U. n. ř. čís. 7524). Chce-li vypovídaný odvrátiti účinky mimo· 
soudní výpovědi, skončení nájemního poměru, musí proti ní podle § 566 
c. ř. s. v zákonné lhútě podati u soudu námitky (sb. n. s. čís. 687, 2766, 
8251), jinak by výpověď nabyla moci, nájemní poměr vy uplynutím 
výpovědní lhúty zanikl. Z úvahy, že mimosoudní výpověď může býti 
dánay jakékoli formě - tedy i ústně - a z předpisu § 565 c. ř. s. plyne, 
že písemnou mimosoud,ní výpověď není třeba doručovati straně do vlasi
ních rukou. Předpis § 564, prvý odstavec, c. ř. s. o doručení podle před
pisú platných pro doručování žalob tu neplatí. V souzeném případě byl 
doporučený dopis, obsahující výpověď, doručen nejbližším příbuzným 
žalované, muži a dceři, tudíž ř&dně podle předpisů o náhradním doru
čování doporučených listovních zásilek (§ 127 poštov. řádu ze dne 
22. září 1916, čís. 317 ř. zák., sb. n. s. čís. 837, 1087,8245). Stačilo, že 
se žalovaná o výpovědi dozvěděla. Žalobce nebyl povinen dokazovati, 
že žalovaná ji dostala do rukou. Řízení není neúplné,.když odvolací soud 
nezjistil, že se to stalo. Nerozhodno jest, zda dúvodem pro výpověď 
bylo, že žalovaná zůstala nájemné měsíc dlužna, a Zlda žalující družstvo 
mělo podle stanov právo ji vypověděti. Není tudíž odvolací řízení neúplné 
ani proto, že tyto okolnosti nebyly zjištěny. Výtka dovolatelčina, že roz
sudek odvolacího soudu odporuje spisům, uváděje, že jest nespofno, že 
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žalované byla dána mimosoudní výpověď, jest bendůvodná, neboť jde 
vlastně o právní posouzení, zda výpověď byla dána řádně. Skutečnost, 
že dopis o výpovědi byl na adresu žalované odeslán, není sporná. Do
vdání z dovolacích důvodů § 503 čís. 2 a 3 c. ř. s. jest bezdůvodné. 
Právní posouzení věci odvolacím soudem jest správné, neboť žalobce dal 
žalované mimosoudní výpověď z místností, o něž jde, tato nepodala 
proti ní námítek, tím byl nájemní poměr podle § 11160bč. zák. zrušen 
a žaloba na vyklizení jest odůvodněna. 

čís. 10537. 

Pro spor o odškodné podle § 75 náhr. zák. jest příslušným řádný 
soud nikoliv paritní komise, třebas jest ve sporu řešiti jako předurčující 
otázku, zda žalobce opustil zaměstnání II žalovaného důvodně, kteron 
by jinak podle směrnic byla povolána řešiti paritní komise. 

(Rozh. ze dne 16. února 1931, R I 4j::l1.) 

Zemědělský dělník domáhal se na zaměstnavateli náhrady škody 
7.200 Kč, již prý utrpěl tím, že j~ho slt:žební I;0měr .ia~o kočího ~a ~ý
valém velkém majetku pozemkovem, pnkazanem Statmm pozemKovym 
úřadem žalovanému, předčasně zanikl a <žalovaného )ako za~ěst~avatele 
stihá zavinění na předčasném žalobcove vystoupem ze sluzebmho po
měru. S o udp r v ~ s t o I i Ce odmítl ž~lobu pro ~epřísluš~ost. 13 c,
k u r sní s o u d k zalobcovu rekursu zrusll napadene usnesem I s preu
chozím řízením jako zmatečné a odmí!l žalobu pro nepř~pustnost.pořa~;x 
práva. D ů vod y: Ježto byla žalovanou stranou namltnuta tez nepn· 
puslnost pořadu práva, k níž jest podle § 240 třetí odstavec c. ř. s. vezdy 
přihlédnouti z úřadu, a prvý soud o této námi!ce dosud ner<ozhodl, lest 
ji rekursním soudem uvážiti, ano následkem opravného prostr~dku po~le 
zákona přípustného jest mu prozkoumati napadene usnesem v mezlc~ 
rekursních návrhů (§§ 514,526 a 462 prvý ~dstave~ c: ř. s.). Námezdn~ 
smlouva, jak jest mezi stranami p~sporno, a, lak ta~~ Vldno z ryzhodnuh 
okresní paritní komise pro zemedelskou,p!aSI, o~lfa s~ o smermce:PE,o 
úpravu pracovních a námezdních p~meru celedl a delm~~va zemede.: 
ského v čechách na rok 1926. Smermce tyto ustanovu]I v odstaVCI 
třetím § 4, že ve sporech, jež nebylo lze vyřešiti tím, že si každá ze stra~ 
ustanoví po důvěrníku, jest žádati rozhodnutí příslušné okresní pantm 
komise pro práci zemědělskou, jejíž rozhodnutí jc;;t ~ro obě strany za; 
vazné. Komise ta rozhodne, která ze stran hradl vylohy sporu. Proli 
straně, která by se rozhodnutí paritní, k?mise, nepodr,obila,. lze nastou: 
piti cestu práva. Odvolání z rozhodnuh OKresm pantm komise k zemske 
paritní komisi jest přípustné jen ve věcech zásadního rázu (odstavec 
čtvrtý téhož §). Pro rozhodování ve sporech zásadního rázu ,s vylou: 
čením sporů osobních jest při zemském poradním sboru zemska pantm 
komise pro. práci zemědělskou, jejímž r~zhodnutím se t;J,-:sí o~ stra,:y 
podrobiti (odstavec šestý téhož §). Z techto ustanovem lest Jasno, Zi: 
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tyto rozbodčí soudy jsou pro obě strany závazné. Ustanovení směrnic, 
podle nichž proti straně, jež by se rozhodnutí paritní komise nepodro
bila, lze nastoupiti cestu práva, nelze vykládati tak, že ustanovení o pří
slušnosti okresní paritní komise není závazným. Tím by byl zřejmě 
zmařen účel jehož mínila smlouva zřízením paritních komisí dosáb
nouti. Smlo~vy byly ujednány písemně a zřizují orgány, různé od řád
ných soudů, pro rozhodování sporů z pracovního poměru zemědělského 
dělnictva. Jsou tedy směrnice ty smlouvou o rozsudím (§ 577 c. ř. s.) 
sb. n. s. čís. 4115. Tato ustanovení JSO'l pro obě strany jako příslušníky 
organisací závazná, což žalobce jasně uznal tím, že podáním k okresní 
správě nolitické vznesl na okresní paritní komisi žalobní žádost proti 
žalovanému o pohledávku mzdy 70 Kč a o uznání, že byl oprávněn pro 
zavinění .žalovaného z pracovního poměru předčasně vystoupiti, o kte
réžto žalobě bylo vydáno rozboinutí okresní paritní komise. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc soudu 
druhé stolice, by, pomina důvod, jenž jest základem napadeného usne
sení, znovu o rekursu rozhodl. 

Důvody: 

S napadeným usnesením bylo by souhlasiti, až na to, že by nešlo 
(; nepřípustnost pořadu práva, nýbrž o nepHslušnost soudu (srovnej 
sb. n. s. 2145, 3878, 4957, 5285, 6734 a j.), kdyby projednávanýi spor 
byl, jak za to má rekursní soud, sporem, který podle směrnic pro úpravu 
pracovních a námezdních poměrů čeledi a zemědělského dělnictva v Če
chách patří k rozhodování paritní komisi. Než tomu tak není. Směrni
cemi upravují se vzájemné poměry mezi zemědělci a jejich dělnictvem 
co do otázky deputátu, organisací, pracovní doby, výpovědi a sporů. 
Poku:! jde o spory, jsou zřejmě míněny spory z poměrů směrnicemi 
upravovaných. K těmto sporům projednávaný spor nepatří. Jde o od
škodné po rozumu § 75 náhradového zákona čís. 329/1920 a 220/1922 
a po rozumu vládního nařízení čís. 305/1922, k jehož náhradě se prý 
žalovaný zavázal. Toto odškodné není předmětem úpravy ve směrnicích 
a spory o ně tudíž nepatří k rozhodování paritní komisí. Jest proto 
v projednávaném sporu řádný soud příslušný a nelze přisvědčiti rekurs
nímu soudu, jenž napadeným usnesením odmítl žalobu, ježto prý ne
patří na soudy. Na tom nic nemění okolnost, že snad bude ve sporu 
řešiti jako předurčující otázku, zda žalobce opustil zaměstnání u ža
lovaného důvodně, kterou by jinak podle směrnic byla povolána řešiti 
paritní komise. Rekursnímu soudu bude se proto zabývati námitkou 
věcné nepříslušnosti dovolaného soudu, pokud se týče rekursem, po
daným proti vyhovění této námitce. 

čís. 10538. 

Posloupnost do statků střední velikosti (zemský zákon ze dne 
7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. pro čechy). 

13' 
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o ustanovení ceny a ostatních podmínek, podle nichž jest po skon
čeném pozůstalostnim řízeni splniti povinnosti z pozůstalostní dohody, 
jíž vlastnictví k převzatému statku_ byl~ ob~ezen~ po způsobu. !idei: 
komisární substituce ve prospěch zustavttelovych deti, - nelze Jednati 
v nesporném řízeni. 

(Rozh. ze dne 16. února 1931, R I 5/31.) 

Jde tu o týž případ, o němž jedná rozhodnutí čís. sb. 6481. Man~elé 
Stanislav a Marie Š-ovi navrhli dne 26. září 1929, by bylo vyda!,o 
soudní rozhodnutí že smluvní omezení vlastnického práva Stanislava s-a 
ve prospěch. ?dpŮfCŮ podle ode,;,zdacj listiny. zeniklo pro nen;ožnost do
hody mezi ucastmky o odstup~1 cen~ _ a o v~menk:r, z,: pozn3'-mka f}de~: 
komisární substituce ve prospech stezovatelu nem oduvodnena a ze )1 
lze vymazati. Při rok:, dne 3. května .1?3~ u~ini!a navr~ovatel~a Mane 
Š-ová jménem vlastmm a Jako pnhlasena dedlcka pozuJtalosh ~o. na
vrhovateli Stanislavu Š-ovi jejím jménem návrh smlru, ze vyplah pko 
odstupné za upuštění od oprávnění k fideik0!llisární substituci na u~ed: 
losti čp. 43 váznoucí, 36.000 Kč k rukám zastupce o~ob fJde~komlsarm 
substitucí oprávnéných do 1. červe~ce 1939 s. pO,dn;mk?u, z; hto ce; 
katelé vydají do této doby výmazne prohlasem, pmz JejIch ce~atel~ke 
právo z fideikomisární substituce zaniká a m~že býh ~ .poze!ll~ove kmhy 
vymazáno. S o udp r v é s t o II ce po vy~lesh:r ucastmku po, ohle
dání a po výslechu znalců ustanovIl hodnotu Jmem, fldelkomlsarm sub
stitucí stíženého na 88.000 Kč a povinností k plnění výměnku zá.rove~ 
určovaného za níž může odpúrce navrhovatelú Josef P. a nebo nektery 
z ostatních' odpůrců navrhovatelú jmění to převzíti, a vyslovil zároven, 
že, nebude-li do jednoho měsíce po pr~vní ,moci j,:ho usnes,:ní 5'd, opráy; 
něného přejímatele Josefa P-a nebo nektereho J1neho z opravnenych ,detJ 
Magdaleny P-ové převod uskutečněn a postupní smlouv.a podeps,ana, 
bude za to považováno že se práva z fideikomisární subshtuce vzdavaJI 
a bude poznámka fideÚwmisární substituce té na žádost povinné str:any 
vymazána. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a ~?ukaz~l 
navrhovatele s jejich návrhem ze dne 26. zář!.1929, poku,d s~, ty'ce s l!a
vrhem smíru na pořad práva. ~ ů vod y: ?tezov~tele :,ytykaJ} z~~telny~ 
poukazem zmatečnost napadeneho usnes~~l1, tvrdlce, ze nem pnI:~stn<; 
jednati o návrhu na převzetí usedlosh stezovatelovy ';' nesporn~m nzem 
a že bylo tak lze učiniti jen žalobou a spore.m. Jake I:0,:,~h~ Jest usta
novení odevzdací listiny, že navrhovatel ,Stamslav Š. preJI,!,a povmnost 
odendati celou usedlost některému z deh Magdaleny P-ove proÍ1 tomu, 
že si vymíní přiměř~ný výmě~:k ,a po případě i přiměřenou ,cenu ?d
stupní jak to dovoh hospodarske pomery usedlosti a osobm pomery 
Stanislava Š-a, kteréžto povinnosti podr,obila ~e i navrh.ovat<;l~a ~ane 
Š-ová, jakož i j~é po:,~hy je~t kmhovm pozn~a fldelkomlsarm sub
stituce ve prospech stezovatelu podle odevzdacl !tstmy, bylo .vy~loveno 
v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. !Istopadu }.926, c; J. Rv I 
531/26, čís. sb. 6481 v rozepři navrhovatelu proh s!ezov~telu,!,. o ne
platnosti knihovní poznámky. r::odle tohoto .rozh?dnuh, za!"ltnyh zalo?~ 
navrhovatelů o neplatnost poznamky vyhovelo zakladm zasade zrcadhcI 
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se v §§ 877,921 a 1447 obč. zák., podle níž se má, nedojde-li na splnění 
smlouvy, státi takové vypořádání m~zi stranami, by jed~a s!rana .ne
měla prospěch ze škody strany druhe. Navrhovatele domahaJI se vsak 
splnění smlouvy zp~sobem navrženým od nic~ dne 26. září.1 ?29, pokud 
se týče vypořádánrm mezI stranamt, nedOJde-ir ke spinem smlouvy, 
s čímž však stěžovatelé nesouhlasí. Není zákona, který by stanOVIl, ze 
by o takovém návrhu, pokud se týče nároku, jenž jest mezi navrhovateli 
se strany jedné a stěžovateli se strany druhé sporný, mohlo býti roz
hodnuto v nesporném řízení. Podle § 2 čís. r nesp. říz. nesmí nesporný 
soudce překročiti meze své pravomoci, nýbrž po případě odkázati strany 
na příslušný soud. Soud prvé stolice rozhodl však o návrhu stěžovatelú 
v nesporném řízení, ač to nebylo přípustné. Jest proto jeho řízení zma
tečné (§§ 477 čís. 6 c. ř. s. a Ott Rechtsfiirsorgeverfahren str. 252). 

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

D ů vod y: 

Napadené rozhodnutí a v podstatě i jeho odúvodnění jsou správná. 
Názor stěžovatelú, že je přejímací cenu stanoviti v nesporném řízení 
podle § 8 zákona ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. pw čechy, jest 
mylný. Předpis § 8 upravuje jen postup, jak je za pozústalostního řízení 
podle nápadnického práva stanoviti hodnotu statku, do jejíž nezadlu' 
žené části se přejímatel stává dlužníkem pozústalosti (§§ 4, 7 a 8 zák.). 
Tu však jde o ustanovení ceny a ostatních podmínek, podle nichž mají 
navrhovatelé dávno po skončeném pozústalostním řízení splniti povin
nosti vzniklé jim z pozústalostní dohody, kterou jejich vlastnictví k pře
vzatému statku bylo obmezeno po zpúsobu fideikomisární substituce 
ve prospěch zústavitelčiných dětí podle pokynu § II prováděcího nař. 
ze dne 28. února 1909, čís. 3 věsl. min. sprav. Pro obsah a pro posou
zení této dohody není v zákoně o posloupnosti ve statky střední veli
kosti, aniž jinde předpisu, zejména najmě o zpúsobu soudního řízení 
o nárocích z ní vzniklých, a ani z prováděcího nařízení nelze usuzovati, 
že nároky ty musí neb mohou nýti přiváděny k platnosti v nesporném 
řízení. Neprávem poukazuje stížnost Marie S-ové k obdobným prý vě
cem, o nichž rozhoduje nesporný soudce, jimiž jsou stanovení podmínek 
při zrušení spoluvlastnictví dražbou a případy vytčené v §§ 841 a 851 
obč. zák. I o těchto věcech rozhoduje nesporný soudce jen, protože a 
pokud jsou mu zákonem přikázány. Řízení o nárocích, jejichž úpravy 
se domáhají manželé Stanislav a Marie S-ovi není přikázáno nespor
nému soudci a proto rekursní soud právem odkázal strany na příslušný 
soud. Se stěžovatelčinou otázkou, zda a jak bude lze případ, o nějž tu 
jde, řešiti ve sporném řízení a zda se k tomuto řízení vúbec hodí, není 
třeba toho času se zabývati. 

čis. 10539_ 

Ustanoveni § 138 ex. ř. nelze použíti, není-Ii pro navrhovatelovu 
pohledávku na nemovitostech vzatých do dražby, zástavn! právo zřízeno 
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ani podle § 88 ex ř. ani podle § 89 ex. ř. Lhostejno, že listina, podle 
níž si navrhovatel vymohl záznam zástavního práva, byla by prý po
stačovala, by si podle ni vymohl vklad vykonatelného zástavního práva. 

(Rozll. ze dne 16. února 1931, R I 11/31.) 

s o udp r v é s tol i c e povolil exekuci vnucenou dražbou. R e
k u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle §§ 3 a 55 
ex. ř. rozhoduje so.ud o poyolení exekuce.'p?dle e:s~l(l\čních ti~ulů v ~ 1· 
.a 2 ex. ř. uvedenych k navrhu vymahaJ1C1ho ventele bez predch?z!ho 
Astního jednání a bez slyšení odpůrce, ač není-li jinak nařízeno. N,:vr~u 
.lze jen tehdy vyhověti, vykazuje-li ~eškeré z~kone~ požadovan.é na~ez1: 
tosti předepsané v §§ 54 a 133 ex. r. Hlavm podmmko~ l~st predlozen~ 
.exekučního titulu o nějž se nárok opírá. Tento exekucm trlul nemUSl 
podle § 138 ex. ř.' jen tehdy býti připojen, učiní-li návrh na povo~ení v~u
cené dražby nemovitosti věřitel, pro jehož vykonatelnou pohledavku Jest 
zástavní právo na nemovitosti právoplatně zřízeno, a podán býti mů~~ 
tento návrh přímo u soudu exekučního. Jelikož vymáhající strana v pn
.padě, o nějž jd~, exek.uční t~tul'v~be,: pepředlo~il,,:, ]Jro její vykon~telnou 
.pobledávku pravo zastavm nem Zflzeno, nybrz len zazn~men~no a, 
,pokud se dovolává usnesení ze dne .18. l.e.dna 19}2, ktery~ zaznam 
.práva zástavního by,l pov~len a ktere. tud~z o sobe exe~ucmn: trt~lem 
pro pohledávku nym vymahanou nem, am toto usnesem nepredloz11a, 
/něl prvý soudce p'odle zákona návrh na povolení vnucené dražby.vůbec 
zamítnouti. Důvodné stížnosti povinné stranv bylo proto vyhoveno a 
nsnesení prvého soudu v ten zpúsob změněno, že návrh na povolení 
exekuce byl zamítnut. 

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

Důvody: 

Podle § 138 ex. ř. múže dražba býti po.volena ~x~kučním sou.dem, 
aniž třeba, by bylo předloženo vyhotovem ~xeku~nrho. titulu: Jd~-lt 
.o nárok věřitele, pro jehož .vy~?natelnou pohledavku lest zast~vm pr~~o 
,na nemovitosti pravoplatne znzeno. Pro vykonatelne pohledavky .muze 
,zástavní právo býti zřízeno ?Uď po~le § 88 ex. ř. vkladem práva zastav
,ního nebo podle § 89 ex. 1'. noznamkou vykonatelnostr, sta)a-h se v1.
,konatelnou pohledávka, pro niž je již vloženo právo zástavm podle zn
zení jež se stalo dříve než nastala vykonatelnost. Pro navrhovatelovu 
,pohledávku není zástav'ní právo na nemovitostech v dražb? vzatých a~i 
Jím ani oním způsobem zřízeno. Proto nelze tu ustanovem j 1.38 ex. 1'. 

použíti. Na tom nemění nic okolnost, že by listina, podle mz Sl navrho~ 
:vatel vymohl záznam zástavního práva., byla prý postačovala,. by Sl 
podle ní vymohl vklad vykonatelného zástavního práva a že pres to 
zázl'am nepotřebuje spravení. 
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. čís. 10540. 

Věřitel, jehož pohledávka jest zajištěna zástavním právem na celé 
nemovitosti, jest oprávněn požadovati zaplacení celé pohledávky, i když 
byl prodán jen ideální podíl nemovitosti spoluvlastníka. 

Exekuční soud nečiní rozhodnutí ve smyslu § 222, čtvrtý odstavec, 
ex. ř. z úřadu, nýbrž jen k návrhu oprávněného zástavního věřitele. Ná
vrh na určeni náhradního nároku musí býti učiněn před vydáním roz
vrhového usneseni. 

(Rozh. ze dne 16. února 1931, R I 44/31.) 

Ziiložně v H. příslušelo zástavní právo na celé nemovitosti manželů 
,P-ových. K rozvrhu nejvyMího podání za exekučně prodanou polovinu 
nemovitosti přihlásila záložna v H. celou pohledávku. S o udp r v é 
.s tol i c e ji přikázal. K rekursu zadnějšího knihovního věřitele r e
k u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Věřitel, je
,hož pohledávka jest zajištěna zástavním právem na celé nemovitosti, 
jest oprávněu požadovati zaplacení celé pohledávky, i když byl prodán 
.jen ideální díl nemovitosti, spoluvlastníku patřící, neboť celá pohledávka 
vázne na každém ideálním dílu (§ 457 obč. zák.). § 238 ex. ř. usta
novuje, že při prodeji ideálního dílu nemovitosti platí táž ustanovení 
.exekučního řádu jako při prodeji nemovitosti vůbec. Stav jest tu tedy 
ten, jako by se prodávala nemovitóst, na níž vázne pohledávka sim1l1-
tanní (§ 222 ex. ř.) a věřitel jest oprávněn požadovati zaplacení celé 
pohledávky hotově. Přikázav na přihlášku zástavní věřitelky záložny 
v H. z nejvyššího podání celou pohledávku, první soud nepochybil. První 
.soud neměl však důvodu určovati stěžovateli náhradní nárok podle § 222 
čís. 4 ex. ř. Exekuční soud nečiní rozhodnutí ve smyslu § 222 čís. 4 ex. ř. 
,2 úřadu. Aby tak učinil, musí tu býti návrh oprávněného zástavního vě
řitele. Tento návrh stěžovatel II prvního soudu neučinil, a stížnost, že 
první soudce o náhradním nároku nerozhodl, jest proto bezdůvodna 
,(Neumann, Koment. k ex. ř. § 222 ex. ř.). Avšak ani rekursní soud ne
,může v této části rekursnímu návrhu vyhověti, poněvadž návrh na určení 
.náhradního nároku musí býti učiněn před vydáním rozvrhového usne
sení, jakž vyplývá z nstanovení § 229 druhý odstavec ex. ř. (rozh. 
lís. 7648 sb. n. s.) . 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl do~olacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolacímu . rekursu, v němž jest odporováno tomu, že napadeným 
usnesením byla celá pohledávka záložny v H. a nikoli jen její poměrná 
tást přikázána z prodaného spoluvlastnického podílu povinné strany, 
a že nebyl zadnějším věřitelům, najmě dovolací rekurenlce přiznán ná
.hradní nárok po rozumu § 222 čtvrtý odstavec ex. ř., nelze přiznati 
oprávnění. Napadené usnesení v obou těchto směrech odpovídá stavu 
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věci a zákonu (§ 457 obč. zák., §§ 222 a 238 ex. L) a srovnava se 
s ustálenou judikaturou (srovnej rozhodnutí bývalého nejvyššího soudu 
ve Vídni ze dne 16. května 1905 rep. nál. čís. 186 Ol. U. n. ř. čís. 3057; 
,rozhodnutí Ol. U. n. ř. čís. 3629, 7003, 7653, sb. n. s. 4934 - pak roz
hodnutí Nowakova sb. čís. 1808, sb. n. s. 3377, 7648 a jiná). Na vývody 
dovolací rekurentky, kterými se snaží zvrátiti napadené usnesení, stačí, 
pokud jsou opakováním vývodú rekursu, odkázati na odůvodnění na
padeného usnesení, jinak na řečená rozhodnutí. 

čís. 10541. 

Přihlásil-Ii berní úřad nedoplatek dávky z majetku k rozvrhovému 
roku nižším penízem, než k napotomnímu roku, nařízenému rekursním 
soudem k vůli vysvětlení původní přihlášky dávky z majetku, jest při 
přikázáni dávky vycházeti z původní přihlášky. 

(Rozh. ze dne 16. února 1931, R I 61!31.) 

K původnímu rozvrhovému roku přihlásil berní úřad nedoplatek na 
dávce z majetku ve výši 5.344 Kč. K napotomnímu roku, konanému z na
;řízení rekursního soudu k ,'ůli vysvětlení původní přihlášky dávky z ma
.jetku, přihlásil berní úřad nedoplatek na dávce z majetku 8.814 Kč. 
S o udp r v é s tol i c e přikázal bernímu úřadu na dávku z majetku 
8.814 Kč, rek u r sní s o u d jen původně přihlášených 5.344 Kč. 

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

Dúvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Podle § 211 poslední 
odstavec ex. ř. není přípustné doplňovati přihlášku po skončení rozvrho
vého roku. Bylo proti tomuto předpisu, když po skončení rozvrhového 
roku ze dne 14. října 1927, k němuž bylo přihlášeno na dávce z majetku 
5.344 Kč s úroky, přihlásil berní úřad k roku dne 29. března 1930, ko
nanému z nařízení rekursního soudu k vúli vysvětlení púvodní přihlášky 
dávky z majetku, na uvedené dávce místo púvodně přihlášeného nedo
platku 5.344 Kč nedoplatek 8.814 Kč. Proto vzhledem k ustanovení § 211 
ex. ř. právem rekursní soud, rozhoduje o přikázání dávky z majetku 
z nejvyššího podání, vycházel z púvodní přihlášky této dávky a přikázal, 
uznav tento nárok za oprávněný, na dávce jen 5.344 Kč s úroky a nikoli, 
jak bylo proti předpisu § 211' ex. ř. dodatně účtováno 8.814 Kč. Nemá 
Dpory v usnesení rekursního soudu ze dne 10. března 1928 znovu 
opakovaném v usnesení rekursního soudu ze dne 14. října 1929, tvrzení 
dovolací rekurentky, že rozvrhový rok ze dne 14. října 1927 byl co se 
týče dávky z majetku zrušen a nařízeno ohledně ní nové rozvrhové ří
zení. V těchto usneseních nezrušil rekursní soud rozvrhový rok ze dne 
14. října 1927 a nenařídil ohledně dávky z majetku nové rozvrhové ří
zení, nýbrž zrušil jen rozvrhové usnesení co do dávky z majetku a uložil 
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prvnímu soudu, by! vy~lec~na s.trany,. vysvětlil púvodní přihlášku dávky 
;z majetku a o pnhlasenem puvodne nedoplatku řečené dávky znovu 
~?zho.dl. Jest proto liché stanovisko dovolací rekurentky, že rozvrhové 
flzeOl, pokud ~~. týče rozvrhov~ rok so do dá'1<y z majetku, byv zrušen, 
neby) ~!le 14. r1Jna 1,927 skoncen a ze bylo prípustné (§ 211 ex. ř.), by 
berm. ur,ad ~,dovolacl ~ekurentka znovu dávku z majetku účtovaly a pít
vodm pnhlask.u doplmly. Dovola~í rekurs, domáhající se přikázání ne
doplatk!! na davce z }1~aJetk~ ye vyši 8.814 Kč s příslušnými úroky místo 
~ekursmm soud~m pnrknute castky 5.344 Kč a z ní připadajících úrokú 
Jest neopodstatnený a bylo se o něm usnésti, jak se stalo. ' 

čís. 10542. 

V~řejn~ obchodní společnost může býti komplementářem komallditnl 
spolecnosh. , 

(Rozh. ze dne 16. února 1931, Rl 68/31.) 

.. Rej s t ř f ko v Ý .s ~ u d zamítl. opověď firmy Bratří M. a Fran
tls.ka,,;-a o Z::plS no::e firmy »Brah:l, M. a spol. k. sp.« do obchodního 
r~Jst~IKU z duvod1:l, ~e koml'l~me,:br~m komanditní společnosti múže 
byll Jen oso~a fyslcka, mkoh I vere)na společnost, zde firma Bratří M. 
Rek u ~ s n ~ • s. o u d napadené usnesení potvrdil. 

!" e J v y s S I. S o u d zrušil usnesení nižších soudú a vrátil věc soudu 
prve S~ol.lce s hm, by, nehledě k zamítacímu důvodu znovu rozhodl 
,o opoved!. ' 

Dúvody: 

. ':rá~,:í názo; nižších soudů nemá opory v zákoně. Jak nejvyšší soud 
~ylo~I! Jl~.ve sve~ rozhod!wtí čís. 4059 sb. n. s:, k němuž co do podrob
p.os.ll. st!lCI poukázati, ~stah~a. s~ praxe (a .částečně i nauka) po delším 
~ohsa';tl v t~n rozum, ze vere)nym spolecmkem veřejné společnosti mo. 
?~ ?yh nejen oso~y. fyS1Cké, nýbrž i právnické, ano, že mohou jimi 

,b~h I spol:c':l0~t. vereJna. a. koman~lhlí: Může-~i však býti veřejná spo
Jecnost vereJ':lym spolecmke';t' vereJne spolecnosti, může býti zajisté 
J kompl.e~entar~m ~o~andtlm společnosti, neboť v obou případech jest 
.rozsa~)eJlho r;'ce';tl týz. povo~ad stížnost jest v § 16 ds. pat. z 9. srpna 
.1854 C1S. 208 r. zak. oduvodnena a bylo rozhodnouti jak se stalo. 

čís. 10543. 

.. ~kolnost, ž~ se ~a~~ neosvědči!a .v~ vedení poručenství, nezbavuje 
]1 prava spolupusoblti pn ustanovem jmeho poručníka (spoluporučníka) 

K ~yloučeni . z po~učenského úřadu se nevyhledává, by osoba pr~ 
t':,n!? ur~~ vyhled?uta pracovala k poškození nezletilého nebo se pro
'.ll'es"~ pnmo proti jeho zájmům; stačl jakákoliv možnost rozporu vzá
]emnych zájmů. 

(Rozh. ze dne 16. února 1931, R I 120/31.) / 
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Rek u r s 11 í s o u d nevyhověl rekursu matky poruče11ce proti usta
novení Theodora Š-a poručníkem a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů
.v ode c h: Stěžovatelka nejprve vytýká, že nebylo dbáno ustanovení 
§ 196 ok zák, podle něhož má jako matka právo ustanoviti jiného 1'0-
,mčníka, a podle § 194 obč. zák. vylučuje z poručenství Theodora Š-a. 
Ale soud rekursní jest toho názoru, že v souzeném případě nelze se stě
,žovatelce dovolávati ustanovení §§ 196 a 194 obč. zák, neboť usnesením 
)<rajského soudu ze due 25. září 1930, potvrzeným usnesením vrchniho 
~oudu ze dne 18. listopadu 1930 byli stěžovatelka jako mateřská poruč
,nice a spoluporučník Jan E. propuštěni, poněvadž soudy dospěly k pře
,svědčení, že poručenstvo nespravovalo řádně majetek nezletilého, že ne
vedlo správu majetku podle převzatých povinností jako poctivý a pilný 
.hospodář, nýbrž nesprávně, takže pozbylo dúvery soudu. Tímto nespráv
l1ým vedením poručenství pozbyla stěžovatelka podle mínění rekursního 
poudu také práva jmenovati poručníka podle § 196 obč. zák. a tím ovšem 
i práva někoho z poručenství vyloučiti ve smyslu § 194 obč. zák, neboť 
předpisy tyto mají zajisté na zřeteli otce, po případě matku, kteří po
;žívají plné důvěry a kteří důvěru soudu nepozbyli nesprávným plněním 
svých 1;ovim;ostí. Proto nelze míti zřetel k právúm stěžovatelky podle 
uvedenych zakonných ustanovení. 

N e j vy Š š í s o II d k dovolacímu rekursu matky poručence zrušil 
rapadené usnesení jakož i usnesení prvého soudu, jímž byl ustanoven 
Theodor Š. poručníkem nezletilce. 

D ů vo dy: 

Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že se stěžovatelka ne
,může v souzeném případě dovolávati ustanovení ~§ 194, 196 obi'. zák., 
,neboť, dospěl-li poručenský soud k přesvědčení, že dosavadní poručen
stvo nespravovalo řádně majetek nezletilého a pozbylo tím dúvěry sou
du, jest to sice dúvodem, by matce (spoluporučníku), byl poručenský 
úřad odňat, avšak okolnost, že se matka ve vedení poručenství neosvěd
čila, nezbavuje ji práva spolupúsobiti při ustanovení jiného poručníka 
po případě spoluporučníka tak, jak to zákon upravuje. Opačný názor 
nemá zákonného podkladu a když poručenský soud jmenoval nového 
poručníka nedbaje tohoto práva jakož i práva zákonem příbuzenstvu 
nezletilého vymezenébo (§ 198 obč. zák.), jde tu o postup, jenž jest ve 
zřejmém rozporu se zákonem. Při jmenování poručníka rozhoduje ovšem 
především blaho nezleti1ého; leč této zásadě vyhovuje právě zákon 
v ustanoveních §§ 194, 196, 198,211 obi', zák. a § 185 pat. ze dne 
9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. předpokládaje, že hlavně matka a příbn
zenstvo nezletilého jsou povolány hájiti jeho zájmy, Nelze se od této 
zásady v tomto případě odchýliti, an, jakž plyne ze spisú, správu roz
sáhlého majetku nezletilého vlastně vedl a za správu tu jest odpovědný 
~poluporučník E. Právem si tedy stěžuje matka nezletilého, že před 
Jmenováním nového poručníka nebyly slyšeny ani ona, ani příbuzenstvo, 
a vytýká, že tento postup odporuje zákonu. Jest na poručenském soudu, 
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by se před jmenováním poručníka poradil s matkou, pokud Se týče i 
s nejbližšími příbuznými 2 s nezletilým samým a dal jim příležitost pro
jeviti názory ve prospěch nezletilého, a by. přihlížel k případným ná
mitkám proti osobě navrženého poručníka. Dodává se, že není třeba, by 
se vyloučila z poručenského úřadu některá osoba, pro tento úřad vy
hlédnutá proto, že pracovala k poškození nezletilého, anebo že se pro
hřešila přímo proti jeho zájmům, nýbrž že stačí jakákoliv možnost roz
poru vzájemných zájmú, by soud ji nepověřil poručenským úřadem, 

čís. 10544_ 

Akciová společnost může býti členem veřejné obchodní společnosti, 
i když není ve stanovách, že se smí súčastniti také na jiných podnicích. 
Bude se ovšem moci súčastniti jen na podnicích spadajiclch [do oboru 
statutárního předmětu podniku. 

Údajem stanov o předmětu podniku určuje se jen obor podniku, na 
nějž jest omezena působnost akciové společnosti a jehož překročeni by 
mohlo vésti k opatřením správních úřadů, netýká se však právních jed
nání, jimiž chce akciová společnost dosíci svého účelu_ 

(Rozh. ze dne 17. února 1931, R I 50;31.) 

Rej st ř í k o v Ý s o II d zamítl opověď veřejné obchodní společ
nosti A., ježto jejím společníkem jest i akciová společnost Sch. a uvedl 
v důvodech: Akciová společnost Sch. má jako předmět podniku podle 
§ 4 stanov zapsáno toto: "výroba obchodních knih, knihtiskařstvÍ. lito
grafie, papírnictví, vyroba papírového zboží, hracích karet továrnické 
knihařství a obchod s fotografickými potřebami; prodej ve v~lkém i ma
lém vlastních výrobků a stejného zboží vúbec a za tím účelem zřízení aneb 
zakoupení potřebných závodú továrních, skladú a obchodních místností«. 
Jak z tohoto doslovu stanov vyplývá, není řečená firma oprávněna 
k účasti na jiných podnicích a přesahuje tudíž její účast v opovídané 
firmě rámec oprávnění, vymezených jí státně schválenými stanovami a 
znamená proto účast ta na opovídané firmě překročení stanov' státem 
schválených. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdiL D ú
vod y: Ke správným stavu věci i zákonúm vyhovujícím dúvodům na
padeného usnesení dodává se jen ještě ,toto: Po'dle § 23 nařízení ze dne 
20. ~áří 1899 čís; 175, ř. zák jest obor púsobnosti akciové společnosti 
pevne stanoven predmetem zavodu podle stanov. Z toho následuje že 
m.ůže ~kciov~ společnost podnikati jen ony úkony, jež jsou ve st~no
vac~ vyslovne ~vedeny. '! § 4 stanov, jednajícím o předmětu podnikání, 
nem uvedeno, ze se sml akCiOvá společnost o niž jde súčastniti i na 
jiných podnicích, a není proto oprávněna úČastniti se jako veřejná ob
chodní společnice na firmě A, 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudú a uložil 
soudu prvé stolice, by znovu rozhodlo opovědi. 
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o ů vod y: 

Dovolací stížnosti nelze upříti oprávnění, neboť napadené usnesení 
zřejmě odporuje zákonu. Akciová společnost jest podle čl. 213 obch. 
zák. samostatnou právnickou osobou, která může býti podmětem práv 
a povinností právě tak jako osoba fysická a může proto také býti čle
nem veřejné obchodní společnosti. Údajem stanov o předmětu podniku 
(čl. 209 čís. 2, 210 čís. 3 obch. zák. a § 23 akciového regulativu) ur
čuje se jen obor podniku, na nějž jest omezena působnost akciové spo
lečnosti a jehož překročení by mohlo vésti k opatřením správních úřadů, 
netýká se však právních jednání, jimiž chce akciová společnost dosíci 
svého účelu. V tomto směru není akciová společnost nijak omezená a 
nesejde proto na tom, že není uvedeno v jejich stanovách, že se smí 
súčastniti také na jiných podnicích. Ovšem, že se bude moci súčastniti 
jen na podnicích spadajících do oboru statutárního předmětu podniku. 
Řešení pochybností o živnostenském oprávnění se snad vyskytnuvších 
lze však ponechati správním úřadům, jichž dozoru podléhají akciové 
společnosti podle spolkového patentu. Dovolací stížnosti bylo proto vy
hověti a uznati, jak se stalo. 

čis. 10545. 

Podle § 31 (1) čís. 1 a 2 kOM. ř. lze odporo"ati i odevzdáni pro
dané věci, ač-li nejde o případ § 34 kOM. ř. 

(Rozh. ze dne 17. února 1931, Rv I 25(30.) 

Žalovaný koupil v březnu nebo dubnu 1926 od Jaroslava Jv\-a ben
zinový motor, jenž mu byl pro datelem v září nebo říjnu 1926 odevzdán. 
Na jmění Jaroslava M-a byl dne 17. února 1927 vyhlášen úpadek. Ža
lobou, o niž tu jde, domáhal se správce úpadkové podstaty Jaroslava 
1I1-a, by bylo uznáno právem, že odevzdání motoru, koupeného žalo
vaným od úpadce, jest proti úpadkovým věřitelům bezúčinným a že ža
lovaný jest povinen vrátiti motor do úpadkové podstaty ve stavu, v němž 
ho převzal od úpadce. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

N e j vy š.š í s o u d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

Podle odvolacího návrhu žádal žalobce, aby změnou rozsudku soudu 
prvé stolice bylo vyhověno žalobě, pokud se domáhá výroku, že se 
proti úpadkovým věřitelům prohlašuje za bezúčinnou realisace trhu -
prý v březnu nebo v dubnu 1926 ohledně benzinového motoru 8 HP 
mezi žalovaným a úpadcem Jaroslavem M-em uzavřeného - provedená 
v září nebo v říjnu těhož roku odevzdáním motoru žalovanému do vlast
·nktví a jeho převzetím se strany žalovaného od úpadce. Jest zřejmo, že 
tím byla žalobní prosba omezena na plnění z kupní smlouvy výše zmí-
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něné, na právní úkon, jímž byl prodaný motor žalovanému úpadcem 
odevzdán a jím od úpadce převzat. Nemusel se tudíž odvolací soud a 
neměl se ani obírati otázkou, zda odporovatelnou podle § 28 čís. I až 3, 
30 (1) čís. 2, pokud se týče 31 (I) čís. I a 2 konk ř. byla sama trhová 
smlouva, ujednaná v březnu nebo v dubnu 1926, an v tomto směru roz
sudek prvého soudu podle toho, co výše uvedeno, nebyl napaden. Po
chybený jest však právní názor odvolacího soudu, že odevzdání proda
ného benzinového motoru nelze podřaditi pod ustanovení § 31 (l) 
čís. 1 a 2 konk. ř., protože nebylo zvláštním právním úkonem, nýbrž jen 
faktickým plněním smlouvy, neboť lze podle § 31 konk. ř. odporovati 
za ostatních podmínek tam uvedených zejména i veškerým právním 
úkonům úpadce s osobami jemu blízkými, která zkracují věřitele, leda 
že jim nebylo aniž musilo býti známo, že jest úpadce nezpůsobilým 
platiti, nebo že byl podán návrh na vyhlášení úpadku (§ 31 (1) čís. I 
druhý případ), a tedy i ode v zdá n í k o u pen é věc i, jímž ku
pitel zpravidla teprve nabývá k ní vlastnictví (§ 425 obč. zák), a jest 
toto oprávnění ustanovením § 34 konk ř. omezeno jen potud, že plně
ním z jednotlivých prodejů movitých věcí v živnostenském podniku 
úpadcově, o což tu zřejmě nejde, lze odporovati jen za podmínek § 28 
(1) čís. 1-3 konk ř. (srovnej k tomu i Lehmanův komentář k úpadko
vému řádu, Vídeň 1916, u § 34, str. 299, a Bartsch-Pollak, Konkurs
ordnung, Vídeň-Lipsko 1927, u § 34, str. 268). Že úpadce byl nezpů
sobilým platiti v čase odevzdání motoru, nebylo v prvé stolici sporno, 
bylo však zjištěno, že se úpadce stal zetěm žalovaného dne 16. června 
1926, že se odevzdání motoru stalo v září nebo v říjnu 1926, tedy v době, 
kdy žalovaný již byl osobou úpadci blízkou (§ 32 konk. ř.l, a není ani 
pochybnosti, že odevzdáním motoru· byli zkráceni úpadcovi věřitelé, 
uváží-li se, že by jinak, bez tohoto odevzdání motor byl zůstal úpadco
vým vlastnictvím a žalovaný by měl jen konkursní pohledávku na vrá
cení již zaplacené kupní ceny, která by jako každá jiná konkursní po
hledávka v úpadku byla uspokojena jen příslušnou kvotou. Mohl tedy· 
žalovaný čeliti žalobě jen důkazem, že mu ani v době, kdy úpadce trho
vou smlouvu plnil a žalovanému motor odevzdal, nebylo pokud se týče 
nemusilo býti známo, že jest úpadce nezpůsobilým platiti, nebo že byl 
podán návrh na vyhlášení úpadku, ale žalovaný tento důkaz ani nena
stoupil.Tím jsou splněny veškeré podmínky pro odporování ve smyslu 
§ 31 (I) čís. I druhý případ konk. ř., a bylo proto dovolání vyhověti, 
aniž bylo třeba zkoumati, zda opodstatněny jsou i ostatní důvody odpo
rování žalobcem uplatňované a zda opodstatněna jest i výtka vadnosti 
odvolacího řízení, a podle § 39 (I) kQnk. ř. uznati právem, jak výše 
uvedeno. 

čis. 10546. 

Byla-li žaloba vzhledem k. P.ohledávkám namítaným k započtení za
mítnuta, .iest nepřípustné d.ovolání žalovaného, uplatňující jen, že se 
.odvolaci soud měl .obírati vzájemnými pohledávkami, namítanými v prvé 
řadě k započtení. 

(Rozh. ze dne 17. února 1931, Rv I 300(30.) 
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Proti žalobě o zaplacení peněžité pohledávky namítli žalovaní za
počtením vzájemné pohledávky. Pro c e sní s o u d l' r v é s tol i c e 
uznal po právu i zažalovanou pohledávku i pohledávky namítané za
počtením a v důsledku toho žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d nevy
hověl odvolání žalovaných. 

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

D ů vod y: 

Napadeným rozsudkem odvolacího soudu hyl potvrzen rozsudek 
soudu prvé stolice, jímž byla žaloba zamítnuta. Následkem toho nedo
stává se žalovaným Oprávnění k dovolání jako se jim ho nedostávalo 
již k odvolání a bylo dovolání jako nepřípustné (§§ 471 čís. 2, 472, 
474 a 513 c. ř. s.) odmítnouti (srovTJej rozh. čís. 2658 sb. n. s.). Opráv
nění k dovolání nelze žalovaným, kteří uplatňují v dovolání jen, že se 
odvolací soud měl obírati vzájemnými pohledávkami v prvé řadě jimi 
namítnutými k započtení, přiznati proto, že jejich návrhu, jejž učinili ve 
věci samé před soudem prvé stolice, bylo plně vyhověno a žaloba hyla 
zamítnuta takže se jim nestala rozhodnutím žádná křivda. Důvodem 
k dovolán'í a k odvolání múže býti jen rozsudkový výrok, nikoli celý 
obsah rozsudku najmě ne jeho dúvody; v souzeuém případě čelí však 
dovolání právě 'jen proti odůvodnění odvolacího soudu. Podle toho ne
mají žalovaní právo ani k odvolání ani k dovolání (srovnej Hora, Od
volání, strana 14). Bylo se proto usnésti, jak se stalo. 

čís. 10547. 

POjišťovaci smlouva. 
Ustanovení § 67 poj. zák. jest výjimkou z předpisu § 63 poj. zák. 

potud, pokud se podle něho (§ 67) nepřipojuje zrušovací úč!nek již k.e 
zcizeni věci o sobě, nýbrž teprve ke změně v úchově. Tato zmena o sobe, 
bez předchozího nebo přistupujícího zcizení může sice způsobiti zvýšení 
nebezpečenství, avšak nezrušuje pojišťovací poměr. 

Majetkoprávní vztah společníka veře.iné obchodni společnosti k po· 
jištěným věcem nezanikl, naopak zvětšil se na svém rozsahu tím, že 
veřejný společnik převzal po rozchodu společnosti jako výlučný vlastník 
pojištěný závod a ho dále provozuje. 

V pouhém zmenšeni risika (ve zmenšeni skladu zboží, ve snížení 
režie) nelze ještě spatřovati uhasnutí zájmu na pojištěni. 

Nejde o zcizení podle § 67 poj. zák., byl-Ii převzat podnik veřejné 
obchodní společnosti jedním ze společniků, jenž se ze spoluvlastuika 
v hospodářském smyslu stal výhradným, samojediným vlastuíkem. 

Zcizeni ve smyslu pojistněprávním jest jen, změní-Ii se formálně
právním postupem podstatuě hospodářská situace. Zcizení nezakládá 

I 

I 

t 
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o sobě zrušení pojišťovací smlouvy, nýbrž jen, znamená-Ii pro pojist
níka uhasnuti zájmu. 

(Rozh. ze dne 17. února 1931, Rv I 350;30.) 

Předmětem DO jištění hvlv věci náležející veřejné obchodní společ
nosti, jejímiž společníky byli R. v a vf. Závo?, ieřejné obchodní společ: 
nosti převzal napotcm R., na nemz se pOJ1sťovna domahala zaplacem 
pojišťovací premie. žalovaný navrhl, by bylo zjištěno, že pojišťovací 
smlouva zanikla, ježto přestal zájem na pojištění. Pro c e sní s o u d 
p r v é s tol i c e vyhověl mezitímnímu určovacímu návrhu žalovaného 
a v důsledku toho žalobu o zaplacení premie zamítl. O d vol a c í s o u d 
zamítl mezitímní určovací návrh a Uznal podle žaloby. O ů vod y: 
V právním posouzení sporné věci nemůže se odvolací soud připojiti 
k názoru napadeného rozsudku, že žaloba jest pochybená. Žalovaný jest 
označován jako veřejný společník firmy a toto označení jest opakováno 
i v žalobní prosb-ě. Zastává-li napadený rozsudek názor, že R-a bylo 
žalovati jen jako veřejného společníka firmy, jest to v žalobě. Žalovaný 
namítal, že odpadl jeho zájem na pojištění (§ 63 zák. o poj. srn.) a že 
pojištěné věci byly zcizeny (§ 67 zák. o poj. sml.). Není tu ani toho ani 
onoho. Žalovaný převzal při rozdělení jmění dřívější společnosti celý 
závod, na nějž se vztahuje pojišténí, takže nelze říci, že jeho zájem 
na pojištění obchodu zanikl. Za zcizení pojištěné věci platí každá změna 
v osobě vlastníkově; ani ta tu nenastala. Jde tu o veřejnou společnost 
podle čl. 85 a násl. obch. zák. Tato společnost není právnickou osobou, 
vlastnictví ke společenskému jmění přísluší všem společníkům dohro
mady (čl. 91, 112 obch. zák.). Jestliže tedy žalovaný převzal závod 
s místnostmi, jak hl byl před zrušením společnosti, při rozdělení jmění 
veřejné společnosti, nejde o zcizení, ani o přechod držby pojištěných 
věcí na žalovaného. Následkem toho nelze tu použíti ustanovení § 67 
zák. o poj. sml. Nejde o vystouplého společníka podle čl. 131 obch. zák., 
nýbrž o rozdělení společenského jmění mezi dosavadní společníky, při 
čemž pojištěný podnik dále trvá. Okolnost, že byla při tom zaplacena 
dávka z převodu, nemá významu, poněvadž toto placení jest posuzovati 
s jiného hlediska. 

N e i vy š š í s o n d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Po právní stránce posouzena byla sporná věc v napadeném rozsudku 
zcela správně. Proto dovolací soud schvaluje věci i zákonu vyhovující 
důvody napadeného rozsudku. Dovolatel uplatňuje dva způsoby zániku: 
podle § 63 a podle § 67 zákona o pojišťovací smlouvě. O sobě by zci
zení pojištěné věci movité podléhalo, pokud jde o jeho význam pro po
jišťovací poměr, ustanovení, § 63, ježto jím odpadá pojištěný zájem. 
Jest tudíž ustanovení § 67 výjimkou z tohoto předpisu potud, pokud se 
podle něho (§ 67) nepřipojuje zrušovací účinek již ke zcizení věci 
o sobě, nýbrž teprve ke změně v úschově. Změna tato o sobě, bez před
chozího nebo přistupujícího zcizení může sice způsobiti zvýšení nebez
pečenství, avšak nezrušuje pojišťovací poměr. Zájem na pojištění jest 
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skutkový majetkově hodnotný vztah určité osoby k určité věci a to skul
koyÝ. ~ajetkoyÝ, vztap. o~rožený P?jistnou příhodou. Oovolatel již jako 
vereJny'!po!ecm~ vereJne obchodm společnosti měl majetkoprávní vztah 
1m P?Jls!~nym vece:n, ~yl k ni~ v takovém vztahu, že nastoupením po
J1stne 'pnho~y (kradezl, vloupaním) mohl býti dotčen ve svých ma
Jetkovych zaJmech. Tento majetkoprávní zájem dovolatelův nezanikl 
~~oI?ak ,zvětšil se tím,. že dovolate! převzal jako výlučný vlastník poji: 
st~ny ~av?d, a h~ dal~ proyozuJe: Oovolatel připouští, že pojištěné 
predmety JSou na,dale. v Jeho us~h"o::e" ale míní, že i v tom případě může 
nastal! odpadnuh zajmu na pOJlstem, a uvádí k odůvodnění svého ná
zoru, že nastoupení pojistné příhody může býti stíženo nebo dokonce 
znemo~něno zavedením hlídky pojištěných předmětů neb opatřením ne
doby tne "ohr.llvzd.orné .schr~ny. V takových případech může však jíti jen 
o zmensem r}slka, Jehoz ,od;~z může se projeviti snížením premiové 
sazby, ~eJde vsak o."l1~a~nuh ~a)mu .. Podle, § 63 smlouva zaniká, odpad
ne:l! zaJ~m na pO]lstem, nemyl! obJekllvmho nebo subjektivního nebez
.pecenst~1. ': s~uzeném případě mohou býti pojištěné věci postiženy ško
dou (obJekh~l.1.l nebpp~~enství), ale pojistná příhoda zasáhla by i nyní 
(a !o hlou~e]l, n,ez ~nve, ~dy byl dovolatel jenom spoluvlastníkem) 
do Jeho maJetkove sfery (sblha se tu tedy s objektivním i subjektivní 
nebezpečenství). Podle již účinného ustanovení § 50 čís. I pojiš/'. zá
~~na m?hl by ~ovol~!el ,žád~ti v, případě přepojištěl!í pro budoucí po
]1sťo~aC1 o~do"bl smz~m" pO]1stne "sumy av hm take poměrné snížení 
pr~~le, ~e!ll vsak op!avne~ proto, ze se zmeml sklad zboží a že zamýšlí 
snlZlt rezu, vymykah se zavazku z pojiš/'ovací smlouvy poněvadž tyto 
okolnosti neznamenají uhasnutí zájmu na pojištění. ' 

. ,Po"dle ~ 67" poijšť. z~kona ;;oaniká pojiš/'ovací poměr při zcizení mo
y,lte yecr. .hm, ze vee .~Yl~~ z ~schov~ zcizitelovy, bez rozdílu, zda po
Jlstny zaJem zamkl J1Z dnve, Cl zdal! snad v osobě zcizitele trvá i na 
d~le: Zcizením j,est rozuměti (§ 66) každé právní jednání směřující k zá
m;ne ye" v~astmk?vě" osob~. V souzeném případě při rozdělení společ
neho Jm~m, ktere .. pr"ed, hm ~ylo ve, společenství dvou společníků, do
volatel pr"evzal P5'Jl~teny po~mk do vyhrad~ého vlastnictví, tak, jak pod
mk byl pred zrusemm spolecnosh. Nebyl prevzat osobou třetí proti spo
le,čnosti, nýbrž p!ev,zat byl jedním ze společníků, jenž se ze spoluvlast
mka v hospodarskem smyslu stal výhradným vlastníkem. Nejde tedy 
o z~izení. !"IluVí-li" dovolatel o výlučném vlastnictví společnosti jako ta
kove," n~ber~ ':. I?ocet,",ž~ vůbe~ nešlo o }~iz.ení, nýbrž jen o rozdělení 
spolecneho Jmem patnClho obema spolecmkum a to o vě.cné rozdělení 
takže čl. 1.31 obch. zák. tu nedopadá. Vždyť podle pojiš/'ovacího řád~ 
P?!em, »zclzení« nelze vykládati ve právnětechnickém, nýbrž v hospo
darske~v smyslu, a v tomto smyslu byl R. jako veřejně ručící společník 
hospoda;sky spol1!vlastníkem, kdežto po zrušení společnosti stal se sa
mOJedlOym vlastmkem. Nezaniklo tedy jeho vlastnielví v hospodářském 
smys~u, nýbrž zaniklo jen omezení jeho vlastnického práva. Za trvání 
spolecno~h byl.o b~ se dostavení se pojistné příhody hospodářsky do
~klo m§lJet~ove stery doy?l.atel~vy, j~nž.by" ~yl postižen hospodářsky 
Jako v~r~J.ny spoleS~lk, rUC1Cl celym svym lm~mm a nebyla by jeho ma
Jetkova uJma menSl proto, že byl postižen Jako veřejný společník, ni-
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koli jako souh.omá osoba. ~o~tavení:n se poj~stné. přího,dy ,eo zru
šení společnostI byl by R. opétne poshzen ve sve maJetkove s~ere, tedy 
jeho hospodářský zájem by neo.dpa?l, :,ýb~ž s~al se i~te:,sivnělším. Jes! 
tedy »zcizením« ve smyslu pOJlstnepravmm len, zrnem-ll se formalne 
právním postupem podstatně hospodářská situace. Zcizení nezakládá 
o sobě zrušení pojišťovací smlouvy, nýbrž jen, znamená-li pro pojist
níka uhasnutí zájmu. To se v souzeném případě nestalo. Nebylo-li tu 
zcizení podle § 67 poj. zák., nemohlo nastati ani vyloučení pojištěných 
věcí z úchovy dom?ělého z5'izitele. Dovolatel sám ;tvádí, .. že" měl , z~ 
,trvání veřejné spolecnosh drzbu, fakhckou moc nad vecml, ]lchz se tyka 
pojištění, a tato fak!ická mo,c ~ad ~oji~těnými věc:ni neza~i~~a ani po 
'Zániku veřejné spolecnosh, nybrz trva dale 1 za noveho, nyneJslho stavu. 
Nejsou tedy dovolacími vývody nikterak vyvráceny důvody napadeného 
rozsudku, a lichému dovolání nelze vyhověti. 

čís. 10548. 

Samostatný opravný prostředek jest nepřípustným i do rozhodnutí 
(rekursního) soudu, jímž byla prohlášena vedlejší intervence i nadále 
za přípustnou. 

(Rozh. ze dne 17. února 1931, R II 482(30.) 

s o udp r v é s tol i c e vyhověl návrhu žalovaného, by nebyl na
dále připuštěn vedlejší intervenientžalobcův. Rek u r sní s o u d ná
vrh zamítl. 

N é j vy Š š í s o u d odmítl rekurs žalovaného. 

o ů vod y: 

Podle poslední věty § 18 ds. nemůže býti sámostatným opravným 
prostředkem napadáno rozhodnutí, jímž se vedlejší intervence prohla
šuje za přípustnou. Předpis ten zní zcela všeobecně a platí tedy i ten
kráte, byla-li za řízení proti odpůrcovu návrhu ve sporu prohlášena 
vedlejší intervence na dále za přípustnou ať již prvým soudem nebo 
soudem druhé stolice. Bylo proto dovolací rekurs odmítnouti (§ 523 
ds.). 

čis.l0549. 

Nemocenské pojištění. 
»Případnými spory«, jež má podle poslední věty pátého odstavce 

§ 72 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. v doslovu novely 
ze dne 8. listopadu 1928 čís. 184 sb. z. a n. rozhodnouti rOstřední soci
ální pojišťovna, jsou jen spory, které vzniknou mezi přejímající nemocen-

Civilní rozhodnutí XIII. 14 



- Čís. 10549 -
210 

skou pojišťovnou a zaměstnanci zrušené neb omezené pojišťovny z dů
vodu, že přejímajíci nemocenská pojišťovna odepřela převziti zaměst
nance převzaté pojišťovny, pokud se týče vstoupiti s nimi do služebních 
smluv, pokud tyto smlouvy byly sjednány rok před zrušením nemocenské 
pojišťovny a nevybočují z mezi vzorného služebního řádu. Spory o za
placení služebních požitků mezi přejímající okresní nemocenskou po
jíšťovnou a převzatými zaměstnanci zrušené pojišťovny nejsou však 
přikázány k rozhodování Ústřední sociální pojišťovně, nýbrž řádným 
soudům. 

(Rozh. ze dne 17. února 1931, R II 488/30.) 

Žalobce byl původně úředníkem Moravské nemocenské pokladny, od 
níž byl převzat žalovanou Okresní nemocenskou pojišťovnou. Žalobou, 
'0 niž tu jde, a jež byla zadaná na krajském soudu, domáhal se žalobce 
na žalované náhrady škody, již prý mu žalovaná způsobila tím, že po· 
rušila smlouvu s ním uzavřenou, nepřiznávajíc mu funkční přídavek, 
vylučujíc ho z postupu a zavádějíc proti němu disciplinární řízení se 
!Suspensí spojenou se snížením platu. K námilee nepřípustnosti pořadu' 
práva (věcné nepříslušnosti soudu) s o udp r v é s t o I i c e žalobu 
,odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu prá
va (věcné nepříslušnosti soudu). D ů vod y: Všechny své nároky opí· 
ral žalobce o to, že mu žalovaná nepřiznala služební postavení, které 
mu částečně aspoň peněžně příslušelo podle služební smlouvy. Odvo
zuje tudíž nárok z porušení smlouvy neuznáním postavení, které mu 
příslušelo, žalovanou, tudíž z téhož právního i skutkového důvodu. Jest 
sice pravda, že podle § 72 zákona ze dne 9. října 1924 čís. 221 sb. z. a n .. 
ve znění doplněném zákonem ze dne 8. listopadu 1928 čís. 184 sb. z. 
a n. má nemocenská pojišťovna, která převzala zrušenou pojišťovnu, 
vstoupiti do smluv služebních se zaměstnanci zrušené pojišťovny a ne· 
musí jim přiznati totéž služební postavení, jaké měli ve zrušené poji
šťovně, a že případné spory rozhodne ústřední sociální pojišťovna, a 
jest také pravda, že žalovaná převzala Moravskou pojišťovnu, která 
byla zrušena a ve které byl zaměstnán žalobce, a že povstaly spory 
z toho, že žalovaná pojišťovna nepřiznává žalobci totéž postavení, které' 
měl u zrušené pojišťovny, jak žalobce tvrdí. Avšak přes to není tento 
spor odňat uvedeným ustanovením právomoci řádných soudů, jak se 
domnívá prvý soud. Doložka v § 72 (5) cit. pojišť. zák., že případné 
Ispory rozhodne ústřední sociální pojišťovna, má jen ten význam, že, 
vznikne-li spor mezi pojišťovnou a zaměstnancem, rozhodne ústřední 
sociální pojišťovna, poněvadž pojišťovací zákon vyhradil jí určitý vliv 
na řízení okresních nemocenských pojišťoven, poněvadž tyto jsou čá
stečně jejími orgány. Nemá však ten význam, který jí přikládá prvý 
soud, že uvedeným ustanovením byly odňaty ony spory právomo~i 
soudní, což plyne již z toho, že ústřední sociální pojišťovna vystupuje 
v takovém případě proti zaměstnanci v jistém směru jen jako strana. 
;Není tudíž námitka nepřípustnosti pořadu práva opodstatněna. Poněvadž 
veškeré nároky uvedené v žalobě zakládají se na témže právním i skut-
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kovém důvodu, jak nahoře uvede~o bylo, není odStvodněna ani námitka 
věcné nepříslušnosti soudu (§ 55 J. n. a § 227 c. r. s.). 

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

Důvody: 

Jest především řešiti otázku, jak~ význam a dos~~. má ustaI.;0vení 
poslední věty pátého odstavce § 72 zákona ze dne 9. r1Jna 1924 c. 221 
sb z a n. v doslovu novely ze dne 8. listopadu 1928 č. 184 sb. z. a n., 
"ž~ případné spory rozh.?dne Ostřed!:! sociální ,pojišťovna«. Tento od: 
stavec nebvl ani v zakone ze dne 9. nJna 1924 CIS. 221 sb. z. a n. aDl 
ve vládním návrhu novely k němu (tisk. 1225 poslane?<é sněmo.,-:nY2, 
nýbrž byl zařaděn do osnovy novely teprve v § 46 navrhu soclaln~
politického výboru poslanecké sně~ovny (tisk IP7) ,a, byl .pak uza
koněn. O významu a dosahu noveho ustanove~~, o nez tu Jde, nelze 
z materiálií k novele ze dne 8. hstopadu 1928 CIS. 184 sb. z. a n. DlC 
vyčísti, takže pro jeho .vÝklad je.;;t ~ozhodujícím, vlastní ~mysl ~Iov zá
kona v jejich souvislosl! (§ 6?bc .. z~~.). § 72 zak,o~a pOJednava o ::ru: 
šení a o likvidaci nemocenske pO]lst ovny a v patem odstavci se CIDl 
toto opatření na prospěch zaměstnanců zmšené pojišťov~lY: "Přejímající 
nemocenské pojišťovny vstupují podle zasady uvedene v odst. 3 do 
služebních smluv se zaměstnanci zrušené pojišťovny, pokud tyto smlouvy 
byly sjednány rok před zrušením nemocenské pojišťovny a n~vybo
čují z mezí vzorného služebního řádu, (§§. 67, a~ a 69)<;. ~odobne usta
novení jest i v § 30 b) novelou"n?ve zarade?em. ZmeDl-~1 se .. ??vody 
pemocenských pojišťoven nebo zn~h-I: se nova neD1?~enska Pv0Jlstovna, 
jsou nemocenské pojišťovny, ktere prevezmou pO]lstence, jez povmnJ: 
převzíti přiměřený počet zaměstnanců. Při tom platí obdobne ustanoveDl 
§ 72 ods!. (5) zákona. Obdobné použití ustan?,vení § 72. o~s~: \5) jest 
dále nařízeno v odstavci čtvrtém § 73 'pro pnpady zruseDl Jmych ne
mocenských pojišťoven než okresních. - Doslov těchto zákonných 
předpisŮ svědčí o tom, že "případnými spory"" jež ro::hod~ouh .Jest 
podle poslední věty pátého odstavce § 72 povolana ustredn: ~,oC1a.l,n: 
pojišťovna, míní zákon zajisté spory, které vZDlknou mezI pre]l~a]lC! 
nemocenskou pojišťovnou a zaměstnanci zrušené neb omezene· po
jišťovny z důvodu, že přejímající nemocenská pojišťovna odepřela pře
vzíti zaměstnance omezené pojišťovny (§ 30 bl, pokUld se týče vstou
piti podle zásady uvedené v odst. (3)' § 72 do služebních ~mlu~ se za
městnanci zrušené pojišťovny, pokud tyto smlouvy byly sJednany rok 
před zrušením nemocenské pojišťovny a nevybočují z mezí vzorného 
služebního řádu (§§ 67 a) a 69 zákona). Ale v případě, o který tu jde, 
souhlasí obě strany v tom,že žalobce jako bývalý zaměstnanec zrušené 
Moravské nemocenské pokladny byl převzat žalovanou okr~sní nemo
censkou pojišťovnou ,do jejích služeb a že žalovaná vstoupIla do slu
žební smlouvy se žalobcem, takže o to, co bylo právě vyloženo, spor 
vůbec nevznikl a pro rozhodování Ostřední sociální pojišťovny není pod
nětu. - V pátém odstavci § 72 jest dále ustanoveno, že přejímající ne-

14' 
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mocenské pojišťovny nejsou povinny přiznati převzatým zaměstnancům 
služební postavení, které měli ve zrušené nemocenské pojišťovně. Jest 
tudíž přejímající nemocenSké pojišťovně ponecháno na vůli, jaké slu
žební postavení chce převzatému zaměstnanci přiznati, a jest otázkou, 
mohlo-li by z této příčiny dojíti ke sporu, v němž by podle poslední 
věty uvedeného odstavce měla rozhodnouti Ústřední sociální pojišťovna. 
Leč touto další otázkou není třeba v souzeném případě se obírati, pro
tože žalobce sám ve sporu prohlašuje, že si nečiní nárok na přiznání 
stejného služebního postavení, jaké měl u zrušené Moravské nemocen
ské pokladny, a ve shodě se zákonem připouští, že žalovaná nemocenská 
'Pojišťovna není povinna přiznati mu služební postavení, které měl anebo 
právem míti měl u zrušené nemocenské pokladny. Ze zákona nelze vy
voditi, že spory jiného druhu, než bylo uvedeno, zejména spory o za
placení služebních požitků, byly ustanovením poslední věty pátého od
'stavce § 72 přikázány k rozhodování Ústřední sociální pojišťovně. Jde 
o předpis vyjímečný, který jest vykládati přesně, to tím spíše, ano znění 
zákona není tak jasné, by o jeho významu a dosahu nemohly vzejíti po
chybnosti. V pochybnostech, zda přísluší věc na pořad práva, jest se 
spíše rozhodnouti pro příslušnost řádných soudů, neboť soudní řízení 
poskytuje poměrně nejbezpečnější záruku pro spolehlivé projednání 
a správné rozhodnutí sporu. Z toho plyne, že pro spory o zaplacení slu
žebních požitků mezi přejímající okresní nemocenskou pojišťovnou a 
převzatými zaměstnanci zrušené pojišťovny platí příslušnost řádných 
soudů podle § 1 j. n., neboť jde o služební poměr soukromoprávní, jakž 
plyne zejména z ustanovení § 68 zákona o soc. poj. - (Viz »Výklad« 
od Dra Gallasa a Dra Janoštíka, 1929, str. 144). - Žalobce se domáhá 
na žalované straně zaplacení služebních požitků, na nichž prý byl zkrá
cen jednak zrušenou Moravskou nemocenskou pokladnou, jednak žalo
vanou samou, a to nepřiznaných mu funkčních přídavků 606 Kč a 
4.530 Kč nedoplatku služného následkem vyloučení z postupu 765 Kč, 
nedoplatku novoročních remunerací 50 Kč a 388 Kč, příplatku na do' 
volenou 4.340 Kč a konečně částky 932 Kč 50 h, zadržené za dobu tvrze
'né suspense, úhrnem 11.611 Kč 50 h. O těchto žalobních nárocích pří
'sluší ve smyslu dosavadních úvah rozhodovati řádným soudům (§ 1 
j. n.), a to se zřetelem k hodnotě předmětu sporu přes 5.000 Kč sboro
'Vému soudu prvé stolice. Rekursní soud nepochybil, zamítnuv námitky 
nepřípustnosti pořadu práva a věcné nepříslušnosti soudu, i když nelze 
s jeho důvody ve všem souhlasiti. 

čis.10550. 

Prodej společné nemovitosti jest nevčasný (§ 830 obč. zák.), dokud 
trvaji objektivni překážky povahy pomijejici. I újmou ostatnich spolu
vlastniků jest jen újma pomijejici, v dozimé době odstranitelná a rázu 
objektivnlho. Prodeji nenl na závadu, že spoluvlastník pozbude bytu a 
že za bytové tisně nebude s to, by si opatřil nový byt. 

(Rozh. ze dne 17. února 1931, Rv II 31/30.) 
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Proti žalobě spoluvlastníka o zrušení spoluvlastnictví k nemovitosti 
namítla žalovaná spoluvlastnice najmě, že jest o zr~šer:í ~alováno v ne
včas a k její škodě, ježto pozbude bytu a za bytove hsne nebude s to" 
by si opatřila nový. g~t. Žalobě bylo vy~ověno s o u d y vše c h třl 
S tol i c, Ne] v y s S I m s o u ,d e m z techto 

důvodů: 

Dovolacímu důvodu podle čís. 4 § 503 c. ř. s., který jediné je up lat
'ňován, nelze přiznati oprávněnost. Podle ustálené judikatury (srov. rozh. 
čís. 101, 1438,2960,3926,4553,.576,4,7391 a. 7?54. sb. n~ ~.), znamena 
prodej nevčasný podle § 830 obc. zak. prodej, }enz byl zadan, pokud 
trvají objektivní překážky povahy pomíjející. Nevčasnost prodeje ne
odůvodňují tudí! překážky ráz,u .subje~tivního. ~o~něž ~ozumí s.e új~oU 
(škodou) ostatmch. spo!uvlastmku J~n uJl1!a, k!era ]~st raz~ pomIJe]IClh~, 
která jest odstramtelna v dohledne dobe a Jest razu ob]ekhvního, m
koliv rázu ryze osobního. Mylným jest proto právní názor dovolatelky, 
jež s poukazem na Krainz-Ehrenzweigův system soukromého práya 
tvrdí že stačí subjektivní újma postihující žalovanou. Dovolatelka pre
zírá' uvádějíc tohoto spisovatele neúplně, že dodává, že judikatura sta
novi~ko to z největší části zamítá a že stej?ého ná,zoru jest i Ehren
zweigem zmíněný Dr. Ernst Svoboda, kte;}' ve sverr; selsk~. "Fra!j~n 
aus dem Miteigentumsrechl« na str. 33 blize dovozuJe, ze u]ma muze 
býti jen objektivní. I když jest připustiti, že poměr spoluv,lastníků na
'nájem jest ryze sUbjektiv:,í, nejsou přece, podle lIv:edene~o 'pr~ po
souzení včasnosti roz dělem spoluvlastmctvl rozhodne sub}ekhvm po
měry spoluvlastníků a z nich vyvěrající subjektivní .škoda žalované, 
nýbrž jen objektivní poměry, které se dotýkají podstaty věci samé a ~a 
ní mají věcný účinek. Proto jest úplně nerozhodno, zda, spoluvlastmk 
pozbude dražbou společné nemovitosti výhod poskytovanych mu spolu
vlastnictvím nemovitosti, tedy, zda žalovaná pozbude bytu. a zda za 
bytové tísně nebude s to, by si opatřila nový hyt. Tato úJma stlhn~ 
spoluvlastníka pravidelně při rozdělení společné nemovltosh a melO-ll 
'by býti přihlédnuto k této újmě, která podle své povahy není přechodnáJ 
nýbrž trvalá, poněvadž její konce nebo změny nelze v d~hledné dobe 
očekávati, bylo by ostatním spoluvlastníkům vůbec znemozněno žádalI 
za rozdělení společné věci. Okolnosti žalobou tvrzené neodůvodňují proto 
ani zamítnutí žaloby pro tentokráte. 

čís. 10551. 

I pro odhady v mimosporném nzení platí §§ ,289 a 357 c. ř. s., podle 
něhož ma.ii účastnici právo býti při podávání posudku a dávatí znalcům 
otázky k vůli objasněni věci a posouzení správností posudku. 

Dávka z přírůstku hodnoty nemovitosti (Dodatek III k nařízení ze 
dne 27. dubna 1922, čís. 143 sb. z. a n.). 
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r()1<olem soudu jest jen, aby k návrhu vyměřujíciho úřadu vyšetřil od- . 
~~dem o~ecno~, hO~!I0!u nemovitost! v č,ase nabytí a zcizení a by za tím 
ucelem predevstm zjlshl stav nemovltosh v době, k níž se odhad provádí. 
Vyšetřiti další skutkové a právní otázky není již úkolem soudu nýbrž 
úřadu správních, ' 

(Rozh. ze dne 20. února 1931, R I 1002/30.) 

Odhaduje cukrovar za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnotv 
zamítl s o udp r v é s t o I i c e návrh zemského inspektorátu na do
plnění odhadu, zejména též na určení roku k ústnímu slyšení znalců 
s přivzetím účastníků a prohlásil řízení za skončené. Rek u r sní 
s o ~ d zrušil !lapadené usnesení a u!ožil prvému soudu, by v řízení po
kracoval se zretelem k tomu, co dale uvedeno. D ů vod y: Úkolem 
~o~dního odhadu.. (řízení). jest, zjistiti podstatu zcizení nemovitosti a 
J,tj! hodno!~ ~,uTc!~emu dm}~e,smyslu § 17 dáv. ř. tak, aby pro správní 
urad, vymerujlc! davku z pnrustku hodnoty, byl zjednán skutkový pod
kla~ pro rozhodnutí. Pro zcizený cukrovar byla právoplatným usnesením 
prve!t0 soudu stanovena obecná hodnota ke dni zcizení 4. správně 
26. cervence 1923. V nynějším soudním řízení má býti zjištěna obecná 
hodnota tohoto cukrovaru ke dni I. ledna 1914 a hodnota investic v cu
krov~ru v období od I. 1edn~ 1914 do dne zcizení cukrovaru 4., správně 
26. cervence 1923 provedenych a v den zcizení na něm se ještě naléza
i,í5ích. Dá,:ko}ý !ádvov ,§ 8 předpisuje:. K ?abývací (hodnotě) ceně jest za 
uc~lem, vysetr,em pr;rus!ku hodnoty, )en~ .davce podléhá, připočísti: I. 
ve~kere provkaz~telne n~klady, ,~de\e zC!Zltel nebo jeho právní před
chudcove uc!mh k trvalemu zvysem hodnoty nemovitosti v době která 
jest vzata za z~.kl~d.k vyměře~í dáv~y (~ ! I), pokud nejsou kryty sub
vencemi nebo Jmyml bezplatnyml venovammi a pokud se předmět to
hoto nákladu ještě na nemovitosti nalézá a jen do výše jeho hodnoty 
v době zcizení. Z tohoto předpisu v souvi~losti s § 5 dáv. ř. a s § )0' 
obč. zák. a se zřetelem na rozhodnutí nejvyššího soudu v uvedeném od
hadním řízení dřívějším ze dne 20. ledna 1927 R I 9/27 čís. sb. 6722 
plyne, že při výměře dávky jest přihlížeti k investicím uvedeného druhu 
z uvedeného období, pokud tyto investice nejsou jen "říslušenstvím ne
movitosti, nýbrž její trvalou součástí tedy k investi~ím immobilisova
ným. Z předpisů §§ 8 a 17 dávk. ř. plyne dále, že soud jest příslušným 
k návrhu úřadu dávku vyměřujícího soudním odhadem určiti hodnotu 
immobilisovaných investic ke dni zcizení nemovitosti zde ke dni 4. 
spr~vn~ 26: ~ervence IJ23:.)est tedy mylným opačný ~ázor odpůrce, ž~ 
net;~ zakomtym soudne Zj!st ovati hodnotu investic. Z povahy věci a 
z u~elu ~ou~~ího o~had~ p!y'ne, že se zjištění podstaty a hodnoty in
vestic ma dll! pravldelne pn odhadu nemovitosti ke dni zcizení při 
čemž ve smyslu § 8 dávk. ř. jest zjistiti přesně totožnost investic v' roz
hodné době provedených s investicemi na nemovitosti v čase jejího zci
zení ještě se. nalézajícími. Není však zákonné překážky, by zjištění a 
odhad mveshc nebyly provedeny při odhadu nemovitosti ke dni 1. lednu 
1914. 
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N e j v y Š š í s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že se 
usnesení prvního soudu zrušuje, návrh zemského inspektorátu, by od
hadem byla zjištěna také hodnota investic zcizitelem od I. ledna 1914 
do dne zcizení k trvalému zvýšení hodnoty nemovitostí provedených a 
v den zcizení ještě trvajících, odmítá, a prvnímu soudu se ukládá, by 
v řízení ke zjištění hodnoty cukrovaru dne I. ledna 1914 pokračoval. 

D ů vod y: 

Dovolací rekurs není opodstatněn, pokud brojí proti tomu, že re
kursní soud uložil prvému soudu, by pokračoval v řízení. Podle § 272 
nesp. říz. mají býti i odhady v mimosporném řízení provedeny podle 
předpisů procesního řízení, platí tedy i pro ně ustanovení §§ 289 a 357 
c. ř. s. že účastníci mají právo býti při podávání posudku a dávati 
znalců~ otázky za účelem osvětlení věci nelro posouzení správnosti po
sudku. Tento zákonný předpis byl porušen zamítnutím návrhu zemského 
inspektorátu, by byl ustanoven rok k ústnímu výslechu znalců pro stroje 
a pozemky, při němž by bylo lze žádati od znalců vysvětlení a doplnění 
posudků. Nařízené doplnění řízení musilo býti proto ponecháno v plat
nosti. K novému roku bude předv,olati všechny tři znalce, neboť nebyli 
dosud proti předpisu § 9 odh. ř. čís. 175/1897 vyslechnuti o úhrnné 
ceně cukrovaru, která se může, ale nemusí rovnati prostému součtu od
hadních cen budov, strojního zařízení a pozemků, a tato vada musí býti 
dodatečně napravena. 

Opodstatněn jest dovolací rekurs, pokud brojí proti směrnicím udě
leným rekurs ním soudem pro další řízení. Není úkolem soudu, by opatřil 
pro rozhodnutí úřadů vyměřujících dávku z přírůstku hodnoty nemovi
joslí skutkový základ v každém směru. Podle § 17 dávkového řádu ná
leží mu jen, by na návrh vyměřujícího úřadu vyšetřil odhadem obecnou 
hodnotu nemovitostí v čase nabytí a. zcizení, provedení odhadu pak 
vyžaduje, by soud především zjistil stav nemovitosti v době, k níž se 
odhad provádí. Těmito úkony jest úkol soudu vyčerpán. Překročení 
.tohoto úkolu bylo by nezákonným rozšiřováním soudní právomoci podle 
§ I nesp. říz. a nepřípustným zasahováním do působnosti správních 
úřadů, pověřených vyměřením dávky v pořadu stolic, které samy roz
hodují o všech ostatních skutkových i právních otázkách, souvisejících 
S vyměřením dávky. Bylo tedy sice vyhověti návrhu, by byla odhadem 
určena obecná hodnota cukrovaru ke dni 1. ledna 1914, ale nemůže 
,býti vyhověno dalšímu návrhu, by byly zjištěny také investiční náklady, 
učiněné zcizitelem od I. ledna 1914 do dne zcizení, 26. července 1923, 
k trvalému. zvýšení hodnoty odhadovaného cukrovaru, a hodnota investic 
v den zcizení.Jako byl zdejším usnesením ze dne 20. ledna 1927, R I 
9/27 čís. sb. 6722 odmítnut návrh, by soud rozřešil při určení obecné 
hodnoty cukrovaru v den zcizení také otázku, co ze strojního zařízení 
cukrovaru jest příslušenstvím, k němuž se při vyměřování dávky podle 
§ 5 dávkového řádu nepřihlíží, musí býti odmítnut i pokus, by soud 
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pn určem obecné ceny cukrovaru ke dne 1. ledna 1914 vyšetřil a bez' 
ohledu na jejich přímou zjistitelnost zjistil všechny skutkové okolnosti 
jež by mohly míti vliv na rozhodnutí, které investice a v jaké ceně mají 
býti podle § 8 dávkového řádu připočteny k nabývací hodnotě. Tento 
návrh zemského inspektorátu musil býti odmítnut. 

čís. 10552. 

Ustanovení § 822 obč. zák. platí jen pro věřitele dědicovy, tu ovšem 
bez rozdílu delačního důvodu. 

Dlužníkův nárok na povinný dll lze podle § 331 ex. ř. exekučně za
baviti a podle § 333 ex. ř. zpeněžiti. 

(Rozh. ze dne 20. února 1931, R I 115/31.) 

- ,', -~ 
'_1 ' 

Vymáhající věřitel navrhl exekuci zabavením dlužníkových nároků 
na pozůstalost po jeho matce, a to jednak nároku, jenž mu přísluší jako 
zákonnému dědici, jednak nároku na povinný díl, příslušející mu jako 
dědici nepominutelnému. 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: Přípustnost 
exekuce na povinný díl, po případě na zákonný díl dědice jest posuzo· 
vati podle § 822 obč. zák. a §§ 74, 75 III. dílčí novely. Předpis § 822 
obč. zák. v novém doslovu, který převzal zásadu dvorského dekretu ze 
dne 3. června 1846, čís. 968 sb. z. s. dopouští před odevzdáním pozů
stalosti jen zabavení jednotlivých určitých věcí patřících do pozůsta. 
losti, které byly pozůstalostním soudem dány dědici k volné disposici, 
což se v tomto případě nestalo, nikoli však dědictví v celku, tedy ani 
jeho poměrné části napadnuvší některému ze spoludědiců jako povinný 
nebo zákonný díl. Jest tudíž navrhovaná exekuce nepřípustná. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvního soudu, pokud jím byla 
povolena exekuce zabavením nároku na povinný díl a vymáhající strana 
.byla zmocněna, by jménem dlužníka zabavenÝ nárok uplatnila a vy· 
mohla. 

D ů vod y: 

Vymáhající věřitel navrhl exekuci zabavením dlužníkových nároků 
na pozůstalost po jeho matce, a to jednak nároku, jenž mu přísluší jako 
zákonnému dědici, jednak nároku na povinný díl, příslušející mu jako 
dědici nepominutelnému. Pokud jde o nárok ze zákonného práva dědic
kého, vešlo zamítavé usnesení rekursního soudu v moc práva. Právem 
si však stěžuje vymáhající strana, že rekursní soud nerozeznával mezi 
nárokem dědickým a nárokem na povinný díl, a zamítl z téhož důvodu 
exekuční návrh co do obou nároků. Ustanovení § 822 obč. zák., na něž 
se rekursní soud jinak správně odvolal, platí, jakž patrno již z jeho za
řadění, jen pro věřitele dědicovy, tu ovšem bez rozdílu, zda dědic jest 
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d'd' dědické smlouvy ze závěti nebo ze zákona. Nepominutelný 
e Icem z , k ' t·· t' h ' 

dědic jest dědicem jen podle jména, ve s utecnos ~ )~s Je o prav~ pe· 
'--t. pohledávkou na pozůstalostí. To plyne zvlaste z ustanovem dv. nezlou , . tl' d'd' 

dekretu ze dne 31. le,dn~ 1~44, čís. 78} sb. z. s., z.e nepOlmnu ,~, ~y e Ir 
, árok na pomerny dll Jednothvych, do poztlstalosl! patllC1ch mo· 

netmat , nemovitostí ny'brž J'en na hodnotu svého podílu určenou soud· 
VI os I a n , " ,. . h 'k t' . t 1 tl' , dl dem a z § 812 obc. zak. v nemz Je o naro pro I pozus a os mm o la , , , . k· '--t I' . t r zdl 'I od dědického nároku postaven na roven naro um ven e tl 
Jes na o , . ' ' § 822 b' 'I a ozůstalostních odkazovmku. Proto nem ;tstan.ovem o c', za, '- n 
P, du by navrhovaná exekuce zabavemm naroku na povmny dll ne· 
~ara p~dle § 331 ex. ř. povolena, a vymáhající stran~ l}ebyla podle ? ~33 ex. ř. zmocněna, by zabavený nár?k jméne~ dltlzmka uplatmla 
a vydobyla. Dovolacímu rekursu musilo bytí vyhoveno. 

čís. 10553. 

Splátkové obchody (zákon ze dne 27. dubna 1896, čís. 7,0 ř. zá!<')' 
K pojmu splátkového obchodu nestačí, že splatnost kupm ceny jest 

časově odložena tím, že kupni cena má býti (úplně) zap~acena ~eprve 
po odevzdání věci, nýbrž se vyžaduje, by ~ylo u~lu~en?, z~ k.up?, cen~ 
má býti zaplacena po částkách. Zákon predpoklada u]ednam VIce nez 
dvou splátek. r~' " 

__ ! • \.jgi!.L_ 

(Rozh. ze dne 20. února 1931, R II 2/31.) 

Žalovaný koupil od žalobce n.;látičku za,16.000 Kč. Na tuto kupn! 
cenu mělo býti zaplaceno 8.000 Kc dne I. kvetna 1929 a zbytek 8.000 Kc 
dne I. září 1929. Ježto žalovaný včas nezaplatil, žalov~l ho žalo.~c~ 
o zaplacení 16.000 Kč na okresním soudě vB., umluvenem to, sudlstI. 
Žalovaný bydlel v obvodu jiného okresního soudu. ~ r o c e s n I J. o u d 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O dv o I, a C,I s o u d zrus}) n~' 
padený rozs;tdek i s předchozím. řízením,,: odml!l zalobu pro ~epnslus
nost okresmho soudu v B. maje za to, ze tu slo o splatkovy obcho~ 
podle § I zákona ze dne 2~. dUbn,a 189,6~ čís. 70,f. zák., takže neplatI 
pro spor z tohoto obchodu uJednane sudlste (§ 6 zak.): 

N e i v y š š í s o u d zrušil napa~ené u.sneseni a ,:rátil yěC odvola
címu soudu, by, nehledě ke zrušovaclmu duvodu, Jehoz pouzll, rozhodl 
o odvolání žalovaného. 

D ů vod y: 

Přisvědčiti jest stěžovatelce, pokud napadá názor odvol,acího soudu, 
že v souzeném případě j deo splátkový obchod podle § I zakona ze dne 
27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák. Splátkovými obchody ve smyslu tohoto 
zákona jsou prodeje movitých věcí, předsevzaté při provo;?vál}í obcho~u 
nebo jiné živnosti, má-li kupní cena býl! zapravena po castkach (splat
kami) a odevzdají·li se prodané věci kupujícímu dříve, než kupní cena 
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jest úplně za~lacena .. K pojm,;, splá!kovéh,o ob ,chodu tedy nestačí, Že 
s~latn,ost kupili ceny Jest casove odlozena hm, ze kupní cena má býti 
(upln~) za~las~na ~eprve po ?devzdání věci, naopak se vyžaduje kromě 
os!atn}~h nalezltosh" ~y I?ezl stranami bylo umluveno, že kupní cena 
ma byh placena po castkach (splátkami) což jest právě příznačné pro 
splátko:yÝ ?bchod, jakožto zvláštní druh' obchodu na úvěr. Zákon sice 
!1~vysyet1uJe, )~k Jest .rozu,.m~ti s~ovům »zapravením kupní ceny po 
c~stkach{<,aillz stanovl .l1rClty pocet splátek, jehož by nejméně bylo 
treba, by byl? lze mluvilI. o splátkovém obchodě, avšak z přirozené po
~ahy, a z pOjmu splatk~v~ho obchodu, jak se vytvořil v hospodářském 
ZIVO!~ a .byl I ~~zho~u)1Clm při zákonodárné úpravě tohoto oboru hos
,pod~rs~vl, l!-smuze byh P?chybnosti o tom, že se tu pojmově a podle 
socI~!ilIho ucelu splatkoveho zákona, vydaného v zájmu kupitelů hos
podarskr ~l~bých ~ředpokládá větší počet menších splátek v poměru 
k ce!kove vysl kupili ceny. Že z téhož pojetí věci vychází i zákon o splát
ko~ych ,~bchode~h, vyplýv~ z. předpisu § 3, že, vyhradil-li si prodávající 
JJravo zadah. pn ~edod~z,eill splátek, by veškeré lhůty byly ihned za
prav~ny (ztr~ta lh~t), muz~ toto právo vykonati jen, je-li kupující v pro
dl~ilI alespon s d~ema. splatkami bezprostředně za sebou následujícími. 
Jez!o .tedy .§ 3 vyzaduJe prodlení co do dvou splátek bezprostředně po 
sob~.ldoucl~h, .by bZI~ lze yykonati vyhrazené právo ztráty (rozuměj: 
dalslch) !hut, Jest zreJmo, ze i zákon předpokládá ujednání více, než 
dvou splatek. posuzuJe·ll se s těchto hledisek souzená věc kde žalo
vaný koupil od žalující firmy podle objednacího listu ze dn~ 16. ledna 
1929 mlátič~u za 16.00.0 Kč a tato kupní cena měla býti zaplacena část
kou 8.000 Kc dne 1. kvetna 1929 a zbytkem v téže výši dne 1. září 1929 
nelze yznati, že šl? o spl~tkový obchod, spadající pod ustanovení zá: 
kona ~IS. 70/189~ L z., co: aill strany za sporu netvrdily a zejména ža
lovany ~e touto namltko21 vubec nebránil. Neobstojí tudíž důvod, z něhož 
odvolacl soud USOUdl!, ze ~,o~le § .6 ~ve,deného z~kona nemůže pro tento 
sl?or p!ahh s~l~vene sU~lste, a, Jellkoz odvolacl soud vycházel z myl
neho nazoru, ze Jde o. sp}atk?vý obchod, a zrušil jen proto z úřadu prvý 
roz3,u~ek a dosavadill r~zeill, nevyřídiv odvolání žalovaného ani pokUd 
smeruJe proh r_ozhodn~h soudu prvé stolice o námitce místní nepřísluš
nosti, aill ve veCl same, bylo odůvodněnému rekursu vyhověti a usnésti 
se, Jak se stalo. 

čls. 10554. 

~ř~vzal-li nabyvat~l nem~v!tosti smlouvou závazek, že zapraví dávku 
z pru;tstku. hodnoty, Jest zClzdel povinen, by v ukládacím řízeni hájil 
v .mezlch ~~~na .a pravdy.l?octivě a bedlivě zájem nabyvatele na správ
?em vy~erent davky a rtdll se při tom jeho pokyny a nejednal proti 
Jeho vuh. 

(Rozh. ze dne 20. února 1931, Rv II 602/30.) 

V kupní smlouvě, jíž prodali žalobci žalované společnosti nemovi
tosÍ!, bylo ustanoveno, že dávku z přírůstku hodnoty zapraví žalovaná. 

'i 
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Dávka z přírůstku hodnoty byla vyměřena žalobcům ve výši 30.0.00 Kč, 
žalovaná na ni zaplatila jen 7.614 Kč. Proti žalobě o zapravení nedo
platku 22.385 Kč namítla žalovaná najmě, že jí žalobci způsobili škodu 
tím že se dohodli proti její vůli se zemským úřadem pro vyměřování 
dáJky z přírůstku hodnoty, by dávka byla vyměřena 3.0.0.0.0 Kč. P r o
e e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d 
napadený rozsudek potvrdiL D ů vod y: Správné rozsouzení této věci 
spočívá na řešení otázky, zda zavinila žalující strana buď ve zřejmém 
úmyslu neb hrubým zaviněním, že došlo k výměře dávky 30 . .000 Kč 
místo 9.599 Kč. V tomto směru jest předně zdůrazniti, že v § 17 nař. ze 
dne 27. dubna 1922 čís. 143 sb. z. a n. jest stanoveno několik způsobů, 
jak se určují hodnoty nastupující na místo udané ceny nemovitosti, a 
jest vyměření dávky na podkladě hodnot úředně předpokládaných aneb 
na podkladě soudního odhadu způsobem podružným, kdežto přednost 
má stanovení hodnoty dohodou se stranou. Odvolací soud klade hlavní 
váhu na to, že bod 5 smlouvy ze dne 23. července 1928 zní výslovně: 
»útraty vyhotovení této smlouvy, jejího knihovního provedení, poplatky 
kolkové a převodní a případnou dávku z přírůstku hodnoty nese kupitel
ka a útraty depurace platí prodavatelé«. Není tudíž v tomto ujednání ani 
slovem zmíněno, který ze způsobů zjištění dávky z přírůstku hodnoty 
stanovených v § 17 uved. nařízení má býti volen, a jest v tomto směru, 
poněvadž k jednání se zemským úřadem po zákonu jsou oprávněni jen 
prodatelé, míti za to, že smlouvou nebyli vázáni na určitý způsob řízení 
dávku tuto upravujícího. Poněvadž zjištění prvého soudu, že kdyby se 
byli žalobci při jednání dne 18. února 1929 nebyli dohodli na dávce 
30 . .000 Kč, by jim bylo hrozilo vyměření dávky 33.0.0.0 Kč, tudíž o 3.00.0 
Kč vyšší, jest opodstatněno výpovědí svědka Hugo B-a, an výslovně 
potvrdil, že měl obecním úřadem zjištěno, že obecná cena jednoho he
ktaru z roku 1914 byla 4.0.00 Kč a v roce 1928 jest 30 . .00.0 Kč a že by 
,tudíž dávka činila asi 33.000 Kč, takže smírem došlo ke slevě 3.0.0.0 Kč, 
nelze v jednání žalující strany spatřovati ani čin, jímž žalovanou poško
dila buď zúmyslně nebo jiným zaviněním, nebo překročením smluvní po
vinnosti, nýbrž jednání bezelstné. Okolnost, jež by zavinění žalobců 
opodstatňovala, nebyla svědkem Hugo B-em dotvrzena. 

N e j v y Š š í s o u d změnil rOLsudky nižších soudů v ten rozum, 
ž~y.i!!J.á~J~~lcpoyinna;z;ap!i!Jiti_~?Jg)J:.~U!.J~.l! .. 1.:2§:1·JS:~,_jinak žalobu 
.zamm. . 

D ft vod v: 

Dovolací důvod nesprávného právnrho posouzení věci jest opod
statněn. Podle zjištění procesního soudu zavinili žalobci tím, že odmítli 
uděliti žalované straně plnou moc pro ukládací řízení a dohodli se proti 
vůli žalované strany se zemským úřadem pro vyměřování dávky z pří
růstku hodnoty, by dávka byla vyměřena 3.0.0.00 Kč, že dávka byla 
v této výši vyměřena, ač měla býti správně vyměřena jen na 9.599 Kč 
38 h. Tato zjištění zůstala odvolacím řízením nedotčena, což uznává 
i odvolací soud, poukazuje k tomu, že proti obecné hodnotě zcizených 
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pozemků k 1. lednu 1914 po 66.75 hal. za 1m', jak ji určil první soud 
na základě posudků znalců, nebylo v odvolacím řízení již námitek. Že 
při této obecné hodnotě bylo dávku vyměřiti jen na 9.599 Kč 38 h, 
nebylo a není vůbec sporno. Poukazuje-Ii přes to odvolací soud na jiném 
místě svých důvodů ke zjištění prvního soudu, že, kdyby se byli žalobci 
při jednání dne 18. února 1929 nebyli dohodli na dávce 30.000 Kč, 
bylo by jim hrozilo nebezpečí, že bude vyměřena na 33.000 Kč a pro
hlašuje-li toto zjištění za opodstatněné svědectvím Hugo B-a, lze tornu 
rozuměti jen tak, jak to zřetelně mínil první soud, totiž, že žalobci měli 
podstatné důvody k obavě, že, nedohodnou-li se, bude dávka vyměřena 
na 33.000 Kč aže budou musit platiti také ještě útraty soudního odhadu. 
Již tu jest podotknouti, že tato obava žalobců nemŮže býti uznána za 
důvodnou, neboť zaplatiti dávku byla podle kupní smlouvy povinna 
strana žalovaná, a byla by musila ze svého zaplatiti i útraty soudního 
odhadu, kdyby svými prohlášeními v ukládacím řízení byla zavdala 
k němu podnět a odhad byl dopadl v její neprospěch. Zavinili-li sami 
žalobci, že dávka nebyla vyměřena na 9.599 Kč 38 h, nýbrž na 30.000 Kč, 
nemohou podle smlouvy se žalovanou stranou požadovati od ní náhra
du celé jim k placení předepsané dávky 30.000 Kč, nýbrž jen 9.599 Kč 
38 h. Názor prvního soudu, že by přílišné vyměření dávky šlo na účet 
žalobců jen, kdyby byli jednali zlomyslně nebo hrubě nedbale, nemá 
v zákoně opory. Stupeň zavinění má podle § 1324 obč. zák. význam 
jen pro objem náhradní povinnosti, k náhradě zavazuje podle §§ 1295 
a 1294 obč. zák. i pouhé nedopatření. V § 1297 obč. zák. ukládá zákon 
každému za povinnost obyčejnou píli a bedlivost podle § 1298 obč. zák. 
zavazuje k náhradě každé porušení smlouvy bez ohledu na stupeň viny. 
Odvolací soud souhlasí s mylným právním názorem procesního soudu, 
ale dokládá, že v jednání žalobců nelze spatřovati porušení smluvní 
povinnosti. K tomuto názoru dospěl odvolací soud tím, že proti před
pisu § 914 obč. zák. ulpěl při výkladu smlouvy o přesunutí dávky na 
doslovu úmluvy a nevyložil ji podle zřejmého úmyslu stran a podle 
pravidel poctivého pospolitého styku. Ač nebylo nic jiného výslovně 
smluveno, než že žalovaná strana zaplatí případnou dávku z přírůstku 
hodnoty, ukládala smlouva, jakž bylo podrobně odůvodněno v rozhod
nutí čís. 4373 sb. n. s. povinnosti i žalobcúm, a to, by hájili v uklá
dacím řízení, které se podle § 13 dávko řádu provádí výhradně se zci
zitelem, sice v mezích zákona a pravdy, ale přece poctivě a bedlivě 
zájem zalované strany na správném a ne přílišném vyměření dávky. Ža
lolrci nemohli býti na pochybách, že se žalovaná strana neuvolila za
platiti dávku v každé výši, na které by se dohodli s ukládacím úřadem 
podle § 17dávk. řádu, nýbrž jen v takové výši, k níž by sama udělila 
souhlas a, kdyby nedošlo k dohodě, ve výši, jež by po řádně, podivě 
a podle zákona provedeném ukládacím řízení byla vyměřena. Poněvadž 
se ukládací řízení provádělo sice se žalobci, ale s hJediska stran rozepře 
na účet strany žalované, bylo na žalobcích, by se v tomto řízení řídili, 
jako by byli zmocněnci žalované strany, jejími pokyny a nejednali proti 
její vůli. Tím, že odepřeli zmocniti žalovanou stranu, by sama jejich 
jménem provedla ukládací řízení, ač věc byla pochybna a bylo jim to 
podle zjištění procesního soudu doporučeno i zástupcem ukládacího 
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. ,., I vané strany uvolili zaplatiti na dávce 
úřadu, a ,že se l'Iot

p
l o~ť~~O~~i o které jim ukládala smlouva, .iedn~li na 

30.000 Kc, porusll. , by 'im žalovaná strana nahradila vice na 
vlastní vrub a pozbyl! PIava, 'im Jb la musila nahraditi, kdyby, se ~yl! 
předepsanou davk1;l, nez

k 
by, J t d ~ 599 Kč 38 h. Následky pnpadneho 

zachovali podl~ J,eJlch p~,yn~, ~'~h ~emovitostí v roce 1914, o útratách 
omylu,o skutecne hodno e_~~~~~ trestního stíhání pro zk~ácení ~ávkY,,?a 
soudmho odhadu a o ~o,:, 'ésti sami k jich presunut! na ucel 
nějž se žalobci odvol,av<:J~, n~~~~ ndůvodu. Rovněž nemá významu l?ro 
žalované strany ,nfn~ . z~ ~nali z vlastní vůle, či pod vlivem ~becmho 
tento spor, zkdat~3' o ~~ Jg 599 Kč jež jest žalovaná strana pOVlllna za: 
starostv a se re are. ,'... 614 Kč zb 'vá jí doplatiti 1.984 Kc 
platiti: zaplatila ža;obdcum

d 
JIZ,a

7
10'bY Bvl~ J'j pY roto odsouditi k zaplacení 

'k prodlem o e ne z .. 't' 
s uro em z b tk 20 400 Kč však žalobu zamltnou 1. 
této část!, se z Y em . 

čís_ 10555, 

I} 
\ 

" (§ 1267 obč zák) J'est i smlouva pachtovní, jsou-li užitky 
Odvaznou -' 

z pachtu naprosto nejisté, 00 ht 'itků ze 
, k 'budoucího ovoce Cl o pac uz 

V otázce, zda slo o OUpl T tran b pfedrilětem smlouvy bylo 
stromů, záleží n~ !?m, zd~ bylo vu~ ~ud legl v prodeji ovoce ze z~hra~ 
užíváni strO~OVI c~ ~otove oVd~ce, b:douclch letech spatřovati náJemm 
a ze stromoradi, Jez se uro· I V , 

smlouvu, 

(Rozh. ze dne 21. února 1931, R I 1015/30.) 

I 'I aný veškeré ovoce tvrdé, 
Podle tvrzenížalobce,propacht~ya ~u bt~ ~~ roku 1925 na osm hos

ořechy, švestky v zahr~de a !1a al~; na, 32 000 Kč kteréžto pachtovné 
podářských r?kú, za. uhrnne~a~d o~~ebv ~áiemní ;mlouva by~a vyš~~n: 
zalobce hotove z~plahl. ~ro pnI( I' ,. vrátiti částku peněz pnpadaJlcl 
zásahem rozvázana, ~avazal se za ovany které stromy by měly býti vy
na nedodržená léta teto s!1:lotlvy. O .t,o~du dohodnouti a užiték vykáce
k~ceny, mě~y s~lstt:.~nYrUlr~al~b~n}elikož v létech 1928 ,a 1,92?,byl~ 
nych str?mu m.e pnpa no k . mi čímž jeho hospodárske tlZIVapl 
strom?vl poshz~no mrazy, a roupa b' žalobou zadanou na o~resmm 
bylo ;tplne, zmarer;o, !'fc~~r\~e6t~IK~e K námit~e místní nepříslušno~ti 
soude, na zalovanern . , I b d 'tl Rek u r sní s o u d zamltl 
S o udp r v é s t o) I C ~ za o u ,o ~Id'. První soud odmítl žalobu 
námitku věcné nepnslusno~tl; D. tl vy. k ' 5.000 Kč a právní 

, " I' t ·Jezto Jde o naro pres . 
pro vecnou nepns usnos J . 10uvu pachtovní za takovou smlouvu 
jedn~ní'pjoe~l~a~~~~~~z;~~i:nf:o s~udu jest stížno~t oprávněna. S~rtanhY 
nema. ". '" , d I formě dopISU potvrzem o o 
ujednaly smlouvu, o mz SI. vzaJen;ne a Y, ve " tvrdé ořechy 
obsahu, že žalobce ;>kouprl"l ?dhzalovaf~~ob~k;~~hf:~~f do roku 1933 
a švestky, v zahrade a na a eJlc na ce o 
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za úhrnnou cenu 22.000 Kč, kterou na celé období napřed zaplatil. Při 
tom zavázaly se strany navzájem k různým plněním. Zalobce měl každo
ročně dáti žalovanému »zdarma« 200 kg ovoce podle jeho výběru. Za
lovaný zaň měl »zdarma« poskytnouti žalobci veškeré potahy k odve
zení ovoce z alejí, zdarma dodati žalobci slámu na boudu a pod ovoce, 
kromě toho měl žalobce obdržeti záhon bramborů ve štěpnici. zalobce 
měl povinnost udržovati stromoví v dobrém stavu, jednou za tři roky 
je prořezati a bíliti a čtyry stromy, jež by měly býti vykáceny, o čemž 
se měly strany případ od případu dohodnouti, měl nově nahraditi (vy
saditi), začež mu náležel užitek z vyřezaného dřeva. Posléze ustanoveno, 
že žalovaný jest povinen vrátiti částku peněz, připadající stejným dílem 
na nedodržená léta této smlouvy, kdyby nájemní smlouva byla vyšším 
zásahem rozvázána. Především jest vytknouti, že tato věta mluví sice 
o smlouvě nájemní, to však nikterak v tom smyslu, jak míní žalobce a 
jak i první soudce tomu rozumí (třeba že z toho pro žalobce nic nevyvo
zuje). Jest jasné, že měly strany na mysli nájemní (pachtovní) smlouvu 
žalovaného s velkostatkem, t. j. pro pŤÍpad, že by žalovaný přestal býti 
pachtýřem dvora d že neměly na mysli vlastní svou smlouvu. Z této 
věty tedy skutečně nic nelze vyvoditi ve prospěch žalobcův. Nezáleží 
však na tom, jakých výrazů strany k vyjádření úmluvy použily, roz
hodné jest, jaké byly vzájemné povinnosti a práva, neboť jen tak lze 
určiti ráz právního jednání. Rekursní soud neklade proto váhu na slova 
»koupil« a »prodal« v dopisech, neboť jest všeobecně známo, že se při 
ovoci užívá tohoto slova všeobecně, aniž se tím právní jednání skutečně 
vyznačuje jako smlouva trhová. První soud má za to, že tu jde o smlouvu 
odvážnou podle § 1276 obč. zák., kterou žalobce koupil budoucí užitky 
úhrnkem. Z toho prý, že strany učinily zvláštní dohodu o stromech, 
nelze souditi na smlouvu pachtovní, protože prý tato činnost nenáleží 
k povinnostem pachtýřovým, naopak znamená jeho značné obmezení. 
První soud, drže se doslovu smlouvy o koupi (o prodeji) ovoce, praví, 
že ovoce nemůže býti předmětem smlouvy nájemní a pachtovní, po
něvadž nemůže býti předmětem užívání. To jest správné, kdyby šlo 
skutečně jen o ovoce samo, nikoli o ovoce na stromech. Zde v,šak »pro
dáváno« bylo ovoce na stromech na řadu let, určitě vymezenou a za 
určitou cenu. Jest zřejmo, že se nepronajímá nebo nepachtuje ovoce, 
nýbrž stromy, užívání těchto stromů. I může tu jíti o oba druhy smluv: 
buď o pacht neb o smlouvu odvážnou podle toho, které znaky převlá
dají. Nebude tu pachtovní smlouvy, prodá-li se napřed úhrnkem úroda, 
o kterou se musí postarati prodávající. U ovoce, kde netřeba dříve k do
cílení užitku podnikati zvláštní práce, jest tomu jinak. Koupí-li někdo 
ovoce, o stromoví se nestaraje, úhrnkem, je tu smlouva odvážná, neboť 
udržování stromů a tím zajišťování a získání úrody náleží prodávají
címu. Získá-li však někdo užitky věci na určitou dobu a za určitou cenu 
tak, že sám se musí o to starati, by se tyto užitky dostavily, nelze mluviti 
jen o koupi užitků, tu jest již koupě užívání, což jest smlouva nájemní 
(pachtovní) (§ 1091 obč. zák.). Z dopisů stran vyplývá, že žalobce 
měl stromy udržovati v dobrém stavu, jednou za tři roky je prořezati 
a bíliti a vyhynulé aneb vykácené zužitkovati se závazkem k novému 
vysazení. K výkladu tohoto ustanovení smlouvy se připomíná, že před-
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. ení otázka zda si žalovaný má 
mětem dohody, o !líž se tam ml:,vI, :azen'm str~mem nahraditi, nýb~ž 
vyřezané dřevo, zU71tkovah a n~yeenvy Z tot!o jest patrno, že žalobclvna
otázka, zda ma byŤ! strom ,vy ac b '10 docíleno že náležely mu uZltky 
lEŽela také péče o to, by urody lY proto hleděti na spornou smlouvu 
stromoví vůbec, n~ten ovo~~rt '~~oz~a smlouvu, kterou přenecháno bylo 
jako smlouVU odvazno~, ny t.t dobu a za určitou cenu. To Jest 
žalobci užívání ,st(r§~~9gaob'f.c~~~,) pokud se týč~. pac~tovní (§ 1O,;~ 
smlouva naJemmv dž veškeré spory ze smluv naJemmch nebo, pad, 
obč zák.). Poneva ,,, 1 r' o jsoucnost smlouvy a o naJ~m~e 
tov~ích náležejí s, VYJln:k~U ;J~y uokresní jest námitka věcné nepnslus: 
podle § 49 čí? 5 J. n. prbe d' dná a bylo ji změnou prvního usnesem 
nosti dovolaneho soudu ez uvo . 
zamítnouti. 

N e j v Y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

Důvody: 

. , h dné zda tak zV koupě budoucího 
Pro otázku příslušnosÍ1 nlem roz °dva' z-'nou Tako~ou smlouvou jest 

t h J' est srn ouvou o . V" v b d ovoce na s romec v v' 'h le zákon nevylucuJe, ze Y ~ : 
podle zákona koupe vecI bU~oucI~l~u~a achtovní jsou-Ii užitky, Jez. 
vážnou smlouvoU nemohla kth §s 1267 06č zák. ~aprosto nejisté tak, 
jsou předmětem pach~,!, ,po e v hu z ni~h slibuje a přijímá. Jádro 
že se naděje zcela neJ!steho trosf'~l d ucího ovoce či pacht užitků ze 
věci jest v to~, v;da slo o OUpl lou v~lí stran, by předmětem ~mlouvy 
stromů. Tu zaleZl na, t~'?, zda, by tak že buď žalovaný mel podl~ 
bylo užívání stromovl, CI hotov~ oVd~e" op'atrovati a pak je odevzdali 
§ 1061 rybč, zák. ovoc,e od? o ev?: ~m účet či zda žalovaný měl pone-
a nebezpečí. do o?,ev.zd,al;l1 slo na Je, b z odevzdání ovoce, takže nebez
chati žalobcI k UZlV,am, Jen

k 
~~~oho~ud~ nesl žalobce. Nezáleží ~a t0!ll', 

pečí ovoce, bude-I! ]ake a o I, o __' ačení právního Jednam 
jakých slov bylo při uje~nám poupt~. pr~ch~n (§ 914 obč, zák.). Re' 
a bylo-li užito slov v koupe a prodeje ,CI 1 k zV prodeji ovoce ze zahrad 
kursní sovud ,sp;áyne Sh~d~l ve,li~rfe~h u~odí . smlouvu nájemní. Podle 
a strorrioradl, lez se v u OUCIC e , . h' t 'ovoce jež se v bu
úmyslu stran, nel!1ě1 v ž~lov~ný o~fv:f~v~~oc~ Č~~ati nebo dáti sklízeti 
doucnu urodl, nybrz }alo ce me, valovan' měl povinnost nechat 
jiným za sebe jakov uz~ek zevľÍ1om:Čel~~ docíl:ní užitku konati práce 
je skliditi, kde.zto, zaloce,m~ za a "emu také měl náležeti užitek 
smluvené, prorezav~Í1 a, blhh s.trom~m dřevě. Pokud ovšem ve smyslu 
ze stromOVI na vykacene~ a tirez~l}e pomrznutí stromů žalobce či zalo
a P9dl.e úmyslu ~t~an ~~:o~~h~zf~~~~í sporu. Pro ráz smlouvy n,erozh?
val}Y, Je te~rve vec,1 me, k p chtVři byl zakázán podpacht. Am to, ze 
~uJe, zda .zlalodv~~e~go J;goJ'abfek á žalóvaný měl dodati slámu na boudu 
zalobce me o ves v ' 'u smlouvy jako pod pachtu stro
a povozy k doprre hroce" ~v:l~ ~~íežeti i v části docíleného užitku, 
moví. Úplata po. pac °bvnl! o luvena J' ako úplata poměrná část všech 
jenom pokud ovsem ne Y a srn 
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docílených užitků (§ 1103 obč. zák.). Poskytnutí slámy a povozů měio 
žalobci umožniti docílení a případně i zpeněžení užitku. Že žalobce ne
dodržel ujednání o bílení a o prořezávání a že dohoda byla zrušena jest 
nerozhodno. Třeba že nebylo ve smlouvě o tom řeči, vyplývá z pdvahy 
smlouvy a z povahy věci, že se žalobce měl přičiniti o získání užitku 
jedna~ o~atro:váním st~o~o."í, bílení~ a prořezáváním, jednak hlídáním 
a skl!zemm; I to nasvedcuJe smlouve pachtovní. 

iÍ~ ;'1 
čls. 10556. 

S hlediska § 79 notářského řádu ručl notář, potvrdivšl, že listina 
byla podepsána osobou jemu známou, jen za to, že osoba ta jest mu 
známa podle jména a osoby. S hlediska § 1299 obč. zák. může však býti 
zodpověden i za jiná potvrzen! v doložce. 

(Rozh. ze dne 21. února 1931, Rv I 39/30.) 

Žalující banka domáhala se na žalovaném notáři náhrady škody 
82.036 Kč a odůvodnila žalobní nárok takto: V roce 1925 ohlásila firma 
T. a K; i její veřej?í ~poleč~úci Jind!ich T. a. Josef K. vyrovnání. K vy
r~vna~lmu roku p:lhl~sila zalobkyne p~hle~!,vku 281.825 Kč a bylo jí 
p~lznano ~la,s<;va~1 ~ravo pr? 80.000 K~ .. Pn vyrovnacím roku byl přijat 
navrh dluzmku, Jlmz se zavazah zaplatili ve dvanácti měsíčních lhůtách 
5~% kvot~ ~ tako rukojmí a p!át~ové přistoupily manželky obou veřej
nych spolecmku a protokolovana firma M. R. v N. Tato firma se vyrov
nací~o [oku o~sobně nesúčastnila, k roku dostavil se Arnošt V. z Prahy, 
ktery pre~lI?Zll plnou moc ze dne 30. května 1925 notářsky ověřenou 
tohoto znem: "Podepsaný M. R., prot. obchodník a majitel r~alit v P. 
u N. zmocňuje Arnošta V-a, obchodního jednatele v K. by jménem a 
v zastoupení mém ve vyrovnacím řízení prot. firmy T.' a K. za mně 
:iáv~zně prohlásil, že přejímám záruku jako ručitel a plátce pro vyrov
nacI kvolu 50 % ní, a to s účinkem jakobych sám tak učinil. Tomu na 
doklad můj vlastnoruční ověřený podpis. V N., dne 30. května 1925. 
M. R.«. Vzhledem k tomu, že firma M. R. je finančně velmi dobrá žalu
jí~í ba~~a na vyrovnání přistoupila a svým zástupcem hlasovala pro 
navrh castkou 80.000 Kč. Na 50%ní kvotu žalující banky 140.910 Kč 
50 h zaplatIla firma T. a K. jen šest splátek 20.000 Kč 04 h. Zůstalo 
?eu~raženo žalobkyni 74.072 Kč 04 h. Po marných upomínkách o uhra
zen.1 to.hoto zbytku, podala žalující banka na firmu M. R. žalobu pro
zatIm Jen o 30.000 Kč. Žaloba ta byla však zamítnuta poněvadž soud 
nabyl přesvoě~čení, že Marie R-ová, majitelka firmy M. R: nedala Arnoštu 
V-OVl zarucm plno~ mo~ ze dne 30. května 1925, nýbrž, že ji podepsal 
Au~ustm R. bez vedoml a souhlasu své manželky Marie R-ové. žalob
~yne nebyla by na z~ruku firmou M. R. přistoupila, kdyby byla věděla, 
ze ~ugu~tm R., ktery podpIS M. R. na plnou moc vlastnoručně připojil, 
nem majitelem firmy, a že není ani ku podpisu zmocněn skutečnou ma
jitelkou Marií R-ovou. Legalisace plné moci však nezůstavovala pochyb-
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. že v ní není skutečný závazek firmy M. R. Žalovaný totiž 
1l0~:~ o tris"M R.« t~kto: "Osvědčuji, že mně osobně známý. ~u!fustIn 
ovenlbPho dP 'k v N' maJ'itel protokolované firmy M. R. na hstme teto se 
R o com ., o . I T' 'I bk o b j ., , .. , d is M. R. za svítj vlastnorucm nzna «. lm za o. yne y a 
n~iezapcI P~etoť její právní zástupce, který při vyrovnání za n~ hlasoval, 
o daman~, I z'e obsah listiny odpovídá pravdě a skutečnostI, ze Augus
se ommva, I' . žalovany' . . t ma"itelem firmy a proto hlasova pro vyrovnam. . 
tm ~. ]esalisaJi lné moci 'nepočínal s potřebnou piln,oslí ~. opatr~.ost~, 
SI pn l]fu ustinI R-a telefonicky, když IJu,lis!inu T .. predlozll k overen~, 
P1~ ~f sku~ečně podepsal, a nepodnikl setre~l.1, by z]ls!il, zd~ I !v~ze111, 
~ J

u 
ustin R. je majitelem firmy M. R. Je praydlve, nepresvedcI~ s~ 

~e t~e~ v obchodním rejstříku, ale ani se Augustma R-!l neze~tal, Je-I; 
n:'a'itelem firmy. Zanedbav tuto nutnou opatrnost, zpu~obl~ zalovany 
, IJ .. , straně škodu kterou J' e povinen podle § 1299 obc. zak. a § 39 
za UJICI , , d'l'" t t 'nost pod not řádu jí nahradit. Je zodpoveden, potvr 1- I nespravne ~ o!- ,-

is;tele což se v tomto případě stalo. Neopatrnou legah~acl zal?van~ho 
~trpěla 'žalobkyně škodu na nezaplacené kvotě 7~.072 Kc a o na utrgtK~ 
právního zastoupení v uvedeném sport.; 4.500 Kc! '!}! 4 Kc a 6~ bC' 
takže celková její škoda činí 82.036, Kc. O ~ a nl;.s Ižslo bUkd yo z:IO / 
zamítl odvolaci soud z tec~to duv?d.u., a? yno~ vr,l, 
o 'alb~aný jest zodpovědným za to, ze v legalis~c!11 d.olozce pn ?sve~
~e ~ obě potvrdil zvláštní označení jako pravdIVe a Jemu osob!1e zn~: 
~~.I Ja~ prvý soud správn~ dovodil, do.svědčuj~ podle ~ 79 not. r; ~otar 
le alisační doložkou jen, ze strana v Jeho pn~omnosh ."1~s~nor~c.l!e lis
ti;u podepsala nebo před ním uznala, že podpiS na listme ]~st ]eJI~ Ne
zná-li stranu osobně, musí mu její totožn?st býti potvrz~na dvema sved~y. 
Poslední věta § 79 not. ř. ustanovuje, ze za obs~h .hs~my a za ,ol?rav
nění vystavovatele není zodpověden. Z toho v)'plyva, ze, potvrdl-h. no
tář že listina byla podepsána jemu osobně znamou osobou, .znamena !? 
jen' že osoba ta jest mu známa podle jména a o~oby. To, I ono .12otar 
zn~l a podle pravdy potvrdil. Za ostatní potvr~em v ~olozce notar ne
ručí. Proto, potvrdí-li notář, že Augustín R. Je~~ maJIlele~ protokol 0-
vané firmy M. R., neručí za tento dodatek. Jesthze se notar Jen ,!ele~o
nicky dotázal Augustina R-a, zda plném moc podepsa!'o.nepOl:usll hm 
předpis § 79 not. ř., poněvadž se prohlášení to stalo notan samemu. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozs~dky obou nižších soudů a vrátil 
věc soudu prvé stolice, by o ní znoVU Jednal a rozhodl. 

Důvqdy: 

Oba nižší soudy uvádějí správně, že v so~zené p!áv?í rozepř! jest 
jediné rozhodným, zda jest žalovaný žalobkY111 odpovedny z~ to, z~ na 
-plné moci pro obchodního jednatele Arnošta V-a, opat~e~e .po?Plsen: 
»M. R.«, ověřil tento podpis legalisační doložkou: .. "OsvedcuJI, ze mne 
osobně známý Augustín R., obchodník v N., ~ ~ JI t e.1 pro t o k ol?: 
vané firmy M. R., na listinětěto se nalézaJlcl podpls~; R. za sv~11 
vlastnoruční uznak Než, řešíce tuto otázku, pojaly oba mzšI soudy svuJ 

15 
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úkol příliš úzce. Posuzovaly otázku zavinění žalovaného notáře jedině 
s hlediska předpisů notářského řádu, zejména s hlediska § 79 not. ř. 
podle něhož notář ověřovací doložkou jen dosvědčuje, že strana v jeh~ 
přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo před ním uznala, že 
podpIs na listině je jej í, a podle něhož má se notář obeznámiti s obsahem 
listiny jen potud, pokud je tohoto potřebí k zápisu do protokolu, aniž 
odpovídá za obsah listiny a za vydavatelovo oprávnění. Opíraje se 
o tento předpis usoudil odvolací soud, že, potvrdí-li notář, že listina 
byla podepsána osobou jemu osobně známou, znamená to tolik, ž" 
osoba ta je mu známa podle jména a osoby; to i ono prý žalovaný notář 
znal a podle pravdy potvrdil; za ostatní potvrzení v doložce prý neručí, 
a potvrdil-li, že Augustin R. jest majitelem protokolované firmy M. R., 
neručí ani za tento dodatek. Odvolacímu soudu lze přisvědčiti potud, 
že z předpisu § 79 not. ř. nelze ještě dovozovati zavinění žalovaného 
notáře a jeho ručení za škodu, která vznikla žalobkyni podle jejího 
tvrzení tím, že její právní zástupce ve vyrovnacím řízení firmy T. a K., 
c\omnívaje se, že obsah plné moci odpovídá pravdě a skutečnosti a že 
ji podepsal skutečně majitel protokolované firmy M. R., hlasoval pro 
vyrovnání, když byl zmocněnec firmy M. R., vykázavší se právě touto 
plnou mocí závazně prohlásil, že firma přejímá záruku jako rukojmí 
a plátce za 50%ní vyrovnací kvotu. Avšak žalobkyně neopřela nárok 
na náhradu škody o zanedbání nebo porušení předpisu § 79 not. ř., 
nýbrž výslovně o předpis § 1299 obč. zák., tvrdíc v žalobě, že si žalo
vaný při ověření podpisu na plné moci nepočínal s potřebnou pilností 
a opatrností, nepřesvědčiv se dotazem u rejstříkového soudu o tom, zda 
jest Augustin R. skutečným majitelem firmy M. R., a ani Augustina R-a 
samého se na to nezeptav. Tento přednes doplnila žalobkyně v příprav
ném spisu dalším tvrzením, že žalovaný již dříve několikráte ověřoval 
firemní podpis M. R. a že mu bylo zná m o, že jedinou majitelkou 
firmy je Marie R-ová, která u něho vždy listiny podpisovala, nikoli 
Augustin R. S tohoto hlediska se ani soud prvé stolice, ani soud odvo
lací vůbec nezabýval s věcí a neprovedly o tomto posléze uvedeném 
tvrzení důkazy nabídnuté žalobkyní, ačkoli jde o okolnost, která může 
míti pro otázku zavinění žalovaného a pro jeho ručení za tvrzenou 
škodu rozhodující význam. Kdyby bylo prokázáno, že žalovaný označil 
v ověřovací doložce Augustina R-a za majitele protokolované firmy M. 
R., ačkoli věděl, že Augustin R. není majitelem firmy, a že takto 
věd o m ě potvrdil - byť i jen v ověřovací doložce - něco, co ne
odpovídalo pravdě, - zanedbav tím snad i zvláštní povinnost uloženou 
mu v § 34 not. ř., mohlo by v tomto jeho postupu, příčícím se neje:> 
předpisům notářského řádu o povinnostech notáře jako osoby nadané 
mocí svého úřadu veřejnou důvěrou, nýbrž i předpisu § 1299 obč. zák., 
býti spatřováno zavinění, za které by po případě ručil podle předpisů 
občanského zákona o náhradě škody, zejména podle ustanovení § 1299 
obč. zák., pokud se týče i podle § 39 not. ř., předpokládajíc ovsem, že 
toto zavinění bylo v příčinné souvislosti s tvrzenou škodou. Ježto odvo
lací soud, řeše, právě tak jako soud prvé stolice, spornou otázku v rámci 
příliš úzkém, neposuzoval věc též s hlediska právě naznačeného a ne
učinil v této příčině potřebná skutková zjištění, bylo odůvodněnému 
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< . d ' rozsudek ;:rušiti. Poněvadž tato vaGa 
dovolání vyhoveh ~ nt a1\,a enYnebude se \ze obejíti bez nového jednání 

h · I do prvm s o Ice a < <"t· . d 1 zasa uJe .. I odle § 510 druhý odstavec c. r. s. zruSI I I r.ozsu e< 
v této stOlr~l, byo P Tf věc tomuto soudu by ji znovu projednal a 
soudu prve sto!lce a <vra :nI soud na straně Žalovaného zavinění, bude 
rozhod~. Sh~e~at~lrt p~~ ~~ázkU zda t~to zavinění jest v příčinné sou-
mu ovsem leSll ~ , . 
vislosti s tvrzenou skodou. 

čís. 10557. 

< o říslušností (§ 104 j. n.) stačí listinný pnl~az o. ujed: 
K doho~e . ~, Stačí podpis listiny s prorogačnl dolozkou, t kdyz 

nání třeba~ l~n us tr,tm, ozorněno a o ní jednáno. Zvlášť upozorniti bylo 
neby!o zvl~sť ~~h~ ~p něhož vědomost o takovém oby~ej~m pos~pu 
by treba Jen 'dl 'eho povolání nelze předpokladatr. Lhostejno, 
podle jehO stavu a po. e J. ." 
< <t"emce nečetl cely obJednact ltstek. 
zepfl 'hr< 'i < í doložce »pokud příslušnost netli vy azena t-
ném~a:u;ufí~~~;~~hovati na věcnou příslušnost, pokud ji nelze zme-

niti dohodou stran. 

(Rozh. ze dne 21. února 1931, R II 440(30.) 

,,< < I bu o 23 000 Kč zadanou na okresním soudě 
Pns~usn<oslt liro z§a ~ 04' n K námit~e místní a věcné nepříslu~nos!i 

vP., oprel z~ otce 10 . <aIJo'bu' odmítl Rek u r sní s o u d zamltl na-
soudprveso lcez . "'tr <I 
mitku věcné a místní nepříslušnosti: D ů y c, d y: žadlupcSI s ana °n~8a 

<, I < . t dl F, 104 j n o obJednacl ltstek ze ne . srpna , 
P~de u~~~~ lalov~n"ým, kte~ýžio lístek má doložk1!-: "KdybX snad! toho 
~ráv~íh/jednání mělo dojíti ke sporu, podrobuJem,e se

h 
vy!'radne kJ~ 

etenci okresního soudu vP., pokud působnost nem yy ~azena sou < 
P., Nezáleží na tom zda doložka byla ujednána ustn~., l\ doho~e se 
~;l{:,'d{'Vá jednak úmluv~, jednak její pyů~a~ lis~rnou. ,Nez,ada se pI~e~: 
nost dohody jako podmínka platnostr, nybrz Jen Irstrnny ~ruk~z o d~ o"e 
třeba ústní. Třebaže se úmluva nestala ústně, prokazuje J~. ?b!ednacI Irst, 

rotože podpis objednacího listu žalovaným zn~me~a pnJ':Íl a sou~las 
~ jeho obsahem. Dohoda o příslušnosti stala se< hm, ze< JI~dnch I? p~ed
ložil žalovanému objednací list s řečenou dolozko~ a ze zalov~ny obJed
nací list podepsal, přijav také jeho celý o?sah., Vyslov?ost J;'roJevu pod~~ 
§ 104 j. n. znamená jen, že úmluva 1)1USI dOJIÍl ze~mho vyrazu, ~< St~CI 
J< tomu podpis listiny, obsah~jí~í prorog~č'}í dol?3'~u I bez .zvlastmho 
upozornění na ní a bez zvlástmho uJednan!. Zvlas!.u~ozornrtr bylo by 
třeba jen osoby, u nichž vědomost o takovém ~b~ceJnem rostupu, (po
depsání listiny) podle jejich stavu a oboru povolam nelze pred1?oklada!!. 
Tomu v.šak v souzeném případě tak není, poněvadž< žalova?ý J,:st map; 
te1em válcového mlýna a tedy obcho~ník~m. Že zalov~ny n~cet1 < cely 
objednací list, nevadí. Mez.i obch?dm~y Jest zvy~em, ze se u~tne ne; 
vysvětluje všechen obsah obJednaclho ltstku, a obJednatel,. ktery takovy 
list podepíše, aniž jej pozorně přečte, dává na jevo, že s Jeho obs~~em 
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jest srozuměn, přes to, že ho nečetl. Je;;t l3a něm, by si obsah přečetl. 
PodpIS Jeho podle zasady § 863 druha veta obč. zák. znamená podle 
pravidel slušného obchodního styku, že projevuje souhlas s celým obsa
hem objednacího lístku. Zanedbal-li žalovaný dbáti povinné péče spadá 
toto nedopatření jen na jeho vrub a neruší se nikterak závazno~t takto 
.učiněného prohlášení. Nejvyšší soud vyslovil se v několika rozhodnutích 
y !o,mto ~měru (srovnej čís. 8738,6676, 5167, 2060, 1640 a jiné). Jde 
Jest~ o vyklad, do~atku k proro,gacní d,oložc~ "pokud působnost není vy
hrazena soudum Jmym«. Nepravem ma prvy soud za to že tímto dodat
ke~ p~ísl?šn?st ,~kre,sního soudu, v P. m~la býti vylouč~na v případech, 
v m~hz veCna pnslusnost okresmch soudu podle jurisdikční normy není 
z!llozen.a. Po~le !oh?!o ~ázoru dolož~a v objednacím listě vlastně by se 
tý~ala Jen mlstm pnslusnosli okresmho soudu vP, ve věcech odkáza
nych podle ustanovení jurisdikční normy okresním soudům vůbec, Tako
vé~u!o obmezujícímu vt~ladu vadí však doslov první věty doložky, vzta
hUJlcl se na v~echny l?npadné spory bez rozdílu a ustavující výhrad
nou, ko~petencl okresmho so.ud~ vP;; dále i další obsah listiny (objed
naclho hstku), kde na dvou Jmych mlstech lze se setkati s ustanoveními 
smě~ují~ími k mí;;n:í ptíslušnosti soudu v p" že totiž jako místo splnění 
p~ali ~;sto odeslam a ze kupní cena má býti splatná a žalovatelná vP.' 
~ale te,z bod) 1. d~dávacích.po,dm!nek, jež v úvodu objednacího lístk~ 
J~ou vyslovne, cltovany, na ]lchz zaklade se podle doslovu objednacího 
hstku ob]ednavka, st,ala: "Platební místo a soudní příslušnost jest p,«. 
Z t~h~ vseho VYPlyva podle názoru rekursního soudu s dostatečnou urči
tO,sl!, ze se proro~ačr:í .dol,o,žka, v:;!ahuje na věcnou příslušnost a že okres
m soud v P. mel byli pnslusnym pro všechny spory, které z obchodu 
mohly vzmknoutl a že druhá věta jen vysvětluje a deklaruje obsah a 
~mysl vyt~ený v prvé větě v mezích platného právního řádu, tedy ničím 
FI3Y~, nez poukazem na dr.;thý odstavec § 104 j. n., který uvádí případy, 
Je!, JSou z proro~a~.e '!ylouceny a jež pro svou výlučnost jsou vyhraženy 
pus~bnosl! ~oudu Jmych. Nebylo tudíž námitce věcné a místní přísluš
nosli okresmho soudu vP. vyhověti. 

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

Dúvody: 

Yývody dovolacího rekursu není vyvráceno správné odúvodnění usne
sem rekursního soudu, k němuž ,se podotýká jen toto: Slova v prorogační 
~oložce ,»pokud příslušnos! není vyhražena jinému soudu«, vztahuie 
lekursm, sO:ld prav~m ~a :,~cn~u výlučnou příslušnost, již nelze dohodou 
stran meml!. Na m:s!n:. p;ls!usnost n~lz,e slova ta vztahovati, ježto o ní 
se }t;any ~ohodly JIZ Jmyml smluvmm' ustanoveními, takže by proro
gacm doloz~a l?ro v ~ta~ovení místní příslušnosti byla zbytečnou. Ani vý
hradnost ,mlstm pnslusn~sli okresního soudu v p, nebyla účelem dolož
ky, l?rotoze, pro firmu B; Jakovprodatelku bylo ustanovení takové výhrad
nosl! bez ,;yznamu a take pro zalovaného skoro výhradně přicházel v úva' 
hu okresm soud v P. pro jeho žaloby proti žalobkyni, protože byl obecným 
s~~de~ prodatele. ~ela-h !edy prorogační doložka upraviti právě věcnou 
pnslusnost, a to vyhradne ve prospěch okresního soudu vP., ano šlo 
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n stroje hodnoty dal,eko přesahující hranici příslušnosti okresního sou~u, 
8 nebylo-li p~matovano na ~~orovy soud, ne~ze ~m podle doslovu dolo~kl' 
ani podle jeJlho smyslu ~ ucele (.~. 91~ obc. ~~k.), sporna slova, V~IOZ!~l 
jinak, nežli, že se jimi mela vylotlcll! vecna pnslusnost, ]lnak vec,,;,e pr;
slušného soudu sborového. )inak byl by tu ~?:por mez,l ~tano':.~nln; vy
hradné příslušnosti okre~;llh~ soudu '! P " J~z by~a ~mena pnslusnos! 
věcná a slovem pokud pnslusnost nem vyhrazena ]lnemtl soudu. Takovy 
rozpo;' nebyl jistě firmou B. zamýšlen a proto jest doslov doložky vylOŽIl! 
tak by takového rozporu nebylo. Není tu tedy nejasnosti smlo~vy ve 
smyslu § 915 .obč. zák.~ která ,by se ~ýk~a~em po~le § 914,obč. za,k. ne
dala odstranitI. Ostatne by vyklad, Jaky zalovany chce dal! dolozce ve 
smyslu § 915 o~,č. z,ák. nebyl aJ'.i v jeho pro~T:'ěc~, k~yby, měla býti,pří
pustna věcná pr~slusnost sborov,eh~ soud~'.v~n DlZ prece Jest nuc~ne ,~a
stupování advokatem a spor take nakladneJsl. Rozpor se spisy Vidl stezo
vatel v tom že ho rekursní soud pokládá za obchodníka, než neprávem, 
jelikož tato 'o~olnost je ':lerozhodmí. Po~epsal-li žalovaný firmě B. objeď: 
nací list proJevil podpIsem souhlas s Jeho obsahem a mohl by platnost 
závazků' v objednacím listě převzatých popírati jen z dúvodů neznalosti 
obsahu, kdyby o něm byl v omylu a tento omyl mohl odpůrci podle !i 871, 
neb dle § 870 obč. zák. namítnouti. Že zalovaný byl ovládán při pod
pisování objednacího listu představou, že obsah objednacího listu nesou' 
hlasí s tím, co bylo ujednáno, nebo, že jeho nevědomosti o obsahu bylo 
druhou stranOtl využito lstivě pro jeho nezkušenost nebo neznalost čtení, 
nebylo zjištěno. Proto musí žalovaný nésti důsledky svého souhlasu da
ného podpisem objednacího listu. 

čís. 10558. 

Řízéní o. námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu neslDuží 
k přezkumu Dtázky, zda JSDU tu fDrmální předpoklady pro. vydání pla
tebního. rozkazu, nýbrž zda QbstQjí materielně, zda nárQk jím přiznan.ý 
jest po. právu. 

Směnečný zálmn (ze dne 13, prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na 
rQk 1928). 

Vepsání směnečné sumy v hQřejším pravém rohu směnky mimo kon
text vlastuíhQ směnečného prohlášení náleží k Qbsahu samé· směnky, 
leč že by šlo. o. nahDdilQu QkrajDvDu pDznámku, jež není kryta podpisem. 

UstanQvení § 6 (2) směn. zák, nepřichází v úvahu při: padělání 
směnky. O padělání směnek múže jíti jednak při nepravém podpisu (pa
dělání pDdpisu) nebo. byl-Ii jinaký Qbsah směnky, již určený, změněn 
neoprávněně. V tomto při:padě platí §§ 78 a 79 směn. zák. 

(Rozh. ze dne 21. února 1931, Rv 11 876(30.) 

Proti směnečnému platebnímu příkazu na .40.000 Kč namítl žalo
vaný Ing. H" že výše směnečné sumy vypsaná nad kontextem směnky 
v pravém rohu byla padělaná z 20,000 Kč na 40.000 Kč. Pro c e s n'i 
s o udp r v és tol i c e ponechal směnečný platební příkaz v platnosh 
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co do 20.000 Kč jinak ho zrušil, o d vol a c í s o u d směnečný platební 
příkaz zrušil zcela. D ů vod y: Úd,;j toh?, ~o má býti I?laceI}o, patří po
dle § 3 čís. 2 srn. zák. k I?o~statny:m n~le:lt~stem .ClZl. s:nen~y. Za~on 
nepředpisuje, na kterém mlst~ mUSI smenecny p;mz byl! 1;ldan, a Jest 
tudíž lhostejno, zda stal se udaj v kontextu smenky, CI mimo ko~tex~, 
pokud se Je!, údaj stal takovým způ8~bet;',. že jest kryt po~plsem sm~nec· 
ného dluzmka a pochybnost o prave vul! podpisovatele Jest vyloucena. 
Vyhovuje tedy'úplně předpisu § 3 čís. 2 směn. zák., byla-li částk.a peněz, 
jako v souzeném případě, udána jen čísly nad kontextem v pravem rohu. 
Byl-li tento údaj, který zněl, jak zjištěno, na ~O.O~O .Kč později po I??d
plSU žalovaného ing. H-a bez jeho souhlasu prepsamm cifry »2« zvysen 
na 40.000 Kč, jde o paděíání jeho směnečného prohlášení. Námitka ža
lující strany, že tato změna cifry musí býti považována jen za opravu, 
jest v rozporu se zjištěním prvého soudu, že se přepsání cifry stalo bec 
souhlasu žalovaného ing. H-a, tudíž proti jeho vůli. Nezáleží na tom, 
že v kontextu směnky byl, když směnka byla odevzdána žalující stra?ě, 
vepsán písmeny peníz "Kč vierzigtausend«, poněvadž v § 3 čís. 2 sm~n; 
zák. uvedené náležitosti cizí směnky bylo, jak shora dovozeno, dostatecne 
vyhověno tím, že se údaj směnečného peníze stal čísly nad kontextem 
v pravém rohu, aniž bylo třeba k němu odkázati ještě slovy v kontextě, 
takže pozdější vepsání směnečného peníze písmeny "Kč vierzigtausend« 
do kontextu jest, ježto se stalo po podpisu žalovaného ing. H-a bez jebo 
soublasu, pokládati za nerozhodný čin sloužící jen ke krytí provedeného 
již padělání. Jelikož v době podpisu směnky žalovaným ing. H-em pod
statná náležitost údaje směnečného peníze nechyběla a tudíž nešlo o do
plnění této náležitosti, nepřichází v úvahu ustanovení § 6, druhý odsta
vec, směn. zák. Vzhledem k tomu, že jde o padělání směnečného pro
hlášení, nelze použíti ani ustanovení § 4, prvý odstavec, směn. zák., tý
kajícího se nesrovnalosti údajů směnečného peníze písmeny a čísly. 
Námitka, že obsah směnečného prohlášení byl padělán, plyne ze směneč
ného práva samého a může podle § 87 směn. zák. býti uplatňována proti 
každému směnečnému věřiteli, i když nabyl směnky bezelstně (rozhodnutí 
býv. nejvyššího soudu ve Vídni, ze dne 16. března 1893, čís. 3037, sb. 
Czel. 674), a nezáleží na tom, zda padělání bylo provedeno nápadným 
způsobem čili nic. Na tom nic nemění okolnost, že jde o směnku prolon
gační, neboť vyplnění každé směnky, i prolongační, jest úkonem úplně 
samostatným, od vystavení směnek dřívějších neodvislým. Nelze však 
sdíleti názor prvého soudu, že směnka platí proti straně žalující jako 
bezelstné nabyvatelce směnky v původním nepadělaném stavu, tedy co do 
částky 20.000 Kč. Závazek směnečný jest rázu čistě formálního, může 
vzniknouti jen ze směnky, která jest opatřena všemi náležitostmi § 3, 
směn. zák. Podle § 3, čís. 2, směn. zák. musí býti ve směnce udán smě
nečný peníz a náležitosti této se pro žalobkyni nedostává, neboť pro ní 
mohla by býti rozhodná jen částka, na niž směnka nyní zní, a v žalobní 
směnce částka 20.000 Kč uvedena není. Na tom, jaký úmysl měl žalovaný 
při podepisování směnky, zda se chtěl zaručiti jen za 20.000 Kč, vÍlbec 
nezál.eží, neboť vÍlle stran o sobě nemůže míti za následek směnečný zá
vazek, ježto jde o závazek skripturní. Skutečnost, že se žalovaný zamýš
lel zavázati jen ku placení 20.000 Kč, nemůže tedv žalobkyně uplatniti 
v tomto směnečném řízení, pro něž není co do zamyšleného závazku ža-
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1 ého platné směnky (§§ 3, 78, 79 směn. zák.). Stanovisko toto sou
h~~:f i s literaturou (Grunhut "Wechse1recht« § 63, r:ozn. 2, Staub 
"Kommentar zur allgem. deutschen Wechselordnung« k cl. 76, § 16), 
i s judikaturou (sb. n. s. CIV. 3467). 

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

Důvody: 

Odvolací soud zrušil směnečný platební rozkaz zcela z důvodu! že 
'alobní směnkU pokládá v podstatné části za padělanou a proto vube_c 
~a neplatnou. Dovolatelka, ur:latňujíc d?volací dův?d,Čí~. 4 § 503 c. ~; 
s., snaží se dolíčiti v podstate toto: L ze slfr~ ~menecne .symy vepsan,~ 
do směnky mimo kontext (mimo kontext ~menecneho ~whl~se11l), !l~p~tn 
k obsahu směnky a že proto oprava teto Cifry. nem JeJlm pa~elamm. 
2. že nejde o padělání proto, že se ?r:rava tét9 Cifry stala vl!,s!ne ;;e svo
lením žalovaného Ing. H-a, ano pry slo o smenku rrolongac11l a za~ov~
ný nemohl dobře odepříti podpisj !ím, že neyyplmL v kont~xt~ smenec: 
nou sumu, zmocnil Ing. S. k dolycnemu vyplnem smenky~ 3. ze zalobk~.n~ 
sama mohla vyplniti směnku v kontextu na 40.000 Kc; toto vJpln~m 
se nestalo bezprávně, ježto se mŮŽe dovolávati podle § 6 (2) smen. :z:ak. 
své bezelstnosti; 4 . .že prý není zjištěno, že žalovaný Ing. H. napsal Cifru 
20.000 Kč po svém podpisu nebo před tím. Přijetí prý se nestalo s o~e
zením na 20.000 Kč ve směnce vyjádřeným podle § 19 neb 20 srn. zak.; 
5. že padělaná směnka není neplatná; nebylo ani tvrzeno, že od počátku 
neplatnou bvla a neplatnou zůstala;. 6. že směnka platí aspoň na původní 
SUmU 20.0ÓO Kč. Odpůrcem dovolatelky i v dovolací odpovědi uplat
něná námitka, že platební rozkaz nesměl býti vydán proto, že směnka 
nebyla bezvadná, není opodstatněna. Řízení o námitkách neslouží k pře
zkumu otázky, zda jsou tu formální předpoklady pro vydání platebního 
rozkazu, nýbrž zda abstojí hmotně, zda nárok jím přiznaný jest po právu 
(sr. Neumann, komentář k § 553). Rozhodnutí o námitkách nabývá ma
terielní právní moci a rozhoduje se jím spor věcně. Proto, pokud smě
nečný nárok věcně obstojí, lze ponechati platební rozkaz v platnosti. 
-Nelze souhlasiti s názorem, že vepsání směnečné sumy v hořejším pra
vém rohu směnky mimo kontext vlastního směnečného prohlášení, nená
leží k obsahu směnky samé tak, že směnka, neuvádějící směnečnou sumll 
v kontextu, jest neplatná pro nedostatek náležitosti podle § 3 čís. 2 srn. 
zák. Podle § 4 směn. zák. platí, je-li uvedena směnečná částka rozdílně 
čísly a písmeny tato částka. Je-li uvedena několikráte čísly nebo písmeny, 
pia Jí č,ástka :nenší. Toto ustanovení zákona vyhovuje zvyku, že se suma 
smenecná vyjadřuje i mimo kontext, v němž je zvykem vyjádřiti ji písme
I}Y, '; to v pravém rohu směnky nad kontextem čísly. Z toho jest zřejmo, 
ze zakon sá,:, považuje za. podstatný obsah směnky i čísla směnečné va· 
luty, uvedena n~.d kO,nt;xte!!" ja.k jest zvykem v pravém rohu, ovšem po
kud se snad YYJlmecne nejedna o nahodilou okrajovou poznámku, jež 
podpisem nem kryta. O takový případ nejde podle zjištění nižších soudů. 
Pr?t~ vepsáním s!,:,~nečné č,ástk,: 20.000 Kč do směnky nři přijetí, jež 
prave podpisem pnJemce melo by ti kryto, stala se tato částka 20.000 Kč 
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podstatnou náležitostí směnky a její pozdější změna bez· příjemcova svo
lení znamená její padělání. Není správné, uvádí-li dovolatelka, že nebylo 
zjištěno, zda Ing. H. vepsal směnečnou cifru 20.000 Kč po svém podpisu, 
či před tím. Prvý soud zjistil, že se Ing. H. mínil zaručiti jen za 20.000 
Kč a že proto tuto částku do směnky vepsal a směnku při tom podepsal 
a jinak nevyplněnou ji odevzdal S-ovi. Stalo se tudíž vepsání směnečné 
částky při podpisu jinak ještě nevyplněné směnky. Změna směnečné su
my na 40.000 Kč jest paděláním směnky, ana se stala bez svolení Ing. 
H-a. Svolení to snaží se dovolatelka marně vvvozovati z toho, že šlo o 
směnku prolongační, jež ještě nebyla na částku 20.000 Kč uplacena, a 
že nevyplnění směnečné sumy v kontextu znamená zmocnění nabyvatele 
k vyplnění podle § 863 obč. zák. Naopak žalovaný Ing. H. tím, že vepsal 
směnečnou sumu 20.000 Kč, dal nepokrytě a jasně .najevo, Že nechce, by 
směnka byla vyplněna na částku vyšší, a že tedy nedal k tomu zmocnění, 
a nezáleží na tom, zda mohl dobře odepříti podpis na prolongační směn
ce. Při padělané směnce nepřichází v úvahu ustanovení § 6 (2) směn_ 
zák. Tam jest jen stanoveno o doplnění chybějících podstatných náleži
tostí, a pokud se může dlužník neoprávněnému doplnění brániti. Ale pa
dělání směnky není jejím doplněním, nejde jen o doplnění, ana byla smě
nečná suma obsažel?:a v číslech ve směnce a později byla přepsána a ve
dle toho uvedena Jlllá cifra v písmenech. Vždyť směnce vyplněné na 
20.000 Kč nescházela podstatná náležitost podle § 3 čís. 2 směn. zák. 
a směnka nemohla býti v tom směru doplňována, nýbrž jen padělána. 
O padělání směnek může jíti jednak při nepravém podpisu (padělání 
p~dpisu) nebo, .byl-li jinaký obsah směnky, již určený, změněn neopráv
nen~. ~e ~p0.ru Jde o ~ruhý přípa~, o němž jednají §§ 78 a 79 směn. zák. 
Smenecny zakon neprevzal proste jen ustanovení čl. 75 a 76 srn. ř. (ra
kouského), nýbrž upravil následky padělání částečně jinak podle vzoru 
uherského směnečného řádu. Starý směnečný řád neupravoJal otázku pa
dělání obsahu směnky, nýbrž měl jen ustanovení o nepravých podpisech 
a o?~ nep~avém_ nebo pa~ě~a~ém přijetí, nebo rubopisu. Nauka i prakse 
haJ!!a lJ-azor, ze ,se yadelan}?I podstatné náležitosti směnky bez svolení 
zahzeneho tato nalezltost mCl, pokud ovšem jest změnou pítvodní podoba 
směnky odstraněna; ~e se tím stává směnka neplatnou a že tuto ne
p~atnost lze Jako na~lltku plynoucí ze směnky samé uplatniti proti kaž
d~rnu nabyvatelI. sme~y, ať_ pyl bezelstný nebo nebyl. Ovšem této ná
mItky nep1a!noslI moh.1I pou!:Iti jen ti, kdož podepsali před paděláním. 
Pro ty, kdoz podepsalI po nem, platila směnka podle změněného obsahu 
a byli p_odle něho v~záni. _Proti těm, kdož podepsali po padělání, ne
byla sm~nka r;eplatna,. kde,žl? proti těm, kdož podepsali před ním, byla 
nepl.!'t.n~, takz.~ n~bylI. ~~zani ani podle pítvodního nepadělaného ani 
padela!l1'!1 ~m~eneho J.eJI~o obsahu. Směnečný zákon v ~ § 78 a 79 
stanovl, z~ ~ .(llldosa.~h, vystavc~, příjemce a rukojmí), kteří podepsali 
pred _ padelamm, ruCI p~d!e puvodního obsahu ti, kdož podepsali 
po l\em, podl~ obsah~. z!:1.:'.nenéh~. Zákon nepřevzal v praksi a v nauce 
zast~,:a~ou zasadu d~lve]slho prav:a, že se pro ty, kdož podepsali před 
pad~lall1,m, .~!>sah s~enky neoprávněnou změnou v podstatné náležitosti 
padelany mCI a sm~nka se stává proti nim vítbec neplatnou. Proto se 
odvolacl soud nepravem dovolává spisovatelů uvedených v odvolacím 
rozsudku a nálezu uveřejněného pod čís. 3467 ve sb. n. s., ježto jest 
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. d' stars"ím právu J'ež se od nynějšího liší. Podle nynějšího 
tam Je nano o , ."' I t ob 'b"' '. e okládá se směnka padelana za nep a nou vu ec, ny rz za 
Pi:~aou n : to proti těm, kdož podepsali před paděláním, podle obs~h? 
POd 'h a protI' těm kteří podepsalI po nem, podle obsahu zmene" 
puvo il1 o" 1 ( ",. I) - k 'h Ano jest zjištěno že žalovaný Ing. H. podepsa pn]a smen 11 

n~p?~ěno~ ve směneč~é částce na 20.000 Kč a že t~prve pak byla 
v _ k de-Ia' na na 40 000 Kč ručí podle původmho obsahu za 
smen a pa ,",' '- - -d-I b 1 20000 Kč. NezaleZl na tom, zda zalobkyne neve e a ~e ? pemuse ~ 

"do "tO pade-Ia' ní Zákon nerozeznává Proto bylo dovolam zalobkyne veelo ' .. " d 
částečně vyhověti a obnoVIlI rozsudek prveho sou u. 

čís. 10559. 

Nemanželský otec nemá po smrti nem~nže!ské,ma~~ bez~dmínečné 
, o chovati 11 sebe dítě nýbrž rozhodl1je vzdy jen zajem dttete o tom, 

~r;~h~ má dítě býti ve V§chově a výživě, nikoliv zájem nemanželského 
otce, aniž přání poručníka. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, R I 1003/30.) 

Po smrti nemanželské matky bylo dítě vychováváno u )~jí !liatky, 
babičky dítěte. žádost nemanželského otceJ ,by mu bylo dl~e da?9,do 
výchovy, byla _zamítnuta s o u d y vše ch trl s t o II C, Ne J v Y s S I m 
s o u de m z techto . 

d ti vo cl u: 

Mimořádná dovolací stížnost mohl2 by míti úspěch jen za před
pokladít a z důvodů § 16 nesp. říz., jichž tu však n~ní: Zejmé!la ~e
odporují srovnalá rozhodnutí nižších soudít ustanov_em ~ 169 obc. :z:ak., 
any nižší soudy, vyšetřivše rodinné poměry nemanzelskeho. ~)Íce a Jeho 
dřívější nezájem o dítě dospěly k přesvědčení, že blaho a za]em ne!lialJ-
želského dítěte vyžadují, by bylo nadále ponechano v .do~avadll1 vy
živě a výchově své babičky. Podle ustálené judIkatury neJvysšího soudu 
nemá nemanželský otec po smrti nemanželské matky bezpodmínečné 
právo, dítě u sebe chovati, nýbrž rozhoduje vždy jen zájem dítěte o tom, 
u koho má dítě býti ve výchově a výživě, nikoli zájem nemanželského 
otce, aniž přání poručníka 

čís. 10560. 

Příslušným rozhodovati o dovolacim rekttrsu v případě § 2 vl. nař. 
ze dne 14. března 1930, čís. 29 sb. z_ a n. (jímž se provádí zákon 
o ochraně dětí v cizí péči a děti nemanželských), jest nejvyšší sOl1d. 

Byl-li dozor na dítě v cizí péči přenesen na Okresní péči o mládež; 
neměl okresní (poručenský) soud důvodu, by schvaloval usneseni jejího 
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představenstva. Nebyl-Ii dozor přenesen na Okresní péči, měl se okresní 
soud obmeziti po náležitém vyšetření věci na rozhodnutí, zda má býti 
dítě odebráno tomu, komu bylo svěřeno. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, R I 1048/30.) 

s o udp r v é s t o I i c e schválil usnesení představenstva Okresní 
péče o mládež, že se M-ovi oduznává zpúsobilost k řádnému opatrování 
svěřeného mu dítěte a že mu proto dítě bude odebráno. Rek u r sní 
s o u d k rekursu M -a napadené usnesení potvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu a zrušil usnesení 
obou nižších soudú. 

Stěžovatel mml, že jeho dovolací stížnost jest stížností ve smyslu 
§ 2 vl. nař. ze dne 14. března 1930, čís. 29 sb. z. a n., a adresoval 
ji proto na vrchní soud v Praze. Ve skutečnosti jest stížnost mimo
řádným dovolacím rekursem podle § 16 nesp. říz., neboť dozorčí úřady 
postupují, rozhodujíce o věcech přikázaných jim citovaným vládním 
nařízením, jakž ustanoveno v § 20, podle zákonů a nařízení o vyko
návání pravomoci ve věcech poručenských, tedy podle předpisú nespor
ného řízení. Příslušný!!, rozhodovati o dovolací stížnosti jest nejvyšší 
soud, a byla mu vrchmm soudem odstoupena podle § 44 j. n. právem. 

Dovolací rekurs jest opodstatněn. Ze spisú nelze seznati, zda okresní 
soud přenesl vykoná'<.ání dozoru, náležejícího mu na děti v cizí péči 
podle § 3 CIt. vl. nar. na místní Okresní péči o mládež. Než ať tak 
učini!_nebo neučinil, schválení usnesení představenstva Okresní 'péče že 
se stezovateli vúbec oduznává zpúsobilost k řádnému opatrov4ní svěře
n~ho mu dítěte. a že mu proto dítě bude odebráno, jest v rozporu le 
zakonem. Byl-lI dozor prenesen na Okresní péči neměl okresní soud 
vúbec dúvodu, by us~esení jeho představenstva s~hvaloval, nýbrž měl 
podle i,i 3 (6) CIt. nar. vyčkati případnou stížnost některého účastníka. 
Nebyl~li dozor na Okresní péči přenesen, měl se okresní soud jednak 
ob_mezlh na rozhodnutí, má-li dítě býti stěžovateli odebráno, iednak 
melo a mohlo se toto rozhodnutí státi teprve po náležitém vyšetření věci 
pro _ .které předpisy nesporného řízení a předpisy vládního nařízeni 
o p~ll~~.m ~tyku dozorčfc~ dúvěrníků s dětmi i s pěstouny poskytovaly 
dosh ycmny~h a spole~!lve a rychlé vyřízení zabezpečujících prostředkú. 
Ke. vse?becnemu, st! st~zova!elovy se ~1!1bo.c~ dotýkajícímu oduznání jeho 
ZPUSObl~osh, .by radne pecoval o ClZI dlte, nebylo ani zákonného ani 
skutkoveho ;akladu,. rozh_odnutí však, že mu dítě bude odebráno, ne
mohlo se stah na zaklade pouhého podezření, na něž poukazují nižší 
soud~, a nemohla pro" n~ býtL dostačujícím dúvodem výpověď Anny 
H-ove,. ne~oť_ne?yla ucmena pred soudem a byla v rozporu s VýSledky 
soudn.rhosetrel!l l?!5'.vedeného pod spisovou značkou Ne I 70/30. Sou- ' 
hlas pa u_sne.s~m mzslc~ soudú byla proto zrušena. Další řízení odpadá 
ponevadz dlte bylo zahm odevzdáno rodičúm, ' 
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Honební zákon pro čechy (ze dne 1. června 1866, čís. 49 z. zá~.). 
Ten kdo nebyl v rozhodčím nálezu uveden jako s~rana,. nen! ~pr~v

ěn ke 'zrušovací stižnosti (§ 46 zák.), třebas byl volan k lednall1 pred 
~ozhodčím soudem a se ho i súčastnil. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, R I 97/31.) 

Do výroku rozhodčího soudu, jímž ,byla stanovena náh_rad~ za škodu 
zpúsobenou zvěří, podalo zrušovací sÍ1žnost pod.le § 46 ceske~_o honeb
ního zákona město K. v Cecbárh. S o u d l' rve s t o II c e shznost za
mítl rek u r sní s o u d jí vyhověl. , 

N e j vy Š š í s o u d k dovolacímu rekursu majitelů pozemkú změn!1 
napadené usnesení v ten rozum, že se zrušovací stížnost města K. odmíta. 

nc!vocly: 

V nálezu smluvčího soudu, proti němuž podalo město K. projedná
vanou zrušovací stížnost (§ 46 honebního zák. pro Cech~) byla stano, 
vena jen výše přiznané škody a uvedeni ti, jimž přísluší. nahrada škody. 
Kdo jest povinen přisouzenou I!~hrado~, nebylo v nalez~ vysI?veno, 
ježto spor o to, ke kterému honblsh. patři pozemky; ohledne _ mch~ b~~a 
škoda smluvčím soudem projednávana, nebyl vynzen. Zrusovacl shz
nost podle § 46 honebního zákona pro Čechy přísluší však tomu, kdo 
nálezem smluvčího soudu byl k náhradě škody odsouzen nebo jehož 
nárok na náhradu byl nálezem zamítnut. Město K. není podle nálezu 
žádnou z těchto stran, najmě není stranou k náhradě škody odsouzenou 
a napadati nález smluvčího soudu, o nějž jde, zrušovaCÍ stížností ne
hylo tudíž oprávněno. Jeho zrušovací stížnost měla nižšími soudy z toho 
dúvodu býti odmítnuta. Na věci nic nemění okolnost, že město K. bylo 
k jednání před smluvčím soudem voláno a že se jednání toho súčastnilo 
jako . strana, která po případě může k náhradě škody býti povinna. 
Rozhodným jest nález smluvčího soudu a to, že v něm město K. jako 
strana povinná není uvedeno, takže (§ 7 ex. ř.) proti němu nález exe
kučně není ani vykonatelný. 

čís. 10562. 

I ve sporech nájemnich plati za zákonných předpokladů (§ 448 c. f. 
s.) předpisy o .řízení ve věcech nepatrných. Co se týče hodnoty před
mětu rozepře neplati tu, nakolik jde o způsob řízení, ustanovení § 58, 
odstavec druhý, j. n., nýbrž ustanovení § 448 c. ř. s. žalovanému se však 
ponechává obrana proti podcenění předmětu rozepře v žalobě. 

(Rozh. ze dné 26. února 1931, R I 111/31.) 
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Zalobu o vy~lizení nájemního předmětu následkem zrušení nájemní 
smlouvy oceml zalobce na 300 Kc. zalovaný proti tomuto ocenění nic 
nenamltaL ? r o c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. 
O d vol a c I s o u d odmítl odvolání jako nepřípustné. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl rekurs. 

Důvody: 

" Jde o otázku',zda v souzené}o~~při ~ ~yklizení bytu (§ 1118 obč. 
~~k. ~ § 3 (I) z~konav o ochrane naJemmku) Jest použíti předpisů pro 
nzem v vn~jJatrnych yecech (§§ 448-453, 501 a 517 cřs). Odvolací 
s~ud ~ozresll !uto otazku správně, uváživ, že žalobce ocenil v žalobě 
predplet ro~epre na 300 J.<č a že žalovaný proti tomuto ocenění nic ne
na~~taL Duvod] odvolaclho soudu souhlasí s důvody rozhodnutí nej
vysslho. so~qu c~s. 42~ sb. n. s., v němž bylo vysloveno, že zvláštních 
predplsu o nzel;ll ve. ve~ech nepat:ných jest dbáti i ve sporech nájemních. 
V tom ,s,;;yslu Jest Judikatura nejvyššího soudu důsledná (sr. také roz
hO~!lUlt CIS. 34, 161 a 9899 sb. n. s. a rozhodnutí čís. 961 sb. Nowakovy 
a c}s. 3286 S? O). U. n. ř. ?říVějšího nejvyššího soudu ve Vídni). 
S Ílm ~ouhlasl take rozh~dnult l2a př. čís. 1048, 4380 a 6836 sb. n. s., _ 
v l2~chz. byla vysl~vena zasada! ze pro otázku, zda jest o žalobě jednati 
v nZ,em bvagatelnul.3' rozhoduje žalobcovo ocenění, ledaže by žalovaný 
prokazal, ze pvredm;t spo;u ~a ~~dnotu nad meze uvedené v § 448 cřs. 
,Lze te~y ~ovsechne, odkazalt stezovatele na důvody uveřejněných roz
ho~nuh a test ~a vyvody rekursu odpověděti jen toto: Stěžovatel odka
zUJe .o,,: ~~edpI~ § 58 v druhý odstavec j. n., podle něhož ve sporech 
~. tt;vamv.naJe~~ll?O pome~u má býti položena ia základ ocenění suma 
clnze p!"lpadaJlcl na cely sporný čas t. j. činže za dobu po jejímž 
~Plynut,lv by moh! býti smluvní. pome'r výpovědí skončen (Neumann: 
om~nt~r k §v 5? I· n.), a dOVOZUJe z toho, že soud měl z úřední povin

~oSh ,Prezkouseh, zalobc.?yo ocenění podle donucovacího předpisu § 58 
ktru~y odstavec J. n. Stezovat~! ~~m se však vyhnul udání sumy činže 

era by ,byla ~ozho~nou; o cmzl se ve sporu vůbec nemluvilo a 'e~ 
z'd~~ta:mk~vpredlozené~o žalovaným k povolení práva chudých j~st 
,:'1 e I, ze, ~ ez?vatel plah 150 Kč měsíčně, což by poukazovalo k tomu 
f~dlze dah_ 1to~~ď půlměsíčn~ podle § 6 výpovědního a stěhovacíh~ 

vY pro Cec y CIS~ 172/1924 :-,b. z. a n. a což tedy sotva stanovisku 
stezovatelovu prospelo. Ale nehledíc k tomu 'J'est "_ "58 d h' d t 
J. - ť kb' ''i ru y o savec 
. .n .. pro v

O az u e:c vY,zna~u; Podle § 226 druhý odstavec cřs. iest 
k~J~lt 90 ~alobJ 'potre~na udam o hodnotě sporného předmětu jen tehdy, 
T/z vecna p r I, s 1 u vs, n o ~ t dovolaného soudu závisí na' této hodnotě 
tenk,us;o:o~~~~e§ 4~1J~~de 5 t~k neb~lo,v ~rotg~e gk;esn! .soud byl pr~· 
v. v dl ~IS. J. n .. vylucne pnslusny, at liž byla suma 
cdlrnuzhe, pOd te -I;, 58 dru~y od~tavec J. n. sebe vyšší. Také -podle "", 56 

Y o s avec a 59 1 n lest v, v d " "'I . h v , 'v' '. ocenem pre epsano Jen ve případech 
d~ln~\f Jest hodpot,a P!~dn:.etu sporu nikoli v peněžité sumě záležejícího' , 

eZI ap:? urvcent pnslusnostl<<. Mohlo tedv ocenění žalohcovo míti 
~řsto~~ ~nPhded za účel je~ docJlení v řízení bagatelního podle ~ 448 

. u amm " o noty sporneho predmetu«, ano nebylo žalováno o peně--
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žitou sumu a an se žalobce nenabídl, že by místo pte~~lětu v ~alobě 
žádaného přijal určitou peněžní částku. Ale pak bylo veClv zal~vaneho, by 
namítal a prokázal že jest ocenění nízké a že v pravde nejde o spor 
bagatelní. Již v t. z'v. »odpověvděch~ ministerstva :prav,:dl~?Sh k § v~4~ 
cřs. jest uvedeno, že cena predtpe}llv sporu, je[lz n~zalezl v .penezlt~ 
částce, má býti přijat~ po~le udam ~alobvcve, v zalobe, J;'0I:ud zalov.any 
neprovede důkaz, že predmet sporu ma vyssl cenu. Na temz~ s~~novlsku 
stojí i praxe nejvyššího soudu, jak jde na jevo z rozhodnuh ~nve CI~~
vaných. Pokud jde o yěcn?u přJslušno~t dovolaného S9U?U va netde o Pfl
pad § 60 j. n., nema ovsem zalov~ny v]!v n,a o~~nem 12.redmetu r,oze; 
pře žalobcem ale pokud jde o zpusob flzem mUze se zalobce branlÍl 
proti nízkém~ ocenění ž~lobcov~, j~~ ?y :nělo za ná~ledek. řízení baga: 
telní. Neprávem si tedy zalovany stezuje, ze by takovym zpusohem mohh 
vlastníci domu z nevraživosti nájemníkům bagatelní _ řízení vnucoval! 
a jejich existenci ohrožovati. Je zcela nerozhodné, že první soud zapsa~ 
žalobu do rejstříku pro pravidelné spory, že provedl řádné procesDl 
řízení a že s tím byly i žalobkyně srozuměny. Opravné soudy rozhodují, 
zkoumajíce otázku, zda je opravný prostředek přípustný, samostatně 
o tom nastaly-li předpoklady pro zvláštní předpisy o věcech nepatrných 
(rozh~dnutí čís. 34 sh. n. s.) a strany nemohou se dohodnouti ani vý
slovně ani mlčky na jiném způsobu řízení, než jest civilním řádem sO';ld
ním předepsáno, protože jde o předpisy donucovací. Protože tedy jde 
o věc nepatrnou, jest podle § 517 poslední odstavec cřs. proti usnesení 
odvolacího soudu rekurs vyloučen a musil býti podle § 526 druhý 
odstavec c. ř. s. odmítnut. 

čís. 10563. 

Proti soudnímu výroku v otázce, zda pro urážlivé výtoky má či nemá 
straně nebo jejímu zástupci býti uložen pořádkový trest, nemá ten, kdo 
byl urážlivým výrokem napaden, opravuého prostředku. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, R I 117/31.) 

S o udp r v é s tol i c e uložil právnímu zástupci strany pořádkový 
trest podle §§ 86 a 220 c. ř. s. pro urážlivé výroky o druhé straně. 
Rek u r sní s o u d k rekursu právního zástupce napadené usnesení 
zrušiL 

N e j Vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs druhé strany. 

Důvody: 

-Podle §§ 86 a 199 co ř. s. ponecháno jest úvaze soudu, zda má 
straně neh advokátovi býti uložen pořádkový trest. Toto soudu vyhra, 
žené právo jest nezávislé na návrhu stran. Z toho vyplývá, že právo 
k rekursu přísluší jen tomu, komu byl pořádkový trest uložen, nikoliv 
však i uraženému odpůrci, zástupci, zmocněnci, svědkovi neho znalci 
(§ 86 c. ř. s.), pokud se týče i soudci (§ 199 c. ř. s.), jimž vyhražuje 
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zákon právo trestního stíhání a kteří tudíž nejsou dotčeni tím, že pořád
kový trest uložen nebyl (srovnej rozh. býv. nejv. s. vídeňského uveřejněné 
v úř. sb. pod čís. 1119). 

čís. 10564. 

Není účelem důkazu výslechem stran poskytnouti jim možnost, by 
při něm uváděly nové skutečnosti na podporu nároku neb obrany. 

Toho, kdo podepsal přijatou směnku na přední straně bez bližšího 
označení, jest podle čl. 81 a 83 směnečného řádu pokládati za spolu
akceptanta. 

Jednatel společností, jenž s ní spolu akceptoval směnl{u, jest podle 
čl. 83 směnečného řádu zodpovědným věřiteli společnosti, na jehož 
újmu ztenčil úkojný fond společnosti, vybrav si ze společenského jměni 
hodnoty, na něž neměl nároku. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, Rv I 55(30.) 

Žalující firma domáhala Se na žalovaném Karlu S-ovi zaplacení 
55.000 Kč, ježto žalovaný podepsal směnky, na nichž byla uvedena 
jako trasát firma S. a spoL, společnost s r. o. Nárok svůj opírala žalob
kyně jednak o směnečný závazek, jednak o čl. 83 směn. řádu. Pro
c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Jest 
správným tvrzení žalovaného, Že na směnkách jest uvedena firma Bratří 
S., společnost s o. r. jako trasát a při druhém podpisu Karel S. není 
žádný dodatek. Poněvadž však žalovaný obě směnky podepsal vlastno
ručně, nejen jako jednatel firmy Bratří S., nýbrž í sám osobně, stal se 
takto osobně vedle firmy Bratří S. spolupřijatelem směnky podle čl. 81 
směn. ř.a proto ho postihuje směnečný závazek z obou směnek proti 
žalující firmě a jest z těchto směnek vystavených dne 23. února 1922 
a 27. března 1922 směnečně zavázán. Jak nesporno směnka vystavená 
dne 23. února 1922 na 25.000 Kč byla splatná dne 22. srpna 1922, 
směnka vystavená dne 27. března 1922 na 30.000 Kč byla splatná dne 
31. srpna. 1922. Obě směnky byly včas protestovány. Podle čl. 77 smě
nečného řádu promlčuje se směnečný nárok ve třech letech ode dne 
splatnosti směnek. Končila tedy tříletá promli'ecí lhůta u prvé směnky 
dnem 22. srpna 1925, u druhé směnky dne 31. srpna 1925. Jsou tudíž 
oba _smě~ečt;é p~roky 01?írající se o tyto dvě směnky promlčeny, poně
vadz smenecne zaloby, Jak nesporno, nebyly podány. Promlčením smě
nečnoÝc~ nárok~ zanikl i směnečný solidární závazek obou spoluakcep
~antu, ~al~vaneho ,Ka:la S-a a Bohumila S-a a nemůže proto žalobkyně 
zalobm narok oplrah o tyto promlčené směnky jako nárok směnečný. 
Žalobkyně však dále tvrdí, že podle ustanovení čl. 83 směnečného řádu 
přísluší jí proti žalovanému i proti Bohumilu S-ovi nárok z bezdůvod
:>ého obohace~( a .ž~ kromě loho přísluší jí i nárok z důvodu náhrady· 
skody ~)o~le predplsu ?bč.~ns~ého zákona, poněvadž její škoda k I. lednu 
1928 Clm 80.847 Kc, ]lchz nezaplacením byl její majetek zmenšen .. 
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Poněvadž, jak již odůvodněno, žalovan~ pod;,psal ~mě?ky jako. s~olu
akceptant, jest žalobkyně opráv~ěna, .oplrah . zalobnl na~ok proh _ zal?
vanému o ustanovení čl. 83 smen. radu. Narok podle cl; 83 smen. ~. 
podléhá však obec~oprá;,?ín:u prom1~ení 'p'o~le ustanovem § 1489,obc. 
zák., to jest promlcení tnletem~, kte!; pO:ll:a tep!ve ~nem"kdy sn;,enka 
promlčena. Poněvadž v SOHzenem pnpade, Jak J1Z oduvodneno, smer:ky" 
o něž jde. byly promlčeny 22. srpna 1925, a 31. Jrpna 19_25, _ nastava 
promlčení žaloby z bezdůvodného ~~ohacem podle cl. 83 smen. r. ~eprv: 
dnem 22. srpna 1928, pokud s,: tyce dnem ~ 1. srpna. I ?28. !,or:evadz 
žaloba bvla podána dne 31. brezna 1928, Jest prokazano, ze zaloba 
opírajíc(se o ustanovení čl. 83 směn. ř. jako žaloba z bezdůvodného 
obohacení není promlčena. Žalující strana musí dále dokázati, že žalo
vaný Karel S. byl na její škodu obohacen zažalovaným penízem. V tomto 
směru zjistil soud. že žalovaný vybral ze společnosti s r. o. celkem 
364.365 Kč, ač měl nárok jen na 301.831 Kč. vybral tudíž o 62.534 Kč 
více a jest proto nejméně o tolik obohacen. Kmenový podíl 50.000 Kč 
nemůže býti odpočítáván, poněvadž naň podle ustanovení § 82 zák. 
o společnostecl;. s r. _o. žalovaný }ako sp_olečník nemá nárok, pokud spo
lečnost trv8.. :,polecnost byla sice zrusena v roce 1924, ale hkvldace 
není dosud ukončena, jak zjištěno svědkem Bohumilem S-em, a proto 
podíl 50.000 Kč nemůže býti vzat do úvahy při rozhodování o tom, zda 
jest žalovaný povinen zažalovanou pohledávku zaplatiti, an podíl 
50.000 Kč musí zůstati vybrazen na uspokojení všech věřitelů. Poně
vadž žalovaný směnky, o něž jde, vystavené dne 23. února 1922 a dne 
27. března 1922, znějící celkem na 55.000 Kč, dané žalobkyni na úhradu 
trhových cen za prodané zboží vlastnoručně podepsal 3 tak se stal spolu
dlužníkem, byl by povinen těchto 55.000 Kč žalobkyni zaplatiti, kdyby 
byla žalující strana po splatnosti obě směnky za promlčecí lhůty zaža
lovala. Poněvadž žalobkyně tak neučinila, směnečný závazek promlčením 
zanikl, avšak žalovaný o těchto 55.000 Kč, které by byl musel zaplatiti 
žalobkyni za dodané zboží, jest takto bezdůvodně obohacen, žalobkyně 
pak o totéž na svém jmění zkrácena, ana její neuhrazená pohledávka 
za firmou Bratří S. činí dosud 80.847 Kč, jest proto žalovaný povinen 
těchto 55.000 Kč žalobkyni zaplatiti podle čl. 83 směn. řádu. Žalovaný 
neplatí však těchto 55.000 Kč ze svého, ano jest zjištěno, že si ze jmění 
firmy Bratří S. bezduvodně vybral 62.534 Kč, tím jmění firmy o tento 
peníz zmenšil a jest bezdůvodně obohacen opět na újmu věřitelův, tedy 
i žalobkyně. Okolnost, že směnky spolupodepsal i bratr žalovaného 
Bohumil S., že tedy i on jest spoludlužníkem, nemá právní význam, 
poněvadž i po směnečném promlčen~ trvá v tomto případě solidární 
závazek obou .směnečných spoludlužníkův jako takových po rozumu usta
novení § 896 obč. zak. a čl. 281 obch. zák. a proto jest žalobkyně opráv
něna vymáhati zaplacení 55.000 Kč na žalovaném, který jest obohacen 
právě o tento peníz. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 
D ů vod y: Nesprávné právní posouzení spatřuje odvolatel nředevším 
ve výkladu, který prvý soud dává čl. 81 sm. ř., maje za to, že se žalo
vaný stal spolupřijatelem směnek, o něž jde, podle čl. 83 sm. ř., ačkoli 
na nich iako trasát uvedena jest jen adresa firmy »Bratří S.« tak Že 
jen tato firma jest příjemcem směnek, a poněvadž žaloba z obohacení 
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podle čl. 83 srn. ř. jest přípustná jen proti akceptantu nebo vydah~li 
směnky, nikoli proti jiným směnečným dlužníkům, najmě nikoli proti 
pouhému spolupodpisateli směnky nebo avalistovi, měla prý žaloba jiz 
z tohoto důvodu býti zamítnuta. Tento názor jest lichý, neboť podle 
dřívějšího směnečného řádu, jehož ustanovení jest tu použíti, jest roze
znávati podpis avalisty od podpisu bez dodatku, t. j. od podpisu »spolu
podepisatele«. Tento klade se v zákoně na roveň akceptantu, nikoli 
ručiteli, jakž o tom svědčí již slůvko »nur<, ve čl. 81 srn. ř. (»mitunter
zeichnet hat, selbst dann, wenn er sich dabei nur als Biirge (peraval) 
benannt hak). Poněvadž zákon ve článku tom klade spolupodpisatele na 
roveň příjemci, jest ve čl. 83 srn. ř. slovem »akceptant« rozuměti i spolu
podpisatele. Nový zákon směnečný ze dne 13. prosince 1927 čís. I sb. z. 
a n. na rok 1928 nezná již pojem spolu pisatele směnečně zavázaného 
(§ 86) a co do směnečného rukojemství (avalu) zavedl v §§ 62-65 ještě 
přísnější formalismus. Jest sice pravda, že na obou směnkách jest uve
dena jako trasát jen firma »Bratří S.«, společnost s r. o. a že při druhém 
podpisu Karel S. není dodatku. Leč výpovědí Bohumila S-a jest zjištěno, 
že, když se žalovaným žádalo prolongaci směnek, pokud se týče o další 
úvěr, majitelé žalující firmy trvali na tom, že oba musí podepsati směnky 
nejen jako jednatelt' společnosti za firmu, nýbrž i za svou osobu, čímž 
dán výraz vhodné vůli obou stran, že firma i její majitelé mají se za
vázati stejně, to jest jako spoludlužníci, spoluakceptanti, jinak, kdyby se 
bylo jednalo jen o směnečné rukojemství, bylo by se to dodatkem při pod
pisu vyznačilo. Má proto i soud odvolací za to, že se žalovaný právě tak 
jako jeho bratr Bohumil S. vlastnoručním podpisem obou směnek vedle 
podpisu firmy "Bratří S.« stal vedle firmy osobně.spolupřijatelem směnky 
podle čl. 81 srn. ř. a že tudíž přísluší žalující firmě proti němu i proti 
Bohumilu S-ovi, any směnečné nároky ze směnek zanikly promlčením 
podle čl. 77 srn. ř., nárok z bezdůvodného obohacení podle čl. 83 srn. 
ř. Odvolatel napadá dále názor prvého soudu, že se na úkor žalující 
firmy bezdúvodně obohatil o více, než 55.000 Kč a že i. po směnečném 
promlčení trvá v souzeném případě solidární závazek obou směnečných 
spoludlužníků jako takových tvrdě, že stalo-li se obohacení nestalo se 
jen na úkor. žalující firmy, nýbrž na úkor všech věřitelů fir~y a že bv 
tato participovala na tom jen v poměru výše své pohledávky k úhrnku 
pohledávek všech věřitelú firmy, dále, že, měl-li by žalovaný ze spole
čenského jmění něco přebráno, zústal by to společnosti dlužen a tato 
by to mohla na něm vymáhati, tak že by nebyl nijak obohacen, a že ná
rok podle čl. 83 srn. ř. jest nárokem obecnoprávním, na nějž se nevzta
hují ustanovení ani občanského zákona ani obchodního zákona o so
lidárním závazku. S názorem tím nelze souhlasiti, neboť podle zjištění 
prvého soudu obohatil se žalovaný na úkor žalující firmy o více než 
55.000 Kč (nejméně o 62.534 Kč), neboť se svým bratrem Bohumilem 
S-em zboží žalující firmou jim dodané rozprodali, peníze z firmy v ne
přípustné výši vybrali a dali žalující firmě směnky, jež zůstaly nepro
placeny. Oč se žalovaný takto obohatil, o to platila firma "Bratří S.« méně, 
o to přišla žalující firma ve zboží. Ještě v roce 1922, kdy ztráta firmy 
Bratří S. činila 910.706.39 Kč a předlužení 1,094.112.71 Kč, přebral' 
u ní žalovaný 52.268 Kč. Celková pohledávka žaluiící firmy za firmou 
»Bratří S.« činí k 1. lednu 1928 80.847 Kč kromě 51.546 Kč, jež se 
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zavázal spláceti Bohumil S. Podle sp~le.če~ské s~louvy, (čl. ,17) směli 
se s olečníci děliti jen o čistý zisk, vyblramm penez z pred~uzene fIrmy 
b 10P hrubým nedbáním předpisů v ~§, 22,,~3, !23 ~ 125 z:,k. ? ~pol~c-
y t h s r o a \,ědomy' m poškozovamm ventelu a vmou a Jednamm za

nos ec .' , '55000 KV S I'd'r I 'h byl majetek žalující firmy zmensen aspon o '. c. o I a : 
ov~ne. ~azku žalovaného i po směnečném promlčení plyne z ustanovem 

nosy z~ne'ho I'a' du dále z §§ 896 a 130 I obč. zák. a z čl. 280 a 281 obch. 
smenec, . 'd' t" k f·· a zák Ostatně k 55.000 Kč dojde se I bez soh a~nos 1 zavaz 1! ~n31 lim 
B tV

' S dluhuje žalobkyni dosud 80.847.04 Kc a 51.546 Kc, Jez BohunJf ~I převzal k placení. Názor prvého soudu, že pvro~l~ení žalo~y z obo
hace~í lze počítati teprve, kdy nárok byl smenecne prom1cen, Jest 

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

D ů vod y: 

Dovolání vytýká jako kusost řízení (§ 503 ~ís .. 2 c. ř. s.), ,že odvol~cí 
snud pominul důkaz výslechem stran. ~okladaJSI sbk~ttkove okdolno.,tJ, 
o nichž důkaz ten podle dovolat~lova na~?ru, me ~ I prove ~n, .z~ 
dokázané ostatními průvody a vysledky nzem~ nemel odvo~acl so·LI 
ani příčinu ani zákonnou možnost (§ 371 ~ruhy vodstavec c. !. s.) na
říditi ještě dokazování výslechem stran. yytka" z~. provedemI!l tohot~ 
důkazu měla dovolatelí býti poskytnuta nejen pnlezltosl, b~ sve h~rzen} 
jako strana potvrdil, nýbrž i lI!~žnost, ,by o podal potrebna vysvětl~n~, 
zejména vysvětlení, jež znalec ucetmct~~ ~~st~yll stranam" zneu~nava 
podstatu důkazu výslechem stran, zamenu]lc JI. vse .. skut~ovym p;ed!l~
sem stran. Jen při tomto může e má s~r~na" vylIcuJlc sbeh sporne ,:~c!, 
uváděti v soudní známost skutecnostI JeJI narok a obranu 'podpo~Jlcl, 
nemůže a nesmí však tak učiniti při důkazu výslec~.u, stran, )ehoz ucelem 
jest jen, by skutečnosti nárok a obranu POd12?ruJ~cl, kter~. strana, vy
líčujíc sběh věci, již přednesla v průvodním nzem, pod za~Ot;nOU ~vod
povědností (§§ 376, 377 c. ř. s.) potvrdil~. Pok;.ts dov,olam, dOIICltI, 
že skutečnosti, pro něž odvolací soud pokladal du~a~ vyslec~em st~at; 
za zbytečný, k plnému důkazu nepost~čova~~, se,lhava"proto~e za~lh~ 
do oblasti hodnocení prúvodů, dovolacl?,u I},zem v nvepnpus)ne. Pravm 
názor, že toho, kdo - jako v so~:,enem p:lpa~e z~lovany - ~~~~p
tovanou (přijatou) směnku podel?lse. na pre~m strance bezbltzslho 
udání, v jaké vlastnosti podeplsule,o Jest pokladatJ z~ spolu~~ceptat;t~, 
jest v prax!.i ve vědě q,osti ~vorně hv~jen a též v d0,v0I31cl soud Jej, poklada 
za správny, pokud ovsem Jde o pnpa~y, Jez, Jakz v soUzenem sl20ru 
jest nepochybné (§ 107 sm. zák.), Jest posuzova!1 pvo,dle (stareho) 
směn. řádu, jenž v příslušné části (čl. 81 a 83 smen. radu)v byl.c~o
vým) směnečným zákonem v jeho §§ 86 a 89..<.§ 62) pod~tatne ;omenen. 
Marně se dovolání snaží pro žalovaného uháJItI postavem pouheho ava
listy, poukazujíc k tomu, že podle přání žalující firmy. musil ~alovan~ 
za dodané zboží »ručiti« a proto směnky spolupodepsatI. Jest vseobecne 
známo, že se i v obecné mluvě i v právním názvosloví používá slova 
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,>ručiti" nejen, jde-li o pouhé utvrzení práva závazků ručitelem .,ýbrž 
i, jde-li o původní a samostatný závazek dlužníka (sr. na příklad zá
~ony o (povinném) ~učení železničních podniků (čís. 27jl886) za 
sko?y z provc;;;ov~.ní Jí~dních si~ostrojů (čís. 162/1918 a jiné). Ro~něž 
ne!reba se obslrneJI oblrah s otazkou, zda ručení z dúvodu obohacení 
po~le čl. 83 srn. ř. jest solidární, neboť podle seznání nižších soudů 
~Im to, oč žalovaný ~ tudíž sám, nikoli snad spolu s jinou osobou __ 
Jest obohacen, 62.534 Kč 16 h, tedy více než zažalováno. 

. Neprávem I?apadá dovolá~í" názyo!: odvolacího" soudu, ž~ žalovaný 
byl dovo!ate!ovyym postupem, LeJz y mzsl soudy ma]1 za prokazaný, obo
~acen a yze trn: zalobkyyne. !1trpela skyodu~. poukazujíc mimo jiné i k tomu, 
ze, utrpela-h zalobkyne ujmu, utrpela JI Jen v poměru své pohledávky 
~ .s0uh~nu všech pohledávek věřitelů firmy bratří S. Žalující firma utrpěla 
ujmu, hm, že. za .~boŽí, dodané pro firmu bratří S., dostala směnky, které 
v .za~alovane, vysl n:byly zapraveny. Pr?č. by směla žádati zaplacení, 
ze]men.a na z!llovanem tako. r;a spoludlyzmku nebo ~ podle jeho vý_ 
kladu Jen ~ Jako na ruclteh len v pomeru dovolatelem uvedeném aneb 
proč by měla vyčkávati, až ostatní věřitelé na jejího dlužníka d~kročí, 
nelze seznati. Mohlať ~ mimo případ úpadku ~ žádati plné zaplacení 
bez ohledu na ostatní věřitele svého dlužníka. Že zaplacení nedostala 
jest právě její újmou, jejíž náhrady se domáhá na žalovaném z dúvodt; 
jeho obohacení. Jejímu nároku není na závadu že trestní řízení proti 
žalovanému bylo podle § 90 tr. ř. zastaveno, neboť tím není rozhodnuto 
o soukromoprávních nárocích (§§ 47 a 366 násl. tr. ř.) a není mu aa 
závadu ani, že i třetí osoba ~ firma bratří S. ~ prý má proti žalova
ném.u ,nárok na vrácení toho, co u ní bez oprávnění vybral, neboť jednak 
nem Jisto, zda a kdy firma možný její nárok proti žalovanému bude 
vymáhati, a za druhé jest do doby, pokud ona svúj nárok nevymáhá, 
žalovaný na újmu žalobkyně obohacen. Obavy dovolatele, že i firma 
bratří S. múže svůj nárQk proti němu kdykoli vymáhati a že by pal( 
po případě musil nyní zažalovanou částku zaplatiti dvakrát ~ firmě 
i žalobkyni ~ jsou liché, protože žalovaný, zaplatě zažalovanou částku 
žalobkyni, bude moci proti žalobě firmy bratří S. s úspěchem namítati, 
že tímto jeho placením zanikl nárok nyní žalující firmy proti firmě 
bratří S. a že žalovaný také již není obohacen. Ani na tom v souzeném 
sporu nesejde, zda zboží, jež žalobkyně dodala a za něž zaplacení ne
dostala, dodala firmě bratří S., či přímo žalovanému. žalovaný byl jed
natelem společnosti této firmy. Vybral-li ze jmění společnosti peněžité 
částky, mimo jiné i za zboží žalobkyně utržené, nemaje na vybrané 
částky, jak dolíčeno, nárok, ztenčil tím úkojný fond, z kterého by ža
lobkyně byla mohla dojíti zaplacení, na její újmu k svému prospěchu, 
obohatil se tedy bez důvodu na újmu žalobkyně. Obohatil se ovšem 
v první řadě na újmu firmy bratří S., jejímž prostřednictvím se zboží 
žalobkyně a za ně utržené peníze dostaly do jeho moci, ale obohatil 
se zároveň i na újmu žalobkyně, o j€'jíž zaplacení se nepostaral, ač 
o jejích nárocích věděl a jejich uhrazení bylo i jeho povinností. Nižší 
soudy odsoudily žalovaného právem z důvodu neoprávněného obohacení. 
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Na straně jest jen, by přednesla skutkQvý PQdklad nároku neb 
.obrany. Právně tento skutkQvý PQdklad zhQdnotiti není povinnQstí 
strany nýbrž úkQlem SQudu. 

Ad~Qkát vystupující při sjednávání dohQdy sice fQrmálně jako zá
stupce jeddé strany, ve skutečnQsti však jakQ právní PQ~adce QbQU 
stran, jest .oběma stranám zQdpQvědným podle § 9 adv. r. a § 1299 
Qbč. zák. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, Rv 1 192(30.) 

žalobkyně domáhala se na žalovaném advokátu zaplacení 5.000 Kč. 
O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, N e j vy Š š í s o u d uznal 
podle žaloby. 

o ů vod y: 

Jest souhlasiti s dovc;lacím spisem, ~e P?yinI?ostí ž~lobkyně bYlo 
jen by přednesla s k u tec n o s t I, o ktere sVUJ narok oprela (§§ 1/7 
až '179 a § 226 c. ř. s.), nikoli,::, by je právnic~y :hodnot~a. To b~lo 
věcí soudu. Žalobkyně uvedla v zalobe v podstate, ze se sesla se svym 
bývalým manželem v advokátní kanceláři žalovaného k jednání o roz
luku, že bylo ujednáno, že obd~í ~d ,manžela .5.000 Kč, jak~i1~. bude 
manželství prohlášeno za rozloucene, ze advokat nebude provadetr r?z
luku dříve než bude 5.000 Kč manželem u něho, složeno, že tyto pemze 
skutečně byly složeny, o čemž ji advokát dopisem ze dne 13. č~rvenc~ 
1928 ujistil a se Ještě v do~is~ z~ dnye 22. s!l'na, 1928 ptal" Jak ma 
peníze pro ni složené zaslah, ze ]asne proh~asll" ze pemze zalobk~r:~ 
sám vyplatí, jakmile rozluka bude provedena, ze vsak ~op:s~!il z I ~ zan 
1928 jí oznámil že jí peníze vydati nemůže, protože Je je]1 manzel ze 
záložny vybral; Že žalovaný advokát neměl právo podávati žádost nebo 
žalobu o rozluku, dokud neměl 5.000 Kč složeno ve své kanceláři neb 
ve své výhradné disposici a podal-li žádost nebo žalobu o rozluku bez 
toho že jí sám ručí za správné vyplacení této částky, k jejímuž vypla
cení' se zavázal. Tento přednes kvalifikoval první soud jako nárok ze 
smlouvy schovací (§§ 961 a 964 obč. zák.), odvolací soud naproti tomu 
jako nárok z tvrzeného smluvního závazku advokátova, podotknuv, že 
se žalobkyně snažila teprve v odvolacím řízení opříti žalobní nárok 
o poměr zastupitelský neb o náhradu škody z opomenutí, což prý lYy 
bylo nepřípustnou změnou žaloby, a že prý tu nejde ani o závazek ruko
jemský, k němuž chybí písemné prohlášení (§ 1346 druhý odsta,::~c 
obč. zák.). Odvolací soud, opakovav důkaz výslechem stran a opatřlv 
si od záložny znění vinkulace vkladu, schválil skutkové zjištění prvního 
soudu a zamítl žalobu pro nedostatek pasivní legitimace žalovaného. 
Nelze souhlasiti s odvolacím soudem, že prý žalobní nárok nebyl opřen 
o poměr zastupitelský a o závazek k náhradě škody. Žalobkyně vůbec 

l6" 
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neuváděla v hl~bě, o taký právní předpIs svůj nárok opírá a nebyla 
pOVlllna to uvad.elI. StaS!1o, ;.e. uvedla skutkový děj, z něhož svůj nářok 
vyvozo~ala, ~ uCl.mla pre~ny zalobní návrh. Stačilo, že uvedla, co bylo 
mezI ~11 a byvalym manzelem za spolupůsobení žalovaného advokáta 
u]~dnano ~ CD s:. dále stalo .• Uvedla-li výslovně, že žalovaný neměl! 
p!a~O pod~vab zad?st nebo zalobu o rozluku, dokud neměl peníze slo
zene ve sve. kancelan, nebo ve své výhradné disposici a že, podav žá
~ost nebo zalo}yu' b~z .tohoto, ručí sám za správné vyplacení, nazna
co vale ~OStl zretel~e" ze ~e domáhá na žalovaném odškodnění z jeho 
zav~nen,1. Pokud ~ejmena jct,e ? žal~bní větu, že žalovaný sám ručí za 
spravne vyplacem 5.000 Ke, lest zre]mo ze souvislosti s ostatními ža· 
lobními ú.daji:, ž~ tím .ne~í míně,n. závaz~k rUkojemský, nýbrž že mělo 
byb proste vypdreno, z~ z~lova,ny jest prav z .vyplacení zmíněné částky. 
Zaloba .l.~s! t~d~.P? pravm, strance oprena nejen o tvrzený - a ovšem 
podle z]1stem mzslch soudu nedokázaný - osobní závazek žalovaného 
ž~ p.e~íze ~udou slo~eny u něho. a že on sám je žalobkyni vyplatí: 
nybrz 1 o narok, na nahradu ::avlllené škody, jak to žalobkyně jasněji 
t~prve v 0ct.volac.l.~ .sQlse vy']::drovala., NaJ:ok na náhradu škody jest 
'e sku:~oyy~h z]1s,temch mzsl~h soudu oduvodněn. Odvolací soud pře· 
vzal Zjlstem prvmho soudu, ze se žalobkyně dostavila s manželem do 
kanceláře žalovaného, kde souhlasně uváděli, že chtějí provésti rozvod 
a rozluku manželství; že žalovaný je upozornil, že se dá věc urychliti 
bud~-h na manželo.vu žalobu ,::ydán prot! ma!,~elce rozsudek pro zmeš~ 
kam a bude-Ir na jeho zaklade pak podana zadost o rozluku' že man· 
želé s tí~l soyhlasili a _~jed~ali, že ~anžel dá manželce 5.000 Kč po 
rozluce, ze vsak ]e SIOZl pred prvmm rokem, který bude ustanoven 
v rozv?dové. při a ~e je uloží u peněžního ústavu; že žalovaný dojednal 
s m~nzely, ze prvm rok v rozvodové rozepři nebude konán, dokud žalo
v~ny '}ebude mí!i potvrzení o lom, že manžel složil 5.000 Kč do peněž. 
mho ustavu, t. j. do občanské záložny; že se tak stalo a že o tom byl 
žalovaný vyrozuměn záložnou v potvrzence ze dne 3. března 1928' 
ž~ i ro;.v.od i}o:luka b~ly po~le smlu~en_éh_o postupu provedeny; že podl~ 
ujedm,;m mel zalovany pemze v zalozne vyzvednouti a je žalobkyni 
po pravoplatné rozluce poukázati; že žalovaný sdělil záložně že bude 
disponovati~kladem manželovým jako jeho zástupce; že se ~ to také 
pokus!l, ale ze mu tam bylo oznámeno, že manžel mezi tím peníze vy
bral,; že žalovaný sice za manželem jel, ale nic nepořídil. Mezi stranami 
nem sporpé, že žalovaný oznámil žalobkyni v dopise ze 13. července 
1928, ze JakmIle bude vydáno usnesení o rozluce, má nárok na výplatu 
P~:r~z u něh?, složer:~~h a.že S. yýplatou peněz může počítati koncem 
zan nebo pocatkem n]na; ze ]este v dopIse ze 22. srpna 1928 psal ža· 
lobkyni, že se u soudu přesvědčí o doručení usnesení a že pak není pře
kážky, by jí nezaslal částku smluvenou a pro ni jejím manželem složenou 
a táže se jí, kam jí má částku dirigovati; že však v dopise ze dne 1. září 
1928 oz!,ámil žalo_bkyni, že sice dal záložně rozkaz, by jí poukázala 
5.000 Kc, ale obdrzel odpověď, že záložna vyplatila peníze již 5. května 
1928 manželovi -, že tedy žádá, by to vzala na vědomí a zařídila věc. 
lak uzná za nejlepší. Nižší soudy zastávají názor že žalovaný nebvl se 
;'~Iobkyní ve smluvním poměru a že nebyl práv~ím zástupcem j~jím, 
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nýbrž manželovým. Formálně ovšem vystupoval žalovaný i v rozvodo
vém sporu i v rozlukovém řízení jen jako právní zástupce manželův, ale 
nižší soudy přehlížejí skutečný stav věci, který samy zjistily, zejména, že 
byl celý postup mezi manžely na radu advokáta již předem smluven. 
Při tomto ujednání byl advokát právním poradcem obou stran a měl 
tedy podle § 9 adv. řádu a § 1299 obč. zák. šetřiti odborné opatrnosti, 
by žalobkyně nepřišla ke škodě a aby jí výplata smluvených 5.000 Kč 
byla zajištěna. Vždyť ujednaný postup nebylo lze jinak provésti, než za 
souhlasu obou stran. Jako advokátovi mohlo mu napadnouti, že vkla· 
datel záloženského vkladu mohl by jej zase vybrati, a bylo jeho povin
ností, když obdržel od záložny potvrzenku ze dne 3. března 1928, v níž 
jest uvedeno, že vklad jest "opatřen vinkulací", by se přesvědčil, než 
podle programu dále postupoval, o jakou vinkulaci jde. Byl by zvěděl, 
jak odvolací soud zjistil, že si manžel vyhradil výplatu jen na svůj po· 
ukaz, tedy proti ujednání, zjištěnp>uu prvním soudem, že měl žalovaný 
vkladem disponovati, jako právní zástupce manželův. Žalovaný sám 
uvedl, že mu není známo, jak zněla vinkulace. žalobkyně se mohla spo· 
lehnouti na advokáta, že, davši proti sobě vynésti rozsudek pro zmeš' 
kání a dovolivši takto provedení rozvodu a později i rozluky z její viny, 
obdrží, co bylo ujednáno a bylo jí lhostejno, obdrží-li zaplacení od ad
vokáta či od peněžního ústavu. To opomenutí advokáta mělo v zá
pětí škodu žalobkyně, z níž jest žalovaný práv (§§ 1295 a 1299 obč. 
zák.). Byl-li žalovaný oklamán svým klientem a spolehl-li se na něho, 
jak vidno z jeho dopisů žalobkyni, nemůže následky své důvěřivosti pře
sunouti na žalobkyni a tvrditi - jak to činí v dovolací odpovědi - ze 
manžel zneužil její důvěry a neopatrnosti. 

čís. 10566. 

I když rozhodnut! odvolacího soudu o nepřipuštění změny žaloby, 
navrhované v odvolání, bylo pojato do rozsudku odvolacího soudu, není 
proti němu opravného prostředhu. , 

Byly-li akcie, jež měl komisionář uloženy pro komitenta u anglické 
finny, stiženy sekveslracl (zabavenim~ podle nařízeni anglické vlády, 
mohl. by komitent žádati na komisionáři vydání sekvestrovaných (za
bavených) akcií jen, kdyby zabavení pominulo a akcie byly uvolněny. 

Majetek příslušníků čech, Moravy a Slezska, SlovensKa a Podkar
patské Rusi, sekvestrovaný v Anglii, nebyl 'podroben likvidaci, nýbrž 
mohl býti vrácen vlastníku (desekvestrován), dokázal-li vlastník, že 
vstoupením v platnost mírových smluv nabyl automaticky státního ob
čanství československého. Tento důkaz měl býti podán pro pnslušníl,y 
bývalého Rakouska do 16. ledna 1921, pro příslušníky Slovenska a Pod
karpatské Rusi do 26. ledna 1922. 

Neprokázal-li komitent podmínky desekvestrace svých akcií, nemůže 
se domáhati na komisionáři jich vydání ani z důvodu komisionářské 
smlouvy ani z důvodu náhrady škody pro její porušení. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, Rv I 227/30.) 



- Čís. 10566 -
246 

Žalobce dal bance M. dne 1. února 1916 příkaz, by prodala jeho 
60 Steel akcií, uložených u londýnské banky. Dne ID. dubna 1916 za
slala banka M. žalobci vyúčtování o prodeji akcií. Roku 1927 oznámila 
žalovaná banka, právní nástupkyně banky M., žalobci, že akcie jsoll 
v Anglii sekvestrovány a že zažádala jménem žalobce o desekvestraci 
akcií u příslušného úřadu v Londýně. Žalobce, maje za to, že k prove
dení jeho prodejového příkazu ze dne 1. února 1916 bankou nedošlo, 
domáhal se žalobou, o niž tu jde, na žalované bance, by bylo uznáno 
právem, I. že žalovaná strana jest povinna vydati žalující straně 6G 
kusů Vnited Steel corporation Common Shares (60 kusů Steel-akcií) 
s veškerým přírůstkem pod exekucí, v každém případě, pokud tyto akcie 
následkem prodeje již neexistují, II. že se zjišťuje proti žalované bance, 
že přísluší žalobci proti žalované straně nárok na vydání 60 kusů stej
ného druhu a slejněcenných Steel-akcií s veškerým přírůstkem anebo 
nárok na náhradu škody s veškerým přírůstkem žalobci na základě ne
vyaání předmětných šedesáti kusů Steel-akcií. Pro ce sní s o u d 
l' r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d, nepřipustiv v od
volání navrženou změnu žaloby, napadený rozsudek potvrdil. O ů vod y: 
Prvý soud zjistil, že v čase vypuknutí světové války předchůdkyně ža
lované strany, banka M., neměla v Londýně u firmy Seligmann brothers 
debetního salda, že měla tam v úschově 3.890 kusů Steel Shares. Že 
zjištění to je bezvadné, plyne z dopisu firmy Seligman brothers ze dne 
8. prosince 1924, podle něhož teprve dne 10. listopadu 1924 nastal3 
splatnost směnek na 40.000 liber šterlingů, v němž firma bance M. sdě· 
luje, že by za účelem zaplacení tohoto směnečného dluhu prodala cenné 
papíry, které jsou u ní v depot banky M., a uvádí jako takovéto papíry 
také 3.890 kusů akcií Steel. Ježto banka M. neměla v době vypuknutí 
války u firmy Seligman brothers v Londýně debetní saldo, nejde o stejný 
případ, jak míní žalobce, jako v rozhodnutí nejvyššího soudu sb. Č. 7414, 
takže odvolání se na toto rozhodnutí není v souzeném případě na místě. 
Žalovaná doznává, že v uvedeném sběrném depot banky M. bylo také 
sporných 60 akcií, a tvrdila dále, že podle všeobecných bankovních 
podmínek, kterým se žalobce podrobil, byla banka M. oprávněna uscho
vávati tyto akcie ve sběrném depo!. Zdali tomu tak bylo, prvý soud 
nezjistil, než okolnost ta jest v souzeném případě bez významu. Jde 
jen o to, zda žalobce jest povinen prodej vykonaný k jeho příkazu ze 
dne 1. února 1916 uznati za prodej podle příkazu, kterým jest vázán, 
čili nic. Z dopisu banky M. ze dne 31. ledna 1916 plyne, že dopisem tím 
žádala tato banka žalobce, by jí udělil příkaz k prodeji sporných akcií. 
V dopise tom píše banka M. výslovně, že neví, jaké opatření anglická 
vláda od vypuknutí války učinila ohledně depot nepřátelské ciziny, a že 
převezme proto jeho prodejní příkaz jen za předpokladu, že nebyla. 
anglickou vládou předsevzata sekvestrace, rekvisice nebo nějaké odnětí 
vlastnictví. Z dopisu žalobce ze dne 1. února 1926 plyne, že žalobce 
dal výslovně bance M. příkaz ku prodeji svých akcií Steel, pokud nebyla 
ohledně jeho depot předsevzata sekvestrace, rekvisice nebo nějaké odnětí 
vlastnictví. Žalobce tvrdí, že se banka M. podle tohoto příkazu neza-
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chovala, ježto v době příkazu bylo její ~běrné .depot Po? s.ekvestrasí, 
že šlo o nucený prodej nikoli o dobro volny prodej, na ktery pn kaz znel, 
takže prodej ten nemftže jeviti proti němu právní účinnost, ježto bylo 
povinností banky M:)ako řá.dného a PSčliv~ho obchodníka, by .,:~konala 
prodej jen podle pnkazu (cl. 361 obc. zak.). Jest proto uvaz!l!, zda 
skutečně šlo o takový přesný příkaz každou odchylku vylučující a za
povídající, 1'5' příQ~dě, zda banka .M .• dor:isem ze. dne 31:. ledna 1916 
žalobce Istive k pnkazu ku prodej! pnmela, takze by pnkaz ten byl 
podle § 870 obč. zák. neplatným. Aby se mohlo posouditi, zda tyto 
námitky žalobce jsou důvodné, čili nic, jest přihlédnout! k tomu, o~ 
vlastně žalobci šlo, když dával bance M. příkaz k prodeji, zda prodej 
ten měl býti jen tehdy platným, kdyby depot v Londýně pod sekvestract 
nebylo, či zda mu šlo hlavně o prodej jeho akcií, kdyby byly bývaly 
pod sekvestrací. Přihlíží-li se k obsahu žalobcova dopisu ze dne 
I. února 1916, zdálo by se na první pohled, že žalobce udílí bance M. 
příkaz ku prodeji jen pro případ, že jeho cenné papíry v Londýně pod 
sekvestrací nejsou. Než při výkladu tohoto příkazu nelze lpěti jen na 
slovech, kterými byl vyjádřen, nýbrž jest podle čl. 278 obch. zák. a 
§ 914 obč. zák. přihlížeti k úmyslu a k vůli stran. Šlo o rok 1916 a 
~ prodej akcií nacházejících se v Anglii, tudíž ve státě tehdy nepřá
telském. Nikdo nemohl v tu dobu tušiti, jak to s jeho majetkem nachá
zejícím se na území nepřátelského státu za další doby válečné, po pří
padě po ukončení války dopadne. Jest proto přirozené a samozřejmé, 
že majitel takovýchto cenných papírů použil ochotně příležitosti, by 
k penězům přišel již za války, když se mu příležitost taková naskytla. 
Že tomu tak bylo u žalobce, vyplývá jasně z jeho dopisu ze dne 1. ledna 
1917 na banku M., v němž jí píše, že veškeré prodeje předsevzal, by 
mohl uhraditi II ní svůj dluh na konto ordinario, a žádá ji proto, by mu 
konto separato znějící na anglické libry, převedla na jeho konto ordi
nario. Z tohot~ dopisu zřejmě plyne, ~e. žalobce při příkazu, ~u prod~j~ 
nikterak nekladl váhu na to, by prodej Jen tehdy byl uskutecnen, nem-I! 
jeho depot pod sekvestrací, nýbrž že mu šlo především o to, .by pr?deJ 
za každých okolností, bude-li to možné; b~1 proved~~ a smeroval Jeho 
úmysl jen k tomu, by mu k dobru z prodeje toho pnslo tohk, .co odp~~ 
vídalo kursu akcií v době prodeje. Ze mu tento kurs banka pn prodej! 
jeho akcií nepočítala, žalobce ani netvrdí. I kdyby proto bylo šlo v sou
zeném případě o prodej exekuční, byla by tato okolnost Ihostejn,á vzhle
dem k úmyslu žalobce, jejž při příkazu ku prodeji sledoval. Umyslem 
jeho bylo, sporné papíry prodati, papíry, ja~ zjištěno, prodány byry, 
prodejní cena za ně byla žalobci poctle tehdejšího kursu k dobru pn
psána, takže žalobci se dostalo toho, čeho zamýšlel dosíci svým pí',· 
kazem ku prodeji. Je proto již z tohoto důvodu žaloba v každém směru 
bezdůvodnou. Kromě toho plyne z dopisu firmy Seligman brothers ze 
dne 8. prosince 1914 a ze dne 22. února 1929, že v souzeném případě 
,šlo o prodej na základě dobrovolné dohody s výslovným povolením brit· 
ského úřadu pokladu, nikoli tudíž o prodej exekuční, takže i tato ža· 
lobcova námitka je bezdůvodná. Nepřísluší proto žalobci nárok ani n~ 
yydání sporných ani akcií stejného druhu a hodnoty: Prosba hlavIlI 
však musila býti zamítnuta i proto, jak žalobce sám v odvolání doznává, 
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ježto sporné akcie Steel již byly prodány, takže se v moci žalované 
strany nenacházejí (§ 369 obč. zák.). Pokud pak jde o eventuelní ža
lobní prosbu určovací, tu mohl žalobce již v prvé stolici žalovati na 
eventuelní vydání jiných akcií Steel stejného druhu a stejné hodnoty 
pro případ, že by jeho akcie skutečně prodány byly. V tom případě 
když lze žalovati na plnění, není tu právního zájmu na určení podl~ 
§ 228 c. ř. s., a slušelo proto i z tohoto důvodu tuto určovací žalolmí 
prosbu zamítnouti. Stejně se má věc, pokud žalobce se domáhá v evej]
tuelní své žalobní prosbě po případě určení, že mu přísluší nárok na 
náhradu škody prodejem akcií mu vzešlé. Žalobce mohl si snadno vy
počítati její výši podle kursu akcií v době jich prodeje a podle kursu 
v době, kdy o škodě mu vzešlé zvěděl s přihlížením 'ku částce v roce 
1916 jemu za akcie ty vyplacené. 

N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolání, pokud napadalo nepřipuštění 
změny žaloby odvolacím soudem, jinak mu nevyhověl. 

D ů vod y: 

Dovolalel uplatňuje všecky dovolací důvody § 503 c. ř. s., než v žád
ném směru mu nelze přisvědčiti. Pokud se obrací proti tomu, že odvolací 
soud nepřipustil změnu žalobního žádání, jest dovolání nepřípustné. 
O připuštění změny žaloby rozhoduje odvolací soud usnesením jež jest 
učiniti před rozhodnutím ve věci hlavní, ano na něm závisí, o' jaké ža, 
lobní žádosti má rozsudkem ve věci býti rozhodnuto. Bylo-li pojato 
rozhodnutí o nepřipuštění změny žaloby do rozsudku, nemění se tím 
nic na jeho povaze usnesení, a nelze proto proti němu podle § 519 c. ř. s. 
jako proti usnesení, učiněnému za odvolacího řízení, podati opravný pro
středek, ano nejde o žádný z případů, v nichž § 519 c. ř. s. proti tako
vému usnesení připouští opravný prostředek. 

Po právní stránce byla věc posouzena správně. Dovolatel právem 
pokládá svůj poměr k žalované za komisi. Banka obstarávala za něho 
obchod, prodej jeho akcií na jeho účet vlastním jménem. Komitent má 
z důvodu komisionářského obchodu podle čl. 361 obch. zák. nárok, b" 
mu komisionář plnil to, co sám z důvodu obstaraného obchodu má k po
žadování. Žalobce uváděl, že banka uschovávala pro něho II londýnské 
firmy Seligmannovy60 akcií Steel. Žalobce měl bv tedv z dúvodu ko· 
misionářské smlouvy nárok na to, hy mu žalovaná" plnila to, co má od 
firmy Seligmannovy k požadování, tedy, by mu postoupila svou pohk
dávku za firmou Seligmannovou z důvodu oné úschovy a z případného 
prodejního příkazu. Pokud žalovaná banka nemůže žádati vydání akcií 
od anglické firmy, nemohl by ani žalobce žádati vydání akcií od žalo
vané z důvodu komise. Žalobce mohl by tedy žádati vydání akcií, kdy"Y 
aspoň prokázal, že žalovaná má nárok na vydání proti firmě Seligman
nově. Ale tu je nesporno, že akcie, jež žalovaná banka měla pro žalobce 
v úschově u anglické firmy Seligmannovy, byly stiženy sekvestrací (za-, 
bavením) podle nařízení anglické vlády. Žalobce by tedy mohl žádati 
od"ialov<lné--vydání, takto -zabavených .. nebosekvestrovanYch akcií jen, 
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kdyby zabavení pominulo a akcie byly uvolněny. To ve sporu netvrdil 
a neprokázal. Svým přednesem tedy neopodstatnil nárok na to, že ža
lovaná jest povinna vydati akcie z důvodu komisionářské smlouvy. Ža
lobce ovšem opřel nárok na vydání o to, že žalovaná jednala proti jeho 
příkazu, davši akcie neprávem prodati, a dále, že jeho prodejní příkaz 
byl neplatný proto, že byl dán omylem nebo podvodně vylákán bankou. 
Ale, aby se žalobce mohl domáhali vydání akcií z důvodu náhrady škody 
podle čl. 362 obch. zák. jako uvedení v předešlý stav ve smyslu § 1323 
obč. zák., nikoli peněžní náhrady, předpokládalo by se, že z důvodu 
komise by jeho nárok na vydání akcií byl opo:lstatněn, že by měl nárok 
na vydání akcií, kdyby tu porušení příkazu nebylo a akcie nebyly pro
dány. Jen to by znamenalo zřízení předešlého stavu ve smyslu § 1323 
obč. zák., kdežto jinak by žalobce měl jen nárok na náhradu škody 
v penězích, kdyby se zřízení předešlého stavu, vydání akcií, nedalo pro
vésti. Neopodstatnil-li však žalobce, že má nárok na náhradu škody 
zřízením předešlého stavu z důvodu komise, nemá nárok na vydání akcií 
ani z důvodu náhrady škody, poněvadž předešlý stav neopodstatňoval 
by jeho nárok na vydání akcií podle jeho tvrzení. Podle zprávy mi
nisterstva spravedlnosti ze dne 31. prosince 1926 vyhradily si vítězné 
státy, tedy i Anglie podle mírových smluv, sekvestrovaný (zahavený) 
majetek zlikvidovati a užíti jeho výtěžku k odškodnění svých přísluš
níků (pokud jim nebyl in natura vrácen) a zbytek podržeti jako splátku 
na válečnou náhradu. Toto právo na likvidaci nevztahovalo se na ma
jetek osob, které -do šesti měsíců od vstoupení v platnost mírových 
smluv dokážou, že ipso jure nabyly státního občanství některé. spoje
necké mocnosti (čl. 249 písm. b) odst. 3 smlouvy Saint Oermamské). 
Majetek příslušníků čech, Moravy á Slezska, Slovenska a Podkarpatské 
Rusi, sekvestrovaný v Anglii, nebyl podroben likvidaci, nýbrž mohl býti 
vrácen vlastníku (desekvestrován), dokáže-li vlastník, že vstoupením 
v platnost mírových smluv nabyl automaticky státního občanství česko
slovenského. Tento důkaz měl býti podán do šesti měsíců. Pro příslUš
níky bývalého Rakouska (čech, Moravy a Slezska) vypršela ona lhůta 
16. ledna 1921, pro příslušníky Slovenska a Podkarpatské Rusi dne 
26. ledna 1922. Administrátor nepřátelského majetku v Londýně stojí 
podle' zprávy ministerstva při desekvestraci na stanovisku, že cenné 
papíry, jež některá středoevropská banka (tedy i předchůdkyně žalované 
banky) koupila pro svého klienta a podržela v úschově vlastní nebo 
anglického ohchodního spojení, nesdělujíc klientu individuální znaky 
papíru (serii, číslo), jsou tyto papíry jejím majetkem, nikoli majetkem 
klientů. Ale administrátor nezamítá jejich nároky docela, nýbrž posu
zuje jako naroky třetích stran (z iregulárních deposit), o čemž se ještě 
provádí řízení desekvestrační. Podle toho měl by žalobce z důvodu ko· 
mise nebo náhrady škody pro porušení smlouvy o ní nárok na vydání 
papírů, kdyby byl tvrdil a prokázal, že, jsa československým přísluš
níkem, nabyl státního občanství československého automaticky vstupem 
v platnost mírových smluv, že včas, jak bylo uvedeno, do šesti měsíců 
to prokázal a že jeho nárok na vydání akcií byl uznán anglickým admi
nistrátorem nebo při nejmenším, že by se tak bylo stalo, kdyby akcie 
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nebyly zatím prodány na účet banky následkem jejího zavinění. Ježto 
však žalobce podmínky desekvestrace jeho akcií netvrdil a neprokázal 
aniž. prokázal, že žalovaná banka má již právo na vydání těchto akciÍ 
od f1rmy Se!Igmannovy, po případě od anglického administrátora a že 
je může již realisovati, nelze jeho nárok na vydání akcií ani z důvodu 
komisionářské smlouvy ani z důvodu náhrady škody pro její porušení 
pokládati za opodstatněný žalobcovým přednesem. Dovolatel sice na
vrhl také zrněnu odvolacího rozsudku o určovací části žádání že žalo
vaná jest povinna nahraditi mu škodu, ale nijak neodůvodnil přípust
nost určovací žaloby a lze jej proto v tomto směru odkúzati na správné 
odůvodnění odvolacího soudu. Proto nerozhoduje zda žalovaná' banka 
nechala akcie u svého anglického spojení a nestar~la se o jejich úschovu 
k výhradné disposici žalovaného tak, by na ně firma Seligmannova ne
mohla sáhnouti, zda banka jednala ve smyslu příkazu či proti němu a 
proti zájmu žalobcovu, zda vylákala lstivě příkaz k prodeji od žalova
ného, vědouc o sekvestraci, zda byly akcie prodánv vnuceně či na zá
kladě dobrovolného příkazu žalované se svolením anglického úřadu. 

čís. 10567. 

Pojišťovací smlouva. 
Předpis § 47 poj. zák. ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák. ještě 

neplati. 
Požádal-Ii pojistník agenta pojišťovny, by mu přečetl nejdůležitější 

podmínky pojišťovací smlouvy, zavinil si sám svůj omyl, nepřečetl-Ii 
mu agent všechny pojišťovací podmínky, najmě ustanovení, jež nebyla 
podle jeho mínění podstatnou částí smlouvy. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, Rv I 269/30.) 

Žalovaný pojisiil si u žalující pojišťovny automobil. Ježto nezaplatil 
první premii, domáhala se jí na něm žalující společnost žalobou, proti 
níž žalovaný namítl najmě, že nedošlo k pojišťovací smlouvě, ježto 
agent pojišťovny, byv požádán žalovaným, by mu přečetl nejdůležitější 
podmínky pojišťovací smlouvy, zamlčel mu §§ 12 a 13 poj. podmínek, 
jednající o tom, v jaké výši se nahradí škoda vzešlá pojištěnému na autu, 
pokud se týče kolika procenty postihuje tato škoda pojištěnce. Žalobkyně 
vznesla mezitímní určovací návrh, by bylo uznáno právem, že pojišťo
vací smlouva mezi stranami jest pravoplatná a po právu. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e vvhověl mezitímnímu určovacímu návrhu ža
lobky.ně a uznal žalovaného povinným zaplatiti žalobkyni pojišťovac( 
premll. O d vol a c í s o u d zamítl mezitímní určovací návrh i žalobu. 
D ů vod y: Ustanovení §§ 12 a 13 poj. podmínek určuje, v jaké výši 
nahradí se škoda pojištěnému vzešlá na autu, pokud se týče, v jakém 
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procentním dílu tuto škodu pojištěnec nese sám. Podle názoru odvo
lacího soudu jest považovati tato ustanovení za důležitou a podstatnou 
část pojišťovací smlouvy, ježto obsahují ustanovení o výši vzájemné 
povinnosti žalující strany za premie, které má platiti žalovaný. Pro po
jištěnce nemůže býti lhostejno zvěděti, jak se škoda určuje co do výše. 
Tyto ve shora jmenovaných §§ obsažené podmínky nerozumějí se samy 
sebou, o čemž svědčí již to, že bylo shledáno nutným, by byly pojaty 
do pojišťovacích podmínek. Prvý soudce zjistil, že žalovaný žádal cestu
jícího žalobkyně F-a, by mu podstatné podmínky pojišťovací smlouvy 
předčetl, že F. obsah podmínek §§ 12 a 13 pojišť. podmínek žalovanému 
nesdělil, tudíž zatajil. Toto zjištění prvého soudce nenapadá žádna 
strana a tvoří tudíž podklad pro právní posouzení věci odvolacím sou
dem. Nesejde na tom, která ustanovení pojišťovacích podmínek pova
žoval Antonín F. za správná a která za nesprávná, nýbrž jen na tom, 
která ustanovení jsou skutečně důležitá a podstatná. Antonínu F-ovi ja
kožto zástupci pojišťovací společnosti nutno přece přičítati, že ví, která 
ustanovení pojišfovací smlouvy jsou důležitá. Žalovaný mohl tudíž spo
léhati, že mu F. sdělí veškerá podstatná a důležitá ustanovení. N e1ze 
tudíž mluviti u žalovaného o nedbalosti podle § 1297, ježto F. měl za 
povinnost, by žalovanému vysvětlil obsah pojišťovacích podmínek, takže 
žalovaný neměl důvodu, pročísti si podmínky, anebo dáti si je předčísti 
někým jiným. Ježto Antonín F. žalovanému obsah §§ 12a 13 pojišťo
vacích podmínek zatajil (zamlčel), jest právem míti za to, že F. učinil 
tak proto, by umožnil uzavření smlouvy. Tím, že žalovanému zamlčel 
tato podstatná ustanovení, přiměl ho k tornu, že pojistku uzavřel. Neboť 
z dopisu žalovaného ze dne 8. března 1929, v kterémž ihned po obdržení 
pojistky, pokud se týče zvědění o §§ 12 a 13 pojiš!'. podmínek prohlásil, 
že není srozuměn, vychází jasně najevo, že by (žalovaný) nebyl pode
psal pojišťovací návrh, kdyby mu bývaly tyto podmínky sděleny.Lho
stejno, že potvrdil žalovaný v návrhu ze dne 18. února 1929, že pojišťo
vací podmínky byly připojeny k návrhu. Neboť žalovaný mohl, jak shora 
zmíněno, ohledně jich podstatného obsahu spoléhati na agenta žalob
kyně a podepsal tudíž návrh omylem, kterýž byl přivoděn zástupcem 
žalobkyně. Jsou tudíž splněny v tomto případě předpoklady § 47 poj. 
podm. pro neplatnost pojišťovací smlouvy. Těžiště těchto zákonných 
ustanovení spočívá ve výrazu "v omyl uvésti« a jest zamlčení podstat
ného ustanovení, za kteréhož by k pojišťovací smlouvě nebylo došlo, 
rovno falešnému udání a uvedení v omyl. Ježto omyl žalovaného byl 
přivoděn zástupcem žalobkyně, působí tento omyl podle § 47 poj. podm. 
také proti žalobkyni. Pro žalovaného nevzešel podle § 871 obě. zák. 
závazek, pojišťovací smlouvu jest považovati za neplatnon, pročež bylo 
žalobu zamítnouti. 

N e j V Y š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

I?ovolání je důvodné, neboť sporná věc nebyla posouzena v napa
,denem rozsudku po právní stránce správně. Jest vycházeti ze zjištění, 

I" 
i 
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že žal?va?ý pož,ádal age~ta žalobkyně Antonína F-a, by mu přečetl, jak 
ne,spravne .. p~avl ?dvolaCl soud »podstatné«, správně nejdůležitější pod
mlllky, pOJ 1St Ovacl sm~ouvy, že však s ním agent nesdělil obsah usta
n?~e.nl, §.§ !2 a 13 vseobecných podmínek pojišt'ovacích, jakož i ze 
z]lstem,. ze z~.I?~aný ,v pOjiš:ovacím návrhu ze dne 18. února 1929 po
tvrdIl, ze PO]lst.?':.ac,l podmlllky byly připojeny pojišťovacímu návrhu. 
Po~le lohoto z]lstem usoudil odvolací soud, že F. žalovanému ustano
vem ~§ 12 a 1,3 zamlčel ~z.atajil), a že jsou splněny předpoklady usta
~?vem §. 47 zako~a 0.PO]lsťo."acl smlouvě ze dne 23. prosince 1917, 
Cl s: ~O~r;,~~k., ]e:to zalovany mohl ohledně »podstatných«, správně 
neJdulezlleJslch vseobecných podmínek pojišťovacích spoléhati na 
agent:;. žal?bkyně, a že tudíž podepsal pojišťovací návrh omylem který 
byl pr!vod~n age?tem, a. že tento omyl účinkuje podle § 47 cit. ~ákona 
proÍl zalo~Kym, ze pro zaol~anéh~ nevzešel podle § 871 obč. zák. zá
vazek a ~e ?r~to Jest pOJlsťo~acl smlouvu považovati za neplatnou. 
T~nto prav~l. ,usud~k odvo!aclho soudu nelze schváliti. Podle § 168 
zakona o P?]!st,ovacl smlouve ze dne 23. prosince 1917, čís. 50 I ř. zák. 
~,mlll., ?anZe~l ze dne 28. prosince 1918, čís. 102 sb. z. a n. byl 1'0- . 
catek uClllnosÍl norem, které se měly státi účinnými dnem 1. ledna 1919 
odsunut ~e dni, ~terý teprve bude určen později. Den tento doposud 
nebyl urcen. Pouzll tedy odvolací soud specielního zákona dosud ne
ú~inkujícího, kdežto použíti měl všeobecného ustanovení § 871 obč. 
zak., P?dle tohoto, b~la-li. jedna s!rana v omylu o obsahu prohlášení, 
ktere ucmlla n,ebo ktere doslo druhe strany, a omyl se týká hlavní věci 
nebo podstatne vlastnosti, nevzejdi' pro ni závazek, jestliže omyl byl 
vzbuzen druhou stranou nebo zřejmě musil býti druhé straně z okolností 
nápadným nebo vysvětlil-li se omvl ještě vČas. Žalovaný ani netvrdil 
že byl jeho omyl vyvolán přímo d~volatelkou. Tvrdil jen, že byl uvede~ 
v omyl agentem, který sprostředkoval pojišťovací smlouvu. O tomto 
a~en,tu.?}lo zjišt~no, že ho_ ,žalov,aný sám požádal, by mu přečetl nej
du~e;~teJsl, podm~nky pO]!s! ovaCl smlouvy, ale bylo také zjištěno, že 
pOJls/ovacl podmlllky byly připojeny k pojišťovacímu návrhu. Žalovaný 
Jed~al na vlastní vrub, když se, měv možnost, by se s obsahem pojiš/'o
vanch podmínek sám obeznámil, spolehl na agenta a dal si od něho 
přečísti j;n nejdů!ežitější podmínky pojišťovací smlouvy, čímž agentovi 
dal na vul! a do uvahy, by posoudil, co považuje v podmínkách těch 
za nejdůležitější a jen to mu přečetl, ačkoli bylo jeho věcí, by se obe
známIl s cel Ý m o b s a h e m pojišťovacích podmínek, an podle 
nich činil pojišťovací návrh. Tím, že si ke čtení sjednal agenta, a tím, 
že o ~u nen~řídil, by mu přečetl celé pojiš/'ovací podmínky, zavinil si 
svuJ omyl sam a nemůže tvrditi, že omyl ten zavinila žalující pojišťovna 
svým agentem. Nelze posléze přehlédnouti, že ustanovení §§ 12 a J-3 
všeobecných podmínek pojišťovacích nejsou vůbec podstatnou, natož 
jednou z nejdůležitějších částí pojišťovací smlouvy, jelikož odpovídají 
povaze věci a musel by se na amortisaci vzíti přiměřený zřetel i tehdy; 
kdyby ustanovení to do smlouvy pojato nebylo, ježto skutečná škoda 
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nemůže se čítati podle ceny součástí nových, nýbrž podle ceny, JIZ mají 
poškozené součástky ve stavu postupné opotřebovanosti, jak to již prvý 
soudce správně vystihl. Považoval-li je agent, jenž byl žalovaným 
vyzván, aby mu přečetl jen nejdůležitější podmínky pojišťovací smlouvy, 
za vedlejší, nelze mu pro to činiti výtku a přičítati mu, že chtěl jich ne
přečtením uvésti žalovaného v omyl a svésti ho tím k pojištění, neboť 
jeho úsudek o jejich menší důležitosti byl správný. Ostatně, i kdyby byl 
mylný, nevadilo by to, byl-li přesto poctivý, neboť žalovaný zavdal 
k svému omylu sám podnět tím, že to úsudku agentovu svěřil, což je 
nejdůležitější, a, jednal-li agent podivě, nelze říci, že o omylu žalova
ného věděl, nebo že mu byl, jak § 871 obč. zák. žádá, nápadným. Že 
však agent jednal nepoctivě, nebylo ani tvrzeno, a také žádné okolnosti, 
z nichž by se na jeho obmyslnost dalo souditi, nebyly vůbec uvedeny. 
Jest tedy pojišťovací smlouva po právu a, když soud prvé stolice roz
hodl na tomto právním základě, vyl,úvuje jeho rozsudek věci i zákonu, 
a proto bylo důvodnému dovolání vyhověti a rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 10568, 

Nařízení ministerstva kultu a vyučování ze dne 31. prosince 1877, 
čís. 5 ř. zák. na rok 1878, jest platné a zákonné. Nebylo jim stanoveno 
nic nového, nýbrž bylo jen řečeno, že platí nadále, co platilo až do jeho 
vydání, hledíc k účinnosti §§ 35 a 36 zákona ze dne 7. května 1874, 
čís. 50 ř. zák. 

Předpisu § 20 zákona ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák. bylo vy
hověno tím, že na prvé .stránce zřizovacl listiny bylo řečeno, že zřízení 
samostátné fary bylo zásadně schváleno výnosem ministerstva kultn a 
vyučování. . 

Vzala-li fami obec na sebe zákonnou povinnost, příslušející nábo
ženské matici, že bude poskytovati faráři částku kongruy podle dočasné 
její zákonné míry, jež by se nedostávala ze zádušního jmění, nepomi
nula tím povinnost náboženské matice v poměru k faráři a mohl farář, 
jakmile zádušní jmění nestačilo na kongruu, požadovati doplněni podle 
zákona jen od náboženské matice. Doplnila-Ii náboženská matice 1<011-
gruu, nepozbyla případného nároku na náhradu proti farní obci. K do
plnění nepotřebovala náboženská matice souhlasu farní obce. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, Rv I 322/30.) 

Farní obec v D. se zavázala, že bude farářům v D. hraditi doplnění 
kongruy tak, že náboženská matice nikdy nebude nic platiti faráři v D 
z důvodu doplnění kongruy. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se nábo
ženská matice na farní obci v D. toho, co zaplatila farářům v D. k do
plnění kongruy. O ba niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d v 0-
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I a cf s o,,:.d z těchto d ů v o d,ů: Náboženská matice je povinna vv
!,Iat~h fararum kongruu podle zakonů ze dne 28. března 1918 čís. li5 
~; zak., ze dne 24. února 1907, čís. 56 ř. zák. a ze dne 9. dubna 1920 
Cls.264 ~b. :. a n. Prokázáno jest, že kongruu farářům platila. Jest prot~ 
ta~e ~pravn~I?~, by to, co jmél!em Jarní obce v D. k doplnění kongruy 
mlstmm fararum plahla, od m pozadovala ana se farní obec zavázala 
doplnění kongruy farářům hraditi tak, že ~áboženská matice z dúvod~ 
d~plnění kongruy fa~áři v D. nikdy nic platiti nebude. Jen pod tou pod
mmkou byla pohhcka obec v D. z farm obce v K. vyloučena a samo
st31tná fara v,~' ~řízena. Z toho plyn':! že náboženská matice jest opráv
nena k yym~ham ~oho, co n_a doplnení kongruy faráři v D. vyplatila 
podle zakonu a zavazku prevzatého v nadační listině obcí farní aniž 
bylo třeba f~rn:á~ního postup!!. Výtka,_ že, soud prvé ~tolice nezjiŠl'oval 
vzmk a trvam zalobního naroku opreneho o nadacní listinu ze dne' 
8. hstopadu 1896, jest neodůvodněna. Podle ,s 37 zákona ze dne 7. května 
1874, Čí? ,5~ ř: zák; jest ~yhr,aženo, ustave;í! zastoupení farních obcí 
a ?bsta~avam JIch y~CI zvl~stmmu zako?,u. Zakan ten dosud není vydán. 
~;z do Jeho vydam JSou vsak podle nanzení ze dne 31. prosince 1877. 
CIS. 5 z roku, 1878 ř. zá~. oprávpěna věci ,katOliCkých farních obcí jak~ 
?OSU~ o~staravaÍ! obecm zastupItelstva mlstních obcí. Z toho plyne, 
ze mlstm zastupllelstvo v D. bylo také oprávněno při zřizování nové, 
farní obce ji zastupovati a jejím jménem zřizovací a nadační listinu 
poříditi. Z toho, že zastoupení to jest prozatímní, nelze usuzovati že· 
se vztahuje jen na běžné věci a že není obecní zastupitelství opráv~ěno 
zavázati allec k trvalému plnění i v budoucnosti. Jest zákonným zá
st!!~cem až do, ~ákonné úpra,:y a jako takové oprávněno ke všem jed
namm vztahuJlclm se na farm obec. Jedná-li obecní zastupitelstvo jmé
nem farní obce, musí toto jednání býti uzavřeno v zákonné lhůtě. I tato. 
byla v souzeném případě zachována, ano ujednání bylo usneseno za
stupllelstvem obce v D., o tom sepsána listina a tato podepsána sta
rostou obce, jedním radním a dvěma členy zastupitelstva s jedné strany 
a s druhé strany patronem, jehož jednání bylo ordinariátem potvrzeno 
a celé Ujednání okresním zastupitelstvem schváleno. Podle § 20 zákona 
ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák. jest ke zřízení farní obce pokud 
se týče rozdělení farní obce zapotřebí schválení státních úřadů'. Tento 
požadavek jest splněn, ana listina byla schválena c. k. místodržitelstvím 
v Cechách. Nesprávný jest názor odvolatelky' že místodržitelské schvá
!ení dáno bylo jen jako úřadem nadace přijí~acím, ano v listině nejde' 
Jen o nadaCI, nybrž i o rozdělení farní obce v K. a celá listina je místo
držitelstvím schválena. K tomu bylo také podle výnosu ministerstva kultu 
a vyučování ze dne 31. listopadu 1877, čís. 19.360 oprávněno. Jsou tu 
proto veškeré náležitosti, jichž ke zřízení listiny ze dne 8. listopadu 
1896 bylo zapotřebí. Podle této listiny zavázala se farní obec v D. svým 
zákonným zástupcem, že bude farářům v D. poskytovati onu částkr 
kongruy podle vždy platné míry zákonné, která by se nedostávala ze 
jmění zádušního. Tím je prokázáno i pasivní oprávnění žalované obce. 
Obecní zastupitelstvo bylo zákonným zástupcem farní obce a jako ta
kové mohlo a mělo se také přesvědčiti o hospodaření se zádušním jmě
ním. Neučinilo-li tak, nemůže se vymlouvati tím, že jí nebyly předloženy 
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účty o hosp_o~aře~í, ~ebyly ozn!'meny disposic~ ,s tín:to .in:ě~ím, a _ž~ 
nebylo s Jmemm radne hospodareno. Jest prokazano, ze Jmem zadusll! 
k zaplacení doplňků kongruy podle platných zákonů nedostačovalo. 

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

D II vod y: 

Z dovolacích důvodů § 503 čís. 2 až 4 c. ř. s. jmenovaných v dovo
laCÍm spise a provedených v souvislosti postačí vyříditi důvod § 503 
čís. 4 c. ř. s., nebol' nejde při rozhodnutí věci, než o výklad zřizovací a 
nadační listiny ze dne 8. listopadu 1896 a příslušných předpisů právních. 
Tím budou vyřízeny i ostatní dovolací důvody. Podle této listiny roz
hodlo se zastupitelstvo obce D. zříditi samostatnou duchovní správu 
ve své obci. Listina jest podepsána mimo jiné zákonnými zástupci obce 
"zároveň jakožto zástupci nově zřízené katolické obce D.«, nyní žalo
vané. Dovolatelka popírá platnost a závaznost této listiny, ale z dů
vodů k tomu nedostačujících. Především nelze uznati nařízení mini
sterstva kultu a vyučování ze dne 31. prosince 1877, čís. 5 ř. zák. na 
rok 1878 za neplatné a nezákonné. Nařízení to bylo jen vysvětlivkou 
k § 37 zákona ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák., jímž slíben byl 
zvláštní zákon o ustavení se a zastoupení farních obcí, kteréžto označení 
bylo před vydáním tohoto zákona ještě neznámé tehdejšímu rakouskému 
zákonodárství v dnešním významu. Ježto §§ 35 a 36 téhož zákona, Jed
nající již o farních obcích, vstoupily v účinnost s ostatními předpisy 
zákona, bylo třeba vytknouti, co platí až do vydání zákona slíbeného 
v § 37 o právních útvarech označených v §§ 35 a 36 farními obcemi, 
a proto vytklo řečené ministerské nařízení, že se až do vzniku slíbeného 
zákona mají o věci farních obcí starati j a k o d o s u d (wie bisher) 
zastupitelstva místních obcí. Nařízením tím nebylo tudíž stanoveno nic 
nového, nýbrž bylo jen řečeno, že platí nadále, co platilo až do jeho 
vydání, hledíc k účinnosti §§ 35 a 36 zákona. Nešlo o novou úpravu 
poměrů farních obcí, nýbrž o dosavadní platnost dřívějších právních 
předpisů. Nařízení není v rozporu ani s § 29 obec. zříz. pro éechy, neboť 
jím nezměnilo se nic na právním stavu dosud platném. Mylný je proto 
i další názor dovolatelky, že teprve oním nařízením ustanovena byla 
zastupitelstva místních obcí za zástupce farních obcí, a že jim určena 
byla působnost, náležející ku přenesené působnosti obcí. Nařízení ne
ustanovilo nic ani po této stránce, ,nýbrž jen upozornilo na platnost 
dosavadnícQ předpisů. Co dovolatelka dovozuje pro neplatnost zřizovaCÍ 
listiny z přenesené působnosti obce s poukazem na "Slovník veřejného 
práva«, týče se zákonného předpisu § 36 zákona čís. 50;74, kde se 
mluví o vybírání přirážek od členů lamích obcí. O takové usnesení nejde 
a vývody dovolatelky nevztahují se na právní jednání provedené listinou 
ze dne 8. listopadu 1896, i když tu nejednali zástupci obce za obec jako 
útvar samosprávný, nýbrž v přenesené působnosti. Mimo to jest listina 
schválena výslovně jako "zřizovací«, nikoli jako »nadační« í místo
držitelstvím v éechách, a není oprávněn názor dovolatelky, že úřad ten 



- GlS. 1 uom:s --
256 

vystupoval jen jako úřad nadační. Oovolatelka chce asi dovoditi neplat
nost listiny i tvrzením, že se zřízení nového farního okresu stalo bez 
státního povolení. Než na prvé stránce listiny jest řečeno, že zřízení 
samostatné fary v O. bylo zásadně schváleno výnosem ministerstva 
k~ltu a. vyučování ze dne.~2. dubna 1890, čís. 17.234. Tím bylo vyho. 
ven." predp1su § 20 zak. C1S. 50/74, neboť není předpisu, by toto schvá
lem bylo vyznačeno zvláštní úřední doložkou i na zřizovací listině. 
Ostatně úřední stvrzení připojené místodržitelstvím jest dostatečnou zá
rukou, že došlo k onomu povolení. 

Zažalovaný nárok jest oprávněn doslovem čl. 8 zřizovací a nadační 
li~tiny. Nejde o závazek smluvní, neboť listina není písemnou smlouvou 
(nebylo smluvních stran), nýbrž šlo o obecně platné prohlášení žalo· 
~ané. far.l!í ?bce, ~e hude. p.oskytovati faráři částku kongruy podle do· 
casne JeJ1 zakonne m1ry, Jez by se nedostávala ze zádušního jmění že 
se při vypočtení kongruy bude hleděti jen k tomu co by farář mohľ žá
dati od náboženské matice z důvodu kongruy, tahe náboženská matice 
z tohoto důvodu faráři nikdy nic nebude platiti. Tím nebyl založen 
smluvní závazek v poměru k dočasnému faráři, tomuto nevznikl tím 
soukromoprávní nárok proti farní obci na doplnění kongruy, který by 
mohl pOStOUp1ti tomu, kdo mu skutečně vyplatil doplněk. Farní obec 
vzala tím na se zákonnou povinnost příslušející náboženské matici. Po
stačí poukaz na § I zákona ze dne 19. září 1898, čís. 176 ř. zák. Žalo
vaná farní ohec vzala na se podpůrnou povinnost náboženské matice, 
ale tím nepominula táž povinnost náboženské matice v poměTu k faráři. 
Nešlo ani o smlouvu ve prospěch třetího, dočasného faráře, sjednanou 
mezi náboženskou maticí a žalovanou farní obcí, z níž vzešel faráři nárok 
soukromoprávní. Jakmile zádušní jmění nestačilo na kongruu, mohl farář 
požadovati doplnění podle zákona jen od náboženské matice, jež byla 
povinna dostáti své zákonné povinnosti. Učinila-li tak, nepozbyla pří
padného nároku na náhradu proti farní obci, jež byla vlastně k tomu 
povinna podle zřizovací a nadační listiny. To jest důsledkem též po
měru, jenž vznikl mezi náboženskou maticí a žalovanou farní obcí, ana 
tato vzala na se povinnost doplniti kongruu tak, by náboženská matice 
z tohoto důvodu nemusila faráři nic platiti. Proto náleželo farní obci, 
by se starala o to, zda výnos zádušního jmění stačí ke krytí kongruy, 
po případě, by vyzvala faráře, by se za tím účelem obrátí! přímo na ni, 
a by mu vyplatila hned žádaný doplněk tak, by farář nebyl nucen poža
dovati doplnění kongruy od náboženské matice. Když se však farář, 
o něhož jde v tomto sporu, obrátil přímo na náboženskou matici, což 
dovolatelka doznala, a když jest dokázáno, že farář musil tak učiniti 
ježto zádušní jmění nestačilo k doplnění kongruy podle platných zákonů: 
nemohla ho matice odkázati na farní obec, nýbrž musila mu doplniti 
kongruu sama, jak k tomu byla povinna podle zákona před každým 
jiným. Tím jí však vzešel soukromoprávní nárok na náhradu proti farní 
obci podle § 1042 obč. zák., neboť učinila za farní obec náklad, jejž. 
tato musila učiniti k splnění převzaté zákonné povinnosti. Žalovaná farn í 
obec vzala totiž na místě náboženské matice na sebe povinnost příslu
šející této podle zákona a jest proto sama zavázána k plnění podle 
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zákona. Jsouc pak především sama povinna v poměru k faráři k výplatě 
doplňku, nepotřebovala náboženská matice souhlasu žalované farní obce. 
Tím jest dáno i oprávnění náboženské matice k žalobě a není opráv
něna námitka nedostatku aktivního oprávnění. Co do výše sporné částky 
stačí zjištění, že jmění zádušní nestačilo k zaplacení doplňku kongruy 
a že sporná částka byla faráři skutečně vyplacena. Zjištění výše po
ii'ebné částky stalo se na základě úředních spisů a nebylo proto třeba 
poskytnouti žalované obci možnost, by se prohlásila o těchto spisech. 
Také není třeba, by žalobkyně dokázala, kolik vynášelo zádušní jmění 
a že se částky skutečně vyplacené nedostávalo k doplnění kongruy. 
Výplata jednotlivých částek stala se podle žaloby na základě úředních 
výnosu zemského úřadu politického (místodržitelství a zemské správy 
politické), což je pro soud dostatečnou zárukou, že se tak stalo se 
zřetelem k zákonným předpisúm o výši kongruy. Bylo na žalované, by 
prokázala, že faráři bylo neprávem vyplaceno více, než mu náleželo 
podle listiny ze dne 8. listopadu 1896 z dixvodu doplnění kongruy. 
Při tomto výpočtu jest hleděti jen k tomu, co by farář mohl žádati 
od náboženské matice z důvodu kongruy, z čehož plyne, že o výši do
phlku mohly rozhodnouti jen příslušné státní politické úřady. Názor 
dovolatelky, projevený teprve v dovolání, že se závazek v listině stal 
rebus sic stantibus, nevyplývá ze skutkového přednesu žalované a od
poruje zřizovací listině, podle níž žalovaná obec převzala závazek vý· 
slovně pro všechny budoucí časy podle vždy platné zákonné míry 
(kongruy). 

čís. 10569. 

Nelze se domáhati přerušení řízení proto, že proti rozhodnuti mini
sterstva byla podána s!lžnost k nejvyššímu správnímu soudu. 

Osvědčení ministerstva vnitra jest důkazem právní jsoucnosti spolku 
pro veřejný i občanský život a nemUže býti přezkoumáno soudem. 

Zda při ustaveni se spolku a při další jeho činnosti bylo či nebylo 
postupováno podle a v duchu stanov, jest vnitřni věcí spolku a jeho 
členů, mimo to pak dozorčího správního úřadu. Jen členové spolku mo
hou si stěžovati do tvrzeného porušení stanov a mohou tak učiniti buď 
způsobem předepsaným ve stanovách pro vyřizování stížnost! členů ze 
spolkového poměru nebo stížností u dozorčího správního úřadu. 

(Rozh. ze dne 26. únom 1931, R ll: 449/30.) 

Československá obec učitelská v Praze domáhala se na Ústředním 
spolku jednot učitelských na Moravě zaplacení toho, co vybrala žalovaná 
od příslušníků žalobkyně pro tuto na fond tiskařský a persekuční a na 
organisačních příspěvcích. Pro c e sní s o udp r v é s tol i ce za
mítl námitky nedostatku právní osobnosti a nedostatku procesní způso
bilosti žalobkyně a uznal částečně podle žaloby. O d vol a c í s o u d 
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vyhověl odvolání žalované do výroku rozsudku, jímž byly zamítnuty 
námitky nedostatku právní osobnosti a nedostatku právního zastoupení, 
zrušil rozhodnutí prvého soudu a vrátil mu věc, by ji, vyčkaje pravomoci, 
znovu projednal a rozhodl; odvolání žalobkyně poukázal na rozhodnutí 
o odvolání žalované. D ů vod y: Pokud jde o námitky uedostatku právní 
osobnosti a procesní způsobilosti, pokud se týče nedostatku právního 
zastoupení, napadá žalovaná strana v odvolání názor prvého soudu, že 
pro vznik spolku podle zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák. 
stačí, že zakladatelé ohlásí příslušnému úřadu stanovy a úřad je buď 
vezme výslovně na vědomí nebo do čtyř neděl nezakáže utvoření spolku. 
Podle názoru žalovaného tím ještě spolek nevzniká, nýbrž jest k tomu 
kromě toho třeba faktického ustavení nebo zřízení spolku, které vyža
duje, 1. by tu byly osobnosti, jež podle stanov mají býti členy, 2. by 
tito členové se za členy přihlásili, 3. by zřídil orgány, jimiž by spolek 
uvnitř a na venek jednal, t. j. projevoval svou vůli a 4. by oním orgá
nem, jenž jest povolán k přijímání členů, byli přihlásivší se za členy 
přijati. Bez těchto náležitostí nemůže prý k ustavení, k právní osobnosti 
vůbec dojíti. Tento právní názor lze uznati jen částečně za správný. 
Spolek ve smyslu zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák. 
představuje jednotu, existující samostatně a nezávisle od osobnosti 
jednotlivých účastníků. Vznik a zánik jeho útvaru, jeho organisace, při
stoupení a vystoupení jednotlivých členů zůstaveno jest zcela na vůli 
stran a zakládá se na usnesení se účastníků, které bývá učiněno ve formě 
stanov. Stanovy mají proto při spolcích význam konstitutivní, to are i 
jen tehdy, když není překážky, by zakladatelé podle ustanovení stanov 
mohli býti také členy spolku, který zakládají. Takové usnesení účast
níků nedostačuje však ke vzniku spolku jako právnické osoby. Starší 
spolkový zákon ze dne 26. listopadu 1852 čís. 253 ř. zák. vycházel ze 
zásady, že jest zapotřebí ke vzniku spolku výslovného povolení (kon
cese) správy státní, a toto pravidlo platí také posud ohledně spolkú 
platnosti tohoto zákona podrobených. Táž zásada došla výrazu i v ji
ných zákonech (zákon ze dne 29. března 1873, čís. 42, nař. min. sprav: 
ze dne 5. března 1896, čís. 31 ř. zák. o pojišťovacích ústavech, zákon 
ze dne 14. dubna 1920, čís 302 sb. z. a n. o spořitelnách, čl. 208, 209 
obch. zák. a nař. min. ze dne 20. září 1899, čís. 175 ř. zák. o akciových 
společnostech a jiné). Dokud v těchto případech úřední povolení není 
uděleno, není spolek po právu; vliv úřadu jest tu positivní, poněvadž 
povolení spolku jest úkolem povahy konstitutivní. Spolkový zákon ze 
dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák. opustil tuto zásadu koncese, vliv 
úřadu při vzniku spolkú podle tohoto zákona jest v podstatě negativní, 
pozůstávající k zamezení nezákonných spolkú. Ke vzniku spolku podle 
uvedeného zákona stačí pravidelně pouhé oznámení, k němuž jest při
pojiti stanovy, o jež zakladatelé mUsí předložiti zemské vládě po pří
padě ministerstvu vnitra před započetím spolkové činnosti (§ § 4, 5, 
II). Do čtyř neděl, počítajíc ode dne oznámení, múže spolek započíti . 
svou činnost. Z těchto ustanovení zákona vyplývá, že právnická osob
nost spolku podle zákona čís. 134í1867 počíná· pravidelně tím oka
mžikem, kdy bylo vyhověno požadavkům veřejného práva o vzniku kor-
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porací totiž kdy jest rozhodnuto příslušným úřadem o jeho dovole
nosti (§ 26' obč. zák.); od tohoto okamžiku jest spolek způsobilý práv 
nabývati a závazky převzíti. Následujícím faktickým ustavením nebo 
zřízením spolku, jehož jest podle názoru žalované strany třeba ke vzniku 
jeho právní osobnosti, nabývá právnická osobnost již vzniklá pravi
delně jen možnost, by činností svých zákonitých zástupců mohla pro 
sebe vyvolati právní účinky. Neboť právnická osobnost není způsobilá 
sama své věci spravovati (§ 21 obč. zák.); tento nedostatek způsobi
losti k jednání lze podle zákona odstraniti jen zřízením zákonného zá
stupce (§§ 290, 337 a j.). Otázka, koho jest považovati za zákonného 
zástupce spolku, jest zpravidla řešena stanovami. Jinak má se věc, když 
se osobnosti spolek zakládající podle stanov nemohou státi členy spolku. 
V takovém případě jsou stanovy samy, třebas již úřadem vzaté na vě
domí, jen pouhým pravidlem, nikoliv osobností samot!, poněvadž prvním 
předpokladem vzniku a trvání spolku jest, že má členy; neboť stanovy 
bez členů nejsou zajisté ještě spolkem. V tomto případě nevznikne tudíž 
právnická osobnost již tím, že stanovy byly vzaty na vědomí příslušným 
úřadem, nýbrž teprve, když Se spolek podle stanov fakticky ustavil a 
zřídil. Podle stanov žalujícího spolku jsou jeho činnými členy okresní 
všeučitelské jednoty, které zřizuje spolek [§ 3 dll a jejichž členové 
jsou jeho příslušníky (§ 5). Mimi to může přijmouti výbor podle § 3 f) 
do spolku na základě zvláštní vzájemné smlouvy některou organisaci; 
jako taková může přijíti v úvahu jen učitelský spolek, který jest mimo 
československou obec učitelskou [§ 3 f)]. Z těchto ustanovení vysvítá, 
že podle stanov jest žalující spolek svazem spolkovým, obejímajícím 
spolky, jehož činnými členy mohou býti jen spolky se zvláštními sta
novami, okresní všeučitelské jednoty. Členové dopisující podle § 5 sta
nov tu l)epřicházejí v úvahu, poněvadž jde o členy, kteří by mohli býti 
jmenováni valnou hromadou teprve po vzniku spolku. Podle zjištěni 
prvního soudu připravovala založení československé obce učitelské 
"Ústřední rada učitelských organisací v Československé republice«, 
volné to sdružení beze stanov, které se skládalo z vedoucích funkcionářů 
jednotlivých zemských a odborových organisací, scházejících se občasně, 
by vyřizovalo věci týkající se společných zájmů veškerého učitelstva 
v Čechách, na Morav,ě a ve Slezsku a po převratě i na Slovensku. Tato 
ústřední rada připravovala organisaci žalujícího spolku a předložila 
zřizovacímu sjezdu Československé obce učitelské dne 3. července 1920 
osnovu stanov, které byly na tomto sjezdu schváleny jako prozatímní 
a dne 15. listopadu 1920 předloženy, policejnímu ředitelství v Praze 
se žádostí o schválení. Ústřední radu učitelských organisací v Cesko
slovenské republice nelze považovati za zakladatele Československé obce 
učitelské, poněvadž nebyla, jsouc volným sdružením bez stanov, práv
nickou osobností. Jako zakladatelé mohou přijíti v úvahu jen ony zemské 
a odborové organisace, jichž vedoucí funkcionáři tvořili jmenovanou 
ústřední radu. Tyto organisace nemohly se však státi beze všeho členy 
spolku československé obce učitelské, nýbrž mohly tohoto členství na
býti teprve po předcházející, příslušným úřadem schválené změně svých 

17' 
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stanov, která by jim umožnila přistoupení ke spolku Československé 
obce učitelské. Okresní všeučitelské jednoty Československé obce uči
telské s vlastními stanovami zřizovaly se však, jak mezi stranami jest 
nesporno, v roce 1923 a 1924 v Čechách a v roce 1926 na Moravě, takže 
schůzi ze dne 3. dubna 1921, na kterou poukazuje strana žalující ve 
svém odvolání, nelze uznali za ustavující schůzi Československé obce 
učitelské. První soud zjišťuje v napadeném rozsudku, že žalovaný spolek 
pokud se týče jednoty v něm sdružené převzaly úkoly okresních vše
učitelských jednot Československé obce učitelské. Avšak tím se nemohly 
státi okresní jednoty žalovaného spolku činnými členy Československé 
obce učitelské, poněvadž se jimi mohly stáli teprve po předcházející 
změně svých stanov. Neboť, jde-li o sdružení hromadných osob ve 
smyslu § 26 obč. zák. v jeden svaz, musily by spolky již tu jsoucí, jež 
si možnost přistoupení ke svazu ve stanovách nevyhradily, v tom směru 
stanovy doplniti a znova příslušnému úřadu předložiti. Správný postup, 
který by byl umožnil vznik právnické osobnosti žalujícího spolku, mohl 
býti jen ten, že po schválení stanov Československé obce učitelské měly 
býti vypracovány stanovy okresních odborů československé obce uči
telské nebo přeměněny stanovy spolků, které československou obec 
učitelskou zakládaly a chtěly se státi jeho členy, tyto stanovy měly býti 
předloženy příslušným úřadům, po jichž schválení se mohly tyto spolky 
za členy Československé obce učitelské přihlásiti. Podle § 12 ch) stanov 
Československé obce učitelské mohly býti za členy přijaty správním vý
borem dvoutřetinovou většinou hlasů. Teprve po tomto přípravném jed
nání mohl býti zřízen nejvyšší spolkový orgán, valná hromada, která 
mohla voliti podle předpisů stanov své zákonné zástupce. Teprve touto 
ustavující valnou hromadou mohla vzniknouti právnická osobnost ža
lujícího spolku. Tento postup byl skutečně zakladateli zamýšlen. Neboť 
v Č. 8 věstníku ústřední rady učitelských organisací ze dne 4. června 
1920 se uvádí, že »v nařizující schúzi (z 2. července 1920) budou pro
jednávány příslušné stanovy a provedeny volby pro dobu, než bude 
vykonána řádná valná hromada, ve které by se Československá obec 
učitelská definitivně ustavila«. V čís. II ze dne 25. června 1920 jest 
označen jako úkol této schúze volba zařizujícího výboru, který by sou
časně obstarával až do konečného definitivního realisování Českoslo
venské obce učitelské věci, a výslovně se podotýká: »Teprve, až budou 
stanovy, jak vyjdou upraveny ze zařizující schůze, schváleny a až bu
dou i jednoty.a župní odbočky organisovány, bude svolána prvá řádná 
ustavující valná hromada, podle těchto nových stanov a vejde defini
tivně v život říšská organisace«. Příznačné v tomto směru jest, že ža
lující strana teprve později shora naznačeným zpúsobem začala zřizo
vati své okresní odbory, jak vysvítá ze spisů zemské správy politické 
na Moravě čís. 55.682. Prvý soud neuznal za nutné pouštěti se do roz
boru otázky, zda a jaké chyby proti stanovám se snad staly při zaklfu. 
dání žalujícího spolku i při zřizování jeho orgánů, a nezjišťoval okol
nosti tu v úvahu přicházející. Avšak, vychází-li se z právního stano
viska shora naznačeného, jest řešení této otázky prvním předpokladem 
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pro posouzení, zda a kdy.vznikla žalující strana jako,právnick~ o~ob~. 
V tomto směru bude arci treba, by strany doplmly sve skutkove udaje 
pro řešení této otázky rozho~né, zejm~na v tom,"smě~u, zda a ~dy. byJ>, 
podle stanov Československe obce ucllelské znzovany okresm vseUCl
telské jednoty, po případě župy, zda a kdy došlo k ustavující valné hro
madě předpisúm stanov vyhovující a k volbě zástupců, které podle 
stano~ lze uznati za zákonné zástupce. Okolnost, že valné hromady 
dosud konané a volba zástupců byly ohlašovány u příslušných úřadů, 
nepadá na váhu a nemúže nahraditi potvrzení podle § 9 spolk. zák., 
poněvadž vznik právnické osobnosti, pokud není dokázána VýSlovným 
potvrzením podle § 9 spolk. zák., musí býti z úřadu vyšetřen za sporného 
řízení. Avšak, i kdyby se přiznala straně žalující právnická osobnost, 
musilo by býti řízení prvé stolice doplněno v bodech shora uvedených. 
Neboť otázka faktického ustavení a zřízení žalujícího spolku nabývá 
zvláštního významu při posouzení procesní zpúsobilosti, pokud se týče 
zákonného zastoupení, k níž jest rovněž přihlížeti v každém období 
řízení z úřadu (§ 6 c. ř. s.). Procesní zpúsobilost, způsobilost samo
statně ve sporu jako strana jednati (§ 1 c. ř. s.) nesmí býti směšována 
se způsobilostí býti stranou rozepře. Zpúsobilost býti stranou rozepře 
má i právnická osobnost, poněvadž jest způsobilá, býti podmětem práv
ních poměrů, tudíž také procesního poměru právního. Způsobilosti l:'ro
cesní však právnická osobnost nemá. Taková osobnost, nemohouc Jed
nati ve sporu samostatně, musí býti zastoupena svým zákonným zá
stupcem, který jedná před soudem za ni a jejím jménem. Kdo jest jejím 
zákonným zástupcem, řídí se při soukromých právnických osobnostech 
jejich stanovami. Popírá-li žalovaná strana, že osoby, které vystupují 
jako zákonní zástupci strany žalující, jimi skutečně jsou, poněvadž za 
ně byly zvoleny osoby, jež se jimi platně státi nemohly a nebyly zvo
leny podle předpisú stanov, nelze tuto vadu považovati za odstraněnou 
tím, že byli zvolení funkcionáři příslušnému úřadu oznámeni a že se 
mohla strana žalovaná domáhati nápravy podle stanov cestou právní. 
Neboť tím nebylo by nic získáno pro řešení otázky, zda žalující spolek 
jest ve sporu zastoupen svými zákonnými zástupci, kterou musí pro
cesní soud rozhodnouti samostatně. Neboť tím nerozhoduje o věci; která 
nepatří na pořad práva, nýbrž zkoumá jen, zda osoba, která se obrací 
na soud o zahájení procesního řízení, jest osobou, která může býti stra
nou rozepře (§ 1 c. ř, s.). 

N e j vy Š š í s o udl. zamítl návrh žalované, by bylo řízení pře
rušeno, 2. vyhověl rekursu žalobkyně a změnil usnesení odvolacího 
soudu v ten rozum, že obnovil usnesení prvého soudu, jímž byly za
mítnuty námitky nedostatku právní osobnosti a procesní způsobilosti, 
pokud se týče zákonného zastoupení; v ostatním napadené usnesení 
zrušil a uložil odvolacímu soudu, by o odvolání obou stran dále jednal 
a znovu rozhodl; rekurs žalované poukázal na toto rozhodnutí. 

Důvody: 

Žalovaná strana vznesla námitku, že žalující strana dosud platně 
nevznikla jako právnická osoba a že nemá správní orgány zvolené platně 
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podle stanov. Procesní soud zamítl tyto námitky, formulované jako ná
mitky nedostatku právní osobnosti a procesní způsobilosti a zákonného 
zastoupení, usnesením, jež pojal do rozsudku. Na odvolání žalované 
strany zrušil odvolací soud toto usnesení a důsledkem toho i rozhodnutí 
ve věci samé, a vrátil rozepři procesnímu soudu k dalšímu jednání 
o obou řečených námitkách, pokládaje dosavadní jednání za kusé, než 
aby mohlo býti spolehlivě rozhodnuto, zda a kdy vznikla žalující strana 
jako právnická osoba a zda jest ve sporu zastoupena osobami k tomu 
oprávněnými. V rekursu proti rozhodnutí odvolacího soudu předložila 
žalující strana výnos ministerstva vnitra ze dne 27. října 1930, čís. 
70.481/30, kterým se osvědčuje právní jednání žalujícího spolku podle 
zadaných stanov. Žalovaná strana zažádala u ministerstva vnitra, by 
vydané osvědčení bylo zrušeno pro nezákonnost a vadnost řízení, a na
vrhla u soudu, by řízení bylo přerušeno až do vyřízení oné žádosti. 
Když pak žádost byla ministerstvem vnitra zamítnuta, prohlásila, že 
trvá na návrhu na přerušení sporu, poněvadž podala proti rozhodnutí 
ministerstva vnitra stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Leč stíž
nost k nejvyššímu správnímu soudu nemá podle § 17 zákona ze dne 
22. října 1875, čís. 36/1876 ř. zák. odkládací účinek. Výnos ministerstva 
vnitra jest právoplatný a musí býti položen za základ soudnímu roz
hodnutí· bez ohledu na to, zda stížnost k nejvyššímu správnímui soudu 
skutečně byla podána. Návrh na přerušení řízení nemá opory v zákoně 
a musil býti zamítnut. 

Osvědčením ministerstva vnitra jest vyvrácena námitka nedostatku 
právní osobnosti žalující strany, zahrnující v sobě námitku nezpůsobi
losti k právům a nezpůsobilosti býti stranou rozepře. Podle §§ 9 a II 
spolkového zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák. jest tolo· 
osvědčení důkazem právní jsoucnosti spolku pro veřejný i občanský< 
život a nemůže býti, jsouc vydáno správním úřadem podle zákona k tomu 
povolaným, soudem přezkoumáváno. Námitka, že osvědčení vydané dne 
27. října 1930 není dúkazem právního trvání spolku již roku 1926, kdy 
byla podána žaloba, jest vyvrácena obsahem osvědčení, které bylo vy
dáno podle stanov zadaných ke schválení již roku 1920. Ve výnosu mi
msterstva vnitra ze dne 6. prosince 1930, čís. 77.814/30/6, jímž byla 
zamítnuta žádost o zrušení osvědčení, praví se výslovně, že se spolek 
ustavil podle stanov již na valné schůzi dne 3. dubna, 1921 a změnil odl 
té doby dvakrát stanovy. I další námitka, že předložené osvědčení jest 
opozděnou novotou a nemůže býti proto k němu přihlíženo, jest lichá. 
Poněvadž podle § 6 c. ř. s. jest k nedostatku procesní způsobilosti a 
zákonného zastoupení přihlížeti z úřadu v každém období sporu, musí 
býti v každém jeho období přihlíženo také ke všem skutečnostem a dů
kazům na ně se vztahujícím, i když byly předloženy' teprve v opravném 
řízení, když odpůrce Se o nich mohl, jako v souzeném případě prohlásiti 
a prohlásil. Námitka nedostatku právní osobnosti žalujícího spolku byla 
tedy zamítnuta právem. Námitku nedostatku právního zastoupení opírá 
žalovaná strana o tytéž dúvody jako námitku nedostatku právní osob
nosti. Pří znává, že žalující spolek vyvíjí již od roku 1920 činnost a jest 
spravován volenými funkcionáři, ale tvrdí, že neměl na počátku své 
činnosti členy, kteří hy podle stanov mohli vykonávati členská práva, 
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voliti a býti voleni na spolkovýcli schůzích. Proto prý byla všechna 
dosavadní činnost spolku, zvláště i_ dosav,:dní vo~by,_y rozp?ru se sta: 
novami, nezákonná a neplatna. Zalovane strane pnzvukuJe odvolacl 
soud, dovozuje, že podle stanov žalujícího spolku měly býti zřízeny 
předem okresní všeučitelské jednoty, tyto měly býti správním výborem 
československé obce učitelské přijaty za členy, načez teprve mohla býti 
svolána ustavující valná schůze. Kdyby toto mínění bylo správné, ne
mohlo ovšem nikdy dojíti k ustavení se žalujícího spolku, neboť správní 
výbor, jehož jsoucnost by byla nezbytnou podmínkou členství a svolání 
ustavující valné schůze, nemohl býti zřízen dříve než na této valné 
schůzi. Byl by také opodstatněn rekurs žalované strany, domáhající se 
toho, by námitkám nedostatku právní osobnosti a nedostatku právního 
zastoupení bylo vyhověno bez doplňování řízení. Ve skutečnosti jsou 
námitky žalované strany nepřípustným uplatňováním mezery stanov ža
lujícího spolku o tom, jak se spolek ustaví. Právo tvořiti spolky jest 
zabezpečeno ústavní listinou, výkon jeho jest upraven zákonem a pod
léhá dozoru správních úřadů. Obsah stanov jest v mezích zákona po
nechán na vůli zakladatelů spolku, na nich jest také podle § 4 písm. b) 
spolk. zák., by již ve stanovách určili, jakým způsobem se spolek ustaví. 
Spolkové stanovy jsou v podstatě společenskou smlouvou, nejasná nebo 
mezerovitá jejich ustanovení nemohou býti vykládána a doplňována 
jinak, než jiné smlouvy, tedy nikoliv podle doslovného významu užitých 
slov, nýbrž podle vůle zakladatelů a členů spolku. Zda při ustavení se 
žalujícího spolku a při další jeho činnosti by'lo či nebylo postupováno 
podle a v duchu stanov, jest vnitřní věcí spolku a jeho členů, mimo to 
pak dozorčího správního úřadu. Jenom členové žalujícího spolku mohli 
a mohou si stěžovati proti tvrzeném)! porušení stanov a mohou tak uči
niti buď způsobem předepsaným ve stanovách pro vyřizování stížností 
členů ze· spolkového poměru nebo stížností u dozorčího správního úřadu. 
žalující straně musí býti toto právo odepřeno, neboť nebyla při podání 
žaloby již ani členem aní ve svazku žalující Československé obce uči· 
telské. Podle stanov zastupuje žalující spolek starosta, listiny podpisují 
starosta a jednatel. Plná moc pro souzené spory ze dne 10. září 1926 
podepsána jest Antonínem W-em jako starostou a Václavem Š-em jako 
jednatelem, tedy formálně správně. Jelikož žalovaná strana ani netvrdí, 
že tito funkcionáři nebyli při podpisu plné moci skutečným přdsedou 
a jednatelem Čs. obce učitelské, neh že nebyli jejím členstvem za ně 
uznáváni, ale popírati platnost jejich voleb Z; důvodu porušení stanov 
nemá právo, byla i námitka nedostatku zákonného zastoupení procesním 
soudem zamítnuta právem, a není potřebí doplňovati řízení v tomto 
směru. 

čls. 10570. 

Spory ze služebních poměrů obecnich zřízenců jsou věcmi prázdni
novými (§ 224 čís. 7, nový doslov, c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, R II 474/30.) 



- Čís. 10571 -
264 

Žalo?ce, domáh~l se na .žalo:,~né obci, by byla uznána povinnou 
uznat~ ze zalob~e Jest obeclllm znzencem trvale ustanoveným a by ža
lovana. byla uznana p~vinnou :,ypláceti žalobci služební požitky. Pro
ce s n I s o.u d p rve s t o II c e uznal podle žaloby .. O d vol a c í 
s o u d, od~ltl odvoJání jako op~z~ěné. D ~ vod y: Poněvadž jde o spc,r 
ze s~uzeblllho pomeru ~ezl o.bCi Jako zamestnavatelkou a žalobcem jako 
zamestna?cem, Jde o vec prazdninovou .. Rozsudek doručen byl žalobci 
dne .~~. cervna 1930, kdežto odvolání podáno bylo k soudu teprve dne 
6. z~n 1930; Jest tedy odvolání opozděné a bylo je proto odmítnouti. 
kdyz se tak nestalo soudem prvé stolice (§ 468 c. ř s.). . 

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

o ů vod y: 

Po~le § 2~. z~k."na ze dne 17. prosince 19 I 9, čís. 16 sb. z. a n. z roku 
1920. JSou pr:kazany spory obecních zřízenců ze služebních poměrů 
soudum. Plali tedy pro tyto spory předpisy procesního práva podle 
~~tanovení § 224 čís. 7 c. ř. s. v doslovu novely ze dne 19. ledna 1928 
CIS. 23 sb. z. a n., jež ustanovuje, Že spory ze služební námezdní a' 
učební smlouvy mezi zaD;1ěstnavateli a zaměstnanci jakéhokoliv druhu. 
JS?U věcn;i prá.z~ninovými. Ustanovení to bylo dáno ve prospěch za
mestnanc~, .~y Jejich spory, by!r urychl:~ě rozhodnuty. Jsou tedy tohoto 
dobro dmi ucastm I obeclll znzenCI pn sporech ze služební smlouvy 
ana se, i n~ tyto spory. vztahuje příslušnost soudů. Nárok žalobní prýštÍ 
ze sluzeblll smlouvy uzavřené mezi obcí a obecním zřízencem a otázka 
~da je tento služební poměr povahy veřejnoprávní, může ztlstati neře: 
sena v souzeném případě, v němž pro rozhodnutí projednávané otázky 
postačí, že jde o poměr ze služební smlouvy a o rozepři přikázanou 
k rozhodování řádným soudům. Správnost tohoto názoru potvrzují i mo
tivy k zákonu čís. 23/1928 strana 54, v nichž jest uvedeno. že ustano-

~ , 
vení Š 224 c. ř. s. bylo rozšířeno na veškeré spory mezi zaměstnanci a 
zaměstnavateli z poměru služebního, námezdního a učebního ovšem . , 
Jen potud, pokud spory tyto na soudy vůbec náležejí. 

čís. 10571. 

Prozatímní .opatřeni zákazem zciziti, obtížiti nebo zastaviti nem.ovi
tost (§ 384 ex. ř.). 

Dobrovolné zcizení nemovit.osti, přičící se knih.ovně p.oznamenanému 
zákazu, může býti za určitých p.odmínek bezúčinným nejen v poměru 
ohrožené strany k jejímu .odpůrci, nýbrž i pr.oti každému, kdo nabyÍ 
nemovitosti zakázaným zcizením. Nezáleží na tom, v jakém p.ořadí byla 
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sml.ouva o zcizení vl.ožena do pozemk.ové knihy. Lhostejno, že zákaz 
zcizení byl poznamenán až po poznámce zamýšlenéh.o zcizení. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, R II 489/30.) 

Dne 31. května 1930 bylo na nemovitosti manželů l.-ových pozna
menáno zamýšlené zcizení, dne 25. června 1930 pak podle § 384 ex. ř. 
zákaz zcizení, zatížení a zastavení vydaný jako prozatímní opatření k za
jištění nároku spolku M. na splnění smlouvy. Manželé l.-ovi prodali 
napotom nemovitost družstvu N. Žádosti manželtl L-ových a družstva 
N. o výmaz poznámky zákazu zcizení, zatížení a zavazení s o udp r v é 
s tol i c e vyhověl, rek u r sní s o u cl žádost zamítl. D tl vod y: 
Návrh na výmaz knihovní poznámky byl výslovně podán jako žádost 
knihovní podle § 57 knih. zák. V § 57 knih. zák. sice ustanoveno, že 
k návrhu strany, pro níž se stal vklad vlastnického práva v pořadí po
známky zamýšleného zcizení, jest vymazati pozdější knihovní zápisy, 
toto ustanovení nemůže se však vztahovati bez obmezení na všechny 
zápiSY, jež se staly po podání návrhu na poznámku pořadí. Zejména 
nevztahuje se toto ustanovení na zápisy, vztahující se na právo již 
dříve zapsané protože by to odporovalo zásadě priority. Protože tu 
jde o takové zápisy, ana se poznámka, o niž jde, vztahuje na vlastnické 
právo manželů L-ových, již dříve vložené, povolil prvý soud neprávem 
výmaz poznámky, najmě, ana byla povolena jako prozatímní opatření 
a nebylo ani tvrzeno, že toto prozatímní opatření bylo zrušeno, výmaz 
poznámky však znamená zrušení tohoto prozatímního opatření, což se 
nemůže státi ke knihovní žádosti. 

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

o ů vod y: 

Dne 31. května 1930 bylo na prodané nemovitosti poznamenáno 
podle§ 53 knih. zák. zamýšlené zcizení, dne 25. června 1930 podle 
§ 384 ex. ř. zákaz zcizení, zatížení a zastavení vydaný jako prozatimní 
opatření proti tehdejším vlastníkům nemovitosti Robertu a Ireně l.-ovým 
k zajištění nároku spolku M. jako ohrožené sťrany na splnění smlouvy. 
Přes tento zákaz prodali manželé l.-ovi nemovitost trhovou smlouvou 
ze dne I. července 1930 družstvu N.; načež hyl k společné žádosti z:ci
zitelů a nabyvatele povolen knihovní vklad převodu práva vlastnického 
pro nabyvatele v poznamenaném pořadí, ale současně podaná žádost 
o výmaz poznámky zákazu zcizení, zatížení a zastavení byla rekursním 
soudem zamítnuta. Dovolací rekurs do zamítavého rozhodnutí rekurs
ního soudu není opodstatněn. Předpis § 57 knih. zák" jehož se stěžo
vatelé dovolávají, platí podle čl. 1. druhý odstavec ex. ř. jen, pokud 
není v rozporu s pozdějším zákonným předpisem § 384 ex. ř. Tento 
předpis přiznává soudnímu zákazu zcizení, zatížení a zabavení, týká-li 
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s~ n~m.o,vitostí neb? p~áv zapsaných. v knihách pozelI!kových, určitý 
vecny ucmek a nanzu)e proto, by zakaz byl kmhovne poznamenán. 
Dobrovolné zcizení nemovitosti, příčící se knihovně poznamenanému 
zákazu, může býti za určitých dalších podmínek bezúčinné nejen v po
měru ohrožené strany k jejímu odpůrci, nýbrž i proti každému, kdo ne
movitosti nabyl zakázaným zcizením. Nezáleží na tom, v jakém pořadí 
byla smlouva o zcizení vložena do knihy pozemkové, neboť pořadím 
nemění se nic na zakázanosti smlouvy, a jen smlouva jest důvodem pro 
nabytí vlastnického práva. Posouzení otázky, zda následky zakázanosti 
smlouvy nastaly nebo nastanou, vymyká se z působnosti knihovního 
soudu. Navrhovaným výmazem knihovní poznámky soudního zákazu 
byl by zrušen věcný účinek poznámky, a spolek M. byl by zkrácen na 
právech nabytých prozatímním opatřením. Dokud nebude prozatíml1í 
opatření zrušeno nebo nepomine jeho platnost uplynutím doby, na kte
rou bylo povoleno, nemůže býti poznámka zákazu vymazána, leč se 
svolením spolku M. 

čís. 10572. 

Honební zákon pro Moravu ze dne 26. července 1912, čís. 4 z. zák. 
na rok 1914. 

Nejde o vadu podle § 595 čís. 2 c. ř. s., nebyly-li strany volány 
k dalšímu jednání, jež bylo věnováno jen poradě rozhodců a vydání 
nálezu. 

Nejde o překročení oprávnění rozhodčího soudu (§ 595 čís. 5 c. ř. s.), 
sešli-Ii se rozhodčí opětně a, poradivše se, vynesli nález. 

Nejde o zrušovací důvod podle § 595 čís. 6 c. ř. s., nebyl-Ii nález 
vynesen ihned při jednání konaném za účasti stran. Nález neodporuje 
dobrým mravům, byl-Ii vynesen, až když byl předseda rozhodčího soudu 
žalován o náhradu škody pro nevydání nálezu. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, Rv II 141/30.) 

žalobce domáhal se zrušení výroku rozhodčího honebního soudu na 
Moravě z důvodů § 595 čís. 2, 5 a 6 c. ř. s. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e žalobu zamítl. O ů vod y: žalobce vytýká rozhodčímu vý
roku o škodě způsobené zvěfí a o náhradě útrat závady vytčené v § 595 
čís. 2, 5, 6 c. ř. S., však neprávem. Ani v civilním řádu soudním, pokud 
jedná o rozhodčích výrocích, ani v honebním zákonu ze dne 26. července 
1912, čís. 4 z. zák. na rok 1914 není předepsáno, že jednání musí býti. 
za jeden den skončeno a že výrok rozhodčí musí býti též okamžitě vy
dán. Naopak z ustanovení civilního soudního řádu o rozhodčích vý_ 
rocích vyplývá, že rozhodčí soud múže. se obrátit na řádné. soudy o pro, 
vedení růz!'.ých výkoml, na příklad výslechů, k nimž není sám oprávněn. 

I 
I 
I 
I 
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Z toho vyplývá, Že jednání může trvati i delší dobu, ovšem při těchto 
jednáních musí býti dána straná,m možnost, by se vysloV11~."Tato mož
nost stranám vzata nebyla, nebo! z protokolu ze dne 27. zan 1928 vy' 
plývá, že i žalobce bylo vše,m nutn~m, o čem. ?,ě}. býti s!y~er:, vy?l<;chnut 
a že mu nebyla vzata moznost vcas se vYJadnh, nacez Jednam bylo 
skončeno, aniž při tomto jednání byl rozhodčí výrok vynesen. Důvodu 
pro zrušení rozhodčího výroku podle čís. 2 § 595 c. ř. s. tu tedy není. 
žalobce namítá dále důvod čís. 5 § 595 c. ř. s., poněvadž rozhodčí soud 
překročil hranice své povinnosti. Ani tohoto důvodu tu není. Rozhodčí 
30ud, ačkoliv mohl již dne 27. září 1928 rozhodčí výrok vzhledem k pro
vedeným šetřením vynésti, tak neučinil a patrně, když svou chybu zpo
zoroval dodatečně tak učinil výrokem ze dne 16. února 1929. Splnil 
tedy ro~hodčí soud svou povinnost dodatečně a nemúže jíti o překročení 
oprávnění. Posléze vytýká žalobce rozhodčímu výroku, že výrok od
poruje zákonným předpisúm. Soud neshledal tyto nedostatky a sám 
žalobce uvádí jen jediný takovýto nedostatek, tvrdě, že rozhodě' soud 
měl rozhodčí výrok vynésti již dne 27. září 1928 a, an učinil tak teprve 
dne 16. února 1929, tvrdí, že se prohřešil proti ustanovení § 90, že 
nesplnil rozhodčí soud docela nebo včasně své závazky. Jest pravda, že 
rozhodčí výrok tak pozdě vydaný nemůže býti posuzován jako včasný, 
následky nevčasnosti jsou však uvedeny v § 90 citovaného honebního 
zákona totiž že rozhodčí soudci ručí za škodu tím zpúsobenou. Nutno 
přiznaÚ žal~bci že v důsledku tohoto ustanovení zákona má právo, 
žádati náhradu 'škody od rozhodčích soudců, z nevčasného vyřízení pře
vzatých povinností, tato nevčasnost však jest něčím jinýn; než tvrzeným 
rozporem výroku s ustanoveními zákona. O d vol a c 1 s o u d uznal 
podle žaloby. O ú vod y: Oba uplatňované odvolatelem odvolací důvody 
a to jak neúplnost řízení taktéž nesprávné právní posouzení věci jsou 
v souzeném případě op~dstatněny a to z těchto dúvodů: Poněvadž 
z § 78 až 92 citovaného mor. hon. zákona vychází na jevo, že ustano
vení o sestavení rozhodčího soudu k rozhodnutí o nároku na náhradu 
škody zpúsohené honitbou a zvěří a o řízení před tímto rozhodčím t;ou
dem jsou přísně formálního rázu a že se jedná o veřejnoprávní řízen;! 
správní slli generis, při kterém ustanovení civilního s~udnjho řádu ~Iatí 
jen potud, pokud se honební zákon na toto ustanovem c. r. s. odvolava, 
musel si odvolací soud především učiniti docela přesný obraz o pro
vedeném řízení před rozhodčím soudem, jelikož oba sepsané protokoly 
o jednání o náhradu škody způsobené zvěří si navzájem odporují, neboť 
protokol datovaný dnem 27. září 1928 se s bodem c) druhéh? protokolu, 
který iest datován dne 27. září 1928 a který byl dne 16. unora '1929 
vyhotóven .' a s rozhodčím výrokem vůbec nezabýval. Postup a prúběh 
jědnání před rozhodčím soudem hyl na základě údajú obou svědků 
slyšených před odvolacím soudem zjištěn takto: Dne 27. září 1928 roz
hodčí výrok v lJřítomnosti obou sporných stran vydán nebyl, poněvadž 
vynesení rozhodčího výroku bylo považováno Za zbytečné, jelikož škoda 
na jednom keři byla přesně patrna. Dne 16. února 1929 podepsali všichni 
tři rozhodčí soudcové druhý protokol, který, až na rozhodč! výrok, byl 
z prvního protokolu úplně opsán. Teprve tehdy, dne 16. unora 1929, 
byl vydán rozhodčí výrok v nepřítomnosti obou stran. Na základě těci1fo 
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zjištěných okolností, kter,é jsou úplně, r;otv,fzť;ny oběma předloženýmI 
prot5',koly, nabYl odv.olacI soud presvedcelll, ze o Jednání před roz
hodClm soudem, ktere bylo provedeno dne 27. září 1929 v přítomnosti 
o?ou ~tran, byl seps~n jen jeden protokol, že však rozhodčí výrok proti 
presnemu, u~tanovelll ,~§ 86 a 89 mor. hon, zák. nebyl vynesen, ačkoliv 
§ 86 uklada ~ozhodclmu soudu za povinnost, by rozhodčí výrok byl 
v~nesen a take podle § 89 protokol má obsahovati i rozhodčí výrok. 
Tlm, že p~otokol ze dne 27. zád. 1928 v bodu III. odst. II obsahuje do' 
datel-:: "Em SchIedsspruch entfallt demnach« nelze protokol toho dne 
sepsaný, ve kterém proti zákonu bylo vysloveno že rozhodčí výrok od
padá, ačkoliv škoda b~~a .výslovně zjištěna, považovati za protokol 
~neb dokonce za rozhodcI vyrok ve smyslu platného honebního zákona 
Ze se. žalobce rozhodčího výroku zřekl, nemohli rozhodčí jako svědci 
potvrdIt! Ale I! kdy?y to vz?,án~ se bylo skutečně vysloveno, musel 
rozhodcI soud mcm,ene rozhodCI vyrok vynésti, poněvadž pokus o smír 
podle § 83 hon. zak. zůstal bezvýsledný. Byl tudíž žalobce oprávněn 
dopIsem ze dne 2. lIstopadu 1928 na předsedu rozhodčího soudu žádati 
b~ rozhodčí ~?ud ještě jednou svo!al a vynesl rozhodčí výrok. K jednání 
pred rozhodclm soudem dne 16. unora 1929 žalobce nebyl povolán což 
ostatně žalovaným nebylo popřeno, a toho dne byl vynesen v n~pří, 
tomnosti žalobce rozhodčí výrok, který byl dne 19. neb 20. února 1929 
žalobci doručen. Poněvadž jednání před rozhodčím soudem "Ze dne 
27. září 1928 bylo právoplatně skončeno, byl protokol ze dne 16. února 
1929 sepsán o novém řízení, k němuž žalobce nebyl pozván, takže bvl 
r~zhodčí výrok v jnesen, aniž bylo žalobci popřeno právní slyšení. p'o
nevadž § 83 hon. zák. výslovně předpisuje, že žalobce a majitele ho
nitby, tudíž obě strany jest 'OVáti k jednání před rozhodčím soudem 
nebylo popřáno žalobci právlll slyšení, an k jednání dne 16. února 1929 
nebyl pozván, takže jest tu důvod pro bezúčinnost rozhodčího výroku 
ve smyslu § 595, druhý odstavec, C. ř. S. Avšak i důvod pro bezúčinnost 
rozh?dčího výroku ve smyslu odstavce VI. jest v souzeném případě 
spluln, an rozhodčí výrok odporuje závazným právním normám (jus 
c~gens). Z ust~novení ·S§ 82 a 83 hon. zák. jasně vyplývá, že honební 
zakon sleduje učel, by bylo umožněno co nejrychlejší rozhodnutí o ža
lobě na náhradu škody způsobené zvěří; rozhodčí vírrok musí tudíž býti 
nejen úplný, nýbrž i včasný, takže rozhodčí výrok měl býti podle zákona 
vynesen již při jednání, tudíž dne 27. září 1928. Jen v případě, kde nutno 
podle vyroku rozhodčího soudu vyčkati dobu žní k vůli správnému 
odhadu škody, má poškozený zavčas zažádati, bv bylo provedeno druhé 
jednání ještě před započetím žní. Poněvadž roihodčí soud takové roz
hodnutí neučinil, měl se státi rozhodčí výrok ihned dne 27. září 1928. 
Budiž znovu podotčeno, že, i kdyby se byl žalobce vzdal rozhodčího 
výI:oku, byl by musel býti rozhodčí výrok vydán, poněvadž nedošlo ke 
smlru podle § 83 hon. zák. Poněvadž předseda rozhodčího soudu nechal 
žádost o svolání n,ového ro~hodčího soudu k vůli vynesení rozhodčího. 
~yroku bez odpovedI, byl zalobce nucen, by proti předsedovi podal 
zalobu o náhradu škody ve smyslu § 96 třetí odstavec hon. zák. a poně, 
va~ž ~ostal rozhodčí výrok ze dne 16. února 1929, aniž mu bylo popřáno 
slyselll, by podal žalobu, o niž jde, o zrušení rozhodčího výroku do 
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třiceti dnů po jeho doručení. Posléze; jest tu i důvod pro bezúčinnost 
podle § 595 čís. 5, an rozhodčí soud překročil meze svého úkolu. POr 
něvadž řízení před rozhodčím soudem bylo dne 27. září 1928 právoplatně 
skončeno, aniž byl ve smyslu zákona rozhodčí výrok vydán, a poněvadž 
žalobcovo vyzvání, by bylo nařízeno nové jednání před rozhodčím sou
dem dne 12. listopadu 1928, zůstalo bez odpovědi a nové jednání bylo 
provedeno teprve dne 16. února 1929 v nepřítomnosti žalobce, a před
seda rozhodčího soudu ani podle obdoby § 87 druhý odstavec hon. zák. 
strany nevyzval, by, je-Ii to možné, vyslali do rozhodčího soudu roz
hodce, kteří byli jeho členy při prvém jednání, překročil rozhodčí soud 
hranice svého úkolu. Jelikož tu jsou tři důvody pro bezúčinnost roz
hodčího výroku a pro prohlášení rozhodčího výroku o nároku na ná
hradu škody způsobenou honitbou a zvěří, za bezúčinný postačí již je
diný důvod, bylo odvolání a tudíž i žalobní prosbě v plném rozsahu 
vyhověno a rozhodčí výrok ze dne 16. února 1929 prohlášen za bez· 
účinný. 

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

D ů vod y: 

Žalobce se domáhá p0dle § 91 honebního zákona pro Moravu (zá
kon ze dne 26. července 1912, čís. 4 na rok 1914 Z. zák.), by nález 
honehního rozhodčího soudu o škodě způsobené zvěří na jeho pozemcích 
byl z důvodů uvedených v § 595' čís. 2, 5 a 6 C. ř. s. prohlášen za ne!
platný. Kdežto první soud žalobu zamítl, vyhověl odvolací soud napa· 
deným rozsudkem žalobě a zrušil nález rozhodčího soudu, uznav jej 
ze všech žalobcem uplatňovaných důvodů za bezúčinný. Dovolání, jež 
kromě dovolacího důvodu podle čís. 2 § 503 c. ř. s. napadá rozsudek 
i pro nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 C. ř. s.), nelze upříti 
oprávnění. Co se týče hezúčinnosti rozhodčího nálezu z důvodu čís. 2 
§ 595 C. ř. s., totiž proto, že prý žalobci nebylo před rozhodčím soudem 
popřáno právní slyšení, shledal neprávem odvolací soud tento důvod 
bezúčinnosti rozhodčího výroku za opodstatněný. Podle zjištění odvo
lacího soudu sešli se rozhodčí dvakráte. Poprvé dne 27. září 1928. Při 
tomto jednání předsevzali pokus o smír a, ano ke smíru mezi stranam; 
nedošlo, předsevzali šetření na místě samém, vyslechli žalohce o poža· 
dované a žalovaného o nabízené náhradě a potom se vyslovili, že škoda 
od zvěře tu jest. Pak odhadli úbytek na úrodě a určili úřední útraty roz
hodčího soudu. Tím rozhodčí jednání dne 27. září 1928, sepsavše o něm 
protokol, skončili. Při tomto jednání obě strany, byvše k němu před
volány, byly přítomny a se ho, najmě žalobce, súčastnily. Nález o ná
hradě škody rozhodčí dne 27. září 1928 nevydali. Po druhé a naposled 
se rozhodčí sešli dne 16. února 1929 a tu na základě .toho, o cem bylo 
při schůzce dne 27. září 1928 jednáno a co při tomto jednání .ohledně 
škody zjistili, aniž znovu škodu zjišťovali a se stranami, které před
volány nebyly, jednali, po.iednavše mezi sehou, stanovili výši škody a 
vydali nález o tom, jakou škodu má žalovaný žalobci nahraditi, a kdo, 
že žalobce je povinen úřední útraty zaplatiti. Jak řečeno, k tomuto 
druhému jednání rozhodčí strany volány nebyly a se ho nesúčastnily. 
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V tom shledává odvolací soud vadu podle § 595 čís. 2 c. ř. s., maje za 
to, že žalobci tímto postupem nebylo popřáno před rozhodci práv'ní 
slyšení. Tomu tak není. O tom, že nebylo žalobci popřáno před roz
hodci právní slyšení, bylo by lze mluviti, kdyby žalobce nebyl býval 
slyšen při jednání dne 27. září 1928, kde bylo jednáno o smír, o tom, 
co jako náhradu žalobce požaduje a co žalovaný nabízí a kde zjišťováno 
bylo poškození, jeho příčina, tedy kde zjednáván byl podklad pro roz
hodčí nález. Avšak při tom jednání žalobce, jak již řečeno, přítomen 
byl a se ho súčastnil. Jednání ze dne 16. února 1929 bylo již jen zakon
čením řízení rozhodčích, jež věnováno bylo jen poradě rozhodců a vy
dání nálezu. Že k tomuto jednání strany volány nebyly a se ho nesú
častnily, není zkrácením žalobce na právu býti slyšen rozhodci. Přitom-: 
nost stran, jejich slyšení při poradě a usnášení se rozhodčích není nikde 
předeEsáno a žalobce měl plnou možnost při jednání k tomu určeném 
dne 27. září 1928, by přednesl, co přednésti měl a chtěl. Jest mylný 
názor i žalobce i odvolacího soudu, že jednání ze dne 16. února 1929 
bylo samostatným jednáním rozhodčího soudu a že proto bylo pod 
následky bezúčinnosti nálezu nutno strany k němu volati a je slyšeli. 
Z toho, co bylo zjištěno a co již o tom uvedeno, plyne, že tomu tak 
nebylo. Obdobné použití § 87 mor. honeb. zák., protože při jednání 
16. února 1919 škoda zjišťována nebyla, nemělo místa. O neplatnosti 
rozhodčího nálezu podle § 595 čís. 2 c. ř. s. nelze důvodně mluviti. 

Nelze_ souhlasiti s odvolacím soudem ani v tom, že jest tu důvod 
bezúčinnosti rozhodčího výroku podle § 595 čís. 5 c. ř. s., an prý roz
hodčí soud překročil meze svého oprávnění. Jak správně uvedl již první 
soud, rozhodčí, když se dne 16. února 1929 sešli a, poradivše se, vy
nesli nález, vykonali jen, co bylo jejich úkolem, k čemu byli povoláni 
a povinni (§§ 86, 89 a 90 mor. honebního zákona). Shledal tedy odvo
lací soud překročení úkolu u rozhodčího soudu neprávem. 

Pokud posléze jde i zrušovaCÍ důvod podle § 595 čís. 6 c ř. s., zá
ležející v tom, že prý rozhodčí výrok odporuje donucujícím právním 
předpisům, není ani tento důvod neplatnosti rozhodčího nálezu opod
statněn. Nelze přisvědčiti odvolacímu soudu, jenž spatřuje tento zru
šovací důvod v tom, že nález nebyl vynesen ihned při jednání konaném 
za účasti stran dne 27. září 1928. Z ustanovení § 89 mor. honebního 
zákona, který tu přichází zejména v úvahu, že o jednání rozhodčího sou
du jest sepsati protokol a že v něm jest uvésti výsledek pokusu o smír, 
výsledek místního šetření a výrok rozhodčího soudu, neplyne, jak odvo
lací soud má za to, že rozhodčí nález musí nevyhnutelně ihned následo
vati po místním šetření a že vydati nález později není přípustné, leč 
pod následky bezúčinnosti výroku. Ani z požadavku urychleného vyří
zení sporů o náhradu škod honbou nebo zvěří způsobených (q§ t\2, 83, 
86 a· 90 mor. honeb .. zákona) hezúčinnost později vyneseného nálezu. 
podle § 595 čís. 6 c. ř. s. nelze dovozovati. Pokud žalobce jako důvod 
neplatnosti nálezu podle § 595 čís. 6 c. ř. s. uplatňoval a v dovolac;í 
odpovědi na tom trvá, že rozhodčí nález byl vynesen, když byl předseda 
rozhodčího soudu žalobcem žalován o náhradu škody pro nevydání 
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nálezu takže se vynesení nálezu příčí dobrým mravům, jest uvésti, že 
proto ~ynesení nálezu aniž ,nález sám d;,brým, mravům neodporuje"a že 
ani v tom nelze shledati duvod ke zrusem nalezu podle § 595 CIS. 6 
c ř. s. Odvolací soud uznav rozhodčí výrok podle § .595 čís. 2, 5 a 6 
c: ř. s. za hezúčinný, pochybil po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). 
I bylo k dovolání uznati, jak se stalo. 

Cís.l0573. 

Určovací žaloba (§ 228 c. ř. s.). 
Jde o určení právního poměru, nikoliv jen skutečnosti, bylo-li žalo

váno o určení, že žalovaný nepronajal žalobci místnosti na určitý po
čet let. 

Zásadně muže i třetí osoba žalovati o určení právního poměru nebo 
práva, v němž sama není nebo jež jí nepřísluší, má -li zájem na jeho 
bezodkladném určení. Společnik veřejné obchodní společnosti má právnl 
zájem na tom, by byl určen právní poměr mezi žalovaným a veřejnou 
obchodní společnost!. 

(Rozh. ze dne 26. února 1931, Rv II 556/30.) 

Žalobce domáhal se určení, že mezi ním a žalovaným není právního 
poměru, podle něhož žalovaní v roce 1926 pronajali žalobci obchodní 
místnosti ve svém dome na dobu pěti let. O b a niž š í s o u d y ža
lobu zamítly. 

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

Důvody: 

Žalobce domáhá se určení, že mezi ním a žalovanými není právního 
.poměru, podle něhož žalovaní v roku 1926 pronajali žalobci obchodní 
místnosti v jejich domě na dobu pěti let. Jest zjištěno, že v čase podání 
žaloby nebyl nájemcem žalobce, nýbrž firma, jejímž jest veřejným spo
lečníkem a že tato firma jest právním nástupcem bývalé firmy W. a K. 
a že žalobce v roku 1926 jako majitel firmy oné vyjednával se žalo
vanými o nájemní smlouvě. Nižší soudy upírají žalobci oprávnění ke 
sporu prot9, že není v nájemním poměru se žalovanými a že na jeho 
nedostatku aktivního oprávnění nic nemění, že byl V řízení o úpravě 
nájemného, které bylo zahájeno na jeho návrh, poukázán na pořad 
práva s vyřešením otázky, zda mezi ním a žalovanými byla v roce 
1926 ujednána· nájemní smlouva na pět let. Tento názor nižších soudů 
napadá dovolatel, uváděje, že byl v roku 1926 sám majitelem nájemnické 
firmy W. a K. a že i nyní jest veřejným společníkem firmy K. a K. a že 
v této vlastnosti žádalo úpravu nájemného'J'ežto ručí za závazky(firmy; 
a proto může prý jako společník nájemni té firmy žádati i o určení 
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náje;nného a jest ro~:,ěž P? p:áyu žalo~a o" u:-čení sl20rné okolnosti, 
ktera Jen Ve spom mUze bylt ~Jls!ena. ~a" pry. Jako v~~ejný společník 
fIrmy K. a K. nejen hmotny, nybrz I pravm zaJem na zadaném určení 
Ježtov jest pří~ustná ~rčovací žaloba ~ l?ro osoby, které 'nejsou V právní~ 
pomem, ktery se ma rozsudkem urcih. Jde tedy o to zda má žalobce 
oprávnění k žalobě, které jest při určovacích žalobách závislé od toho 
zda ~alo?ce" n:á r"rávní zájem vna b~zo~kladném určení právního poměm: 
Jehoz urcem zada. Žaloba urcovacl predpokládá ovšem určení právního 
pomv~~':l, který trvá. Vždyť cílem jej~~ test" odstraniti právní nejistotu 
ny~eJslho stavu! mkoltv Jen akadem!ck~ resem toho, jaké právní poměry 
dnvveov?yly" m~zl stranamI nebv~)my~l osobami," ano toto určení pro 
nyneJsl pravm stav a pro nyneJsl pravo nemá vyznamu. Proto musí ža
lobní žádání, má-li nynější nejistota býti odstraněna rozsudkem pro 
bu?o~cn~st, "býti }ak u"způ~ob:.n0' by rozs~dkem bylo vysloveno, zda 
1!~Cl!y praym l?~mel nym trv~, y zda ho n~m. Rozsudek podle žalobního 
za dam ma zmh tak, ze mezI zalobcem a zalovanými není právního pov 
měm, podle něhož mu žalovaní v roce 1926 pronajali obchodní míst
nost na pět lel. Slovně by sice směřoval rozsudek k určení skutečnosti 
zda žalova~í pronajali v roce 1926 žalobci místnosti na pět let, kdyby 
se brala v uvahu Jen poslední věta žalobního žádání. Ale přihlédne-li se 
k prvé větě a k odůvodnění žaloby a k celému přednesu žalobcovu 
směřuje žalobní žádání v podstatě k tomu, by bylo určeno, že není mezi 
žalobcem a žalovanými právní poměr nájmu sporné místnosti na pět 
lel. Proto nejde jen o určení skutečnosti. Není vyloučeno, by o určení 
právního poměru žalovaných i k samé veřejné společnosti a dokonce 
tedy k osobě třetí nemohl žalovati žalobce. Zásadně může i třetí osoba 
žalovati o určení právního poměm nebo práva, v němž sama není nebo 
jež jí nepřísluší, má-Ji sama právní zájem na bezodkladném určení jsou-Ji 
její vlastní práva nejistotou právního poměru nebo práva cizího uve
dena v nejistotu, a je-Ji žalobcův zájem podložen jeho vlastním právem 
jež samo jest uváděno v nejistotu a ohrožováno. Proto nelze žalobci 
upříti právní zájem, i kdyby šlo o určení právního poměru mezi žalo
vanými i firmou, jejímž jest společníkem, proto že určením tohoto práv
ního poměru jsou dotčena i jeho práva jako ~polečníka firmy. Ale ža
lobci nelze upříti oprávnění k žalobě a upírati mu právní zájem na bez
odkladném určení, že mezi ním samým a žalovanými není tvrzeného 
právního poměm pětiletého nájmu., Veřejná obchodní společnost není 
právnickou osobou, rozdílnou od osob společníků. Podměty práv a zá
vazků společenských jsou sami společníci. Panující nauka nepřiznává 
veřejné společnosti samostatnou právnickou osobnost pro obor hmot
né?o Qráva .. Obc?od;rí zákoník přiznávvá ovšem veřejné společnosti 
pravo zalovalr a byh zalovanu pod spolecenskou firmou takže přiznává 
veřejné společnosti procesní způsobilost (čl. III obch. zák., § I c. ř. s.). 
Ale to nemění nic na hmotně právním poměru, že podmětem práva zá
~azků společnosh k třetím osobám jsou sami společníci. Je-li tedy v ná
Jemním poměru k žalovaným žalobce jako společník firmy jak sám 
v žalobě zdůraznil, tvrdě, že jest v nájemním poměru k žalov'aným jako, 
společník firmy, má rozsude\<: určující, že žalobce jest nebo není v urči
tém nájemním poměru k žalovaným jako společník firmy, význam pro 

jistotu práv žalobcových jako společníka a nelze mu upříti oprávnění 
k žalobě a odpírati mu právní zájem na bezodkladném určení. Ježto však 
nižší soudy zamítly žalobu jen pro nedostatek žalobcova oprávnění k ža
lobě a nezabývaly se tím, zda mezi ž:!lobcem jako veřejným společníkem 
firmy K. a K. a žalovanými jest či není nájemní poměr na určitou dobu 
pěti let, je řízení v nižších stolicích vadné a bylo proto rozsudky nižších 
soudů zrušiti a naříditi, jak se stalo. 

čís. 10574. 

Přijetí zboží na znamení, že tím jest smlouva splněna, děje se buď 
výslovně lim, že kupitel prohlásí, že dodané mu zboží přijímá jako 
splnění smlouvy tak, že tím závazek prodatele ze smlouvy má platiti 
za splněný, nebo mlčky tím, že kupítel zboží spotřebuJe, vezme v uží
vání nebo dále prodá a dodá. Tak jest tomu, dala-li kupujlcí lirma věc 
dodanou jí prodatelem po dráze, dodati do závodu svého zákazníka. 
V takovém případě nemůže kupítel vytýkati prodatel~ že nesplnil smlou
vu (§ 1052 obč. zák.) a nemuže odmítnouti (§ 1413 obč. zák.) dodané 
zboží jako zboží smlouvě neodpovídající, když smlouvě odpovídalo a 
bylo zbOžím prostředního druhu a prostřední jakosti a nebylo aliud. 

Před přijelim zbožl na znamení splnění smlouvy nemá kupítel nároky 
ze správy, nýbrž jen na splnění smlouvy. 

Lhůty čl. 347 obch. zák. k prozkoumáni zboží a k výtce vad zboží 
lze prodloužiti nebo zkrátiti. Prominul-li prodatel opoiděnost výtky vad, 
nemuže to namítati. 

(Rozh. ze dne 27. února 1931, R I 45/31.) 

Žalovaná firma objednala u žalující firmy skříň, již žalobkyně v pů
vodní lhůtě nedodala. Po uplynutí dodatečné lhůty udělené podle čl. 356 
obch. zák., byla žalované dne 4. října 1929 dodána objednaná skříň. Ža
lovaná přes to, že lhůta již před týdnem uplynula, dala skříň dopraviti 
z dráhy přímo své zákaznici, pro niž skříň objednala, a, když, pak tam 
obě skříň prohlédly a dospěly k názoru, že skříň má různé vady_hlavně 
že není náležitě vyschlá, a že neodpovídá ani smlouvě, odmítla ji ža
lovaná dopisem svého právního zástupce ze dne 8. října 1929 a vytkla 
jaké vady na skříni shledala.. Proti žalobě o zaplacení kupní ceny namítl~ 
žalovaná najmě, že právem skříň odmítla. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o II c e uznal podle žaloby, neuznav tuto námitku žalované za ospra
vedlněnou v podstatě z těchto d ů vod ů: Pokud žalovaná hodlá uplat
ňovati nároky ze správy, jest námitka bezdůvodná proto, že oznámení 
~ad byl? opo~dě.né" a jde je~ ? le~ce odstr~nitelné vady, a, pokud se 
zalovana v namltkach dovolava prav naznacených v §§ 1052 a 1413 
obč. zák., činí tak rovněž neprávemproto, že skříň tím, že ji dala do
pravl!i k zá~aznicí, již přijala a také proto, že skříň byla při ohledání 
znalcI, ktere bylo predsevzato za sporu, shledána správnou. O d v o -
I a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soudu prvé stolice 
by, vyčkaje pravomoci, o ní znovu jednal a ji znovu rozsoudil. D ů ~ 
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vod y: Podle názoru odvolacího soudu jest hlavním předpokladem pro 
rozhodnutí tohoto sporu rozhodnutí otázky, zda skříň byla žalovanou 
přijata, či zda byla právem odmítnuta. Byla-li skutečně přijata, ~?hla 
by žalovaná uplatňovati jen nároky ze správy, pak-li nebyla pf1J.~ta, 
bylo by lze od žalované požadovati kupní cenu jen: tehdy, kdyby přijetí 
odmítla bezdůvodně, tedy přes to, že skříň měla v době dodání všechny 
vlastnosti předpokládané v § 1413 obč. zák. a v čl. 335 a 336 obeh. 
zák. Zboží jest přijato, když kupitel prohlásí buď výslovně, buď mlčky, 
že je přijímá za splnění smlouvy. Než z toho, že kupítel dá zboží do
praviti přímo svému zákazníku, nelze ještě souditi s jistotou na to, že 
kupitel chce zboží přijati, ať odpovídá smlouvě čili nic a ať má jaké
koliv vady. Vždyť zboží, které si u kupce již před jeho dodáním někdo 
zamluvil, dopravuje se obyčejně přímo z dráhy zákazníku kup~e, po
něvadž jest výhodnější a lacinější dodati zboží zákazníku, než Je zby
tečně dopravovati napřed ke kupci. Za přijetí zboží konkludentním činem 
jest ovšem považovati opomenutí včasného prohlédnutí zboží a včas: 
ného oznámení vad, neboť tu již zákon sám v čl. 347 obch. zák. usta~ 
novuje, že takové opomenutí má v zápětí, že se považuje zboží za 
schválené. Než v souzeném případě nelze o takovém schválení zboží 
mluviti. Vždvť žalobkyně oznámení varl odeslané čtvrtého dne po podání 
zboží dopisem ze dne 14. října 1929 přijala, naň reagovala tím, že si 
vyžádala, by na její útraty jí byla skříň zaslána zpět, že se až po obdrže~í 
skříně vyjádří o reklamaci žalované. Tím však žalobkyně uznala, ze 
reklamace jest včasná, že žalovaná dosud zboží neschválila a nepřijala, 
ani podle článku 347 obch. zák., a že půjde jen o to, je-li rekliamace 
odůvodněná. Ostatně žalobkyně sama svým jednostranným projevem na 
faktuře ze dne 2. října 1929 reklamační lhůtu v prospěch žalované pro
dloužila na osm dní (Staub-Pisko str. 292). Podle názoru odvolacího 
soudu nepřijala žalovaná dodanou skříň ani výslovně ani mlčky, a to 
ani tím že ji dala z dráhy dopraviti své zákaznici, ani tím, že odeslala 
oznáme~í vad až 8. října 1929. Jest proto třeba jen zjistiti, zda dodaná 
skříň v době dodání, které žalovaná uznala ještě za včasné, odpovídala 
smlouvě, a zda odmítla žalovaná její přijetí, zejména proto, že prý skříň 
byla ještě vlhká, podle §. 1413 obč. zák. a čl. 346 obch. zák. právem 
čili nikoliv (Pisko: Gewahrleistungs-Nichterfiil1ungs- und lrrtumsfolgen 
bei Lieferung mangelhafter Ware str. 13). Pro posouzení této otázky 
však nebyly vzhledem k nesprávnému právnímu názoru prvého soudu 
vysvětleny všechny potřebné okolnosti a řízení zůstalo proto podle 
§ 496 čís. 3 e. ř. s. neúplné. 

Ne jv y š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvola
címu soudu, by, nepřih1ížeje nadále k uvedenému jím zrušovacímu dů
vodu, odvolání po zákonu vyřídil. 

Důvody: 

Podle názoru odvolacího soudu nepřijala žalovaná finna skříň jí 
žalobkyní zaslanou ani výslovně, ani mlčky, a to ani tím, že ji dala 
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z dráhy dopraviti k své zákaznici. Názor tento sdíleti však nelze. Přijetí 
zboží na znamení, že tím jest smlouva splněna, děje se buď výslovně 
tím že kupitel prohlásí, že dodané mu zboží přijímá jako splnění smlouvy 
tak' že tím závazek prodatele ze smlouvy má platiti za splněný, nebo 
mlČky tím, že kupitel zboží spotřebuje, vezme v užívání nebo dále prodá 
a dodá (srov. Staub-Pisko § 35 komentáře k čl. 347 obeh. zák.). Tento 
případ nastal v souzeném případě tím, že žalovaná firma dala skříň jí 
žalobkyní po dráze dodanou, kterou již před tím dále prodala, dodati 
do závodu své zákaznice. Na tom nemůže nic změniti okolnost, že touto 
disposicí uspořila žalovaná firma rozbalování a zabalování zboží z bedny 
do bedny a že ušetřila dovoz do skladiště adresátky a odvezení odtud 
do závodu další kupitelky, neboť touto disposicí, byť i byla obvyklou, 
dává kupitelka mlčky na jevo, že zboží na splnění smlouvy přijímá a je 
jako své vlastnictví zase dále odevzdává do vlastnictví dalšímu kupiteli 
k vůli splnění smlouvy s ním uzavřené. Zachovala-li se tak žalovaná, 
nemůže již činiti námitku, že žalobkyně nesplnila smlouvu podle §I 1052 
obč. zák., a nemůže již podle § 1413 obč. zák. odmítnouti dodané zboží 
jako zboží smlouvě neodpovídající, ano, jakž zjištěno, smlouvě odpoví· 
dalo a bylo zbožím prostředního druhu a prostřední jakosti a nebylo 
něčím jiným (Srv. Staub-Pisko loco citato). Kdyby byla žalovaná ne
přijala dodanou jí skříň jako splnění smlouvy, nebyla by mohla uplat
ňovati nárok ze správy podle čl. 347 obeh. zák., neboť před pnjetím 
zboží na znamení splnění smlouvy, nemá kupitel nároky ze správy (§ 922 
a násl. obč. zák.), nýbrž jen na splnění smlouvy (srov. Staub-Pisko § 32 
Č. 5 komentář k čl. 347 obeh. zák). Žalovaná sice, co se správy týče, 
vytkla dopisem ze dne 8. října 1929 vlee vad dodané skříně, učinila to 
však opozděně, neboť jest nesporno, že zboží došlo a bylo zkoumáno 
zástupci jejího zákazníka dne 4. října 1929, že však žalobkyni nebyly 
vady oznámeny neprodleně, jak čl. 347 obeh. zák. požaduje, nýbrž te
prve dopisem žalované ze dne 8. října 1929, tedy o 4 dny později. Toto 
pochybení žalované jest však bez významu, ana žalobkyně, jak sama 
v žalobě doznává, opozděné oznámení vad neodmítla, nýbrž na ně re
agovala vyzváním ze dne 14. října 1929, by jí žalovaná skříň na její 
útraty zpět zaslala, přihlásivši, že se o reklamaci žalované vyjádří až 
po obdržení skříně. Tím se žalobkyně vzdala nároku uplatňovati opozdě
nost výtky vad, neuvedši, že se necítí povinnou k opravě skříně a ne
prohlásivši, že opravu provede jen z ochoty. Předpisy čl. 347 obeh. zák, 
nejsou rázu velícího, ja.l( mylně za to má stěžovatelka, nýbrž rázu dis
positivního a není proto závady, by lhůty tam vytčené ku prozkoumání 
zboží a k výtce vad zboží nemohly býti prodlouženy nebo zkráceny. Pro
minula tedy žalobkyně dopisem tím opozděnost výtky vad· a nemůž~ 
to tudíž nyní namítati (viz rozhodnutí 7254 sb. n. s.). Jest proto zkou
mati, zda výtky vad byly odůvodněné a jaký důsledek lze z toho vy
voditi pro žalovanou firmu. Žalovaná namítá proti žalobnímu nároku 
vady skříně, o kterých tvrdí, že se jednak příčí smlouvě, jednak že jsou 
neobvyklé, že skříň nemá vlastnosti, obyčejně předpokládané, které brání 
jejímu řádnému užívání, a tvrdí, že není povinna trhóvou cenu zaplatiti, 
trvajíc na ústupu ze smlouvy (námitka redhibitorní). Bylo proto na od
volacím soudě, by přezkoumal, zda tato námitka žalované jest odůvod-

18' 
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něná a zda byla prvním sondem řádně rozhodnnta. Neobstojíť, jak již 
bylo uvedeno, názor žalované, že při vadnosti zboží může kupitel, který 
již přijal zboží jako splnění smlouvy, v každém případě od smlouvy od
stoupiti. Nároky, jež kupiteli vyplývají ze správy, neupravuje obchodní 
zákon, jak žalovaná strana mylně za to má, nýbrž § 9320bč. zák. Jsou 
to nároky buď na zrušení smlouvy, nedá-li se vada odstraniti a bráníi-li 
řádnému užívání dodané věci, nebo nárok na opravu vad nebo dodání 
toho, co schází, a posléze nárok na poměrné zmenšení úplaty, nedá-li 
se sice vada odstraniti, avšak brání-li řádnému užívání věci. O jakosti 
vad v tomto směru podali již znalci posudek a první soucl učinil o nich 
již zjištění, a to i ohledně toho, že vady nebrání řádnému užívání věci, 
i, že jsou odstranitelné, a vyplývá odstranitelnost vytýkaných vad i z toho, 
že jednak samy jak nesporno zmizely vyschnutím skříně, jednak byly 
žalobkyní odstraněny, napraveny. Neobstojí proto právní názor odvola
cího soudu, že žalovaná firma skříň dosud nepřijala (§ 1052 obč. zák.)~ 
aniž jeho další názor, že nebyly vysvětleny všecky potřebné okolnosti 
tak, by mohla býti věc rozsouzena. V tomto směru opomenul odvolací 
soud zejména uvésti, jakž bylo jeho povinností, které jsou to okolnosh, 
jichž vysvětlení postrádá. Nebylo potřebí zjišťovati, zda vady žalova
nou vytýkané tu skutečně dne 4. října 1929 byly, čili nic, any i kdyby 
tu byly, podle zjištění prvního soudu řádnému užívání nebyly na za
vadu a daly se odstraniti. Konečnému řešení sporu nic nepřekáží, není 
proto odůvodněna výtka neúplnosti řízení odvolacím soudem učiněná 
a bylo proto zrušiti usnesení odvolacího soudu, jímž byl první rozsudek 
zrušen, a věc mu vrátiti, by nepřih1ížeje již k udanému zrušovacímu dů
vodu vyřídil odvolání podle zákona. 

čís. 10575. 

K dohodě o rozhodci patří, je-Ii to vůlí stran, i ustanoveni o tom, 
co se má státi, nepřistoupí-Ii ta neb ona ze stran na urovnáni sporných 
otázek rozhodcem. Ač to ve smlouvě o rozhodci býti nemusí, není zá
vady, by se strany ve smlouvě o rozhodci nedohodly i o případné pří
slušnosti řádného soudu a dohodu tuto neučinily podstatnou součástí 
smlouvy o rozhodci. Nedohodly-li se v takovém případě strany i v tomto 
směru, nedošlo k platné smlouvě o rozhodci. 

(Rozh. ze dne 27. února 1931, R I 48/31.) 

Říšskoněmecká zasílatelská firma domáhala se na tuzemské zasíla
telské firmě náhrady ,škodv 21.056 Kč, ježto se žalovaná opozdila pro
vádějíc spediční příkaz. Žalovaná namítla nepříslušnost soudu, ježto 
podle úmluvy stran byl pro spory ze spediční smlouvy příslušným roz
hodčí soud. S o udp r v é s t o I i c e (krajský soud v L.) vyhověl ná
mitce nepříslušnosti a odmítl žalobu. Rek u r sní s o u d zamítl ná-, 
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mitku nepříslušnosti. O ů vod y: Napadeným usnesením odmítl prvý 
soud svou příslušnost pro žalobu, poněvadž podle § 2 smlouvy stra,n 
o rozhodčím má ve věci býti jednáno před rozhodcem podle § 577 c. r. 
s. a jest proto příslušnost řádného soudu vyloučena. Jest proto zákla
dem pro posouzení této ,věci smlouva o rozhodčí~?, ~terá musí ~dpoví
dali předpisu § 577 c. r. s. Tato smlouva, jak ZjistUje odvolaC! soud, 
nebyla mezi stranami zřízena jedním píse~~ým ,vyhotov~ním, nýbrž ve 
formě dopisu ze dne 15. ledna 1926 a vzajemneho dopiSU ze dne 18. 
ledna 1926. Musí proto obě tato vyhotovení ve všech částech býti sou
hlasná by vyjadřovala souhlasnou vůli smluvních stran. Tomu však není 
tak, p;něvadž v dopisu ~alobkyně .žalovanému .ze ,dn~ 15; ledn,a 1926, 
právě v § 2, který stanovi, ,kdy meZi stranaffil ma byl! je:lnano p~~d r,oz~ 
hodcem jest pro eventuelm spory podle tohoto § 2 oznacen za pnslusny 
soud v'c. v Německu, kdežto ve vzájemném dopisu žalovaného ze dne 
18. ledna 1926 jest ustanoveno, jde-li o stížnost žalobkyně, soud v C.) 
a jde-Ii o stížnost žalovaného soud v ]. v čechách. Rozcházejí se tudíž 
oba dopisy v podstatné okolnosti a není v tom směru vůle stran jed
notná. Okolnost, že se ohledně tohoto nesouhlasu strany souhlasně doe 
hodly, nebyla ani tvrzena, ani prokázána. Jen výpovědí žalovaného )ak~ 
strany zjistil prvý soud, že se strany co do § 2 smlouvy do~odly ustne 
ve věci nikoliv však co do tohoto nesouhlasu obou vyhotovem smlouvy. 
A však' ústní dohoda ke zřízení smlouvy o rozhodčím nestačí, a to altl 
ve věci samé ani co do výše uvedeného nesouhlasu obou spisů smlouvy, 
poněvadž podle § 577 třetí odstavec c. ř. s. smlouva musí býti zřízena 
písemně a, nebyla-Ii, jest podle § 884 obč. zák. neplatnou a nevzmklJ: 
z ní pro strany ani práva ani povinnosti a jest k projednání sporu meZi 
nimi příslušným řádný soud. 

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

Důvody: 

Nejvyšší soud schvaluje názor rekursního soudu,. že pro smlouvu 
o rozhodci přichází v úvahu ustanovení § 2 dopiJu ze ~?e 15. led?a 1926 
a vzájemr:~~o dopISU ze, dne 18. ledn~ 1?2~,a, ze tudiz k dohode,o r?z- , 
hodci patn i ustanovefi! v § 2 dopISU týkapc! se to~o, co ,se ma stab, 
nepřistoupí-li ta neb ona ze stran l}a,1!ro~nafi! spornych ?!aze~. ro~ho?~ 
cem, najmě tedy i ustanovení, ktery radny soud v tom pnpade l:?a byh 
k rozhodnutí příslušným. Jest pravda, že ustanovení to ve sml~uve o ro}
hodci býti nemusí, poněvadž, jak stěžovatel uvádí, v případe tom pn
chází v úvahu předpis § 582 c. ř. 's., to však nevadí, by se strany ve 
smlouvě o rozhodci nedohodly i o případné příslušnosti řádného soudu, 
a dohodu tuto neučinily podstatnou souč.ástí smlouvy o rozhodc!. 1'0 
bylo patrně úmyslem žalobkyně v s?uzenSl}l př} pa~~, aI;a ve s':,é,m ~o
pisu ze dne 15. ledna 1926 uvedla, Z€ v pnpade vynzem. sporu radnYl}l 
soudem má býti příslušným soud v c., neb~ť jinak by n<:bylo sr?ZUml
telné proč toto ustanovení pojala do § 2 sveho dopiSU. I zalovana tomn 
tak ;ozuměla, neboť se ve svém dopisu ze dne 18. ledna 1926 od tohoto 
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ustanovení odchýlila a uvedla, že v případě stížnosti žalobkyně má 
býti příslušným soud v c., v případě její stížnosti soud v ]. Z tohoto 
postupu stran vyplývá správnost názoru rekursního soudu, že úmyslem 
stran při uzavírání smlouvy o rozhodci bylo i ujednání o příslušnosti 
řádného soudu v případě, že k rozhodování rozhodcem nedojde. Bylo 
proto i toto ujednání podstatnou náležitostí smlouvy o rozhodci. V tom 
směru se však strany podle obsahu svých vzájemných dopisů nedohodly 
a jest proto přisvědčiti názoru rekursního soudu, že k platné smlouvě 
O rozhodci nedošlo (§ 869 obč. zák.) a že proto k řešení tohoto sporu 
je příslušný krajský soud v L. jako řádný soud žalované. 

čís. 10576. 

o nepřípustnosti exekuce, ježto bylo mobilární exekucí zabaveno 
příslušenství nemovitosti, na níž jest pro žalobce vloženo zástavní právo, 
jest rozbodovati pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 27. února 1931, R I 96/31.) 

Zalobkyně domáhala se nepřípustnosti exekuce na movitosti, tvrdíc, 
že zabavené movitosti jsou příslušenstvím nemovitosti, na níž jest pro ni 
vloženo zástavní právo. Pro ce sní s o udp r v és tol i c e uznal 
podle žaloby. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek i s před
chozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu. D ů vod y: Zalobkyně 
sama považovala a také označila svou žalobu jako žalobu podle § 37' 
ex. ř.,ale nedomáhá se nepřípustnosti exekuce! proto, že má na vylučo
vaných předmětech právo, nedopouštějící výkon exekuce, nýbrž proto, 
jakž vyplývá ze žalobního návrhu, že věci ty jsou příslušenstvím ne
movitosti a že proto mobilární exekuce na tyto předměty jest nepří
pustná a se zrušuje. Nelze tudíž pochybovati o tom, že žaloba směřuje 
k tomu, by exekuce byla zrušena podle § 39 čís. 2 ex. ř., protože z to
hoto důvodu jest nepřípustná. I vzniká otázka, zda lze tento zrušovací 
důvod uplatniti nejen návrhem, nýbrž i žalobou. Otázku jest zodpo
věděti záporně. Jest sice pravda, že zákon v § 39 ex. ř. nevylučuje uplat
nění zrušovacího důvodu žalobou, ale to se'týká jen případu § 39 čís. 5 
a poslední odstavec ex. ř., netýká se to případu § 39' čís. 2 ex. ř., o.který 
tu jde. V tomto případě může dojíti ke zrušení exekuce, jakž vyplývá 
z § 39 odstavec prvý a druhý ex. ř. jen k návrhu, a to usnesením. Otázka 
zrušení exekuce jest výhradně. otázkou. exekučního řízení, jež jednak 
poskytuje předpisem § 55 ex. ř. exekučnímu soudu dodatečné a spo
lehlivé prostředky k jejímu rozřešení, jednak její řešení nemůže býti od
ňato výlučnému soudnictví exekučnímu (§ 51 ex. ř.). Z toho vyplývá, 
že rozhodování o zrušení exekuce podle § 39 čís. 2 ex. ř. jest odňáto 
pořadu práva, což odvolatelka v odvolání vystihla zcela správně, vy
týkajíc zmatečnost řízení podle § 477 čís. 6 c. ř. s. (rozh. nejv. s. čís. 
4650, 4833, 5135, 6587 a 8502 sb. nejv. soudu). 
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N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu, 
by, nehledě k důvodu, pro který zrušil rozsudek prvého soudu i s před
chozím řízením a odmítl žalobu, znovu o odvolání jednal a rozhodl. 

Důvody: 

Zalobkyně nenavrhuje zrušení exekuce z důvodu,že exekuce jest 
vedena na příslušenství nemovitosti, jež podle § 252 ex. ř. smí býti 
vzato do exekuce jen s nemovitostí, což by jako osoba třetí (na exe
kuci nesúčastněná) ani nemohla učiniti, nýbrž žaluje, jakž výslovně jest 
uvedeno v žalobní prosbě, o nepřípustnost exekuce proto, že bylo mo
bilární exekucí zabaveno příslušenství nemovitosti, na níž jest pro ni 
vloženo zástavní právo. Podává tudíž žalobkyně proti exekuci odpor 
podle § 37 ex. ř., k čemuž ji její zástavní právo opravňuje (srovnej sb. 
n. s. 2466 a 6073). O odporu podle § 37 ex. ř. rozhodují však soudy po
řadem práva, a nezáleží na tom, že žaloba byla ·spojena se zbytečným 
návrhem na zjištění předurčujícího právního poměru, zda jsou či nejsou 
zabavené předměty příslušenstvím nemovitosti. 

čís. 10577. 
,i'--> 

Nenapadl-Ii žalovaný v řízení před soudem prvé stolice ocenění před
mětu rozepře nepřesahující hranici pro věci nepatrné a nenabídl-Ii dů
kazy o tom, že předmět rozepře byl oceněn žalobcem příli~ 'nízko, ne
může teprve v opravném řízení napadati správnost žalobcova ocenění. 
Této své povinnosti nebyl žalovaný sproštěn tím, že žaloba byla zapsá
na do rejstříku C a že řízeni v prvé stoJící bylo provedeno podle před
pisů o řízení před okresními soudy. 

Řízení, předepsané pro nepatrné věcí, má místo i ve věcech ná
jemních. 

(Rozh. ze dne 27. února1931, Rl 131/31.) 

V žalobě o zrušení nájemní smlouvy podle § 1118 obč. zák. ao vy
klizení najatého předmětu ocenil žalobce předmět rozepře na 300 Kč. 
Procesní soud prvé stolice uznal podle žaloby. Odvo
l a c í s o u d odmítl odvolání pro opozděnost. D II vod y: Ano jde 
o spor z nájemní smlouvy, jejž jest podle § 49 čís. 5 j. n. nehledíc k hod
notě předmětu rozepře projednati a rozhodnouti na okresním soudě, bylo 
ocenění předmětu rozepře pro otázku příslušnosti bez významu, a ža
lobce nebyl povinen předmět rozepře v .žalobě oceniti (§ 56, druhý od
stavec, j. n.). Učinil-li tak přece, nemohlo toto ocenění zůstati bez po-
v. šim. nutí a .. platilo i .proti žalobci. prožalova.n .. ého .. n.ebYI. o ovšem tot.o ilh 
ocenění samo Q sobě· závazné. Mohl namítati nesprávnost ocenění, COž\ /II 
však v prvé stolici neučinil. Opomenul-li to, jest ocenění i pro něho zá- ' 
vazné v otázce, zda jest použíti zvláštních ústanovení§ § 448 a násl. 
c. ř. s. Hledíc k § 448 c. ř. s. nemůže býti pochyby ... že jest použíti 
zvláštních ustanovení § § 448 a násl. c. ř .s. (sr~ čís. sb, 422). Tomu 
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nevadí ani předpis § 230 čís. 4 jedno řádu a obdobné použití § 571 c: ř. 
S. neodpovídalo by smyslu tohoto zákonného ustanovení. Ve věcech ne
patrných nabývá rozsudek účinnosti proti stranám již prohlášením 
(§ 452 c. ř. s.). V souzeném případě byl rozsudek prohlášen v přítom
nosti obou stran dne 10. listopadu 1930, odvolání žalovaného datované 
dne 29. listopadu 1930 a k soudu došlé dne 30. listopadu 1930' jest tudíž 
opozděno_ . , , ' : i 

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

Důvody: 

Vývody rekursu nejsou s to, by vyvrátily správnost úsudku soudu 
odvolacího, že jde o věc nepatrnou. V té příčině stačí stěžovatele od
kázati na správné odůvodnění napadeného usnesení, jež odpovídá roz
hodnutí tohoto soudu uveřejněnému pod čís. 422 sb. n. s. a jehož odu;.. 
vodnění, na které se stěžovatel poukazuje, dopadá i na souzený případ. 
An žalovaný, jak odvolací soud v napadeném usnesení správně uvedl, za 
řízení v prvé stolici ocenění předmětu rozepře žalobcem již v žalobě 
obsažené vůbec nenapadl a nenabídl důkazy o tom, že předmět sporu 
byl oceněn žalobcem příliš nízko, nemůže teprve v řízení opravném na
padati správnost ocenění předsevzatého žalobcem v prvé stolici. Po
vinnosti, by hned v prvé stolici vznesl námitky proti ocenění předmětu 
rozepře žalobcem a by nabídl důkazy o tom, že ocenění předmětu ro
zepře žalobcem jest příliš nízké a že proto hledíc ke skutečné hodnotě 
předmětu rozepře řízení ve věcech nepatrných nemůže tu míti místo, 
nebyl žalovaný sproštěn tím, že žaloba byla u soudu procesního zapsána 
do rejstříku C a že řízení v prvé stolici provedeno bylo podle předpisÍl 
o řízení před okresními soudy, nikoliv podle zvláštních předpisů o řízení 
ve věcech nepatrných, neboť to vše nezměnilo nic na tom, že vzhledem 
k ocenění předmětu rozepře žalobcem na 300 Kč, které žalovaný nechal 
nenapadeno, ve skutečnosti šlo o věc nepatrnou, jak soud odvolací při 
rozhodování o odvolání žalovaného správně rozpoznal. Bezpředmětný 
jest proto poukaz stěžovatelův na následky pro žalovaného z toho ply
noucí, ježto žalovaný to byl, jenž ocenění předmětu rozepře v žalobě 
žalobcem předsevzaté za řízení v prvé stolici nechal nenapadeným a tím 
neblahé následky co do opravných prostředků sám zavinil vlastním opo
menutím v řízení před první stolicí, které v řízení opravném již nemůže 
napraviti. Co do přípustnosti řízení platného pro věci nepatrné také ve 
věcech nájemních stačí stěžovatele poukázati na odůvodnění citovaného 
již rozhodnutí tohoto soudu čís. 422 sb. n. s., které také na tento případ 
úplně dopadá a jehož odůvodnění není vyvráceno vývody rekursu. 

čís. 10578. 
~~~.t.~f:~.r.~J: -:.: .',n'r', .. '· !"'",~ ~ ',< .' ~,,_, ~ -."_:,,,;_""'" - -_ ,~ .. ~-.~li""",'" 

Kdo jednal proti předpisu dvorského dekretu ze dne 6. června 1838, 
čís. 277 sb. z. s., ručí za škodu zpÍlsobenou tím třetím osobám, na jmě 
za škodu, již tím vzal knihovní věřitel. ' 

(Rozh. ze dne 27. února 1931, RII 41!31.) 
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Alfréd K. ujednal se žalovanými, se spořitelním spolkem a s obecní 
spořitelnou, že zaplatí žalovaným jejich celé pohledávky váznoucí na 
polovici nemovitosti, dané do dražby, nesúčastní-li se žalovaní dražby 
a nabude-li Alfréd K. polovice nemovitosti za nejnižší podání. Zalovaní 
se dražby nesúčastni1i a Alfréd K. vydražil polovici nemovitosti za nej
nižší podání. zalobou, o niž tu jde, domáhal se žalující knihovní věřitel 
na žalovaných náhrady škody, již utrpěl tím, že se žalovaní podle do
hody s Alfrédem K-em ne,súčastni1i dražby, čímž se stalo, že žalobcova 
pohledávka nebyla zplna kryta. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce 
žalobu zamítl. D ů vod y : Není pochyby, že úmluva tvrzen:'! žalobcem 
jest podle dvorního dekretu ze dne 6. června,1838 čís. 277 sb. Z. S. ne
platná. Nemá v zápětí pro smluvní strany žádné závaznosti. Z ,dalšího 
ustanovení dvorního dekretu, že přes to, že byla uzavřena neplatná 
smlouva, dražba není neplatná, lze souditi na to, že zákonodárce ná
sledky takové neplatné úmluvy chtěl omeziti na smluvní strany samy. 
Tomu n~svě~~uje o též úv~ha, že žádný knih~:,ní .věřitel nemá proti jiným 
kmhovmm ventelum povmnost, by spoludrazll, ze jest k tomu jen opráv
něn, a nelze uznati, že, vzdal-li se toho práva na základě neplatné 
smlouvy, stane se proti jiným knihovním věřitelům povinným k náhradě 
škody. Ostatně žalobce mohl při dražbě spoludražiti, čímž by se byla 
stala úmluva ilusorní. 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 rozhodi. D ů vod y: S názorem prvého soudu nelze souhlasiti. Dvor
ský dekret čís. 277/1838 sb. z. S. má za účel chrániti právní statek, jehož 
poškození má touto normou býti zabráněno. Zákazem úmluv o neúčasti 
při dražení má býti podpořena co možná největší účast koupěchtivých 
na dražbě, by v zájmu dlužníka i zástavních věřitelů dosaženo bylo po
dání co možno nejvyššího. Jest sice pravda, že se dvorský dekret ne
zmiňuje o osobách třetích, uváděje, že dohoda stran jest neplatná a že 
ohledně toho, co bylo plněno, platí ustanovení § 1174 obč. zák. Přes 
to však není vyloučeno ručení těchto stran za škodu jinému tímto jed
náním způsobenou. Stalo-li se ujednání, což ovšem prvý soud nezjišťuje, 
mluvě jen o úmluvě tvrzené žalobcem, nikoliv o úmluvě prokázané, bylo 
ujednání protiprávní, oním dekretem zakázané, a každý, kdo se do
pouští takového jednání, jest zodpověden za škodu i jinému způsobenou 
(§§ 1294 a 1311 obč. zák.). Naprosto jest bez významu, zda' se žalobce 
mohl účastniti dražby, povinnost k tomu neměl, najmě ana jeho pohle
dávka byla ve stejném knihovním pořadí s pohledávkou spořitelny, 
o kteréž pohledávce mohl míti za to, že požívá sirotčí jistoty a že i spo
řitelní spolek v pořadí za žalobcem se svou pohledávkou zajištěný bude 
se museti súčastniti na dražbě, nebude-li chtíti o svou pohledávku 
přijíti, a že "bude dražiti se spořitelnou, která rovněž nebude chtíti vy .. 
jíti ani s částí své pohledávky na prázdno a bude museti dražiti tak 
dlouho, až bude pohledávka spořitelny plně kryla a tím ovšem i pohle
dávka žalobcova. Není zákonného ,ustanovení, podle něhož by byl ža
lobce býval povinen účastniti se na dražbě. Tím méně ovšem byl k tomu 
povinen, aby se jí účastnily oba žalované ústavy na předchozích rocích 
a dražily, takže mohl ;předpokládati, že budou opět dražiti ,a že jeho 
pohledávce nehrozí nebezpečí. Zalobce domáhá se náhrady škody zavi-
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něné prý oběma žalovanými i vydražitelem tím, že tyto strany ujednaly, 
že se žalované ústavy neúčastní dražby jako dražitelé. Musí tedy doká
zati protiprávní jednání žalovaných, škodu, příčinnou souvislost mezi 
oním jednáním a škodou i zavinění škůdcovo. Nesporno jest, že žalooci 
neúčastí žalovanÝch na dražbě škoda vzešla. Stalo-li se na straně ža
lovaných protipr{"vní jedriání, jest jisto vzhledem k tomu, co bylo výše 
řečeno, že jest tu příčinná souvislost mezi oním jednáním žalovaných 
a škodou žalobcovou a že škodu zavinily oba žalované ústavy i vydražitel, 
ujednavše, že dražiti nebudou, a neúčastnivše se v důsledku úmluvy 
dražby. První soud však se neobíral v důsledku svého názoru jednak' 
otázkou protiprávního jednání súčastněných stran, jednak otázkou výše 
škody a otázkou, zda byla škoda způsobena nedopatřením, a do jaké 
míry každý ze žalovaných ústavů ručí a snad i vydražitel, či stalo-li 
se poškození úmyslně neb nelze-li podíly určiti a jsou-li oba žalovan~ 
ústavy, zodpovědny solidárně. Tyto otázky jsou pro rozhodnutí sporu 
důležité a, ježto se jimi prvý soud neobíral, jest řízení podle § 496 
čís. 2 a 3 c_ ř. s. kusé_ 

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

Dův'ody: 

Správný jest právní názor odvolacího soudu, že ten, kdo jedná proti 
předpisu dvorského dekretu ze dne 6. června 1838, čís. 277 sb. z. s., 
dopouští se protiprávního činu (§ 1294 oCč. zák) a ručí podle předpisů 
§§ 1295 a 1311 obč. zák za škodu třetím osobám tím způsobenou. 
Neboť, nehledíc k tomu, že sám dvorský dekret v této příčině neobsahuje 
žádného omezení, jest, jak zřejmo z úvodních jeho slov: "Aby odstra: 
něny byly škodlivé úmluvy při veřejných dražbách", jeho účelem,ch!~
niti při veřej ných dražbách zákonem požadovanou volnost souteze 
koupěchtivých a zachrániti tímto způsobem třetí osoby, t. j. osoby na 
škodlivé úmluvě nesúčastněné, před majetkovými újmami. Kdo přestoupí 
zákon, který chce předejíti poškození, ručí podle § 1311 obč. zák za 
veškerou škodu, která by se jinak nebyla přihodila, a ručí proto, kdo 
přestoupil řečený dvorský dekret, i za škodu, kterou v důsledk~ tohoto 
přestoupení, pokud se týče následkem ujednané "škodlivé umluvy« 
utrpěl některý knihovní věřitel, zde žalobce (srovnej i Neumann, Ko
mentar zur Exekutionsordnung, prvý sv., Vídeň 1928, str. 607, k § 177 
ex. ř.). K vývodům rekursu, pokud nejsou vyřízeny již tím, co bylo 
uvedeno, se jen ještě podotýká, že se žalobce škodlivé újmy nesúčastnil 
a že, kdyby tak byl učinil, by ho neznalost zákona neomlouvala (§, 2, 
obč. zák) a dvorský dekret ze dne 6. září 1838 čís. 277 sb. z. s. by 
ho nechránil. 

čís_ 10579. 

Nabyl-liprodatel k věcI, k níž si byl vyhradil vlastnické právo, exe-' 
kucl so)ldcovského zástavního právll, pozbyl vlastnické právo k věci a 
pozbyl I právo žádati věc zpět a žádati na základě výhrady vlastnického 
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práva, by: kupítel věc ne~ci~i1 a_nezastaví}. Lh?stejno, ~; exekuč,!1i ~
stavní pravo bylo dodatecne zruseno na zaklade § 251 CIS. 6 ex. r.; tun 
neobživlo vlastnické právo prodatele zaniklé tím, že se ho vzdal. Na tom 
nemění níc ani opačná dohoda stran. 

(Rozh. ze dne 27. února 1931, Rv II 96/30.) 

Žalobkyně prodala žalovanému na splátky nákladní automobil s vý
hradou vlastnického práva až do úplného zaplacení kupní ceny. K vy
dobytí peněžité pohledávky vedla žalobkyně proti žalovanému exekuci 
na movitosti, při čemž byl zabaven i onen nákladní automobil. K návrhu 
dlužníka byl nákladní automobil vyloučen z exekuce podle § 251 čís. 6 
eX. ř. žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně určení, že jí přísluší 
vlastnické právo k nákladnímu automobilu až do úplného zaplacení 
kupní ceny, a, by byl žalovaný uznán povinným vydati jí nákladní auto
mobil. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a ci s o u d 
z těchto d ů vod ů: V nauce i praksi jest již rozřešena otázka, zda za: 
nikne výhrada vlastnického práva k věci tím, že pro datel vede exekucI 
na prodaný předmět, v ten rozum, že nabytím soudcovského zástavního 
práva podle § 253 prvý odstavec ex. ř. zaniká vlastnické právo proda
telovo. V souzeném případě byla však exekuce žalobkyně proti dlužníku 
zabavením prodaného auta, k němuž si žalobkyně vyhradila vlastnické 
právo, k návrhu žalovaného právoplatně zastav~na, po~~vadž bylo 
uznáno že auto jest z exekuce ve smyslu ustanovem § 251 CIS. 6 ex. ť. 
vylouč;no. Jest proto řešiti otázku, zda se žalobkyně výhrady vlast
nictví vzdala tím, že si k autu vydobyla exekuční zástavní právo" a zd~ 
výhrada obživla tím, že pak auto bylo z exekuce vyloučeno. žalob kyne 
zastává názor že se nikdy bezpodmínečně ani výslovně ani mlčky práv 
k autu vyhraŽených jí kupní smlouvou, najmě výhrady vlastnické.1lO 
práva nevzdala, a, napadajíc názor prvého soudu, opřený o důvody jU
dikátuČís. 246 vídeň. nejv. soudu, dovozuje, že toto rozhodnutí má na 
mysli, že pro datel bez kupitelova zákroku ztrácí výhodu z výhrady 
vlastnického, práva, že však žalobkyně, rozhodnuvší se pro vedení exe
kuce a, spokojivší se s exekučním zástavním právem, učinila tak jen 
podmíněně na tak dlouho, jestliže a dokud žalovaný svou vůlí nevymů~e 
zrušení tohoto exekučního zástavního práva podle § 251 čís. 6 ex. r. 
S těmito vývody odvolání nelze souhlasiti. Ana žalobkyně, přesobmcš
kání žalovaného s placením kupní ceny nepoužila výhrady vlastnic'tví 
II ani mlčky ahi výslovně od kupní smlouvy neustoupila, ba naopak vedla 
ex~kuci zab~ve?íJ? a pr~dejem auta jí ~o~udještě vla~t,:ickypatřící~o, 
avsak v drzem zalovaneho se nachazejlclho, a skutecne soudcovskeho 
zástavního práva nabyla, pozbyla práva žádati auto zpět na základě. vý
hrady práva vlastnického, neboť projevila jasně a nepochybně vůli, že 
chce s věcí dosud vlastní naložiti jako s cizí, a vyjádřila tuto vůli způ
sobem který s uvážením všech okolností neposkytuje rozumné příčmy, 
by se ~ tom pochybovalo. Jest proto právně bezvýznamným její tvrzení, 
že se vzdala svéhó práva vlastnického a že, se spokoj-ila s exekučním 
právem zástavním jen podmíněně na tak dlouho, dokud žalo vany svou 
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.VŮlí nevymuze zrušení tohoto exekučního práva zástavního. Odv~la
telka ~íní dále, ~e l2ři no;mální kupní, s~louv~, kt~rou si prodatel vy
hrazuJe K prodane veCl pravo vlastmcke az do uplneho zaplacení kupní 
ceny, jest v obchodním životě předpokládati za mlčky umluveno, že 
exekučním zástavním právem nezaniká bezpodmínečná výhrada pro 
prodatele, nýbrž jen podmínečně, totiž, že vlastnické právo prodatelovo 
zase nabude účinnosti, vymůže-li si žalovaný kupitel zrušení exekučního 
práva zástavního, a že tudíž v souzeném případě nezáleží na tom, ze 
vedla výslovně exekuci na automobil. Ani s tímto právním názorem 
nelze souhlasiti, poněvadž se příčí uznané právní zásadě, že k téže věci 
nemůže nikdo nabýti práva vlastnického a práva zástavního, takže se 
musí prohlásiti za právně bezúčinnou každá úmluva nebo výhrada, 
kterou by prodate1 s kupitelem ujednal, že přes exekuci vedenou na 
vlastní věc trvá i na právu vlastnickém. Rozhodl-li se prodatel pro 
vedení exekuce a nabyl-li soudcovského zástavního práva, vzdal se 
bezpodmínečně práva vlastnického, zřekl se svého práva .. žádati auto
mobil zpět a spokojil se s výtěžkem nejvyššího podání a musí nésti dů
sledky s tím spojené. 

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

D ů vod y: 

Nejvyšší soud přisvědčuje k právnímu názoru odvolacího soudu že, 
nabyla-li žalobkyně exekucí k autu soudcovského zástavního pr'áva, 
pozbyla tím k němu vlastnické právo a pozbyla j právo, žádati auto 
zpět, a právo, žádati na základě výhrady vlastnického práva, by žalo
vaný auto nezcizil a nezastavil, neboť žalobkyně vzdala se následkem 
pojmové neslučitelnosti práva vlastnického a zástavního vedením exe
kuce na vlastní věc mlčky svého vlastnictví k ní, a to bezpodmínečně, 
i pro ten případ, že exekuční právo zástavní bude dodatečně zrušeno 
na základě § 251 čís. 6 ex. ř., z důvodů, jež uvedl již výstižně'odvolací 
soud. Názor dovolatelky, že se vedením exekuce vzdala vlastnické vý
hrady jen pod podmínkou, že nabyté zástavní právo bude trvalým a že 
povede k jejímu uspokojení zpeněžením auta, nemá oporu ani v zá
koně (§ 914 obč. zák) ani v projevené vůli stran. Domáhala-li se žalob
kyně přes své vlastnictví k autu exekučních kroků jeho zabavením, ač 
věděla, že žalovaný jiné jmění kromě auta nemá, činila to na vlastni 
nebezpečí, že tím pozbude výhod plynoucích pro ni z vyhraženého práva 
vlastnického, a proto nemůže nyní, když podle § 251 čís. 6 ex. ř. bylo 
nabyté právo zástavní zrušeno, uplatňovati obživnutí vzdáním se za
niklého práva vlastnického. Obé, právo vlastnické i zástavní, nemohla 
míti současně, nabyvši druhého ztratila prvé a to nadGbro (jud. ČÍs. 246 
víd. nejv. soudu a mzh. čís. 8527 a 4993 sb. n. s.). Tvrzení o mlčky 
nebG výslovně učiněné výhradě, že má obživnGuti právo vlastnické, za· 
nikne-li k zakročení dlužníka právo zástavní, neodpovídá kupní smlouvě, 
'1', .níž takovou úmluvu nelze vyčísti. I když lze připustiti, že zrušení 
~.*ekuce zdúvodu § 251 čís. 6 ex. ř. působí ex tunc, nelze nicméně· 
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uznati, že tím obživlo vyhražené právo vlastnické, neboť zaniklo JIZ 
vedením exekuce na vlastní věc, jejím zabavením, byť i zabavení to se 
stalo neprávem; neboť již vědomé zabavení vlastní věci znamená vzdání 
se vlastnictví k věci, mlčky projevenou vůli považovati věc, na niž se 
vede exekuce, za věc cizí, a nepožadovati ji již zpět mocí práva vlasl
nického. Toto upuštění od vlastnictví púsobí zánik práva vlastnického, 
jehož by mohla žalobkyně opětně nabýti jen podle předpisů druhé až 
páté hlavy druhého dílu obč. zák nikoli již zánikem nabytého práva 
zástavního, pokud se týče jeho prohlášením za neplatné. Vede-li ten, 
kdo prodal věc s výhradou vlastnického práva, exekuci pro kupní cenu 
na tuto věc, upouští tím od vlastnického práva k věci proto, že, nemoha~ 
míti k věci i právo vlastnické i právo zástavní, rozhodl se, dav věc 
soudem zabaviti, pro soudcovské právo zástavní. Na tom by nezměnila 
nic ani opačná dohoda stran pro právní nemožnost takového ujednání 
(rozh. čís. 8527 sb. n. s.). Při tom jest lhostejno, zda exekuce. byla 
zrušena z úřadu, či snad k dlužníkovu návrhu, jako v souzeném případě, 
neboť dlužník, docílí-li svou bdělostí zrušení exekučního práva zástav
ního, nesmí býti na tom hůře, než, zruší-li soud exekuci z úřadu. N ázori 
dovolatelův, že žalovaný při poctivém plnění úmluvy nebyl oprávněn 
navrhnouti zrušení exekuce podle § 251 čís. 6 ex. ř., nelze dovoditi 
z kupní smlouvy, neboť v ní nebylo ani zmínky o dlužníkovu závazku, 
trpěti exekuci na koupený automobil. Dlužník se jen zavázal trpěti ža
lobkyninu výhradu vlastnickou a práva z ní odvozovaná, auto nezciziti 
a nezastaviti a vydati je žalobkyni, kdyby včas nezapravil kupní cenu, 
nikoli však trpěti exekuční zabavení auta k zákroku žalobkyně. Poukaz 
žalobkyně k rozhodnutí čís. 6204 sb. n. s. jest nepřípadný, neboť tam 
strany ujednaly, že žalovaný upustí od zadržovacího práva, jež mu pří
slušelo pro nezaplacenou pohledávku z opravy auta, nabude-li na místě 
něho a, ovšem samozřejmě, podrží-li též k autu exekuční právo zástavní. 
Jakmile však bylo exekuční právo zástavní žalovaným vydobyto a auto 
žalobci vydáno, vymohl si žalovaný zrušení exekuce z důvodu § 251 
čís. 6 ex. ř. V tomto případě uznal ovšem nejvyšší soud, že dlužník 
porušil úmluvu a že proto přísluší věřiteli nárok na obnovení dřívějšího 
stavu, dřívějšího zadržovacího práva. 1:ak tomu v souzeném případě 
však není, tu nebyla mezi stranami uzavřena úmluva, že žalovaný po
skytne za vyhražené vlastnictví k autu možnost, by si žalobkyně vydo
byla k němu exekuční právo zástavní, nýbrž žalobkyně vymohla si exe
kuční zabavení auta proti vůli žalovaného, bez předchozí úmluvy. Jed
nala tudíž žalobkyně, když se domáhala práva zástavního, ač mohla 
téhož zajištění dosíci uplatněním vlastnictví k věci, na vlastní vrub 
a nebezpečí a nemúže nyní, když věc dopadla v její neprospech, vinu 
a odpovědnost za to svalovati na žalovaného, který meze své obrany 
nepřekročil. Nižší soudy posoudily věc po právní stránce (§ 503 čís. 4 
c. ř. s.) správně a bylo proto bezdúvodné dovolání zamítnouti. 

čís. 10580. 

Navrhovatele prozatímního opatření uschováním svršků stihá v po
měru k vlastníku odňatých věci zodpovědnost za jejich poškozeni, které 
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~tihne věci V ťtsc~vu. dané ,u sc~vah;le, jich dopravou do úschovy a 
uschovou, nechť SI poskozent vzniklo nahodou nebo zaviněním soudního 
schovatele. Lhostejno, zda vlastník věcí souhlasil s osobou schovatelo
VC;lU nebo dok0!1ce o.sob~ ~ k je~o zá~oku byla ustanovena podle jehQ 
navrhu. Lhostejno, ze vecI byly Jen v zalobcově spoluvlastnictví. 

" Byl-Ii uplatňován. sam?sta~n~ ~rok na náhradu škody, bylo na niž
slch soudech, bylo-h proJednavam obmezeno na důvod žalobního ná
rok.!7 by v roz~udcích řešily i důvodnost tohoto žalobního nároku a jeho 
přicmnou souvIslost s prozatímním opatřením. 

(Rozh. ze dne 27. února 1931, Rv II 195/30.) 

~a!ovaná firma vymohla si prozatímní opatření proti Dr. Františku 
P-OVI uscpov.ou a sprá~?u svršků ve. vile. S~ršky hyly z části dne 8. října 
1.927, z cás~ d.ne 19. rlJ~a 1927 dány do uschovy Heřmana N-a, spedi
tef1~ vB., jenz byl k navrhu obou stran soudem za jich schovatele a 
spravce ustanov~n .. Žalobkyn~ již při popsání svršků ohlásila do pro
tokolu vlastmcke naroky k mm a ve sporu zahájeném pak žalobkyní 
p~oti oh~ože~é straně u~nala žalovaná firma po provedení důkazů dílem 
vrhr~dne jej! vlastmctvl k vylučovaným svrškům, dílem její spoluvlast-

. mctvI s odpurcem ohrožené strany, takže po ukončení soudní úschovy 
svršků, trvavší 1'/, roku, byly žalobkyni věci ty do držby opět vydáný. 
a to ve stavu částečně poškozeném. Žalobou, o niž tu jde domáhala sé 
žalobkyně na žalované náhrady škody 23.342 Kč. Pro ~ e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal, o d vol a c í s o u d neuznal žalobní nárok 
důvodem po právu. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil co do 19.342 Kč rozsudek prvého 
s~udu, c.o do 4.000 Kč zruši! z úřadu rozsudky nižších soudů a vrátil 
vec prvemu soudu, by o věci v této části dále jednal a vydal nový 
rozsudek. 

OŮ vody: 

Jest otázkou, zda žalovaná firma jako navrhovatelka prozatímního 
opatření je~t ~odpovědná za' škodu, která byla žalobkyni způsobena 
1. na svrsClch jednak výkonem prozatímního opatření, ať již následkem 
dlouhého uložení věcí ve skladišti, ať již následkem způsobu uskladnění 
a. ne<;lostatečné péče o ně se strany uschovatele, a zda též jest zodpo
vedna, 2. za náklady, jež vzešly žalobkyni jejími cestami z Rakouska 
do B. následkem tohoto prozatímního opatření. Ad 1. Za účelem správ
ného zodpovědění první z těchto otázek, jest přihlédnouti ku příslušným 
ustanovením. Podle § 379 čís. I ex. ř. lze naříditi k zajištění peněžitých 
pohledávek úschovu a správu movitých věcí odpůrce ohrožené strany 
(§ 259 násl. ex. ř.). Podle § 259 eX .. ř., jehož jest tu vzhledem k tomuto 
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poukazu použiti, stane se uschování buď uložení~,u soudu neb odevzdá
ním do ústavu pod státním dozorem neb odevzdamm uschovatelI (§ 968 
obč. zák.) , jejž ustanoviti má exekuční soud na nebezpečí navrhovatele. 
Podle § 260 ex. ř. (úsudkem z opaku) může osoba schovatelova býti 
určena soudem za souhlasu navrhovatele, jakž se stalo v souzeném 
případě. Osoba třetí, která tvrdí vlastnictví k věcem braným do úschovy, 
jíž jest v souzeném případě žalobkyně, nemohla zabrániti provedení 
úschovy ani složením jistoty (Neumann komentář k § 259 ex. ř.) a není 
proto její návrh co do schovatelovy osoby pro soud směrodatný. Výběr 
uschovatelovy osoby podle § 379 čís. 1 ex. ř. děje se tudíž na nebezpečí 
navrhovatele. "Nésti nebezpečí" znamená podle §§ 1048-1051 obč. 
zák. nésti nebezpečí nahodilé zkázy a zhoršení věci, z čehož jest usuzo
vati, že navrhovatele prozatímního opatření stihá v poměru k vlastníku 
odňatých věcí zodpovědnost za jejich poškození, které stihne věci dané 
v úschovu u schovatele, i jich dopravou do úschovy i úschovou samot
nou po dobu od jich odnětí až do doby, kdy byly opět držiteli vráceny, 
nech ť si poškození vzniklo náhodou nebo zaviněním soudního uscho
vatele ať se stalo neopatrnou dopravou do místností schovatelových 
nebo 'nedbalým způsobem jich uskladnění, nedostatečnou péčí o jich 
čistění, nebo jich přeležením Poukaz navrhovatelův k tomu, že škodu 
zavinila osoba soudem za schovatele určená, nemůže vyviniti navrho
vatele prozatímního opatření a zbaviti ho zodpovědnosti proti vlastníku 
svršků, poněvadž pt<'!vě výběr . schovatelovy osoby se stal po~l~ §, 25? 
ex. ř. na jeho. nebezpečí takže. jest práv nejen ze škody nahod:\le, nybr,z 
i ze škod" zaviněné j~ž svršky u schovatele stihla, a jest jeho věcí, 
chce-li se pak podle § 968 a dle §§ 957-965 obč. zák. hojiti na scho
vateli. Děje se totiž úschova věcí prozatímním opatřením stižených na 
návrh ohrožené strany, v jejím zájmu, k jejímu zajištění, čímž se jejímu 
odpůrci neb i osobě třetí jako v souzeném případě, její věci odnímají 
z volného nakládání a je~t proto jen spravedlivé, ano uvedenými zákon
nými ustanoveními i plně odůvodněné, by navrhovatel prozatímního 
opatření byl práv nejen ze zdatnosti schovatelovy osoby (§ 1315 obč. 
zák.), nýbrž i vůbec Za veškery škodlivé následky úschovy (viz rozh. 
čís. 4946.sb. n. s.). Z řečeného však plyne, že, ano jest zjištěno, že svršky 
žalobkyně byly částečně poškozeny provedením prozatímního opatření, 
jest žalovaná zodpovědnou za škodu a že se žalobkyně právem na ní 
domáhá náhrady škody, pokud ovšem vznikla provedením prozatímního 
opatření a. za jeho trvání. Zodpovědnust žalované firmy se 'ovšem ne
vztahuje na škodu, která na svršcích povstala' snad již před tím, než 
byly z držení žalované odňaty, a bude proto na prvním soudu, by zjišťuje 
výši a rozsah škody, zjistil, kdy která škoda na svršcích vznikla. Za to
hoto stavu věci jest zbytečné řešiti otázku zda svršky zůstaly po pro
vedení prozatímního opatření v držbě žalobkyně, či se dostaly do držby. 
žalované, či snad schovatelovy a zda byla žalovaná strana držitelkou 
obmyslnou, či bezelstnou, a od které doby jí lze přičítati obmyslnost,. 
(§ 3380bč. zák.), jak činí nižší soudy a dovolatelk{l. Rovněž jest vzhle
dem k řečenému lhostejno, zda žalobkyně souhlasila s osobou schova-
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telovou, nebo dokonce zda osoba ta k jejímu zákroku podle jejího ná
vrhu byla ustanovena, neboť bylo jednak, jak již shora podotčeno, ne
rozhodno, zda si žalobkyně jakožto osoba třetí přála, by ta neb ona 
osoba byla schovatelem jmenována, ano jest věcí soudu jmenovati osobu 
schovatelovu a an soud byl povinen podle §§ 259 a 260 ex. ř. dbáti 
nejvýše návrhů stran, jichž se prozatímní opatření týkalo (navrhovatelky 
a jejího odpůrce), nikoli návrhu žalobkyně. Rozhodným jest, že pro
zatímním opatřením bylo žalobkyni znemožněno volně nakládati se 
svršky a je odvésti do Rakouska a že, kdyby jí v tom nebylo bývalo 
bráněno, nemohlo dojíti k poškození, jehož náhrady se domáhá, a smě
rodatným jest dále, že Se jak již bylo dříve uvedeno, výběr osoby stal 
podle § 259 ex. ř. na nebezpečí žalované strany jakožto navrhovatelky 
prozatímního opatření. Okolnost, že některé věci nepatří do výhradného 
vlastnictví žalobkyně, nýbrž do spoluvlastnictví s manželem, nepřekáží, 
by se nemohla domáhati odškodnění na žalované straně. To má jen 
v zápětí, že jí bude moci býti přiřknut jen zlomek celkové náhrady podle 
velikosti jejího spoluvlastnického podílu. Odvolací soud posoudil tedy 
věc právnicky mylně, požaduje na žalobkyni průka2. bezprávného činu 
a jejího zavinění podle § 1295 obč. zák., neboť, jak bylo již svrchu! uve
deno, není průkazu zavinění žalované firmy jakožto navrhovatelky pro
zatímního opatření potřebí k odůvodnění jejího závazku k náhradě škody 
z výkonu prozatímního opatření (§§ 379 čís. I a 259 ex. ř.). Bylo proto 
yyhověti oprávněnému dovolání a změniti rozsudek odvolacího soudu 
obnovením rozsudku soudu procesního, aniž bylo poHebí se zabývati 
dalšími dovolacími důvody podle čís. 2 a 3 § 503 cřs. 

Ad 2. V žalobě jest dále uvedeno, že žalobkyně musil!!1 z důvodu, že 
byl její nábytek v B. prozatímním opatřením zadržen po dobu 1'/, roku, 
vykonati nejméně pětkráte cestu z Rakouska do B. a že jí tím vznikl 
na cestovném dopravními prostředky, stravováním a na zpropitném ná
klad 4.000 Kč. To jest samostatný nárok uplatňovaný žalobou o ná
hradu škody a, poněvadž žalovaná strana v žalobní odpovědi popřet:a 
jeho důvodnost, namítnuvši, že cesty byly zbytečné, bylo na nižšílch 
soudech, ano bylo projednávání omezeno na důvod žalobního nároku, 
by v rozsudcích řešily i důvodnost tohoto žalobního nároku a jeho pří
činnou souvislost s prozatímním opatřením (čís. 5075 a 7690 sb. n. s.). 
Rozsudky nižších soudů se však nezabývají vůbec důvodností této části 
žalobního nároku, nicméně však uznává první soud celý žalobní nárok, 
tedy i v této části ve výroku rozsudečném důvodem po právu a odvolací 
soud jeho důvodnost ve výroku rozsudečném neuznává po právu, aniž 
pro tento výrok uvedly rozsudky vůbec důvody. Postrádají tedy roz
sudky nižších soudů v tomto bodu vůbec rozsudečné důvody a jsou 
proto v tomto bodu částečně zmatečné podle § 477 čís. 9 cřs., ke kteTéž 
zmatečnosti bylo podle §§ 471 čís. 7 a 513 hleděti z úřadu. Podle § 510. 
druhý odstavec cřs. jest proto v tomto bodu zrušiti rozsudky nižŠ'Ích 
soudů a věc vrátiti S'oudu procesnímu, by o ní dále jednal a ji znovu 
rozhodl. 
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čís. 1058,1. 

Předois § 367 ex. ř. vztahuje se nejen na ústní prohlášení, nýbrž 
i na písemné prohlášení podle § 32 b) knih. zák. nutné ke knihovnímu 
vkladu. LhOstejno, že povinný má snad již vyhotovenou příslušnou lis
tinu, aniž sejde na tom, že vymáhajícímu věřiteli byla již povolena exe
kuce podle § 354 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 28. února. 1931, R I 906/30.) 

Podle exekučního titulu byl žalovaný uznán povinným vystaviti h
lobcům listinu, podle níž by si mohli dáti vložiti do pozemkové kmhy 
vlastnické právo k pozemkům. Exekuční návrh, by byla povolena exe
kuce knihovním vkladem vlastnického práva, s o udp r v é s t o I i ce 
zamítl rek u r sní s o II d exekuci povolil. D ů vody: Rozsudek 
zaváz~l žalovaného, by vystavil žalobcům listinu, podle níž by si moh}i 
dáti vložiti vlastnické právo do pozemkové knihy na částech pozemku. 
Tímto rozsudkem mělo se tedy žalobci dostati písemného prohlášení 
žalovaného podle knihovního zákona (§ 32 d) knih. zák.) ~utného k ~o
sažení knihovního vlastnického práva. Nelze seznalI, proc by se melo 
ustanovení § 367 ex. ř. vztahovati jen na ústní prohlášen~ a proč by 
mělo býti písemné prohlášení při tomto druhu exekuce vylouceno. Kdyby 
tomu lak bylo a kdyby bylo nutno vésti v tomt? příp<adě .ex;kuci JJo?le 
§ 354 ex. ř., mohlo by se státi, že by po marn~m, vycerpam pe.nezltyc~ 
trestů i trestů vězením zůstala exekuce na vydam hstmy bezvyslednou 
a že by přiznaný nárok byl neprovedit:lný. Jest. to _rozpor, kte,rý .by ~e 
nedal ospravedlniti vzhledem k vynuht~lnosh ustmho prohlasem (VIZ 
iaké rozh. 5171 Sb. n. s.). 

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

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Stěžovatel se pouka
zuje na správné odůvodnění napa~eného <;.tsnesení, jež ,ne!,ylo vyvráceno 
vývody dovolacího fe,kursu. Marne se stezov~tel dov~lava J:'eumannova 
komentáře k posledmmu odstaVCI § 367 ex. 1'., nebot tam Jde o POdpl~ 
listiny pokud se týče o jednání, jímž prohlášení vůle teprve._ na?yva 
účinn~sti. Okolnost, že stěžovatel snad již má vyhotovenu pr:slu.~n?u 
listinu nemůže býti na závadu povolení exekuce, pokud vymahaJlclm 
věřiteiťlm nevvdál tuto listinu a tedy ještě nesplnil závazek uložený mu 
exekučním titulem Nesejde ani na tom, že vymáhajícím věřitelům byla 
také již povolena 'exekuce po~le § 354 ex .. ř., n:!,oť tím l!ebyli< zbave~i 
práva domáhati se vkladu prava vlastmckeho pnmo na zaklade exekuc
ního titulu. 

Civilní rozhorlnutí XIII. 
19 
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čis. W582. 

Kryti osob k provozováni stavitelské živnosti neoprávněných oso
bami k živnosti té oprávněnými (§ 16 zákona ze dne 26. prosince 1893, 
čis. 193 ř. zák.) jest zapovězeno a trestné a nemůže z něho vzejiti platný 
nárok. Na tom se nic nezměnilo postupem nároku. 

(Rozh. ze dne 28. února 1931, Rv I 329j30.) 

Žalobkyně domáhala se na žalovaném zaplacení účtu architekta a 
zednického mistra Rudolfa Sch-a, jí postoupeného, za stavitelský dozor 
při stavbě žalovaným v roce 1929 prováděné a za dávky spojené s po
jištěním dělníků zaměstnaných při stavbě. Pro c e sní s o udp r v é 
s tol i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

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

Dtlvody: 

Jak nižší soudy zjistily, stavěl žalovaný na jaře roku 1929 ohradní 
zeď u svého dvoru a prováděl ve svěm domě různé zednické opravy. 
Nižšími soudy jest zjištěno, že Se žalovaný dohodl o zadání práce se 
zedníky Josefem a Václavem K-em, tito mu dali na stavbu rozpočet. 
n jednali s ním úhrnnou odměnu 3.700 Kč a stavbu provedli. Za souhlasu 
žalovaného a se svolením architekta Rudolfa Sch-a používali bratří 
K;oyé, kteří nejsou k samostatnému provádění stavební živnosti opráv
nem, tabulky (firmy) Rudolfa Sch-a. Nižší soudy zjistily, že Sch. se 
žalovaným o zadání stavby a dozoru při ní nejednal a také nic neujednal. 
Smluvenou se zedníky K-ovými odměnu za práci vyplatil žalovaný podle 
zjištění nižších soudů přímo K-ovým a jen 320 Kč, zadržených na ne
mocenské pojištění, odvedl žalovaný architektu Sch-ovL Tyto okolnosti 
vedou, pokud se týče poukazují k tomu, jak seznal také již první soud 
že stavbu u žalovaného neprováděl architekt a zednický mistr Rudolf 
Seh. a že architekt Rudolf Seh. vlastně stavbu prováděnou neoprávně
n~mi k ní bratry K-ovými svým oprávněním jen kryl. (Srovnej výnos 
Im;l1sterstva obchodu ze dne ll. března 1909, čís. 6737, otištěný ve 
sblrce »Kompas« svazek X. díl I. str. 706 a násl. a typické případv tak 
zvaného "krytí« najmě pod písm. a) ve výnosu tom uvedené.) Na věci 
nemění nic, že podle zjištění odvolacího soudu architekt Sch. na stavbu 
docházel, ač nebylo zjištěno, zda s vědomím žalovaného, a že ke stavbě 
zapůjčil ze svých zásob potřebné dříví na lešení. Krytí osob k provo
zování stavitelské živnosti neoprávněných osobami k živnosti té opráv: 
něnými jest podle § 16 zákona ze dne 26. prosince 1893, čís. 193 ř. zák. 
za povězeno ·a trestné a z takového krytí, ježto jest zapovězeno, nemůže 
(§ 879 obč. zák) vzejíti platný nárok (srovnej rozh. sb. n. s. ČÍs. 7928) .. 
Na tom se postupem nároku na žalobkyni nic nezměnilo (§§ 1392, 
1394 obč. zák). Zalobní nárok jest tudíž neopodstatněný a byl prvním 

- čís. 10583-
291 

soudem právem zamítnut. Je nerozhodno, zda archi~ekt Sch. dal krytí 
se souhlasem žalovaného mlčky jak uznal odvola:cl soud, se se žalo
vaným dohodnuv, neboť Úm kryÚ nepřestalo býti nedovoleným. 

čls. 10583. 

Předpisem § 367 obč. zák. není chráněn, kdo nenabyl věci od třetí 
osoby, již ji vlastník svěřil, nýbrž nabyl ji od jiného, jemuž nesvěřil věc 
vlastník, nýbrž protiprávnlm způsobem ona třetí osoba. 

. --- O:7«~ ""i0:'.:J;~-:~~ii;w-:-:~~ !!ij,!~i;;F'~;~-~\ 

(Rozh. ze dne 28. února 1931, Rv I 176/30.) 

Žalobce prodal motorové kolo K-ovi s výhradou vlastnictví až do 
zaplacení trhové ceny. V době, kdy ještě nezaplatil zcela kupní cenu, 
dal K. motorové knlo D-ovi do zástavy za zápůjčku, při čemž bylo ujed
náno, že, nezaplatí-li K. zápůjčku do určité doby, smí D. motorové kolo 
prodati za odhadní cenu. D. pak skutečně prodal motorové kolo za 
odhadní cenu žalovanému, na němž se žálobce žalobou, o niž tu jde, 
domáhal vydání motorového kola. 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 § 367 obč. zák 
nabývá vlastnictví věci kdo ji za úplatu nabyl od toho, komu ji vlastník 
svěřil k užívání, k uschování nebo v kterémkoliv jiném úmyslu. V sou
zeném případě byl by nabyl D. vlastnictví k motorovému kolu, kdyby 
je byl koupil od K-a. Podle zjištění prvního soudu dal však K. motorové 
kolo D-ovi jen do zástavy za zápůjčku. Prodal-li D. motorové kolo 
žalovanému za odhadní cenu, nemohl' žalovaný nabýti vlastnictví k mo
torovému kolu, poněvadž D. nebyl vlastníkem motorového kola, a D-ovi 
motorové 'kolo žalobcem samým nebylo svěřeno ani k užívání ani 
k uschování ani jiným způsobem, a žalovaný nenabyl motorového kola 
ani jiným způsobem uvedeným v § 367 zákobč. V souzeném případě 
nelze použíti ani ustanovení § 456 obč. zák., neboť K. dal D-ovi moto
rové kolo jen do zástavy, takže D. nebyl majitelem zabavené věci a 
vlastník má, zastaví-li se movitá věc cizí bez svolení vlastníkova, právo 
ji požadovati zpět jen v případě, ve kterém nelze vznésti vlastnickou 
žalobu proti bezelstnému majiteli, jest povinen buď bezelstnému ma
jiteli zástavy nahraditi škodu nebo od zásta,vy upustiti a spokojiti se 
právem na -náhradu od zástavce. Podle tohoto ustanovení požívá jen 
ten ochrany podle § 367 obč. zák., kdo věci nabyl za úplatu od toho, 
komu ji žalobce svěřil. Tohoto předpokladu však u žalovaného není. 
První soud proto posoudil věc správně po stránce právní a nebylo 
nutno se zabývati otázkou, zda ujednání, že D. smí motorové kolo pro
dati za odhadní cenu, nezaplatí-li K. půčku, jest platné. 

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

Důvody: 

Po právní stránce byla sporná věc posouzena v napadeném rozsudku 
správně, proto dovolací soud schvaluje věci i zákonu vyhovující důvody 

19' 



- čís. 10584 -
292 

napadeného rozsudku. Jde o vlastnickou žalobu podle § 366 obč. zfik., 
spOCIVa]lCI na předpokladu důkazu žalobcova vlastnictví a na důkazu, 
že žalovaný jest majitelem věci patřící výhradně žalobci. Rozhodnutí 
o této rozepři nezávisí na otázce, zda žalobce proti !(,.ovi dříve pro
hlásil, že od smlouvy upouští, ani nezávisí na otázce, zda-li žalobce 
takové upuštění prohlásil proti žalovanému. Hlavní účel výhrady vlast
nictví byl by zmařen, kdyby třetí osoba, do jejíž držby přešla věc pro
daná s výhradou vlastnictví, směla proti vlastnické žalobě uplatniti ná
mitky ze závazkoprávního poměru, mezi kupitelem a prodatelem. Po
dle § 366 obč. zák. může se vlastník domáhati svého práva na každém 
majiteli věci. Žalobci nebrání, by si, třeba až po vrácení motorky žalo. 
vaným, nevyřídil svůj právní poměr s K-em. Proto jsou okolnosti do
volatelem v rámci dovolacího důvodu podle čís. 2 § 503 c. ř. s .. uplat
něné pro rozhodnutí rozepře nezávazné. Pokud dovolatel buduje. v pod
statě na plenissimárním rozhodnutí nejvyššího dvoru soudního ve Vídni 
ze dne 15. června 1915 čís. 267(15 Pras. (Ol. Unger N. F. čís. 7484). 
jest již z právní věty tohoto » Proti bezelstnému (§ 367 obč. zák.) na: 
byvateli věci do zástavy dané není dopuštěna zástavní žaloba (§ 466 
obč. zák.)« zřejmo, že toto rozhodnutí nedopadá v souzeném případě, 
neboť v něm nejde o to, zdali zástavní právo, zřízené D-ovi K-em, zaniklo 
prodejem motorky žalovanému, nýbrž jde jen o otázku, zdali je také 
žalovaný chráněn ustanovením § 367 obč. zák., an nenabyl motorky od 
K-a, kterému že/lobce tuto motorku svěřil, nýbrž nabyl ji od D-a, kte
rému motorku nesvěřil žalobce, nýbrž protiprávním způsobem K. Z do
slovu § 367 obč. zák. "komu ji žalobce sám byl svěřil ... « jest zjevno, 
že odvolací soud zodpověděl zcela správně tuto otázku. Ustanovení § 367 
obč. zák. nedopouští rozšiřující výklad, poněvadž jest vyjimecným usta
novením ze všeobecné zásady o neobmezenosti vlastnického práva, sta
novené v §§ 354 a 366 obč. zák. Ani D. není chráněn ustanovením § 367 
obč. zák., poněvadž obdržel motorku jen j~ko zástavu a nenabyl jí za 
plat (§ 367 obč. zák.). Odvolací soud již právně vyložil, že nedopadá 
am ustanovení § 456 obč. zák. Ustanovení toto připouští (prvá věta 
§ 456) zásadně vindikaci, váže ji jen na podmínky tam uvedené. V sou
zeném případě nestal se zástavník vlastníkem za,stavené věci - on 
motorku jen zastavil, nenabyl jí však na základě nějakého důvodu, jenž 
by byl s to převésti vlastnictví, jeho právní poměr k zástavci zůstává 
nedotčen. Otázka náhrady škody podle § 456 obč. zák. vůbec nedopadá 
proti žalovanému, neboť žalovanému na motorce nepřísluší zástavní 
právo. Žalovanému přísluší proti jeho předchůdci D-ovi jen ochrana 
podle § 931 a násl. obč. zák. Odvolací soud správně za zjištěného stavu 
věci rozpoznal, že není zapotřebí obírati se otázkou, zda ujednání, že 
D. smí motorku prodati za odhadní cenu, nezaplatí-li K. zápůjčku do 
25. března 1929, jest platné. 

čís. 10584. 

Předpisem § 1093 obč. zák. není vyloučeno, by nemohla býti dána 
do pachtu věc cizi. 
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Propachtovali-Ii manželé i nemovitosti, náležející jen manželi, lze se 
domáhati splnění celé pachtovni smlouvy na obou manželich. 

(Rozh. ze dne 28. února 1931, Rv I 748(30.) 

Manželé František a Anna B-ovi propachtovali žalobcům nemovi
tosti. Proti žalobě na ma,ÍIžele B-ovy o splnění smlouvy namítla žalo
vaná Anna B-ová nedostatek pasivního oprávnění ke sporu, ježto není 
spoluvlastnicí propachtovaných pozemků. Pro c e sní s o udp r v é 
s tol i c e vyhověl žalobě proti Františku B-ovi, žalobu proti Anně B-ové 
zamítl v podstatě proto, že žalovaná není spoíuvlastnicí pozemků. O d
vol a c í s o u d vyhověl žalobě i proti Anně B-ové. D ů v o cl y: Ne
byly-li nemovitosti patřící jen žalovanému z pacntovní smlouvy žalo
vanými vyjmuty, jsou i ony pro žalovanou Annu B-ovou předmětem 
propachtu a jest povinna pachtovní smlouvu o nich žalobcům splniti. 
Tuto povinnost uložila si prvým odstavcem pachtovní smlouvy, stano
vícím, že oba žalovaní pronajímají a podpisem této smlouvy již sku
tečně pronajaH pokud se týče propachtují a propachtovali jim jednak 
společně náležející, jednak jen žalovanému Františku B-ovi patřící ne
movitosti. O vážnosti a určitosti této její smluvní vůle nelze pochybovati, 
ana se smlouvou konkludentně zavázala odevzdati i dům Č. p. 13 se sta
vební parcelou č. kal. 20 a se zahradou Č. kal. 36 žalohcům jako před
mět pachtu, ač jí bylo známo, že tyto nemovitosti jsou ve výlučném 
vlastnictví žalovaného Františka B-a. Tato skutečnost nemohla činiti 
plnění jejího závazku podle § 878 obč. zák. nemožným, an jednak její 
manžel jako knihovní vlastník a naturální držitel oněch nemovitostí byl 
ochoten di!ti je s ní zárovei\ žalobcům do pachtu, a tnto vůli v téže 
smlouvě činil svým závazkem a označil jej za zárovei\ od něho p~něrrý, 
jednak žalovaná Anna B-ová v řízení prvé stolice ani netvrdila, tím 
méně prokázala, že v době ujednání pachtovní smlouvy, dne 20. pro
since 1926, bylo pro ni předmětně nemožné, by nemovitosti ty žalobcům 
jako pachtýřům odevzdala do užívání, nehledíc ani k tomu, že nemůže 
býti předmětnou nemožností opatřiti si za úplatu užívání cizí věci. Ocli"" 
vzdání oněch nemovitostí žalovaným Františkem B-em jako jejich vlasl
nfkem a držitelem do užívánI' ža,lobců jako pachtýřů bylo pro povahu 
tohoto předmětu pachtu nedílným plněním. Podrobila-li se tomuto zá
vazku i žalovaná Anna B-ová, poku(l se týče, slíbila-li žalobcům i toto 
plnění nedílně, vznikla u obou žalovaných pasivní korealita podle § 891 
obč. zák., pOdle níž jsou žalobci oprávněni žádati celé plnění na každém 
ze žalovaných. 

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

Důvody: 

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc správně (§ 503 čís. 4 
c. ř. s.). Odvolacím soudem bylo způsobem formálně bezvadným zjištěno, 
že si žalovaní stavení čís. pop. 13 se stájemi a zahradou z pachtu ne· 
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vymínili, nýbrž je žalobcům spolu s mlýnem č. 38 propachtovali. V dů
sledku toho právem (§ 1096 obč. zák.) odvolací soud uznal, že jsou 
žalovaní povinni ony nemovitosti žalobcům jako pachtýřům odevzdati. 
Stanovisko spolužalované Anny B-ové, že byla neprávem odsouzena, 
ježto jí stavení č. p. 13 se stájemi á zahradou' vlastnicky nepatří, nýbrž 
patří jejímu manželi, žalovanému Františku B-ovi, pročež že jen tento 
mohl býti k odevzdání těchto nemovitostí odsouzen, jest nesprávné a 
odkazuje se v tom směru, by se předešlo opakování, na příslušnou stať 
důvodů napadeného rozsudku, kde ono stanovisko Anny B-ové bylo 
zevrubně a podle stayu věci a zákona případně vyvráceno. Podotýká se, 
že § 1093 obč. zák., na nějž se Anna B-ová pro své stanovisko odvolává, 
tím, že praví, že vlastník může jak své movité a nemovité věci tak i svá 
práva do pachtu dáti, nevylučuje, by cizí věc nemohla býti dam\ do 
pachtu (srovnej Stubenran1ch u § 1093 obč. zák., Ehrenzweig II. díl I 
ai 1920 u § 363, I. (str. 376) a u § 369 II. str. 404). 

čís. 10585. 

Žaloba o obnovu (§ 530 a násl. c. ř. s.). 
Jednání o povolení obnovy jest sloučiti s jednáním ve věci hlavní, 

lze-Ii předvídati, že bude obnova povolena. Není vadou řízení, jednal-Ii 
soud odděleně o přípustnosti žaloby o obnovu. Jest na soudě, jenž má 
rozhodnouti o přípustnosti obnovy, by především zkoumal, zda zákon 
uznává uplatněný důvod obnovy. 

(Rozh. ze dne 28. února 1931, Rv I 131/31.) 

Žaloba o obnovu byla k r a j s kým s o ude m (odvolacím soudem 
v základní rozepři) zamítnuta. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce o niž tu 
jde, v ' 

dtlvodech: 

~odle § 540 c. ř. s. jest soudu zůstaveno spojiti jednání a. rozhodnutí 
o duvodu a o přípustnosti obnovy s jednáním ve věci hlavní neb od
dělen.ě jedr,tati o. důvodu a ? přípustnosti obnovy, i když důvod obnovy 
p~ok~zar,t jest lIstmaml k zalobe v prvopisu nebo v ověřeném dopisu: 
pnlozenyml, aneb navrhUje se obuova podle § 531 c. ř. s. Podle materi
alií ,vy~~ných svého času ministerstvem spravedlnosti k zákonům o ci
vrln~m nzem .(s~azek I ~tr. 373 a str. 318 prvop. pří\. k sten. protokolu) 
~epr~vzal clVllm soudm řád ani systém odloučení ani systém sloučení 
je~na~lÍ o ob~ově, ř.ízen! ': jednání o věci hla,,:ní, nýbrž umožnil. třebaže 
ma bytt ?ddelene jed?am pravIdlem, by se jednání mohlo přizpůsobili 
k?,nkretn;mu, stavu, V;Cl. Zákon,z~ tím účelem činí sloučení, pokud se' 
týce oddele~: jedna,t;l rescm,dencmho a re,sclssomího odvislým od větší, 
pokud se tyce menSI pravdepodobnosh vysledku žaloby o obnovu; dis-
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kusi o věci hlavní jest sloučiti s diskusí o přípu,stnos!i obnovy ta~, kde 
jest předvídati, že obnova bude povolena. Nem-ll vsak tohoto p':,edpo
kladu jest omeziti jednání na otázku posléze uvedenou (§ 541 c. r. s.). 
Z tétd úvahy plyne dvojí. Předně, že nemůže býti vado~ řjzení" jednal-Ii 
soud odděleně o přípustnosti žaloby o obnovu, neboť jde o věc volného 
uvážení soudu. Okolnost, že se soud zvlášť neusnesl, odděliti jednání 
(§ 189 c. ř. s.) ~emá významu,)ežto tím~o op0tr;eJ.1utím neby!a ,pr~va 
stran nikterak dolcena (§ 192 c. r. s.). Z predchozl uvahy vyplyva dale, 
že jest na soudě, jenž má rozhodnouti o přípustnosti obnovy, by zkou', 
mal především, zda zákon uznává uplatněný důvod obnovy. Zákon však 
llznává v § 530 čís. 7 c. ř. s. jen takové nové skutkové okolnosti a dů
kazy jako dúvod obnovy, jichž přednesení nebo použití v řízení dřívěj
ším bylo by způsobilo příznivěj.ší rozhodnutí věci hlavní. Okolnost, zda 
uplatněný důvod jest významným v tomto směru, bude lze zpravidla 
nejlépe objasniti při současném rOZebírání věci hlavní, leč nemusí tomll 
tak býti a zákon nemá ani na mysli, by se tak vždy stalo, ukládaje soudu, 
by si uvědomil, než se pustí do věci hlavní, zda jest tu vůbec důvod 
obnovy uznaný zákonem. Tuto otázku lze také spolehlivě zodpověděti 
již v jednání rescindenčním, když jde o nové důkazy, z nichž se zřejm~ 
dá usouditi že jest naprosto vyloučena možnost, že by samy o sobe 
anebo ve spojení s důkazy v dřívějším řízení provedenými mohly způ
sobiti příznivější rozhodnutí věci hlavní, jak to bývá, Jde-Ii o důkaz 
listinami za pravé uznanými, nikoli však o důkaz ,svědky, ? jichž věro· 
hodnosti lze ovšem rozhodovati teprve ve sporu o veCI hlavm. 

čís. 10586. 

Nemocenskému pojistnému přísluší přednostní uspokojeni za týchž 
předpokladů jako výdělkové dani. _ 

Soud není po"olán by z úřadu konal šetření o tom, zda prodana ne
movitost výlučně neb~ převážně sloužila dlužníkovu výdělečnému pod
niku, z něhož byly předepsány nemocenské příspěvky. 

(Rozh. ze dne 28. února 1931, R II 494/30.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodané nemovitosti přikázal 
s o udp r v é s t o I i c e okresní nemocenské pojišťovně dlužné pří
spěvky na nemocenské pojištění v přednostním pořadí, rek u r. sní 
s o u d zamítl návrh okresní nemocenské pojišťovny na přikázání dluž· 
ných příspěvků na nemocenské pojištění v přednostním pořadí. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu okresní nemo· 
tenské pojišťovny. 

Dúvody: 

Dovolací rekl1rentka stěžuje si na to, že jí rekursní soud nepřiznal 
z rozvrhovaného nejvyššího podání úč!ovanédlužné příspěvky na ne-
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mocenské pojištění v přednostním poř~dí, leč stěžnje si neprávem. Dů
vodem pro to, že nepřiznal požadovanym nedoplatkům na' nemocenském 
pojištění prednostní pořadí, bylo rekursnímu soudu, že nemocenskému 
pojistnému přísluší přednostní uspokojení za předpokladů, za kterých 
přísluší toto uspokojení výdělkové dani, totiž za předpokladu (§ 265, 
druhý odstavec písm. a) zákona o přímých daních ze dne 15. června 
1927 čís. 76 sb. z. a n.), že dlužníkova nemovitost výlučně nebo pře
vážně slouží k provozování výdělečného podniku nemocenskému po
jištění podrobeného, a že tohoto předpokladu podle spisů, najmě podle 
odhadního protokolu u prodaných nemovitostí není. S tímto důvodem,. 
pokud se týče s důvody rekursního soudu jest souhlasiti. Jest mylný 
názor dovolací rekurentky, že pro přiznání přednostního práva' u nemo
cenského pojistného neplatí ustanovení o přednostním právu daně vý_ 
dělkové. I když se v § 173 zákona o nemocenském pojištění ze dne 
9. října 1924 čís. 221 sb. z. a n. v doslovu uvedeném ve vyhlášce ze dne 
17. listopadu 1928 čís. 185 sb. z. a n. jen všeobecně stanoví, že pojistné, 
rozuměj nemocenské, požívá v exekučním, konkursním a vyrovnávacím 
řízení přednostního práva nedoplatků daní a' veřejných dávek a se daň 
výdělková jako směrodatná neuvádí, jest použíti a platí ohledně před
nostního práva nemocenského pojistného v uvedených řízeních, jak do
vodil bývalý nejvyšší soud ve Vídni v judikátu čís. 150 (Ol. U-n ř. 1197, 
úř. sb. 265) a jak jest od té doby ustáleným názorem (sb. n. s. 3938, 
4019, 7571), ustanovení o dani výdělkové, nyní § 265 druhý odstavec 
písm. a) zákona o přímých daních čís. 76/1927, a to proto, že nemo
censkému pojistnému jest výdělková daň SVou strukturou a povahou 
z daní a veřejných dávek nejbližší. Pokud jde o to, že rekursní soud 
neshledal, že prodané nemovitosti slouží, pokud se týče sloužily výlučně 
nebo převážně výdělečnému podniku dlužníka jako zednického a tesař
ského mistra, z něhož dlužné příspěvky byly předepsány, jest i tu na
padenému usnesení přisvědčiti, neboť ze spisů, najmě z odhadního pro
tokolu, jehož obsah rekursní soud v napadeném usnesení zevrubně 
uvádí, ona okolnost nikterak nevyplývá, pokud se týče není zřejmá. 
Tvrdí-li dovolací rekurentka, že odhadní protokol není, co se toho týče, 
úplný a že bylo na soudě, by konal šetření o tom, zda prodané nemovi
tQsti a pokud, zda výlučně nebo převážně sloužily k provozování výdě
lečného podniku dlužníka, jest uvésti, že z odhadního protokolu ne
úplnost seznati nelze, dovolací rekurentka že ji ani blíže nedoličuje a, 
pokud jde o postrádané šetření z úřadu, jest uvésti, že soud není z úřadu 
povolán, by konalo oprávněnosti přihlášených nároků šetření a k tomu 
účelu řízení doplňoval (sb. n. s. 4504, 4933, 5206). Ze spisů, najmě 
z odhadního protokolu, z výpisu z pozemkové knihy okolnost, že pro
dané nemovitosti výlučně nebo převážně sloužily dlužníkovu výděleč
nému podniku, z něhož příspěvky byly předepsány, zřejma nebyla, do
klady o tom předloženy nebyly (§ 210, 214 ex. ř.), takže scházel před
poklad pro přiznání přednostního pořadí účtovaným nedoplatkům na 
nemocenském pojištění a rekursní soud nepochybil, nepfiřknuv nedo
platky ty v přednostním pořadí. 
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čís. 10587. 

Na peněžité pohledávky ~ze.vésti e~~kU~é~j~~~ě~iP~:~~tťe~~2ai!~ 
t~~~~1v~~Oj~i ~~~~e~;~~h~~ ~~~<?Uti z. práV~íht? !'ak0m~r~ c~ ~~ 

. . h ti, c t j co do opravnenostt a zavaznos I,] oz 1 c 
pr:~~,c rá~~lI~e ddv~d~ platně již založeného, ale dosud nevzni~ly,)).ro
:že n~byl ještě uskutečněn. n~k~erý skutkový předpoklad, na nemz lest 
. "ch vznik podle zákona zavlsly. . , I' 
Jel' Lze vésti exekuci na nárok lrupitele proti prodll:teli. na vr~cent ,sp a
t k za věc koupenou na splátky s výhradou vlastmckeho prava, trebas 
n~í dosud jisto, zda do datel odstoupí od smlouvy_ 

(Rozh. ze dne 2. března 1931, R I 57(31.) 

K vydobytí peněžité pohledávky ve,dl vymáhající ,:ěřite~ exekuci ~~ 
pohledávku dlužníka za akciovou spolecnosh pa vracem spla~ek za fU.o 
mobil prodaný dlužníku s výhradou v1astnict~l., S? u hd p r ~le s t o I c e 
exekuci povolil, rek u r sní s o u d exe~ucm. navr zaml . 

N e {v y Š š í s o u d obnovil usnesem prveho soudu. 

DlIvody: 

Rekursní soud zamítl, změniv usnesení prvého, soudu, ~ádost o p~~ 
volení exekuce zabavením pohledávky 19.000 K.c p~vlllne strany 
akciovou společností ze splátek na auto. podle obJednavky z 3~ srp~ 
1930 rotože prý jde o pohledávku, ktera teprve v ~d,oucn.u sn~ vzn!, 
n t~Jj b pohledávku v době povolení exekuce Jeste neJsoucl, procez 
aii její zabavení není dovoleno. Avšak na peněžité ~ohledá~kY lzekg~: 
kud nejsou zvláštními předpiSY .vyjmuty, z eXkucej', ~ssh ~~~ou~6 1 n ~ í 
jsou podmíněné, časem dolozen~, ,spome· (s hr. :?Z i}jc~~ b n s)' js'~u 
nebo závislé na vzájemném pinem (sr. roz . CIS. . s:,, '.' . 
tudíž zabavitelné i pohledávky v době povolení ex~kuce Jest~ "neJ.~ouC1<t 
Jen jiným, zvláštním jejich druhe'J' jsou pohle?a,:ky, ktdere .t~a]ť ~ne 
mohou vzniknouti z právního pomeru co do pra,:mch P? n;e u, ; J. co 
do oprávněnosti a závaznosti, jakož i co do sveho pra~mho duv?c!.u~ 

latne 'iž založeného, ale dosud plně nevz~ik~y,. r.rotoze .nebyl J~ste 
~skuteč~ěn některý skutkový předpoklad, na nemz. JejIch ~~y VJz~lk ]es~ 
podle zákona záviSlý. O takovou peněžitou pohledavku !u ] e; ep vzm . 
tkví v právním poměru podle exekučního n!wrh;t I?latr;e zalozen:m mezI 

ovinnou stranou a mezi akciovou' spolecnostt hm, ~e pOVlllna strana 
p. -. sti odle ob'ednávky z 31. srpna 1930 koupIla auto za 30.~00 K~pole~;~tk: a na nJ již asi 19.000 Kč zapravila, prod~vatelka Sl vsak 
až

c 
~: úplného zaplacení kupní ceny vyhradila k pro.danem!l autu vlast; 

nické rávo jsouc ovšem podle § 2 splátko zák. pOVlllna pn odst?up~m 
od ku~ní s';'louvy vrátiti kupiteli složené již splátky z"c okolnosh v reh čeném zákonném ustanovení blíže upravených. Jest oyse.m dosud ane 
bylo alespoň v rozhodující době povolení exekuce ne]lste, zda dodava, 
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telka od smlouvy odstoupí a zda tím tedy vznikne kupiteli (povinné 
straně) nárok na vrácení splátek asi 19.000 Kč. Přes to však tvoří tento 
nárok již nyní hospodářsky a právně ocenitelnou částku jměníkupi
telky. Kupitelka může jím podle svého uznání naložiti, může se ho 
vzdáti, jej zciziti, jinému postoupiti a pod. Jest proto její nárok - tře
baže je nejisto, zda v budoucnu plně vznikne a bude moci býti uplatněn 
- pokládati za věc, která jest v obchodě a proto také může sloužiti za 
zástavu (§ 448 obč. zák.). Při tom netřeba hleděti ani k tomu, že po
vinná strana jako kupite! může snadno kdykoli uskutečniti zákonný 
předpoklad pro skutečný vznik zabaveného nároku, odhodlá-li se za- . 
stavením dalších splátek dáti pro dateli podnět, by od kupní smlouvy 
odstoupIl. Bylo proto rekursní usnesení změniti obnovou usnesení 
prvého soudu. 

čís. 10588. 

Výběrčí mýta, jemuž obec (v čechách) propachtovala povolené jí 
vybírání mýtních poplatků k udržování mostu, není oprávněn domáhati 
se pořadem práva nedoplatků mýta na použivateli mostu. 

(Rozh. ze dne 2. března 1931, Rl 119/31.) 

Obci P. v čechách bylo povoleno vybírati mýto z mostu přes Ohři. 
Obec propachtovala toto právo žalobci za úplatu na základě ofertního 
řízení a podle pachtovních podmínek. Žalobou, o niž tu jde, domáhal 
se žalobce na žalované společnosti nedoplatků mýta. K námitce nepří
pustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl, r e -
k u r s n. í S? t;? zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. 

Ne J v Y s S 1 S o u d obnovll usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Zalobce, jsa výběrčím mýta, povoleného obci k ndržování mostu 
přes řeku Ohři, domáhá se na žalované firmě nedoplatku mýta za dobu 
od dubna 1929 do června J 930. I rekursní .soud uznává, že oprávnění 
obce vybírati mýto a její další oprávnění přenésti jeho vybírání pro
pachtováním na jinou osobu, náležejí nesporně do oboru veřejného práva 
upraveného v tomto případě českým zákonem ze dne 2. dubna 1867 
čís. 32 zem. zák. V tom jest zajisté rekursnímu soudu přisvědčiti. Re
kursní soud uvádí však dále, že smlouva, kterou uzavřela obec se ža
lobcem, o pr?pacht?vání mýtních po!,l~tků, jest l,-yze sonkromoprávním 
]ednall1m a zr v dusledku toho Jest 1 zalobcuv narok odvozovanÝ z to
hoto soukromoprávního poměru a uplatňovaný proti žalované 'straně 
n~:okem soukro.moprávním. Posléze uvádí rekursní soud, že pro otázk~ 
pnpustnosh poradu práva nezáleží na tom, že povinnost platiti mýtní 
poplatky jest ~aložena.ve v~řejnoprávních ustanoveních, jen když má 
souzena rozepre za predmet "nepopíratelně soukromoprávní nárok«. 
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S těmito názory rekursního soudu nelze v této. všeobecnos!i souh!asiti, 
naopak jest přisvědčiti dovolací stěžovatelce, z~ Jde o ~arok v.~re]n~
právní. Mýtní poplatky, jichž vybírání bylo ObCl. podle zakona, ]lZ zml
něného příslušnými správními ?ř,ady povoleno, ]~o,! podle sve pov~hy 
veřejnými dávkami. Kdo ponŽ1va mostu ]ako, ver~]ne kom?mk!,ce lest 
povinen zapraviti za to poplatek podle schv;;lene a vyh;asene sazby. 
Na této veřejnoprávní povaze mýtn~ch popl~tkt; !l1C ne,?~ll1, o~olnost, ze 
obec nevybírá mýto sama svým organem, nyb!z ze vyblr~m p!enesla pa 
jinou osobu za určitou úplatu smlouvou uzavrenou na zaklade ofe;tmho 
řízení a podle pachtovních podmínek, jichž podstatný obsa~ prvm soud 
uvedl. Netřeba tu vůbec zkoumati, jaké právní po.vahy lest smlou~a 
mezi obcí a t. zv. pachtýřem (nájemcem) mýta, prot?ze tato s;n~o,!va n~c 
nemůže změniti na právní povaze mýtních. poplatk.u pko vere]nych da· 
vek a protože nájemce mýta nemůže na !echJ kdoz JSou p~platk,em po
vinni, dobývati jiné pohledávky, než ktere mela, obec, ?d ml' sve pravo 
odvozuje. Krátce tím, že bylo oprávnění vyblrah myto preneseno, n~ 
soukromou osobu, nezmění se povaha veřejn~.~ávky v soukromop~ay?l 
pohledávku. Podobnou zásadu vyslovil nejvyssl soud v rozhodnnt~ C1S. 
1448 sb. n. s., že se postupem nezmění povaha veřejnoprávnjho na:'o~u 
v nárok soukromoprávní, a v rozhodnutí ČÍs. 3944 sb. ,n. ~., ze uZI?all1m 
se nestává veřejnoprávní nárok nárokem s?ukromo~ravn}m., P?vmnost 
osob používajících mostu, by zaplatily myto, ~ema, pr~vm ~uvod ve 
smlouvě mezi výběrčím a obcí, nýbrž ve vere]nop;avmc~ predplsech, 
podle nichž bylo správ~ími ú!a~y obci P?volen? vyblr~h myto. R~k~r3,lt1 
soud chybuje v tom, ze smesu]e pravm pomer mezI, 0~C1 a vybercun 
s právním poměrem mezi výběrčím a, OSO?aml, !t.er~ ISo,;, poplatk~rr: 
mýtným povinny. Na této povaze výmahanych vere!I?ych davek nemepl 
nic ani to, že jsou zažalovány nedoplatky za delsl dobu, neboť ,hl!' 
nepozbyly veřejnoprávní povahy. Pokud žalobce teprve y rekur~u uvadel 
k odůvodnění přípustnosti pořadu práva, že prý uzavre1. se ~a;ovanou 
stranou k zjednodušení věci a k pohodlí ob,ou ~tran .u]e~~am, po. dle 
něhož povo-loval žalované poshovění v pla~e~l mýta, a ]e sudova; vz.dy 
teprve koncem měsíce podle počtu povozu zalovane hrmy, ktere pres 
most přejely a pokud z toho vyvozoval, že tu již nejde o mýtni popla!ky 
jako takové; nýbrž vlastně o soukromoprávní z~~ůjčk? ,kre~lto~~~Ysh 
mýtních poplatků nazáklad~ sonkromúr;rávního, u]ednam, pr~hl!~~, z~ 
jde veskrze o novoty v prvm stOlICI neprednesene av re~ursmm f1!em 
nepřípustné k nimž nelze přihlížeti (srv. t. zv. odpovedl na otazky 
k § 520 c. f. s. a četná rozhodnutí nejvyššího soudu, n~ př. čí~: 592?, 
7166, 7980 a 8329 sb. n. s.). Právem proto uznal prvm, sou~" ze ;ter;a
leží tento spór na pořad práva, Vysvitne to v souzenem p!wa,de tU11 
spíše, uváží-li se i věcná námitka žalované st~,any, podle mz )e>,t mezI 
stranami sporné, zda mýtní poplatek za je~nu ]lzdu t~akto;e,? cml podle 
tarifu 5 Kč, či jen 1 Kč. Tyto úvahy ~tac}ly k odm:~nnh zaloby a ne
třeba-zkoumati, jakým zpúsobem ?y m;~ zalobce svu].par?k na zapla
cení nedoplatků uplatniti. (Sr. take Prazak ,,?pory ,o !,nslu~no,sÍ« z 1 oku 
1883, díl ll., str. 272 až 274 a str. 348, ]enz zastava o mytmch poplat-

cích tytéž názory.) 
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čís. 10589. 

Od smlouvy, jež byla již splněna, nelze odstoupiti. 
. .. Ke splně~í stačí, y~evzal-li věřitel plnění určité objednané věci přes 
jejl vadnost jako pinem. 

(Rozh. ze dne 2. března 1931, Rv I 187(30.) 

. Žalobce k~upil od žalovaných auto. Když mu bylo auto dodán~ do
mahal s~ na 3'alovan~ch v.ráce~í kupní ceny, ježto auto mělo ujeto' více 
kq~me!ru, nez bylo uJed.u"aJ;lO. Zaloba byla zamítnuta s o u d y vše c h 
trl s t o II C, N e J v y s S 1 m s o ude m z těchto 

dilvodů: 

Prováděje dovolací důvod právní mylnosti (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), 
dovol~tel sam P?su,,:uJe I;rávní důvodnost žaloby již jen podle usta: 
n~vell! § 918 obc. z~k.. (cl. 355 obch. zák.), opustiv výslovně právní 
duvod ze .spravy . .Nez Jeho názor, že se s úspěchem může dovolávati 
ustanovem §.918, Je?t. mylný. Ani žalovaní automobil žalobcem koupený 
mu d?dah.~ za!obce Jej prevzal, byla smlouva již splněna. Byla-li splněna 
vadn~, muze ~alob~e-k1!p!lel pro tvrzené vady proti žalovaným-doda
va!elum uplatnov~1! ,;aroky ~e správy,. ale. nemilže od splněné již 
smlouvy o~~toup!h. Nazor ten Je Jak. v p1semmc!vÍ, tak i v rozhodování 
(sr. ro~h. ~lS; 8438 sb. n. s.) svorne zastáván. Pro dovolatele nesvědčí 
am pOJednam.v dovol~cíp~sI?ise n~zn::,čené, protože i podle něho § 918, . 
pokud .~pravuJe.»~pln~n: Jln~m nez. s]~dnar:ym způsobem«, neplatí, jak. 
m!le ventel pinem urc!l~ ob]ednane veci pres její vadnost jako plnění 
prevz.al. To s~. v s?uzenem případě, kde jde zřejmě o (konkretní) urči
~ou vec - ~ol!z o zal?bcem vybrané »zajeté« již auto - skutečnč stalo 
Jak odvolaS1 ~oud pravem us?udil mimo jiné i z dopisu z 29. listopad~ 
1926, '! nemz ,dovobt<;l, vy!ykaJe va~uau~a, ~e konci lituje, že, nejsa 
odbormkem, pn dodam nepnvzal k prevzeh sveho mechanika. 

čís. 10590. 

v K tom~, ~y pr~datel, vyhradivší si k. prodané věci vlastnictví, směl 
pozadovat~ vec zpe~ v ne';'Yhledává se předchozí odstoupení od smlouvy. 
Ustanovem § 918 obc. zak. nelze tu použíti. 

Ne~yly-li. do~rženy I{.up~telem splátky, jest prodatel oprávněn do
máhah se vracem prodane veci z důvodu vlastnického práva. 

(Rozh. ze dne 2. března 1931. Rv I 1198(30.) 

v žal!,jící. firma prod~la žalovanému automobil s výhradou vlastnictví 
az do ~plneho zaplacem kupní ceny. Žalobě o vydání automobilu pro
~ e snl. S o udp r v é ~ t o I i c e vyhověl rozsudkem pro zmeškání 
zalovaneho. O d vol a c 1 s o u d napadený rozsudek potvrdil. D il. 
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vod y: Nesprávné právní posouzer;í v~ci. spa!hlje žalo':,~ná .. stran.a 
v tom, že žaloba jest bezdůvodhá, ponevad~ Zal~]lC1 str~na, za;:laj1c v>a
cení automobilu, měla povinnost zapravene splatky vrahh .a zad,,;h je12 
nábradu škody ze zmeškání hodnoty aut?mob11u, kterou ysaK v zal?be 
neuvádí. V souzeném případě jde o pro de] automobilu s vyhrad?~ pr<:y~ 
vlastnického až do úplného zaplacení kupní cel.'Y' Toto. tvrz<;m ZalUj1C1 
strany a další že žalovaná strana žalující strane neplah, nem vyvraceno 
předtoŽenými 'důkazy. Ujednáním výhrady prá~a. vlastnick~h.o nabývá 
prodávající právo odstoupiti od smlouvy, prodlev~-I! kUP~]lC1 s place; 
ním. Toto vlastnické právo k prodané věci jest duyodem zaloby, o n~z 
tu jde. Bylo proto žádosti žalující strany o vynesem rozsudku pro zmes
kání právem vyhověuo. Žalovaná strana nárok na vrácení zapravených 
splátek neuplatňovala a neměl soud příčiny se zabývati touto otázkou, 

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

D Ů v 0 d y: 

Dovolací důvod § 503 čís. ~ c. ř. s'v uplatňuje ~alov~n2 n:právell!' 
Zdůrazniti jest předem, že, ana zalobkyne uvedla v zalob~, ze zalovany, 
jenž jest též obchodníkem, používá koupeného automob1~u k provozU 
své živnosti, jde na straně žalovaného o ob~hod .podle cl. 273 obcl!. 
zák., takže hledíc k § 10 zák. o obchodech splatkovych ,,:e dne 27. ~ubn~ 
1896, čís. 70 ř. zák., neplatí tu ustanovení § 2 tohoto zakona. Poneyadz 
nejde o obchod ~plátkový. podl~ § 2 tO]:1Oto z;;kona, ne~zal. prave;n 
odvolací soud v uvahu vza]emny narok zalovaneho na vracem zapra
vených splátek za. automobil. ':ěc je.s~ ro~řešiti podle předpisů ~bčan; 
ského zákona. lezto v souzenem pnpade rozhodnuto bylo o zalobe 
vlastnické na základě zmeškání podle § 398 c. ř. s., jest v žalobě sku~
ková tvrzení žaloby pokládati za p;avdivá. Vezmou-I! se tato ~vrzen~, 
totiž, že žalobkyně prodala žalovanemu automobIl. za 35.qO~ K~ s vy: 
hradou vlastnictví až do úplného. zaplacení k1!pm~ ceny, jez I?ela byh 
zapravena nejpozději do dne 6. brezna 1929, ze vsak zalovany zapla!!l 
jen 25.800 Kč a zdráhal se přes opětovné upomínky platiti, takže žalob
kyně uplatňuje své vlastnické právo a žád~ ':,ráce?í automobilu) za Z3-
klad rozhodnutí, odpovídá právní posouzel11, jehoz s~ dostalo veclodvo
lacím soudem stavu věci i zákouu, jsouc v souladu 1 s naukou (Ehren
zweig, Privat~echt II. str. 383, Sedláček! Obliga~ni prá~o }}. str. ~~, 
Mayr, Biirgerliches Recht ll. str. 196), 1 S praXI (jud1kat C1S. 246 ur. 
sbírka víd. 1712, rozhodnutí čís. 4993, 5016,76?4 a 7704 ~b. n . .s.). 
Výhrada vlastnictví znamená totiž, že vlastmctv1 k prodanemu pred
mětu, iu k automobilu, přejde na :kupitele pod odldá?ací podmínkou 
řádného a včasného zaplacení kllP;l! ceny. a 'fe pr~datel.!,. ~ebude-l! !ato 
podmínka splněna, jest volno pozadovah yec zpet, n~tre~a, by pre~: 
cházelo odstoupení od smlouvy. Ustanovem § 918 obc. ~ak. nelze pn 
výhradě vlastnictví použíti, poněvadž nejde o ~st0.u~ell1 od. sn:!o.uvy, 
opírající se o předpis zákonný, uýbrž o opravnem, Vyplyv3]lCl ze 
smlouvy. Poněvadž žalovaný nezaplatil automobIl, jak bylo umluveno, 
nelze žalobkyni odepírati žalobní nárok. 
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Žaloba podle § 36 čís 2 e . " týk' . v § 11 ex. ř. . . x. r. a se jenl společností vyjmenovaných 

Schválený rozpočet příspěvků společenstva nelze napadati 

(Rozh. ze dne 2. března 1931, Rv II 103/30.) 

žalobou. 

Žalobce byl členem • i 'h " 
ným. Na základě re artíč~?hane o sp?lecenstva s !'učcním neobmeze· 
kuce. Žalobou, o niltu jd ~ us,~slem ~yla proh zalobci ~edena exe
roku o nepřípustnosti exe:~ce o~:rd~ ~~ z;~o~c~.y~olh spolecens!vu vý
Pro c e sní s o u d " . , ni, J1Z c enem spolecenstva, 
nou. O d vol a cíP rve S t o II ~ e prohlasl1 exekuci za nepřípust
Podle § 66 'k s o u d" napadeny ;-ozsudek potvrdil. D ů vod Y' 

za ona o spolecenstvech j st k "ď "1" . 
něn odporovati vypočtení přísp"vk' e d az y c en s~olecenstva ~práv
byla zákonem vyhražena každé u "sou em po~vrzenemu. Tato zaloba 

f§tvtfení vIr~~~te!1íSrříspěvků p~v~~ Cl:t~ricfP~~~~e~~t;:v~~~topr~~tř~~k~ 
Tato žaloba má ~1ko:~ýspo~~t:'Jsk~.p:avo o sp~lečenstvech str. 264), 
s § 36 ex. ř. Jest to od ůrč"" Je Ine,;, § 6?" zak. o. s~ol., a nesouvisí 

se ~:al vykona~elný .. R~z~udke:~~abý~az::š~~ce;ý~~~~~n;ř~:ě~~~' ien~ 
po e usnese~l 1.1kvldacmho připadá na žalobce' současně 'b'ti Jenz 
seno u~nes~m, Jímž výpočet příspěvků byl pr~hl'" ma k y zru; 
~f:~o~~~\:. Rless u Ehrenberga: Rukověť obchodního ~:fva~~. ~~. °n~t~:rJ 

N, e jv, y Š,Š í s o u d zrušil rozsudky b '""' h 
h . o ou mZS1C soudů i s pr"ed-c OZim nzemm a odmítl žalobu. 

Důvody: 

vod~~y~l~te§lk~o~apa~á rozstudek, odvolacího soudu z dovolacího dú-
". C. 1. s" a o pravem neboť odvolac' s ud d'l 

~e~goJJ1"á~ní sb.-ánce spráyně. Ž.alobkYně opírala žal~b~ o ~~fa~~:e~í 
. C1S. ex. r. Toto mlsto zakona však před kl' d' N ek 
titul ,it Vf-~obyt proti společnosti, čehož tu není, P~eh~e~lc z~ foxmuuč~~ 
se za on y a Jen spolecností vyjmenovaných v § II " k"' 
plýv~ z citace toh?to § v § 36 čís. 2 ex. ř. Názor od 1 e\ r., Ja

d 
z vy

tato ~aloba ma zakonný podklad v § 66 zákona o :;or~Če~t~e~h u, .:e 
f)Jl~y'č~ebfgl5'dl~k§ 18dna~ízení mi,". sp!avedlnosti ze dne 21. bte1n

s
; 

. ',' r. za . vy anebo na základe zmocňovacího zák " 

t;~?;;rji!:;;;d~~~:K:~~}tlf§:: :;~~~~~~~:~ZI~Ob:~~5Jlí~ifiť 
Padati sehv'l' "t ( '. a o ou ne ze na· a e~y", rozp?ce srovnej rozh. sb. n. s. čís 1686) B 
proto rozsudky 1 nzem Jako zmatečné (§ 477 čís 6 c ř .) "'t·' ylo 
lobu odmítnouti. . " s. zruSl 1 a za· 
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Za poplatky notáře jako soudního komisaře při projednávání pozů~ 
stalosti, jež nelze uhraditi podle § 802 obč. zák. a podle § 111 nesp. 
říz. z pozůstalostní podstaty, ručí osobně dědic, třebas se přihlásil k po
zůstalosti podmínečně. Nesejde na tom, zda pozůstalostní útraty vznikly 
z části před tím, než se strana súčastnila řízení, najmě než podala dě
dickou přihlášku. 

(Rozh. ze dne 5. března 1931, R I 98/31.) 

V pozůstalostní věci, v níž byla pozůstalost odevzdána českoslo
venskému státu jako universálnímu dědici, byly právoplatným usnesením 
ze dne 27. května 1927 určeny poplatky notáře jako soudního komisaře 
za projednání pozůstalosti na 11.043 Kč a bylo uloženo eráru republiky 
československé, zastoupenému českou finanční prokuraturou v Praze, 
by poplatky ty zapravil. Erár zapravil na poplatky ty dosud jen 2.660 Kč. 
Návrh notáře, by nedoplatek 8.383 Kč byl na eráru vymožen, s o u d 
p r v é s tol i ce zamítl s odůvodněním, že se česká finanční prokura
tura přihlásila za československý stát k poztlstalosti s dobrodiním inven· 
táře, dědic s dobrodiním inventáře přihlášený ručí podle § 802 obě 
zák. za dluhy a za závazky pozůstalosti, tudíž PIÝ i za výlohy pro
jednání pozůstalosti jen do výše hodnoty majetku jemu skutečně při
padlého a jen tímto majetkem, a že česká finanční prokuratura v za
stoupení československého státu vyrovnala poplatky stěžovatele pení
zem 2660 Kč, jenž odpovídá hodnotě jmění movitého v tuzemsku ulo
ženého, ostatní jmění že jest v cizině na území Ruska, a jeho hodnota 
právě tak jako nárok proli sovětské republice na náhradu škody jest 
dubiosní. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil soudu 
prvé stolice, by o návrhu notáře po rozumu § 104 jedno řádu dále jednal. 
D tl vod y: Stanovisko soudu prvé stolice jest v rozporu se zákonem 
V projednávaném případě nej de o pohledávky, již by bylo podřaditi pod 
ustanovení § 802 obč. zák. Jde tu o poplatky za soudní jednání, prove
dené notářem jako soudním komisařem: za soupis pozůstalostního 
jmění a za projednání pozůstalosti, které podle zásady, že náklady 
soudního řízení má hraditi ten, v jehož zájmu vnikly, jest povinen hra· 
diti československý stát, v jehož zájmu vznikly následkem jeho vými!
nečné dědické přihlášky k pozůstalosti, hyl' i pozůstalost byla předlu
žena, ovšem b.ez újmy proti třetím osobám poplatky ty si sraziti po 
rozumu § 111 nesp. říz. z pozůsta1crstní podstaty. Kromě toho, jak pří
padně stížnost k tomu poukazuje, bylo usnesením ze dne 27. května 
1927 právoplatně uloženo československému státu, by poplatky notáře 
jako soudního komisaře zaplatil. Podle § 104 jedno ř. o zaplacení po
platků notářů jako soudních komisařú musí býti pečováno z úřadu po
stupem tamtéž stanoveným. 

N e j vy Š š í s o li d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Důvody: 

kon~;r~;í;aj~~:o~{ ~~~1!~e~éh~r~sn,ese~í odpovídají ~elkem věci i zá· 
býv~lého, nejvyš~ího soudu ve Vídnf~í~a~9~ I vys~~;e~y b v dozhodnuHch 
V nIch Jest spravně vyloženo že . o a , s. las~r-ynger. 
zaplatiti pod:~ § 802 obč. zák. a P~~I~§z~sltflostnI e?platky, lez nelz~ 
podstaty, rUCI osobně dědic třeb' d" n~sp. fl';' z pozustalostm 
sivší, protože podle § 24 ~ ~ze pOd mmen,e ze zakona se přihlá
, 'k mm. nm ze ne 3 cervence 1854" 169 
r. za . musí útraty které vzešI" d' . , CIS. . 
U soudu zaplatiti strana anebo j ,~ r;o netu ~stouP,ení některé strany 
vystoup~ním podnět k úřednímu e~l,? nomo~m ,yer,,; dala ~rávě svým 
zc,I~ pozůstalostní útraty vznikly Z č'fsť j\, zar}zJ

n
;; Nesejde na .tom 

sucastnila řízení najmi' než podal d' d· k
es 

e Qre "lm, nez se strana' 
datečně, vstoupil~ do pozůstalostní~o ř~z~~tuscbnhI~skf' Podavši ji ~o-
snad vyslovně neodporovala _ rk .) h va 1 a lm - pokud JIm 
tření, a ručí proto za o latk m ,c y ~sec ~a soudem, učiněná op.~-
Jako strany u soudu, nFbiž i Je~t:í~. vzesly nejen po JeJlm vystoupení 

čís. 10593. 

Rejstříkový soud jest oprávněn k ti mady družstva nepříčí stanovám. z Duma , zda se usnesení valné hro-

K protestu proti usnesení valné hr d' . 
na jichž vyloučení se sice valná hro o:a ,x. JSou opravněni i členové, 
není dosud právoplatné. ma a JIZ usnesla, usnesení to však 

proX~~naJ: e hJ~~~d:oS!a~:bní~ho družstva není oprávněna usnésti se na 
. na jemne o domu družstva. 

(Rozh. ze dne 5. března 1931, R 1 116/31.) 

Rej s tří k o v Ý S o u d k pr t t 'I o 

valné hromady družstva by byl p~~~ ,u cden,: druž,stv~ zrušil o usnesení 
Podle firemních s .• ' an ruzstevm dum. D u vod y : 
června 1930 bylo ~~Uté~/~~le,p{otokoá1! o valné hromadě ze dne 28. 
vatelů, kteří jsou v soudním sneor:om~ e uS!leseno proti hlasům stěžo
dům, v němž stěžovatelé bvdl bvl ~ cl~tstVJ v družstvu, by družstevní 
sedy představenstva družstva' J~na ~ an an:~ V"OVl, ml., synu před
usne~ení jako neplatné. Jest tudíž r -~ ~t. Sttezoyatel~, nap~dají toto 
se muže valná hromada v tom! .. oz, o ova 1 predevslm otazku, zda 
podle stanov družstva vůbec Pla~n~r~~a?~,n~pr?deji družstevního domu 
stevní nájemní dům postaven' dnes 1. em pochyby, že jde o druž
součinnosti (závodni podíly sra~~b l~ §"l ~\ stano~ p,ro čle~y za jich 
zásad a výhod družstevních ~e sm nll p;klspev y, rucem za zavazkv dle 
, 'k 'k - ys u za . ze dne 9 dubna 1873" 70 
r. za, ., za . ze dne 22. prosince 1910 .. 242'" " CIS. 
20. unora 1919 Číc. 98 sb z ' ,CIS. 1. zak. a zak. ze dne 
niclvím všech Členů družst~a' a ~,) a ~de se tak stal společným vlast-

, a ze ne] e o vlastní rodinný dům ve 
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smyslu § 1 ad b) stanov určený k tomu, bv byl převeden do vlastnictví 
některého člena ve smyslu § 22 stanov po usnesení valné hromady podle 
§ 15 ad II stanov jenž rovněž má na mysli jen prodej rodinných, pro 
jednotlivé, určité členy postavených domků. Nájemní (činžovní) domy 
družstevní nejsou určeny k tomu, by 'byly převedeny do vlastnictví jed
notlivých členů, nýbrž mají zůstati ve vlastnictví družstva jakožto celku, 
jakožto hromadné osoby, skládající se z dočasných a se měnících členů 
společenstva tak, že se valná hromada nemůže za trvání družstva proti 
vůli některých, zvlášť v domě bydlících členů jako »spoluvlastníků« 
družstevního, nájemního domu na jeho prodeji jedné osobě platně 
usnésti. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y : 
Ke správným stavu věci a zákonu vyhovujícím důvodúm napadeného 
usnesení dodává se jen ještě toto: Z § I odstavec 2 a) a bl, jakož 
i z ustanovení § 22 družstevních stanov vyplývá, že smí družstvo pro' 
dávati po případě převáděti do vlastnictví jen rodinné domy. Z toho 
následuje, že nájemní domy mají zůstati ve vlastnictví družstva, neboť 
prodej takových domů nesrovnával by se s účelem družstva, jež si vytklo 
ve stanovách, by opatřovalo levné a zdravé byty svým členům tím, že 
bude stavěti nebo nabývati domy výlučně neb aspoň převahou s malými 
byty po rozuma zákona ze dne 22. prosince 1910, čís. 242 ř. zák., pokud 
se týče po rozumu zákona a nařízení o stavebním ruchu a pronajímati 
nebo přenechávati je nebo jednotlivé byty svým členům k užívánÍ. O ta
kový dům v souzeném případě j de, takže nebyla oprávněna valná hro
mada o prodeji tohoto domu se usnášeti, jak správně dovodil rejstříkový 
soud, neboť tento nájemný dúm musí zústati ve vlastnictví družstva. 

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

Důvody: 

Není tu zřejmého rozporu se zákonem ani se spisy, aniž se sběhla 
zmatečnost, takže tu není předpokladů, za nichž jest podle § 16 ds. pat. 
ze dne 9, srpna 1854, čís. 208 ř. zák. dopuštěna dovolací stížnost do 
rozhodnutí rekursního soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvé 
stolice. K vývodům dovolacího rekursu jest však dodali ještě toto: 
Oprávnění osob podavších protest proti usnesení valné hromady ze dne 
28. června 1930, o němž se ovšem rekursní soud vůbec nevyslovil, ač 
měl tak učiniti vzhledem k příslušné výtce stížnosti, není na závadu 
ustanovení § 18 stanov, podle nichž se končí členství členů vyloučených 
dnem, kdy s~ valná hromada právoplatně usnesla na jich vyloučení. 
Stanovy tedy samy odkládají púsobnost usnesení o vyloučení člena až 
do doby jeho právo platnosti, ovšem s účinkem od tehdejška, Usnesení 
valné hromady na vyloučení řečených členů není však právoplatné, po
něvadž podle zjištění rejstříkového soudu jsou někteří členové ve sporu 
o členství v družstvu. Ze rejstříkový soud jest oprávněn zkoumati, zda 
se usnesení valné hromady nepříčí stanovám, vyplývá již z předpisu § 9 
zák. z 10. června 1903, čís. 133 ř. zák. Ve věci samé lze připustiti, že 
stanovy zásadně nevylučují prodej družstevních domů, i když to JSOU 
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domy ,. '(§ n':],emm I a) stanov) N v dV .. v. . 
~ § 15 CIS. 10 stanov, které se 'zřeasvve cup t?~:, predplsy § II čís. 10 
lest prodávati členům a o nich v J~e ?et~~a]1 len domů rodinných jež 
Le~ v souzeném případě usne~l~o]e nav~]1 § 15 čís. II a § 22 st~nov 
sveho nájemního domu ]'ehozv ,se tdrubzstvo na prodeji jed i n é h ~ 
stva s "'I' ov , novos av a byla p dl dVl ' oCla m pece ze dne 2") ř" 193 vo o e s e enl minister-
stavební činnosti družstva a~io I]n;. d .0, .C!s; 19.045/11/30 výsledkem 
Tent<: počin, jímž Se dn;žstvo bezuvo, U,)I~Z !"?v0hlo býti čelenoiinak. 
provs,tredku k dosažení účelu vytknun:,ava§ne

l 
pncmy zbavuje jeďiného 

man, odporuje zřejmě stanovám ~ o y . a) stanov a tím účel sám 
zákOl;a ze dne 9. dubna 1873 čísvy 7~nym .na základě společenstevního 
Ze]mena § I tohoto zákona. ' . r. zak. a tlm zakonu samému, 

čís. 10594. 

.Zásl;ldy § 1302 obč. zák. odlov. v. v 
~ohka učastnlky určiti podíly ~edn~t~~Z, pelze-It vpn skodě zaviněné ně
led~oho a jeden za všechny jest uvorcub;abP?skoze~!, ručí všichni za 
~z~llkla z jedl1ánl osoby a 'z nezn:t 

t, o ~?e na prtpady, kde škoda 
skudcem, přírodními silami a pod.). mych ltnych přlčin (nevypátraným 

(Rozh. ze dne 5. března 1931, Rv I 1663/30). 

v Žalobce byl poraněn př' 'b h' . 
lecno~ti. Žalobní nárok na

l 
Zh

uC 
dU ~~skavln ve skladišti žalované spo

p rve s t o I i c e důvodem po r; ~ s 0gYd uznal pro c e sní s o u d 
rozsudek potvrdil. ravu. vol a c í s o u d napadený 

Nejvyšší soud h v d -
tu ]'de, v nevy ovel ovolání a u dl t' ve v o azce, o niž 

důvodech: 

• ~eprávem dovolání vyt'ká v "v v 
~kode participuje žalovaná ltra~az~onebyl, Z]lsten poměr, jímž na celé 
zalobce ani neopřel žalobnl' na'r k mt nely~ opominutím. opatření a z'e 
P Vt' v coovrzemv'l ,. 
ecnos m opatrení ke zmírněn' '1 dl' ,:e za ovaná neučinila bez-

padě by se mohla domáhati I nas ~ v {ll, a ackoli prý jen v tomto při 
n~r?ku a byla by mohla prokáz~~ty~e :- percevnt~ální kvoty tvrzenéh~ 
neny rozdíl mezi zmírněním následk~ mer z~,:menl. Dovoláním zdůraz
Jen slovní hříčkou. U obolJ výr' • 'du a mezI ]Ich zamezením je po výtce 
tich pojímání a při spnlvnémaz';kl edv souz~ném případě při správném 
zalovaná měla učiniti všechna t~ u, zkusovacího usnesení o to že 
zeni výbuchu vůbec, ales oň z opa ren:, tl!.rá, zaruč?vala, ne-li z~me
toltz opatření která náslfctk ~mezent nlClvych nasledků pro okolí 
]e ~lespoň zadržela v míře plk:~b~~~~ pro. O~?!í od,:,:átila vůbec aneb 
zm:r:llla. Ze v souzeném pří adě neb o ~eJ':.etsl,. tudlz ]e zmenšila neb 
cele skodě participuje žalov!ná stranylYd Z]IS~~y Jednak poměr, jímž na 

a omne ym opominutím opatření, 

- Cís. lU"y" -
307 

jednak percentuální kvoty tvrzeného nároku, je podmíněno přirozenou 
povahou věci. Jsouť četné případy, kde tyto okolnosti prostě nelze vůbec 
zjistiti. Pro ně stanoví § 1302 obč. zák., že, nelze-li při škodě zaviněné 
několika účastníky určiti podíly jednotlivců na poškození, ručí všichni 
za jednoho a jeden za všechny, tedy každý za celon škodu. Této zásady 
jest obdobně (§ 7 obč. zák.) použíti na případy, v nichž škoda ne
vznikla společným účinkem jednání neb opomenutí několika fysických 
osob, nýbrž účinkem jednání osoby žalované a neznámých jiných příčin 
(nevypátraným škůdcem, přírodními silami a pod.), neboť není příčiny, 
proč by se se žalovaným mělo nakládati jinak, vznikla-li škoda společ
ným zaviněním několika známých účastníků (fysických osob) na po
škození, a jinak, vznikla-li společným účinkem jeho a jiných činitelů 
mimo fysické osoby. Rozdíl je jen v tom, že žalovaný v posléze nazna
čeném případě nemá, na kom by snad mohl vykonati právo postihu, 
musil-li škodujícímu celou škodu nebo nepoměrnou její část nahraditi 
sám. Ale to je okolnost náhodou sdružená s jeho zaviněním a nemůže 
býti na újmu poškozenému, nýbrž stíhá škůdce. 

čís. 10595. 

Kupitel nemovitosti může se domáhati proti podateli výmazu práv 
váznoucích na nemovitosti exekuci podle § 353 ex. ř., nikoliv podle 
§ 354 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 5. března 1931, R II 29/31.) 

Na základě vykonatelného rozsudku navrhl kupitel proti prodate!i 
nemovitosti povolení exekuce podle § 354 ex. ř., by bylo vymoženo pro
vedení knihovního výmazu břemen váznoucích na nemovitosti. S o u cl 
p r v é s tol i c e exekuci povolil. O ů vod y: Exekuce podle § 354 
ex. ř. předpokládá, že čin nemůže býti vykonán jinou osobou, a že vy
konání závisí výlučně na vůli dlužníkově. Tvrzení povinné strany, že 
provedení výmazu zajištěné pohledávky závisí jen na vůli berního úřadu. 
jest ne'správné, neboť, jakmile povinná strana pohledávku českosloven: 
ského eráru proplatila, musel by tento dáti svolení k provedení depurace. 
Z tohoto důvodu jest vidno, že provedení depurace jest pro povinnou 
stranu objektivně možné, což jest směrodatné. Další otázka, zda pro
vedení depurace jest pro povinnou stranu hmotně možným, jest v. exe
kučním řízení lhostejná, neboť povinná strana neměla se smluvně Zd
vázati k plnění, které by ji vydávalo nebezpečí zaplatiti po případě ce
lou pohledávku. Literatura a judikatura jsou souhlasně toho názoru, že 
exekuce podle § 354 ex. ř. jest přípustná, by byly vymazány závady za
jištěné na nemovitosti vymáhajícího věřitele. (Rozhodnutí nejvyššího 
soudu ze dne 22. září 1904 OL U. 2782). Rek u r sní s o u d exe
kuční návrh zamítl. O ů vod y: Stížnost navrhuje zrušení napadeného 
usnesení, pokud se týče jeho změnu, poukazujíc k tomu, že v tomto při
padě není podmínek pro povolení exekuce podle § 354 ex. ř., ježto vý-

20· 
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mazy, o něž jde, nezávisejí výlučně na vůli stěžovatelky, nýbrž na VUl! 

věřitele, kromě toho záleží i na zaplacení dluhu, jež jest pro ni při jejích 
hospodářských poměrech naprosto nemožné. Stížnost jest odůvodněna. 
Stačí poukázati na důvody rozhodnutí nejvyššího soudu číslo 2020 a 
6896 sv. n. s. a na vývody komentáře Neumannova k exekučnímu řádu, 
že, jde-li o výmaz práv váznoucích na prodané nemovitosti, jest vésti 
exekuci podle § 353 ex. ř., nikoliv podle § 354 ex, ř, Tvrzení napadeného 
usnesení, že prý literatura a judikatura jsou také souhlasně toho názoru, 
že exekuce podle § 354 ex. ř. jest přípustná, by byly vymazány závady 
zajištěné na nemovitosti vymáhajícího věřitele, neodpovídá skutečnosti, 
aspoň potud, že to není zajisté obecný názor, aniž, že rozhodnutí nej
vyššího soudu vídeňského ze dne 22, září 1904 Ol. U. čís, 2782 bylo 
téhož názoru, ježto z tohoto usnesení vyplývá právě opak toho, Podle 
toho a zvláště, ana povinná strana tvrdila, že není hospodářsky s to, 
by váznoucí dluh třetímu věřiteli zaplatila, musel býti návrh zamítnut, 
pokud nebyl dokázán opak tohoto tvrzení povinné strany, 

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

Důvody: 

Napadené rozhodnutí jest správné, jsouc v souladu i s rozhodováním 
nejvyššího soudu podle rozhodnutí, k nimž v důvodech poukazuje. Tam 
jest již vyvrácen i právní názor dovolací stížnosti, že vymožení činu, 
o jehož druh jde, jest závislé jen na vůli povinné strany. Mylnost názoru 
dovolací stížnosti plyne ostatně z vlastního jejího přednesu, že povinná 
strana vyjednává o dohodu se státní finanční správou, ,vyjednávání to 
však prý dosud není skončeno. Názor dovolací stížnosti, že tu jde 
o plnění peněžní a že proto nemůže býti použito § 353 ex. ř., netřeba 
podrobněji vyvraceti, ana předmětem plnění není určitá peněžitá částka, 
nýbrž knihovní výmaz za účelem odbřemenění nemovitosti. Uspoko
jení nároku na toto plnění bude snad, jak dovolací stížnost zdůrazňu ie, 
vyžadovati peněžitého nákladu. Avšak tím se nárok sám nestává ještě 
nárokem peněžitým. Zda bude lze exekuci zpúsobem v zákoně pro vy
máhání sporného nároku předepsaným skutečně provésti pro nemajet
nost povinné strany, jest pro otázku, jakým způsobem bude exekuci 
vésti, právě tak bez významu jako v jiných případech, na příklad při 
povolení exekuce zabavením movitých věcí, ve kterých povolení exekuce 
zůstává pro nemajetnost dlužníkovu bez výsledku. 

čís. 10596. 

Vyživovací povinnost nemanželského otce konkuruje s jeho vyživo
vací povinnosti k manželským dětem, k manželce a k výdělku neschop
né matce. 

(Rozh. ze dne 5. března 1931, Rv II 131/30.) 

_ ClS. lU::J~1 - 309 

• 1 b roti dítěti snížení výživného 
NemaE'žel~ký' o.tec ~omáhal r z~;oJ~ě PpravoPlatně uloženo ve výši 

na 20 Kc meslcne, Jez mu b~ o P d ) r v é s tol i c e uznal podle 
60 Kč měsíčně. Por o c e ~ n I. ~ o ~ odtolání žalovaného dítěte potud, 
žaloby, o d vol a c 1 s o U • vy. °Y •• 
že snížil výživné jen na 40 Kc meslcne. . 

N
' •• , s o u d nevyhověl dovolání žalovaneho. 

1 e]vysSI 

Důvody: 

.. 4 • s) nepochybil odvolací sond. 
Po právní stránce (~ 503 ~IS, c':'to~ati v'živu nemanželskému 

uznav že povmnost zalovaneho pos Y o t, eho čtyřem manžel
dítěti 'konkuruje s jeho výživovací povmn'th PTo 1 alce neboť zákon ne
ským dětem, k man~elce a ,k výd~lkuk~e~e~~~~eFskéh~ dítěte přednost. 
poskytuje nikde, vyzlV~vaClmu. naro b I rozsudkem pro zmeškání uznán 
Uváží-li se, že zalovany v do?e, kdy. y 0m platiti dítěti výživné 60 Kč 
nemanželským otcem, a uzn~~ l'~v~:~a starosti kdežto nyní musí vy
měsíčně hyl svobodny a neme 111 O. o dT ' 't uznati že se i kdyhv 
živovati' šestičlennou ro~in~ a ne,m~nzel~ke 1 ~ěi~m žalov~ného ' změnily 
se nepřihlíželo ke zmen~~nym vydel~o~ymoá'~tatně a že jest tudíŽ snížení 

h~~tnéohPomeěr6YO]eKhc? nVa J13° rťče~~:~~ě /lně odúvodněno. 
vyzlVne o z 

čís. 105i17. 

• 'k' závazky veřejné obchodní společ-
~učen~ veřej!lýcb sl(ol:cm,~ ~~i takže věřitel společnosti není p~' 

nosh nem po?pume! ~ybrz pn. \ dříve společnost jako ta!mvou, ny
vinen žalovatI ne!> I Jen, UP?n:'l~~ I společníka Závazek veřejného spo
brž může přlmo zalov~h v~reJne. o . . rm b: ti závazkem akcesornlm, 
lečnlka za dluh spolecnosh nepres!ava t' I, py olud pokud dluh společ-
závislým na jsoucn?sti dluhu spolecnos , Jen , 
nosti nebyl vyrovnan_ . .' 

•• řešla také prava z pravnlho 
K tomu, by .na .~bhyv~te\e t:::n~~lá1tního nabývaciho důvodu, 

jednání mimosmenecne o, Jes 

(Rozh. ze dne 5. března 1931, Rv II 200/30.l 

. o 'žaloV'lném K-ovi zaplacení zažalo-
~alující ?ank~ domahala se ~~ valém ~eřejném společníku firm~ M...:. 

vane pohledavky)ednak jako n~./ pohledávky na žalobkyni Franhskem 
a K., jednak z duvodu poslulu e o, s tol i ce žalobu zamítl a uvedl 
M-em. P r oe ti s,n í s o ~ ů /or,{eec h: Postup zažalované pohledávky 
o postup',~ pohledavky v. ..; všem . ak se zdá nechce a111 sama 
nebvl proki,zán. Strana z~luJlC\. o hl- ~enlo, nýbrž' má patrně za to, 
tvrditi) že šlo o postup vyslovne pro a l 
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že se stal postup mlčky souhlasnou vůlí f" , . 
Tom~to názoru lze přisvědčiti potud že ran~llska, M-a a zalujfc} banky. 
a take aSlyodle úmyslu žalobkyně m,ha .&~ de. ~myslu frantJ:k~ ,M-a 
KISU S. býh považována za pohledávku ~alu~' ~\ a zk fmansovam ~aso-

.1. a K. z tohoto úvěrního orně "]ICI ,an y,. tak:e by ftrma 
vmnosti. Než nebylo prokázá:o :u na?ale nem,ela am prava ani po
n?u žalující,_ že tato souhlasná ~~~vo~mmlbProstre~ky n~bízenými stra
vule nestačí však k uzavření s le s ran ,yl~ take proJevena. Pouhá 
a~e"spo~ konkludentním jednáním ~o~~?§ ~~~rz b ;uu~í býti, i vyjádřena 
pnpade nebylo lze zjistiti. Vzhledem k t t o c. zak.~ coz v souzeném 
zahaliti znovu k návrhu str " , omu o stavu vecI bylo zbytečné 
~vědka, jehož vedla strana :~I)o:aa~~va~e sko?čené již jednání k výslechu 
z~lovaného v informaci ze dne 22 ~. fm, de postup ;:Iastal. Prohlášení 
zavazky jménem časopisu S pr'e . tl,S opa "; 1923, ze zaplatí veškeré 
a , (" . vza e ze sveho ]est' '. z prevze I plnení ve smyslu § 1404 b'"k ,ovsem povazoval! 

se v~tahuje tento slib též na pohledávk~ C,' fa". )est vsak p05hybné, zda 
vaneho firmě M. a K za účel f z~ ~]~CI st~any z uveru poskyto
tato pohledávka výsl~vně zmí~~nama~~fvanl casoplsu S'I poněvadž není 
lze za to míti, že společníci tehdy vde? t ~rm~cl, t<lkze by snad bylo 
vyrovnána způsobem uvedeným pod b~ a I, 3z)e .1 rto pohledávka bude 
hledávku tu přešli mlčením poněvad'o ,~m " d 110rmace a že přes po
kyně za firmou M a K .' d k z s o ],e na o pohledávku žalob
poměr časopisu S.' pokUd ~~ ~;, 'kpo~l~davku.této firmy za K-em a 
firmě M. a K. dohodou ze dne 2~e. -a]a o ma]!I~le časopi~u S. proti 
upraven. Ale, i kdyby se všeobec~~s~oih1~, 19,23 t;"lbec defm!llvně nebyl 
dne 22. listopadu 1923 mělo v t hO ~sem vodu ?) mformace ze 
z fInancování časopisu S I "z a ov~ I na pohledavku žalobkyně 

" ., ne ze nCI - a zalobkyně t t k' . tv' 
- ze doslo k převzetí tohoto dluh - I ' o a e am ne rdila, 
Podle § 1405 obč zák rá' ~ za oyany;u ,za souhlasu žalobkyně 
bylo vyhraženo ž~lují~í Pstr~~lj:~o~~ Y

h 
~]e?na~1 z~ dne .10. ledna 1924 

vaného ze dne 4. února 1925 n~ kt "a am s~~n~ . ~n~ v dopisu žalo
odvolala, není prohlášení o ptev t,erb se rov?ez, zalu]1cl, strana ani ne" 
poukaz k ujednání ze dne 22 Z~;toOp edno)~a{fl 'pohl~dav~y, poněvadž 
(§ 869 obč. zák.) a vztahu'e . dl ~ u ,]e ne]asny a neurčitý 
kyně ze dne 31. ledna 192J j:~ ta~/~:d~fozlho .?0JJ.IS~ filiálky žalob;. 
~ o ~ d .napadený rozsudek potvrdil O ů uh s:nenecny. ~ d v 3 I a c í 
cem verejného společníka za dluhy' , - . ': o g Yh' J ~e tu I:redne o ru
klad čl. 112 obch zák Jest si u • \ereJn~ o c odm spoleenosti, o vý
závazky společno~ti které mat ryeld~mIÍ1~ ze te~to člán~k rozlišuje mezi 
lečníků, kteří však ;a ně- ručí ~u~ n~ t~Jsou ,zavazky Jednotlivých spo
závazek společnosti který bvi pře~n\ o o .trvah po~ud nezanikne vlastní 
zkoumati, zda nast;1 takov'- zánik m~ ~m ]e]lC ru.cenL O to právě jde, 
dne 10. ledna 1924 s abs~ut' 3'3'\ ~zku spolecnosh narovnáním ze 
i § 1444 obč. zák. Podle názo~m ucm ~m ve smy:slu § 1380 a násl. 
pověděti kladně. V té příčině nál~~íolaclho s01:ldu, Jest k této otázce od
mace jen soudu nikoli strana"m J t posuzhovdah, yYznam a dosah infor-

, ,.' . es nero7 o ne co SI stra '" praVlllm Jednání myslily nýbrž r h d . - , . ny pn onom 
projevily. Šlo o úpravu ; to o k oz. o Ul~ pro soud Jen to, co při něm ' 
a firmouM. a K kte{"á byla J' o~ecnou ul:a~u pom~ru mezi žalobkyní 

., menem vel eJne spolecnosti, tedy právní 
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osobností, jež v té době spadala již v jedno s osobou jediného společ
níka, jímž zůstal františek M. Podle názoru odvolacího soudu jest in
formaci ze dne 10. ledna vysvětlovati jako dokonalou novaci, jejímž 
dodatečným zlikvidováním (zaplacením, splněním) byl celý právní po
měr mezi žalobkyní a firmou M. a K. na dobro vyřízen. Neboť v infor
maci se výslovně uvádějí všecky dosavadní dluhy firmy číselně (Kč 
697.694 a 860 dolarů) a co se má na ně věřitelce dostati k zaplacení, 
po případě na místě zaplacení a jaké jistoty se jí poskytují nebo zřizují, 
a stanoví Se tam, že splněním přijatých podmínek bude »celá pohledávka 
proti firmě vyrovnána«. Protože podmínky ty firmou skutečně byly do
drženy, pohledávka žalobkyně proti firmě M. a K. zanikla jako by za
placením, a to s účinkem i proti vystouplému společníku, žalovanému 
Je pravda, že by se věřitel společnosti mohl spokojiti částečným uspo
kojením od společnosti a mohl se se zbytkem hojiti na společnících, kteří 
ručí právě solidárně, ale v tomte případě musilo by to býti právě vy
jádřeno jako obapolná vůle, by i pro objektivní pozorovatele bylo jasno, 
že tu nejde o konečnou likvidaci dlužního poměru (solutio). Po té stránce 
není bez právního významu, co se v takovém částečném zlikvidování 
uvádí o dalším trvání nebo modifikaci závazku společníků. Něco tako
vého, z čeho by bylo lze souditi na tento způsob uspořádání poměrů, 
není však v informaci obsaženo: naopak z ní vyplývá, jak již bylo ře
čeno, že závazek má stipulovanym plněním úplně zaniknouti, při čemž 
se žalobkyni jen vyhrazuje "k další částečné úhradě právo zažalovati 
fl exekučně vymáhati dospělé již směnky«, a to i proti K-ovi, bývalému 
společníku, bez záruky za jejich dobytnost. Kdyby byl správný názor 
žalobkyně, že závazek firmy M. a K. nemeJ býti zlikvidován na dobro 
a že jí zůstalo zachováno ručení žalovaného z důvodu čl. 112 obch. zák., 
neměla by výhrada žalobního práva ze směnek, které měla již dávno 
ve svém držení jako jistotu, smyslu, protože prostě mohla na žalova" 
ného nastupovati z ručení podle čl. 112 obch. zák., bez ohledu na na
rovnání. Z téhož důvodu nebylo by bývalo potřeba jí teprve postupovati 
nároky proti žalovanému. Proto splněním narovnání, třebaže lirmou M. 
a K., pohledávka žalobkyně zcela zanikla .a zanikl tím i předmět záruky 
bývalého společníka. Nevadí ovšem, že mu bylo řečeno, že za závazky 
firmy přes své vystoupení ručí, protože v době, kdy mu to bylo řečeno, 
ovšem tomu tak bylo - by loť to před narovnáním - mimo to trvalo 
jeho ručení také za dodržení narovnání, které tvořilo zcela určitý zá
vazek společenské lirmy, zaniklo však jeho ručení zánikem pohledávky 
z narovnání. Ani druhý právní důvod - postup pohledávky - nelze 
uznati. Odvolatelka sama připouští, že výslovně k postupu nedošlo 
jmenovitě že k výslovnému postupu nedošlo v informaci ze dne 10 
ledna. Není v ní však ani postup skutečnostmi ve smyslu § 863 obč. zák 
Odvolatelka jest na omylu, míníc, že stačí vůle stran bez projevu, v tom 
směru má pravdu napadený rozsudek. Mýlí se odvolatelka i v tom, že 
postoupený dlužník nemůže zkoumati, zda došlo k postupu čili nic a že 
v té příčině nemůže činiti námitky. Postupník nabývá práva proti po' 
sloupenému dlužníku. postupem, luto pravotvornou skutečnost musí, 
je-li třeba, dokázati bez postupu nemůže si cizí práva osobovati a prol! 
třetím uplatňovati; pro závazek postoupeného a pro přechod pohledávky 
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je ovšem n,erozhodné, z jakého důvodu došlo k '. . 
postoupeneho dotčena a v té příč" , pos.t~puJ. hm n~)sou práva 
stup sam však jako skutkov" ~ne ,ov~em nemuze, cmlh namitky, po-
musí býti jako kterákoli jinl ~r~~~~m kP~e9Po~l~d naroku poshl~níkova 
Že v mformaci mlčky, konkludentn' .s ,u ecnJs, okazovan a Z)lsťován. 
hrmy M. a K. na žalobk n' HTI! cmy,. oslo k postupu pohledávk 
ani k tomu, že jest na ~dd~e:ze; obsa~u mformace dovoditi. Nehledí~ 
odborníkem, bylo bývalo uditěe l,~}n orn:acl, kt~rá byla sepisována 
strany chtějí, ale z informace v v )a, reno, ,ze tu Jde o postup, že to 
hledá~ky, u kterých měl nastat/Plyva pra,vy op~k, ~r~t.~že se v ní po
proti casopisu S. (proti K-ovi) postup,. vyslovne uvadeJ! a pohledávka 
shledávati ani ve' výhradě uPlatte~1 plml, uved~.~a není. Nelze postup 
tečnosti ~ jak již řečeno _ žal o~am ,smel!ek, J1Z ,proto ne, že ve sku
z?ru měla na základě těchto směn~k 7,:,e .. s:~n~y !llel~, p,odle )ejího ná
vyhr,ady uplatňovati nároky z poskytd~l',~ ~z~m pravn, ,moznost, i bez 
tarnlho poměru proti žalovanému kter ~ ~ uveru ze, sm~nek i z valu
postupu nebylo tu tedy podle jejího t l Y~ na smen~ach podepsán, 
se proto příslušné místo informace VS ~n.ovlS a am potreba a nemůže 
Ze směnečné nároky jsou totožné s b y ladatl J,ako po~tup pohledávky. 
hospodářský důvod směnečného o ,ecnopraymm pomerem, který tvořil 
soudu správné. Odevzdání směnkomer:r, . .n~n: p~dle názoru odvolacího 
73 srn. zák.) poskytuje určit' y, a JeJl rzsnl (vlastnictví) (§§ 32 
totožná s důvodem směnečnéha p~ava ze smenky, která však nejso~ 
nečný, na dlužníka nastupovati

O r~~~jf~u. ~hce-lI,věř,itel, třebaže smě-
Sl príslušné nároky oprávněn' m dáti o ecnopl avmho důvodu, musí 
nemohl žalovaný postup vzíti ~a v'd postOUPit!. Nebylo-li tu postupu, 
90voditi, že prý žalovaný přijal .e. 0f'0st a, po~ud se odvolatelka snaží 
c~sopi~u S. jako ke svému dluhuJhfts~o svo:" ~entelk1!- a .že se k dluhu 
~;rvodum, napadeného rozsudku .. "' li stacl l.' .I?ou~azatr ke správným 
nzen. Mmila-li firma M. a K Ž J)mlZ : tentO)eJl nazor Je správně vy-
ho, zprostiti z ručení, jest ner~zha ov~nem1:' ,;,eco s~evlh ?- dluhu S. nebo 
otazky, jež odvolatelka znovu ro~:ne,. prave tak Jako JSou nerozhodné 
vaného na směnkách protože ~ m~Je .. ':: souvlslosh s podpisem žalo
uvedl -:--- o směnečný 'závazek tu ne1~ Jn' rSo~d p~vní stolice sp-ráv!lě 
stran, Ja~ se při rozchodu sPolečnosli ~ e. . .oz odne bY,?J:l~,pro poměr 
a ~C1a mel žalovaný svému dřívě'š' YPOra:!a!, oba dnVe]SI společníci 
skych závazků přispěti a v jaké ~í~~u spoleelllku na uhradu společeu-

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

Dúvody: 

Dovolání neprávem vytýká od 01 ' 
posouzení věci (§ 503 čís 4 c . ,v aClmu ro:sudku nesprávné právní 
oyl povinen zanlatiti žalobkyni r. ~.\ proto, ze neshledal, že žaJovaný 
bývalý veřejný společník firmy M za:aKv~n~u pohle~ávku jednak jako 
pohledávky na žalobkyni Franlišk~m M~' Je nak z .. ~uvodu postupu této 
uvedené právě firmy jíž pohiedá k 't etm, t~~dY)IZ Jedmým majitelem 

, v a a o plisl usel a proti žalovanému 
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jako majiteli časopisu S. V onom směru jde předem o výklad čl. 112 
obeh. zák. Dovolatelka má za to, že solidární závazek veřejné společ
nosti a jejích společníků je pravým dluhem korealním v tom smyslu, že 
ručení veřejného společníka za dluh společnosti není akcesorním, pod
půrným závazkem, nýbrž závazkem úplně souřadným tak, že zproštěním 
jednoho ze spoludlužníků nejsou zproštěni spoludlužníci ostatní (§ 894 
obč. zák). I když tedy ujednáním ze dne 10. ledna 1924 žalobkyně 
úplně zprostila firmu M. a K. jako spoludlužníka, nebyl tím prý nikterak 
také zproštěn žalovaný jako bývalý veřejný společník. Tomuto právnímu 
názoru nelze však bezvýhradně přisvědčiti. Z doslovu čl. 112 obch. 
zák., podle něhož společníci jsou právi ze všech závazků společnosti 
solidárně a celým svým jměním, vyplývá jednak, že ručení veřejných 
společníků není ovšem podpůrné, nýbrž primérní, takže věřitel společ
nosti není povinen žalovati neb i jen upomínati dříve společnost jako 
takovou, nýbrž může žalovati veřejného společníka, jednak, že závazek 
veřejného společníka z dluhu společnosti nepřestává tím býti závazkem 
akcesorním závislým na jsoucnosti dluhu společnosti tak, že trvá jen, 
pokud dluh společnosti nebyl vyrovnán. Správně to vystihuje komentář 
Stauba-Piska, k němuž poukazuje i dovolatelka, ve výkladech k § 4 
k čl. 112 obch. zák., kde praví, že společníci ručí, jsou zavázáni v prvé 
řadě tak, že jsou povinni vynaložiti k uspokojení věřitelů společenské 
jmění, jinými slovy, že nejdříve vznikne dluh společenský. Za tento dluh, 
jestliže vzešel a pokud sahá, ručí společníci v druhé řadě akcesorně 
a mezi sebou jako solidární dlužníci celým svým jměním. O vyrovnání 
závazků společnosti M. a K. byla ujednána přesná dohoda ze dne 
10. ledna 1924, v níž o zvláštním závazku K-a kromě výhrady o zaža
lování a vymáhání směnek není ani zmínky, což by se bylo musilo státi, 
kdyby byly po zlikvi~ování poměru mezi žalobkyní a ·společností M. 
a K. měly zůstati určité pohledávky proti K'ovi otevřeny. Podle narov
nání spokojila se tedy žalobkyně, pokud šlo o žalovaného, jen s vymá
háním směnek proti nemu. Ano bylo zjištěno, že František M. ujednání 
ze dne 10. ledna 1924 úplně dodržel, veškeré cenné papíry a valuty 
bance odevzdal a 150.000 Kč pIne zaplatil, zanikly tím všecky pohle
dávky žalobkyně proti společnosti a tím i proti společníkúm, zejména 
i proti žalovanému, jehož závazek jako závazek veřejného společníka 
nešel, nehledíc k l1vedene již výhradě, dále, než pokud sahal závazek 
společnosti, jak bylo již vyloženo. Přišla-Ii žalobkyně o určité právo 
dohodou. jí vylu-azené (zažalování směnek proti žalovanému) vlastním 
zaviněním, nese sama toho důsledky. Neobstojí však ani druhý důvod, 
o nějž dovolání opírá žalobní nárok, neboť z dohody ze dne 10. ledna 
1924 nelze nikterak vyčísti, že jí došlo k obecnoprávnímu postupu po
hledávky, příslušející Jirmě M. a K. proti časopisu S. ve výši celkové 
směnečné sumy na žalobkyni. Dohodá vyhradila žalobkyni jen zaža
lování a vymáhání směnek, nic jiného; převodem směnky nepřecház' 
však na jejího nabyvatele také nárok z právního jednání, které bylo 
podkladem směnky, neboť směnka jest abstraktním cenným papírem, 
práva z ní plynoucí jsou odloučena od jich materiálního (kausálního) 
podkladu mimosměnečného. Aby na nabyvatele směnky přešla také 
práva z tohoto právního podkladu, bylo třeba zvláštního nabývacího 
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důvodu. Toho tu není. Jinak stačí poukázati ke správným a zcela při
léhavým důvodům napadeného rozsudku, které dovoláním nebyly vyvráceny. 

Čís. 10598. 

Exekuce na platy zaměstnanců (zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.). 

Při osobách ne trvale zaměstnaných (při sezonních dělnicíCh) nelze 
přípustnost exekuce posuzovati podle platebních lhůt, v nichž dlužník 
bere plat nebo mzdu. RozhOdUje celkový rOční příjem. 

(Rozh. ze dne 6. března 1931, R I 26/31.) 

Vymáhajícímu věřiteli byla k vydobytí peněžité pohledávky povo
lena proti dlužníkům Janu a Josefě H-ovým exekuce zabavením třetiny 
mzdy, příslušející dlužníkům jako dělníkům zaměstnaným II cihlářské 
firmy s tím, že má dlužníkúm zůstati volným roční příjem 6.000 Kč. 
Dlužníci navrhli, by Povolená exekuce byla zrušena podle § 39 čís. 2 
ex. ř., ježto její Povolení odporuje zákonu, ana ve skutečnosti mzda 
Jana H-a činila v minulém roce asi 3.600 Kč, mzda Josefy H-ové rovněž 
tolik, ani pracují v cihlářských závodech vždy jen v sezoně od 1. května 
do 30. září a mzda se řídí počtem vyrobených cihel. S o udp r v é 
s t o I i c e návrhu vyhověl a exekuci zrušil, maje na základě potvrzení 
cihlářských závodů za prokázáno, že jde o sezonní mzdu, obmezenou 
na měsíce květen až září, kterou jest ve smyslu zákona rozvrhnouti na 
celý rok k pO"SQuzení existenčního minima, kterážto mzda nedosahuje 
na osobu ani 6.000 Kč, jež i podle návrhu vymáhajícího věřitele měly 
zústati prosté exekUce. Rek u r sní s o u cl zamítl návrh dlužníků na 
zrušení exekuce Podle § 39 čís. 2 ex. ř. D ú vod y: Podle § I zákona 
čís. 3]4/1920 může ze služebních platú osob zaměstnaných v jakých. 
koliv službách býti exekucí zabavena jen jedna třetina, vždy však tak, 
že dlužníku musí zůstati volným roční příjem 6.000 Kč. Vymáhaj ící 
strana exekuční návrh správně podle tohoto usnesení podala. V Sou
zeném případě jest, ano z dopisu cihlářských závodú jest zřejmo, že 
povinní pracují jen za sezony, od 1. května do konce září, řešiti jen 
otázku, zda mzdu za sezonní dobu jest rozvrhnouti na celý rok k po
Souzení existenčního minima 6.000 Kč, jak učinil prvý Soudce, či zda 
rozhodným jest jen, jakou mzdu povinná strana ve Ihútách, kdy se mzda 
vyplácí, pobírá a zda tento peníz přesahuje o sobě bez ohledu na cel
kový roční příjem, i když Se v některých měsících nepracuje, výši exi
stenčního minima, připadajícího na dotyčnou dobu. Rekursní soud má 
za to, Že tato druhá možnost jest směrodatná, COŽ plyne z toho, že zákon 
nepředpokládá stálý roční příjem, nýbrž mluví výslovně o mzdách tý
denních, denních atd. Podle toho to, co u každého povinného přeVYŠUje 
měsíčně SOD Kč a také nečiní více, než třetinu mzdy, podléhá exekuci. 
Oba povinní jak z dopisu cihlářských závodú patrno, vydělali za květen 
1930 1.546 'Kč a za dobu od 1. do 2 I. června 1930 1.082 Kč, tedy více 
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; , až více jest, exekučnímu zab~:en~ - po 1 000 Kč a podleha proto, c _, xekuce podle § 39 CIS. ~ nez. . ny' ch na zrusenl e Nebylo proto lze návrhu pavli! 

eX. ř. vyhově!i~ . b vil usnesení prvého soudu. N e j v y s S I S o u d o no 

Dúvody: 

" d e 15. dubna 1920, čís; ~14 Podle § I odstavec r:rvy -,~ko~a/e so~ zaměstnaných ve sluzbach 
sb z a n. múže ze sluzebn~c ,P a u o druhu zejména také z mezd 
veřej~ých nebo soukron;ýeh jake~o~~~~vena n~bo zajištěna jep i<;~na 
týdenních a denních by:l exek~cI. t ti dlužníku volným ročm pr:]em 
třetina, vždy však !ak, ze mUSI .zus a ros čch dlužníka, účelen; ]<;h~ 
6.000 Kč. Tento .zak?n byl, vy~an ~:'n Pb I~ dlužníku pro vydrzovar;l 
iest, by stanovene eXlster;cm mll!!m b, ~ebylo 'exekuci zasazen? Na
'rodiny za všech okolnost! zachovano, ), • při osobách ne stale za-

' " adeném usnesem, ze k po-zoru projevenen;u v nap . dělníky _ sluší přípustnost exe uce 
městnaných - Jde o sezonm . '. I' ík lat nebo mzdu bere a, 
suzovati podle pla!~bních lMt, v Pl~~ě~n~~ Čás; ze 6.000 .K~, .na pla
pokud ly to jeho pr~ln;y pre?ahUj~Jčně zabaviti, nelze přisvedclt!, ne~olť 
tební lhúlu připada]ICI, lze Je, ~y ákona a takovým postupem zames
názor ten odporuje duchu .. a, uce u z oň čá~tečně o výhody zákonem m~ 
nanec snadno hy mohl pn\lt!. alesp.. . ří"em než co vydělá v sezone, poskytnuté Nemá-li sezonm delník ]lIIy. p J "d'l'ti tak by mu zbylo na ~' "" •.. h kdy pracuJe zan '.. .oVt' , 
musí si vydanl v meslClc., b v'děJku Jest vychazet! ze ZJIS em 
měsíce, kdy bude ?e;: prace, ,ez. hI'ící věřitelkou v rekurs~ napa.de;lO, 
soudu prvé stolice, jez nebylo vVra .lh"u cihlářských závodu u kazdeho 
že celková mzda Jana a Josefy . -(~n;~O Kč. Že povinní mají krOI~~ ~oh~ 

ich ani v roce 1930 ned~sahuJe. 'h "'cí věřitelkou ve vy]adrem jeŠtě jiný příj~m .na mzde, ~eb~loex~k~c~ a~rzeno, a také v. ro.z.su~ku 
o návrhu povll!:,;y~h .~a zrusenl . d'ného jejich příjmu u clhlarskych vychází vymáha]IcI ventelka Jen z Je I , 
závodú. 

čís, 10599. 

Zákon ze dne 27. ledna 1922, čis. 33 sb. z. a n., o užití dopravnich 

cest a nemovitostí pro telegrafy. , II o zamýšlen)'ch pracichna ne-
Povinnost uVě,domiti ~elegrbafní sžprat~1 nemovitosti, nikoliv ten, kdo . . ,. vlastnil< ne o II lva 

mOVItosti ma Je";! t" n fakticky (podnikatel). nakládá s nemovI os I Je 

(Rozh. ze dne 6. března 1931, R I 34/31.) 

• lované firmě náhrady škody Československý st~t do~áha\~:v~i :~dovodu kabel telefonního ve .. iežto zamě'tnanci poskodllr při 
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dení. Žalobu opíral žalobce jednak t ". . 
organy telegrafní správy před poi'~í~' ze kzal?vana nezpravila poštovní 
o tom, kde se budou konati jakž b I vy. opavek a vo~ovodních prací 
ust.anovem § 3 zákona ze dne '27 lednI f9ieJl,povmnosl!, a ručí Podle 
~pusobe~ou ž,alobci, jednak o u~tanovení §2, ~lS. 33 s~. z .. a n. za škodu 
zalovany pouzil k opatření svých věcí n _ ~.\? obc. zak., poněvadž 
s o udp r v é s t o I i c e žal b . ezp~so 1 e osoby. p. r o ce s n i 
ze dne 27. ledna 1922 čís 3~ s~ zamltl. D u vod y: § 3 čís. 4 zákona 
býti správě veřejného' statku a vi:;t~ír' ust~noy~je, že telegrafem nemá 
Vltos,h zabráněno, by volně nenakládali u ne uZ.lvatel} souk~omé nemo
s[avel! a pod. Kdvby snad tím mohl b' s n<;mo VltOsl!, Jl meml!, na ní 
tele~rafní provoz, lná ten, kdo naklád' ytl neJak o~ro~en telegraf nebo 
povInnost, uvědomiti (ele"rafn' .a s nemovltosl! uZltOU pro telegraf 

'. b 1 spravu o z 001 . , 
maj1C. nebe;-:pečí z prodlení, nejméně čtvr . amys ~nych . pracích, Vy jí-
pokuJ Se tyče nahraditi telearafní sp .", y'l týgny pred JejIch započetím 
zjištěno, že při kopání vodo~odu děh~re S5? u, k~erou jí způsobil. Jest 
kabel, který byl zakopán v okres' '11 em zalovane strany byl poškozen 
s'l' . m Sl mCl a to na . ť kd 
b
l mee u:ÍÍ do hlavní silnice. Jest dále z!'T ,n:1S e, .e postranní 
yla mkým vyrozuměna že 'est J1S ~no! ze zalovana strana ne

Podle § 3 cit. zák. má t~n kdo narf. d~mto mIste v okresní silnici kabel. 
P?vinnost uvědomIti teleúafní sprl:v a s ren~ov;tostí, užitou pro telegraf, 
nevadž se poškození stalo na veř . ':1.' c _ce- 1 am provésti změny. Po
Se státi vyrozumění jen s rávo~Jnen~ ~t~!ku, na okresní silnici, mělo 
stranou, která nemá právo !akládati ~elřeJne.'IO ostatku, nikoli žalovanou 
podle § 3 zák. čís. 33/1922 neru" A e e~~ym ,.lalkem. Zalovaná strana 
o,bč .. zá~. tu ?e?í, poněvadž žalo~~né ~eb u vodu ~a~azk,: po~le § 1315 
tJem svych veCl nezdatného děl" Od ylo dok~z:lno, ze uzda k opa
?ený rozsudek a vrátil věc prvé~~a~oud; v ~ I a ;,' s o u d zrušil napa
Jednal a rozhodl. V otázce o niž tu'd ,b~1 v)ckale pravomocI, znovu 
lací soud připojuje Q 1 '. , J e, llve v d u vod e cl!' Odvo-
27. ledna 1922 čís. c~3 's~a~oru ~a~vtné stra,ny, že zákonem' ze dne 
k tí~i majitele pozemku. A ~šak aa~~ {~. vtvor§ena zákonná služebnost 
tak uzce, jak to činí na aden' rozsu n le y ext . 3 (4) nelze vykládati 
Slovo »nakládati« nem~ . en y. dek v ~ou!>lasu se žalovanou stranou. 
?elze jím vyloučiti símteč~ou ~ě~:m~}~aVnl,~~ nakládán! s pozemkem, 
I v tom, že by vlastník kter' ." )-;lZen, .1. Tento nazor má oporu 
nepodnikl, o nichž Po p'řípale' Panral' ce, tedz'lvedly k poškození telegrafu, 
ok . Id" neve e pre' 10 mU'l "t· 
c ozenl, ( ezto ten kdo práce pod 'j I '.." Sl rucl 1 za 1'0-
přímo neručil.' 111,( a pn tom poškodil telegraf, bv 

Ne j vy Š š í s o u d nevvhověl r kl' . 
volacího soudu, že řízení j~st dOPl~·tl1Su,.u~~av. správným názor od
uvedl však dále v II _v Jme otazce, o niž tu nejde, 

důvodech: 

Mylný jest právní výklad kler' odv I' . . 
odst. (4) zákona čís. 33/1922 ' Yt t" o, aCl so.ud dav" ustanovení § 3 

I ) ze o 1Z SlOV::l z,ll:ona »teI!, kdo nakládá 
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s nemovitostí užitou pro telegraf« nelze omezovati)e~ n,a t zv .. právní 
nakládání vl?stníka neb uživatele s po,emkem, nybrz, ze Jec.! JImI ro
ruměti jakékoli nakládání s pozemken, třebas jen faktické nakládání 
osobou třetí. Odvolací soud především přezíril, že zákon čís. 33/1922 
upravuje právní poměry mezi státní telegrafní správou, k zařizování a 
udržován{ telegrafů zmocněnou (03 ! zákona) a osobami, jichž soukro
mých zájmů se zřizováním telegrafů dotýká (§ 3 odst. (I) zákona). 
V § 3 odsl. (4) označuje zákon jako takové osoby též vlastníky a ·uži· 
vatele soukromých nemovitostí a stanoví, že zřízením telegrafů nemá 
jim býti bráněno, by volně s nemovitostí nenakládali, ji neměnili a na ní 
nestavěli a pod., a v následující hned větě dodává zákon: "Kdyby snad 
tím mohl týti nějak ohrožen telegraf neb telegrafní provoz, má ten, kdo 
nakládá s nemovitostí, užitou pro telegraf proti telegrafní správě povin· 
nost ji uvědomiti o zamýšlených pracích« (§ 3 odst. (4) čís. 1 zák.). 
Odvolací soud při výkladu slov, »kdo nakládá s nemovitosti« přehlédl 
souvislost těchto slov s předcházející větou a jen vytržením téchto slov 
z celé souvislé skladhy § 3 odst. (4) zákona a jejich odděleným vý,
kladem dospěl k nesprávnému jich posouzení. Vždyť již ze slov kdyby 
snad» tím« atd. jest patrno,. že tato věta jest vázána s větou předchá
zející, ve které slovo »tím« jest vyloženo jako volné nakládání s ne
movitostí, její změna i zastavení vlastníkem nebo uživatelem nemovi
tosti, jimž právě zákon v prvé větě § 3 ods!. (4) tato práva vyhrazuje. 
Jen tito mají povinnost uvědomiti telegrafní správu o zamýšlených pra
cích ne nemovitosti (§ 3 odst. (4) čís. 1) a jen jim zákon v § 3 odsl. (4) 
pod čís. 2 a) ukládá povinnost k náhradě škody za podmínek v § 3 odsL 
(4) čís. 2 a) vytčených, což plyne i z dalších ustanovení § 3 odst. (4) 
čís. 2 pod b) a cl, jež zase mají na mysli jen vlastníky nebo uživatele 
nemovitosti. V souzené věcí však jest žalována podnikatelská firma, jež 
není ani vlastníkem ani uživatelem nemovitósti, stížené telegrafním za
řízením, na níž prováděla jen práce, k nimž byla smlouvou zjednána, 
tedy jako osoba třetí, na niž však předpis § 3 odst. (4) vúbec nedopadá. 
a názor odvolacího soudu v této otázce jest právně mylný. 

čis. 10600. 

Za den podání návrhu na placeni výživného manželskému ditěti jest 
pokládati již den, kdy návrh učinila u soudu matka dítěte, nikoliv te
prve den, kdy se napotom k tomuto návrhu připojil kolisni opatrovnlk 
dítěte, 

(Rozh. ze dne 6. března 1931, R I 140(31). 

Matka dítěte navrhla dne 14. prosince 1929 protokolárně na soudě, 
by bylo manželskému otei dítěte uloženo platiti dítěti výživné, Tento 
návrh později doplnila a opatrovník dítěte pak k němu přistoupil. S o u d 
p r v é s t o I i c e uložil otci platiti výživné počínajíc dnem 14. pro
since 1929. Rek u r sní s o II d napadené usnesení potvrdil a uvedl 
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v otázce, o niž tu jde, v d ft vod ech: Jest rozhodnouti o výtce stíž-' 
nosti, že prý prvý soudce neměl výživné přiZ<1ati dítěti ode dne 14. pro
since 1929. Ani v tomto směru neshledal rekursní soud stížnost odůvod
něnou. Základem tohoto řízení a jemu následujícího rozhodnutí byl pů
vodní návrh matky ze dne 14. prosince 1929. Ta okolnost, že matka 
návrh pak doplnila a opatrovník pak k němu přistoupil, neznačí nic 
jiného, než, že tím byly odstraněny formální nedostatky návrhu, nikoliv 
však, že hyl učiněn návrh nový; přistoupil-li opatrovník dodatečně k pů
vodnímu návrhu matky, jest logicky souditi, že se to stalo s úmyslem, 
by výživné bylo přisouzeno ode dne púvodního návrhu ze dne 14. pro
since 1929, jenž tomuto řízení byl základem. Nezletilé děti jsou pod 
zvláštní ochranou zákona; jak by také dítě k tomu přišlo, by pykalo za 
formální chyby třetích osob. Zdúrazniti jest, že v púvodním návrhu 
matka nic nežádala oro sebe, nýbrž jen vyměření výživného pro dítě. 
Proto rekursní soud nesdílí názor stěžovatele, že první soudce vyměřil 
výživné částečně pro minulost a že by v tom směru jen matka mohla 
uplatňovati nárok podle § 1042 obč. zák. 

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

Důvody: 

Stěžovatel napadá souhlasná usnesení nižších soudú jen proto, že 
mu bylo uloženo" platiti výživné již od 14. prosince 1929, ode dne, 
kdy návrh na placení výživného byl učiněn matkou dítěte, nikoli teprve 
ode dne 26. srpna 1930, kdy k tomuto matčinu návrhu přistoupil kolisní -
opatrovník, pro nezletilé dítě dodatečně zřízený. Dovolací stížnost jest 
posuzovati podle § 16 nesl'. říz., jenž ji připou.ští jen pro zřejmý rozpor 
rozhodnutí se zákonem anebo se spisy nebo pro zmatečnost. Nejvyšší 
soud neshledal, že jsou splněny tyto podmínky mimořádné dovolací stíž
nosti. Nejde o placení výživného za dobu minulou, jak míní stěžovatel, 
nýbrž jen o řešení otázky, zda za den podání návrhu na placení výživ
ného jest pokládati již den, kdy návrh učinila u soudu matka dítěte, či 
teprve den, kdy se k tomuto matčinu návrhu připojil jeho kolisní opa
trovník. Tuto otázku rozřešil rekursní soud bez porušení zákona a stačí 
odkázati stěžovatele v té příčině na odúvodnění napadeného usnesení, 
k němuž se ještě dodává, že podnět k nespornému řízení o vyživovací 
povinnosti manželského otce k nezletilému dítěti může dáti také jeho 
matka, zejména je-li dítě v její výchově a výživě (§ 178 obč. zák.) a že 
bylo povinností soudu podle §§ 270, 271, 187 obč. zák. a podle zásady 
§ 2 čís. 2 nesp. říz., by se postaral ihned a sám od sebe o zřízení ko
lisního opatrovníka pro nezletilé dítě. 

čís. 10601. 

I smlšené darovací smlouvy lze odvolati pro hrubý nevděk. "-ze se 
domáhati vráceni postoupených nemovitosti, nikoliv jen rozdílu mezi ce
nou postoupených nemovitostí a úplatou, byla-li smlouva části daleko 
převažující smlouvou ueúplatnou. 

(Rozh. ze dne 6. března 1931, Rv I 278/30). 

• I 
I 
I 

• . _ '5 600 Kč nemovitosti, m3'jící 5enu 
Žalob kyne postoupIla zalov~ne z~ . d máhala se žalobkyne na zalo

přes 30.000 Kč. Žalobou, o .mz, tu ] t~i)ni smlouvy proti vrácení zapla
vané pro hrubý nevděk zrusem Ph os • s o u d y vše c h tří s t o -
cen' ch 5.600 Kč. žalobě bylo v:" o.veno 
1 i!, N e i v y š š í m s o ude m z techto 

dúvodú: 

" . 'r 'ak nutno ze zjištění nižších s.o~~ů; 
Po právllI str,ance, vy.chazl-,I sě' (§ 503 Čí~. 4 c. ř. s.r pO,dle zj'stem 

posoud!l odv?lacl .~oud vec sp~av~t " alobkyně žalované sve snase po
nižších soudu maJl nemovltos I, ~re.z ku čistou hodnotu 32.989 Kc a 
stoupila, po sr.ážce wly bytu a vy.mep·en 5600 Kč. Odstupní smlouvy, 
úplata kterou zalovana za to dala, ClilI], . 'jsou darovacími smlouvamI 
třebaž~ nejsou smlouva:rl2rYí,e. d~~~vr:r~~zení dovolatelky, že prý p~i 
smíšenými (§§ 935 a ,.o c. , .. z'ištěních nižších soudú a hledlc 
smlouvách nešlo o darova~I" nem~ ~et J , Není sporu o tom (srovnej 
k hodn.~tě vzájemného Plne~~~Ph~~te~~: n. s. 1928,12765,3725), že 
nále~. ClS; 6 Ol. U; 4659, 9 '. hn;b' nevděk odvolati (§§ 948; 949 
i smlsene darovac.l.s,?lou~y ~e P! °t lka Llobkyni, své tchým, nadaval~, 
obč. zák.). Jest ~Jls:eno, .~e ovo fa~že ž;lobkyně měla na těle .vidite~ne 
že s ní zle nakladala a, ]1 I bidla, I t Ika dopustila proti žalobkym ]ed-

'k '"I dky Tlm se ovoae .. , t· t'h' znam y a nas e . h' r ., d t žalobkyně a i z uradu tres ne s I a-
nání, pro která mohla" .y I na za ,~s rozumu S 948 obč. zák. hrubého 
na. Dovolatelka dop.u~ttla .se 5udlz po. dovolatelku k řečeným činúm vy
nevděku. Nebylo z]Istens~ ze zdaIO~t~y~e nelze k této námitce dovolatelky 

1 I <e tyce o pus em , .. , provo<ova a, a. co c 't' t "hájí teprve v opravnem nzem, 
již proto přihlížeti, že se lIm o vrzemm.. ol' (§S 482 513 c ř. s.). 
kde nov" tvrzení a nové ndámiN i~e]s~~ r!I~~\co~~yně "může' domábati jén 
Pokud jde o stanovIsko ovo a, e". y, c ·t r a úplatou 5.600 Kč, kte
rozdílu mezi cenou postoupenych n:~~~~~~é~ případě dovolatelce při~ 
rou od do,!"olatelky do~tala, ~e~ze r nižších soudú by dovolatelka prol! 
svědčiti a Jest uznatI, ze.~olz-,O Sntu"I,lm ,'rátila žalobkyni postoupené ne-

áh d• 5 600 Kč s nns usen ..• • • d 1 t Ika n ra e. ,,' • ci neboť bylo Z]1steno, ze oVO a e 
movitosti, odpovlda stav,": ve, Kč kdežto navzájem dala jen 5.600 
obdržela nemovItosti v cene

t 
32t·98~'dě část; daleko převažující smlou

Kč takže smlouva byla v om o pn pa , , 
vou neuplatnou. 

čís. 10602. 

, . h • stnanců v pomocn~ kance-
Služeb!"!! a plat,ové. p0l1!~ry ,statmcd za~e července t 926, čís. 113 

lářské službě (vladn1 nanzem ze ne.. . 
sb. z. a n.). .' t b b I sproštěn dosavadní služby 

žádal-Ii ~ancel~řsk,Ý kolletan! J Z/Placených pensijních příspěvků. 
k určitému dnI, nema naro na vmee 

(Rozh. ze dne 6. března 1931, Rv I 457/30). 
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_ Žalobkyně byla kancelářskou f' . 
10ZIla pr~sldlU krajského soudu o .'~~antKou. V ~e:'v~nci 1928 před-
bou o vracení zaplacen' ch '. ~a ost o sproslem služby s r 
pensijních příspěvků byr;, vrg~n~IJnlch p~íspěvků. Žádosl o vr~c~~i 
spravedlnosti zamítnula ježt n:~ ~~ms~'Ym soudem a ministerstvem 
I,,-bu proti Československému °stIt~ o ,yn~ na, službu resignovala. Ža
pn~pevků pro c e sní s o u d . o. vracem zaplacených pensijních 
Sluzebn! poměr mezi žalobkyni 1 v ~ t t o II c e zamítl. D ů vod v : 
mezI m na jedné straně a . a .. za ovanou stranou byl uzavř"en 
vP' pl eSlUlem vrchn'h ' raze jako representantem I' I v. 1 o zemskeho soudu 
st~aně .druhé. Pro obsah práv a o~rs u~~lm orgánem) žalované na 
meru JSOU rozhodná ustanovení Pvl ' fn,~"b st:~n v tomto služebním po-
1926 čís. 113 sb z a n platn'h a ll! o nanzenÍ ze dne 7 července 
toh~to vládního ~aiízeni'říd' o e ~ mfz~ lim.1 jako lex contracius. Podle 
ce~ych pensijních příspěvků I ~et n":ro., za, U]IC:, strany na vrácení zapla
vladního nařízení žalující st~a~' o ~enl1)oale I;eoo Nemá"li podle tohoto 
nemůže opírati žádost o J'l'ch a, nal;' ( na vraceni pensljních příspěvků 

dovracenI o J'iné /] . , o uvod causa data caus " Zd {OnDe ustanovení naJ'mě 
t " a nOn secHta neb b dO' ' a o prave proto že lacení ", Vo o o e uvodne obohacení 

pen~ijních důchodů a ~rácení fenj'IJn'h;o pnspé~k~l. výplata Odbytného; 
cenym vládním nařízením přesn~p acenych pens~nl~h příspěvků jest ře
se prá~ jí z placení pensi"ních

e u~,ra,:en"~, ta~, ze .z~lobkyně, domáhajíc 
vobvah jen právě zmíněnéhJo vl' l~~spevl:~ pr,lSluseJlclch, může se do
ná~ok t;a vrácení zaplacen' ch a e~~i .o ?anz~?l. !,o~le něh,o (§ 66) mají 
sluzebll' poměr skončil: I. ~odlep § 4in~~~t pr(lspe~ku zamestnanci, jichž 
OdSt., (I) písm. cl, jestliže v obo'í v, D plsm. ~)'. 2. podle § 42 
by tne podle § 65 vládního naříz~nr pnp~Qe neobdrzeh současně od
podle § 42 (I) písm f) O v, d a 3. Jich služební poměr skončil 

'h ' , '. pnna pod 3 uvede - ( k ' , m o pomeru pJ"estupem do jinéh tft 'h v ny, o s .oncem služeb-
zené věci nejde, a nejde ani o řío s 1 m o sluzebního po:něru) v Sou
strana výslovně v žalobě uva,pct"l' p~d P?dd 1., uvedeny, ponevadž žalující 
" -" MO- ze za osÍl o spr -t'· d' "oveu. I Uze tedy jíti jen Vo' os em ne avala vý-
~trana také uvádí, že se jelí pn~~~ ~o~ 2; u~eden_ý a ,skutečně žalující 
Jen ve smyslu předpisu § 42 d t ruse~l slu~ebmho poměru stala 

.' , , lb- o savce prveho plsm ) N - . pl ave za o kyne na omylu ma '1' I _. " . c. ez lu Jesl , I -, ',] c za o ze hmto - b II nena s uzebm poměr zrušiti St. '" zpuso em yla opráv-
ního nařízení čís 113/26 v'edeyskemt ahcky, vyklad ustanovení § 42 vlád-
I' -' omu ze znľ , I 'b ' Imto zpusobem J'est vy 'hrad ' , '_ sem s Uze lllho poměru 

t o. ne pravem zalované t . I ' 
:,ava ele. Ruzné JSOU skutečnosti kter' dl s, ra~y Ja <o zameSl-
1 !3/~6 zapříčitiují skončení sl~žeb ~hPo e ~ 42 vl~d111_ho n~řízení čís. 
pomer služební končí automatick n .,0 pomeru. P!l nekterych z nich 
jevu ,té neb oné strany ke stran/dr~~~z [b~,bYlo potreba zv_láštn~ho ~ro" 
nutny projev té neb oné strany a splnl:-'p· ~V)h gd)], ln Jmych Jest 
Ne111 pochybností že zaměstnanec ' 1 urcl yc alslch podmínek. 
ukončit výpovědí ;,odle § 42 p' ~ zamestnavatel ~ůže ~lužební poměr 
1926, zaměstnanec dále vZdán

1
í:'"s ) I~_~ 43 vJadmho narízení čís. 113i 

vládního nařízení čís 113/26 e ~ tZ Y po le § 42 písm. e) a § 45 
. a zames navafel propuštěním podle§ 42 
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písm. d) a § 52 a 53 vládního nanzem C1S. 113/26. Zbývá ještě SKU
tečnost pod c) uvedená, t. j. "zrušení pro neschopnost ke službě, nebo 
jiné služební překážky (§ 44) nebo zrušení z důvodu, že zaměstnanec 
nenastoupil včas civilní službu v případech § 38 ods!. 2 a 3«. Jest otáz
kou, zda touto skutečností může zaměstnavatel nebo zaměstnanec odů' 
vodniti ukončení služebního poměru. Že »neschopností ve službě« jest 
rozuměti nezpusobilost zastávati veřejný úřad, nikoliv snad pro nemoc, 
úraz nebo policejní zdravotní předpisy, plyne jasně ze slov následujících 
hned po oněch slovech "neschopnost ke službě«, t. j. ze slov: " jiné 
služební překážky«, které právě dopadávají na nemoc, úraz atd., jakž 
plyne z citace § 44 pokud se týče 39 tamže uvedených. A také by to 
byl jinak pleonasmus, tautologie, které do právní normy nepatří. Po
něvadž tedy při neschopnosti ke službě vlastně jde o nezpůsobilost, ne
bude pochybovati o tom, že ji bude posuzovati vždy zaměstnavatel a že 
jeho právem bude o ní opříti ukončení služebního poměru. Ale nemůže 
býti pochybnosti, že i právo k ukončení služebního poměru z důvodu 
"pro jiné služební překážky nebo zrušení z důvodu nenastoupení služby« 
jest výhradně l'rávem zaměstnavatele. To plyne z citace § 44 tamže a 
z imperativní formy § 44 vládního nařízení čís. 113/26 a konečně z ci
tace § 39 v § 44 vládního nařízení čís. 113/26. Ostatně výhradné právo 
zaměstnavatele takto přivoditi ukončení služebního poměru vyplývá i 
z úvahy, že tímto ustanovením má býti dána zaměstnavateli možnost 
dosáhnouti ze závažných důvodů ukončení služebního poměru dříve než 
výpovědí, není-li dostatečných důvodů pro propuštění podle písm. dl. 
Je-li zaměstnanec nemocen a nechce-li pro nemoc vůbec službu konati 
(a to jest l'rávě souzený případ, o to hlavně jde, zda nemocný izaměsJ:. 
nanec může opírati ukončení služebního poměru o »jinou služební pře
kážku«), má dostatečnou ochranu pro sebe v tom, že dá čtyřnedělní PO 
případě čtrnáctidenní výpověď a pro zbytek služební doby lze si opatřiti 
dovolenou. Z řečeného plyne, že žalobkyně nemohla zrušení služebního 
poměru dosábnouti se své strany odvoláním se na § 42 písm. C) a činí 
tak neprávem. I kdyby tedy presidium krajského soudu k žádosti 
o spro.štění bylo připojilo lékařské vysvědčení a žádost o dovolenou 
a bez dodatku v předkládací zprávě "z důvodu provdání se« vše takto 
předložilo l'residiu zemského vrchního soudu v Praze jako zástund 
druhé smluvní strany, nemohlo toto presidium v takto instruované žá
dosti nikdy spatřovati zrušení služebního pDměru žalobkvní »ve smyslu 
předpisů § 42 odst. (I) ad c) vládního nařízení čís. 113126« proto,že 
žalobkyně o tento důvod nemohla opírati žádost o sproštění. Tím ard 
nemá býti řečeno, že při blahovolném výkladu takto instruovaný projev 
mohl býti zařazen l'od pojem výpovědi, ano bylo žádáno vrácení pensij
ních příspěvků a žalobkyně neužila ani technického výrazu "výpovědi« 
ani výrazu" vzdání se«; ale tím se nemůže soud dále zabývati, poněvadž 
žalobkyně výslovně prohlašuje, že o výpověď žalobu neopírá. Nechťsi 
úmysly žalobkyně při ukončení služebního poměru formou jí zvolenou 

. byly sebe více altruističtější, faktem nezvratným pro soud jes~ že forma 
projevu k ukončení služebního poměru určeného byla taková, že ne
mohla býti podle služební smlouvy (vládní nařízení čís. 113/26) po
važována za důvod podle § 42 písm. c) vládního nařízení čís. 113/26. 

CivBní rozhodnutí XIII. 21 
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- Žalovaná strana, přesně posuzová hl" . 
projev podle § 42 písm b) vládn':o, n,:~o ,a?y Jl pokládati ani za 
schází na straně žalobky~ě vnitř ,I ? na,flzem ~IS. 113/26, poněvadž 
~ení služebního poměru (srovner\~~~~ t,:O~o. zpu~obem., docí1iti'ukon
r~dllo-l! presldium vrchního zemskéh d S" dPravo.« Cl.S. 194). Pod
duvod vzdání se s adal b . o sou u za ost, Jak JI dostalo, pod 
~os!i o sproštění' b?la přip~j~~~J~~Jent po~ tenfo důvod" i ~d~by k žá
cem. O d vol a c í s o u d uzn 1 0~11 o • °lvbo enou a lékarske vysvěd
telka sice neprávem sr' a po, e za o y. O Ů vod y: Odvola
prvý soud má za to f: r~~e o~esbravf!e právní posouzení též v tom, že 
měru odvolatelky j~ko !ancelá~\' pr;.v. a povmností ze služebního po
jen rozhodné ustanovení vládní; e o.!cIaf!tky dProti j~stiční správě jest 
113 sb. z. a n. a nikoliv o nafl;,em ze, n~ 7 .. cervence 1926, čís. 
kona o sjednávání smluv ~e~lji~hh;l~seo~~cw tredpI~y o?čanského zá
na správné a výstižné odůvodnění prv ?~S 1. d om smeru Jest poukázati 

:á!Z~::~~í~l~e~;~f~ f~~~r"u pr?tfks~at'~h~uo~V~I~~f~as~~ilio~i~~m~O~~ 
P
.' d' , ' a zam o oto poměru ' r/pa e normam citovaného vládníh ., '.,. ,- v.souzenem 

loučena platnost norem jiných Př o t nar~zem, clmz ~aroven byla vy
soudu neposoudil rv' '. '. es o, vsak podle nazoru odvolacího 
žalobkyně žádala Jrc~nt~~!sk~C p~ strance právní správně. Z jistil, že 
a o vrácení pensiiních příspěv?ů s~ ~ ~ro chorobu o sproštění ze služby 
nikoli snad zamýšlený sňatek Zji~tě~)~ k t~m~ vedla jen její choroba; 
a jest proto odvolací soud ve 'smv;lu ~ 19~e Yv

o odv~~a!el~ou napadeno 
Musel proto vycházeti ř' ': ; :. c. Iv' s. zllstemm tím vázán. 
ka uplatňovala v žádoťti I rz~~~~fn;l:;c~ \predPo~ladu, že odvolatel
písm. c) vládního nařízení čís 113/26 ~b m o pomer~ §,42 odst. (I) 
nost ke službě nebo pro jiné siužební ř k ~~: n .. zruse~1 pro neschop
I tu jest dáti za pravdu obšírným a b ~v e ;z, y I§ 39. tehož n,ařízení). 
~~~!te~ ff1;~~t o~~?~ni1, ž: zruš;ní a~ťu~~JhvoOd;:fr~n~h~ů~:d~ 
jediné přísluší Po~uzo~alies~e~l~~;~~~t p(raven; z~fěstt)navate!e, kterému 
službě. Toto právo však I ',' ' nez~uso 1 os zamestnance ke 
své služební neschopnosti nae';! z~~Š~~í biu~are,ťnanec .sám ke zko~mání 
nedal podnět. Jako na takov' • s. ze m o p~ll3e!u, z toho duvodu 
hleděti na žádost odvolatelk/ Te~I?~et Jes: loglj zj1stem l?ryého sou,du 
soudu, aby iejí žádost jako takovou 0p~u, a, y Oh na pr~sld!U vrchmho 
podniklo kroky rb' k .. ~:" nem rozsa u zamltlo, po případě 
službě. Neučinilofio [:k ~e slt~ebb1r~m .nesch?~nosti žadatelky k další 
nost pohlížeti jinak než že 'd' ,omer zru,SI o, nelze na tuto skuteč
zrušení služebního poměru p~~j~1 §IU~ '(I )hn~ho so)UdU sam?, dů,:-od" ke 
uznalo. Pak ovšem zcela neprávem nebyl p~m .• c ~~zd dalslho setrení 
v tom směru by 'í za I ' .. , o.yY .oveno za oslt odvolatelky 
podle ~itovan'ého Jládnťh~c~~fíf:~tIF tJ)lspevl~Y ~yly vráceny, n,eboť 
placenych pensIjních přís ěvků r ". m~JI !lar?k na vracem za
skončil mimo jiné podle l 42 cl :am~stnapcI, Jlch~ sl~žební poměr 
současně odbytné podle § 64 vláod \ ( ) J)1S~. ~), Jesthze neobdrželi 
bylo tvrzeno.' m o nanzem. Ze se to stalo, ani ne- . 

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

_ ClS. 1 vuu.:J - 323 

Důvody: 

Odvolací soud posuzoval žádost žalobkyně ze dne 16. července 1928, 
by byla ke dni 31. července 1928 sproštěna služby kancelářské onciant-
ky u krajského soudu vP., jako pouhý podnět ke zrušení služebního 
poměru pro chorobu, tedy z důvodu § 42 c) vládního nařízení ze dne 
7. července 1926 čís. 113 sb. z. a n., a projevil názor, že presidium 
vrchního soudu v Praze tento důvod samo uznalo, ano žádost nezaniítlo, 
správně po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Obsah žádosti nepři. 
neschopnost žadatelčinu k další službě nezjišťovalo a služební poměr 
zrušilo. Dovolání právem vytýká, že odvolací soud posoudil věc ne
pouští výklad, jejž mu dává odvolací soud, nebot' žadatelka se v ní ne
dovolávala choroby, nýbrž žádala přímo a jasně, by byla sproštěna do
savadní služby, a udala i určitý den, kterým si přeje býti služby spro
štěna. Příslušný úřad právem považoval tuto žádost za písemné prohlá
šení podle § 45 vládního nařízení čís. 113/1926 sb. z. a n., že se žalob
kyně vzdává slUŽBY ke dni 31. července 1928, a nepochybil, když ji 
podle toho přijal a vyřídil. Nebyl by ani oprávněn žádost odmítnouti, jak 
se mylně domnívá odvolací soud, protože prohlášení, že se zaměstnanec 
vzdává služby, smí býti odmítnuto podle druhého odstavce § 45 jen, 
je-li zaměstnanec v disciplinárním vyšetřování nebo má-li peněžité zá
vazky ze služebního poměru, ale takových důvodů tu nebylo. Nebylo 
také příčiny, by byla zjišt'ována neschopnost žadatelky k další službě, 
protože se žalobkyně ve svém podání vůbec nezmínila, že jest ke službě 
neschopná. Žalobkyně prohlásila již v žalobě, že nedala výpověď ze 
služebního poměru, takže o jeho ukončení výpovědí podle §§ 42 b) a 
43, nemůže býti řeč. Z jaké pohnutky podala žalobkyně žádost o sproštění 
ze služby,.nemá význam pro rozsouzení sporu a na věci by nic neměnilo, 
kdyby k žádosti byla bývala připojena i její dříve podaná žádost o zdra
votní dovolenou, jak bylo případně vyloženo již v rozsudku prvého 
soudu. Z toho plyne, že se služební poměr žalobkyně skončil vzdáním se 
služby podle § 42 e) vlád. nař. čís. 113/1926,pročežžalobní nárok 
na vrácení zaplacených pensijních příspěvků nemá v § 66 nařízení 
opory, naopak jest vyloučen podle odstavce třetího § 45, kde jest usta
noveno, že vzdáním se služby zříká se zaměstnanec všech ze služebního 
poměru vznikajících práv pro sebe a pro své příslušníky. Důvodnému 
dovolání bylo proto vyhověti a změnou napadeného rozsudku obnoviti 
správný rozsudek soudu prvé stolice. 

čís. 10603. 

Spory o pensijní nároky ze služebního poměru železničního zaměst
nance jsou věcmi prázdninovými. 

(Rozh. ze dne 6. března 1931, R II 456/30). 
21' 
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Žalobě železničního zaměstnance pr t" ' d·t 1 . . . 
~. pe~Sijtího fondu čsl. státních drah přfz~;l~ ~ ev~~Iá~~f~n;~~ bdrahd by 
Clvkl!e paty na po?kladě celkové rozhodné doby p"ro vy'měru OpCI o P200-
10 u procesnl soud rvé t . " • ense· 
s o u d odmítl odvolání jak/ opozdě~é o ~ ~ e 1h?ve

J
lct O d Y o 1 a c í 

služební smlouvy mezi žalobcem' k . • voy. .e o naroky ze 
no~ jako zaměstnavatelem, věc jeSiat:díŽa~:~i~a§nc~~ ~. za71ova~ou st~a: 
prazdnmovou Rozsudek d .' bl' , os. C. L s. vecl 

~dep~tdl~d§v~~n8' í bYlo pOddán~~~;~ve YI2~~I~lían3sJ~~~~/~i:~~~~~e l ~~~ 
C. L s, o mltnouh kdyz se tak n tl'"' , 

I pensijní nároky mají právní za'k'lad vl" b ~s a o Jl! v prve stolici. 
. • • , e s lize mm pomeru. 

Ne] v y s S I S o u d nevyhověl rekmsu. 

Důvody: 

Ustanovením čl II čís 2 z 'k d 
Z a n byl dl" .. .,' • 'd . . a ona ze ne 19. ledna 1928 čís 23 sb " IVe]SI pre plS § 224" 5' • ,. . 
statně rozšířen na veškeré s or e CIS,. c. ,r. ~. o vecech feriálnkh pod-

!Uez~ zaměs!navate!i a zamlstn~nzci j~~é~0~~17:~~~g~í (tol~N)ní SSlm~oubv~ 
pomer zamestnancu čsl st' t 'h d h' . uze m 
odst (4) ľd • d' a lllC. ra Jest soukromoprávní (srov § 1. 
. .. . va. nar. ze ne 5. brezna 1927 čís 15 b )" 
~et~2 odé~č~v~~hl i~žitt;2 jeft soyč~?tí c~lko~é Pl:t~vé' :ip~~~y Uťs~~~~ 
slovenských státních drah by{ ~af~I" nCIS

;. l~~~ 9?~). Pe~siiní f?n~ česko
samo~tatným podmětem právním (pr~n sek m zel'bzlllcm spra.ve, a není 
mocnym zařízením státní s ráv • 1 V~l, ou o~o ou),.,n~brz len po
podle zvláštních stanov v cl ,y ze eZ~lclll" ktery tato ndl a spravuje 
čís. }8.566(27, a stano~y ~v~~l~~Jč~s\eze vrosem !liin!sterstva, ž~leznic 
zamestnanců čsl. státních drah (sr s so~ rom~~ravm .plajove upravy 
a § 1 odst. (4) a § 72 druhá věta '!{, na plS v a.d. na~. ŠIS. 15 ',1927 
zvláště z § 2 v odst (5) POdl)"~ pll'n~ I z p~edplsu techto stanov, 
'drah, který se stane čl~nem' .:e ,ne oz .les zamestnanci čsl. státních 
která se uloží v jeho osob p~nslJ~ť'0 fondu, vydati stvrzenku o členství, 
v pensijním fondu zaniká P~~%Ž:í~~ a ~ IO~~, (6

1
) 9 2, že členství 

vlád. nař. čís. 15/1927 o dle ě ., ~o vys U! y, a e I z §§ 83 a 132 
ze svých aktivních požittů PlantrO~)::Jli zamestnanCl povinni srážkami 
Rekurs mylně dovozuje že prý tu un c~ Jm pr?certem pensijní příspěvek. 
~luž~bního poměru, nýbrž z ensi"n~hoe o ,~§'~o ~y ze s,oukromop~ávního 
reJneho obligatorního pensijního pJjištěnPO]~ste~1 .ze fakona, t. J. z ve
čís. 4 zákona ze dne 21. úno;a 1929 .f' prezlraJe, ze ustanovením § 2 
zaměstnanci čsl. státních drah vyňati CIS. ~6 tS~. z, a n. b~h ž~lezn!ční 
plsem § 197 tohoto zákona byli t" z t Ops ne p~vmnoslt a ze pred· 
~ís. 89/920 a důsledkem toho i z e~či;n~~t~e~~áz upr~vy., § 2 zákona 
la~. bylo též dolíčeno v rozhodnutí R II 365(30 ~; na br. CIS. 506/1921) 
stezovatelka byla súčastněna . k' , CIS. ~ , 10481, v mchz 
opírá žalobní nároky právě o J~~ě zar1:1p~e, stra~y zalované. Žalobce ' 
pisů o něm vydaných dovozuJ'e ' :. shuze ~l a. z ,leho povah~ a z před-

]eJIC opravnem proh zamestnavateli , 

- vl~. J.vv __ 

zastoupenému ve správě pensijního fondu čsl. státních drah železniční 
správou (§ 1 odst. 2 stanov). Jde tu tedy Ve skutečnosti o nároky ze 
soukromoprávního poměru služebního železničního zaměstnance proti 
zaměstnavateli a také nároky tohoto druhu jsou věcmi prázdninovými 
ve smyslu novelisovaného ustanovení § 224 čís. 7 c, ř. s. (čl. II. čís. 2 
zák. čís. 23(1928 sb. z. a n.), 

čís. 10604. 

Prohlásila-li nemanželská matka a poručník u soudu, že skládají do 
sirotčí pokladny pro dítě peníze, které jim dal nemanželský otec dítěte, 
jehož jméno ani soudu neudali, a mimosoudní smír o odbytném nebyl 
schválen poručenským soudem, nebyl vůbec upraven právní poměr mezi 
nemanželským otcem a ditětem, nýbrž šlo jen o dohodu mezi rodiči ne
manželského dítěte podle § 170 obč. zák •. a dítě podrželo proti otci 
nárok na v)'živné ve smyslu § 166 obč. zák, Nese jde tu ani na tom, že 
slOŽené odbytné nebylo vyčerpáno. 

(Rozh. ze dne 6. března 1931, R II 461/30.) 

s o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh, by nemanželskému otci bylo 
uloženo platiti výživné měsíčních 200 Kč, ježto matka nemanželského 
otce složila v roce 1920 10.000 Kč do sirotčí pokladny pro dítko jako 
odbytné, které bylo označeno za přiměřené, by nemanželský otec byl 
tím zproštěn další povinnosti k výživě dítka. Any majetkové poměry 
nemanželského otce se podstatně nezměnily, nelze požadovati placení 
výživného (zvýšení odbytného). Rek u r sní s o u d uložil nemanžei
skému otci, by platil na výživné dítěte měsíčních 90 Kč. D II vod y : 
Otázka, za jakých podmínek lze požadovati zvýšení odbytného, byla 
rozřešena plenárním usnesením nejvyššího soudu ze dne 7. října 1924, 
čís. pres. 299/24, uveřejněným ve sb, n. s. pod čís, 4213, na něž se 
tímto odkazuje, Zejména budiž z něho uvedeno toto: Pro vyšetření vlivu, 
jaký má složení odbytného, jest si ujasniti právní povahu smluv o od
bytném. § 170 obč. zák. ustanovuje, že se rodiče mohou o výživě, vy
chování a zaopatření nemanželského' dítka svobodně dohodnouti, avšak 
bez újmy právům dítěte. Zákon přiléhavě nazývá tuto dohodu smírem, 
neboť urovnávají se jí nároky dítka, jež stále znovu vznikají a s po
měry stále se mění. Podle svého doslovu vztahuje se § 170 obč. zá.1c 
jen na smíry mezi matkou a otcem dítka. Nepřistoupil-li k nim poručník 
se svolením soudu, nedotýkají se nijak práv dítěte. Nároky, jež pom
čenstvo po ujednání takového smíru uplatňuje proti nemanželskému otci, 
nejsou nároky dalšími, a jest je posuzovati jen podle § 166 obě, zák 
bez zřetele na smír. O tento případ jde v této poručenské věci. Výsle
chem poručníka a nemanželské matky a nemanželského otce a poru
čenskými spisy jest zjištěno, že v roce 1920 složila matka a poručník 
dítka J 0.000 Kč k soudu, udávajíce, že jim peníze složil nemanželský 
otec, jehož tehdy nechtěli jmenovati, že teprve později byl otec jme-
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nvt~1 aK1!Zlltl'IPřed ksoudem o~covství. Dále jest zjištěno, že oněch' 
'. c ~,OZI 3 mat '1 nemanzelského otce, an tento nezletilý neměl 

maJ:!ku a prlJmu. ,Nem~nželský gt.ec se vyřizování této věci tehdy vůbec 
ne~ucastml ,a pO,rucensk~ soud pnJal Jen hotovost, jinak však nebyl se
p~an s~udm smlr, porucens,tvo a ~oručenský soud odbytné jednoů pro 
vzdY,,::ubec ,;eschvalIlI, tak ze Jes~ Jasno, že toto složení jest jen zálohou 
na vyz~vu ~1t1<a a snad I na vylohy slehnutí, kterouž poskytla matka 
neman~elsk~ho otce za tohoto. Nemá proto toto složení na povinnost 
nemanzelskeh.o otce podle § 166 obč. zák. žádný vÍlv. Po:\otyká se. že 
~ hotov?stJ ,!e bylo p~ čáotkách na výživu dítka vybráno, dosud však 
Jest, v sirotci pok~adn~ 7.1 00 ~č" kt~rýž zbytek lze považovati vlastně 
z,: ,us12ory pemanzelske matky,. Jez dlÍko sama jinak živila, chtějíc pro 
d~t~ usetnh. ~~Ize poc~ybo~ah, že za minulá léta celá hotovost mohla 
~YÍl ,;utnou vyZIVOU v~cerpana. Jest tedy vyživovací povinnost neman
ze!~ke~o ~tce mimo, veskeru pochybnost a jest výživné stanoviti nepři
hl!zel'~ ~IJ~k ke slo~eným 10.000 Kč. Pro výši výživného jest jen' směro· 
datne !~em nemanzelského otce. Jměním ve smyslu § 166 obč. zák je"'t 
ro;;umeh souhm vše,c~, hospo~ářských hodnot, náležejících nema'nž~l
skemu Ot~l, !lelen ,výtezek prace, vyplývající z jeho výdělkové způso
b!losh, nybrz, I vsechny ostatní statky, náležející mu do vlastnictví 
t~ebas TU do.casně nep?skytova!y' přijmy (:ozh. čís. 124 úr. sb.). V dal: 
slm oduvodml rekursm soud vySl pnznaneho výžlvnéh.). 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu reKursu nemanželsl,éh·) 
otce. 

Důvody: 

Napa~ené usnese~~ sp;-ávně vystihlo, že ujednáni o odbytném 
10.000, Kc pro nezlehle dlte nebylo poručenským soudem vůbec schvá
leno a ~e te~to ~oud neměl ani možnosti, by se přesvědčil o přiměřenosti 
odbytn~ho. ~lo Jen o mimosoudní dohodu a podle pľotokoln prohlásili 
ne~anzelska ,matka a poručník dne 29. července 1920 li soudu že sklá
daJ1 ,do s~rotcí po~l,adnJ: pr? JClezJetilou.1 0.000 Kč. které jim ~Llži1 ne
manzelsky otec d;tete, Jeho,z Jm:no am soudu neudali. Nebyl-li smír 
o, ?dbytn.e!p schva~en porucenskym soudem, jemuž náleželo bdíti nad 
z~tmy dltete, ~em~la mimosou~~í ,dohoda právní účinky pro nezletilé 
d~t;. (§, 233 obc. zak.) a nebyl JI vubec upraven právní poměr v otázce 
vyzlvneho , m~Z1, neTanželským otcem a nezletilou jeho nemanželskou 
dcerou, nybrz slo Jen o dohodu mezi rodiči nemanželského dítěte ve 
smyslu § 17~ o~č., zák. Ssrov. plenár. rozhodnutí ve sb. n. s. 2101 a 
4213), nedotý~aJlcl se pTav nezletilé, která zůstala proti nemanželskému 
otCI neomezene zachov;i~a, podrží proto dítě nárok na výživné proti 
otel, ve, smyslu ~ 166 obc. zák. V tomto případě nesejde ani na tom že 
slo;;~ne, odbyt~e neby~o, dosud, vyčerpáno, poněvadž odbytné jest tu 
z'ylastn~m ';1aJetkem dltete, ktery pro ně soudu odevzdala Jeho matl<a 
tre~as, Je Zlskal,a. dohodo.u s nemanželským otcem ve smyslu § 170 
obc. ~ak. M yIny );.st práy~í názo.r d~~olací stížnosti, že, pokud jsou tu 
prostredky na VyZlVU dltete v SirotCI pokladně, nelze se ani oliírati 

otázkou, zda poručenstvo má p!ávo žádati výživnépr? dítě, neb?ť zá
konný nárok nemanželského dltete vyplyva z ust~novem §, 166 obc. z,:k. 
Bylo proto dovolací stížnost - jejíž výv?dy.lz;e JInak o?!<azat: k~ spra~
nému odůvodnění napadeného usnesem a Jez protI vysl urceneho vy
živného ani nebrojí - jako nedůvodnou zamítnouti. 

čís. 10605. 

žaloba podle § 35 ex. ř. Přípustná jest žalobní prosba, domáhající se toho, by bylo rozhod-
nuto o námitce, že nárok žalovaného vymáhajícího věřitele zanikl zapla
cením, že žalovaný jest povinen to uznati, a by exekuce po pravoplatném 
skončení sporu byla zastavena. 

(Rozh. ze dne 6. března 1931, R II 28/31.) 

Žalobu, by bylo uznáno právem, že n.árok žalovaného vy,,;áhajícího 
věřitele zanikl zaplacením a že žalovaný Jest to povmen uznatI, s o u d-
p r v é st o I i ce odmítl pro nepříp1!sÍl:W;;! pořad~ pr~va.l? ~ v o dr 
Jde o žalobu oposiční podle § 35 ex. r., Jezto se v zalobe tvrdl, ze vyma
haná pohledávka i s přís!. z;1nikla 'pla,:ením \,0 vZ!1iku e~e~uč.~ího titul? 
(po dni 12. května 1930). ZalobCl v zalobmm navrh,: zadaJ1, by b~~o, 
uznáno právem že nárok žalované firmy zanikl placemm strany zalu]lcl 
a že žalovaná strana jest povinna to uznati. Jde tudíž v podstatě o návrh 
žalující strany na zr~šení exekuce;, Žalobci však ~ n~w~un;žá~ají"b~ 
exekuce byla prohlásenaza nepnpustnou, a am pn ustmm Jednam 
žalobní návrh v tom směru nedoplnili, setrvavše na původním žalobním 
návrhu. Podle plenárního rozhodnutí nejvyššího soudu}e dne 21. ~ervn<: 
1929 pres. 1483/28 čís. 9048 sb. n, s. jest takovou zalohu odmltnoutl 
pro ~epřípustnostpořadu práva, ježto, jak již bylo výše dovoze~~, žádá 
vlastně žalující strana zrušení exekuce, o kterémžto návrhu muze roz
hodovati soud exekuční v řízení exekučním, kteréžto řízení jest řízením 
nesporným nikoli soud procesní. Rek u r sní s o u d zrušil napadené 
usnesení a' vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu 
projednal a rozhod!. D ů vod y: V souzené rozepři vznáší žal~jící 
strana námitky proti exekučnímu nároku strany žalované, poněvadz po 
vzniku exekučního titulu nárok vymáhající strany (žalované) zanikl z~
placením. Žalobni nárok zni: "Exekuční nárok žalované strany z exekuc
ního titulu .... zanikl placením, žalovaná strana jest povinna to uznati.« 
Tato žaloba byla napadeným usnesením odmítnuta pro nepříp,ustnost 
pořadu práva, poněvadž žalobci nežádají, by exekuce byla p~ohlase~a za 
nepřípustnou. Stížnost žalované strany do tohoto usnesení lest oduvod
něna. I podle názoru opravné stolice nejde tu o námitky proti exekuči
nímu nároku (op osi ční žalobu podle § 35 ex. ř.). N eboťžalobní návrh 
nezní by exekuce ze sporného exekučního titulu byla prohlášena za 
nepří!Jllstnou. Žalobci žádají jen zjištění zániku exekuční~o titulu~ Je 
to záporná žaloba zjišťovací .. Avšak taková žalobanem vyloucena. 
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o přípustnosti této' žaloby rozhoduJ' e § 228 c ř s O takov' , I b' .' 
b

't. h d t .. , . . . e za o e ma 
y 1 roz, ~ ?U o v nzelll sporném. Zjišťovací žaloba záporná nekr 'e oe 

~,OPOsIClll,Zal?b?u ]'odle ~ 35 ex. ř. Zvláštnosti oposiční žalob YJCe~; 
ucel, sou~tredelll .~s~c~ namitek žalobou, příslušnost, odklad elekJc~) . 
tu neJ'l~h .. OpOSICr;l zaloba není ani zjišťovací žalobou ani žalob 
o p~nelll am yr~ceslllm, n~vrh.em na zjištění, že exekuční nárok neeXistuj: 
NeJde, o, zru~~1ll exekucn~ho htulu ani o nepřípustnost jednotlivých úkon~ 
exekusn~ch J.IZ provedenych. Exekuční vlastnost (vykonatelnost) má býti 
ex~kuclllm htulem oduznána rozsudkem (t. zv. Rechtsgestaltungsklage) 
M~, ted~ rekurs.ní soud za to, že procesní soud prvé stolice má při žalobě 
v bnzelll spornem zkoumati, zda jsou splněny náležitosti zjišťovací ža
lo y podle § 228 c. ř. s. 

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

o ů vod y: 

. ~těž9::atelce)est přisvědčiti, že žaloba, o niž jde, jest svou povahou 
I s,vYJ? ucelem ~al?bou ~pos,iční ve s!llyslu § 35 ex. ř. Ovšem nemá for
mahle ,bezva~ny zal?bJCll navrh, nez přece uplatňuje zřetelně námitky 
proh n~roku zalovar:e flr~y z !o~sudku okresního soudu civilního ze dne 
12, kvetna, 19~,O,a zal obCl branl se jí poznatelně proti přípustnosti exe
k~ce, do~ahaJlce se ~alobním žádáním výroku, že nárok z exekučního 
t~,ulu zamkl zaplacemm, což ve svých důsledcích znamená že žalovaná 
flyma. ~ozbyla touto sk~t,ečnost!, nastavší po vzniku exek~čního titulu, 
zako~ne~o podkladu ~ pnpustnemu vedení exekuce pro vymáhaný nárok 
Pl~narmm rozhodnuh~ (v~ sb, n. s. 9048) bylo vysloveno, že pořadem 
prava r:elz~ rozhodovah o zalobách, domáhajících se žalobním návrhem 
Jer: ~ruselll exekuce, poněyadž o něm jest rozhodnouti jen v řízení exe
k~cmm . .?aloba tato se vsa,k .nedo~á~á v řízení sporném jen soudního 
~yro~u, z~ se ex:k~ce' zrusuJe, nybrz, by bylo rozhodnuto o námitce, 
ze ~arok zalovan.e firmy z roz:.ud~u. zani~l, zaplacením, že .žalovaná jest 

. povm.na to uz.?at!, a k tomu pnpoJuJe dalsl navrh, by exekuce po praVQ
plat?e~ s~oncer;l sporu byla zastavena. O takové žalobě, třebaže nemá 
'~prav!!y zalobm navrh, by exekuce byla prohlášena za uepřípustnou 
Jest .vsak p~es to pořad práva přípustný, pouěvadž se jí domáhají ža: 
lobcl soud~;ho ~ozhodr:u~í, které má býti teprve základem pro zrušení 
'exekuce ,v nzelll .~X~kuc!llm (srov. sb. n. s. 9453). Jest tudíž napadené 
u~nese!ll vyslOVU]l~l porad práva ve věci správné, ovšem z dolíčených 
duvodu, a dovolacl rekurs nemohl míti úspěch. 

čís. 10606. 

Sekretariát politické strany nemá právní osobnosti a nelze proto 
proti němu povoliti exekuci. 

(Rozh.ze dne 6. března 1931, R II 51(31.) 

- CIS~ IUOU I - 3~9 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci 'proti sekretariá~u ,kraJské 
organisace komunistické strany. Rek u r snl s o u d exekuClll navrh 
zamítl, ježto povinná strana nemá, osobnost ~e smyslu § 1 c. ř. s. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolaclmu rekursu. 

D ů vod y: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Jako ve sporu žalo
vaným a stranou vůbec (§ 1 c. ř. s.), i v exekučním řízení může býti po· 
vinným jen buď fysická nebo právnická osoba. Jen prot! těmto pr~vníJ? 
podmětům může býti povolena exekuce (§§ 7, 54 ex. r.). V proJedna
vaném případě byla navržena exekuce proti sekretariátu krajské organi
sace komunistické strany čsl. Tento sekretariát není am osobou fy' 
sickou ani právnickou. Touto není proto, že jest jen orgánem a k tomu 
politické strany, která rovněž ani sama není způsobilým právn~m p~d. 
mětem (srov. sb. n. s. čís. 5993, 7450, 7762, 7826). Jako pouhy organ, 
který není právnickou osobou, nem~že uvedený sek!e!ariá!, podle toh?J 
co bylo vpředu řečeno býti povinnym podle exekucmho radu a tUdlZ 
nelze proti němu povdliti exekuci. Nesejde .na t0!ll' že, jak ~vá~í d,o· 
volací rekurentka učinil sekretariát za sve zamestnance pO]1stne pn
hlášky, ani že pod jménem sekretariátu jsou. ~ajaty ~ placeny sekre!a
riátem používané místnosti, neboť tím se~retanat pouhym nes~mostatnym 
orgánem býti nepřestal a nestal se pravmck~u osobou, tak~e by 1;'roh 
němu mohla-býti exekuce povolena (01. U. n. r; 5769). Odm!lnuv navrh 
na povolení exekuce proti sekretariátu, rekursm soud nepochybil. 

čis. 10607. 

Se žádostí (} dobrovolnou dražbu nemovitosti musí býti soudu před
loženy i dražební podmínky. V nesporném řízení nelze se, ani když byla 
předložena souhlasná žádost o dobrovolnou dražbu společné nemovi
tosti, domáhati toho, by soud určil sporné dražební podmínky. 

(Rozh. ze dne 12. března 1931, R I 127(31.) 

Návrhu Jana M-a, by byly schválenY.l?ř~~ložené jím dražejní pod
mínky dobrovolné dražby domu, o b ani z s 1 S o U ~ Y vyhovely. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu manzelky navrhovatele 
zrušil usnesení obou nižších soudů i s předchOzím řízením a odmítl ná
vrh Jana M-a, by předložené jím dražební podmínky byly schváleny. 

D ů vod y: 

Navrhovatel Jan M. udal ve své ~ádosti, ž~ se sjce do~odl s J?anžel
kou, by jich společný dům byl prodan s?udm drazhou, ze se .~sak ,ne· 
muže s ní shodnouti o podmínkách prodeje, a navrhl·pr.oto, by JlmJ)red: 
ložený návrh dražebních podmínek byl soudem schvalen, po pnpade 
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doplněn a upraven. Nižší soudy v' '" v . 
souhlasí s podmínkami ]'ak byly yn?~~[y. navrdhu, avsak odpůrkyně ne-

. "d' , mzs[ml sou y urče d" m[mora nym dovolacím rekursem jej' h v ,ny, a omaha se 
lečného domu nebyl dosud učině [C ,z~eny. Navrh na dražbu spo
na určení dražebních podmínek /1. J;dnamm a, roz~odováním o návrhu 
meze vytčené jejich právomoci vlZ§nlm nespo!pym prekročily nižší soudy 
předpisu, který by nařizoval neb a vnesp. n:·,v neboť není zákonného 
žádost spoluvlastníka určovaly pod~~nknpoustel, ~y s~udy, na prostou 
nemovitost prodána. Dražební odmín y, z, m.c,hz ma, byli společná 
v exekučním řízení zvláště lak' vky podleha]l soudmmu určení jen 
vlastnictví podle ,~ 352 ex ř M' e pn exekucI o vk vůli zrušení spolu
vitost podle §§ 267 275 ~es' v:mo exekuCi muze býti společná nemo
hlasnou žádost vše~h spoluvl~s~l\ proda~t ]e~o~ pa společnou a sou
také souhlas o dražebních pod~,ui/hu asn~ zad~st vyžaduje však 
soudu předloženy. Spoluvlastník k~~rrs' ~::r\ ~USl se žádostí býti 
hlasu ke dražbě společné věci ~eb k eVo~~ lď :ace~ odepíráním sou
d?mně}~mu, svému právu zjednati °prů%C~ e v rabebm pOdmín,ce, může 
vsak f1zemm nesporným Ne 'v? ~a o ou a exekuCI, mkoliv 
spoluvlastníka by spolu 'ode :ftrnym nzemm nemůže soud donutiti 
souhlasil s u;čitou dražibní ~od ~ath ~,dobrovolnou dražbu nebo 
d~aže~l!í podmínky, byl by rotom~us~u. , ~vrh, by ~?ud určil sporné 
I}:ho r,lzení odmítnut, i kdy6y b I b'v!l byh pro nepnp~stnost nespor
zadosh za dobrovolnou dražbu / y,- podan současne Se společnou 
žád?st o dobrovolnou dražbu' je~~ s~l~e v~e tak měl? státi,., ana společná 
podana. Provedené řízení tr í zrn ve oS,a, a vnemvan[ ]lstO, že bude, 
nesporným řízením o věci ktfrá n' ft~~nosh, poneva,dz bylo rozhodováno 
I s vydanými rozhodnutí~i zrušena eZI n';1 po hrad p!'ava, proto musilo býti 

o, a navr odm[tnut. 

čís, 10608. 

P~edpis dvorského dekretu ze dne 21 s __ 
p!ati 1 ?vexekuci na nárok příslušejlcí dluŽnzna 18~8, ;IS; 291 sb. z. s. 
vemu uradu na eventuelní vrácen' 'I h u P~?Ílv Stá!mmu pozemko. 

1 za o y za pndelene pozemky. 

(Rozh. ze dne 12. března 1931, R I 147/31.) 

S o. udp r v é s t o I i c e povolil k d b t' vb , 
exe~ucI na nárok dlužníků proti Stát' vy o Y I p:nezl!t;. pohledávky 
cem eventuelní zálohy za přiděl !,Imu pozemkovemu uradu na vrá
exekuční návrh zamítID ů ene pozemky. Rek u r sní soud 
se přídělcí přídělu vzdali ne;oo f/li Z~bfve~ý nátok předpokládá, že 
v exekučním návrhu ani tvrzeno an' d k} , o nat. e se to stalo, není 
n~vrhu: »eventuelnívrácení záloh! vO azan? ~a?pak vyplývá z údaje 
narol\. povinných, který, jak PoddIJž~{e vym~!ta]lcI stral!a chce zabaviti 
am není likvidní. Taková exekUce je:t vedfh~nosÍ1 ~vrdl, am neexistuje 
21. srpna 1838 čís. 291 sb. zs kter' Pdl ~I vorsv~eho dekretu ze dne 
byl ponechán nedotknutým ~epfípusln~o k ev c . I;c .. CIS. 6 uv. zák. k ex. ř .. 

N e j vy š š í s o u d ~evyho eVI d 'I c~muz Jest přihlížeti z úřadu. 
v ovo aClmurekursu. 

~ Cis. !UOUY -
331 

Důvody: 

Vymáhající strana založila dovolací rekurs na rozlišování mezi po
hledávkami a peněŽitými nároky a míní, že rekursní soud neprávem za
mítl exekuční návrh podle dVOL dekr. ze dne 21. srpna 1838 čís. 291 sb. 
z. s., neboť tento předpis platí prý jen pro pohledávky, kdežto předmě
tem navržené exekuce jest "peněžitý nárok, jenž vzejde dlužníkům proti 
Státnímu pozemkovému úřadu, až mu vrátí přidělené jim pozemky«. 
Ale rozlišování mezi pohledávkou a peněžitým nárokem nemá opory ani 
v obecné mluvě ani v zákonu. Ustanovení §§ 330 a násl. eX. T, podle 
nichž vymáhající strana nyní chce míti exekuční návrh posouzen, vzta
hují se, jakž zřejmo z jejich obsahu, ze systematiky exekučního řádu a 
z marginální rubriky před § 330 ex. ř., na taková majetková práva, jichž 
předmětem není ani peněžité plnění, ani vydání movitých věcí. Exekuce 
na nároky, jichž předmětem jest peněžité plnění, jest upravena v §§ 290 
až 324 ex. ř., umístěných pod záhlavím ,;Exekuce na peněžité pohle.
dávky«. Také pro navrhovanou exekuci platí proto předpis citovaného 
dvor. dekretu, a nemůže býti pro neHkvidnost zabaveného peněžitého 
nároku pro;:edena. 

čís. 10609. 

Vyhlášení úpadku na jmění dlužníka není na závadu, by se nebylo 
domáháno zaplacení nájemného přímo na dlužníku, žádá-li žalobce za
placení výslovně jen z výtěžku věci, do najatých místností vnesených, 
nenáležejících vlastnicky dlužníku, nýbrž členům jeho rodiny, kteří s ním 
žijí ve společné domácnosti. Správci úpadkové podstaty jest volno, by 
v tomto sporu přistoupil k žalovanému jako vedlejší intervenient. 

(Rozh. ze dne 12. března 1931, R I 157/31.) 

Žalobce domáhal se na úpadci zaplacení činže z výtěžku veCl, vne
sených do najatého bytu a náležejících vlastnicky členům rodiny úpadce, 
kteří s ním žijí ve společné domácnosti. Návrh správce úpadkové pod
staty, by byl připuštěn k účasti ve sporu, s o udp r v é s t o I i c e 
zamítl. D ů vod y: Žalobce se domáhá nároku a žalobu zakládá na 
nároku, jenž se vůbec netýká jmění náležejícího do úpadkové podstaty 
(§ 6 čís. 3 konk: ř.), a žaluje žalovaného osobně. Do zahájeného sporu 
nemůže vstoupiti třetí osoba bez souhlasu druhé strany na místě žalo
vaného, najmě ano nejde ani o vedlej.ší intervenci, a pokud protokolárně 
správce chtěl do sporu toho vstoupiti, jest návrh v tom směru po zá
konu nepřípustný a bylo jej jako nezákůnný zamítnouti (§ 19, druhý 
odstavec c. ř. s.). Kdyby bylo zjištěno ve sporu, že přece jen jde o ná
rok týkající se úpadkového jmění (podstaty), musilo by býti i bez ná
vrhu úpadkového správce řízení podle § 6 (l) konk. ř. a podle § 7 prvý 
odstavec c. ř. s. jako zmatečné zrušeno pro nedostatek procesní způso
bilosti žalovaného. Žalobci nelze vnucovati, koho má žalovati, žalujevli 
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však nesprávně, nese toho následky. Žaluje-li žalobce o nárok podle 
§ 6 čís. 3 konk. ř., musí žalobu říditi na dlužníka (osobně), nikoli na 
úpadkovou podstatu. Rek u r sní s o u d připustil správce úpadkové 
podstaty do sporu. D ů vod y: Úpadková podstata žalovaného do
vozuje, že jde o žalobu o plnění nájemní smlouvy žalovaným, že jest 
právem i povinností správce úpadkové podstaty vstoupiti do sporu, 
třebas žalobce tvrdí, že žádá uspokojení jen ze svršků, nepatřících 
úpadci, an je neurčuje a dal si zájemným popsáním poznamenati všechny 
věci v bytě úpadcově. Soud rekursní má stížnost za opodstatněnou, ježto 
žalobní žádost navrhuje odsouzení žalovaného, by zaplatil nájemné 
z výtěžku věcí, vnesených do nájemního bytu a náležejících vlastnicky 
členům jeho rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti. Rozhodné 
jest v souzeném sporu, že se žalobce domáhá na žalovaném zaplacení 
činže. Tento právní nárok lze za úpadkového řízení uplatňovati jen proti 
úpadkovému správci. Naproti tomu jest vedlejší otázka, že se žalobce 
domáhá zaplacení činže z věcí třetích osob vnesených do bytu, ježto 
otázku tu jest řešiti nikoli ve sporu, nýbrž teprve v řízení exekučním. Ne
jde tu tudíž o případ § 6 čís. 3. konk. ř. a jest jen správce úpadkové pod
staty oprávněn, jménem žalovaného jednati. Žaloba neuvádí určité věci, 
z nichž má býti činže placena, a již z toho důvodu jest zjistiti teprve spo
rem, které věci tu jsou, komu patří, a tím také jest opodstatněno vkročení 
správce úpadkové podstaty do tohoto sporu jménem dlužníka. 

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

Důvody: 

Jest pravda, že se žalobce domáhá zaplacení na žalovaném, na jehož 
jmění byl dne 31. prosince 1929 vyhlášen úpadek. Nelze však přehléd
nouti, že žalobce žádá zaplacení výslovně jen z výtěžku věcí, jež vlast
nicky nenáležejí žalovanému, nýbrž členům jeho rodiny, žijícím s ním 
ve společné domácnosti, a že tedy nežádá zaplacení ze jmění žalovaného. 
Tím se vzdal žalobce úhrady z úpadkové podstaty, a v takovém případě 
vyhlášení úpadku není na závadu, by se nebylo domáháno zaplacení 
pohledávky přímo na úpadci (srovn. sb. n. s. 4297). Nejde-li však, jak 
dolíčeno, o nárok týkající se úpadkové podstaty, byl správně žalován 
sám úpadce osobně, a nebylo třeba ani spor přerušiti ani v něm po
kračovati proti správci úpadkové podstaty. Bylo proto vyhověno do
volacímu rekursu, pokud napadá usnesení soudu druhé stolice ve vý
roku, jímž bylo změněno usnesení prvého soudu, a rozhodnuto, jak výše 
uvedeno, při čemž se podotýká, že správci úpadkové podstaty není brá
něno v tom, by v této rozepři k žalované straně nepřistoupil jako ve
dlejší intervenient. 

čls. 10610. 

Opravný prostředek nezapsané dosud společnosti s r. o. jest od
mítnouti. 

(Razh. ze dne 12. března 1931, Rl 170/31.) 
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., . f' ě B dosud nezapsané společ-
Směnečný platební pnkaz prol!, 11m d "p r v é s t o I i c e v plat· 
. hlprocesnl sou . ·dh' nosl! s r. o., ponec a .'1 adeny' rozsndek I s pre c oZim 

nosti. O d vol a ci s o u d zrUSI nap 
řízením jako zmatečné. f' B 

N · • •. s o II d odmítl rekurs umy . eJvyssl 

Důvody: 

. d" na první stránce podání: 
Jako rekurentka označena Jest v po P~~fo~aná s olečnost s r. o. Z~ 

Bohemian Import Oll Co~panl', ,nepr.otomyl nýbr/ že rekurentka neUl 
spisů plyne, že nejde o .pre~sall1 an~ dle § 2 zákona ze dne 6. března 
protokolována jako spo)ecfo: s o .. ~ ~polečnosti s ručením omezeným 
1906, čís. 58 ř. zák; Jes e V,ZUl u chodního rejstříku. Před zá
třeha, by byla spole~n.ost t~p~an~a~~v~b Neprotokolovaná, nezapsaná 
pisem neexistuje spo e~n~sb Ja o, pla'tne'mu právu a nemůže Jednali 

I· t neTIl vu ec znama %0 s~~d~ j:k~' s~~ana. Není proto oprávněna podati rekurs. 

čis. 10611. 

d 15· ence 1927 čís 111 sb. z. a n.). 
Nekalá s0!1těž t?;á~0l! ze n~ •• ~ervtoto zboží' chtěje si je zajistiti 
Kdo zhanl zbozl Jlnelnu u~ a~cI ~.teli zbožl proti § 10 ovšem ale 

pro sebe nejedná sice v pomeru maJl , 

po přlpadě prt~t§i ~ !t!~°:eJednánl jest objektivně v rozporu s dobrými 
Pro POUt!'~ I Na sUbJ'~ktivnl stránce jednáni nezáležl. mravy sou eze. . 

(Rozh. ze dne 12. března 193.1, Rv I 424/30.) 

. bchodník s dobytkem, vyjádřil se k Janu H-ovj, je.n~ 
cht~a~~~~~k d~bytek od žalujícího,ma)itele pa~~tvíl~e~Ta:a ~~~t~~~~~~ 
jezditi, já jsem !en dobytek mmuly ty~':I' b vIt li na žíru, měli by jistě 
Voli jsouhub~m, tak kolem 5?O kJg aH· p~k~iŽ { žalobci nejeL žalobou, 
1.000 kg, a kravy)sOU chycene.« an.aiovaném by bylo uznáno právem, 
o niž tu jde, domahal se z~:?bce na z s odářském stykU jednáním zpú
že se žalova.ný d.o~t,:1 v z.an 1928 v ho ~ or s dobrými mravy soutěže 
sobilým poskodlŤ1 :".luJ1C~. slranu v ~~e~h podniku' žalující strany ne
a že za účelem souteze u 1~1 o. ~om dnik .žalu·íd strany poškoditi, po 
pravdivé údaje, jež byly Zp~soblle. po d'ostal ~ září 1928 v hospodář-
.' d' b b 10 uznano pravem ze se , d pnpa e, y. y " ." b'l' ' oškoditi žalující stranu v rozpor s 0-

sk~m stykU Jednant~r;t z~~~fž ~ře~č~váním stavu jejího doby!ka, a že za 
bryml mravy sou eze~ • chovu dob tka žalujícl strany ne
účelem soutěže uČlml 10 pO';1erbe~lh obchod s d~bytkem žalující strany 

. . 'd' . ž by Y zpuso I e ' h pravdlve u aJe, Je " d' I dky exekuce povinen podobnyc 
poškoditi, že žalo vany Jest po nas e 
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vý;oků a jednání se zdržeti a že se žalu'j . "', . 
pravoplatný rozsudek ve lhůtě dvou m' ,JoCI shane p;lznavá právo, by 
mla v časopisech Sch. aTP r o eSlcu ~a utraty zalovaného uVeřej
uznal podle žaloby. D ů voď . c e.~ ~ I S? u, d p r v é s t o I i c e 
ku H-ovi, že voli žalobce jsou h~b~~~t zjlsteno~ ze. zalovaný sdělil svěd
b:ytek správcem žalobcova dvora _' Jen za tl1'; uče~em, by svědek do
ucelem soutěže. Poněvadž svěd k K em mu nabld~uty nekoupil, tedy za 
koupiti žalobcův dobytek byl ž~loban H; ?a~ se !Im odraditi od úmyslu 
zmenšena poptávka po t~mto dob t~e z~Jm~ po~kozen, neboť tím byla 
V~a a správce K-a vyplývá že vor bU.!" d v6"povedl ~vedka zvěrolékaře 
vaze 76OL--800 kg a nedok' ,I Y I . o fl masnl volI ll. jakosti ve 
voli byli hubení kolem 500 a~~1 rl~v~!:y 1'.~a~dIVost svého tvrzeni že 
žalovaného skutková podstata §§ I e IU

O 
IZ.~jlstena ve zjištěném projevu 

čís. III sb. z. a n Námitka žalova a'h z~ ona ze dne 15. července 1927 
na dobytek koup~n' B em ,ne, o, ze se jeho sdělení vztahuje jen 
lob Ce vůbec, jest nlrozhodn: %~)Izlor~~ený, nikoli na dobytek ža~ 
kalé jednání vztahuje na určité spe;~~ ~. za oni ~erozeznává, zda se ne
něvadž jest v obouřf adech' I , CI n~ ce y p~dmk žalobcův, a po
byl V soutěži jen s le~ niko!"mozn~s: boskozem zalobce. Že žalovaný 
~ 46 zák. o nekalé soutěži ne:o~~~;a, o cem" je vzhledem k ustanovení 
Jest soutěžitelem každý podnikat I . n,:, ne~o~ podle tohoto ustanovení 
ného nebo podobného druhu A e! je11Z vyra?1 ~ebo prodává zboží stej
p;oti žalobci, má žalobce P'Odl~ :~tf;an{ jlz preds~vzal n:~alé j,ednání 
zakaz tohoto jednání a 'est zře' , za . o n;kale soutezl pravo na 
všeobecně, poněvadž ml platiti7°p ze

b 
t~nto zakaz musí býti vyjádřen 

Jednání není známé většímu okruhu ro u oucnost. Okolnost, že nekalé 
oprávnění na uveřejnění rozsudk ~SOb, }e nerozhodná pro žalobcovo 
vol a c í s o u d žalobu zamítl u Vo asoplsech so~d;m určených. Od
VOdní, i pozdější pozměněnou ~ve~t~: o, dJ' Ž~lujlcl shana opírá i pů-
§ I zakona o nekalé soutěži i o řed lm §zaigb~1 P:OS?U I o ustanovení 
stanovena jako do Iněk v d '" P plS tehoz zakona. Ale v § J 
podstat nejběžnějŠí~h Překrog~~t~taraf~f~';h por;s,aných skutkových 
doložka pro případy jež by nebyl ISpo a~s e soutez~, t. zv. generální 
řaditi. Proto, ano ~ souzené ,~ze,P? u~tano:,em § 2 a násl. pod
již určitých kusů dobytka ať ~tfflP~d~ J~:t ~alov,a~o ze zlehčování ať 
chovu d~bytka vůbec, není třeba u~~at~ y k a zalUjlcl ~trany neb,o jeJího 
tohoto zakonného před isu osuzova' ~e ustanovemm § 1 a vec podle 
by :,ebyla odůvodněna Pžaloba jak b Í1ct ze

d 
~fl s hledIska t?h~to předpisu 

pine s § 10 cit. zák. Podle tohoto řU e. a e uved,e~o, nybr,: vystačí se 
za účelem soutěže učiní nebo ro .. ,p. edplsu ~opoUSÍ1 se zlehc0vání, kdo 
bilé poškoditi podnik nedok" z_~lruj~ Oh pomer~ch podnIku údaje způso
pr~éh~ soudu, že šlo' o ustan~z:enlí jtl)cOd~~avdlv§ost. Jest s,chvá]i~ názor 
oprel zalobu o tvrzení že šlo o n d' .a~ec. 10, ponevadz zalobce 
stavce 2 citovaného p~ragrafu kd ep:a~ :v~ ud~Je, tedy a. contrario od-
jež by však b I s to .: e Jes rec o treba pravdIvých údajích 
se žalovaným y/s jeh~ ~~ZOOZ:~I podmk ve ~načné míře. Nelze souhlasitl 
šlo o určitých šest kusů hov~í~a sporu I v odvolací,m říze?í, že, ano 
vztahovati na žalobcův povšechn' o /oblt~a\ nelze vyroky zalovaného ' 
dobytka vůbec, ježto § 10 cituJ'~ §s ~v Odo /t(2a), nkadJeho p~d~ik l'ěstění 

s . , e Jest rec o jakosti 
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zboží, o zpúsobu výroby a pod. Z tohoto demonstrativního výpočtu jest 
souditi, že ustanovením § 10 mínil zákonodárce tam vytčenou nepřípust-· 
nOu kritiku nedovoleným zlehčováním jednotlivých ukázek podnikového 
počínání vztáhnouti na celý podnik (arg. dále slova »poměrech« a »pOd
niku«), takže, haní-li se jednotlivě výroky žalobcova hospodářství, jest 
s prvým soudem souhlasiti v tom, že jest to zlehčování celého žalobcova 
podniku, pokud jde ° hospodaření s dobytkem. Soud odvolací souhlasí 
s procesním soudem i v tom, že pro posouzení rozepře jest rozhodným 
jen, zda žalovaný učinil udání, která jsou způsobilá poškoditi podnik 
žalobcův, za účelem soutěže, čili nic, ale nesouhlasí se soudem prvé. 
stolice v jeho konečném úsudku, že se tak stalo jen za tím účelem, by 
svědek Jan H. dobytek K-em mu nabjcjnutý nekoupil, tedy za účelem' 
soutěže, jak dále bude dovoděno. Soud prvé stolice zjistil, že H. v září 
1928 chtěl jeti do A. prohlédnouti si nabízený mu před tím K-em do
bytek a jej po případě koupí ti, že se zastavil v hostinci, kde se setkal 
se žalovaným, a že tento, zvěděv, kam chce H. jeti, mu sdělil: »Tam 
nepotřebuješ jezditi, já jsem ten dobytek minulý týden viděl, není na 
něm mnoho, voli jsou hubení, tak kolem 500 kg a kdyby byli na žirno, 
měli by jistě 1.000 kg, a krávy jsou chycené.« První soud zjistil dále, že 
se H. dal od obchodu zraditi a již na nádraží nešel, že tam však násle
dujícího dne jel žalovaný, že nabídl za tento dobytek, podmíněně pro
daný před tím za 16.500 Kč Josefu B-ovi, 17.500 Kč, ale jen pod pod
mínkou, že dobytek má býti ještě dalších deset dní u žalobce krmen, 
na což však K. nepřistoupil, takže konečně přece dobytek koupil a si 
odvedl B. Soucl odvolací, opakovav důkazy přečtením svědeckých vý
povědí Jana K-a a Jana H-a, činí z nich sice táž zjištění, hlavně co se 
týče výroku žalovaného potvrzeného svědkem Janem H-em, a toho, že 
žalovaný byl ve stájích žalobcových dvakráte, jednou před rozmluvou 
s H-em, po druhé po ni, ale dochází na základě těchto zjištění k odliš
nému přesvědčení, že žalovaný závadné výroky neučinil za účelem sou
těže, za účelem, by žalobci odlákal uchazeče. Učinil tak, by si po pří

padě dobytek sám zajistil, což plyne hlavně z toho, že si ho prohlédl 
již před ·rozmluvou s H-em a že tam pak hned druhého dne jel a nabízel 
za dobytek 17.500 Kč, arciť s podmínkou dalšího krmenÍ. Tomu-li tak, 
dospívá odvolací soud dále k přesvědčení, že pohnutka výroku žalova
ného byla jihá, než předpokládá § 10 zák. o nekalé soutěži, a že tu 
není skutkové povahy tohoto paragrafu. Avšak, i kdyby se věc posu
zovala s hlediska § 1 zák. o nekalé soutěži, nebyla by žaloba oprávněna, 
poněvadž i tento zákonný předpis předpokládá, že ten, kdo jedná proti 
dobrým mravům soutěže, jedná v přímém, bezprostředním úmyslu proti 
soutěžiteli, maje přímo v úmyslu ho poškoditi neb aspoň věda, že ho 
může poškoditi. Rozdává-li tedy na př. reklamní lístky před obchodem 
svého soutěžitele, je tu skutková povahq Jednání podle § 1 čfs. 1, po
něvadž je tu přímý úmysl soutěžitele poškoditi; není tu však této skut
kové povahy, rozdává-li je před svým obchodem, třebaže se tu působí 
soutěžiteli nepřímo škoda a jednající může to věděti. Proto, an odvolací 
soud nemůže dojíti k přesvědčení, že žalovaný jednal v úmyslu soutěže, 
není tu skutkové povahy § 1 a míniI-1i žalobce, že mu přece jen byla 
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způsobena škoda, měl jiné zákonné ustanovení, by pro ni žalovaného 
žaloval, nikoli však zákon o nekalé soutěži, jenž se na tento případ ne
hodí. Vzhledem k tomu neni dále třeba obírati se zevrubněji otázkou, 
žalovaným nadhozenou, zda mohl býti podmětem závadné činnosti a 
je-li žalobce aktivně oprávněn k žalobě; je tomu zajisté tak, an se zleh
čování podle § 10 může dopustiti i nesoutěžitel (arg. slovo »kdo« v § 10 
a 46), a jest k žalobě oprávněn soutěžitel, jehož se čin bezprostředně 
dotýká [§ 15 (2)], tak že závadný stav může v případě zlehčování 
nastati i mezi producentem, jímž jest žalobce, a obchodníkem, jímž jest 
žalovaný. Vzhledem k tomu netřeba se dále zabývati otázkou, týkající . 
se další podmínky § 10, to jest pravdivosti nebo nepravdivosti údajů, 
pokud se týče provedení důkazů pravdivosti, a s tím související výtkou 
nedostatečného nebo nestranného zhodnocení provedených důkazů. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soudu 
druhé stolice, by o odvolání žalovaného znovu jednal a rozhodl. 

Důvody: 

Vzhledem k zjištění odvolacího soudu v dovolacím řízení nenapa
denému, že žalovaný pronesl pozastavený výrok o žalobcově dobytku 
jen v úmyslu, by si jeho dobytek sám zajistil, nikoli za tím účelem, by 
žalobci odlákal kupce, lze podle sběhu věci v souzeném sporu nižšími 
soudy zjištěného v podstatě souhlasiti s úsudkem odvolacího soudu,. 
že není uskutečněn zákonný znak zlehčování podle § 10 zák. o nek. 
soutěži, který předpokládá, že žalovaný učinil údaj o žalobcově podniku 
za účelem soutěže, totiž, by postavení zlehčovaného podniku seslabil 
v soutěži, tedy způsobil újmu žalobci jako soutěžiteli v poměru k jiným 
soutěžitelům. Ale právně mylný (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) jest názor odvo
lacího soudu, že na souzený případ nelze použíti povšechného ustano
vení § 1 zák. o nek. soutěži, protože prý i tento zákonný předpis před
pokládá, že proti dobrým mravům soutěže jednající jedná v přímém 
bezprostředním úmyslu proti soutěžiteli, maje přímo v úmyslu jej po
škoditi, nebo aspoň věda, že jej může poškoditi. Než zákon o nekalé 
soutěži praví v § 1 »kdo d o s ta nes e ..... v rozpor ..... jednáním 
způsobilým poškoditi, může býti žalován .... « Tímto neosobnim rčením 
naznačuje zákon důrazně, že pro naplnění skutkového děje § 1 není 
třeba zvláštnich subjektivních náležitostí, jako jsou vědomí, úmysl neb 
vina, že stačí, když se žalovaný octne v rozporu s dobrými mravy sou
těže, i když si toho ani není vědom, že tudíž mu žalobce nemusí doka
zovati subjektivní zavinění. Správnost tohoto názoru jest dotvrzena dů
vodovou zprávou k zákonu o nekalé soutěži. Podle· ní stačí pro žalobu 
zdržovací (odstraňovací) pouhá objektivnost, t. j. skutečnost, že jednání 
jest v rozporu s dobrými mravy soutěže a jest způsobilé poškoditi sou
těžitele. Aby tato objektivnost byla co nejurčitěji vyznačena, voli osnova 
zvláštní neosobní dikci (»dostane se«), kterou se zbavuje žalobce nut
nosti dokazovati jednajícímu zavinění. Žalovati lze tedy touto žalobou 
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, • 1 toho že jedná proti dobrým mra., 
i toho, kdo si nebyl naprosto veGd'n: . t;kovým objektivně jest, steJne, 
vům soutěže, pokud jen Jeh~. JJ ~~nh mravů a pod. Nerozhoduje rov
jednal-li v omylu, z. n.ez~~los 1 t h ryž~ jeho jednání je způsobilé poško
něž, byl-li. si jednaJ:~l ,!e om ,o ~k skutečně bylo. Tímto ~něJ.!ím § 1 
dlll souteZltele; staCl, ze t~mu ~t lze se setkati v generalm klausull 
odstraněna jest 1 po~hybnos , s:, . 't0~, roti dobrým mravům předpo
cizích záko~o~árst':.'! z~~ tollz ](~ ~·t~~o~t). čili nic. Osnova posti~uie 
kládá v ~a~dem r;>npa e VlllU . e ~ravůtÚ v uvážení, že hospoda~sk~ 
i nezaVlllena ]ednalll prol! d~brym kl' ká potřeba činí nutným chraml! 
život zná takové přír;>ady a ze J'ra I~ ícímu se třeba jen objektivně 
ohrožené ,so~těŽ1te1~ 1 p~~l! 'poclll~~h]~~ého právního názoru, nevyřídil 
jako jednam nekale. Vlc. aze]e ~ o 'J. tech ro rozhodnutí sporu pod
odvolací soud odvolam zkaloyantehod vd cta~ně ~ tomu účelu byl odvolací 
statných. Musí proto ta uClm 1 .' o a e .' 
rozsudek zrušen (§§ 5)0 a 496 C1S. 3 c. r. s.). 

čis.10IH2. 

d 
• . odle § 828 obc· zák. postavil-li si spoluvlastník bez J eozmenup . . ., rok - tour 

svolení ostatních spoluvhstnlldi na společném poze uzen . 

(Rozh. ze dne 12. března 1931, Rv I 46(31.) 

, . d' hal! se na třetím spoluvlastníku, 
Dva spoluvlastnlCl ,pozemku ?ma s olečného pozemku betonovy 

by byl uznán povmnym o~stra~~: J~ pbstavený žentour a uvésti vše 
základ, násyp a na bbe~obnolvem ~a ě~o s o u d y vše c h tří s t o I i c, 
v původní stav. Zalo e Y o v~ ov 
N e j vy Š š í m s o ude m z techto 

důvodů: 

•• .' k žd' k jedné třetině a žalovaný 
Jest nesporno, ze zalo~cl JSou a ~ že žalovaný bez jejich svo

k jedné šestině spoluvlastlllky p.oz;mku "emku žentour. Tím žalovaný 
lení postavil si na tomto, sp.olr~e;n Pd;oť užívá takto bez jejich svo
nepochybně zasáhl do. prav :a ,o cu, ': lim a v lučuje z tohoto užívání 
lení lysickX u;čité čásl! .sP~dec~:~o~:\eest v or~vozu. Jde proto .zřejmě 
zalobce, ze]mena v dobe28 Yb. 'k jak správně uznal odvolacl soud. 
o změ,:u, ve smyslu § 8 ?~. za ., zddí rozhodnutí uveřejněn~ ve 
Dovolalll nepravem odvolava se na .] k h'" ť. právní nazor 

d·' 371 4017 a 4615 jez naopa aJl yz • . 'b' 
sb. n. s. po C1S.. '. d. • každý spoluvlastník můze sice II 0-
a podotýká se k ]e~o vyvo t;m, ze. ..; • k věcí samou nebo ně-
volně nakládati sv~m •. ,d~ellllm 'p':~l!et;', z z~i~~a samovolně nakládati a 
kterou. lysickou, Jel' ~as.h neř~J ~~f:Jou věc, ježto věc není jeJ.! jeho, 
postavIl! ostat~l1 podlln.lk1 P ., 7050). Dovolání se odvolava ne
nýbrž také C1Zl (sr~vn§eJ 6s 'b~' s"kC1S'neboť nižší soudy nedávají § 828 

, i na předpIS o c. za ., I' s 
pravem ... I .. ky' 'vychází z vlastního smyslu s ov a z Ja -
obč. zák. ]llly smys , nez ]a 22 

Civiln[ rozhodnutí XIII. 
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ného zákonodárcova úmyslu, podle něhož jen všichni podílníci pospolu 
mají býti neomezenými vlastníky společné věci (slova § 361 obč. zák. 
» •••• pokládají se ... za jednu osobu«), a žádný z nich nemá tudíž 
býti oprávněn, se společnou věcí, pokUd se týče s některou její 
částí nakládati bez souhlasu druhých, po případě soudu a zasahovati 
takto neoprávněně do práv ostatních podílníků, jak vysloveno zejména 
1 v rozhodnutích výše uvedených sb. n. s. čís. 371 a 4017. 

čís. 10613. 

, ~de o vě: prázdninovou (§ 224 čis. 7, nový doslov, c. ř. s.), domá
ha-I! se zamestnanec na zaměstnavateli po skončeni služebniho poměm 
náhrady škody z opomenutí zákonné a smluvní povinnosti k ohlášení 
k pensijnimu pojištění a ku placeni celých pojistných příspěvků. 

(Rozh. ze dne 12. března 1931, R II 25(31.) 

Žalobce uplatňoval proti žalované stavební společnosti nárok na 
náhradu škody, jež mu vzešla tím, že žalovaná, ačkoli byl n ní zaměstnán 
jako technický vedoucí staveb nepřetržitě od 1. prosince 1920 do 1. pro
since 1926 a ačkoli se zavázala při jeho přijetí do služeb, že bude platití 
celý příspěvek na jeho pensijní pojištění, tedy i tu část, kterou podle 
zá~ona .měl platiti .žalobce jako zaměstnaný, platila skutečně celý pří. 
spevek Jen do 15. cervna 1924 a toho dne ho u zemské úřadovny vše
obecného pensijního ústavu v Brně bez jeho vědomí a svolení odhlásila . 
ačkoli, j;,ko tec?,I.;i~ký staybyv~doucí byl dále u ní zaměstnán a podléh"l 
pensljmmu pO]lstem, a ze nasledkem toho když dne 1. prosince J926 
z jejích sl?žeb vystoupil a se osamostatnil ~ od pensijního ústavu podle 
u~!an?Ve?l ~ 25 zako~a.o pensijním pojištění žádal vrácení pensijních 
pnspevku, ]lm, vlastne ,~alo,vanou za ne~o zaplacených, byla jeho žá
dost s poukazem k odhlasem ze dne 15. cervna 1924 zamítnuta .. p r o -
ce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d v o ] a c í 
s ~ II d odmítl 0?ovo1ání žalované pro opozděnost. D ů vod y : Pravdu 
ma dvolate1ka,ze J de o spor zaměstnance proti zaměstnavateíi o ná
hradu škody z opomenutí zákonné a smluvní povinnosti k ohlášení 
k pensijnímu. potištění a. placení celých pojistných příspěvkú, tedy 
o spor ze ~lu~eb~lho pomer~. Ale právě yroto jest její odvolání proti 
rozsu~ku, Jenz. Jl byl dorucen d.~e 24. servna 1930, opozděné, iežl0 
takoveto spory JSou podle § 224 CIS. 7 c. r. s. v doslovu zákona ze dne 
19. ledna 1?28,. čís. 23 s~; z. a n. věcmi feriálními, v nichž soudní prázd
mny nema]l vhv na pocatek a uplynutí lhůt a odvolání byh podáno 
na poštu teprve dne 8. září 1930. ' 

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

neboť 

jeho vývody není vyvráceno správné, věci i zákonu vyhovující a proto 
dovolacím soudem schvalované odůvodnění napadeného usnesení. 
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Čis. 10614. 

žalobní nárok vymáha jiciho věřítele proti poddluž~ík~ ze zanedbán! 
soudního zákazu daného poddlužníku podle § 294 ex. r., Jest posuzovati 
(co do přípustnosti opravných prostředků) jednotn,ě, třebas z~~~d~m 
jeho jest, že poddlužník nesrážel dlužníku zabavene platy v mestcmch 
obdobich. 

(Rozh. ze dne 12. března 1931, R II 37(31). 

Sporem domáhal se žalobce na žalova~é firmě plnění, j~ž ,odyoz~je 
z usnesení okresního soudu ze dne 28. kvetna 1928 v exekucm veCl za
lované firmě již v červnu 1928 doruč~néh?, jí~Ž. byla žalobci p~volepa 
proti jeho dlužníku exekuce zabavemm .. J,;dpe tr~hI.;y Jeho ,sl~zebmch 
platů jako zaměstnance žalované hrmy clm~lch .r?cn~ VIce men~ 30.000 
Kč s omezením že musí dlužníku 6.000 Kc rocne zustah v~lnyc~ a za; 
ba~ené platy bÝly žalobci přikázány k vybrán~. Žalobce 0l!lf,al zalob?' 
nárok o skutkové tvrzení, že žalovaná fIrma, ac byla upommaI.;a, neucI: 
nila dosud dlužníku srážky z platu, a že kdyby mu byla aspon I?O Kc 
měsíčně srážela, jakž se žqlobci i s1!'I.u~ně z.avázala, m~;;ela by mlh pr,? 
žalobce zadrženou za osmnáct meSlCU zazalovanou ~astku 1.800 Kc; 
Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamlt~. O d vol ~ c : 
s o u d odmítl odvolání jako nepřípustné~ I? ů.v o d y : ~alobce don;aha 
se zaplacení částky platu, který má dluzmk Jako za1!'ť;st;,anec u zal~
vané firmy, ve výši 100 Kč měsíčně, tedy !a .. l~ meslcu. po 1O? Kc, 
celkem 1.800 Kč. Právo zaměstnance na opetuJlcl ~e odme~u z duvod~ 
trvalého konání služby netvoří jednu, nýbrž tohk ]edn?thvych obhg~Cl: 
kolik periodických platů zaměstnanci přísl~ší, ponev~d~ pIa! pro kazde 
Gbdobí přísluší z jiného důvodu, totiž z duvodu kon~m .sluzby v tomt? 
období. Jest tu několik právních důvodúa pr~to. t~e nek0.11~ obhg~cl; 
Každá zaměstnancova pohledávka na zaplacem o~men)' 0J:lra se o Jm)' 
právní důvod, má svůj vlastní právnický osud. a Jest ~P!~e, samostatna; 
V souzeném případě má dlužník u žalova,né fIrmy, m~slcm ~Iat: a ~a 
proto proti žalované firmě tolik samostatnych na, ruznych pra,:,mch. ~u:
vodech se zakládajících pohledávek na zapl~Ce!!l odmeny, ~o!lk. meS1CU 
konal službu. Žalobce domáhá se zaplacem castek osmnach ]ednotl!
vých pohledávek služného dlužníka po 1.00 Kč ~ platu dl~žníka ,o u~ne: 
sení o zabavení nebo o vlastní závazek zalovane strany, vzdy ma kazda 
částka povahu úP!l}ě samostatné pohledávkt pomá}lá-Il ~e žalobce. za
placení osmnácti castek po 100 K za 18 meslcu, prevysu]e SIce z~zalo: 
vaná suma 300 Kč ve skutečnosti jest však tato suma součtem naroku 
nižších než 300 KČ, a přicházejí k platnosti předpisy o řízení ve věcech 
nepatrných, ježto jde o nepatrnou věc. Podl~ il 501 c. ř. s. m~ž~ v ~e
patrných věcech rozsudek prvého soudce byl! napaden odvolamm len 
pro zmatečnosti vypočtené v § 477 čís. 7 c. ř. s. Jelikož odvolání tyto 
zmatečnosti neuplatňuje, jest podle zákona nepřípustné a bylo proto 
v neveřejném sezení odmítnuto(§§ 471 čís. 2 a 474, odst. 2 c. ř. s.). 

22' 
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N e j vy Š š í s O U d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by, nehledě k odmítacím důvodům, w věci dále jednal a rozhodl. 

Důvody: 

Jde o jednotný žalobcův nárok proti žalované firmě ze zanedbání 
soudního zákazu ve smyslu § 294 ex ř. podle něhož měla zabavené 
a žalobci ~ vybrání přikázané části služebních platů dlužníka pro ža
!obc~ zadrzeh ~ Jemu na požádání vydati. Na tomto právním důvodu 
Je~t ,~al?ba z~~ozena a n.edomáhá se jí žalobce na žalované firmě vydání 
,?e~lcm~h srazek ze s!uzebních požitků dlužníka, o nichž výslovně tvrdí, 
ze Je vubec nekonala, a proto výše těchto srážek ať soudem uložených 
nebo stranami smluvených při posuzování přípustnosti odvolání v této 
rozepři vůbec nepřichází v úvahu. 

čís. 1()615. 

• K~ stížnosti na soudní opatřeni v mimosporném řizení jest oprávněn 
kazdy, kdo mní se jím býti stížen, jest-Ii opatření zpftsobi1é dotknouti 
se jeho práv, ať majetkových, ať rodinných, ať přímo, ať n~přimo. 

. Prozatímní opatření poznámkou zákazu zcizeni a zatižení podle dru
heho odstavce § 384 ex. ř. není na závadu dobrovolné dražbě nemovitostL 

(Rozh. ze dne 12. března 1931, R II 53/31). 

s o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh na povolení dobrovolné 
s~udní dražby po~emků, ježto v pozemkové knize byla plomba ohledně 
navrhu na prozahmní opatření zákazem zcizení. Rek u r sní s o u d 
zrušil, napadené ,:snese.ní a uložil prvému soudou, by nařídil rok k po
vol.em dobrovoine drazby pozemků a pokračoval v dražebním řízení. 
D_~ vod r : .. Plomba ve. vložk~ch, jichž dobrovolný prodej na žádost 
stez?vatelu zad,;n,. ~ ~dyz Se lýka prozatímního opatření zákazem zci
zem" ne;zna~ena Jeste obmezení vlastníka v jeho disposici s pozemkv 
do te mlry, ze by v tomto období bylo již odůvodněno zamítnutí návrhil 
na povolení dobrovolného prodeje. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu toho, v jehož 
prospěch byla nemovitost zatížena prozatímním opatřením zákazem 
zcizení. 

Duvody: 

!"a. otázku nadhozenou samým dovolacím stěžovatelem -zda jest 
?pravnen k dovolací stížnosti, jest odpověděti kladně. Jde ~ nesporné 
nzení a v nesporném řízení jest oprávněn ke stížnosti každý, kdo se 
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pokládá soudním opatřením v nesp~~né věci ~a stíže?-a, bylo-li .napa~ené 
opatření způsobilé, dotknouti s~, stezovatelovycl:,prav, ať maJetkovych, 
ať rodinných, ať přímo, ať nepr.,mo \51". roz~. CIS. ~667 S?: n. s.). ~a
padené usnesení jest k tomu zpusobIie, ne~ot by~~ JIm nan~ena drazba 
nemovitosti zatížené ve prospěch dovolaclho ste~o~atele !akazem. :':CI: 
zení. Ale dovolací stížnost není věcně oduvodnena. !,e!reb~ se smll 
o právních následcích tak zvané "plomby«, t. j. vyznacem tuzkou po~le 
§ 3 náv. k proved. kn. zák., neboť dovolací stížnost n~mohla by. mlh 
úspěch ani kdyby knihovní zápis, jehož se »plomba« týkala, tohz P.?
volení pro~atímního opatření zákazem zcizení podle § 382, 384 ex. r., 
byl býval v době rozhodnutí prvého soudu o zamít!l~tí návrhu ~a po
volení dobrovolné dražby již proveden. Jak neJvyssl soud vylozll v.e 
svém rozh." čís. 1047 sb. n. s. mají zápisy, lder~ byly p? poz.?-ámce. z~· 
kazu podle druhého odstavce § 384 ex. ř. vykonany na zaklade opa.tre!l1, 
jež odpurce ohrožené předsevzal proti zákazu, podle usta:.\Ovem trelIho 
odstavce téhož § proti ohrožené straně účinnost jen pro príp.ad, b~de-h 
její nárok na nemovitosti nebo knihovní právo právoplatne zamltnut. 
Zákon sám tu zřejmě uznává přípustnost dalších zápisu a jen účinnost 
jejich činí závislou na právoplatném zamítnutí nároku strany ohrožené. 
Zákazem zcizení a zavazení nestala se povinná strana nezpusobllou, by 
s knihovním tělesem nebo právem nakládala; její disposice a knihovní 
zápis podle této disposice jsou proti ohrožel!é straně bez~čin?-ými jen~ 
bude-li právoplatně uznán ~árok strany, kten; ~ylo prozatImm ,opatrem 
zákazem zcizení a zavazem povoleno. K dluzmkovym dlSposlclm (opa
třením) o jeho nemovitosti patří též provedení její dobrovolné dražby 
soudem, neboť i ta jest v podstatě jen zvláštní odrudou kupní a prodejní 
smlouvy, při níž se toliko kupíte! a kupní cena určí zpusobem stano
veným předpisy o dobrovolné dražbě. Případným provedením dob.ro
volné dražby nebude tudíž dovolací stěžovatel ve svých právech mJak 
dotčen a to ani tehdy, nebude-li snad jeho nárok, jejž na prodávanou 
nemovitost vznesl, právoplatně odmítnut. Uložil proto rekursní soud 
prvému soudu správně, by rok k povolení dobrovolné dražby pozemků 
nařídil a v řízení dražebním pokračoval. . 

čís. 10616. 

Mezinárodní železniční doprava zbožl. 
Ustanovení čl. 27 M. Ú. ž. platí i pro nároky na vrácení přeplace-

ného dovozného. 
Doplňovací ustanoveni čís. 3 ke čl. ·-l2 M. Ú. Ž. nemá moc zákona, 

jímž by byla změněna pravidla mezinárodní železniční úmluvy. 
železniční tarify jest vykládati přesně. S hlediska železniční dopravy 

jest »vývozem« každá přeprava zboží °ze stanice tuzemské do ciziny, 
»prftvozem« pak přeprava zásilky podané v cizině s přímým nákladním 
listem k přepravě přes domácí území do jiné cizozemské stanice. 

(Rozh. ze dne 12. března 1931, Rv 11 72130). 
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Fir:na Sch. a spol. ve Lvově zaslala v době od 22 ~ . 
31. kvetna 1927 drahou ze stanice Podw I . kvetna 1927 do 
zásilek vepřů, koupených v Rusku a to n '~I o~z~Bka / t Polsku celkem 22 
dopravu železniční firmě Sch a ~pol v ~ h m~~ lU ~ro mezinárodní 
mou a polskými drahami uj~dnána rl o ~mmle. eZl odesílající fir
po dobu od 10. dubna 1927 ~ ~ o~ravm srn o~'ya. V Polsku platil 
tarif XUV" latn' r ' az vcetne do 30. ,zan 1927 »výjimečný 
polských dr~: do ~šrch vyvoz d~o ;:1Zlny p,ro lIste zboží ze všech stanic 
rifu XLIV byl od 15. čertno:~~~I~mSh stam~. :: tomuto výjimečnému ta-

~~h1j~~~~~l ~r;:' ~::~kfr~rI~ec~:~P~!:~iceo p~flJ~k' ;r~~~ž ~M:;~~~ 
tarifu XLIV, nýbrž podle výjim~č~~hoc:talr d~rav~e podle výjimečného 
tohoto účtování o 990'40 polských zf Jr~ u ~9f.alobce zaplatil podle 
více" než, by činil poplatek podle výjfm~čn~ o t 'f 2°lLollvských zlatých. 
o vracem tohoto vyššího dovoznéh ,o an u, . Reklamace 
I!'ítnuta polským ředitelstvím státr:;~~ogr~a : P~lsk'tch dra~, byl~ ?d
ze se na tuto zásilku nevztahu' ... ~,e. vove, s oduvodnemm, 
o transitní zásilky. Dále SděliloJeu~~álm~c13Yd;aIl~ ~L}V, poně~adž jde 
X~ IV byl vydán s úmyslem, poskytno~ie \'h lde 

SVl, ze vy]1!~~cný t~rif 
puvo~u,. na ~rozdíl od výjimečného tarifu 1L~ 1r~ 1;'ro Z?OZ1 pO,lske~iJ 
slovne Jakozto transitní tarif Po 't t" kt

y 
Je pOJm,enovan vy

železniční erár dvě žaloby ~ vrá~:n;l nU! !e 'hamac~,p'odany na čsl. 
Pro c e s II í s o udp r v é st l·?l zn;l~e~e o VySSlUO dovozného. 
s o u d uznal podle žalob D ~ v ~cde .za o u zamít!" o ~ vo I a cí 

d?statku 'pasivní legitimace ~a straně žafo~a:rj~~t ~eoJ~~~a~a:~~ t ~
~~~fru(3)ze le!ptJ~ace čsl., ž,elezničnfho. e;áru j~ odůvodněna podle čl.° 2~' 
, , . m. z. u. Tento clanek Je Jedmym ustanovením m ' , kd . 

;!;~~~:J~:~~!a~~~~1fý ~~~~~~~~:~~~e:~;E~dif~l!~;iiT;if,:;:~~ 
S~IO~VY. Po~le Jasneho doslovu tohoto článku měla jím býti }ešena 
~í~~ ~ paslvn.' ~egltJmace pro veškeré nároky z mezinárodních železnič
, , UOPtravmc, ~mluv, tedy i pro nároky na základě čl. 12 odst 4 m 
z. u. s anovem cl 27 odst 3 "~,,, . . ' 
sporu á není j ím ~ikterak feše~~ Z~t~~{:slkd~azku pasIVní legitimace ve 

~O~tt\ ~akové, ~ár?ky před ~porem (rekla~ační řfz~:í)~l J~~~efen, ~l~a~ 
Zař~zení ~i z;7 ~ v:t~hu!e se Jen na mnposoudní u?l~tňování nároků. 

'k ,', . ze. u. za ustanovem o nahrade skody za ztrát' 
h?~o~f~~;ma ~~~j:mnato~~ží, j:kJž. i za. o~ozděné ~odání vysvětluje ~~. 
~sn?vy, zá:ona, v ?íž ot~z~a P~~ifi;iceJh;~a bl:še~~ej!~t p~~ !~~~~r~~~ 
d
e a Pne I' naprrYl' Yk ze :d~atY'dPkoskozem a ubytku na zboží a z opozděného d~-

. onecne re a ci však u ' " čl, 27, třetí o,dstavec se n:~ vztah?~~~~e~: ~~~~:é ~~~~~y z; ~~~~~~;~~! 
~~~~p~~~r~v~~~o~ě.IUVla~~~:~m ú~~fek p~n~cháuo, dřívější umístění t~hoto 
poskozený nebyl nucen domáhati sem ná~r~~y P[:~dlSU bylo patrkne, by 
ze prakhcky docház' k t " Y v Clzozems u, tak 
která zbož' k dl, 0I!'u, ze odesll~~~1 zpravidla žaluje první dráhu. 

I oprave prevzala, a pnJemce poslední dráhu, od které 
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zboží převzal. Sdílí tudíž odvolací soud názor vyslovený již prvým sou~ 
dem, že československý železniční erár jest pasivně oprávněn. 

Naproti tomu posoudil soud prvé stolice věc samu nesprávně po 
stránce právní. Jediné rozhodující otázkou v tomto sporu bylo, zda vý
jimečného tarifu XLIV polských drah bylo lze použíti na dopravy ži
vých vepřů pocházejících z Ruska a přepravovaných Polskem tak, že 
došly nejprve do pohraniční stanice Podwoloczyska, tu byly vyplaceny 
a hned zase novými nákladními listy podány dále k dopravě do čsl. 
pohraniční slanice Bohumína. Nesporno jest, že výjimečný tarif XLIV 
platil jen pro vývoz za hranice a že tudíž v první řadě rozhodujícim jest, 
co v železničně-tarifním smyslu jest rozuměti výrazem: »vývoz za hra
nice". Otázka ta nemůže býti pochybná; již podle slovného výkladu 
nemůže se v železničně-technickém smyslu »vývozem za hranice« roz
uměti nic jiného, než přeprava z jednoho státu do druhého, takže dráha 
jednoho státu přej ímá přepravu zboží z některé své stanice do některé 
stanice cizího státu. Při tom jest zcela lhostejno, zda se jedná o zboží 
domácího původu, či o zboží dovezené z jiného cizího státu. Má-li vý
jimečný tarif stanovený pro vývoz obmezen býti na zboží tuzemského 
původu, musí to v tarifu samém býti výslovně vyznačeno, jak se to také 
často v tarifech děje; nebyl-li tarif takto omezen, musí ho býti použito 
na veškeré zásilky, které v některé stanici Polska byly k dopravě po
dány do některé pohraniční stanice sousedního státu. Není však sporno 
v souzeném případě, že veškeré vagony byly v polské stanici Podwolo
czyska znovu podány k dopravě a že tudíž v železničně technickém 
smyslu jde o provedení dopravy ze stanice Podwoloczyska do stanice 
Bohumína. Že slovo »vývoz« v jiných než železničně-tarifních oborech 
může míti a mívá jiný význam, lze beze všeho připustiti, to však ne
přichází v úvahu při řešení otázky, zda pro železniční dopravu přes 
hranice lze použíti výjimečného tarifu stanoveného pro vývoz. Připustiti 
lze také možnost, že snad tarif ten byl míněn jen pro vývoz zboží pol
ského původu, avšak to by bylo muselo býti v tarifu výslovně a pro 
každého smluvníka dráhy poznatelným způSobem vyznačeno, neboť ta
rifní předpisy třeba vykládati přesně. Ale právě tento přesný výklad, 
řídící se jen vyjádřeným smyslem, nikoliv snad tarifně-politickými úva
hami, svědčí proti názoru strany žalované. Že tento výklad je správný, 
tomu nejlépe nasvědčuje, že polské. dráhy vydaly s platností od 15. 
června 1927 dodatek III. k výjimečnému tarifu XLIV, jímž použití tarifu 
toho bylo obmezeno doložkou dovozu povozem nebo vlečkou do stanic 
odesílacích a tím, že pohraniční stanice byly z tarifu toho vyřazeny. 
Z toho jest patrno, že tu šlo o změny tarifu, Jak také dokazují slova: 
»změny a doplňky« v úvodu k tomutá dodatku, a že tudíž změny ty 
mohly platiti teprve od 15. června 1927, že se však na dříve provedené 
dopravy nevztahují. Než, i kdyby bylo, pravdou, co tvrdí strana žalo
vaná, že šlo jen o bližší vysvětlení tarifu, dokazovalo by to jen, že znění 
tarifu bylo nejasné a zavdávalo důvod k pochybnostem o jeho smyslu; 
taková nejasnost jde na účet dráhy (§ 915 obč. zák.) Cl musí si tudíž 
dáti líbiti výklad ve svůj neprospěch. Samo Polské ministerstvo doprav
nictví ve Varšavě svým dopisem ze dne 5. května 1927 sdělilo redakci 
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čas?pisu "Tarifanzeig~r<{ ye Vídni, že výjimečných tarifů jest použíti 
take ~ro zasllky, ktere. dosly z clzozemska do Polska a zde v některé 
stamcl byly .re~xpedo~v,:ny zase do cizozemska. Ovšem zároveň mini
steEstvo vyl~cu]e pO~Zltr }anft! XliV na reexpedované transitní zásilky, 
avsak s oduvodnemm, ze pry v krátké době vyjde dodatek stanovící 
obmezova5i. doložky. Toto odůvodnění není ovšem přiléhavé,' neboť ne
lze VyIOUCll! p!ahlOst !anfu poukazem na ještě neuveřejněný, v budouc
nosl! tepr~e ocekavany dodatek, o němž mohlo věděti jen ministerstvo. 
Ree;cpedlcl Lest .ro:,u;něti, j.ak všeobecn~ známo, znovu podání došlého 
ZbOZl be.z prekladam pouhym vyplacemm starého a vystavením nového 
naklad~lho hst~. ~eexpedice s uskladněním jest jen zvláštním druhem 
reexpedlce a prave. z toho, že Polské ministerstvo poukazuje na očeká
van] dodatek, ktery bude obsahovati doložku o dovozu povozem nebo 
vl~ckou do stamc~ o,desí1ací" lze so~diti, že teprve tímto obmezením 
mely reexpedov~ne zasllky byh vylouceny z tarifu XLIV. Kdyby mini
sterstv?~bylo mlll!lo r:exp~dicí s uskladněním, neměla by tato doložka 
tep!o uCllle~, po~eyadz pr~ novém podání k dopravě se zboží zase při
nzelo ze sKladlste na drahu. Z toho jest tedy patrno, že také Polské 
mllllsterstvo samo, dokud nevyšel dodatek III., uznávalo, že podle do
~lovu tanfu XLIV tento se vztahoval na veškeré zásilky expedované 
1 reexpedované z některé stanice Polské. Jest tudíž odvolací soud toho 
nazoru, že ~a zásilky, o něž tu jde, bylo použíti výjimečného tarifu 
XLIV, Polskych d~ah. K tomuto přesvědčení dospěl soud na základě 
:,Ias~n: ~v~hy o"vyk!~du dO?lovU tarifu; jde o ryze právnické otázky, 
J1C~Z resem nepnslusl znalcum. Rozcházely-li se posudky znalců v tom 
smeru, nezavdávalo to důvod k přibrání třetího znalce aniž k jinému 
opatření ve smyslu § 362 c. ř. s. 

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

o ů vod y: 

Nejvyš~í soud souhlasí v obou právních otázkách, podstatných pro 
rozho~r:uh sporu, se S?uderr: odvolacím. Pasivní legitimace českoslo
ven~~e zel~ezmce J:st oduvodnena čl. 27 mezinárodní úmluvy o přepravě 
ZbOZl po zelezmclch ze dne 14. října 1890 čís. 186(1892 ř. zák. kter:\ 
v ,čase ~porných 7ásilek ještě platila a ustanovovala, že nároky; mezi
:larodm nakladm smlo~vy mohou býti uplatněny žalobou podle vůle 
zalobcovy buď prol! draze, která zboží přijala ku přepravě nebo proti 
drá~e?,~která je posled,-,í s nákladním listem převzala, nebo 'proti dráze, 
na !e]lZ tral! se stal~ sk~da; Ustanoyení toto jest obecné povahy a Dlatí 
~ plO t;taroky na, VraCe!!l preplaceneho dovozného, neboť i tyto nároky 
JSou naroky z nakladm smlouvy a není pro ně zvláštního ustanovení 
o !om, l?ro,ti které drá;,e mají býti uplatňovány. Veškeré pochybnosti 
pravn~, cellCl t?muto vykla~u, I?;usí býti pokládány za rozptýlené usta
,-,ov~mm. § JO ~el: dop~avmho radu ze dne 11. listopadu 1909 čís. 172 
r. zak., ]enz prave tak Jako pozdější československý železniční dopravní 
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řád čís. 203/21 a dřívější železniční dopravní řád pro Německo výslovně 
praví, že pro soudní uplatňování nároků na vrácení dovozného proti 
železnici platí předpis § 100 žel. dopr. ř., který má týž doslov jako 
čl. 27. M. Ž. O. Poněvadž podle § 2 zákona ze dne 27. října 1892 čís. 
187 ř. zák., na jehož základě byly železniční dopravní řády čís. 172/ 
1909 a 203/1921 vydány, jsou jejich ustanovení jen provedením zásad 
stanovených v mezinárodní smlouvě, jest jejich předpis o vymáhání 
přeplatků na dovozném autentickým výkladem mezinárodní úmluvy, a 
jest se jím říditi i při zásilkách mezinárodních. Prak1ické obtíže vzniklé 
tímto předpisem mohly býti a byly důvodem pro jeho změnu v nové 
mezinárodní úmluvě a v novém železničním přepravním řádu, nemohou 
však býti důvodem pro jiný právní výklad. K doplňovacímu ustanovení 
č. 3 ke čl. 12 M. Ž. O., jehož se žalovaná strana dovolává pro svÍtj vý
klad, nelze vůbec přihlížeti, neboť nejen že nebyl soudu předložen, ne, 
bylo ani udáno, kde, kdy a kým byl vydán. žádným způsobem nemůže 
mu býti přiznána moc zákona, jímž byla změněna pravidla mezinárodní 
úmluvy (čl. 4 M. Ž. O.). 

Ve věci samé uznal odvolací soud správně, že dovozné z Podwo
loczysky do Bohumína mělo býti vypočítáno podle polského výjimeč
ného tarifu XUV, platného pro vývoz zboží v něm udaného do ciziny. 
Musilo tak býti uznáno již podle obecných zásad o užívání tarifů, i kdyby 
nebylo obchodní smlouvy mezi republikou československou a republi
kou Polskou ze dne 23. dubna 1925 čís. 202/1926 sb. z. a n., jež ve 
čl. XVIII a XX, pak v závěrečném protokole (str. 918-919 sb. z. a n.) 
zaručuje všemu zboží prováženému republikou Polskou do českosloven
ska bez ohledu na jeho původ výhodu nejnižších tarifů, platných pro 
stejné zboží domácí, a ustanovuje, že každou prohibitivní tarifní doložku, 
vylučující použití vnitřního sníženého tarifu, jest považovati za neplat
nou. Mínění prvního soudu, že tato smlouva nebyla v čase sporných zá
silek ještě v platnosti, jest omylné, neboť nabyla podle doložky při
pojené k jejímu vyhlášení platnosti již dne 6 .. listopadu 1926. Jak správně 
zdůraznil soud odvolací, musí býti železniční tarify vykládány přesně, 
pravidlo o výkladu podle patrné vůle stran pro ně neplatí. Nutnosti do
slovného výkladu řádně vyhlášených tarifů dovolávají se železnice 
s úspěchem v nesčetných případech, když účel tarifu svědčí pro nižší 
dovozné, než podle jeho doslovu bylo vyměřeno, nemohou proto DO
ukazovati na důvody, které vedly k vydání sníženého tarifu v případech, 
kde doslov tarifu mluví proti železnici. Nutnost přesného výkladu želez
ničních tarifů má příčinu v tom, že železnice musí pověřiti vyměřováním 
dovozného velké množství svých lidí nejrozmanitějších názorů, zkuše
ností a schopností a jest při tom podle jedné ze stěžejných zásad želez
ničního práva (čl. 11M. Ž. O., § 6 ž. d. ř.) povinna užívat tarifů proti 
každému stejným způsobem. Této své povinnosti může železnice vy
hověti jen, když možnost různých výkladů jednotlivých tarifů bude 
pokud možno vyloučena, tedy jenom přesným výkladem doslovu !arrlu. 
Všechny národohospodářské a obchodně-politické důvody, ze kterých 
byly jednotlivé tarify vydány, musí zůstati při jejich výkladu mimo 1'0-
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čet, jest!i. doslov tarifu jasný a srozumitelný. V souzeném případě neb I 
sice zJ1sten doslov sporného výjimečného tarifu XLIV ac· byl' I· y. 
d . , . ' I S ysem 

va znaJC1,. ale vada tato, nem podstatnou, ponevadž není vůbec sporu 
o, tom, ze Jeho ustanovenI dopadala na sporné zásilky. Důvod ze kte. 
reho }al~vaná stmn~ broj,í pr?ti j~ho použití jest jen ten, že tarif jest 
ozn~~en. Jako, tanf ,"yvozm, coz pry znamená, že ho lze použíti jen pro 
zbozl domaclho puvodu, sporné zásilky však byly dovezeny do Pod
woloczysky drahou z Ruska, šlo tedy o průvoz cizího zboží. S hlediska 
železniční dopravy jest však vývozem každá přeprava zboží ze stanice 
tuz~,?s~é d~ ciziny, průvozem yak p!ep.rava zásilky podané v cizině 
s pnmym nakladnlm hstem k preprave pres domácí území do jiné cizo
zemské stanice. Sporné zásilky byly zásilkami vývoznimi, poněvadž 
byly, poda~y na stamcI tuzemské ku přepravě do stanice cizozemské. 
Jakym zpusobem a kdy byly do polské podací stanice dopraveny. na 
(om podle původního, v čase zásilek ještě platného a teprve s účinností 
od 15. června 1927 změněného doslovu tarifu nezáleželo. Zrněna nastalá 
p?zdějším doplněním. tarifu jest jen potvrzením dřívějšího jiného práv
mho stavu. Ze by tanf XLIV platil jen pro zboží domácího původu ne
b~lo ustanov;no ~ni po jeho doplnění, ač lze připustiti, že to :nělo 
byl! prakllckym vysledkem doplnění. Žalovaná strana ocitá se svým vý
kladem, že sporný tarif platil jen pro zboží polského původu v rozporu 
Se samým" polským ministerstvem dopravy, které v dopise zaslaném 
dne 5. kvetna 1927 pod č. 1Il-3836j27 redakci Allgameiner Tarif-An
zeiger přiznalo, že polské výjimečné vývozní tarify platí také pro zá
silky došlé z ciziny. ale v domácí stanici reexpedované ·tedy znova 
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Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.). 

I použití obrazce téže barvy, v níž jest proveden obrazec příznačný 
pro jiný podnik, může zvýšiti zaměnitelnost, ba dokonce příčiti se § 11 
zákona. 

Tím, že barva zevnějšího zařízení, příznačného pro podnik, je barvou 
obvyklou a všeobecně používanou, nemění se nic na jeho zákonné 
ochraně. 

Zaměnitelnost zevnějších zařízení. 

V otázce, zda zevnější zařízení je pro podnik příznačné, nezáleží 
o sobě na vůli a úmyslu majitele podniku, nýbrž na nazírání zákaznictva, 
zda se zevnějším zařízením jest u něho spojena představa podniku, 
jemuž jest určen sloužiti. 

(Rozh. ze dne 12. března 1931, Rv II 110/30.) 

- Cís. lOb 1'I - 347 

Žalující společnost domáhala se na žalované firmě, by ~alovar;á byla 
uznána povinnou: 1. zdržeti se užívání obrazu alhga~ora cervene ba~y 
a s elipsou tento obraz obklopující ve svém. obchodm':,' styku, zeynen~ 
na konvích a pr?spektech, ;Iále ods!~ar;!l~ tuto znack~ ze zanzer;', 
pohotově tu jsouClch; 2. zdrzeh se uZlvam slova »Mobllolk ve svem 
obchodním styku, obzvlášť., tak~ na kor:,vích .a v ,prosQektech, a, od
straniti tuto značku ze zanzem pohotove tu Jsouclch. Zalobm narok 
odůvodňovala žalobkyně takto: Po svém založení žalující společnost 
používala značek, používaných od prvních, le! 20 .• století firmou 
Vacuum Oil Company A. S. ve Vídni, ktera pred prevratem obcho
dovala na území Československa. Značky tyto jsou dvě, a to obraz 
ležícího chrliče v červené barvě zapsaná jako ochranná známka u ob
chodní a živnostenské komory ~ Praze pod čís. 15.703, jíž byly opa
třeny konve a jiné nádobí žalující strany a p.ro.~á,děna. propaga~da 
inseráty a návěštími pro jejich zboží, druhou odhsuJlcl znackou podmku 
jest slovo »Mobiloik chráněné pro žalo~~yni, jako oc!Iranna, znamka 
u obchodní a živnostenské komorv pod CIS. 15.553. Zalovana strana 
pokusila se využíti pro sebe námahy, kterou podnikla žalob~yně k pro
pagaci svého podniku a zboží. tím, že použív.ala re~lammch tabulek, 
které obsahovaly i slovo "MobllOlI«, I obraz cerveneho alhgatora .po; 
clobného chrliči žalující strany. Na výzvu, by přestala to.hoto oznacer;' 
užívati prohlásila žalovaná strana dopisem ze dne 17. srpna 1927, ze 
se zdrŽí používání slova »Mobiloil«, J?oužívá ho v~a~ dále, na p~'. v, c~s
tovním almanachu na rok 1928 a v Jednom mserate, dale .v obezmclch 
rozesílaných ještě v červenci 1928. Tento prospekt obsah~Je obraz alb
gatora červené barvy, který při srovnán,í 8 obrazem chrhce na reklam
ních prostředcích žalující strany vzbudl Ihned pozornost klamay~u p?: 
dobností, která jest sesí1ena ještě tím, že i ~,alov~n~ stra~a u~~~,ra sVUJ 
obrázek do elipsy, jejíž používání jest pnznacne pro >:,alupcl st~anu, 
takže touto podobností a použitím slova »Mob!l?'k na r;ekohka m:stec~ 
pro.spektu musí býti kupující uveden v omyl. zaloyana st:ana zre2me 
používá tohoto obrazu, by způsobila záměn.u s, vyrobky z~l?bkyne ~ 
využila tím dobré pověsti podnik" žalobkyne. T lm se prohreslla pr?tJ 
ustanovení § § I a II zák. o nek. soutěži a veškeré ,vý~vy, ?y se ,teto. 
nekalé soutěže zdržela, zůstaly bezvýsledné. Nespravnym les,t ?az~r 
žalované strany, že pouhý zápis její známky, alhgatora, dava J1.yy: 
hradné právo používati této známky. ~statně ž~lovan,á s!rana p0t,'zm\ 
známky jinak, než ji má zapsanou, tO~IZ barvy cervene, ~c zapsana Je.st 
barvy černé. Nekal~ post~p ž~lovane stEany J,est p~trny. I z toho! z~ 
počala používati vyoorazem alhgatora v cervene b.arve nejprve na tts~o 
pisech a na staničních štítech, provedených ve vehkosh 69 X ~q, kde~to 
velikost takových štítů žalující strany jest 60 ?< 40. SteJne pOUZIV~~ za~ 
lovaná strana na zelených konvích vyobrazem alhgatora v cerv~ne a:ve 
a současně opatřila konve označením "Alhgator mot.o,rOlI,;. !nam.ka za; 
lované strany jest "Oargoyle mobi)oil«} js,:u pro m r>~,znacne 3 za~~~d~' 
linie: jedna vodorovná a druhe dve,. Je~ vystupUJ1 kolmo k;' , 1 e u 
"Oargoyle«, takže firma "Oargoyle:, JevI se hr~at9u. Srovnamm, vy
obrazení alligatora, jak ho žalovana strana rozdllne od vyobrazem re-
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gislrovaného používá, s vyobrazením chrliče lze zjistiti, že u alligatora 
jsou směrodatné shora uvedené tři základní linie a při povrchní pozor
nosti kupujícího jen tyto tři linie utkví v paměti, kterýžto dojem se 
sesílí ještě více, jsou-li tyto základní linie vyplněny červenou barvou 
a zákaznické kruhy pokládají právě tuto červenou známku za označení 
podniku žalující strany, Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu 
zamítl. D ů vod y: Soud zjistil toto: Konev žalující strany má bílý nátěr 
ve formě štítku, na němž jest zob'razněn ležící chrlič v červené barvě 
s černou obrubou a s černým nepravidelným čárkováním, nad chrličem 
jest slovo Oargoyle a pod ním slovo Mobiloi! a pod tímto v rámci značka 
"B B:< a dole na štítku slova »Vacuum Oi! Company A, O, Prag«, Po
doba konve jest podlouhlá, užší s držátkem nahoře a nálevkou na konci 
hořejšího dna, Všechna slova jsou v černé barvě, jen slovo Oargoyle 
jest uprostřed přečárkováno přerušovanou čarou a nad ním jest v čer
vené barvě drobnějším písmem "Wiihlen Sie nach der Empfehlungstafek 
Pod chrličem jest drobným červeným písmem napsáno "Registrierte 
Schutzmarke«, totéž pod slovem Mobiloil. Podobná této konvici formou 
jest konvice žalované strany, která jest rovněž podlouhlá, s držátkem a 
s nálevku nahoře podobně umístěnými jako u předešlé, jest však opa
třena na obou širokých stěnách nátěrem ve žluté barvě, na němž jest 
napřed nápis » The AIligator Carwoling Oil Racing Quality for Motor
Cars«, který zabírá as polovinu štítku, jest rozdělen na 5 řádků, v prvním 
jest jen "The«, ve druhém "AIligator Carwolling«, ve třetím "OiI«, 
všechny v červené barvě, ve čtvrtém »Racing Quality«, v bílé barvě na 
modré půdě ohraničené bílým vroubením, na pátém v černé barvě "For 
Motor-Cars«, Pod těmito řádky jest Alligator v modré barvě s černým 
nepravidelným stínováním o bílé obrubě, pod ním slova v černé barvě 
»Trade Mark«, pod tím v červené barvě na jednom řádku "The Best 
Motorcars Oreaseoil« a v červené barvě na druhém řádku »Always in the 
equal quality for«, na druhěm řádku "Summer and Winter durable in 
cold« a pod lim žlutým písmem v červeném poli na jednom řádku "We 
strickly warn of imitation«, Třetí konev, konev žalované strany, má 
odlišnou podobu, její hořejší i spodní dna jsou čtverce se zakulacenými 
rohy a všechny čtyři boční stěny jsou stcjně veliké s olivově zeleným 
nátěrem ve formě štítku, Na dvou proti lehlých hlavních stěnách jest 
uprostřed vyobrazen červený, černě stínovaný Alligator v černé elipse, 
v jejíž dolejší části jsou černým písmem vepsána slova "Trade Mark«, 
Nahoře nad elipsou jsou čtyři řádky písma, první dvě s písmem čer
veným, černě vroubeným, a další dvě černým, Na prvním řádku jest 
slovo »The«, na druhém slova "AIligator Oil« červeně s černou obrubou 
podtržena, na třetím řádku slovo "For« a na čtvrtém »Motor-Cars« 
dvojím čárkováním, Pod elipsou jest na jednom řádku červeným písmem 
napsáno "The Best Automotor Oreaseoil«, na druhém řádku černým 
písmem "always in the equal quality for«, na třetím černým písmem 
.Summer and Winter durable in cold«, Pod tímto jest níže ještě jeden 
řádek olivově zeleným písmem v červeném poli »We strickly warn of 
imitation«, Na druhých dvou protilehlých stranách jest uprostřed týž 
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, .. b d elipsou nahoře na prvním 
obraz alhgatora v ehpse teze. arvy a

b
, na

b 
dt • ne' přímkou téže 

"' dk· , , s cernou o ru ou po rze 
ra u cervenym plsmem , d ~ řádcích černým písmem 
barvy slovo »Autocarolk, pod hm h~a VOl ' t« a dole pod elipsou 
»Spares fuel and make the dnve slrg ,equa, ql11e 1 ' 
" " tr·ech řádcích »Standart Quahty always equal, a ways cernym plsmem na • , •.• , .', , I když tvar 
useful durable in cold«, Pod tím jest cervena slrs: c~,a, barvou tak 
rvní~h dvou konví jest stejný, liší se od sebe ozna,cemm a .' ť e k • d' laik musí ihned při Dovrchním pohlédnuÍ1 l'oznah, ze J~ou, o 

ze az y 1 ~, lIr'" . tvarem i barvou a oznacennll, 
. dvě různé nádoby, Treh mnev '~' se I 'I ' R kl 'štít žalující . 

takže jakákoli záměna jest.::~louce~"a l.u.JaHa; ž:lo~~:l strany, jest 
stra.ny j~st daleko maslbvne]sl akd:~to v~i~~' ž~f;vané strany světlošedou 
natren brlou emarlovou arvou, b t 'h v rohu 
olivovou barvou štít žalující strany jest stejný po o ou shranac ".J 'est 

. , • 1 'úhlu od ploc v na mz ohnutý a přibitý tak, by trce v pravem - , ;' "b'lí 

Přibit do '/Zduchu kdežto štít žalované strany l:st urcen bprr~bJ"š:ít 
, '", d ' straně a má cervenou o ' 

na stěnu, vypracovan Jen na Je ne '. O <r le Mobiloil, 
žalující strany jest op,atřen obraz,em chrl'ce a ~lo~e~lw a~~o~{Q~vici pod 
v téže barvě, v témze sestavenI a vy PRracovtamdJT'rade Mark« ~ dole 

M b'l 'I' u slova» e<r's ele , chrličem a slovem o 1 Ol JSo "b'. A S štít žalované 
černým menším písmem Nacuum Oll (lmJ~~Yv z~kl~d'ní barvě desky 
strany má nahoře nad alltgatorem v po o r k h· • ené barvě 

' Al!' t Oils < v tomto polo ru u v cerv v černém poli slova» Iga o,r, . <', " d' drobným černým 
s černy'm stínováním vypoukleho alltgatol~ p~ nt?' Motor-Oil« 
, k d ť velkým cernym plsmem " ' 
písmem "Tra~e Mar ", a po, .,m dvou štítů ozná i laik dle názoru 
1 při povrc~~I!n .prohledn~, .te~t?né reklamní fabule, Všechny reklamní 
soudu okamzlte, ze JSou to ~e t, '~ tr ny jak z předložených příloh 
štítky, prospekty~ tabulky za UJIC;, ~h a chrliče v červené barvě a ná
vidno, jsou opatreny obraz~n-\Je;lcl s~ovem »Mobiloik charakteristic
padně veliký.mi písmenl v~ 18 cny: d do oka při nahlédnutí do těchto 
kými to znackaml: ktere'p~ no~ ~ n:né strany které byly předloženy; 
reklam, Reklamm prostre y za ov t b ď v' černé neb červené barve 
jsou opatřeny obrazem allrgatora"t o Thu AlligatoroiI« neb "The Alli
a krom toho slovy buď ,,~uto~ar~,~<, Že sl~va »The Alligator« jsou nad 
gatormob'IIOll«, v tomto ?r;pa, u da ; olova »Mobiloil« pod a1ligatorem 

b lll'gatora a mene napa na, s ~, ", • b o razem a ,.' h .'.' ozorova11l VIdno ze o razce 
nápadnými písme?a';IJ1, I pn povrS ~eJsI~/slovo Mob'iloil ~a některých 
alligatora a chrhce JSou dOSÍl ~dl~~ne arfifikátu obchodní a živnostenské 
reklamách mohlo by klamat~'8 ~ ě~n~e 1925 a 19, května 1925 byla 'pro 
komory v Olomo\lcl ze ,dne " v, • 'kl za sána známka obraz alhga
žalovanou firmu do zn;rmkov.eho '~Jstn ltigttor Podle certifikátu mezi
tara připojený v černe ~~rve, a BS ovo a dne?3 říJ'na 1928 byl obraz 

" 'k 'h uradu v ernu ze - ' , národ11lho znam ove o , 0'1 V oblouku nad obrazem alll-
alligatora s nápisem. "The Alllfgator- 'Vs<doPiSU žalované strany stran.ě 

t án pro zalovanou IrmU, d 'd'-
ga ora zaps 927 hl·' žalovaná strana, OpOVI aJ1c 
žalující ze dne 17, s~pna 1 19~~0 ž:s:~:žíVá podobných propagačníc]', 
na dopIS ze dne ~3, c,~r~ence ž~ u·ívala slova Mobiloil bezelstne, 
prostředků jako zaluJlcl strana, po z " 
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PI:otože ho používala J řada jiných firem, protože je též jejich patentní 
zas~u~ce l;rformoval, ze slo~o ,Mobiloil není schopné ochrany, a protože 
nevedeh, ze slovo to Je chraneno pro žalující firmu a zavazuje se že 
v budoucnos!i samozřejmě nebudou tohoto slova p~užívati. V dopisu 
ze dne 7. kvetna 1928 používá žalovaná strana pro svůj výrobek ozna
čení "Alligator Motor-Oil« a obraz alligatora. Žaloba opírá se o §§ 1 
a II zák. proti nekalé soutěži. Účelem tohoto zákona jest upraviti sou
těžní styky v hospodářském styku, t. j. veškeré styky, spoje a vztahy, 
k mmž byl dán podnět jakoukoli podnikovou činností, a upravuje proto 
tento zákon jen soutěžní poměry podnikatelů navzájem. V § 1 zákona 
jest povšechná skutková podstata případů nekalé soutěže, kdežto v §§ 2 
až 14 jsou uvedeny specielní skutkové podstaty a obsahuje skutková 
podstata § 1 tyto 4 základní prvky: 1. rozpor s dobrými mravy soutěže, 
2. rušivý čin (jednání), 3. způsobilost poškoditi soutěžitele, 4. hospo
dářský styk. Jen jsou-li tu veškeré tyto 4 uvedené náležitosti, lze mluviti 
o nekalé soutěži, o jednání nekalém. Dobrými mravy soutěže rozuměti 
jest řadu mravních postulátů, které se kladou na účastníky výdělečných 
činností v zájmu udržení soutěžného pořádku. V § II cit. zák. jde o fo, 
zabrániti, by používáním stejných neb podobných značek podnikaných 
dvěma soutěžiteli v kruzích odběratelstva nevznikl zmatek a nejistota, 
o který podnik v tom kterém případě jde. Mezi zevnější zařízení, která 
v kruzích zákaznických platí za příznačná pro cizí závod, patří i ochranné 
známky. Ochrana, kterou tu zákon poskytuje proti bezprávnému užívání 
známek, je širší, než ochrana podle zákona o ochraně známek. Od vy
dání zákona proti nekalé soutěži jest lhostejno, zda byla určitá známka 
zapsána do rejstříku známek, čili nic, platí-li jen známka za příznačnou 
pro určitý podnik. Je-li tomu tak, musí takovéto známce ustoupit i jiná, 
mladší známka, ať jest nebo není zapsána v rejstříku. Pouhý zápis 
známky nechrání, právě tak jako nechrání zápis firmu a mohou býti 
závadné známky a firmy vymazány z rejstříku na základě zvláštních 
žalob podle zákona proti nekalé soutěži. Žaloby tyto jsou zcela samo
statné, zcela neodvislé od známkového zákona. Žalující strana nemůže 
býti nucena, by ke své ochraně nastoupila cestu, která je předepsána 
v zákoně o ochraně známek. Použitím zaměnitelné známky proviňuje 
se strana nejen proti zákonu o ochraně známek, nýbrž - a to hlavně -
proti zákonu proti nekalé soutěži. Nekalost ochranné známky může spo
čívati již v jejím doslovu. Rozhoduje celkový, společný obraz známky. 
Způsob užívání musí býti objektivně způsobilý přivoditi záměnu. Způ
sobilost tu jest posuzovati výlučně podle nařízení súčastněného obe
censtva a podle celkového obrazu (smyslu) označenÍ. Předpokládá se 
i tu průměrné obecenstvo s prostředními pozorovacími schopnostmi, 
tedy ani příliš prozíravé, obezřetné (na př. odborníci, znalci), ani na
prosto nepozorné, lhostejné, protože v paměti zůstávají zpravidla jen 
charakteristické znaky obrazu. S hlediska úsudku průměrného zákazníka 
stačí, může-li jen část zákazníků zaměňovati značky. Není třeba, by 
jednající způsobilost záměny znal nebo znáti musil, aneb by přímo zá
měnu takovou nebo dokonce poškození soutěžitelovo zamýšlel. Stačí 
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prostá skutečnost, že jest tu tak?V.;" ~pů~obilost. Protože jádEO § lol 
cit. zák. spočívá na správném vyresen,1 otazl,~, zd<l: Je tu . zamemtelno,t 
značky, či nikoliv, a nelze yroto uvesl! r;ovsc,chna p;-avlc!la, zko.un:al 
soud na základě hořejších uvah, zda znacky zalovane. strany a JejIch 
upotřebení jsou takového rázu, že mohly v, kruh,~ JeJlc!l zal~azmctv,a, 
při úsudku průměrného zákazníka neb aspon u. casl! zakaz~~ctva pn
voditi zaměnitelnost obou známek. Ana žalovana fIrma pou~lvala SIce 
značek poněkud podobných značkám žalujíc[, st:~ny, ale ,~r~ce potud 
odchylných jak provedením, tak barvou, že t: r,~lcu aut, ~ten tSOU hla:-:-

. ními odběrateli zboží těmito značkami opatreneho, a, obe zn~cky znaJ:, 
při nepatrné pozornosti ka.ždého pr~měrného t~lwveh~ od,beratcle, za: 
měna podle názoru soudu Jest vylonccna, byla zaloba ~amltnuta.. O ~ 
vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Predesl~l! Jes~, ze 
odvoláním nejsou dotčeny povšechné právní ,zásady, z mchz ~ychaz,e!a 
prvá stolice, uvažujíc o účelu a o dosahu zakona proh ne~~le soute.zlJ 
najmě o předpokladech ustanovení §§ 1, ll; Názory t~~ vy~cenyml, Jez 
v podstatě souhlasí s důvodovou zprávou zakona ,(a tez ~ vyvody SpISU 
Dr. K. Skály "Nekalá soutěž«),.byly již vyřízen~ namltkY,za~ovane h;-my, 
jež vycházely z pojetí, že jednak žalobnímu n3:rok~,. ?~T~nemu o, z",ko,: 
proti nekalé soutěži, jest na závadu prá~o pnslu.seJlc: zal ovane hrme 
k ochranné známce »A1ligator«, jednak ze slovm znamka, "Mobll~lk, 
zapsaná pro žalobkyni, není podle zákona. na ochranu ~name~ :puso~ 
bilá k zápisu a že proto nemůže vůbec býl! P?d~ladem zalobm ,zadost~ 
č. 2. (Netřeba proto ani poukazoval! na pravm z?sa~y, v~s!ovene ~ roz 
hodnutí sb. n. s. čís. 8856, najmě ana v odvolaclrr; flzen; zalovana ony 
námitky již ani neuvádí). Třeba si nyní ujas~iti, ~e ,na zalobkym cbylo, 
by dokázala předpoklady zdržovací a odstranovacl. zaloby podle .,,§ I, 
11 uved. zák. a to: 1. že zvláštního označení podmku, o ktere Jde, po
užívá po prá~u již jiný soutěžitel, žalující hrma, ~~ou, ochra::~?u ~,;-am: 
kou "Oargoyle« (chrlič) v červené barvě, a že zvlas~m zevne]sl zanz,e,m 
podniku, totiž známka »Mobiloik platí v zak~zmckJc~ ~r~zlc? za p~I::
načnou pro podnik žalobkyně; 2. že žalovana pOUl';lva receneho ~vlas}
ního označení a zevnějšího zařízení podmku ,::pusobem t~ko,vym, ze 
mohla z toho vzejíti ve styku zákaznickém zámena s ,~z,;-a~emm neb~ 
zevnějším zařízením žalující firmy; stačí arcI, bylo:~l uZlvam obJekhvne 
způsobilé přivoditi záměnu. J de tudíž o to, pred~vsI;n z~oumah: r;a ko
lik tyto předpoklady žaloby jsou sporné, či nepoerer:e. Pn s:ovnan;,oba .. 
polného přednesu stran jeví se nepopře,ným, ,ze zalobkyn~ P,~uzlval~ 
k označení svého podniku známky chrlice v c~rv~ne bar~e Mlvtj nez 
užívala žalovaná známky aligatora v téže bar~e. Zalovana rr;apres to 
za to, že v použití červené barvy při vyobFazen~ ,ahg~tora ne';-I omezena 
a že žalobkyně na tuto barvu nemá mon,o~oI.Pnznacnost zn,amky »~o
biloil« sice žalovaná upírá, avšak vlastne J~n v tom smysl;r, ze po ela~~ 
neměla prý tato známka v~~ec ~ýti pr,o ~alobkym zapsana, P?nev~ z 
jest prý to běžné a obecně UZl vane oznacem dr~hu zbozl, .o ktere tu Jde. 
Rozhodně a· důsledně popírá žalovaná, že znal!'ka aligatora J~~t k~a
mavě podobná a zaměnitelná se známkou chrlice. Pokud se tyce pre-
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de~š!m, zná~ky »Mobiloil«, nešlo podle stavu věci a podle skutkového 
z]lslenl prveho soudu len o napodobení ny'brž o přímé OSVO]·' . 

. ťl 'k' I . ' em, o usur-
paCI ~ o :::n.a!ll y za oyano.u firmou. Prvá stolice z ohlédání konví re-
klammch shtu a prostredku obou stran sama také již usoudila' ('. ) 
sl M b'l '1 'kt' h ., ze len ovo " o I 01« na ne eryc reklamách mohlo by klamati' P'" t 

' t I' '"h 'd . n om ~:va s o ,Ice ,nepn !~ la k tomu, že se žalovaná již před žalobou a před 
u~ln.nosh zakona. CIS. 111/19,27 jednou omluvila žalobkyni pro použí
van:,slova "M.ob!1oll« a zavazala se v budoucnosti ho samozřejmě již 
~euzlv~Ť1, an.0]~ pro žalující firmu chráněno (příl. D). V této souvislosti 
lest zdurazmt;, ze nesejde na tom, zda žalovaná užívala slova "MobiloiL 
s~ad bezelstne, neboť podle smyslu zákona proti nekalé soutěži není 
p:e~pokl,adem na stra~ě žalovaného vědomí bezprávnosti, stačí, že uží
v::m znamky bylo oblekh~ně způs?b~l,é přiv?diti zám~nu. Lhostejné je 
Lz; zda s.l.ovo ;,MobII01I« .~y}o v Te]stnku znamek pro zalobkyni zapsáno 
pl av.~rn., Cll! DlC, rozhodu]lcl Je len, zda toto zvláštní zevnější zařízení 
zal11)lcI firmou n.esporně ,užívané. jakožto označení téhož druhu zboží: 
plat~ v zakazDlckych k~uzlch za príznačné pro její podnik. Tuto okolnQst 
pl.~a. s!ol!ce ,n~vzala vubec na zretel >1, pokud neučinila o tom výslovné 
zp;;teDlJ vytýka odv?l~telka )ako ,ku~ost říze!lÍ, že měla prvá stolice po 
pnpade o tom provesh nabldnute dukazy svedky a znalci. Než odvolací 
soud považuje ,tyto d~kazy za postradatelné, neboť, ohlédnuv sám pří
lohy .a l~eklamDl p:ostred~y stranami předložené, došel k přesvědčení, že 
oznacem .,,~obll~ll;< plal! skutečně v řadách zákaznictva za příznačné 
pr?, po~mk :alu]lcl. fI::my .. Klam~vost a zaměnitelnost tohoto zevnějšku 
z~nzem netreba vysetrovah, ponevadž při usurpaci slova» Mobiloil« je 
dana sa!lla se~ou a rozpoznal ji ostatně již prvý soud, byť i s hlediska 
odchylneho. Uz na tomto podkladě je tudíž žalobní žádost odůvodněna 
pokud se tkne užívání slova "Mobiloil« poněvadž netřeba se o tom šířiti' 
že tímto ..iednáním v obchodním styk~ dostala se žalovaná v rozpo; 
s dobrými mravy soutěže.' lest pojednati o závadném napodobení znám
ky žal0bkyně "Oargoyle« známkou »AlliO"ator« pokud jí používá žalo
vaná v červené barvě s elipsou. l. Na kolik se 'známka »OarO"oyle« POI

suzuje jako značka podniku, bylo již shora vytčeno jako okolnost 'ne
popřená, že žalobkyně užívala červené barvy k zobrazení své známkv 
dříve, než žalovaná; časová priorita užívání žalobkyní jest tedy po této 
stránce nesporná (sr. slovo "již« v ods!. (1) § ll). Pokud se užívání 
této červené barvy považuje za zvláštní zevnější zařízení podniku podle 
odst. (3) § 11 (kde se příkladmo uvádějí některá taková zařízení k nimž 
n~pochybně jest počítati i užívání zvláštní barvy), vyžaduje 'se i tu 
pnznacnost (odlisnost), Uznávaná v kruzích zákaznických. Ze známka 
"Oargoyle« právě svou červenou barvou platí v řadách zákaznictva za 
příznačnou pro podnik žalobkyně, žalovaná zvlášť nepopřela. I když se 
však tato okolnost pokládá za popřenou vzhledem na povšechnou první 
větu žalobní odpovědi, neváhá odvolací soud zjistiti tuto náležitost i tu 
obdobně, jak učinil shora při označení »Mobiloil«, takže ani tu neshledal 
potřebné, by o tom byl prováděn důkaz znalci, odvolatelkou již v prve" 
stolici nabídnutý. II. Jest zkoumati, zda žalovaná užívá známky alig1tora 
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způsobem takovým že z toho mohla ve styku zákaznickém vzejíti zj
měna se známkou '"Oargoyle«. Prvá stolice ve svých povšechných úva
hách správně nastínila, že objektivní klamavost jest posuzovati výlučně 
podle nazírání súčastněného obecenstva a podle celkového obra2u 
(smyslu) označení, že se tu předpokládá průměrné obecenstvo S pro
středními pozorovacími schopnostmi, protože v paměti zůstávají zpn
vidl a jen charakterisÍ1cké znaky obrazu, že dále, poněvadž jest přihlíŽeti 
k úsudku průměrného zákazníka, stačí, když jen část zákazníků může 
zaměňovati, a že není třeba, by jednající znal anebo znáti mu,;i! způso
bilost záměny, neřku-li, by záměnu nebo dokonce poškození sOlltěžit~ie 
také přímo zamýšlel. Leč při právním posouzení, zda v souzeném prí· 
padě je tu zaměnitelnost značky, prvý soud pochybil, pustiv ~,ám se 
zřetele ony povšechné zásady, jež před tím nastínil. I takiuznal ovšem 
prvý soud alespoň, že žalovaná používala značek poněkud podobných 
značkám žalobkyně. Pokud poukazuje k tomu, že přec jsou oboje značky 
odchylné i provedením i barvou, naráží očividně na rozdíly, jež zjistil 
před tím při srovnávacím popisu konví a reklamních štítů stranami před
ložených, ale tyto rozdíly v jednotlivostech mají tu právě význam jen 
podružný (any v paměti průměrného obecenstva zůstávají zpravidla jen 
charakteristické znaky obrazu) a o červené barvě obou značek ani ža
lovaná sama netvrdila, že se navzájem o.dlišují. Prvý soud omylem vy
cházel z dojmu, kterým - při odlišnosti některých jednotlivostí - pů. 
sobí obě značky, když se umístí vedle sebe a zevrubně srovnávají, kdežto 
při správném posouzení jest vycházeti z celkového obrazu nebo dojmu 
té a oné značky, a to z tak zv. matného upomínkového obrazu, neboť 
průměrný zákazník, s nímž jest počítati, nemá zpravidla po ruce značku 
soutěžitelovu, by jí mohl srovnati s jinou podobnou značkou, nýbr! 
v mysli Se mu vybaví spiše jen povšechná mlhavá představa starsí 
značky, v níž nebývá místa pro jednotlivosti. Že s tohoto hlediska obrazy 
chrliče (gotického draka) a aligátora již o sobě vykazují jakousi po
dobnost nelze upírati, a odvolatelka na to již v řízení prvé stolice po
ukázala' dOVOZUJ' íc že příznačné pro oba obrazy J' sou tři základní linie 
(vystižněji řečeno, 'že oběma obrazům lze opsati podobný' í o~n.orame~nY 
trojuhelník, obrácený vrcholem vzhůru). Tato podobnOSt stava s~ vsak 
pro průměrného zákazníka vskutku klamavou, any oba obrazce 1S0U 
vyplněny červenou barvou a nad to ješt~ umís\ě~y v elipse, klamav?u 
přes to, že nápisy n~ nic~ jsou. rozdí1ne'"Syrvym so~?em, ~e1ze dale 
souhlasiti ani v tom ze ma na zreteh len nelice aut, kten pry JSou hlav
ními odběrateli drUhu zboží oběma značkami označeného a obě značky 
znají, neboť, i když se připustí, že ~í?iči 31ut i 'při let~ pozornost} obě 
značky rozeznají, jest proti tomu uvazlll, ~e am podle u~udku l?r~e ~to. 
lice ani podle obecné zkušenosti nejsou vyhra;:lnym; od~erat~l! rece~eh? 
zboží a prvá stolice sama přec ve svých povsechnych uvahach spravne 
vytkl~, že stačí, když jen část zákazníků }':ůže zna5ky z~měňovati. Od; 
volací soud dospěl proto k úsudku opacnern.u, .. n,ez prv~ stoh~e, a ma 
také námitku žalované že se k reklamním navesl!m hodl pone]vlce Jen 
dvě barvy černá a čer~ená, za lichou; právě vzhledem na zaměnitelnost , . 

Civiln! rozhodnutí XIII. 
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obou značek, o něž jde, je oprávnenyrn příkazern dobrých rnravů sou
těže, by žalovaná firrna ve svérn obchodnírn styku volila pro svou značku 
kornbinaci jiných barev. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu v napadené 
části a vrátil věc odvolacírnu soudu, by o odvolání žalobkyně dále jed
nal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

K vývodůrn dovolatelky o dovolacírn důvodu právní rnylnosti (§ 503 
čís. 4 c. ř. s.) nelze yůbec přihlížeti potud, pokud se rozplývají v po
všechnérn vychvalování rozsudku prvého soudu a v rrlanérn po lernisování 
s názory odpůrkyně a s výklady odvolacího rozsudku, nedoličujíce, že 
odvolací r·ozsudek nesprávnýrn výkladern hrnotného práva rnylně ho po
užil na skutkový děi nižšírni soudy zjištěný. Pokud v dovolatelčiných 
vývodech lze spatřovati přece jen i takové právní vývody, nelze jirn 
dáti za pravdu. Jest předevšírn nesprávný názor dovolatelky, podle něhož 
žalobkyně sarna se prý ani neodvážila tvrditi, že rnezi její obrazovou 
znárnkou chrliče a dovolatelčinýrn obrazern a1ligatora jest podobnost 
působící rnožnost zárněny, a proto prý nežádala zákaz užívati obrazu 
a!ligatora, nýbrž žádala jen zákaz použíti červené barvy při jeho vy
obrazení. Pro vyvrácení tohoto názoru stačí poukázati k 1. odstavci 
žalobního návrhu. Netřeba proto také s dovolánírn podrobněji probí
rati tázku, pokud rnůže barva o sobě býti podle § II (3) příznačnop 
pro určitý podnik, neboť, i kdyby bylo lze dáti názoru žalované v té 
příčině za pravdu, nerněnilo by to nic na správnosti názoru odvolacího 
soudu. Odvolací soud právern zdůrazňuje, že, vykazují-li srovnávané 
obrazy stran pro jejich podniky jinak příznačné jakousi podobnost 1'0-
všechných rysů, tato podobnost se stává pro průrněrného zákazm'ka 
vskutku klarnavou při provedení obou obrazů v téže -, tu červené _o, 
barvě. Třebaže tedy barva o sobě není pro určitý podnik příznačná a 
snad nezpůsobí zarněnitelnost obrazů jinak různých, přece zajisté zvět
šuje zarněnitelnost obrazů poněkud si podobných, byly-li provedeny 
v téže barvě. Takové provedení alespoň usnadňuje v zákaznickérn styku 
zárněnu obrazů nebo podobného zvláštního zevnějšího zařízení podniku 
pro podnik příznačného. I z něho rnůže tudíž vzejíti zárněna, jíž rná býti 
§ II zák. o nek. soutěži zabráněno, a příčí se proto užívání obrazce 
provedeného v jisté barvě, je-li i v tornto provedení - v této barvě -
příznačný pro určitý podnik, právě tak předpisu § II zák. o nek. soutěži 
jako zneužívání jakýchkoli jiných zevnějších zařízení podniku pro pod
nik příznačných. Ostatně doznává dovolání sarno, že sarnozřejrně rnůže 
po případě též volba určité barvy, určité kornbinování (sdružení) barev 
dáti reklarnnírnu předrnětu příznačný ráz, avšak vylučuje tuto rnožnost 
při černé, bílé a červené barvě, protože se těchto barev prý při tisku 
všeobecně všude používá, any prý jsou barvarni nejprvotnějšího knih
tisku a prvky nejobyčeinější reklarny. Než, nehledíc k tornu, že se těmto 
vývodůrn dovolatelky po skutkové stránce nedostává zjištění nižších 
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soudů, při rozboru dovolacího důvodu právní rnylnosti nezbytného, ne
rnohou obstáti ani po právní stránce, protože z ustanovení § II nelze 
nijak usuzovati, že použití zevnějších zařízení podniku jest dovoleno, 
když se pro podnik stala příznačnýrni přes to, že jsou provedena v bar
vách obvyklých aneb všeobecně i k jinýrn účelůrn používaných. Nesejde 
na torn, jaká jest barva zevnějšího zařízení pro podnik příznačného, ze
jrnéna zda jeho barva je obvyklá a všeobecně používaná, nýbrž jde o to, 
by dotčené zařízení - ať Už je provedeno v jakékoliv barvě, třebaže 
i v barvě všeobecně používané, bylo pro určitý pDdnik příznačné a aby 
z jeho použití jinou osobou rnohla vzejíti zárněna ve styku. Jsou proto 
dovolatelovy výtky právní rnylnosti názoru, že znárnka žalobkyně právě 
pro svou červenou barvu rnůže v řadách zákaznictva platiti za příznač
nou pro podnik žalobkyně, liché. I co do názoru o zarněnit~lnosti obou 
obrazů, o které j de spor, lze plně schváliti důvody odvolacího rozsudku. 
Dovolání je nernůže vyvrátiti již proto, že se výslovně obírá jen se statí 
rozsudku v dovolacírn spise opsanou, ale úplně porníjí a nijak nedoce
ňuje důvody odvolacího rozsudku v jeho stati II. Není proto dovolatel
čina výtka právní rnylnosti ani po této stránce odůvodněna. Právern 
však vytýká dovolání ve vývodech k dovolacírnu důvodu vadnosti řízení 
a rozporu se spisy (§ 503 č. 2 a 3 c. ř. s.) společně provedenýrn odvola
círnu soudu vadnost řízení, protože neshledal potřebnýrn, by byl pro
váděn důkaz znalci, dovolatelkou již v prvé stolici nabídnutý. Odvolací 
soud považuje důkaz ten za postrádatelný, protože, ohlédnuv sárn p.ří
lohy a reklarnní prostředky stranarni předložené, došel k přesvědčení, 
že znárnka "Oargoyle«právě svou červenou barvou platí v řadách zá
kaznictva za příznačnou pro podnik žalobkyně. Avšak ze zjištění zalo
žených na oněch p"ůvodních prostředcích lze snad usuzovati, že si 
žalobkyně jirni doložené zevnější zařízení podniku zavedla jako pří
značné pro svůj podnik a že jich také z tohoto důvodu a k tornuto účelu 
používá, ale není v nich skutkový základ pro úsudek, že ono zevnější 
zařízení podniku bylo v zákaznkkých kruzích skutečně uznáno a 11 nich 
platí za příznačné pro podnik žalobkyně, že totiž obecenstvo je vztahuje 
k podniku žalobkyně, takže, spatří-li prítrněrný zákazník vyobrazení 
obrazce žalobkyně, o nějž tu jde, se rnu zároveň také z podvědorní vy
nořuje představa podniku žalobkyně. Aby odvolací soud důkazy žalob
kyní v té příčině nabídnuté, ale jírn neprávern porninuté dodatečně pro
vedl, byl odvolací rozsudek zrušen (§ 510 a 496 č. 2 a 3 c. ř. s.). 

čís. 10618. 

útraty odkladu exekuce hradí z a tím dlužník, jenž se ho domáhá, 
nebo třetí osoba, jež vylučuje věci z exekuce; k on e č n ě lze rozho
dovati o tom, kdo hradí útraty odkladu exekuce teprve po skončení 
sporu při zastavení exekuce nebo při obnovení odložené exekuce. 

(Rozh. ze dne 13. března 1931, Rl 772/30/3.) 
23" 
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s O udp r V é S t O I i c e povolil k návrhu dlužníka odklad exe. 
kuce. Rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d usnesením ze dne 11. prosince 1930, R I 
772í30/1 1{ dovolacímu rekursu dlužníka napadené usnesení potvrdil, 
aniž přisoudil dovolacímu rekurentu útraty. K návrhu dlužníka, by toto 
usnesení nejvyššího soudu bylo doplněno výrokem o útratách, N e j -
vy Š š í s o u d usnesením ze dne 13. března 1931, R I 772/30/3 do-
plnil své usnesení ze dne 11. prosince 1930, Rl 770/30 takto: Výrok 
o útratách dovolacího rekursu ponechává se exekučnímu soudu pro roz
hodnutí o zastavení exekuce nebo o pokračování v odloženém exekuč
ním řízení. 

D ů vod y: 

o útratách spojených s odkladem exekuce, zejména o útratách oprav
ných prostředků podaných z důvodu odkladu povinným nemá exekuční 
řád zvláštního ustanovení. § 74 ex. ř. jedná jen o nákladech způsobených 
exekucí vymáhajícímu věřiteli. § 75 ex. ř. pak stanoví zase jen o útratách 
vymáhajícího věřitele, že na ně nemá nárok, byla-li exekuce zrušena 
z důvodů tam uvedených buď vůbec, nebo znal-li věřitel zrušovací 
důvod, podávaje návrh na povolení exekuce anebo při počátku jejího 
výkonu. O nákladech, jež byly způsobeny exekucí povinnému nebo 
třetím osobám, nemá exekuční řád ustanovení a je proto podle § '(8 
ex. ř. použíti všeobecných ustanovení civilního řádu soudního o stranách 
(§ I až 73 ds.). V této příčině naskytají se pak otázky: pokud jsou 
útraty odkladu a opravných prostředků o něm útratami exekuce, kdo je 
má snášeti zatím, kdo konečně, a kdy lze o konečném jejich snášení a 
náhradě definitivně rozhodnouti. Podle § 40 ds. hradí útraty sporu 
(exekuce) zatím strana, jejíž úkon je způsobil, tedy útraty návrhu na 
odklad neb opravného prostředku by podle toho měl zatím hraditi ten, 
kdo návrh činí nebo opravný prostředek podává. Podle § 41 cřs. má 
strana úplně podlehnuvší nahraditi odpůrci všecky útraty, jež byly 
k účelnému vymáhání nebo bránění práva potřebné. Podle § 48 cřs. 
může soud, nastanou-li za řízení případy, které způsobí straně útraty 
jen zaviněním odpůrcovým nebo náhodou jemu se přihodivší, přiřknouti 
straně náklady ty bez ohledu na výsledek sporu. Podle § 52 ds. ma 
býti o nákladech rozhodnuto v rozsudku nebo v usnesení, které rozepři 
(po případě exekuční řízení, tedy exekuci) pro tu kterou stolici úplně 
vyřídí, kdežto v jiných usneseních může býti rozhodnuto o náhradě, 
není-li povinnost k náhradě závislá na výsledku hlavní věci. Ve smyslu 
těchto ustanovení zákon nedává povinnému nárok na náhradu útrat, leč 
by bylo lze pokládati vymáhajícího věřitele za stranu v exekučním řízení 
ve věci samé podlehnuvší (§ 41 c. ř. s.) nebo, zavinil-li vymáhající 
věřitel náklady vzniklé povinnému nebo vzešly-li tyto náklady náhodou 
v osobě věřitelově. Rozhodování o odkladu exekuce nelze o sobě po
važovati za rozhodnutí ve věci samé. V exekučním řízení je věcí hlavní 
otázka, zda exekuční řízení samo bylo zahájeno nebo dále vedeno po 
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právu čili nic takže má býti zrušeno. Odklad exekuce je úpravou jen 
zatímní. Při ;porech podle § 35, 36, 37 a 39 ČíS',,1 ex: ř. má ?d~la? 
exekuce za účel zabezpečení výkonu rozsudku v pn pa de uplatnem na
roku sporem dobývaného a v podstatě je tedy odklad jen prozatímním 
opatřením. OtraÍy odkladu hradí tedy zatím povinný, který se ho do
máhá neb osoba třetí, která věci z exekuce vylučuje. (§ 40 cřs. a oh
doba 'zásady § 393 ex. ř.). Opravný prostředek, který podal povinný 
proti nepovolení odkladu, nesmě1uje proti tomu, zda je <:xe~uce vedena 
po právu, netýče se věci hlavní, nýbrž prozatímního opatrem odkladem. 
Nelze také seznati, proč by měl vymáhající věřitel definitivně hraditi 
útraty opravného prostředku povinného proti nepovolení odkladu nebo 
proti způsobu jeho povolení (bez jistoty), ukáže-li se dodatečn~ pod~e 
výsledku sporu který byl dúvodem odkladu, že spor byl bezd1.\vodny, 
ha svévolný a' dokoňce jen na škodn vymáhajícího věřitele" a vymá: 
hající věřitel ve věcí samé, v otázce, zda vedl exekucí po pravu, uplne 
zvítězil a povinný nebo třetí osoba věci z exekuce ,vyluč~jí.cí podl~hla: 
Není tu při rozhodování o odkladu ani podlehnuh ve vec! hlavlll am 
zavinění vymáhajícího věřitele za nějž nelze pokládati o sobě již podání 
rekursu ~ ani náhody sběhší' se v osobě vymáhajícího věřitele, protože 
on k odkladu nedává podnět. útraty mezisporu o odklad, při němž se 
nerozhoduje ve věcí hlavní, o dúvodnosti exekuce, jest, pokláda!i z~ 
všeobecné útraty exekučního řízení. Proto i útraty opravnych prostředku 
povinného při rozhodování o odkladu musí sdíleti osud rozho?nu~í ve 
věci samé, rozhodnutí o tom, zda byla exekuce ved~n~ po pr~vu:. ne
bude-li následkem rozsudku ve sporu zastavena, hrad! Je dl~zmk, Jmak, 
bude-li zastavena, po případě vymáhající věřitel. O tom vsak ~ze roz
hodnouti teprve po skončení sporu při ~ast~ven~ ex~ku;e neb,o pn obn?
vení odložené exekuce a není tedy spravny pravm nazor, ze se o na
kladecb odkladu neb 'opravného prostředku povinným ~e v~ci odklad~ 
podaného má rozhodnouti dříve s konečnou platnosh. Pn usnese~, 
o odkladu, ať již jsou to usnesení prvé stoh~e ~ebo stohce oprav,ne] 
není tedy příčiny pokud není rozhodnut sp?r, Jenz k odkla~u zavdava 
podnět, by v usnesení o tom po?le § 52 ~. r. s. a § 7~ ex. r. bylo ;oz
hodováno o nákladech opravneho prostredku. To zustane vyhrazeno 
usnesení které bude následovat po skončeném sporu. :,roto nebylo ,lze 
zatím rdzhodnouti o náhradě nákladú opravného prostredku povmneho 
a bylo rozřešení této otázky ponecháno rozhodování pozdějšímu. 

čís. 10619 •. ' 

I{ omezení exekuce podle § 96 ex. ř. s~. vyžaduje, by za~~ve~é. ne
movitosti, na Ideré se má exekuce omezIti, poskytov,aly "v~rtteh,,~ po 
omezení sirotči jistotu, že vykonatelná pohledávka vymahajlc~11.~,~efltele 
s připočtením pohledávek jí předcházejícich bude kryta nejnlzstm po
dáním. 
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V případě § 41, druhý odstavec, ex. t. není v zákoně stanoveno mě
~tko pro vypočítání jistoty potřebné k úplnému krytí věřitelovu, nýbrž 
Jest to zůstaveno úvaze a výpočtu soudu. 

(Rozh. ze dne 13. března 1931, R I 9/31.) 

p1uhující pozllstalost po Arnoštu H·ovi, jakož i hypotekární dlužníci 
Her~an M. a Gusta:, R. !1!,vrhl!, aby exekuce, vedená firmou B. pro po. 
hledavky 123.500 Kc s pnsl. a 155.611 Kč s přísl. na nemovitosti za. 
psané ve ,:"Iožkách čís. 642, 1310, 1389, 2674, 2888 a 2889 pozemkové 
km~y A. Jednak vnucenym vk~ad~m práva zástavního, jednak nucenou 
drazbou, byla obmezena zrusemm obou těchto způsobů exekučních 
ohledně nemovitostí zapsaných ve vložkách čís. 2888 a 2889 poz. knihy 
A. a, od~v?d~iJi tento návrh. tvrzením, že zbývající nemovitosti poskytují 
vymahaJlcl ventelce dostatecnou jistotu. S o udp r v é s t o I i c e ná
vrhu vyhověl. Rek u r sní s o u d ho zamítl. 

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

Důvody: 

Co se týče omezení exekuce vnuceným znzením práva zástavního 
na několika nemo.vitostech, ustanovuje § 96 ex. ř., že jest přípustné 
omezení na jednu nebo na několik nemovitostí, vyhovují-li zbývající 
n~movlto~5i ještě př~dpisúm o sirotčí jistotě pro vykonatelnou pohle
davku ventelovu, t. J. spadá-li pohledávka po odečtení předcházejících 
břemen u domů ještě do polovice a u pozemkú ještě do dvou třetin od
hadní ceny (§ 230 obč. zá~.). O~led~ě omezení exekuce jiného druhu, 
tedy exekuce vnucenou drazbou, Jest I tuto exekucí podle § 41 druhý 
odstavec ex. ř. obmeziti, byla'li provedena ve větším objemu než bylo 
rotřebí k úplnému uspokojení věřitelovu. Exekuční zákon' nestanoví 
nik~e měřítko pro :,ypočítAní jistot~ potřebné k .úplnému krytí věřitelovu, 
a zustavuJe t? tudlz, an neobsahUje § 41 ex. r. stejné ustanovení jako 
§ 96 ex. r., uvaze a výpočtu soudu. Z toho vyplývá k otázce omezení 
exekuce vnuceným zřízením práva zástavního, že se v § 96 ex. ř. žádá 
btzast~v~n.é nemovitosti, ,na kt~~é .se má exe~uce omeziti, poskytovaly 
ventel! Jeste po obmezem SIrotci JIStotu, to Jest, by vykonatelná po
~ledávka vymáhajícího věřitele s připočtením pohledávek jí předcb.áze
Jí~ích byla ,kr)rl;a, n'0?ižším .po,dáním (§ I;; I ~x. ř.) . .vykonatelné pohle
davky vymaha]~cI v~nte!ky Clnl 367;928 Kc a Jest tudlž zkoumati předně, 
zda nemovltosÍl zbyvaJ1cI pro drazbu po navrženém obmezení exekuce 
poskytují pro tento peníz sirotčí jistotu po rozumu § 96 ex. ř. dále zda 
vYJ?á~ající věřitelka dosábpe jejich dražebním výtěžkem pln'ého uspo
kOJem ve smyslu § 41 druhy odstavec ex. ř. Při tom nebylo ani přihlíženo 
k daním a k veřejným dávkám, jež mají přednostní pořadí a dojdou 
uspokOjení na prvém místě. Jest míti na zřeteli že odhadní cena nemovi
tostí, na něž má býti exekuce obmezena, činí ~ice 535.605 Kč že však 
tato suma jest sice rozhodná v otázce § 96 ex. ř., avšak není ~ozhodná 
v otázce § 41 druhý odstavec ex. ř., nýbrž přibližný výtěžek dražební, 
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jejž jest z opatrnosti též nebrati výše'.!1~ž nein~žším podáním, k!eré ,se 
též zároveň rovná sirotčí jistotě. NeJmzsl podam vypoctene v drazeb~l~ 
ediktu podle § 151 ex. ř., činí úhrnen: jen 304.203 Kč. Z toho vyplyva, 
že nemovitosti zbývající po obmezem exekuce neposkytUjI vydrazlte\ce 
jistotu na niž'má nárok podle § 96 ex. ř. (§ 230 obč. zák. srv. § 1374 
obč. zák.) a že tudíž návrh na obmezení exekuce vnuceným zřízením 
zástavního práva není opodstatněn. Tím méně ovšem jest opodstatněno 
obmezení dražebního řízení podle § 41 druhý odstavec ex. ř., který jest 
pro věřitele ještě příznivější, an žádá, by bylo zajištěno, že při reali
saci zbývajících nemovitostí vymáhající věřitel dojde se svou vykonatel
nou pohledávkou úplného uspokojení. 

čís. 10620. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na rok 
1928. 

Podepsal-Ii příjemce směnku opatřenou již domici\iátem, jina~ vša~ 
nevyplněnou, nebyl majitel směnky oprávněn změniti napotom svem~cne 
doložku o oomiciliátu. Lhostejno, že umístnění směnky odporovalo ujed. 
nání stran. Příjemce, jenž podepsal směnku před padělánlm, jest za
vázán podle původního pravého obsahu směnky. Nebyla-li směnka př~d. 
!ožena k placení a protestována u domiciliáta, má to vzápětí ztratu 
směnečných práv proti příjemci. 

(Rozh. ze dne 13. března 1931, Rv I 224(31.) 

Proti směnečnému platebnímu příkazu namítli žalovaní Jan a Magda 
Z-ovi 1. zfalšování směnky, poněvadž nepodepsali směnku, na níž byla 
doložka »splatno u vystavitelů Jana a Magdy Z-ových v Praze«, nýbrž 
podepsali in bianco směnku, na níž byly uvedeny jejich adresy a domicil 
směnky »splatno u české banky Union v Praze«; 2. nedostatek protestu, 
poněvadž směnka byla domicilována u České banky Union v Praze. O b a 
niž š í s o u d y ponechaly směnečný platební příkaz v platnosti. 

N e j v y Š š í s o u d směnečný platební příkaz zrušil. 

D ů vod y: 

Dovolatelé napadají rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné právní 
posouzení věci (čís. 4 § 503 c. ř. s.). Dovolání nelze upříti oprávnění, 
neboť odvolací soud neposoudil věc po 'právní stránce správně, dospěv 
k úsudku, že nemůže býti řeči o zfalšování sluěnky. Podle 'zjištění proces
ního soudu prvé stolice, jež nebylo napadeno, ppdepsali dovolatelé za
žalovanou směnku jako akceptanti, když již byla opatřena doložkou 
»splatno u české banky Union v Praze«, kdežto jinak vyplněna nebyla. 
Žalobci byli ovšem oprávněni vyplniti směnku, avšak jen potud, pokud 
ještě nebyla vyplněna, neboť jen potud byla blanko-směnkou, nebyli 
však oprávněni svémocně, bez souhlasu dovolatelú změniti doložku o do-
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:rlic~li~lu. ~činili-li tak, jak soudy ni~ších stolic bylo zjištěno, jde o zfal
s?yam ~m~nky podle § 7,8 a 7,9 smen. zák. s ;:eškerý~i důsledky tam
tez vytcenym!. Dovolatele, kten podepsal! smenku pred zfalšováním 
JSou proto zavázáni po;l}e původního pravého obsahu, nebot' svým pod~ 
plsem klyh Je? teh~eJsI ousah (srovnej Rouček, Právo směnečné bod 
104)., Podle puvodmhu obsahu směnky byla jmenována jako dorniciliiIt 
C~ska b~nka U!llon _ v P~aze (§ 22 směn. zák.). Dle § 39 směn. zák. 
mel!! smenka ?yh predlozena ku placení domici1iátovi a tamtéž protes
tov~na a, ponev,adz se !a~ pestaJo, má, oP9n;enutí protestace pro nepla
cem u, ~omlc.lhata v zapeh ztratu smenecnych práv proti dovolatelům 
Jako prIJ~mcum. Nesejde na tom, že snad umístění směnky u České 
bar;ky UnlOn v Pr~z~ odporovalo ujednání stran. Žalobci měli odmítnouti 
smenku nevyhovuJlcl tomuto Ujednání a žádati na dovolatelech směnku 
m~ vyhoyujíci, .neučinili-li t~k, nemohli tímto opomenutím nabýti práva 
s~e~ocn,e zmemlI ob~ah sm~nky takovým způsobem, by vyhověla ujed
nan!. UCllllh-h tak pres to, Jde o zfalšování směnky, jak již shora bylo 
podotknuto. . 

čís. 10621. 

, Osoba opráyněná, ke služebnosti bytu, může, aniž tím rozšiřuje slu
zebnost nad mtru z a k o n n o u, poskytnouti spolubydlení i nemocné
mu, byť i zletilému, dítěti, jež nutně potřebuje její péče. 

(Rozh. ze dne 13. března 1931, Rv I 331/31.) 

V domě žalobců byla vyhrazena Anně P·ové služebnost bytu "po 
~obu jejího svobodného stavu«. S Annou P-ovou sdílel byt její nemafl
zel~ký syn Josef P., jenž byl válečným invalidou a neschopen výdělku, 
takze byl odkázán na péči a na podporu své matky. Žalobě proti Josefu 
P-ovi, by byl uznán povinným vykliditi byt (světnici) v domě žalobců 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl o d vol a c í "o u d 
žalobu zamítl. ' 

Ne j vy Š ~ í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Výtku nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) 
nečiní dovolatelé proto, že odvolací 'soud nepřihlédl ke zjištěné vůli ža
lobců při poskytnutí práva bydlení matce žalovaného, nýbrž vytýkaj í 
rozsudku odvolacího soudu jen nesprávný výklad zákonných ustanovení 
o rozsahu práva bytu. Jest pravda, že se podle §§ 505 a 521 obč. zák. 
řídí rozsah oprávnění při služebnosti bydlení potřebou oprávněného 
podmětu. Potřeua ·ta řídí se podle jeho stavl!, živnosti a domácnosti 
v čase, kdy služebnost byla zřízena. Napotomní změny v potřebě opráv
něného ve stavu a v živnosti nepadají zpravidla na váhu (§ 506 obč. 
zak.). Oprávněný může však popřáti účast na užívání i členům své ro-
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diny, pokud ovšem tím užívání to obsahově nerozšíří, neboť § 506 obč. 
zák. nevylučuje změny v pomě;ech ~odinných. Para~ra!em 5~6 ~yl?u, 
čeny jsou jen změny neobyčejne, zmeny na svobodn~ v,:h, opra~neneho 
závislé nikoli změny přirozené. Může tedy osoba opravnena, potrebu]e-1I 
ve stá/; obsluhu přijati do bytu osobu služebnou a může jistě poskyt
nouti spolubydl~ní i svému novorozeněti jakož i dítěti onemocnělému, 
jež její péče nutně potřebuje, jako v souzeném případě, třebaže nemocný 
syn jest zletilý. Tu nelze mluviti o nedovoleném rozšiřování služeb
nosti na úkor osob' k poskytování povinných (§ 484 obč. zák.) také 

. proto, poněvadž by jinak bylo znemožněno oprávněné osobě v případech 
nejnaléhavějších použíti práva slUžebnosti a byla by nucena se ho vzdáti, 
by zachránila jiné cenné statky, jako jest život vlastní neh život osob 
jí nejbližších. Tomu není na závadu předpis § 507 obč. zák., že právo 
služebnosti nesmí oprávněný přenésti na jiného. Příklady opaku, uve' 
dené v dovolání, nedopadají, neboť výkon služebnosti přivzetím rodin
ného člena do bytu, nestává se vždy obtížnějším pro majitele domu. 
Vývody dovolání nejsou S to, by vyvrátily důvody odvolacího roz,sudku, 
pokud jde o výtku rozšiřování služebnosti nad míru zákonnou. Ze sta, 
novisko odvolacího soudu jest v rozporu s ujednáním, jímž byla zřízena 
služeunost Anně P-ové, dovolání nevytýká a nelze proto dovolacímu 
soudu případ posuzovati též s tohoto hlediska. 

čís. 10622. 

Jde o plnění z ruky do ruky p()dle § 8 ex. ř., měl"1i podle exekučního 
titulu dlužník odevzdati vymáhajiclmu věřiteli byt pod podmínkou, že 
mu bude vymáha,jícim věřitelem pronajat náhradní byt. 

(Rozh. ze dne 14. března 1931, Rl 986/30.) 

Podle exekučního titulu byl dlužník povinen vykliditi byt pod pod· 
mínkou, že mu vymáhající věřitel pronajme v témže domě náhradní byL 
Exekuci vyklizením bytu s o udp r v é S t o I i c e povolil, rek u r snl 
s o u d vyhověl rekursu dlužníka potud, že povom exekuci vyklizenín; 
tylu pod podmínkou že vvmáhající věřitel pronajme dlužníku náhradn! 
byt v témže domě za 'určitou činži. D ů vod y:Vyřizuje exekuční ná~r~ 
vymáhajícího věřitele byl exekuční soudce pOVlllen, zkoumalI exekuclll 
titul při čemž by bylo vvšlo najevo, že dlužník má plniti jen z ruky do 
ruJ0 proti vzájemnému 'plnění (§ 8 ex. ř.). V tomto případě není po
volení exekuce závislým na průkazu, že vzájemné plnění bylo již po
skytnuto nebo aspoň zajištěno, leč exekuci lze povoliti jen s obmezením 
vysloveným v exekučním titulu. Výkonný orgán může exekuci provésti 
jen, uskuteční-li se vzájemné plnění nebo bude-li jeho splnění zajištěno. 
Proto bylo rekursu částečně vyhověno a omezení v exekučním titulu 
bylo vyjádřeno i v usnesení povolujícím exekuci. 

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

:"těžo~ate.l se odkazuj~ na správné odůvodnění napadeného usne
sem, Jlmz. vyvody dovolaclho rekursu neotřásly. Neprávem se dovolává 
rozh~dnuh CI~: ~ 7 42 ~b. n. ~., neb~ť .v tom případě šlo o plnění závislé 
na pI.ed~haz.~Jlclm vZ~J~mnem pinem (§ 7 ex. ř.), kdežto v tomto jde 
o typIcky pn pad pinem z ruky do ruky (§ 8 ex. ř.). Neodůvodněný 
dovolací rekurs nemohl míti úspěch. 

čís. 10623. 

J~e o zm.ate~ podle § 477 čís. 4 c. ř. s., nebylo-Ii obeslání k roku 
d?ruceno pravmmu zástupci, nýbrž přímo straně třebaže byla advo-
katem. ' 

(Rozh. ze dne 14. března 1931, Rv I 497/30.) 

Zahlbě proti advo~átu DL R-ovi, zastoupenému Dr. H-em, pro
ce s n.1 s o ~? p rve s t o II to vyhověl. V odvolánj uplatňoval ža
I~vany krome Jmeho zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s. v tom směru, že, 
ac ,:,e sp.oru byl zastoupen advokátem Dr. Arnoštem H-em plnou mocí 
vykazanym, predv5'lání k ústním jednáním na 9. ledna 1929'a 16. března 
1929 pebylo doruceno vykázanému zástupci odvolatele, nýbrž přímo ža-
10va!1emu. O_d V? I a c I s.o u d napadený rozsudek potvrdil, a uvedl 
~ otazce, o mz tu Jde, v d u vod ech: Nemůže býti pochybnosti o tom 
ze po_stuP. prvého soudu odporuje předpisu § 93 c. ř. s. a proto musí býti 
ozn~cen J~~o ~or~š~ní proces~álního práva. Nicméně v souzeném pří
p~de ~emuze byh r~cI o zmatecnosti ve smyslu § 477 čís. 4 c. ř. s., po
?evadz postupem hm nebyla žalované straně odňata možnost na soudě 
Jednati. Strana žalovaná ,iest sam~ advok~tem, který ve vlastní rozepři 
am pl.ed s.~udem sborovym nepotrebu1e dah se zastupovati advokátem. 
Byla-ll :udlz ~trana žalovaná k ústním jednáním na 9. ledna a 16. března 
1929 pre~volana osobně, nelze říci, že jí byla odňata možnost na soudě 
Jednah, ve_c svou hájiti a býti slyšena. Ne.isou proto v souzené:n případě 
sp~něny v~ec~y znaky zmatečnosti podle § 477 čís. 4 c. ř. s. a nebylo 
nez odvolam, pokud uplatňuje zmatečnost zamítnouti 

~ e j_,:, y š.š í s~;t d" zrušil rozsudky 'obou uižších soudů i s před-' 
chozlm _~lz~Dlm, pocmaJlc usnesením ze dne 15. prosince 1928 jímž 
by~o. na~lzeno veřejn~ ústníjedn~!lí na 9. ledna 1929, jako zmat~čné a 
VI ahl vec soudu prve stolrce, by JI znovu projednal a o ní rozhodl. 

Dů vo dy: 

o _Spr~vně sice odvolací soud v napadeném rozsudku uvádí, že »ne
Inu~e .byt~ pO,chyb!l0st~ o. tom, že postup prvé stolice - totiž, že před
vola~1 k ustm~u J~dnali~ na den 9. ledna 1929 a 16. března 1929 nebvla 
do:uce~a vykazanemu z.astupci žalov:,ného, ný~rž. přímo jemu - odpo
rUJe pledp.l~u § ~3 c.}. S. a proto Jako porusem práva procesuálního 
oznacen byh musI«, pres to však usuzuje odvolací soud, že tím nejde 
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o zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s., poněvadž žalovan1 je advoká
tem jenž mohl sám na soudě jednati, takže mu nebyla omm postupem 
odň~ta možnost na soudě jednati, an byl uvědoměn o nařízených rocích. 
Dovolate1 právem napadá s hlediska zmatečnosti podle § 477 čís. 4 
c. ř. s. (§ 503 čís. I c. ř. s.) tento názor. Již v rozhodnutí tohoto nej
vyššího soudu, uveřejněném pod čís. 4704 sb. n. s., bylo vysloveno, že 
porušení předpisu § 93 c. ř. s. je zmatkem podle § 477 čís. 4 c. ř. s. ve 
sporu, v němž jest předepsáno zastoupení advokátem. V tomto rozhod
nutí je též zdůrazněno, že strana právem mohla spoléhati na to, že se 
soud řídil zákonem, a že jejího advokáta o roku uvědomil, že nelze na 
straně požadovati, by se při osobním obeslání ještě přesvědčovala, zda 
byl soudem zpraven i její právní zástupce. Tato pravidla platí přirozeně 
také i tam, kde jest strana advokátem, neboť bere si advokáta proto, 
by tento ji zastupoval a ona se nemusela zastupovati sama. Rozdíl ply
noucí z tohoto nazírání mohl by se jeviti jen v tom, že, dostavila-li se 
strana, která je advokátem, k soudu bez právního zástupce (advokáta) 
a jedná-li pak před soudem, jsouc k tomu jako advokát oprávněná, 
nebylo by lze říci, že jí byla odňata možnost projednávati na soudě, 
kdežto jiná strana (neadvokát) i v takovém případě nemohla by jednati 
a mohla by se dovolávali zmatečnosti podle § 477 čís. 4 c. ř. s. Byla 
proto žalovanému opomenutím obeslání. právního zástupce k ústnímu 
jednání ze dne 9. ledna 1929 a pak ze dne 16. března 1929 odňata mož
nost na soudě projednávati. To je zmatečností podle § 477 čís. 4 c. ř. s., 
což dovolatel právem uplahíuje dovolacím důvodem podle čís. I § 503 
c. ř. s. Nelze tvrditi, že se žalovaný sám připravil o možnost dalšího 
projednávání před soudem tím, že se k jednání ustanovenému na den 
12. prosince 1928 nedostavil ani sám, ani jeho právní zástupce, ač tento 
byl řádně obeslán, a že proto žalobce učinil návrh podle § 399 c. ř. s. 
Takové nedostavení žalovaného po podání o:lpovědi na žalobu mělo jen 
v zápětí, že byl vyloučen z dalšího přednesu, nikoliv, že by nesměl vůbec 
jednati na soudě. Bylo proto vyhověti oprávněnému dovolání a řízení, 
počínajíc usnesením ze dne 15. prosince 1928, jímž nejprve bylo naří
zeno doručení příčící se § 93 c. ř. S., jako zmatečné zrušiti. 

čís. 10624. 

Smluvní zástavní právo ke vkladní knižce, jsouci u berního úřadu 
v úschově jako politické depositum, bylo zřízeno tím, že bylo věřiteli 
odevzdáno potvrzeni berního úřadu o přijetí vkladni knížky do úschovy 
a vystaveno prohlášení dlužníka, že dává vkladni ktúžku do zástavy, 
že toto potvrzení i prohlášení bylo dodatečně předloženo poddlužníku 
k rukám okresni politické správy, jež pak nařídila bernímu úřadu, by 
vydal vkladní knížku tomu, komu bylo zřízeno zástavni právo. 

(Rozh. ze dne 14. března 1931, Rv II 122(30.) 

Vkladní knížka žalované záložny, znějící na jméno S., byla složena 
II berního úřadu jako honební jistota. Po skončení nájmu honitby odmítl 
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b~rní úřad vydati vkladní !m,ížku ~alované záložně, tvrdě, že k ní nabyl 
zastavm~o pr~va pro dlu~ne ~ane S-a a zabavil ji napotom i soudně 
a dal SI JI pnkazah k vybraní. Zalovaná záložna odmítla vyplatiti vklad 
tvrdíc, že nabyla ke vkladní knížce zástavního práva. Pro c e s n i 
s o udp r v,é s tol i c e původně t;znal podle žaloby státu proti záložně 
na ~yplasem v~ladu, o d vol a c I s o u d zrušil napadený rozsudek 
a vrahl vec prvemu soudu by ji Znovu projednal a rozhodl. Pro c e sní 
s o udp r v é s tol i c e pak žalobu zamítl. O rl vol a c í S o u d uznal 
podle žal~by.. D ů ~. o d y: ,Pokud jde o právní posouzení sporu, jest 
podle zJ1steneho deJe a, 'Jsledků ~okazování řešiti tři otázky, totiž, 
zda nabyl~ I s~~ana za!uJI~I.1 strana zal?vana zástavního práva a jakého 
na vkladm kmzce ulozene Jako honebnl JIstota u berního úřadu a zda 
žal?vaná strana nabyla předního práva zástavního. Podle názor~ odvo
laclho soudu nemohla žalovaná strana na uložené vkladní knížce vůbec 
na?jh sm'uvního prá~~ zástavního: Zřízení zástavního práva na vkladní 
kn:~ce vzhledem k JeJI vlastnosh Jako deposit nebylo možné předáním 
buzky ~ ruky do ruky. Jde tedy o to, zda nenabyla žalovaná strana 
z~stavmho sn;luvního prá~a ,symbolickým odevzdáním podle § 452 obč. 
zak. ,Žalo vana strana tvrdl, ze tohoto práva nabyla prohlášením ze dne 
.11., ce~vence 1925. Podle názoru odvolacího soudu však v- tomto vv
J:',drem ~elze. shledati tak?vé s~mbo1ické odevzdání, jak vyžaduje smys"!, 
ucel a pre0p,s ~s!anoverll § 4~2 obč; zák. Podle § 452 obl'. zák. musí 
ten, kdo vec ,~~va do ~astavy" by zastava proti třetím osobám nabyla 
platrwst, POUZI!r takovych znacek, podle nichž každý snadno zástavu 
sezna. Tomuto požadavku jest dostiučiněno u vkladních knížek v de
pos~tu, ~~u,du ,!leb )iného ú,řadu ten, vyhotoví-li se pro věřitele listina 
osvedcuJ1cl zn zem smluvmho prava zástavního a zároveň Se uvědomí 
nadříz~ný ,úřad deposit};ího úřadu o zřízení smluvního práva zástavního 
na ,:l;>zer:e vklad';l kmz:e. D?kud ~e tak nestane, má věřitel jen důvod 
ke ~:·I~en: smluvmho pra"a zastavmho, ale není tu způsobu nabyvacího. 
YYJ31dr,em ze d:,e .11. červe~c~ 1925, těmt~ náleži!ostem nevyhovuje. Vy
J~drer:: obsahUje Jen zmocnem ku prevzen sporne vkladní knížky u ber
n~ho ur:,du, ale není toho rázu, by vyZnačilo zřízení smluvního práva 
zastavmho, a to takovým zpúsobem, by každý při nahlédnutí do této 
lIstmy mO?1 sna~no seznati, ž~ tu jde o zřízení zástavního práva. Dospěl 
proto z techto uvah odvolacl soud ku přesvědčení že žalované straně 
nepřísluší n~ sp?:n,é .v~ladní knížce smluvní právo ~ástavní. Totéž platí 
I pro, strapu za~uJlcl, Jez pro tvrzení, že jí přísluší smluvní právo zástavní, 
n:,ma z uva~, Jak shor~ uvedeny, v zákoně opoty. Strana žalující nabyla 
vsak na kmzce soudmho práva zástavního, jakž vysvítá ze soudního 
u~nesení zoe. dne 7. dybna, ~ 927, jehož pravopla!nost není odpúrcem po
prena. Muze proto zaJuJlcl strana z tohoto dúvodu žalobní nárok vy
voditi a není třeba se zabývati s tvrzením žalující strany že dříve již 
nabyla správní cestou zástavního práva na vkladní kníž~e. Vzhledem 
1{ tO,muto odvola~ím soudem zaujaté?,u právnímu hledisku jest zbytečné 
za?yv~tr se ,s o~azk?u, zda zástavm právo žalující strany jest dřívější 
n~z zastavm pravo zalované strany, ano jest zjištěno že straně žalovanÉ 
vubec smluvní zástavní právo nepřísluší. ' 

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

Dovolání je opřeno jen o dovolací dúvod nesprávného právního po
souzení (§ 503 č. 4 c. ř. s.). Jest přisvědčiti dovolate1ce, že odvolací 
soud posoudil spornou věc nesprávně s právního hlediska. Tím, že Fran
tišek S. spornou vkladní knížku jsoucí v úschově u berního úřadu jako 
politické depositum, dal žalované straně dne ll. června 1925 do zástavy 
tím způsobem, že jí odevzdal potvrzeuí berního úřadu o přijetí vkladní 
knížky do úschovy a vystavil jí prohlášení ze dne ll. června 1925 a že 
pak dodatečně i tato stvrzenka, i toto prohlášení byly předloženy žalující 
straně jako poddlužníku k rukám okresuí správy politické jako poukazu
jícímu úřadu, kterýž úřad výměrem svým ze dne 16. března 1927 na
řídil bernímu úřadu, by knížku vydal žalované straně, došlo ke zřízení 
smluvuího zástavního práva ke knížce ve prospěch žalované strany sym
bolickou tradicí po rozumu § 452 obl'. zák., neboť došlo tak ke zřízeni 
zástavy způsobem i pro třetí osoby snadno poznatelným. Byl proto berní 
úřad povinen vyhověti příkazu okresní správy politické a vydati spornou 
knížku žalované To, že tak neučinil, nýbrž že po poukazu vedl na 
spornou vkladní knížku i berní, í soudní exekuci, nemůže býti na úkor 
smluvnímu právu zástavnímu žalované strany již dříve nabytému. Že 
žalující strana nenabyla ke sporné vkladní knížce smluvního práva zá
stavního, správně dovodil odvolací soud. Je proto hloba bezdůvod)1á 
a bylo dovolání vyhověti a změnou napadeného rozsudku obnoviti roz
sudek prvého soudu. 

čís. 10625_ 

. Vystoupení jednoho osobně ntčíciho společníka z komanditní spo
lečnosti nemusí býti po zákonu vždy důvodem k podání opovědi vše -
m i účastníky (komplementáři i komanditisty)_ 

(Rozh. ze dne 16. března 1931, R I 169/31.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d vrátil opověď vystoupení osobně ručícího 
společníka z komanditní společnosti, by byla podepsána všemi v obchod
ním rejstříku zapsanými osobně ručícími společníky a komanditisty, ježto 
odpadnutí společníka mají podle čl. 129 a 171 třetí odstavec obch. zák. 
opověděti k zápisu »účastuíci«, jimiž při komanditní společnosti jest 
rozuměti veškeré osobně ručící společníky a komanditisty (čl. 155 obch. 
zák.). Rozkladu rejstříkový soud "nevyhověl. Důvody: Opo' 
věď jest podepsána jen dvěma osobně ručícími společníky, z nichž jeden 
vystupuje. Podle čl. 129 a 171 třetí odstavec obch. zák. mají odpadnutí 
společníka opověděti k zápisu "účastníci«. Třebaže i v čl. 129 obch. 
zák. není výslovné ustanovení obdobné čl. 88 obch. zák. jest povahou 
věci odůvodněno, by vystoupení společníka bylo opovězeno všemi spo
lečníky. Vystoupení to jest v podstatě zrněnou společenské smlouvy a 
jest opověď vyžadovati od všech· súčastněných společníků, čítaje " to 
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při kOllfanditní společnosti i komanditisty (čl. 151 a 155 obch. zák). 
Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil poukázav k důvodům 
prvého soudu. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení nižších soudů a vrátil věc rej
stříkovému soudu, by o opově di znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Rejstříkový soud vrátil opověď výmazu osobně ručícího společníka, 
jenž ze společnosti vystoupil, poněvadž nebyla podána všemi v obchod
ním rejstříku zapsanými osobně ručícími společníky a komanditisty. Vy
chází z. ustanovení čl. 129 a 171 obch. zák, maje za to, že účastníky 
jest při komaaditní společnosti rozuměti veškeré osobně ručící společ
níky a komanditisty, jakž prý patrno z čl. 155 obch. zák. Leč v této pOc 
všechnosti nelze souhlasiti s názorem rejstříkového soudu, jejž sdílí 
i soud rekursní. Předpis čl. 155 obch. zák tu vůb~c nedopadá, poněvadž 
pojednává jen o změně firmy a sídla komanditní společnosti, kde zákon 
arci vyžaduje opověď těchto změn k zápisu do obchodního rejstříku 
všemi společníky. Jinak jest tomu při zrušení společnosti a při vystou
pení nebo vyloučení společníka podle čl. 129 třetí a čtvrtý odstavec, 
k němuž se vztahuje i čl. 171 obch. zák, kde zákon nenařizuje opověď 
všemi společníky, nýbrž prostě jen účastníky. Nemluví tu tedy zákon 
o všech účastnících a jest věcí rejstříkového soudu, by z daných poměrů 
usoudil, či opověď mu stačí, by, co se stalo, bylo učiněno zjevným a tím 
bylo vyhověno zásadám, na nichž vedení rejstříku spočívá (sr. rozh. 
čís. 5265, pak neuveřej. rozh. Rl 944/20, R II 341/28, R I 551/29, A.Cl. 
1729, 1294; Staub-Pisko I § 3 k čl. 129 obch. zák). Při komanditní 
společnosti jsou ovšem účastníky nejen komplementáři, nýbrž i koman
ditisté. Bude tedy na rejstříkovém soudě, by po pIípadném šetření uvážil, 
zda snad v souzeném případě za daných poměrů stačí podpisy jen ně
kterých účastníků, či zda je odúvodněna potřeba podpisu opovědi všemi 
účastníky. Vystoupení jednoho osobně ručícího Společníka o sobě, i kdyby 
mohlo snad býti pokládáno za změnu společenské smlouvy (viz odů
vodnění usnesení o rozkladu), nemusí býti po zákonu vždy důvodem 
k podání opovědi všemi účastníky. Vždyť zákon (čl. 129, třetí odstavec, 
obch. zák.) pamatuje i na tento případ a přece mluví jen o povinnosti 
účastníků, tedy nikoli všech účastníkú k podání opoYědi. Dovolací stíž
nost jest v § 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. odůvod
něna a bylo rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 10626. 

U jednání manželky notáře s těmi, kdož vydražili její nemovitost, že 
se budou za to, že jim poskytla slevu na nejvyšším podání za nemovitost 
a inventář, obraceti s právnickými pracemi, týkajícími se nemovitosti, 
na jejího manžela, a ujednání smluvní pokuty pro případ nedodržení to
hoto závazku, - příčí se dobrým mravům. 

(Rozh. ze dne 16. března 1931, Rv II 144/30.) 
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Nemovitost žalobkyně, manželky .n?t~ř.e, ,byla v ?ucené ~ra.žbě pro
dána a koupili ji žalovaní manželé a jeste ]lne dva ,pary manzelu, ~a nej
vyšší podání 193.600 Kč. Dne 9. října 1924 a 3. brezna I ?25 vyudovala 
žalobkyně s vydražiteli a učinila s nimi smlouvu, kte::ou ]lm n~movltos! 
ponechala laciněji, za 175.000 Kč, a to docela s pnslusenstvlm, ,kte~e 
do odhadního protokolu ani pojato nebylo, a kterou se vydrazlteleJ 
tedy i žalovaní manželé za to za,,:ázali, že v,šecky. práce prá~~lcké ohledne 
této nemovitosti v celku nebo castech dajl ponzovah notarskou kance
láří manžela žalobkyně a pro případ, že by si práce práv~ické obst~
mli jinde, zavázali se žalovaní k nesnížitelné sml,:vní pok~te 5.000 !Ze. 
To učinila žalobkyně proto, že její manžel konal vsecky prac_e do dr~zby 
pro vydražitele bezplatně a složil za ně ze svého vad!um. Zaloval}l za
vazek nesplnili a oznámili, že jej neuznávají a da:l prace, prav,l1lc~e pro
vésti a knihovní žádost podati jiným, než manzele~ nlobkyne. D?
máhala se proto žalobkyně na nich zaplacení smluvm pokuty 5.000, Kc. 
O b a niž š í s o u d y žalo!>'l zamítly, o d vol a c í s o ~,? z techto 
d ů vod ú: Žalobní nárok opírá se o smlouvu ze dne 9. njna 1924 a 
dne 3. března 1925 o zaplacení pokuty pro případ nesplnění závazku, 
že žalovaní všecky právnické práce vztahující ~e na realitu číslo .23 daji 
poříditi v kanceláři notáře (manžela žalo?kyn,e). Tat? ~m~?uva Jest po
dle § 1336 obč. zák. povahv akcesorm, predpoklada ]lnou platnou 
smlouvu a možnost újmy pro věřitele. Účelem jej!~ jes! j~dn,ak povz~u: 
diti dlužníka k řádnému splnění smlouvy, pro pnpad !~jlh?~ nesp:n~pl 
nebo splnění nikoli řádného právě byla 1:ljednána~ a da}~lm, ucelem JeJI~ 
jest uspořiti věřiteli často těžký dúkaz jSOUCll?sh ~ vyse skody: ~Iavm 
smlouva, k jejímuž upevnění pokuta ~yla uJe~nana" byla ucmen,a ve 
prospěch osoby třetí, notáře, manžela zalobkyne" kdezto ~apla~em p?
kuty pro případ nesplnění hlavní smlouvy ,dala zalobky~e slíbItI ~o~e. 
Již z toho dúvodu nelze seznati, že mohla za}obk~n~ v~epl! nespln~mm 
hlavní smlouvy újma, jejímž ekvivalentem ma prave byl! sm~U\:ena po: 
kuta. Žalobkyně aspoň ani netvrdila, že jí mohla z n~spl~e~l hlavm 
smlouvy vzejíti újma, že je tu te~y ~ř~dJ)okl~d pro ~jednam, p~k~t~; 
Žalobkyně sama tvrdí, že žalovam a jeste ]lne d~a 'pary m~~~elu jej! 
nemovitost ve veřejné dražbě vydražili, a že ona s mml dne 9. njn~ 1924 
a dne 3. března 1925 ujednala, že jim přenechá vyct:aže~ou reah!1:l z~ 
175.000 Kč, a~koli nejvyšší podání, činilo I ?3.600, K~ a, ze yydrazltel~, 
tedy i žalovam se za to zavazah vseck~JIf.a~~ pravm~ke na nem?ylto,~ 
se vztahující dáti poříditi jen v kancelan JeJlho, man~~la a,. v pnjJa~e 
nedodržení smlouvy zaplatiti jí 5.000 Kč. Jest predevslm zdurazmh, ~e 
u nemovitosti žalobkyně která měla býti dražbou prodána, muselo bylI 
poznamenáno podle §§ '134 a 173 ex. ř. jednak zahájení dražebního ří
zení, jednak ustanovení dražebního stáni; žalobk~n~ jako exekutk~ ,~e
směla dne 9. října 1924, týden pře~ draze?ním ~tamm ze, dne 17· ,njna 
1924 disponovati, nesměla tedy zalovanym shboval! prene~h!,m p~
movitosti at' již za jakoukoli cenu a z~kázán~by byl? lakove )ednam, 
pokud se jím mělo působit~ n~ žalova~e, by pn d~~zbe buď malo ~ebo 
mnoho podávali.. Po vydrazem nemovlt~s~1 a po ,pOklepu dne 17. ~!Jna 
1924 žalobkyně Již vúbec nebyla vlastmcl! nybrz ylastníky ~e stah vy
dražitelé, tedy i žalovaní, a nemohla terly zalobkyne dne 3. brezna 1925 
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s nimi s účinkem ujednati, že jim vydraženou nemovitost přenechává za 
nižší cenu než za nejvyšší podání a dáti si ve spojení s tím slibovati 
něco ve prospěch svého manžela a sobě pokutu. Pokud v závazku žalo
vaných měl býti obsažen i závazek dáti zřizovati i notářské listiny 
kanceláří manžela žalobkyně o právních jednáních vztahujících se na 
nemovitost, odporovalo by takové ujednání zákazu § 33 not. řádu, podle 
něhož notář nesmí ve věcech své manželky zřizovati notářské listiny a 
že listiny notářské přes to zřízené nemají moc veřejných listin. Pokud 
by šlo o jiné právnické práce než o notářské listiny v poměru mezi ža
lobkyní a žalovanými, byli by žalovaní obavou, že budou museti zapla
titi žalobkyni vysokou smluvenou pokutu 5.000 Kč nuceni k tomu, by 
svěřovali takové právnické práce notáři, jenž jest manželem žalobkyně, 
ačkoli by mohli míti zcela pochopitelnou nedůvěru, že bude nestranným 
a že bude spíše chrániti jejich zájmy jako svých klientů, a. nikoli v jejich 
neprospěch zájmy své manželky. Posléze i pokud by šlo o právnické 
práce pro žalované v jejich poměru k jiným osobám než k žalobkyni, 
bylo by ujednáním, že musí pod pohrůžkou smluvené pokuty dáti po
řizovati všecky práce právnické vztahující se na nemovitost v celku nebo 
v částech jen kanceláří notáře, manžela žalobkyně, jehož platnost není 
nijak časově omezena, takovým omezením svobodné vůle žalovaných 
pro celou dobu jejich života nebo pro dobu, pokud manžel žalobkyně 
bude činným jako notář, že by tím byli na neurčitě dlouhou dobu zba
veni možnosti svěřiti právnické práce na onu nemovitost se vztahující 
osobě, k níž by snad měli větší důvěru, a byli by tak třeba na hodně 
dlouhou dobu zbaveni svobody rozhodování, komu podle své důvěry 
chtějí svěřiti právnické práce. Uváží-li se posléze, že ujednáním měli 
býti získáni s pohrůžkou pokuty klienti notáři, který zastává veřejný 
úřad, a že měla býti vyloučena konkurence, není pochyby, že se taková 
smlouva příčí dobrým mravům, že jest proto podle § 879 obč. zák. 
nícolná a nelze z ní žalovati. 

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

Dů\'oc!y: 

Právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) odvolacím soudem, po
dle něhoi se ujednání zažalované smluvní pokuty a ujednání, k jehož 
zajištění byla smluvní pokuta určena, příčí dobrým mravům, že jest proto 
neplatné a že žaloba o zaplacení smluvní pokuty není proto opodstat
něna, jest správné. Jak zjištěno, ujednala žalobkyně se žalovanými, že 
se budou s veškerými právnickými pracemi, týkajícími se její bývalé 
usedlosti kterou žalovaní vydražili, obraceti na manžela žalobkyně, no
táře a ujednala při tom se žalovanými, že jsou žalovaní pro případ ne
dod;žení tohoto závazku strany povinni zažalovanou smluvní pokutou 
5.000 Kč. Jest přisvědčiti odvolacímu soudu, že se ujednání závazku 
ohledně zadání právnických prací notáři pod následky smluvní pokuty 
příčí dobrým mravům a to, jak odvolací soud správně uvedl, proto, že 
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s dobrými mravy nelze srovnati, ukládá-li se někomu.~ donucuje-li se 
někdo, by se v právních svých potřebách o.bracel .na ?r~ltou osob~) a ~o 
bezpodmínečně, tedy i tehdy, kdyby nemel k m duv~ru, po pnp~de, 
kdyby to bylo proti jeho zájmům., ~e by se to srovnavalo s dobryn,tl 
mravy, se ani dovolatelka v dovolam nep?kusII~ !v~dlÍ1., N~lz~ srovna: 
vati, jak činí dovolatelka, závazek oh!edne z~?avam pravmckyc}1 pr~C1 
s ujednáním ohledně nákupu neb odberu ZbOZI, neboť povaha predmelu 
těchto ujednání a závazků jest různá. Jest uznávanou zásadou, že orne
zení ohledně volby co do pověřování ohledně právních, pracj a v~be~ 
zmocnění, odporuje dobrým mravům. Dokladem toho Jest, ze. ud~lem 
plné moci jest kdykoli podle libovůle odvolatelné (§ 1020 o)JC. zak.) 
Na věci v projednávaném případě nemění nic o.kolnost, že u]ednam,.a 
zadávání právnických prací manželu žalobkyne, \>ylo Qokud ~e tyce 
mělo jak tvrdí žalobkyně, býti úplatou za to, že byla zalovanym na 
ceně' za nemovitost a za inventář posky;nuta sleva. Pro tuto okolnost 
ujednání o zadávání yrávníckých prací manželi žalobkyně a ujednání 
o smluvní pokutě neprestalo býti ujeduáním proti dobrým mravům. 

čís, 10627, 

Účinnost dvorského dekretu ze dne 14. března 1806, čís. 758 sb. 
z. s. není vyloučena řádně nedoloženým tvrzenlm, že šlo o trestný čin_ 
Bylo na žalobci, by uvedl skutkové okolnosti, z nicbž by bylo lze sou
diti na trestný čin žalovaného státního úřednika. 

(Rozh. ze dne 17. března 1931, R I 85/31.) 

Žalobce domáhal se na radovi báňského hejtmanství zaplacení Kč 
1,600.000 proto, že žalovaný jako zástu~ce ~~ňského revírr:í~o .ú!~du 
při šetření ze dne 15. března 1926 u obecmho uradu ve V. k vul! Z]lstem, 
zda jímání pram~n~ ~ zamýšlenému gra':.itač,l!ímu vodovodu obce V. }z~ 
provésti jen v mIste zalobcova kUÍ1ska, CI ~ez, JInde, poda! na vyz:vam 
předsedy komise posudek, ohledně vyskytovam se nerostu lohledne vy
konaných kutacích prací, který podle žalobcova názoru ],est v rozporu 
se skutečností, že tudíž nevykonával svůj úřad podle sve povmnosÍ1 a 
že se tím dopustil trestného činu, pro který oznámení bylo postoupeno 
státnímu zastupitelství, pročež prý žalovaný .odpovíd,á za škodu způso; 
beuou žalobci. K námitce nepří pustnostl poradu P!av~ s o udp r v ~ 
s t o I i c e žalobu odmítl. D ů vod y: Podle vlastmho zalobcova tvrzem 
státní zastupitelství neshledalo příčiny, _by dále ved~o pro~i. ž3'lované~~u 
vyhledávání k zjištění trestného činu. Zalobce žalUje tudlz zalovanello 
jako státního úředníka pro jeho úřední výkon, který státnímu zastu
pitelství nezavdal příčinu ~ trestnímu stihání. Podl~ dvor~ké~o, .dekr~tu 
ze dne 14. března 1806 ČIS. 758 sb. z. s. nelze vsak statm uredmky 
žalovati pro jejich úřední výkony u civilních soudů. Proto žalobce ;JC
může vzhledem na tento dvorský dekret svůj domnělý nárok uplatňovati 
pořadem práva a námitka nepřípustnosti pořadu práva jest odúvodněna. 

Civilní rozhodnutí XIII. 2< 
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Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů -
vod y: Rekursu nelze odepříti oprávněnost. Prvý soud vyhověl Trá
milce žalovaného a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva prato, 
že žalován jest žalovaný jako státní úředník pro svůj úřední výkon a že 
žaloba taková podle dvorského dekretu ze dne 14. března 1806 čís. 753 
sb. z. s. nepatří před soudy. Stěžovatel vytýká napadenému usnesení, že 
tento dvorský dekret nevylučuje podání žaloby u řádného soudu, do
pustil-li se státní úředník trestného činu, a že se v souzeném případe 
žalobce domáhá na žalovaném náhrady škody způsobené trestným d
nem, jehož se žalovaný dopustil. Řečený dvorský dekret nevztahuje se 
na případ, kde se někdo domáhá na státním úředníku náhrady škody 
z důvodu jeho trestnosti, .třebaže se dopustil trestného činu při vykoná
vání úřední činnosti, neboť trestný čin není výkonem úředním. Žalobce 
tvrdí a prokazuje, že žalovaný mu způsobil škodu, o jejíž náhradu žaluje, 
trestným čínem, a proto jest soud povolán k projednání této žaloby. 
Otázka, zda jde tu o trestný čin a o jaký trestný čin, jest již otázkou 
meritorní a proto nelze se při řešení otázky nepřípustnosti pořadu práva 
odvolávati na výměr státního zastupitelství ze dne 22. července 1930, 
podle něhož nebylo shledáno příčiny, by se vyhledávání ke zjištění trest
ného činu proti žalovanému dále vedlo, neboť soud není sice oprávněn 
rozhodovati o náhradě škody proti státnímu úředníku z jeho úředního 
výkonu, avšak jest příslušný rozhodovati o náhradě škody, kterou státní 
úředník způsobil žalobci trestným činem. Věcí žalobcovou ovšem jest, 
by prokázal trestný čin jím tvrzený. Zda a pokud ze skutkového před
nesu žalobcova vyplývá, že tu jde o trestný čin .žalovaného a že tímto 
trestným činem způsobena byla žalobci škoda, jejíž náhrady se domáhá, 
jest věcí soudního rozhodnutí. . 

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

D ti vod y: 

Po právní stránce shoduje se názor vyslovený v napadenérr; usne
sení s rozhodnutími čís. 7159 a 9424 sb. n. S., na které poukázal i ža
lobce ve svém rekursu. Jde tudíž jen o to, zda se žalobce podle svého 
skutkového přednesu domáhá na žalovaném náhrady škody způsobené 
trestným činem, jehož se dopustil žalovaný. Nestačí pouhé tvrzení, že 
žalobce viní žalovaného z trestného činu a že spatřuje v jeho jednáni 
trestný čin (podvod), nýbrž žalobce musí uvésti skutečnosti, z nichž by 
bylo lze souditi, zda žalovaného lze skutečně viniti z trestného činu. Pro 
posouzení věci Po této stránce rozhodný jest skutkový přednes žalobcúv 
v žalobě a v zápisu ze drie 13. října 1930. Podle tohoto přednesu podal 
žalovaný posudek při komisi jako zástupce horního úřadu a byl příto
men komisi dne 15. března 1926, kde podal posudek na vyzvání před
sedy komise, kterýžto posudek byl vyšším úřadům dúvodem, že roz
hodly věc proti žalobci. Podle tohoto přednesu zavdal podnět k žalobě 
především jen úřední výkon žalovaného jako státního úředníka (sr. de
kret dvorské kanceláře ze dne 14. března 1806 čís. 758 sb. z. s.). Ovšem 
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tvrdí žalobce, že posudek a řízení provedené žalovaným jsou v rozporu 
se skutečností, o níž se žalovaný přesvědčil. Posudku žalovaného vytkl 
žalobce, že je v rozporu se skutečností. Jaká je tato skutečnost, žalobce 
nevysvětlil v ten smysl, by se dala z jeho přednesu dovoditi podstata 
trestného činu. Měl-li na mysli odst. III. žaloby, nelze shledati rozpor 
mezi tímto přednesem a posudkem, což platí i o dalším ústním přednesu 
žalobkyně, neboť na př. není v posudku vůbec zmínky o kutacích pra
cích, takže je bez dokladu i tvrzení odst. VII. šlo tudíž i podle dalšího 
žalobcova přednesu jen o úřední výkon státního úředníka a nestačí 
pouhé tvrzení nedoloiené dostatečně skutkovými údaji žaloby, že šlo 
vlastně o trestný čin. Sond musí již z úřadu, tím spíše k námitce žalo
vaného zkoumati, zda pořad práva jest přípustný, v souzeném sporu hle
díc k ustanovení zmíněného dekretu dvorské kanceláře. Pouhým; řádně 
nedoloženým tvrzením, že jde o trestný čin, nelze vyloučiti platnostto
hoto předpisu. Žalobce měl uvésti skutkové okolnosti, z nichž by se dalo 
souditi na trestný čin žalovaného, a potom by se ovšem musil soud zabý
vati věcí meritorně, t. j. zkoumati, zda jest skutkový přednes žalobcův 
správný. Takové skutečnosti žalobce neuvedl, omeziv Se jen na tvrzení, 
že jde o trestný čin, a na vylíčení skutečností, z nichž nelze souditi 
na trestný čin. Pro právní posouzení věci zbývají jen údaje žalobcovy, 
z nichž jest dovoditi nepřípustnost pořadu práva podle řečeného dvor
ského dekretu. 

čís. 10528. 

Pro aktivní oprávněni k žalobě .jest bez významu, že žalobce ne
přihlásil pohledávku k soupisu neknihovnich pohledávek. 

Pokud nebyl pozůstalostni věřitel povinen vyčkati s podánÍ/l1 ža
loby podle čl. XLII uv. zák. k e. ř. S., až bude sepsána inventura a skon
čena pozůstalost. 

I na tom, kdo má prý vědomost o zamlčení neb o zatajeni jmění 
(dluhů), lze se domáhati, by, předlože po případě seznam Jmění nebo 
dluhů, udal, co mu <) tomto jmění neb o dluzích neb o zamlčení nebo 
zatajeni jmění jest známo, a by vykonal přísahu, že jeho údaje jsou 
správné a úplné. 

(Rozh. ze dne 17. břema 1931, Rv I 107/30.) 

Žalobce, tvrdě, že byl věřitelem zůstavitelovým, domáhal se na vdově 
po žalovaném, by byla uznána povinnou udati, co jest jí známo o jmění 
při úmrtí jejího manžela, zejména o hotovosti, nábytku, špercích a. cen
nostech a o zamlčení a zatajení tohoto jmění a předložiti seznam tohoto 
jmění a vykonati přísahu, že její údaje jsou správné a úplné. Pro c e s -
ní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a ci s o u d 
vyhověl odvolání žalované potud, že zamítl žalobu, pokud se domáhala 
toho, by žalovaná byla uznána povinnou předložiti seznam jmění v době 
úmrtí zůstavitele. . 
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N e j V Y š š í S O U d nevyhověl dovolání žalované, k dovolání ža
lobce obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Dovolání žalované opírá se o dovolací důvody § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s., 
než neprávem. Zalovaná upírá žalobci především aktivní oprávnění k ža
lobě podle článku XLII uv. zák. k c. ř. s., ježto prý žalobce nemá sou
kromoprávní zájem na vyšetření majetku a dluhů, jak předpokládá toto 
ustanovení zákona, a to proto, že žalobce nepřihlásil ani do dne žaloby, 
jak sám připustil, svou pohledávku k soupisu, jak stanoví § 5 zákona ze 
dne 25. února 1919 čís. 84 sb. z. a n., takže pohledávka jeho propadla 
ve prospěch státu. Leč názor žalované je mylný. K jeho vyvrácení stačí 
poukázati dovolatelku na rozhodnutí čís. 644 sb. n. s., v němž nejvyšší 
soud zevrubně vyložil, že tím, že pohledávka nebyla přihlášena k sou
pisu, nepřestává býti pohledávkou věřitele, jenže jest závislou na vý
mince, že stát neuplatní svá práva z nepřihlášení. Vzhledem k této zá
sadě, od níž nejvyšší soud nemá příčinu se uchýliti, a vzhledem k tomu, 
že nebylo dovoláním napadeno skutkové zjištění odvolacího soudu, že 
žalobce měl za zůstavitelem pohledávku, postrádá oprávnění i výtka 
žalované, že se žalobci nedostává aktivního oprávnění a že nemá sou
kromoprávní zájem na žalobě, ana se výtka opírá, jak již řečeno, o zřejmě 
nesprávný výklad předpisu § 5 zákona ze dne 25. února 1919, čís. 84 
sb. z. a n. Neobstojí ani výtka, že odvolací soud posoudil věc nesprávně 
s hlediska právního, nezamítnuv žalobu jako předčasnou. Jde o to, zda' 
byl žalobce, pozústalostnívěřitel,iemuž jako takovému byl přiznán 
v souzeném případě soukromoprávní zájem na podání žaloby, o niž jde, 
povinen vyčkati s jejím podáním, až bude sepsána inventura a skončena 
pozůstalost. Je-li však zjištěno, že žalovaná měla domnělou vědomost 
o zamlčení neb zatajení pozůstalostního jmění a že při úmrtním zápisu 
výslovně udala, že tu není pozústalostního jmění, a že ospravedlňovala 
podle protokolu toto udání při úmrtním zápisu tím, že má za pozůsta
lostí pohledávku 1600 Kč na pohřebních výlohách a na útratách lékař
ského ošetřování, která není kryta cenou svrškú, jež zústaly po zustavi
teli, nepochybil odvolací soud, :lodpověděv otázku záporně. Neboť za 
tohotD stavu věci bylo zřejmé, že žalobce nemohl v pozůstalostním ma
jetku dosud přiznaném najíti úhradu a že by proto jeho žaloba byla 
bezvýsledná, najmě ana žalovaná netvrdí ani v dovolání že jest tu jiné 
jmění pozůstalostní, než bylo dosud přiznáno. Vzhledem 'k tomu nemohl 
žalobce ani míti důvěru k žalované, že při zřízení inventury bez přísahy 
uvede správně a plně jmění náležející do pozůstalosti (srov. rozh. čís. 
8069 sb. n. s.). Nemá proto výtka, že jest žaloba předčasná, opory ani 
v zákoně ani ve stavu věci. 

Odůvodněno jest však dovolání žalobcovo, opřené o dovolací důvod 
§ 503 čís. 4 c. ř. s. Ustanovení článku XLII uv. zák. k c. ř. s., pokud jde 
o. obsah vyjevení toho, co k vyjevení povinný udati a přísahou stvrditi 
jest povinen, rozuměti jest tak, že i ten, kdo podle předpisu práva 
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občanského povinen jest udati jmění, i ten, kdo o zamlčení neb o zatajení 
jmění má prý vědomost jest povinen, by předložil po případě seznam 
jmění neb dluhů, udal, co mu o tomto jmění nebo dluzích neb o zamlčení 
neb o zatajení jmění je známo, a vykonal přísahu, že jeho údaje jsou 
správné a úplné. Uložil tudíž zákon povinnost k případnému předložení 
seznamu nejen tomu, kdo jest podle předpisů občanského práva povinen 
udati jmění, nýbrž i tomu, o kom se lze domnívati, že o zamlčení nebo 
zatajení jmění má prý vědomost. Opakem této povinnosti jest právo toho, 
kdo jest oprávněn k žalobě. Jest proto žalobce, který podal na žalovanou 
žalobu o vyjevovací přísahu, oprávněn požadovati seznam jmění a dluhů 
žaluje ji proto, že prý má vědomost o zamlčení nebo zatajení jměn{ 
Opač~ý pázor odvolacího soudu neshoduje se tudíž, jak správně vytýká 
dovolam, s duchem z<ikona. Bylo proto k žalobcovu dovolání uznati prá
vem, jak se stalo, nehledíc ani k tomu, že žalovaná ani zvlášť nevytýkala, 
že se žalobní žádání po té stránce neshoduje se zákonem. 

čís. 10629. 

Výpočet osob v § 594 obč. zák. jest výčetmý. 
Nezpůsobilost býti svědkem posledního pořízení podle § 594 obč. 

zák. nelze rozšířiti ani na starostu neb obecního strážníka obce. jež byla 
poslední vůlí ustanovena dědicem neb odkazovnlkem, ani na nadučitele 
neb učitele anebo školního sluhu školy. jež byla poslední vůlí obmyšlena 
jako dědic nebo odkazovnlk. 

(Rozh. ze dne 17. března 1931, Rv I 451/30.) 

Zůstavitel ustanovil v závěti obec H. za dědičku polovice pozůsta
losti s určením, by výtěžku bylo použito jako nadace pro chudé sirotky 
na školní potřeby. Byvši poukázána na pořad práva domáhala se zá
konná dědička neplatnosti posledního pořízení proto, že při jeho zřízení 
nebyli tři způsobilí svědci. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h 
tří s tol i c, Ne i vy š š í m s o II dem z těchto 

důvodů: 

V dovolání jde již jen n otázku, zda jest poslední pořízení neplatné 
proto, že při jeho zřízení nebyli přítomni tři způsobilí svědci. Podle zjiš
tění nižších soudů odkázal zůstavitel v poslední vůli ze dne 29. listopadu 
1923 druhou polovici čisté pozůstalosti žalované obci s určením, by vý
~ěžku bylo použito jako nadace pro chudé sirotky na školní potřeby. 
Zalobkyně upírá svědkům posledního pořízení způsobilost podle § 594 
obč. zák. proto, že jeden z nich jest starostou obce a nad učitelem školy, 
druhý učitelem školy a třetí školním sluhou a obecním strážníkem obce 
(školy), která jest poslední vůlí obmyšleno u osobou. Leč tento názor je 
mylný. Výpočet osob v § 594 obč. zák., které podle tohoto ustanovení 
jsou nezpůsobilými svědky, jest výčetmý (Krainz-Ehrenzweig Erbrecht 
str. 396 Stubenrauch Kom. I str.- 799). Nelze proto nezpůsobilost býti 
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svědkem posledního pořízení podle tohoto ustanovení zákoha rozšířiti 
am na starost;.t .aneb obecního strážníka obce, která byla poslední vůlí 
ustanovena dedlcem neb odkazovníkem, ani na nadučitele neb učitele 
neb školního ~luhu školy, která byla poslední vůlí obmyšlena jako dědíc 
n~b odkaz.ovl~k Neo1;stojí p:ot? ani výtka, že odvolací soud posoudil 
vec nespravne s hledIska pravmho, odepřev v souhlasu s prvním sou
dem op~áv~ění ~alobě, jíž se d~máhá ž,alob~yně výroku, že jest neplatná 
posledlll vule zustavltele proh zalovane z duvodu, že byla zřízena v pří
tomnosti nezpůsobilých svědků. 

čís. 10630. 

Ná,vr.h na. dražb,u společné nef!1ovitosti (§ 352 ex. ř.) jest návrhem 
exekucnlm, trebas slo o souhlasny návrh obou stran. 

(Rozh. ze dne 17. března 1931, RII 20/31.) 

P.r v Ý s o u d po~o1i1 ~ návrhu obou stran rozepře usnesením ze dne 
6. kvetna 1930 na zaklade pravoplatného rozsudku krajského soudu ze 
dne 31. proslllce 1?29 dobrovolnou dražbu společné nemovítosti patřící 
do spoluv~astn!ctvl obou stran rozepře. Návrh vydražitele, by mu, an 
splml d;azebl11 podml~lky, byla vydána odevzdací listina, prvý soud 
usnesemm ze dne 5. lIstopadu 1930 zamítl. Rek u r sní s o u d toto 
usnesení potvrdil. 

Ne j 'v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs. 

Důvody: 
-------.. ~; :f;;:'_~i'!\i-;~_',--;:----::~~~ 1: 

. Jde o návd, na dražbl! společné nemovitosti podle § 352 ex: ř., kteri' 
Jest podle .sve povahy navrhem exekučním, ježto dražební řízení podle 
§ 352 ex. r. Jest ve své podstatě řízením exekučním (rozh. čís. 1909 a 
2044 sb. n. s.). Na věci nemění nic, že šlo vlastně o souhlasný návrh 
stran, an jest k návrhu oprávněn i žalobce i žalovaný (rozhodnutí čís. 
~?OO sb; n. s·l. Platí tudíž pro toto řízení zásadně předpísy exekučního 
rad~ s uchylkou v § 352 ex. ř, výslovně vytčenou, že totiž úkony up ra
~ene v §§ 2Z3--;-280 n;sp. říz. ří.dí se těmito předpisy. Z toho vyplývá, 
ze,. nevyhovel-1I ~rv11l soud navrhu vydražítele na vydání odevzdaci 
h~tlI1y a potvrdIl-lI rekursní soud jeho usneseni, jest přípustnost dovola
~lho rekursu prol! tomu usnesení posuzovatí podle zásad exekučního 
radu, tedy podle § 528 c. ř. s. a § 78 ex. ř. 

čís. 10631. 

Sy~dikátní ručení (zákon ze dne 12. července 1872 čís. 112 ř. zák.). 
. Pravo výk~ného orgánu ku přijeti vymáhaného plhění jest omezeno 
Jen na dobu vylmnu exekuce a bezprostředně před ní a zaniká výkonem 
exekuce na místě samém. Přijal-Ii výkonný orgán napotom od dlužníka 
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plnění, jež (částečně) zpronevěřil, nešlo o porušení práv vymáhajícího 
věřitele u výkonu úřadu ve smyslu syndikátnlho zákona. 

(Rozh. ze dne 19. března 1931, Co 14/30.) 

Firma S. vedla k vydobytí pohledávky 3.121 Kč proti L-.ovi exekuci 
na movitosti. Výkonný orgán josef A. přijal po výkonu exekuce v po· 
datelně soudu od dlužníka 3.121 Kč, odevzdal firmě S. jen 1.000 Kč, 
kdežto zbytek si podržel. Žalobou, o níž tu jde, žalovala firma S. česko
slovenský erár o zaplacení 2.121 Kč z důvodu syndikátního ručení. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e (vrchní soud v Praze) žalobu za
mítl. D ů vod y: Podle § 1 a § 4 Lákona ze dne 12. července 1872 čís. 
112 ř, zák., poruší-li soudcovský úředník, nebo jinak k soudním úkonům 
úředním zřízený úředník nebo zřízenec u vykonávání svého úřadu pře
stoupením úřední povinnosti právo a způsobí-li tím straně škodu, proti 
kteréž neposkytují pomoci prostředky opravné v předepsaném soudním 
řízeni, má škodující strana právo pohledávati náhradu škody buď jen na 
provinilém úřeáníku soudcovském, nebo jen na státu nebo na obou. 
Předpokladem této náhrady škody jest tudíž, že šlo o úředníka, v tomto 
případě o zřízence, k soudním úkonům úředním zřízeného, že tento vy
konával SVLlj úřad, vykonával úřední působnost jemu svěřenou a že ji 
překročil a tak porušil právo. O tom, že josef A. takovým úředníkem 
(zřízencem) po rozumu syndikátního zákona byl, není sporu, neboť byl 
u okresního soudu v Ž. ustanoven soudním zřízencem a pověřen jako 
výkonný orgán výkonem exekucí. Sporným však zůstalo mezi stranami, 
zda Jose! A. přijal peníze u výkonu působnosti jemu svěřené a zda pře
kročil tuto svou úřední povinnost. Jak z exekučních spisů zjištěno, vy
konal josef A. exekuci proti firmě Antonín L. dne 14. dubna 1928 po
známkou v zápise o zabavení, načež spísy odevzdal, aniž mu bylo při 
tomto výkonu placeno. Jenom při výkonu exekuce byl Josef A. oprávněn, 
podle průkazního listu pro výkonné orgány peníze až do 5.000 Kč při· 
jmouti a jen po tuto dobu a ve vykonávání této funkce hyl Josef A. ve 
vykonávání svého úřadu. Jakmile výkon exekuce josef A. skončil a spisy 
odevzdal, nebyl proti dlužníku ve vykonávání svého úřadu, jelikož vy-
11lahaná pohledávka byla dlužníkem teprve po výkonu exekuce v poda
telně okresního soudu v Ž" kde dlužník Josefa A-a vyhledal, zaplacena, 
nebyl soudní vykonavatel Josef A. v té době již proti dlužníku u vykoná
vání svého úřadu. Jak jest dále zjištěno, byly vyhlášky o placení u soudu 
vyvěšeny již po 13. únoru 1928 a na 9. různých místech, ve kterých bylO 
oznámeno, že se platy hotovými neuznávají a platíti jest jen šek.ovými 
vplatními lístky, Platil-li dlužník přes to výkonnému orgánu, který ku 
přijímání peněz u soudu nebyl oprávněn, a tento výkonný orgán zapla
cené peníze z části zpronevěřil, pak za takto zaplacené peníze, které 
kromě toho zaplaceny byly zřízenci, který ve vykonávání svého úřadu 
nebyl, ručí nepoctivý zřízenec sám, nikoliv za něho stát, a nelze v ta
kovém případě použíti ustanovení syndikátního zákona. 

N e j vy .5 š í s o u d nevyhověl odvolání. 
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D ů vod y: 

Odvolání neni oprávněno. Syndikátní nárok předpokládá podle § 1 
a 4 zákona ze dne 12. července 1872 čis. 112 ř. z., že a) soudce neb 
osoba jemu co do syndikátního ručení na roveň postavená, poruši právo 

. strany, b) že je poruší přestoupenim své úředni povinnosti ve výkonu 
svého úřadu, c) že z porušení toho vznikla straně škoda, d) které ne
bylo lze zabrániti zákonnýmí opravnýmí prostředky. V souzeném pří
padě porušíl, jak prvním soudem zjíštěno, výkonný orgán svou povin
nost tím, že po výkonu exekuce přijal od zástupce exekvované firmy pro 
vymáhající věřitelku 3.121 Kč, a že z peněz takto neprávem přijatých 
odevzdal zástupci věřitelky jen 1.000 Kč, zadržev si a zpronevěřiv 
2.121 Kč, pro kterýžto čin byl též trestním rozsudkem odsouzen . .Jest 
jen otázkou, zda se stalo porušení práva žalujkí strany a zda se výkon
ný orgán dopustil porušení toho ve výkonu svého úřadu jako výkonný 
orgán, přestoupením své úřední povinnosti. K této otázce odpověděl již 
první soud způsobem záporným a jest mu přisvědčiti a poukázati v cel
ku na jeho správné, stavu věci i zákonu odpovídající důvody. Vzhledem 
k vývodům odvolání jest dodati jen toto: Podle § 25 ex. ř. jest výkonný 
orgán oprávněn platy, jež mají býti vymoženy exekucí, přijati a jejich 
příjem platně stvrditi a podle § 60 ex. ř. jest povinen příjem peněz pro 
věřitele osvědčiti zápisem v protokole o exekučním jednání. Podle čl. 
379 čtvrtý odstavec jedno řádu mltže výkonný orgán před započetím 
prvního exekučního úkonu vyzvati povinného, by dobrovolně zaplatil 
(Návod pro výkonné orgány odděl. I. pol. 20 a 21). jakmile však vý
konný orgán, jako v souzeném případě, exekuční zabavení proti povin
nému provedl, což se stalo dne 14. dubna 1928, poznamenáním přístupu 
v zájemnim protokole, k soudu se odebral a zprávu o výkonu zabaveni 
učinil, nebyl již činný ve své funkci výkonného orgánu proti dlužníku 
v téže exekuční věci (§ 1 synd zák.), nebyl jíž oprávněn, byť i exekuční 
řízeni ještě nebylo ukončeno, peníze od dlužníka pro věřitele přijati, ne
byl již jeho zástupcem. Poukaz žalující strany k tomu, že se exekuční 
řízení končí teprve dražbou, nemůže na tom nic měniti, neboť dražba 
jest novým samostatným úkonem exekučním, to i tehdy, když jest k je
jímu provedení určen týž výkonný orgán. Právo výkonného orgánu k vy
brání vymáhaného plnění omezuje se tedy j~n na dobu výkonu exekuce 
a bezprostředně před ní a zaniká výkonem exekuce na místě samém. 
(Viz § 60 ex. ř. a § 334 odstavec první, poslední věta jedno řádu). Byť 
i tedy výkonný orgán u soudu byl činný jako soudní zřízenec a jakékoliv 
funkce u soudu zastával, není oprávněn v místnostech soudních, pokud 
tam výkon exekuce neprovádí, přijati od povinného dlužné plnění. 
Vzhledem k tomu netřeba řešiti otázku, zda se vyhláška v soudní budově 
o placení prostřednictvím šekového úřadu vztahuje jen na platy určené 
přímo pro soud, či též na platy určené pro strany. Podle poslední věty 
druhého odstavce § 25 ex. ř. může sice vymáhající věřitel za exekučního 
řízení s právním účinkem odevzdati výkonným orgánem dlužníkovi lis
tiny, peněžní částky a jiné věci, je-li k tomu zavázán jako ke vzájem
nému plnění, to Se však musí státi před výkonem exekuce nebo za jejího 
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výkonu; v souzeném případě však o to nejde, nýbrž o placení, které se 
stalo výkonnému orgánu dlužnikem dne 5. května 1928, tedy tři neděle 
po výkonu exekuce, když již úkon jeho jako výkonného orgánu byl dáv
no skončen. Přijal-li výkonný orgán dlužný peníz až po skončení výkonu 
exekuce, nekonal svůj úřad, nepřijal jej již na místě věřitele a v ramcr 
svého oprávnění (Srov. rozll. 7847 sb. n. s.). Názor dovolatelky, že 
soudní zřízenec, oprávněný k tomu, by při výkonu exekuce přijímal vy
máhané částky do 5.000 Kč, jest státním úředníkem ustanoveným k vy
konávání soudního úředního úkonu nejen v okamžiku výkonu exekuce, 
nýbrž i tehdy, když právě nevykonává dotyčnou exekuci, avšak vyko
nává v úředních hodinách v úřední budově soudni svůj úřad (§ 4 synd. 
zák.) a že stát jest práv z jeho jednání, když neodmítl přijati peníze, ko
naje úřad po výkonu exekuce a že tím přestoupil úřední povinnost, -
neobstojí, uváží-Ii se, že přijímání peněz pro strany nespadá' am potom 
v jeho úřední povinnost, do oboru jeho úředni působnosti. V souzeném 
připadě nebyl josef A. mimo výkon exekučního zájmu proti dlužniku ve 
výkonu úředního výkonu jemu přikázaného a proto přijetím peněz po 
výkonu zabavení bylo porušeno právo vymáhající strany nikoli výkonem 
neb u vykonávání vlastní působnosti úředníkovy (§ 4 synd. zák.) t. j. 
působnosti jemu svěřené, nýbrž josef A. způsobil škodu neoprávněným 
přijetím peněz, a napotomnim zadržením jich, což nenaplňuje p.odstatu 
syndikátního závazku státu k náhradě škody (Srov. rozh. CtS 6098 
sb. n. s.). 

čís. 10632. 

žalobou podle § 1042 obč. zák. lze se domáhati náhrady nákladu, 
k němuž byl jiný povinen z jakéhokoliv právního důvodu. 

(Plenární rozhodnutí ze dne 20. března 1931, Pres. 1285/30.) 

Nejvyšším soudem byla různým způsobem řešena otázka, má-Ii 
§ 1042 obč. zák., uživaje slov »podle zákona« (nach dem Gesetze), na 
zřeteli pouze náklady, k nimž byl jiný povinen přímo ze zákona (ex 
lege), či také náklady, k nimž byl jiný povinen z jiného právního důvodu 
uvedeného v § 859 obč. zák. Dosavadní prakse, přidržujic se zejména 
judikátu čis. 81 bývalého nejvyššího soudu ve Vídni, hájila názor, že 
podle § 1042 obč. zák. nelze se domáhati náhrady nákladů, k nimž byl 
jiný povinen ze smlouvy. Tak rozhodnut! Rv I 1195/24, R I 693/27 a 
Rv I 86/28 (čís. 8003 sb. n. s.). V rozhodnutích R I 363/30 (čís. 9948 
sb. n. s.) a R I 5'05/30 bylo vysloveno, že podle § 1042 obč. zák. lze 
vymáhati též náhradu za náklad, k němuž byl škůdce podle zákona za
vázán třetí osobě z důvodu utrpěného poškození. Při poradě dne 4. pro
since 1930 ve věci Rv II 569/29 dospěl však senát k názoru, že podle 
§ 1042 obč. zák. lze žádati náhradu nákladu, k němuž byl jiný povinen 
z jakéhokoliv právního důvodu, tudíž i ze smlouvy. V zájmu jednotnosti 
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rozhodování byla sporná otázka přikázána prvním presidentem nejvyš
šího soudu k rozřešení plenárnímu senátu, který se usnesl na právní 
větě v čeJe uvedené. 

Důvody: 

Otázka, o kterou tu jde, byla různě řešena v nauce i v soudnictví. 
V nauce nabyl vrchu názor, že nákladem, jejž někdo byl povinen učiniti 
»podle zákona«, jest rozuměti nejen náklad, k němuž byl jiný povinen 
na základě určitého zákonného příkazu (ex. lege), nýbrž veškeren ná
klad, jejž byl někdo povinen učiniti »podle práva«, tedy náklad spojený 
se splněním každého platného žalovatelného závazku, ať vznikl z kte
réhokoliv důvodu právního. TélltO názor projevil již komentátor FranI. 
Nippel ve spisu »Erlauterung des a. b. O. B.« z roku 1834 (svazek VI\., 
odd. 1., str. 141), kde praví: »Die gegenwartige Vorschrift - (to jest 
§ 1042 obč. zák.) - ist gerade au ch nicht auf den Fall zu beschranken, 
wenn das Oesetz unmittelbar Zll dem Aufwande verpflichtet ... , SOI1-
dem es sind auch jene Falle darunter begriflen, wo Jemand aus einem 
Vertrage, letzten Willen oder aus einer zugefiigten Beschadigung;' 
folglich m i t tel bar aus dem Oesetze (§ 859) zu einer Leistllng ver
bunden isl. Daher wird z. B. au ch derjenige, der filr ein verlassenes 
Pflegekind, welehes die Pllegealtern vertragsmaBig Zll besorgen iiber
nommen haben, den Unterhalt bestreitet, den Ersatz in Anspruch Zll 

nehmen haben«. Stejné stanovisko hajili Dr. Meissels v článku »Die 
Prioritat cler Exekutionskosten« (juristische Blatter z roku 1887, str. 
584, pozn. 2), Dr. Stupecký v důkladné monografii »Versio in rem« 
(Praha 1888, str. 164 a násl.) a Dr. Schey »Das Regressrecht bei Be
zahlung fremder Sehulden« (Oraz 1891, str. 15, pOllZ. 22, č. 2). V no
vější době jsou horlivými zas tanci zmíněného názoru Krasnopolski
Kafka »Oster. Obligationsreeht< z roku 1910, lIl. str. 369, Dr. Ernst 
Swoboda »Bereicherung, Oeschaftsfiihrungohne Aultrag, versio in rem« 
z roku 1919 str. 162 a násl., Dr. Mayr »Recht der Schuldverhiiltnisse« 
(vydání z roku 1922, str. 346), Dr. Ehrenzweig »Das Recht der Schuld
verhaltnisse« (vydání z roku 1928, str. 729) a Dr. Krčmář »Právo obli
gačnÍ« (vydání z roku 1929, str. 20'0). Opačné stanovisko, že totiž § 1042 
obč. zák. má na zřeteli jen závazky ze zákona, zaujímají Dr. Moriz 
Wellspacher » Versio in rem« (Vídeň 1900, str. 155 a 157), Dr. Anton 
Koban »Der Regress des Biirgen und Pfandeigentiimers (Oraz 1904, 
str. 34---35), Ellinger »Handbuch des ost. alIgem. Civilrechtes« (6. vy
dání, str. 469) a Studenrauehův komentář z r. 1903 (str. 259, 1'ozn 2). 
Dlouholetá p r a x e b Ý val é hon e j v y Š š í h o s o u d u v e V í dní 
vykládala § 1042 obč. zák. v ten smysl, že se tam mluví o plnění po
vinnosti ze zákona a nikoliv ze smlouvy. Podnět k této praxi dalo ple
nární usnesení ze dne 17. prosince 1873, kniha judikátů čís. 81, uve
řejněné ve sbírce Olaser-Unger pod čís. 5177. Toto plenární usnesení 
nebylo vyvoláno k řešení otázky, o niž tu jde, nýbrž měla jím býti roz
hodnuta sporná otázka, v jaké době se promlčuje nárok na náhradu 
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toho, co někdo jiný plnil na výživném za osobu k tomu zavázanou. Ple
nární senát dospěv K názoru, že takový nárok spadá pod § 1042 obč. 
zák. a že se promlčuje teprve ve třiceti letech, pokládal na vyvrácení 
opačného názoru za potřebné poukázati i k tomu, že § 1042 obč. zák. 
mluví o nákladu, který by byl někdo musil učiniti pod I e z á k o n a, 
I. j. o plněni z á k on n é m, ne S m I u v ni 111, kdežto § 1423 obč. zák. 
předpokládá jsoucí tu dluh a ujednání mezi věřitelem a plátcem. Ale 
tato vedlejší úvaha v rozhodnuti čis. 5177 stala se zásadou a byla dů
sledně zachovávána v praxi bývalého vídeň,ského nejvyššího soudu, jak 
o tom svědčí zejména rozhodnutí Glaser-Unger čís. 11.935, 14.298, 
16.154, nová řada 517, 2588, 3772, 5009, 6955, 7005, 7352, jakož i roz
hodnutí ze dne 10. května 1907, ČJs. 5247 v Oest. Zentralblatt 19m 
čís. 240. Na rozhodování n a š e hon e j vy Š š í h o s o u d u o sporné 
otázce bylo poukázáno již v úvodu. Plenární senát se přiklonil k názoru 
hájenému převážnou částí právnícké nauky a zaujatému též senátem 
tohoto nejvyššího soudu ve věci Rv II 569/29. Vedly jej k tomu vý
sledky získané zkoumáním dějinného vývoje ustanovení § 1042 obč. 
zák., jeho mluvnický rozbor a srovnání s §§ 307 a 859 obč. zák. a ko
nečně úvahy o povaze věci a účelu zákona. Děj i II Y V Z 11 i k u § 1042 
obč. zák. vylíčil podrobně Stupecký ve spise »Versio in rem« na str. 152 
a násl. Ustanovení téhož slavného znění, jako má § 1042 obč. zák., bylo 
pojato do Zeillerovy nové předlohy ze dne 12. května 1806 jako § k) 
a Stupecký míní, že tento paragraf byl zredigován se zřetelem na § 269 
I. 13. pruského Landrechtu, jenž zněl: »Ausgaben, zu welchen Jemand 
durch die Oesetze verpflichtet wird, sind nothwendig.« Ve zmíněné 
ZeiJlerově nové předloze byl za § k) připojen další § I), převzatý z § 3B5 
zápaclohaličského zákonníka, tohoto znění: »Daher hat derjenige, wel
eher Oeschafte, die dem Vormunde, oder der Kurator in dieser Eigen
seha!! obliegen, niitzlich verwaltet, das Recht, entweder von diesen oder 
von ihren Pflegebelohlenen, deren Bestes er besorgt hat, die Entschacli
gung zu verlagen; dieses gilt auch in dem FalIe, wenn Jemand lrnger 
Weise gealaubt hat dass íhm die Vormundschaftoder Kuratel wirklich 
obliege«. V' konečně stanoveném textu zůstal ZeiJlerův § k) jakožto ny
nější § 1042 obč. zák., ale § I) byl vypuštěn zřejmě proto, že uváděl jen 
příklady k předcházejícímu ustanovení § k). Sám Zei1ler (Commentar, 
Bd. lIl., Abl. 1 z rokLI 1812, str. 332), vykládaje § 1042 obč. zák., pouka
zuje na ony přiklady a praví: »Die Vorschrilt bezieht sieh auf Falle, wo 
Jemand anstatt rechtsmassiger, es sei ve r tra g s Ul a s s i g e r 
(§§ 1002 LInd 1027) oder obrigkeitlicher und gesetzlicher, BevolI
machtigter (§ 1034) einen nothwendigen oder niitzlichen Aufwand, de" 
sie kraJt ihrer Voli m ach t oderVertretungspflícht selbst zu machen 
verpllichtet gewesen waren, als eigentlicher Oesehiiftsfiihrer (§§ 1036 
LInd 1037) oder ohne eigentliche Oeschaftsfiihrung (§ 1041) zum Wohl 
des Machtgebers oder der Ptlegebefohlenen gemacht, z. B. w e n n e r 
den VOn dem Macht,haber angefangenen Ball fort
g e set z t oder Ptlegebefohlene statl der Eltern, Vormiinder oder Cu
ratoren mit den nothigen Bedlirfnissen versehen hal. Er kann sieh daher 
dieses Aufwandes wegen so wohl unmittelbar an clie Bevollmachtigten 
oder Vertreter, an deren Stelle er· die Sorge iibernommen hat, als au ch 
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allenlalls a11 den Machtgeber oder an das Vermogen des Ptlegebefohle
nen ha1ten, Z11 dessen Besten der Aufwand geschehen isl.« Podle zmí
něných příkladů a podle Zei11erova výkladu jest zřejmé, že nákladem, 
jejž by někdo »podle zákona« sám byl musil učiniti, rozumí § 1042 obč. 
zák. všeliký náklad, který by postihl povinného, kdyby za něho nebyl 
učiněn. Plyne to zejména z poukazu na smluvní zmocněnce, na plnou 
moc podle §§ 1002 a 1027 obč. zák. a na pokračování ve stavbě zmoc
něncem započaté. Se zřetelem k historii vzniku § 1042 obč. zák. není 
tedy nijak odůvodněným názor, že slova »nach dem Gesetze« byla do 
něho vložena proto, by omezila jeho ustanovení jen na případy, kde byl 
učiněn náklad, k němuž byl jiný povinen »přímo ze zákona« (ex lege). 
M I u v nic k Ý r o z bor § 1042 obč. zák. není na odpor výsledku zi
skanému zkoumáním jeho dějinného vzniku, spíše jej podporuje. Za
stanci opačného názoru opírají se sice právě O slavné znění zákona, po
ukazujíce k tomu, že slova »nach dem Gesetze« v § 1042 obč. zák. mají 
stejný význam, jako v § 307 obč. zák. slova »u n m i t tel bar aus 
cinem Gesetze« a v § 859 obč. zák. slova »u n m i t tel bar aul ein 
Gesetz«. Ale proti tomuto mínění svědčí skutečnost, že v § 1042 obč. 
zák. bylo slovo »unmitlelbar« vypuštěno, což se zajisté nestalo bez
účelně. Se zřetelem k vylíčenému dějinnému vzniku § 1042 obč. zák. lze 
vynechání slova »unmitlelbar« vysvětliti tak, že odchylným rčením mělo 
býti naznačeno, že § 1042 obč. zák. má na mysli také závazky plynoucí 
pro s tře d e č něze zákona. Občanský zákonník pod vlivem doktriny 
platné v době jeho vzniku uvádí ovšem »zákon« jako přimé zřidlo sub
jektivních práv vedle právních jednání a utrpěného poškozeni, ale záro
veň jest míti na paměti, že zákon jest přece vzdálenějším pramenem 
všech subjektivních práv, tedy i práv plynoucích z právních jednání a 
z utrpěného poškozenÍ. Lze tudíž i slovným výkladem § 1042 obč. zák. 
a jeho srovnáním s §§ 307 a 859 obč. zák. dovoditi, že § 1042 obč. zák. 
nevylučuje případy, kde jest někdo zavázán k plnění »prostředečně ze 
zákona« ~ jinými slovy řečeno »podle práva« ~, a že povinnost ze zá
kona jest tu míněna jako protíklad povinnosti pouze mravní, která sama 
o sobě právně nezavazuje. Kromě uvedených důvodů vedly plenární se
nát k názoru jím hájenému ještě tyto úvahy: Podle povahy věci nelze lo
gickým usuzováním o účelu zákona nalézti rozumný důvod, proč by 
ustanovení § 1042 obč. zák. mělo býti omezováno pouze na I. zv. zá
konné závazky, jež mohou býti velmi různého druhu. Mohou to býti na 
př. závazky rázu soukromoprávního i veřejnoprávního, povinnosti k vý
živě (v širším smyslu podle § 672 obč. zák.) zakládající se na poměru 
příbuzenském anebo manželském, povinnost dotační, povinnosti plynoucí 
z práva domovského, ze státního občanství, z povinného pojištění a po
dobně. Takovým různorodým závazkům, jež podle stanoviska občan
ského tákonnika plynou »přímo ze zákona«, jest společnou pouze jejich 
negativní stránka, že nevznikly ani ze smlouvy ani z utrpěného poško
zení, a nelze všeobecně tvrditi, že by snad veřejný zájem vyžadoval, by 
pro jejich splnění byla poskytnuta výsada účinnější ochrany než pro 
splnění závazků jinakých. Rozdíl mezi I. zv. zákonnými závazky na 
straně jedné a závazky z právních jednání a z utrpěného poškozeni na 
straně druhé jest jen v důvodu jejich vzniku. Ale důvod vzniku nějakého 
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závazku nemůže býti rozhodujícím pro poskytnutí neb odepření právní 
ochrany tomu, kdo závazek za povinného splnil, neboť platně vzniklé 
závazky z právních jednání nebo z důvodu poškození opírají se o zákon 
právě tak, jako I. zv. závazky zákonné, a splní-Ii je někdo za dlužníka, 
zasluhuje zajisté stejné právni ochrany jako ten, kdo splní za dlužníka 
závazek uložený mu přímo zákonem. Lze přiznati, že náhradní nároky 
podle § 1042 obč. zák. mají prakticky největší význam při závazcích 
plynoucích »přímo ze zákona«, ale příčinu toho jest spatřovati v povaze 
a účelu jejich plnění, nikoli v důvodu jejich vzniku, a není tím vyvrácena 
potřeba právní ochrany i pro závazky z jiného právního titulu. Uvede
ným výkladem docházíme k stejnému stanovisku, jaké zaujímá též osnova 
občanského zákonnika pro československou republiku, která v § !)67 
přejímá sice ustanoveni § 1042 obč. zák., ale vynechává z něho vědomě 
slova »podle zákona« (nach dem Gesetze). V motivech se tato výpustka 
odůvodňuje tím, že bylo přesvědčivě dokázáno (zejména Stupeckým a 
Krasnopolskim-Kalkou), že není důvodu, omezovati § 1042 obč. zák. n~ 
I. zv. zákonné závazky, a že opačné mínění (Wellspacherovo) obecně 
neproniklo. Z těchto důvodů dospěl plenární senát k zásadě vyjádřené 
právní větou. J i budou odklizeny potíže, které se dosud vyskytovaly stran 
otázky, podle kterého zákonného ustanovení by měl býti posuzován ná
rok toho, kdo za někoho jiného učinil náklad, který by tento jiný byl 
musil učiniti ne přímo podle zákona, nýbrž z jiného právního důvodu, 
zejména na základě smlouvy. Neboť, že i v takových případech (na pL 
plněny-Ii dávky výměnkové někým jiným než osobou smluvně zaváza
nou) nelze náhradu plnění proti povinnému odepříti tomu, kdo za něho 
plnil, obecně bylo uznáváno. Praxe si pomáhala předpisy o jednání bez 
příkazu (§ 1037 obč. zák.), o placení cizího dluhu (§§ 1358, 1422, 1423 
obč. zák.) atd., aniž s tím vždy vycházela a aniž to právnicky plně uspo
kojovalo. Lze-li však podle usnesené právní věty i v takových případech 
podle okolností toho kterého případu se domáhati náhrady podle § 1042 
obč. zák., stane se zmíněná otázka bezpředmětnou. 

čís. 10633. 

žádost O obnovu trestního řízení neni důvodem odkladu exekuce na 
základě nálezu trestního soudu. 

(Rozh. ze dne 20. března 1931, R II 34/31.) 

Dlužník žádalo odklad exekuce, ježto podal návrh na obnovu trest
ního řízení, v němž vzešly exekuční tituly. S o udp r v é s t o I i c e 
odklad povolil, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Odklad 
exekuce jest přípustný jen, je-li pro to zákonný důvod. Důvody po
všechné jsou uvedeny v § 42 ex. ř.; kromě nich lze odložiti dražební ří
zeni také ještě z důvodů uvedených v §§ 201 a 200 čís. 1 a 204 prvý 
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odstavec ex. ř. V § 44 ex. i. nejsou uvedeny další případy, v níchž lze 
exekucí odložítí, nýbrž jsou tu jen předpísy o tom, čeho jest dále dbáti 
a jak jest postupovatí, jde-Ií o povolení odkladu. Návrh povinné strany 
na odklad exekuce vnucenou dražbou neopírá se o žádný z uvedených 
zákonných důvodů, nýbrž domáhá se odkladu exekuce jen proto, že po
dala žádost o obnovu trestního řízení, v němž vzešly exekuční tituly. 
Tomu-li tak, pochybil soud prvé stolice, odloživ'k návrhu povinné strany 
exekuci vnucenou dražbou, neboť obnova řízení, o níž se zmiňuje § 42 
čís. 2 ex. ř., není obnovou, o níž jedná trestní řád v § 352' a násl., nýbrž 
obnovou, o níž jedná § 530 a násl. c. ř. s. 

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

Duvody: 

Rekursní soud správně dovodil, že žádost o obnovu trestního řízení 
(§ 352 a násl. tr. ř.) není dúvodem pro odklad exekuce, v projednáva
ném případě zahájeného dražebního řízení, a to ani podle § 42 ani po~ 
dle §§ 201, 200 a 204 ex. ř. Podle výslovného ustanovení § 42 čís. 2 
ex. ř. jest žádost o obnovu důvodem odkladu jen, jde-li o exekuční titul 
podle § 1 čís. 1 ex. ř., nikoli jde-li o nález trestních soudú podle § 1 
čís. 8 ex. ř. Opačné mínění dovolací rekurentky nemá v zákoně oporu. 
Použití ustanovení § 42 čís. 2 ex. ř. obdobou na žádost o obnovu v trest
ním řízení nelze, ježto jsou důvody odkladu v zákoně, pokud se týče 

v § 42 ex. ř., uvedeny výčetmo. 

čís. 10634. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). 
Jde o příhodu v dopravě, byly-Ii na tělese dráhy a na mostě' o,?e

censtvu jinak nepřístupném v době provozu osoby u dráhy nezamest
nané, aniž byly poučeny zřízenci dráhy, jak se majl zachovati při pro
jizdění vlaku, a nebyly-li zvláště poučeny o tom, že zábradll na mostě 
neni určeno k tomu, by chránilo před pádem. V tom, že poškozený ne
opustil před projezdem vlaku těleso dráhy, nýbrž se opřel ~ zábradli, 
jež povolilo, lze spatřovati po případě jeho spoluzavinění na urazu. 

(Rozh. ze dne 20. března 1931, Rv II 228/30.) 

Žalobce pracoval jako tesař na mostě báňské dráhy jsoucí v provozu 
československých státních drah. Ustupuje před přijíždějícím vlakem, 
opřel se žalobce o zábradlí mostu, jež se odlomilo, žalobce spadl do 
prohlubně a se poranil. žalobní nárok na náhradu ~kody uznal p r ? ~ 
ce sní s o udp I' V é s t o I i c e důvodem po pravu Jednou pOIOV1C~ 
a přisoudil žalobci 5.000. Kč ze zažalo':,aných ~6.000 Kč. ,.o d v,o I a C,l 
s o u d vyhověl odvolání žalobce potud, ze mupnso.udl1 dalslch 2."?D' Kc, 
odvolání žalovaného nevyhověl. V otázce, o nlZ tu Jde, uvedl v d u v o -
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d e c 11: Není sporu o t0111, že železniční most, s něhož žalobce spadl, 
není obecenstvu přístupný. Bezpečnostní opatření při takovýchto želez
ničních mostech jsou stanovena v § 5 nař. ze dne 28. srpna 1904, čís. 94 
ř. zák. jak nepopřeno, jde o klenutý podjezd o světlosti 3.80. m, u něhož 
volná výška zdi činila přes 3 m, jak též plyne z projektu přestavby. 
Tento železniční most musil tedy podle § 5 čís. 3 cit. nař. býti opatřen 
zábradlím. Podle svědecké výpovědi Ing. K-a byla šířka staré mostní 
koruny 4.50. m. Odpovídala tedy předpisům § 3 čís. I cit. nař., podle ně
hož mezi osou profilu a nejbližší zábradelní tyčí má býti světlá vzdálec 
nost alespoň 2.15 m (při drahách o plném rozchodu). železniční most, 
o nějž jde, nesloužil, jak nesporno, cestujicímu obecenstvu ani veřejné 
dopravě, jak tomu jest při mostech silničních a cestních podle §§ 4 a 6 
cit. nař. jest tedy zkoumati, jaký účel má zábradlí železničního mostu, 
jenž jest veřejnosti nepřístupný. Prvý soud vyslovil názor, že zábradlí 
na takovém mostě nemá býti jen upozorněním, že v určitém místě začíná 
sráz (kolmá stěna), nýbrž že má také chrániti před pádem osoby, jež 
z jakéhokoliv důvodu mohou neb musejí na trati prodlévati. Žalovaná 
strana vytýká v tomto směru nesprávné právní posouzení, uplatňujíc, že 
výlučným účelem zábradlí je označiti linii, kde most končí. a poskytnouti 
železničním zřízencům, kteří po mostě musejí služebně přecházeti, vý
strahu a směr bezpečné cesty. Podobně udává účel zábradlí ředitelství 
státních drah ve svém vyjádření. Z toho dalo by se usuzovati, že osoba 
jdoucí po mostě, může se přidržeti zábradlí, nikoli se o ně opříti váhou 
těla. Pro to mluvilo by i ustanovení § 7 čís. 36 cit. nař., podle něhož 
má zábradlí při nově stavěných silníčních a cestnich mostech snésti 
určitý vodorovný postranní tlak (40 kg na běžný metr zábradelního 
brlení). Než v souzeném případě nejde o železničniho zřízence ani o že
lezničního dělníka, nýbrž o dělníka zaměstnaného u firmy B., která pro
váděla opravné práce na dráze. Trpění nepovolaných osob na železnič
ním tělese bylo by zajisté úchylkou od pravidelného provozu a tudíž pří
hodou v dopravě. Není sporné, že za oprav byl udržován provoz dráhy 
a že žalobce konal na mostě práci uloženou mu zaměstnavatelem. Směl 
tedy žalobce na mostě prodlévati při provádění práce jemu uložené. Tato 
okolnost o sobě ještě nestačí k vyloučeni příhody v dopravě, nýbrž jest 
ještě vyřešiti otázku, zda žalobci byly dány určité příkazy (pokyny), jak 
se má zachovati, přijíždí-li vlak. Zjištění učiněná v tomto směru prvým 
soudem nejsou žalovanou stranou vůbec napadena. Prvý soud vzal sice 
za prokázáno, že dělnící byli upozorněni, že při projíždění vlaku nemají 
na trati setrvati, nýbrž ustoupiti zpět, že však nebylo zjištěno, zda bylo 
toto upozornění dáno zvlášť' žalobci. Žalobce jako strana slyšen rov
něž udal, že ho nikdo neupozornil, co lI]á nahoře dělat, když vlak po
jede, a že tehdy pracoval nahoře po prvé. Při tomto zjištěném stavu 
věci pracovala na mostě osoba, která nebyla ve službách dráhy a ne
byla poučena, jak se má zachovati při projíždění vlaku. Již tato okol
nost jest úchylkou od pravidelné dopravy. Žalovaná strana ani ne
tvrdila, že žalobce věděl, po případě že mu bylo sděleno, že zábradlí 
na tomto železničním mostě má jen účel jí tvrzený. Když pak žalobce, 
maje při projíždění vlaku na mostě jen 25 cm místa, jak je zjištěno svě
deckou výpovědí ing. K-a, se o zábradlí vzhledem k této těsné prostoře 
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opřel, by lokomotivou nebyl zachycen a zábradlí pro vadnost povolilo, 
jest souhlasiti s prvým soudem, že jde o příhodu v dopravě. Okolnost, 
že most i se zábradlím byl tehdy v opravě prováděné soukromou firmou, 
nevylučuje ještě ručení žalované strany, an se, jak nesporno, provoz na 
trati udržoval za oprav, takže jest bezpodstatný názor žalované strany, 
že most se zábladlím byl tehdy mimo železniční provoz. Při tom jest 
nerozhodno, jaké povinnosti převzala na sebe firma B. proti dráze 
ohledně zajištění dělníků před úrazem při pracech na mostě, ježto žalo
vaná strana aní netvrdila, že to bylo žalobci známo, tím méně pak, že 
žalobce snad souhlasil s přesunutím ručení. 

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

Důvody: 

Po právní stránce shledává dovolací soud správným úsudek odvola
cího soudu, že v souzeném případě jde o příhodu v dopravě ve smyslu 
§ I zákona o ručení železnic, která spočívá v tom, že na tělese dráhy 
a též na mostě za provozu byly cizí osoby u dráhy nezaměstnané, mezi 
nimi též žalobce, že žalobce nebyl poučen žalovaným (jeho zřízenci), 
jak má se zachovati při projíždění vlaku a že nebyl zvláště poučen 
o tom, že zábradlí na mostě není určeno k tomu, by chránilo před pá
dem, nýbrž že jeho účelem jest jen označiti, kde most končí, poskytovati 
výstrahu a označovati bezpečný směr cesty. Vývody dovolání žalova
ného, jimiž se snaží dovodíti, že o příhodu v dopravě nejde, nejsou s to, 
by vyvrátily nebo zeslabily správnost tohoto úsudku odvolacího soudu 
a důvodů pro názor ten uvedených. Stačí proto žalovaného na ně od
kázati. Není správné aní mínění žalovaného, že nebylo jeho povinností 
postarati se o to, by osoby pracující na tělese dráhy, zvláště žalobce, 
byly poučeny o tom, jak se mají chovati při průjezdu vlaku, nýbrž, že 
při nedostatečnosti prostory na mostě žalobce i bez tohoto poučení mu
sil jako rozumný člověk seznati, že při průjezdu vlaku setrvání na mostě 
jest nebezpečné a že zábradlí neslouží k ochraně před pádem, neboť 
podle zjištěného stavu věci nešlo ve všech těchto směrech o samozřej
mosti, jak žalovaný tvrdí. Bylo proto povinností žalovaného, by dokázal, 
že se postaral náležitým poučením o bezpečnost lidí na mostě pracují
cích, nikolí, jak žalovaný za to má, povinností žalobce, by dokázal, 
že o tom nevěděl. Jde-li však o příhodu v dopravě, jest žalovaný podle 
§ I zákona o ručení železnic povinen, by nahradil žalobci škodu z této 
příhody v dopravě. Od této povinnosti může býti osvobozen jen, do
káže-li některý z vymiňovaných důvodů § 2 zákona o ruč. žel., což se 
mu nezdařilo, Skutečnost, že neopatrnost žalobce při jeho úrazu a z něho 
nastalé škodě spolupůsobila, nemůže žalovaného ve smyslu § 2 zákona 
o ruč. žel. vyviniti, poněvadž neopatrnost žalobcova nezavinila ani ne
spoluzavinila příhodu v dopravě, nýbrž spolupůsobila jen při jeho úrazu. 
Není proto správné mínění žalovaného, že v tomto případě neručí podle 
§ 1 zákona o fučení železnic vůbec, nýbrž že by snad mohl za žalob
covu škodu ručiti jen podle občanského zákona z důvodu nvinění 
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úrazu, jehož však tu není. Není správným ani mínění žalobce že jeho 
spoluzavinění nemůže přijíti v úvahu, ano jde o ručení železn'ic nebo!' 
za svou spoluvinu na úrazu musí žalobce za všechólmlností odp~vídati. 
Net~e. však přisvědčiti ani mínění žalobce, že není přlčinné souvislostI 
mezI Jeho neopatrností, spočívající dle zjištění soudu odvolacího v tom 
že, ačkoliv viděl přijíždějící vlak a byl včas spoludělníkem vyzván by 
most opustil, tak neučinil, ač k tomu měl dosti času, nýbrž na m~stě 
setrval a o zábradlí se opřel, a jeho škodou neboť jak soud odvolací 
po .strá?ce, právní správně uve?l, t~to ,~alobcova n~opatrnost spoluza
VI mla, ze zalobce k urazu a ke skode pnsel. Žalobce musil podle zjiště
?ého stavu vě~i ze šířky mostu seznati, že setrvání na mostě při prů_ 
Jezdu .vlakn, I kdyby zábradlí bylo bezvadné, jest nebezpečné, a níěl 
prot,o. pko rozumný člověk, an k toniu měl dosti času, most opustiti a 
uchyltlt se na svah do bezpečí. Když tak neučinil a tato .jeho neopatrnost 
spolupůsobila k tomu, že přišel k úrazu, musí následky její sám nésti. 
Na tom ne~ění nic, ie při prolomení zábradlí spolupůsobila jeho vadnost 
inahmlost Jeh~oho čepu), neboť tato skutečnost nemůže spoluzavinění 
zalobc~vo .na uraze vůbec vyloučiti, nýbrž může míti jen vliv na po
~?!IZ;.~I, mlry tohoto spoluzavinění. Nerozhodné jest. též, že žalobce při
]lzde]lclm vlakem nebyl vůbec zasažen, nýbrž že. spadl dříve než ho 
?:J0hl vlak k zábradlí přit1ačiti, nebo!' spoluzaviriění žalobcovo' spočívá 
Již v tom, že na mostě vůbec setrval a k zábradlí se přitlačil. Otázku 
zda žalovaný ručí za žalobcovu škodu ohledně prolomení zábradlí též po~ 
dle XXX. hlavy obč. zák. není třeba řešiti, anža!ovaný bez ohledu na 
zavinění ve smyslu občanského zákona za škodu žalobcovu ručí podle 
§ II zákona o ruč. žel. Co se týče poměru, v němž si žalobce úraz a 
z toho vzniklou škodu zavinil. a v němž proto škodu sám nésti musí 
shledává soud dovolací správným názor odvolacího soudu že tento po~ 
měr nelze v souzen~ případě bezpečně určiti a že je prQt~ jej stanoviti 
Jednou pOIOV1110U. Vyvodv dovolání žalovaného jimiž se snaží dovoditi 
~e i~nto poměr je daleko -vě!š~ ~ež 50 %! hledíc' k závažnosti opomenutí: , 
Jlchz se zalobce dopu,sttl ~. Jez Jdou na Jeho vrub, nejsou s to na správ
nosti svrchu uvedeneho usudkn soudu odvolacího něco změniti. Totéž 
platí o vývodech dovolání žalobce, že na svém úraze a na své škodě 
není vůbec vinen a že, je-li vinen, míra jeho zavinění jest mnohem menší 
než zodpovědnost žalovaného. 

čis, 10635. 

Pokračuje-li n~ko1ik dědiců veřejného ,společníka podle společenské 
smlouvy ve spolecnosti, vykonáva ji svá společenská práva každý prQ 
sebe a ?ejsou povinni ba ani oprávněni zříditi společného representanta, 
a to am, kdyby to bylo ve společenské snt1<iuvě ujednáno. Zastupováni 
j~?tIivého společníka v~ v~~onu jeho společenských práv a povinnosti 
s uctnkem na venek nem pnpustné a nemůže proto býti předmětem 
zápisu do obchodniho rejstříku. 

(Rozh. ze dne 21. března 1931, R I 89131.) 
Civilní rozhodnutí XIII. 25 
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Rej s tří k o v Ý s o u d zamítl žádost o zapls v obchodním rej
stříku, že Arnoštu M-ovi bylo společníky firmy W. a N., Linou W-ovou, 
Martou D-ovou a T rudou M -ovou uděleno obchodní zmocnění. D ů -
vod y: Podle čl. 45 obch. zák. musí udělení prokury býti zapsáno 
v obchodním rejstříku. Není však ani v odd. V. první knihy obch. zák. 
ani v jiném zákoně ustanoveno, že i obchodní zmocnění, které bylo udě
leno podle čl. 47 obch. zák., má býti zapsáno v obchodním rejstříku, 
nebo že tento zápis jest přípustn.ý, a to ani v případě, je-li s obchodním 
zmocněním spojeno právo, za firmou znamenati (čl. 48 obch. zák.). Ne
přípustnost zápisu obchodního zmotnění vyplývá i z úvahy, že rozsah 
tohoto zmocnění není zákonem určen, jakž jest toml· podle čl. 42 a 43 
při prokuře.Rozsah obchodního zmocnění určuje se výlučně vúlí princi
pála a múže vždy býti změněn. Obchodní rejstřík jest určen pro veřej' 
nost a má veřejnosti poskytovati vysvětlení o poměrech firmy, zejména 
o oprávnění firmu zastupovati _ a znamenati. Kdežto rOZSah prokury 
každý zná, an jest upraven v zákoně, nebylo by tomu tak píi obchodním 
zmocnění zapsaném v rejstříku. Zápis obchodního zmocnění neměl by 
proti veřejnosti účelu, což jest patrně i příčinou, proč obchodní zákon 
nezná zápis obchodního zmocnění. Rek u r s n f s o u d napadené usne
sení z jeho dúvodú potvrdil. 

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

Důvody: 

Podle čl. 12 obch. zák. nelze do obchodního rejstříku pojmouti jiné 
z:\pisy, než zákonem nařízené, to jest takové, jichž provedení zákon při
kazujenebo dopouští. Takovým zápisem není zápis, o nějž usilovaly 

. stěžovatelky. Pokračuje-li několik dědiců veřejného společníka podle 
společenské smlouvy ve společnosti, netvoří tito dědicové jednotu pro 
sebe, nýbrž každý z nich vystupuje jako samostatný, podle míry svého 
podílu a podle společenské smlouvy plnoprávný, ale také plně zavázaný 
společník. Svá společenská práva vykonávají každý pro sebe a nejsou 
povinni zříditi společného representanta, ba nesmějí tak učiniti, a to ani 
tehdy kdyby to bylo ve společenské smlouvě ujednáno (sr. Staub-Pisko 
§ 5 při čl. 123 obch. zák.). Veřejný společník, oprávněný k zastupování 
společnosti zastupuje při výkonu těchto práv společnost, jedná tudíž 
ve společném zájmu všech společníků. Zastupování jednotlivého společ
níka ve výkonu jeho společenských práva povinností s účinkem na ve
nek není přípustné a nemůže býti proto předmětem zápisu do ohchod
ního rejstříku (srov. Staub-Pisko § 3 a k čl. 114 obch. zák.). Z těchto 
úvah plyne, že není přípustný zápis Arnošta M-a jako zmocněnce stěžo
vatelek k znamenání firmy za ně, nehledíc ani k tomu, že stěžovatelky 
podle usnesení ze dne 9. července 1930 nejsou vúbec oprávněny k za
stupování a ke znamenání firmy společnosti W. a N. Není tu podmínek 
§ 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. a nemohlo bS·tJ 
dovolací stížnosti vyhověno. 
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čís. 10636. 

§ 10 zákona ze dne 4. ledna 1903, čís. 10 ř. zák. vztahuje se i na 
termínové obchody s obilim -uzavřené na cizozemské burse_ 

(Rozh. ze dne 21. března 1931, Rv I 472/30.) 

Žalující anglická firma provozovala k příkazu žalované tu~emske 
firmy pro ni termínové obchody s obilím na chicagské burse. Zalobu 
o zaplacení pohledanosti z těchto obchodů o b a niž š í s o u d y za
mítly, o d vol a ci s o u d z těchto d ů vod ů: Odvolací důvod ne
správného právního posouzení věci jest podle obsahu odvolání omezen 
jen na otázku, jak jest vykládati § 10 zákona ze dne 4. ledna 1903, čís.! O 
ř. zák., který odvolatelka pokládá za zákon rámcový, mající na zřeteli je:! 
obchody, jež mají býti realisovány v tuzemsku. Odvolací soud nepokládá 
tento omezující výklad zákona za správný, a to nejen proto, že ono usta
novení zní zcela povšechně, nerozeznávajíc mezi obchody uzavíranými 
v tuzemsku a v cizině, nýbrž i proto, že oba zákonodárné sbory, jakž 
i odvolání uvádí, dřívější užší doslov tohoto ustanovení ve vládním ná
vrhu nahradily nynějším všeobecným doslovem v úmyslu, by bylo posti
ženo zákazem termínových obchodů i obchodování mimobursovní, a že 
není příčiny ku předpokladu, že bylo záměrem zákonodárců, čeliti jen tu
zemským mimobursovním obchodům, ponechati však účastníkům mož
nost, by obcházeli zákonný zákaz úmluvou, že obchod má býti realiso
ván v cizině. Doslov zákazu jest tak jasný, že nepřipouští výklad, že 
zákon předpokládal, že zákaz § 10 má nahýti účinnosti teprve, až bude 
nov~m zákonným předpisem proveden, že tudíž šlo o zákon rámcový. 

. Tomuto výkladu není nijak na závadu, že další ustanovení zákona čís. 
10/1903 týkají se jen tuzemských burs, neboť tuzemské zákonodárství 
nemúže vůbec upravovati organisaci a poměry burs jiných než tuzem
ských. Poněvadž odvolací soud shledává výklad citovaného ustanovení, 
jak jej prvý soud podal, správným, nelze žalobkyni přiznati ani právo, 
by pro sebe odvozovala nároky ze smlouvy ve smyslu § 879 obč. zák. 
nicotné, kterou ve vlastním jméně podle čl. 360 obč. zák. uzavřela jako 
komisionMka, a jest uznati zamítnutí žalobního nároku za správné. 

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

_ D ů vod y: 

Dovolatelka napadá rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné právní 
posouzení věci (čís. 4 § 503 c. ř. s.), leč neprávem, neboť odvolací soud 
posoudil věc po právní stránce úplně správně a ve shodě s dávno ustá
leným a důsledným rozhodováním tohoto nejvyššího soudu (srovnej 
rozh. sb. n. s. čís. 6124, 6971,7490, 8349). Dovolací soud neshledává 
příčiny, by se od něho odchýlil. Komentář Stauba-Piska k obchodnímu 
zákonníku, jehož se žalobkyně dovolává, zastává ovšem opačný názor, 
přes to však -již bývalý nejvyšší soud ve Vídni vyslovil a odůvodnil 

25' 



- čís. 10637 -
388 

právní názor, že se § 10 zákona ze dne 4. ledna 1903, čís. 10 ř. zák. 
vztahuje i na termínové obchody s obilím uzavřené na cizozemské burse 
(Zentralblatt 1907 čís. 23), kterýžto názor jest hájen i v literatuře 
(viz Oerichtszeitung 1903 str. 49 a násl.), a jež schvaluje i tento nej
vyšší soud. Pokud se týká ryze hospodářského hlediska, obzvláště 
asociálního rázu termínových obchodů s obilím a neblahého vlivu i ci
zozemských takových obchodů na tuzemské hospodářství, stačí dovola
telku poukázati na vysvětlivky k vládní osnově řečeného zákona. 

čís. 10637. 

Společnosti sr. o. (zák. ze dne 6 .. března 1906, čis. 58 ř. zák.). 

I jednatelé společnosti sr. o. ustanovení ve společellSké smlouvě na 
dobu jich společenského poměru, mohou býti kdykoliv odvoláni. 

Zrněni-Ii společnici pozdějším usnesením ustanOveni společenské 
smlouvy co do o8.Qby jednatele, vykonavše novou volbu, není toto' usne
sení změnou společenské smlouvy, nýbrž jest jen výronem smluvního 
oprávnění; stačí tu prostá většina, aniž se vyžaduje notářské osvědčeni. 

(Rozh: ze.dne 21. března 1931, RvI 738/30.) 

Společnost s r. o. tvořili Josef H., Jaroslav H. a Jan H. Jednatelem 
společnosti byl od roku 1921 Josef H., jenž bylna valné hromadě spo
lečnosti dne 28. června 1929 hlasy Jaroslava H-a a Jana H-a jednatelství 
zbaven a jednatelem byl ustanoven Jaroslav H. Žalobou, o niž tu jde, 
domáhal se Josef H. na společnosti, by bylo uznáno právem, že usne
sení valné hromady žalované společnosti ze dne 28. června 1929 jímž 
byl žalobce jednatelství zbaven pokud se týče z jednatelství odv~lán a 
jímž byl ustanoven jednatelem Jaroslav H., prohlaŠUje se neplatným a 
že se zároveň prohlašuje neplatným i zápis změn v rejstříku ve smyslu 
usnesení valné hromady. Žalobu odůvodňoval Josef H. tím, že byl zřízen 
za jednatele na dobu trvání společenského poměru, že jest odnětí jed
natelství změnou společenské smlouvy, k níž' se vyžaduje podle §§ 49 
a 50 zák. čís. 58/1906 ř. zák. většiny tříčtvrtinové, notářského osvědčení 
usnesení, k zápisu do rejstříku se vyžaduje podle § 51 cit. zák., by USne
sení bylo notářsky osvědčeno i to, že platným způsobem přišlo k místu, 
že však hlasovali dva společníci proti jednomu společníku a že jest proto 
usnesení to neplatné a neodpovídá předpisu § 49 a 51 zák. o povinném 
notářském osvědčenÍ. Pro c e sní s o udp r v é st oli ce žalobu 
zamítl. D ů vody: Rozhodující jest jen, zda při valné hromadě dne 
16. prosince 1921 bylo usneseno, že žalobce bude jednatelem po celou 
dobu svého členství. V tomto směru béře soudní dvůr na základě ne
p!ísežné výpovědi zákonných zástupců žalované strany za zjištěno,. že 
pn valné hromadě dne 16. prosince 1921 nebyl žalobce zvolen za jed
natele na dobu svého členství v žalované společnosti, nýbrž byl zvolen 
jednatelem do odvolání, totiž, že jeho ustanovení za jednatele mŮže býti 
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usnesením ostatních společníků odvoláno, všichni tři společníci, ·žalobce 
i oba žalovaní na otázku právního zástupce, listinu sepisujícího, notáře 
T-a, zda je jim to známo, přisvědčili, že jest jim to známo. Poněvadž 
jest nesporno, že při valné hromadě dne 28. června 1929 byl žalobce 
usnesením druhých dvou společníků zbaven jednatelství a na místo 
něho ustanoven jednatelem Jaroslav H., jest usnesení to platné. Žalobce 
ani podle společenské smlouvy, ani podle zákona nemůže se dovolávati 
toho, že jeho zvolení za jednatele jest neodvolatelné, a že jeho zbavení 
Jednatelství odporuje zákonu a smlouvě. Podle společenské smlouvy ze 
dne 20. říji1aI920, která jest základem pro posouzení nároků žalobce, 
platí podle odst. 12 všude tam, kde smlouva nic neustanovuje, zákon, 
tudíž i ustanovení § 16 a!. I, podle něhož může býti jednatel kdykoliv 
usnesením společníků odvolán, a předPis § 15 čís. 1, podle něhož usta
novení jednatele děje se usnesením společníků, ve smlouvě ze dne 
5. srpna 1921 v odst. III. jest přesně uvedeno, že ustanovení jednatele 
může býti vždy odvoláno usnesením společníků, a podle odst. V. děje 
se usnesení na valné hromadě, pokud zákon jinak neustanovuje, prostou 
většinou hlasů, což odpovídá § 39 zák. o společnostech sr. o. Když tedy 
dne 28. června 1929 žalovaná společnost, sestávající ze tří společníků, 
usnesla se hlasováním dvou společníků, že na místo jednatele, žalobce 
Josefa H-a, se ustanovuje za jednatele Jaroslav H., odpovídá usnesení 
to i společenské smlouvě i zákonu, jest usnesení platné a nejde o změnu 
~polečenské smlouvy. Poněvadž nejde o změnu smlouvy, nelze použíti, 
Jak žalobce tvrdí, ustanovení§ 5'0 zák. o tříčtvrteční většině hlasů 
k platnosti usnesení, ani ustanovení § 49 téhož zákona, že usnesení 
valné hromady musí býti osvědčeno,. nýbrž ku platnosti usnesení stačí 
i podle smlouvy i podle zákona, jak shora již uvedeno, prostá většina 
hlasů, která záležela ve dvou hlasech, jež se vyslovily, by místo žalo
vaného byl jednatelem Jaroslav H. O d vol a c í s o u d napadený roz
sudek potvrdil. D ů vod y: Že stať obsažená ve 4. odstavci notářského 
spisu ze dne 16. prosince 1921, na níž jest žalobní nárok vybudován, 
a podle níž zvolen byl žalobce za jednatele "na dobu svého společen
skeho poměru« ?-eměla a nemá smysl žalobcem mu přikládaný, že tím 
byla stanovena Jeho neodvolatelnost z funkce jednatelské po dobu jeho 
členství, plyne nejen ze zjištění učiněného prvým soudem na základě 
souhlasné nepřísežné výpovědi Jana H-a a Jaroslava H-a jako strany 
žalované, že tento úmysl nikdy neměli, nýbrž i z obsahu předcházejících 
notářských spisů ze dne 20. října 1920 a ze dne 5. srpna 1921, z obsahu 
fIremních spisů a z ustanovení zákona. Zmíněná stať »na dobu spole
čenského poměru« objevuje se již ve III. odst. notář. spisu ze dne 
5. srpna 1921, v němž se opravuje šestý odstavec prvního notářského 
SpISU -;.e ~ne 20 .. října 1920 o. uzavření společenské smlouvy slovy: 
"PTvmml JednatelI společnosti ustanovují se na dobu jejich společen
skeho pomeru pan Ján H .... a pan Josef V .. '. Toto ustanovení za jed
natele ~ůže však usnesením společníků býti kdykoliv odvoláno.« Již 
z ~~h,o Je vld,:~~ ž~< sl~~ra "n~ <dobu jich společenského poměru«, opa
kpJlcl <se pozd~JI tez pn volbe zalobce, nemohou míti význam žalobcem 
JIm p:lk,ladany a z fir~mních spisů vyplývá, že byla tam vložena jen 
na pnmy rozkaz vrchmho soudu; jenž na stížnost finanční prokuratury 
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vzhledem k ustanovení § 15 zák. o spol. s ruč. obrn. tento dodatek na
řídil,_ poněvadž ustanovení podle cit. § společníků jednately ne teprve 
p02)delší~ _ usnesenfm . společníků, ný)Jrž již p!ímo ve smlouvě spole
~enske muze s~ stah Jen na dobu Jejich spolecenského poměru, kdežto 
JInak mohou byl! za Jednatele ustanoveny i osoby ve společenském po
měru se nenalézající a podle § 16 cit. zák. proto též kdykoli odvolatelné 
a podle druhého odstavce téhož § i tací ve smlouvě společenské samé 
u~tano~ení jedna~el~ mohou .býti ~ ovšem _po případě jen z důležitých 
duvodu - odvolam, pak-h JIZ vubec sEolecenská smlouva stanoví něco 
o obmezení jich odvolatelnosti. Pozdější zvolení žalobce dne 16. pro
since 1921 za jednatele na místě Josefa V-a, i když se stalo při změně 
společ~nské s!lllouvy a ve formě notářského spisu, nebylo již jeho usta
novemm za Jednatele smlouvou společenskou ve smyslu § 15 cit. zák. 
a nepotře~oval~ t~d~ vůbec, onoho dod,:t~u, jenž _zřejmě jen z opatrnosti 
a, z neuvedomel}1 SI praveho ~tay,! vecI byl pripojen a bylo pouhým 
vykonem volebmho práva spolecmku ve smyslu § 16 cit. zákona. Avšak 
i kdyby za ně bylo pokládáno, podléhalo přirozeně i dalšímu předpisu 
v tomto bodě nezměněné původní společenské smlouvy ze dne 20. října 
1920 o »odvolatelnosh" jednatelů i předpisu § 16 cit. zák., podle něhož 
odvolatelnost I takto ustanovených jednatelů jest vždy přípustná. To 
bylo os~atně již v říZ~!1í n:sporn.é~ pr.~vol?latně vysloveno, neboť, jak 
o~vola.cl .. ~oud z re]st!lkovych SpiSU zJlsťuJe,napadal žalobce z týchž 
~uvodu JIZ zaplS nym napadeného usnesení valné hromady ze dne 28. 
~ervna 192? a _b~la jeh? stížnost i vrchním soudem i nejvyšším soudem 
la~o ne?pravner:a zamlÍn~ta. Slova »na dobu jeho společenského po
meru« IS?!! tudlž ?hledn~ žalobce buď vůbec bez právního významu 
nebo znacI podle pnrozeneho smyslu a podle celého stavu věci jen tolik 
že v případě vystoupení ze společnosti i jeho jednatelská funkce m~ 
eo IpSO skončiti a není jimi nikterak jeho případná dřívější odvolatelnost 
v § 1 ~ cit. zák. ostatně vzhledem na § 4 téhož zák. jako ius cogens sta
noveEla, mkterak vyloučena. Proto též usnesení valné hromady ze dne 
28: c~rvna ,1929_ jest ~řípustné ,a neodporuje ani spalečenské smlouvě, 
am zakonnym predplsum, nebo! mohlo se státi prostou většinou hlasů 
a bez notářské formy. 

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

Důvody: 

Odvolací soud správně dovodil, že zvolení žalobce za jednatele ža
lované společnosti "na dobu jeho společenského poměru« neznamená 
ž~ b~ ž:lobce nesměl _býti ~ jednatelství odvolán, pokud jest společníkem: 
nybrz ze podle spolecenske smlouvy a dodatků k ní, jakož i podle § 16 
zakona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. i jednatelé ustanovení ve 
smys~u § 15 uved~ného zák_ona ve společe~ské smlouvě "na dobu jich 
spolec,er:skeho pomeru~, l~kz tomu bylo u zalobce, kdykoli mohou býti 
od~olan:. S hmto, pravmm n~zoreD? se dovolatel ostatně již smiřuje, 
avsak pres to poklada usnesem valne hromady ze dne 28. června 1929 

- Čís. 10638 -
39L 

za zmatecnéa neplatné proto, že se stalo jen dvoutřetinovou většinou, 
tedy ne většinou tříčtvrtinovou, již zákon v § 50 vyžaduje ke změně 
společenské smlouvy, a že nebylo ve smyslu § 49 uvedeného zákona 
notářsky osvědčeno. Leč, byl-li při valné hromadě dne 28. června 1929 
zvolen na místě žalobce za jednatele Jaroslav H., stalo se to v mezích 
společenské smlouvy (odst. III. dodatku z 5. srpna 1921) i § 16 zákona, 
třeba že žalobce byl ustanoven za jednatele již společenskou smlouvou, 
neboť ustanovení smlouvy o zřízení společníků za jednatele není pod
statnou částí společenské úmluvy, nemá povahu závazků společenského, 
plynoucího z poměru společenského, nýbrž má povahu smlouvy man
nátní. Proto, změnili-li společníci po",dějším usnesením ustanovení spo
lečenské smlouvy o osobě jednatele, vykonavše novou volbu, není toto 
usnesení změnou společenské smlouvy, nýbrž jest jen výronem smluvního 
oprávnění, a stačila tudíž k usnesení prostá většina (§ 3'9 prvý odstavec 
uvedeného zákona a odst. II společ. smlouvy z 20. října 1920) a nebylo 
třeba ani notářského osvědčení (srv. Škerlj str. 23 pOZll. 4., rozh. býv. 
nejv, soudu víd. L 12. září 1916, Rv I 304/16 sb. Nowakova č. 1803, 
rozh. Rv II 837/ 25, jak rozh. čís. 9252 sb. n. s.). 

čís, 10638, 

Nepřihlášení knihovně zajištěných veřejných dávek k dražbě nemo
vitosti má podle § 171 ex. ř. jen v zápěti, že má za to,že ~ Veřejný 
orgán spokojuje s převzetim pohledávky vydražitelem a nežádá hotové 
zaplacení. Plyne-Ii z přihlášky k rozvrhu výsadní pořadí, jest na zad
,nějších věřitelích, by toto pořadí popřeli odporem a uvedli pro to důvody. 

Nezáleží na tom, zda z pozemkové knihy neplyne, že pro knihovně 
zajištěný nedoplate" dávky ještě trvá přednostní zákonné zástavní právo, 
či zda zaniklo promlčením; stačí, plyne-li to z přihlášky k rozvrhu, jejíž 
obsah nebyl v tomto směru popřen. 

Kníhovnězajištěné nedoplatky pojistného okresních nemocenských 
pojišťoven požívají přednostního zástavnlhopráva za týchž podmínek 
jako daň výdělková. 

Podle § 172, poslední věta, ex. ř. se vyhledává, by byli uspokojeni 
všichni vymáhající věřitelé, i ti, kdož k dražebnímu řízení přistoupili. 

(Rozh. ze dne 21. března 1931, R II 498/30.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vydraženou nemovitost, vy
hověl s o udp r v é s't o I i c e odporu knihovních věřitelů a nepřikázal 
okresní nemocenské pojišťovně v přednostním pořadí Dohledávky, ježto 
nebyly ani při dražebním roku soudu oznámeny a mohly by tedy dojíti 
uspokOjení teprve po zaplacení vymáhajících věřitelů. Rek LI r s n f 
s o II d vyhověl částečně rekursu okresní nemocenské pojišťovny a při
kázal jí v přednostním pořadí pohledávky knihovně zajištěné, potvrdil 
vš~k napadené usnesení ohledně pohledávek knihovně nezajištěných. 
D u vod y: Jest správné, že rekurentka k dražbě nepřihlásila knihovně 
nezajištěné dávky, takže podle § 172 ex. ř. v přednostním pořadí ne
mohou býti přiznány. Je proto ohledně těchto pohledávek rek"rs ne-
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odůvodněn. Ohledně knihovně zaji,štěných pohledávek příslušelo by re-
kurentce podle §§ 172, 216 ex. r. přednostní právo poněvad' dl 
obsahu odhadního protokolu jsou prodané nemovitosti větší t z po . e 
Podnike t '.. . d I k m ovarmm . m, vonclm je en ce e , takže za nedoplatky ručí také ne mo-
Vlt~St a byly proto pohledávky přiznány z výtěžku dražebního za obě 
vlozky. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu českosloven
ského státu, ani dovolacímu rekursu okresní nemocenské pojišťovny. 

Dilvody: 

če~koslovenský. stát, si s!ěžuje proto, že rekursní soud přikázal 
o~r~sm ne~ocenske I:0jI~ť?vne kmho,vn,ě zajištěné pojišťovací příspěvky, 
~c je POjl,stovn~ nepn?l~sIla ke drazbe a nežádala pro ně výsadní po
radí, takze pry nastava sankce podle § 172 poslední odstavec ex. ř. 
!~nto, do~olacl re~uren~ d~vo~uje, že knihovní zajištění nedává poji
stovn~ pra~o n~.~>:sa.dm porad I a ze z pozemkové knihy nevyplývá, zda 
s~ k?lhovne zaJ1sten~ n~doplatky pojistné~o týkají právě provozu to~ 
v~rmho P?dm.ku po,:mne strany v .prodanych nemovitostech, aní, zda 
prednostm pravo yv~, ~l zda zaniklo promlčenim. Názoru finančni pro
ku!atu~y ne~ze pnsvedc!tl.Podle § 172 poslední odstavec ex,. ř. jsou 
verejne organf tam,uveden,e l~vmny pod ztrátou pořadí přihlásiti jen 
nedoplatky kmhovne nezajIstene. Nepřrhlášení knihovně zajištěných ne
doplatků daní, poplatků a veřejných dávek má jen v zápětí že se má 
za to, že ,~e ~eřejný .orgán spo.kojuje s převzetím pohledávky vydražite
lem a n~zada. hotove, zaplacem (§ ~71 e~. f.). O pořadí veřejných daní, 
poplatku ~. da~ek, jez JSou kmhovne zajisteny, rozhoduje exekuční soud 
t~prve v nzem ro~vrhovém podle ~bsahu přihlášky k rozvrhu a podle 
~ysledku rozvrhov~h? rokl!.',PI~ne-h z přihlášky k rozvrhu výsadní po
rad!, .Jest na z.adnejslch ventehch, by toto pořadí popřeli odporem a 
uvedh proto duvody. J.~~o d~vody odporu proti přikázání pohledávky 
okr~.sm nemo~enske popstovne bylo uvedeno, že vydražené nemovitosti 
!von j~dnotn.y ~el,ek a .nejsou výlučně ani převážně věnovány provozu 
zlvnostr, dam vydelkove podrobeného, ani nemovitost vl. čís. 352, v níž 
jestpodn!k, že není věnována převážně živnosti, že dílna a kovárna, 
~. mz se zl~no~t provozovala, jsou výnlěrou a hodnotou jen nepatrnou 
cast~ vJdr~zen~ho.celku,. ž~ v domě bydlí cizí strany a pozemky slouží 
zemedelskym učelum .. Prvy soud má však za nepochybné, že prodané 
n~movitos.ti, takřka výlučně byly věnovány podniku, a nepřikázal pohle
davku P':jlsť.,:vny Okresní, k,nihovně zajištěnou i nezajištěnou proto, že 
nebyla pnhl!'sena .k~ ,d'!lzbe. Rekursní soud nepřikázal z toho důvodu 
jen klllhovne. ~e~ajlstene ned?platky ~ ale přikazuje na nejvyšší podání 
nedoplatky, jez JSou kmhovne zaj1steny. Při rozvrhovém roku nebylo 
popřeno, že se nedoplatky týkají živnosti provozované na vydražených 
nemovl!os~,:Ch; pop~eno byl0.ie~ věnování nemovitostí podniku výlučně 
nebo prevazne. Prvy soud ma vsak za nepochybné, že vydražené nemo
Vltostr jSo.u takměř výlučně věnovány podniku na nich provozovanému, 
a rekursm soud podle odhadního protokolu zjišťuje, že prodané nemo-
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vitosti jsou větším továrním podnikem, tvořícím jeden celek. Stěžovatel, 
československý stát, tento úsudek nenapadá, uplatňuje jen, že z pozem
kové knihy není patrno, že se nedoplatky týkají provozu podniku na 
prodané nemovitosti. To je však nepřípustnou novotou a není tímto ne
doloženým tvrzením vyvrácena skutečnost plynoucí z odhadního pro
tokolu, že se živnost povinného provozovala na vydražené nemovitosti. 
Nezáleží na tom, zda z pozemkové knihy neplyne, že pro knihovně za
jištěný nedoplatek dávky ještě trvá přednostní zákonné zástavní právo, 
či zda zaniklo promlčením. Stačí, plyne-Ii to z přihlášky k rozvrhu, an 
její obsah v tom směru nebyl popřen. Ježto knihovně zajištěné nedo
platky pojistného požívají přednostní zástavní právo za týchž podmínek, 
jako daň výdělková, a ježto není potřebí zajištěné nedoplatky přihlašo
vati ke dražbě a ježto podle nepopřeného obsahu přihlášky k rozvrhli 
jde o nedoplatky nikoli starší dvou let (§ 173 zákona ~ís. 221/24 v do
slovu zákonil čís. 184/28 a § 265 odst. (2) čís. I zákona o přímých da
ních), a pokud šlo o starší nedoplatky, byly tyto nedoplatky do dvou let 
od splatnosti knihovně zajištěny podle § 265 třetí odstavec zákona 
o osobních daních, jakž plyne z knihovního výtahu, nepromlčelo se před
nostní zástavní právo pro ně, a správně byly okresní nemocenské po
kladně přiznány k úhradě z nejvyššího podání (srov. jud. čís. 15.0). 

Ani dovolací rekurs okresní nemocenské pojišťovny proti nepřiká
zaně nezajištěných nedoplatků pojistného k úhradě z nejvyššího podání 
není opodstatněn. Tato rekurentka si neprávem stěžuje na to, že jí ne .. 
byly přikázány útraty 70.0 Kč a l.201 Kč, jež byly započteny nesporně 
do knihovně zajištěné pohledávky na nedoplatcích v částkách 1.568 Kč, 
l.562 Kč .05 h a 7.26.0 Kč 3D h, jež jí byly jako zajištěné knihovní po
hledávky přikázány z nejvyššího podání, takže tímto přikázáním byly 
uhraženy i ony útraty. Že do zajištěných pohledávek l.562 Kč .05 h a 
·7.26.0 Kč 3D h ony útraty pojaty nebyly, v dovolacím rekursu stěžova
telka ani netvrdí. Rovněž neprávem má tato rekurentka za to, Že jí měly 
býti přiznány z nejvyššího podání pohledávky nedoplatků za posledních 
osmnáct měsíců před příklepem v částkách 18.341 Kč 13 h a l.448 Kč 
6.0 h z toho důvodu, že byli uspokojeni knihDvní věřitelé, jsoucí v pořadí 
za vymáhajícím věřitelem. Není tomu tak. Tyto pohledávky bylo by lze 
přiřknouti před pohledávkami ostatních kníhovních věřiteli"J jen tehdy, 
kdyby byli uspokojeni v š i ch n i vymáhající věřitelé, tedy i ti, kteří 
k dražebnímu řízení přistoUpili. Tomu tak nebylo, ježto se nedostalo na 
tři vymáhající věřitele. Nesprávný jest názor, že měly býti nedoplatky 
pojistných dávek přikázány bez ohledu na jejiCh přihlášku k dražbě, 
ježto prý mMe nastati případ, že se okresní nemocenská pojišťovna ani 
nedoví o dražbě a nemMe tedy nedoplatek k ní přihlásiti. To se nestalo, 
ježto pojišťovna byla o dražebním roku 'vyrozuměna. 

čís. 1.0639. 

Bylo-Ii nabyto nadzás!avního práva na knihovní pohledávce před 
poznámkou žaloby, k níž bylo pak uznáno na nejsoucnost pohledávky 
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a zástavního práva, 'lemohla, a to ani výmazem, zaniknouti tato pohle
dávka proti pohledávce zajištěné na ní nadiástavnlm právem. 

Vymáhající věřitel nepožívá ochrany důvěry ve veřejné knihy co do 
exekučního nabyti nadzástavního práva na hypotékárnich pohledávkách. 

(Rozh. ze dne 21. března 1931, Rv II 400/30.) 

Na nemovitostech žalované strany (manželů Jindřicha a Anny 
H-ových) vázla pohledávka Josefa V-a 240.000 Kč. Podle dlužního úpisu 
ze dne 13. ledna 1927 bylo na této pohledávce vloženo zástavní právo 
pro pohledavku Pozemkového ústa"u .240.000 Kč. Usnesením ze dne 
I~. dubna 1928 byla 'pohledávka Josefa V-a pro vykonatelnou pohle
davku Pozemkoveho ustavu 240.000 Kč zabavena a přikázána tomuto 
ústavu k vybránÍ. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se Pozemkový ústav 

. na žalovaných zaplacení dlužných úroků. Pro ce sní s o udp r v é 
s t o II ce uznal podle žaloby. D ů vod y: Podle rozsudku ze dne 
20. března 1928, Ck II 128/27 byla kupní smlouva ze dne 27. září 1926 . 
podle níž bylo vloženo zástavní právo pro pohledávku Josefa V-~ 
240.000 Kč. s přís!. n~ nemovitostech žalované strany, zrušena a Josef 
V; byl,.uznan p~vI~ny'm yodepsati vkladu scho~nou listinu, na jejímž 
z~klade by manzele Jmdnch a Anna H-ovl mohh vložili výmaz zástav
mho. prava pro pohledávku 240.000 Kč s přís!. proti tomu, že H-ovi 
vrah V -OVl. dva autobusy s přís!. Rozsudek ten nabyl právní moci teprve 
dnem 14. unora 1929. Soudni dVllr má za dokázané tyto okolnosti: Na 
nemo~!tostech žalova~é strany vlOžena jest podle kupní smlouvy ze dne 
27. zan 1926 pohledavka Josefa V-a ve výši 240.00,0 Kč. Podle dluž
ního úpisu ze dne 13. ledna 1927 vloženo jest na této pohledávce zá
stavní právo pro pohledávku žalujícího ústavu ve výši 240.000 Kč s přís!. 
Usnese~ím tohoto soudu ze dne 17. dubna 1928, Ck II 88/28 byla tato 
P?hledavka Josefa V-a v exekuční věcí vedené proti němu pro pohle
d~vku 240.000 .K~ pro žalující .ústav zabavena a žalujícímu ústavu pří
kazana k vybram. Podle kupm smlouvy ze dne 27. září 1926 zavázali 
se žatov~ní, že nedoplatek trhové ceny 240.000 Kč zaplatí do 27. září 
1931 .a ze tento nedoplatek .budou mezitím 7 % půlročně pozadu úro
kovatI. Není pro.to .správné tvrzení žalované strany, že pohledávka 
240.000 Kč byla 1 s uroky dne 27. září 1931 splatná. Dále má soud za 
prokázáno, že ž~:ovaný dl~ží ~alující straně 7%ní úroky ze 240.000 Kč, 
nlkohv od 27. zarí 1926, nybrz teprve od 27. března 1927 do 27. března 
1928, t. j. úroky ve výši 16.800 Kč. Je sice pravda, že kupní smlouva byla 
rozhodnutím. krajského soudu ze dne 20. dubna 1928, Ck II 128/27 
Jako n~platna zruš~~~ ~ J?sef '!. odsouzen zaplatiti 100.000 Kč a po
d;psatl .hstmu,. na JeJlmz zakl,,;de by mohli manželé H-oví vložíti výmaz 
zastavmho pl:ava pro pohledavku 240.000 Kč na uvedených nemovi
tostech, to vsak, Jak uvedeno, mělo se státi proti vzájemnému plnění 
druhé strany. Dále jest správné, že na základě usneseni ze dne ll. dubna 
1927, Ck II 128/27 byla zapsána poznámka žaloby při řečených nemovi
tostech a při pohledávce Josefa V-a 240.000 Kč, a to poznámka žaloby 
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o neplatnosti smlouvy a o výmaz zástavního práva. Rozsudek ten však 
nabyl právní moci teprve dne 14. února 1929. Jest dokázáno, že podle 
usnesení ze dne 17. ledna 1927, Č. d. 16/27, tedy před poznámkou ža
loby, bylo na základě dlužního úpisu ze dne 13. ledna 1927 vloženo 
nadzástavní právo pro 240.000 Kč s 8--;-1O%ní!11i úroky a &-IO%níml 
úroky z prodlení pro Pozemkový ústav na pohledávce Josefa V-a 240.000 
Kč na nemovitosti váznoucí a na základě usnesení okresního soudu ze 
dne 19. února 1927, Č. d. 252/27 stalo se totéž na ostatních nemovi
tostech. Usnesení čís. d. 16/27 bylo doručeno podle doručujících lístkú 
Jindřichu H-oví dne 19. února 1927 a Anně H-ové téhož dne. Usnesení 
čís. d. 858/27 doručeno bylo Jindřichu a Anně H-ovým dne 22. března 
1927. Strana žalovaná namíiá, že se dověděla o postupu pohkdávky 
240.000 Kč na žalující ústav teprve z dopísu tohoto ústavu ze dne 18. 
srpna 1927. Dále namítá, že Josef V. postoupil žalující straně svou po
hledávku a zřídíl nadzásiavní právo, by se zbavil svého majetku na 
úkor věřitelů, a že prý valuta podle dlužního úpisu ze dne 13. ledna 
1927 nebyla vyplacena. Soud však má za prokázáno, že zápůjčka 240.000 
Kč na základě dlužního úpisu zedne 13. ledna 1927 byla skutečně Po
zemkovým ústavem Josefu V-ov i vyplacena. Zjištěno bylo, že usnesení 
čís. d. 16/27 podle doručujícíCh lístků doručeno bylo Jindřichu a Anně 
H-ovým dne 19. února 1927 a usnesen! okresního soudu. ČÍs. d. 85~/27 
bylo žalovaným doručeno dne 22. března 1927. Žalovam sIce namltah, 
že tato usnesení nepřevzali, soud v~ak má za dokázáno, že usnesení ta, 
která převzal zřízenec K. pro žalované, byla K-em buď v týž den nebo 
v nejbližších dnech doručena. Soud má za dokázáno, že žalovaný JIn
dřich H. již před tím, než počal spor s Josefem V-em ekll 12~/27, by: 
v Pozemkovém ústavě a věděl, že na pohledávce Josefa V -a 240.000 Kc 

. vázne í nadzástavn! právo pro pohledávku žalujíci strany v téže výši. 
Ostatně žalovaný Jindřich H. ad informandum tázán doznal, že již ně
kolik dní před 5. dubnem 1927· zvědělo tom, že pohledávka V-ova 
240.000 Kč byla postoupena Pozemkové!11u ústavu. Soud má také za to, 
že okolnost tuto žalovaný sdělil také sv!. manželce Anně H-ové. Strana 
žalovaná uvedla posléze, že postoupil V. zmíněnou pohledávku žalující 
straně v podvodném úmyslu, by se zbavil veškerého majetku. Okolnost 
tuto žalovaná strana však nijak neprokázala a nemohl ji miti soud za 
dokázanou, neboť neoznámila žalovaná strana svědky, které o té okol
nosti vésti chtěla, a ani jině doklady o tom nepředložila. Následke~ 
uvedených okolností má soud za prokázáno, ž.e žalující s,traně skuteč.ne 
pohledávka na úrocích přísluší. O d vol a c I s o u d zalobu zamltl.. 
D II vod y: Odvolatelé, provádějíce odvolací dllvod nesprávného práv
ního posouzení, vytýkají prvnímu soudu, že přehlíží, že nejde tu o hypo~ 
tekámí žalobu, že také přehlíží, že. žalobce opírá .S,-Ůl nárok ? usnes~n! 
ze dne 17. dubna 1928 a že se nezabývá okolnostI, ze pohledavka prave 
zmíněná byla V-em žalobci postoupena, a dovozují, že ar žal?bce uplfIt
ňuje svou pohledávku na základě postupu n~bo na zaklade SOUdlllh~ 
přikázání, že vždy uplatňuje pllvodní pohledavky Josefa V-a z ,kupl1l 
smlouvy ze dne 27. září 1926 a že proto žalovaní mohou uplatnovatr 
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protí žalobci veškeré námitky, které má proti původnímu ve"r'tel' K -
. d" d' t"' h I I. po 

~ou~erlb o uvo, ~e~ols bl t,ec ,to v~vodů odvola!el.ových třeba si ujasní ti, 
ze za o ce opre ,za o ,?I narok jednak o dluzm úpis ze dne 13. ledna 
1927, pOdl,e ktereh? zndll.mu je~? ,dl~žník josef V. právo nad zástavní 
na pohled~vce za zalovanyml za]lstene na nemovitostech žalovaných a 
o us?esem ze dne 17. dubna 1928, podle kterého byla mu exekucí po
hled~v~a y-ova zabavena a přikázána, že navrhl odsouz.ení žalovaných 
k sohdarm'l)~ z~place~i ~ažalovaných úroků, aniž to žád.al na žalovaných 
jako na ,majltehch urcltych nemovitostí, z nichž hodlá dojíti uspokojení 
~veho n,aroku)est ,ted.y zřejmo, že tu nejde o hypotekární žalobu a že 
zalo,v~m J~ou zak~va~1 jako osobní dlužníci. jest také nesporno, že žaloc 
vam jakozto. m~jltele ne,?ovitostí, n~ nichž vázne zmíněná pohledávka 
V ~ova, n,eb~h pred s,oudnu:,. zabavemm a př!kázáním pohledávky v žád
nem p~a~n~m pomeru k zi'llobcl. Pokud zalobce opirážalobní nárok 
o dluzm UplS ze dne 13. ledha 1927, nelze mu vyhověti poněvadž vklaa 
práv,a podzást~vního na úkladě dlužního úpisu ze dn~ 13. ledna 1927 
ktery nahrazuje uvědomění dlúžníků, žalovaných o provedeném pod~ 
~ástavn~m prá~u, 'l)ěl v z~pětí, že od toho dne, oct' 13. ledna 1927, mohli 
z~~ovam ,platItI s~emu ppvodnímuvěřiteli, V-ovi, nebo podzástavnímu' 
venteh, zalobcl, vzdy je,n·za souhlasuaruhého věřitele (§ 455 obč. zák.). 
I kdyby, tt;dy nebylo doslo k pravoplatnému rozsudku ze dne 20. března 
1928, JIm,z byl~ kup~1 smlouva ze ·dne 27. září 1926 a v jejím důsledku 
vklad prava zastavmho pro josefa V-a uznány za neplatné nebyli by 
žalovaní ani mohli jednostranně uspokojiti podzástavního ~ěřitele ža
l~bce. :~'? ,?éně jsou P?vinni platiti úroky žalobci jakožto podzá~tav
m,mu venteh n~m, k~yz byla právoplatně uznána nejsoucnos! pohle
d~vky a, zas!avmho prava JosefaV-a, a tím padla i jsoucnost podzástav.
:'Iho p:av~ zalobcova. O soudní usnesení ze dne 17. dubna 1928 žalobce 
zalobm narok důvodně opříti rovněž nemůže, neboť žaloba o neplatnost 
smlouvy a o vÝ,maz zástavního práva josefa V-a byla v poiemkové 
kmze pozna'l)enan,a ~n;, '! 1. dubna 1927, takže v době, kdy bylo povo
leno zabav~m a pnk,azam pohledávky V-ovy pro žalobce, mohl se tento 
o spo;nos!1 'p0hledavkyz pozemkové knihy přesvědčiti a neni tedy 
:hrane? duverou v pozemkovou knihu (§ 443 obč. zák.). Ostatně dopis 
zalobcuv ze d~e 18. srpna 1927, kterym tento oznamuje žalovaným, že 
mu y. P?stoupI1 sv~u pohledávku za žalovanými a žádá na nich zapl a
cel;', dluznych uroku, staví další postup žalobce do divného světla an 
zazadal o za,bavení a přikázání pohledávky V-ovy, což mu bylo p~vo
leno usnesen~,? ze dn;, 17. dubna 1928, ačkoliv podle obsahu zmíněného 

. dopISU byl.llZ vlastmkem pohledávky, takže jeji zabavení a přikázáni 
bylovylouceno. 

N e j vy Š š í s O u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

DO,volání je odůvodněné, neboť sporná věc nebyla posouzena v na
padenem rozsudku po právní stránce správně. Při svědčiti jest odvola-
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cimu soudu jen potud, že· žalobce 0.rře! ž~,lo.bní nárok jed~a~ O dlúžní 
úpis ze dne 13. ledna 1927, podle nehvz zndllmu jeho dluzmk Josef V. 
nad zástavní právo na pohledávku, která mu příslušela proti žalovanému 
a byla zajištěna na nemovitostech žalovaného, jednak o usnesení soudu 
prvé stolice ze dne 17. dubna 1928, podle něhož byla mu řečenák~ihovní 
pohledávka Josefa V -a jako taková zabavena - a to podle SpISU Ck II 
88/22/3 podle formo 288 -, tudíž knihovnim poznamenáním vykona
telnosti, an žalobce měl již na knihovní pohledávce nabyté smluvní 
právo nadzástavní a současně mu byla přikázána k vybrání. jest při
svědčiti odvolacímu soudu i vtom, že nejdeD hypotekárni žalobu, že 
žalovani jsou žalováni jako osobni dlužníci, že však jsou majit~li zava
zených nemovitostí na kterých vázne pohledávka josefa V-a. jmakoú -
volacímu soudu n;lze přisvědčiti. Odvolací soud předpokládá, že ,?z
sudkem soudu prvé stolice ze dne 20. března 1928 Ck II 128/27 uznana 
byla právoplatně nejsoucnost pohledávky a zástavního práv,a žal~b
cova. Tento právni názor nelze schváliti. Žalobce nabyl nadzastavl1lh~ 
práva pro svou podle dlužního úpisu ze dne 13. ledna 1927 skuteč ne 
vyplacenou zápůjčku 240.000 Kč pře d poznámkou žaloby Č. j. Ck II 
128/27, dne 14. dubna 1927 v pozemkové knize vykonanou, a bylo 
usnesení o zřízení nadzástavniho práva žalovaným' doručeno dne 19. 
února 1927. Podle právního pravidla § 51 knih. zák. nemohla zaniknouti 
pohledávka Josefa V-a proti nadzástavním právem z;;jiš.!ěné pohledáv~e 
žalobcově ani jejim výmazetj1 .. Jest tedy úsudek odvolaclho S?uctl! o.za
niku jsoucnosti nadzástavního ~ráv~ .žalo~cova. poch.Y?fpy· Ale Jes: 
i předčasný. Odvolací soud osvoJIl SI sIce vs~chna zaJIstenl;~oudl! p,:ve 
stolice, ale nedbá jich, neboť v. rozporu s mml a I v rozporu se, spIsy 
n.edbá toho, žerozsudečný výrok soudu prvé ~tólice zedhc·20.ď března 
1928, Ck Jl 128/27 byl učiněn proti lomu,že žalovan~ vrátí]Ose!u V-ov~ 
dva autobusy, a že nikde ve sporu nebylo tvrzeno, ze by takzalo~an~ 
opravdu učinili, ď jakož i nedbá toho, žeřečellý rozsudek nabyl prayl1l 
moci teprve dne 14. února 1929. J;alobce neopital žalobni nárok o .oba 
svrchu řečené důvody, o každý zvlMtě a jednotlivě, nýbrž opíral jej 
o oba ř,čené důvody společně a v jejich souvislosti. Odvolací. soud 
miní, že se dovolatel nemúže opírati o soudhí usnesení ze dne 17. dubna 
1928, č. j. Ck II 88/28, poněvadž není chráněn důvěrou v pozemkovou 
knihu. Ani k tomuto právnimu názoru nemůže se dovolací soud přidati, 
ježto jde o vymahajícího věřitele a o nabytí nadzástavního práva v exe
kuci. Otázkou důvěry ve veřejné knihy při exekučnim nabytí nad zástav
ního práva na hypotekární pohledávce zabýval se nejvyšší dvůr soudní 
ve Vídni v plenissimárním rozhodnuti ze dne 13. ledna 1909, Rv I 20~9,/8, 
kniha jud. čís. 188, uveřejněném v úř,ední .sbírce pod čís. 11~9; ve sbírc~ 
Ol. U. N. F. čís. 4499 a dovodil z duvody v tomto rozhodnutI zevrubne 
uvedených, že vymáhající věřitel nepožívá ochrany důvěry ve verej,ne 
knihy ve příčině exekučního nabytí nadzástavního práva na hypotekar
ních pohledávkách. Rozhodnutím sb. n. S. čís. 7530 si nejvyšší soud 
osvojil důvody tohoto rozhodnutí. Důvody řečeného plen~ssi1:,árního 
rozhodnutí uvádějí zejména velmi připadně pro souzenou vec, ze, exe
kuční řád připouští exekuci jen na jměni dlužníkovo (§§ 37,170 ČIS. 5, 
253 třetí odstavec, 263, čl. XXVllL uvozovacího zákona k exekuč.nímu 
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řádu), .a, že, ne~í-!i hypotekární pohledávka, l1a kterou jest vedena exe
kuce, JIz po pravu, nebylo by exekucí zasaženo jmění dlužníkovo nýbrž 
jmění vlastníka hypotéky, který není dlužníku vázán. V so~zeném 
případě žalobce usnesením ze dne 17. dubna 1928, Ck II 88/28 exekucí 
zab~vením (to jest knihovním poznamenáním vykonatelnosti - § 320 
prvy odsta~ec, ~ru,há vě:a ex. řádu) a přikázáním k vybrání ve skuteč
nosÍ! Jedme moznym zpusobem realisoval smluvně nabyté a po právu 
i proti žalovaným účinné nadzástavní právo na knihovní pohledávce 
Jo~efa V-a, které v poměru k vlastníkům hypoteky, k žalovaným, ani po 
pravoplatném rozsudku soudu prvé stolice ze dne 20. března 1928, 
Ck II 128/27 proti němu se zřetelem k ustanovení§ 51 knih. zák. ne
zaniklo, a proto jest jeho žalobní nárok z ostatních soudem prvé stolice 
uvedených a dovolacím soudem potud schvalovanych dů'/odů po právu. 
Bylo tedy změnou napadeného obnoviti správný rozsudek soudu prvé 
stolice, 

čís. 10640. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na 
rok 1928. 

Směnka, uvádějící několik platebnich míst, není neplatná. Nevývratná 
domněnka § 3 čís. 7 zák. o tom, že prvé místo, uvedené mezi několika 
místy v adrese, platí za místo platebn!, nepředpokládá že byl udán jen 
jeden směnečnik. ' 

Nebyla-Ii udána osoba rozdílná od směnečníka, třebaže šlo o směnku 
domicilovanou, není k zachován! práv proti příjemci třeba protestu proti 
domíciliátn. . 

Podpis rukojmího v Rakousku zavazuje i bez rukojemské doložky. 
Pokud směnečný závazek nezanikl, kryji směnky dluh z úvěru a 

splátky v mezích úvěru na dluh z něho konané hlavním dlužníkem měn! 
výši úvěrního dluhu, ale nelze je odpočísti jen na směnečný dluh. 

Skončeni úvěrního poměru nelze spatřovati v tom, že věřítel vyplní 
kryCí směnky dnem splatnosti. 

(Rozh. ze dne 21. března 1931, Rv II 836/30.) 

Směnečný platební příkaz byl ponechán v platnosti s o u d Y vše c h 
tří stolic, Nejvyšším soudem z těchto . 

důvodů: 

Po právní stránce nelze dovolatelům přísvědčiti. Nelze jim dátí za 
pravdu, že směnky nelze proti nim uplatnit proto, že v adrese jest uve-

'I 
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denafirma F. a u ní místo »Brno« a dále jména žalovan~ch s mí~tem 
»Vídeň«. Podle § 3 čís. 1 sm. zák. má směnka obsah?vatJ ud~J I!'I~ta, 
kde má býti placeno. Místo; uvede~~ ': Jm~na nebo f1r~y sme,necn.lka, 
platí, není-Ii na směnce udano zvlastm mlst? ,platebm, za mlst~ pla
tební a zároveň za místo směnečmkova bydllste. Je-ll uvedeno ~ekollk 
míst, platí první z nich za místo platební. Nelze, souhlasIl! s l1a~orem 
dovolatelů, že směnka uvádějící více míst ~latebmc~ Jest nepla!na. Po
dle směnečného zákona to platnoSl! nevadl ,a ~a ,mlsto llatebm se ~o
važuje místo, jež je udáno jako prvé. Smenecne, nalezltosl! ,spornY,ch 
směnek podle § 3 SJ11. zák. jest posuzovati podle prav,a ~uze,mskeho: Jezto 
jsou v tuzemsku vystaveny (v Brně). Tomu nevadl' ze zalov~m snad 
podepsali (jako příjemci) směnky ve Vídm. Poěle p,rava ra~,ou~keho bylo 
by lze posuzovati jen náležitosti jej!ch pr~hláše~1 - (pr1JelI)" V za
koně nemá .oporu názor dovolatelu, ze nevyvratna domne~ka ČIS. 7 § 3 
sm. zák. o tom, že prvé místo uvedené mezi několika mlstJ: v adres~, 
platí za místo platební, je na místě jen ,tehdy, Je:h u,da,nJell Jed~n sme~ 
nečnÍk. To bylo blíže odůvodněno v nalezu uvereJnenem pod ČIS., 976" 
sb. n. s. Dovolatelé míní zcela nepřípadně, že by tento výklad za~on~ 
mohl vésti k neoprávněnému dosažení směnečného domicllu, Vzdyt, 
kdyby směnečný Ýěřitel vepsal do adresy jmén? dl!lžníh (r~čitele) s by
dlištěm odlišným od vyplněného místa platebmho bezp;avne nebo proll" 
smluvně, šlo by o zfalšování obsahl~ sl'.:ěnky a yo~l~ zasady §§o 78 a 79 
sm. zák. by ručily osoby podepsane pred ~f~ls?vamm. podle puvodmho 
obsahu, takže by pro ně neprávem veps".ne Jmeno ruČItele v adrese ne~ 
platilo a věřitel by změněný obsah smenky mohl. uplat~llI Jen pl ?tl 
osobám podepsavším po vepsání. Podepsal-ll rllcltel smenku po pn~ 
pojení svého jména do adresy bez d?datku rukoJe,~ske~o, ne;'.'ohl by SI 
stěžovati, že jest pokládán za směnecmka - p? pnPoade za pnJemce --o 

Předpisu § 3 č. 7 sm. zák. by se tedy u':.edenym z~usobem. nedal? ~ne
.uŽíti v neprospěch ručitele za účelem zmeny Jeho za.::azn~sÍ1. Nen! treba 
zabývati se tím, zda směnka opa!ř~ná ~ a9r~s:, pn, Jm~~ech n:kol~ka 
směnečníků různými místy (bydllste s~l~necmk~) ~a b~lI l'0vazovana 
za směnku domicilovanou pro směnecmky, u ]lchz" Jmena Je ?veden~ 
jiné místo (jako bydliště), než ono, jež P?dle ~ 3 CIS·o! s~ .. zak. plalI 
za místo platební (první místo), zda t"kova smenlia muze bylI pro Jed
noho směnečníka (příjemce) pokládána za domicilovanou, - pro ~ru
hého nikoli a zda by takovou dvojí tvářností směnky doslo k dvo]ln;u 
různému posuzování postižních távazkůpostižnich směnečních dluz-

níků. 

Dovolatelé mají za to, že nastala proti ?im z!ráta práv ze směnky 
podle § 39 druhý odstavec sm. zak. pr()!o, ze,smen~a nebyla prot;sto
vána. Podle tohoto místa zákona jest predloz!lI s.menk~ k, placem do
miciliátovi nebo, není-Ii jmenován, směnečmk.ovI v mIste, .k~m b?,la 
umístěna, a není-Ii placeno, ji prot~stovati. Je;li jako, domlclhat udana 
osoba jiná, nežli majitel směnky, ma ,opome~utl vcasne protest~ce u do
miciliáta v zápěti ztrátu smenečnych prav nejen .pr?,tl vy:stavcI, ~ 
indossantÍ1m, nýbrž i proti příjemci. ztráta l'ráv ,prolI, pnJe~cI n~stava 
tedy jen tehdy, byl-Ii ve směnce' udán domlclhat. Tlm muze byl! Jen 
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os~b~ rozdílná od směnečníka (směnečník") ". . . . 
neclllkem při přijetí (§ 22 sm zák) .. k u a n;uze bylI udána smě-
zaplatí sám v platebním místě' Ne~(Íá jra 

;;e ~~ za to, že směnečník 
směn~čnika, není tupojmen~vaného - ~~m~n~ .~Ik o~obu rozdílnou od 
o smenku domicílovanou, a k zachování ~ICI la a ::ubec,o I když jde 
protestu protí domícíliátu, ježto směnk prav p:otr P!lJem:.~m není třeba 
platebním a, udáno-li jen jeho bYdliT

u 
j<;st predloz~tr prljemcí v místě 

se za to, že příjemce sám smě k s e, r~zne ?d. mlsta platebního, má 
tedy nastati ani pro nedostate~ u viPlt

atr 
vt ~l1lste platebním. Nemohla 

. pro es u z rata prav proti příjemcům 

Jest nerozhodné zda odvolací dl" . 
žalovaných, že pod~psali směnku ~~\.(rk ,:da za ~pozděnou námitku 
depsal v Brně. Dle obsahu směnek b ~1?1: falov~ny S. JI ostatně po
měla jim tam býti směnka ředlo. y I:~ o~am J:I. a P. ve Vídni a 
hlášení o přijelI (aCCeplIert)P d zena. k rnJetr; Smenky obsahují pro
žalovaní H. a P. ve Vídni 'e~o ~ps.~ne Vsenll zalovanými. Podepsali-li 
posuzovati podle práva' r~k~u~~I;~ltO(s§tr Jl

ejlCh ~měnečného prohlášení 
nezáleželo by lak na tom zda . e o .. prvy od.sta~e~ srn. zák.) a 
dodatku rukojemského, p~otože po~~psah j3ko. smen~cm rukojmí bez 
podpIs I bez takového dodatku Z~~I' ~. rak,:uske~o prava JejIch spolu- . 
rak.). Proto by doplnění směnečné a~ a sm.en~čny. zavaze~ (§ 81 sm. ř. 
nebylo pro ně újmou neznam I resY.1 me?y ;alovanych H-a a P-a 
plnění směnky, ježto pOdpisemen~~hl~~ ~?l fa~sov~llI am ?e.zpr~vné do
do adresy dali souhlas. Ale. í kd b e lh

o p~ljelI s veps.amm JIch jmen 
lovaných H-a a P-a že ode sa~! se. ne ledelo k vlastmmu tvrzení ža
závazek žalovaných po Ppráv~ S e. ~ldm: j3ko k novotě, jest směnečný 
jako příjemce a nemůže se 'teď v~~~~~ev souhlasIl s. tím, že podepíše 
(podle dopisu ze dne 1. března I Ó29) ·1 b ~:l na to, ze ~odle smlouvy 
_ a že jeho jméno jako směnečníka me y 1 jen rUkOjmlm směnečným 
Prvý soud vychází z toho ·e • I bylo uvedeno v adrese bezprávně. 

• ( , z za ovam podeosal1 prohl'·' .... 
smence acceptiert) a žalovaní to ...' asem o pnJetl na 
že chtějí býti směn~čníky. Vžd ť sr;;;~l°l"rajl:.a pr.oto dali již tím najevo, . 
Ale dále dostala žalující bank! do . 1 Ud muze prljn:outr Jen směnečník. 
i žalovany' mi v Ilěmz- J'est Pl'ohl' lIS. pOkepsany neJen firmou F., IlY' brž 
"r " asem"» za··"r r , v • 

j"name ručení jako rukojmí a plátc' 'N' I df
s 

em uveru fIrmy F. pře
od nás přijatých směnek na 2'50.00~ K~se em :oho Jsme.Vám dali 5 
jeme Vas, abyste je učinili za tři ,. jako smenky krycl a zmocňu
jsme na vědoÍníže směnek u otře~.~slce o~e dneška splátnými, a vzali 
se má státi asp~ň třicet dní gřed lle tO p.redc:lOz1 výpovědi úvěru, jež 
s~ snaží dovoditi, že se jich týče sp a nO;/!.Sl1~enek:<. Do~olatelé marně 
vsak o přijetí směnek. Nejen s olen ~ro aselll.o. pr.evzet! ručení, nikoli 
ce, nýbrž .i obsah do isu mul ~po 'pl~ prohlasenl o prijetí ve směn
styku (§ 914 obč. zát.) chá a lla zal~JlCl .ban~a dle pravidel poctivého 
přijetí a dopisu chtějí ručitiPjat~ota~.ze. vSlch_lll podplsatelé směnečného 
níky a že se slova o převzetí ruč~~:jem~l at

e 
tedy cht~ji. býti směneč

plse vztahují na úvěr firm F" ja_ o .ru ojm! a platcl v onom do
nečně do 250.000 Kč 'ako Y _.: vubec a ~e zalc;vam chtějí ručiti zaň smě-
a prohlášení v dopi~e s P~i~~~l: D?PlS_ nem nejasný ani samy směnky . 
pochybnosti, že žalovaní chtěli r~~et'm • za~o~aných v celku nenechává 

1 smenecne j3ko příjemci. Bezprávně 

_ čis. 10640 - .jOl 

by uplatňovala žalobkyně proti žalovaným směnku buď 1. kdyby jejl 
obsah byl již dohodou pevně stanoven ve směnce a tento obsah byl 
změněn (námitka falsa), 2. nebo kdyby obsah nebyl pevně stanoven a 
směnka ještě zcela nevyplněna, kdyby se doplnění jmény některých smě
nečníků stalo bezprávně ve smyslu § 6 druhý odstavec sm. zák. žalo
vaní ani netvrdili, že obsah směnky byl pevně stanoven a směnka byla 
v adrese úplně vyplněna. Naopak v námitkách tvrdili, že směnky byly 
podepsány nevyplněné (in bianco), že tam jako směnečníci uvedeni ne
byli, a tvrdili jen negativně, že nebylo ujednáno výslovně, že podepíší 
jako příjemci a že se proto stalo vyplnění protiprávně. Námitka falsa 
tedy vznesena nebyla a námitka protismwvního nebo bezprávného do
plnění není opodstatněna vzhledem k obsahu dopisu z i. března 1929 
a k obsahn směnek a nemohou se žalovaní dovolávati neplatnosti zá
vazku směnečného pro nedostatek rukojemského dodatku podle § 62 

8111. zák. Docela neprávem dovozují dovolatelé, že jejich závazek zanikl za-
placením. V prvé stolici namítli v té příčině, že směnky jsOU krycí, dané 
k zajištění úvěru z kontokorentního poměru firmy, že ručili jako rukojmí 
a plátci, popřeli poskytnutí úvěru 250.000 Kč a pohledávky z něho a 
tvrdili všeobecně, že úvěr, za který ručili, byl úplně splacen. Ale ne
tvrdili, že se zaručili za úvěr, který vzejde jen do splatnosti směnek, tedy 
za úvěr do určitého dne poskytnutý, že dluh jejich zanikl novací prove
dením súčtování a uznáním salda, aniž že splátky na dluh byly konány 
a měly býti odpočteny jen na dluh směnečný, nikoli na dluh z úvěru 
vůbec. Prvý soud zjistil, že kontokorentní dluh od splatno~ti směnek .do 
14. března 1930 neklesl pod 250.000 Kč. Teprve v odvolam tvrdIlI za
lovaní, že splátky zi úvěrního spojení po 1. červenci 1929 jest odpočísti 
nejprve na dluh směnečný jako dluh dospělý a obtížnější, a že přenese
ním salda ze dne 30. června 1929 nastala novace, jíž zanikla práva ru
kojemská, ježto nebylo tvrzeno, že bylo ujednáno, že mají trvati dále. 
Přes to, že zánik dluhu novací byl novOU námitkou, vyvracel ji odvolací 
soud tím, že ručení žalovaných nebylo dotčeno ani tím, že směnky b~ly 
učiněny splatnými, ani jejich zažalováním, an úvěrní poměr nebyl zlIk
vidován, a že odporuje povaze záruky za dluh z běžných úvěrůc by se 
splátky odpočítávaly na dluh záruční, dokud trvá záruční pomer. Te~ 
prve v "dvolání nvádějí dovolatelé, že při záruce, kryté směnkamI, mUSl 
býti význam směnečného prohlášení posuzován samostatně, že věřitel 
může směnku, kryjící záruku, učiniti splatnou teprve při likvidaci celého 
poměru, že učiněním směnek splatných vyjadřuje, že chce, by dluh byl 
zaplacen ve výši v době splatnosti směnky, že jest v. tom likvidace ce
lého úvěrního poměru, že zrušení úvěrniho poměru jde najevo z toho, 
že žalobkyně žádala zaplacení I. června 1929, že se další obnovený 
úvěr nestal za záruky žalovaných, takže splátky firmy F. měly po s~lat
nosti směnek hýti započitány na směnečný dluh. To Jest stanovIsko 
docela nové, nálílÍtka toho druhu nebyla v první stolici a ve směnečných 
námitkách vznesena, takže se jí nelze ani obírati. Ale, i kdyby se mělo 
za to, že tyto vývody nejsou novoU námitkou, nýbrž jen právním roz
borem skutečností plvnoucích z předložených výpisů knihovních, nemá 
toto stanovisko oporu ve zjištěních nižších soudů. Ze zjištění, že se 26 
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žalovaní zaručili za dluh z běžného úvěru firmy F. bez omezení na urči
tou dobu, a to, jak v dopise ze dne 1. března 1929 výslovně je uvedeno, 
k zaručení všech dočasných (jewejligen) nároků s vedlejšímí závazky, 
plyne, že žalovaní ručí po celou dobu trvání kontokorentního poměru. 
Nezáleží na tom, zda směnky dluh ten kryjící byly od původu splatné 
k určitému dni, čí později s platností k určitému dni vyplněny. Pokud 
směnečný závazek nezanikl na př. promlčením, kryjí směnky dluh z úvěru 
a splátky v mezích úvěru na dluh z něho hlavním dlužníkem konané 
mění výši dluhu úvěrního, ale nelze je odpočísti jen na dluh směnečný. 
Nejde o dvě pohledávky věřitele za dlužníkem, nýbrž o jednotnou po
hledávku a nelze tu použíti ustanovení § 1416 obč. zák. Nenastává skon
čení úvěrního poměru ani tím, že věřitel vyplní krycí směnky dnem splat
nosti. Z toho nelze podle § 863 obč. zák. beze všech pochyb usuzovatí, 
že poměr úvěrní chce zrušiti, že nechce další úvěr poskytnouti, že se 
vzdává práva, by směnky nadále kryly úvěr později poskytnutý. 

čís. 10641. 

Není závady, by knihovní soud nepovolil méně, než bylo žádáno. 

(Rozh. ze dne 26. března 1931, Rl 143/31.) 

K n i h o v n í s o u dpovolil převod zástavního práva na nemovitosti 
pro pohledávku spořitelny 15.428 Kč na V-a. Rek u r sní s o u d 
knihovní žádost zamítl. D ů vod y: Podle § 43 III. dílčí novely k obč. 
zákoníku může vlastník na újmu práva zapsaného před 1. lednem 1917 
nakládati právem zástavním po zaplacení dluhu jen potud, pokud zá
stavní dluh 1. ledna 1917 nebyl ještě zaplacen. V projednávaném pří
padě, jak z kvitance zřejmo, z kvitovaných 15.428 Kč byla část 1.253 Kč 
zaplacena již před 1. lednem 1917, jak také v kvitanci uvedeno, takže 
je co do této částky podle § 43 novely III. vyloučeno, by majitel zástav
ním právem nakládal ve smyslu § 33 cit. novely. Že zástavní právo za 
pohledávku 92.538 Kč vzniklo již před 1. lednem 1917 zřejmo z toho, 
že splátky na pohledávku tu konány již v době od 1. prosince 1914. 
Podle toho převod práva zástavního co do těchto 1.253 Kč nebyl pří
Dustný. Poněvadž pak podle § 96 knih. zák. nesmí býti povoleno něco 
jiného, než strana žádala, a žádáno bylo za převod zástavního práva 
co do celé pohledávky 15.428 Kč, měla býti knihovní žádost celá za
mítnuta. 

Ne j vy Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu co do 14.175 
Kč, co do zbytku 1.253 Kč knihovní žádost zamítl. 

D ů vod y: 

Rekursní soud seznal správně, že, ano z kvitovaných 15.428 Kč 54 h 
bylo 1.252 Kč 64 h zaplaceno již před I. lednem 1917, jakž i v kvitanci 
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. d· ·est co do této částky podle § 43 novely lIl. k obč. zák. 
Jest uve eno, j ,. kl· d I smyslu § 33 CIt. 
vyloučeno, by majitel se záótaVnl!l1.pravem na a a. v§e 96 k zák Tam 

I' kl' d· rekursm soud ustanovelll n.· 
novely. Ale my ne v~ ~ě~O více neb něco jiného, než strana zažádala, 

~ees:nl~~;t\a~~~~?~~ozeNení tam však stanoveno, ž~, n~:míl :~~l~~O~~'~ 
méně ;?dv('\~jeh Pi~v~2d8 z~~ta;:í~o g;;~f G~n !e~~I~~'~ s~ud· P?voli!, něc~ 
11118tO za ~nyc, ',. .. T .." vah aniž něco VIce, zadany 
jiného, kmhovlll zapl:. jlne plaVili ,P~ I y, 'ádáno nýbrž byl by po
knihovní zápis ve ~~tsvl~l ro~sah~, nez, ~ 0, zaz . n' v rozsahu obme-
volil jen méně, totrz

k 
zadany §kg~ho~í~~Oz~~~s~I~~.lJebylo nikdy vážných 

zene111. To § 95 neza kazuhje a. '.dOPst·l v 10mto smyslu vyhověti alespoň 
h' r že lze 111 ovm za ..' 

~~~tJ~~~Sj~'_Ii žádaný knihovní. zápi~. r~dlo;e~lým~ ~~trd~~~i~~e:~~~ 
částečně, co do části jistiny a Jepho pns use~s VI, ~~ soudu v naznače
těles a pod. odůvodněn. Proto bylo usnes~m, prv 
ných mezích obnoveno, pokud se týče zmeneno. 

Čís. 10642. 

'. . , . . , na přejezdu trati. Jest povilJností 
Pokud nemcI mlstm dral1a za ?ra: ,. ' kr "f trať by se na-

každého, kdo chce lJa přece,~~í i11lslm drany pre OCl I , 

před přesvědčil, zda se nebllzl vlak. 

(Rozh. ze dne 25. března 1931, Rv I 545/30.) 

v ;' • ': .' • • ať místní dráhy usmrcen vlakem. 
Manžel žalobkyne byl, plec~a~eJe Tf b la zamítnuta' obě man i ž-

Žaloba protI draze na nahladu skody d Y te"chl·o d ů vod ů: Jde 
i lacítr sou em z " š í ln i s o tl d y, o ( vo ,1, r ře"ezdu není předepsano. Am 

o místní dráhu, při níŽ. zř!zem z~brau h~ LJedeno. Přejezd byl opatřen 
osvětlení piejezáú,ne~1 'predepsa~o ::i~ Vlak b I osvětlen, jel přípustnou 
předepsanYi1l1 vyStlazny1TIlv tabu:k.av depsaná ~ýstražná znarnc11l. Nazor, 
rychlostí, dával včas a opeto~n~ .re 

amení k zastavení vlaku hned, jal' 
že strojvůdce má za po;,,'.nnos a 1 Zl; S rávn·. Není takového předpisu, 
spatřil, že se choctec blIzI k tl ah, nen: p, l~možňoval. I v tom směru 
jenž by ostatně pravldelny pro vs

1
z temver z; o:vůdce může právem míti 

je souhlasiti se znaleckým posu Kel:'. :e
l 

s ~ J sIli a že byv upozorněn 
za to, že chodec je Qčlověke':1 nO~l~~~ln~~~ tokiemi. St;ojvůdce nemůže 
na blížící se vl~k, zustane vcas s.,a I to tak nahluchlý jako byl M-; a p!i 
předpokládal!, "e <;ho,d,ecje h!UC~:t nee přejezd dráhy opatřený vystr~z
tom tak rle.opa~rny, ,ze. s.c, pr,ee aZ~ež vstoupí na koleje. V souz~net;I 
nými tabulkaml, arH ne} oz~ledne, bá v' straž1Jého znamení, dal Slgnal 
případě shojvúdce, s,ezI2~~' .z~ M. ~~(:o ·ak dolítil znalec, před přec~,stín: 
k zastavem vlaku, Jez vs,:k ]lz n~m , j dle v· sledků průvodl1lho nzem 
býti provedeno. ~ tom, ze prv~l sO~ldaf~ M-O!cl došlo jen jeho vlas~nin; 
dospěl k Závl'ru, ze. ke Sl!lIte~nelnu _l.~r né ocel1ění dllkazů, ani nespravne 
zaviněním, nelze shledatI am nesplav - 26" 
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posouze}~í právní. František M. l1:ěl si, věda, že jest příliš nahluchlý a že 
se nen~uze na s~uch spol:hnoutJ, počínati tím opatrněji a měl se, než 
vstoupIl na koleje, alespon rozhlédnouti. Kdyby byl dbal této obyčejné 
opatrnosh, nebylo by k nehodě došlo. . 

Ne j v y Š š i S o'u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovo.l~~í dťlvod ~le~právn~ho, právníh.o posouzení neobstojí. Správně 
uz~a.lyv nlZSI sou~y, ze zalobm narok nem dúvodem po právu. Žalobkyně 
oplra zalobu o zakon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. o ručení že
leznic. vBylo tedy na ní, aby prokázala, že smrt Františka M-a zpúsobena 
byla pnhodou v dopravě podle § 1 cit. zák., t. i. událostí v dopravě jež 
se odchyluje ~d p~avidelného železničního provozu, jež by sama o ~obě 
byla zpusobJ!a poskodlh nebo usmrtiti člověka a udála se mimo osobu 
pošk?zenčho. To žalobkyně podle skutkového zjištění nižších 'SOUdll ne
p;okazala'v!,nln<;tvrdila, že podle místní situace bylo třeba na osudném' 
p:ejezd;, zr!dltl za vory přes to, že podle zákona ze dne 31. prosince 1894, 
~!s. 2 r. zak. na r?k 1895, a min. výnosu ze dne 15. května 1913, 
CI,S. 11.381 I~ mlst~"ch drah~ch lze od oplocování dráhy a od postavení 
zabran na preceshch opushh. Jest proto míti za to že se na osudném 
přecestí nezměnil~ místní a bezpečnostní P?měry od doby, Co byla po
volena stavba drahy StrakOnIce-VImperk jako místní dráha se všemi 
úlevamivpodle zákona o místních drahách a že tedy nevyžadují zábran. 
Il,nak vsak byl.a. podle s~utkového zjišt.ění doprava nákladního vlaku 
CIS. 4850, kte~ycn Franhsek M. byl přejet, provedena normálním způ
SObe,;,; shoJvudce dal předepsanou návěšť u pískacího kolíku 20'0 m 
od precesh vzdaleneho, pozoroval trať a spatřiv Františka M-a blížiti 
s~ ke traÍ!, dal po druhé ~ávěšť "pozor« a hned pak, an M. na pískání 
vubec n<;reagovval, qval povel k ,brzdění a zastavil vlak, jenž jel přípustnou 
rychlos~; na pnmerenou vzdalenost; bylo zjištěno, že strojvůdce vlak 
na kratsl vzdalenost zastavIÍ! ani nemohl než skutečně zastavil že M. 
byl v do~ě, kdy strojvůdce na něho pískal, od středu přecestí ~zdálen 
10:3 m, ze vbkvbyl podle předpisu osvětlen a že po obou stranách pře
cestl JSou umlsteny kovové tabulky s čitelným nápisem "Pozor na vlak«. 
Nebyla-lI vvšak omrt Františka M-a způsobena příhodou v dopravě, není 
draha z~ skodu zodpo~ěd~1a a není, třeba vyviňovacího důkazu podle § 2 
cltovane,ho zakona;, jehkoz tento dukaz přece předpokládá, že poškozeni 
?ylo zp,usobel1o pl!hOdou v dopravě a že ta ta příhoda v dopravě (nikoli 
uraz, nasledkem pnhody v dopravě) byla zaviněna jednáním třetí osoby 
nebo poškozeného. Správně rozpoznaly nižší soudy, že smrt Františka 
M-a byla vzpů~?bena jeho vlastní neopatrností, neboť bylo zjištěno, že 
ch?dec, pnbhzl-I~ se na 100 m ku přecestí, má úplně volný výhled na 
obe strany trah, ze v době úrazu nebyla zvláštní mlha, že František M. 
na výs,traž!,é pískáni vlaku nereagoval, patrně, poněvadž byl silně na
!,luchly a, ze vdokonce,v blíže se po cestě ke trati, nehleděl ani před sebe 
K tratt, nybrz na opacnou stranu, že často přes týž přejezd přes trať 
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jezdil a znal poměry toho~o místa, ;<onečně,. že byl o~ střed~ přecestí 
vzdálen 10:301, když na neho stro]vudce zaplskal, a ~el tedy casu dost, 
by úrazu zabránil. Podle § 1 druhý ~dsta~ec m~n. ~ar., ze dne ~O. sr~na 
1890, čís. 169 ř. zák. jest zakázáno prekroclÍl nllstm drahu na p:eceSÍl~~: 
kde jsou umístěny výstražné tabulky "Pozor na vlak«, kdyz se bllZl 
vlak. Z toho plyne, že jest povinností každé~o, kdo chce na ~~~ovem 
přecestí překročiti koleje, by se napřed přes~edčII'ovz~a, se nebltz~ vlak~ 
Této povinnosti FranÍlsek M. pOd,le skutkoveho zJlstem n,ed~al. ~e na 
hluchlost Františka M-a nejde na ukor stro]VedOUClho, spravne zdulazml 
odvolací soud. 

čis. 10643. 

žalobě vlastníka hypoteky na hypotekární~o v~~~t:le o vydáni vý
mazné kvitance, an v1astllíl, hypoteky zapravil o~Jlstenou ~oh!ed~v~ku 
v té výši, jak je zřejmá z pozem~o~é knihy, n~muze hypotekarm v~ntel 
čeliti obranou že má podle zvlástru dohody narok na dohodnoceni po-, . 
h1edávky. 

(Rozh. ze dne 26. března 1931, Rv I 829/30.) 

Na žalobcovi'ch nemovitostech vázlo podle, darovad smlouvy ze d,ne 
1. května 1888 zástavni právo pro pohleda1'ku zalovaneho 5673v z~. 6~ Kl. 

s výpovědni lhittou tři měsíců pro obě ~trany; žalob~e ~ypovede! zal5'
vanému dne 3. března 1925 tuto pohledavku, zalovany vsak odepreI pfl~ 
jati jistinu 11.347 Kč 28 h (567~ zl. _64 kr.) a ~ydati žalob:1 kVlta,ncl 
za účelem výmazu zástavního prava. zal0J;lce sloz~1 pak pro zalvovaneho 
11.347 Kč 28 h u okresního soudu a domahal se zalob?u, o m~ tu Jde, 
na žalovaném vydání výmazné kvitance. žalovaný naml,tI. kr?me ]lneho: 
že výpověd' jest předčasná, poněvadž žalobce kdys! Sltbll, :e, proda-h 
svůj dům, vyplatí žalovanému o tolikrát více, co sam za dum ~ostane 
zaplaceno, takže žalovaný prý nem povInen. nezhodnocenou h.\ po teku 
dáti vymazati a spokojiti se s i 1.347 Kč 28 h. Pro c e s n; s ou d 
p r v é s t o i i c e uznal podle žaloby a uvvedl v otázce, o. mz tu jd:, 
v d Ů vod ech: Co se týče otázky, zda doslo r:nezl stranamI k dOh?de, 
vylučující, by žalovaný byl donucen poř~dem pvrav31, vyvdah kVItanCI dnve, 
než mu bude jeho hypotekární pohledavka pnr:nerene ~hodnocena, po
pírá žalobce, že vůbec učinil slib ? zho(1no,ce!,I,poohled~vky. Jest plOt~ 
předem zkoumati, než se soud push do provadem dukaz~, ,zda bX takovy 
slib měl účinek, jak žalovaný myslí, i, kdyby byl dokazan. ÚC1ll

7
ek ten 

by mohl nastati jen, kdyby výslovne umluvou bylo st~novveno, ze, oba 
tyto nároky jeden bez druhého nel~e uplatňovatI. ~o vsak. zalavany ne: 
tvrdí. Podle jeho přednesu jest zakladem jeho naroku na. zltodnocem 
tento výrok žalobcův: »Aber Fritz, das ist doch selbstverstandltch, dass 
es mein Erstes sein wird, wenn ich das Haus verkaule, .dass Ich Dlf 
Deine Hypothek um sovielmal hoher auszahlen werde, wle 1ch s~lber 
das Haus bezahlt bekomme.« I kdyby tedy tento výrok byl dokazan, 
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plynulo hy z něho nejvýše jen tolik' , . 
žalovanému jeho pohledávku nikte'. z: s~ ~alobce zavázal, že zhodnotí 
vazek nezapl;;titi a nebo dvo' la v~a nelz,e. z toho dovoditi zá·
kární pohledávku než se st~ne Zh;~lvvan~ho nepnJ!TIouti dříve hypote
tento závazek př~vzal. I domněl' n.oc~11I: žalova,ny ne~vádí, že žalobce 
zaplatiti dluh a požadovati v' y naro . zal~vaneho I zalobcovo právo 
Jd druhého a žalovan' mě/;,aznou k~l,tancI,. JSou tedy neodvislé jeden 
splnění slibu a zhodnJc:ení sv.Y n~~e~~y~e pravo,. do:"áhati se žalobou 
peněz a vydání výmazné kvitaenJ'° t e t~V y, ,n~kolll vs.ak odpírati přijetí 
nemá ,důvod odpírati t011lU a tak~~éo d~~o~ene,. an an! ~o se týče úroků 
mc vyslovně neuplatňuje O dl' Y am neuvadl a v t0111 směru 
tV!'dil, mimo jiné z těcht~ d ů v o daoc I sko u d napadený" rozsudek 1'0-
shbrl, že mu jeho pohledávku ZV ho Od Ut'. O olnhost, ze .odpurce odvolateli 
ď' I'" no I, nemo la hy I kdyby b I 

lva, up aŤnoval1l zažalovaného nárok "k' v .' v ya prav-
sám přiznává, že mu odpůrce tento l"~ ~~etzetI, p.onevadž odvolatel 
z~né usedlosti a ve s oru neb 10 . s I u~ml pro e:lpad 

prodeje zava
nar.ok na zhodnoceni pohledlvk tVlze~o,:e tento pnpad ,nastal. Ostatně 
VISI na pohledávce a který můJ J~ n~l~ ~m Iyz,e osoblllm, kterynezá
odpůrci, i když bude jeho po~t dO, ~o a e uplatnovah samostatne proti 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhoevě~vd~v~lr~í~emkových hih vymazána. 

Důvody: 

Jádrem SpOlU jest otázka zda tvr ' . ,. 
(Aufwertungl pohledávky žalo'vanéh b z~n.e • uJednam o. »dohodnocení« 
vymazné kvitance, an pohledá -I ,ol ran! zalobcovu naroku na vydání 
Kč 28 h s oříslušenstvím za'" ~ (ll za o.vaneho, 5673 zl. 64 kr. = 11.347 
jest totéž, 'složil na soudě Jlst,;nou ,prav,em zast,avním zaplatil nebo, což 
ne~pokojIl (§ 1425 obč. 'zf~sev~~~Osle ~alovany zaplac,enlm této částky 
pravem ZápOl ně. Netřeba uva "0 r ~CI soud zodpovedel tuto otázku 
vzhledem k povaze pohledá kZ ':.a i o o,m, zda by v souzeném případě, 
přes to, že valorisace tuze~sk ,~~ ov~neho bylo d?hodnoc,:ní p;fpustné 
(sr. lozl!. čís. 4355, 4662 5999Y 68J"avem Jest z a s a dne vylouče.ca 
cení stranami výslovně uj~dn' ' V 0, 8176) ~ zda snad bylo dohodl'o
vell zajištěna určitá číselně a~~~ loze~ko~e .kmz~ Jest zástavním prá
vymezená pohledávka' jen z í sn.:'. co o ystmy I co do příslušenství 
dávku musí dlužník z~platitf C~~~C!I nJm?lv;tost" ale také jen tuto pOI1'e
zák.), K tomu také směřu'e' ž I -, OClI I JCJ1hO, výmazu (§ 469 obč. 
plyne také z § 462 obč .. L a obm ylo~ba., Spravnost tohoto názoru 
jichž pohledávky vázno;~,; fé~dle neho~ kazdy: ze zástavních věřitelů, 
dražbou splatiti pohledávku e n,emovlto~tr, Jest oprávněn před její 
chybnosti, že by tito věřitelé pro kmz se draz~a ~;de. Nemůže býti po
vnucenou dražbou byla veden~ dyby tak?vy p:lpad n~stal a exekuce 
vlllm splatiti více než jest z' pIa pohledavku zalovaneho, nebyli po
žalovaného uvoln'ila. Zd; snJ;;nvoě,z kmhr: bY"se ~y"po~~ka o pohledávku 
zejména na doplatek, ať již z dů n~h 'p~~lusI Jeste ,n,eJ2~~ další nárok, 
osobní, který s věcným zajišÍěníl~o u J:' ehokohl, !n~ze Jih Jen o nálok nema 111C spo ecneho, a nemůže tedy 

t 

'\ 
I 

:1 
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býti namitán proti dlužníkovu nároku na vydání výmazné kvitance, byl-Ii 
z a ji š t ě n Ý dluh zaplacen (§ 1369 obč. zák.), Odvolací soud po-
soudil věc správně po právní stránce. 

čís. 10644. 

Bylo-U manželství tuzemce uzavřeno v sovětském Ruslm podle tam
nich předpisů, plati i v československu, třebaže nebyly zachovány ob-

řadnosti tuzemsl<ého práva. 

(Rozh. ze dne 26. března 1931, Rv I 1169/30.) 

Žalobce, tuzemský státní příslušnik, uzavřel dne 28. června 1924 
v Kyjevě se žalovanou ruskou státní příslušnicí podle sovětskoruských 
zákonů tak zvané ruské manželství tím způsobem, že se žalobce se ža
lovanou dostavil na příslušný sovětský úřad, který po prohlášení oba
polného manželského souhlasu beze všech formálností, jmenovitě bez 
ohlášek zaregistroval sňatek ve sňatkovém rejstříku, Manželství to bylo 
dne 13, prosince 1927 v Rusku rozloučeno. Žalobou, o niž tJl jde, do
máhal se žalobce, by manželství uzavřené mezi ním a žalovanol\ dne 
28. června 1924 u ruskosovětského úřadu v Kyjevě bylo uznáno neplat
ným ve státním území československé republiky s tím, že strany nemají 
zavinění na tomto neplatném manželství, neboť prý manželství to jest 
absolutně neplatné, any chybí ohlášky a slavnostni prohlášení přivolení 
a sovětskoruské právo nepovažuje vůbec manželstvi za svazek eticko
morální, nýbrž jako instituci, již možno uzavírati a uvésti jako prostý 
právní poměr; vinu na neplatnosti manželství nemá prý žádná strana, 
poněvadž podstata vady tkví v subtilnostech mezinárodního práva. 
Procesní soud prvé stolice uznal podle žaloby. Důvody: 
Podle § 99 obč. zák. jest domněnka pro platnost manželství. Jest tedy 
manželství pokládati potud za platné, pokud jeho neplatnost nebyla pro
kázána. Poněvadž jde o manželství zdejšího státního příslušníka s pří
slušnicí cizího státu, jež bylo uzavřeno na území cizího státu, tedy 
o otázku rázu mezinárodního, bylo by otázku platnosti či neplatnosti 
řešiti předem podle mezinárodních smluv mezi zdejším státem a so
větskou socialistickou republikou, na jejímž území se stal sňatek. So
větské socialistické republiky však, jak jest všeobecně známo, zdejším 
státem dosud de jure uznány nebyly a není s nimi mezinárodních smluv 
řešících vzájemně zejména otázku platnosti manželství. Proto jest sáh
nouti k ustanovením čsl. občanského' zákona, upravujícím mezinárodní 
právo soukromé, Podle § 37 obč. zák. jest právní jednání, která učiní 
cizozemec s příslušníkem zdejšího státu na území cizího státu posuzovati 
podle zákona místa, kde se právní jednání stalo, pokud tomu nepřekáží 
předpis § 4 obč. zák. Podle § 4 ohč. zák. jsOU však zdejší státní pří
slušníci vázáni při právních jednáních na cizích územích státních, pokud 
tato právní jednání mají zároveň vyvolati právní účinky na území zdej-
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šiho státu, předpisy občanského zákona. Manželství jest právnim jed
náním, jež mělo vyvolati v souzeném případě zajisté i podle žalobcova 
úmyslu právní účinky ve zdejším státě, neboť žalobce, jak ze spisu plyne, 
ponechal si i po vystěhování zdejší státní občanství, takže v čase sňatku 
bylo očekávati, že se dítky, jež z manželství vzejdou, stanou česko
slovenskými příslušníky se všemi právy a povinnostmi československých 
státních příslušníků. Nebylo tedy v souzeném případě k posouzení plat
nosti manželství použíti ustanovení § :}7 obč. zák., nýbrž se zřetelem 
na právní účinky manželství ve zdejším státě ustanovení § 4 obč. zák. 
Toto ustanovení však jest vykládati tak, že, mělo-li manželství vyvolati 
nejen v území sovětských socialistických republik, nýbrž i ve zdejším 
státě právní účinky, muselo míti nezbytně náležitosti platného man
želství v sovětských socialistických republikách pro jejich území, dále 
však i nezbytné náležitosti vyžadované pro platnost manželství podle 
čsl. občanského zákonníka. Jak dotazem na ministerstvo spravedlnosti 
podle 271 c. ř. s. a jeho odpovědí zjištěno, osoby, které chtěji vstou
piti ve sňatek, učiní o tom ústní nebo podle místa svého pobytu písemné 
prohlášení příslušnému místnímu oddílu pro zápisy aktů o občanském 
stavu, dostaví se k místnímu pododdílu pro zápisy aktů o občanském 
stavu .a stvrdí podpisem, že pro vstoupení ve sňatek není překážek 
(mládí u osob mužských pod 18 let, u ženských pod 16 let, příbuzenství 
manželské i nemanželské v linii přímé a v linii pobočné mezi sourozenci 
plnorodými i polorodými, stávající manželství a šílenosti), načež před
nosta pododdílu přijme výše uvedené potvrzení písemní a zapíše sňatek 
do knihy zápisu sňatků a prohlásí, že sňatek nabyl zákonné platnosti. 
Tyto předpisy nabyly účinnosti. podle téhož sdělení ministerstva spra
vedlnosti dnem 20. února 1919 a byly v platnosti též v době uzavření 
sporného sňatku, t. j. dne 28. června 1924 v místě sňatku. Jak z před
nesu stran vyplývá a jak plyne i z potvrzení o rozvodu ddto Moskva 
ze dne 13. prosince 1927, čís. 2706-3, obě strany uzavřely sňatek ob
čanský dne 28. června 1924 v Kyjevě podle právě zmíněných předpisů 
zákonných před tamnim úřadem. Sňatek ten však nemá náležitostí přede
psaných k sňatku zákony československými, zejména chybí prohlášení 
před dvěma svědky a výhlášky. Nelze tedy sňatek, jehož účinky měly 
nastati i ve státě československém, uznati za platný pro území státu 
československého pro nedostatek těchto náležitostí předepsaných zdej
šími zákony. Bylo tudíž manželství uznati za platné a vysloviti sou
časně, že se tak stalo bez viny stran, které podle předpisů platných 
v sovětské socialistické repubíice musely v oné formě sňatek uzavříti. 
Posuzování otázky v žalobě nadhozené, zda sovětsko-ruské právo ne
považuje manželství za svazek ethicko-morální, nýbrž naopak positivně 
vylučuje takovýto obsah této instituce, neshledává soud rozhodujícím, 
neboť pro rozhodnutí o platnosti sňatku v území zdejšího státu postačí 
úvahy shora uvedené. Z těchto příčin nevidí se soudu účelným bráti 
v úvahu otázky nadhozené žalující stranou, zda kodex sovětsko-ruský 
o manželstvích spočívá na zásadách komunistického manifestu, jaké jest 
pojmové vymezení manželství podle manželského kodexu (zákona) so
větsko-ruského, jaké jsou překážky manželství a mohou-li býti a kým 
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. .., . h e·sou v každém případě pro soudce 
dispensovany, zda, J11stl~uce J: 0.11 Jodovati třeba i v nesouhlase s nimi 
tamnějšího závazne, ta~~e l~luze 10:h v v ' li kodex sovětsko-rusk\i 
z důvodů sociálně polit!ckych, a, lo~e.cne,v zf:ké formě a tvoří-li jejich 
instituci ohlášek (vyhlasek1 manze s ~I ab. .. bsolutní neplatnost man
nedostatek překážku manzelskou, PUs? ICI ad k t d'l D ů vod v: 
želství. O d vol a c í s o u d n~padeny rozsu e po vr , .. st ien r02-
Odvolatelka vytýká, že P?dl~ zasady 2~IO:US reg~t9~~t~m~)j~Vě' sňatek, 
hodné, zda strany, uzavlraJlce d~e, . celvn~ ě kde sňatek b I uza
šetřily obřadností platných v dobe snatku v miSt , ·est Ysň,atek 
Vírán· poněvadž zachováni těchto torem Jest beze sPkorud' Jola·va:n·1 se 

, " 'b' f -, n i v tuzems ll' ov 
platný a jako takovy l.nusI pry. y I UZ!,a. moho~ ředepisovati 
§ 4 obč. zák. není pry spravne, prot?z,e .str:rny ,ne h ,P obhdnosti 

. . , ., d ·k' b byly při uzaVlra111 snatku zac ovany , . 
v clzme ure 111 um, y l"' k to nestačí bv použití t:i 4 
jiného státu. To ovšel? nikdo netvrCl, avs~ t' ká se nejen' způsobilosti 
obč zák bylo vylouceno. Tento paragra Y . ,., " d .,. ři-
k Únům: nýbrž také pr~va ,k uza~ření .manželst~it~~1 .~~m~ ~o~I;,~n d~bě 
slušníkem v cizině u:avrene v man~elst~l ]etst ~ePsku je~iti' p;ávní účinky, 
sň~~~u z~r.?ýšlel;o) l.e

1 
mabn~~l,st~~~~~ ~ebl~Z~~~ikl jen z neznalosti zd~j

ať JIZ smeroval umysl K o eJlI za . t . § 4 obě zak 
o ' b v '} dvoláva na us anovem .' 

ších zákonu. § 37 o c. za c. se. o , a adeného rozsudku že právní 
Odvolání se vůbec nedo!ýk~ vyvodu n'p , . čink v tuzem'sku. Jest si 
. d ' . uzavřené v Clzme melo Jevlli prav111 u . Y k '. ,·t· 
Je ... nam . . ' , . že se rávní účmky v tuzems II Jev 1 1 
uvedomlÍ!, co .zna;n~~1a Vylaz, .. " .P. 1, t musily býti v čase uza
»maji«. Rep. nalez~, CIS. I 98 mI11~ ze ~c~~~itlratura právem ohražuje. 
vřeni sňatku obmysleny, pl5'Í!, cem~z d li osud později manžely do 
Nález však má pravdu prav.e, ze, pr~~{eU ~ ,ouď manželství prohlásí za 
tuzemska a účinky se oblevl v tuz,em ,.. ' 'musí b' ti zpět vztažena 
neplatné, - ~terážto . ~eplali10st v:zan~Jj~"~;e~:srovnalo~t, že manželstvi 
na dobu .uzavrel11 manzelstv\ - t' I' ch okolností bylo by annulováno 
teprve nasledken~ napot01~neb nts a?t é Tyto rozpory lze srovnati jen 
také pro pÍ1VOd111 dobu,. k Y Y opa. n:, .Iez míní že účinky musí 
tak že sice výraz »maJl« neznamena, ]~k }1~ v .' t t že účinky 

, , . 'tl b "lel1y nybrz zevec Jes a, . 
býti při uzavreni sna {ll o mJs, '.. : " to ·est vskutku i pravý 

utne' pro tuzemsko plynou, ocekavali se mU81,. 1 d"· '·dk· n . , p' .... h ·k nech bude to OSLI Tl e, 
vyznam slov~ »míti« V mluve. , rl F~f.c a~ž~l tuzemec a manželka ci, 
při sňatku vsak pravIdel ne tehay, Je lm" de·ší občanství což platí 
zinka, neboť tato sňatkem nabýv: p;~Vld:j~~ďy dokonce veln;i důležitý. 
i o dětech a to jest pro tuzems O UClne . ' , an b' I zdej
Uzavřel-l;'tedy žalobce manželství v Rusku, mus~l~nat:~~a mJ-li míti 
ším přísluš~íkem, býti odův,:dně~7i8fo:l; 4~;e~~~ I~. ~.t po~ěvadž není 
platnost v lllzemsku, (I,:zh. CIS. v dob[ uzavření sňatku byl zdejším pří
poc,hJ;"bnostl o tom, ze,.~al~b~eObČ zák: a tudíž československého práv:r 
slusl11kem, nutno pOU:;1 I ? t t k· . k tomu že podle § 81 čís. 4 ex. r. 

. ho případ Poukazatl Jes a e , ,.' t ' 
na J~ k . za· kladě cizvzemsk~ho titulu exekuc111ho pres o,, ze 
mUSI exe uce na ," v v d' jsou s-plnenYJ 
všechny formální zákonné podm~nky, y~hz ::ní,;;;~a ~~ěru nebo uskú
býti odepřena, dost~lo-h by se ,J; u:;~,am P~ůvodů !eře:ného řádu nebo 
tečnění nároku, ktere111U tuzemsKY,zaKon ZIt t ~ otázkou zda 
mravnosti odepírá platno sl nebo zalovatelnost. _es e Y , 
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tuzemský zákon odepírá nárokl1 žalova r • 

vřeného v Rusku z důvodů vcře"h ,~~ na ~atnost manželství uza
přisvědčiti. Z před isů citovan' d;e o I a .ll ,ne, o I.nravnostl. K ni jest 
nosti totiž J'est zřeimPo ' y ve vYJadrelll mll1lsterstva spravedl-
.' "' ze se v SOuzeném případě .ť bl" 

ponevadž tuto instituci sovětské ' • v I, ec nesta y ohlasky, 
manželstvÍ, registrace (jeho) na ~rk~~~ /u?ec n~znaJ a tO,flua, uzavřeni 
mení u místního pododdílu pro zá. is e ~Isoemneho ne~, ustnlho ozná
rovnocenpá (obdobná) .' ,.. I' Y a tu v občansKem stavu není 
želstvi, jak má na mysli p§l~vnrol jllst~tku poskytují~í forma uzavření man-
k I · z.za.vespoJellls§690b' 'k kt' P atnostl manželství vyhledávaJ'i hl"l I c. za., ere 
voleni k manželstvl' a!' J'I" k b' k~y as{y a s avnostně uČiněné při-, z o cans emu nebo k 'k ' 

~I !~~:Q~s kJ' ~S~zll;~ ~I fJ~ :~orsotzmsUadnežke I stVí, ~o vč tskdO ru~~ý~~n W~~ \t:o ;Oto~~~ ~~ 
I ' plveno sou u za sprá ' . kd ' 

ne lledl k tomu, co bylo předesláno Odv I' ,. t ' v~y: I yz se 
v tom že kd b bl' " o al1l Jes vsak datl za pravdu 
třeba z' 10 tY y hY o manzelstvl stran skutečně rozloučeno nebylo by 

a va lOje o neplatnost. ' 
N e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

val.~aIV)adKenýn; rozRsudkkem bylo manželství žalobce uzavřené se žalo-
I VJeve v Us II llznano za ne I t r , ,v 

re!)ubliky 'proto že bylo ' p a ne pro uzeml Ceskosluvenské 
, uzavreno po způsohu s 't k' , 

zaregistrováním na příslušném sovětském ÚV dV Ob ve or~s em, pouhym 
zejména bez hl" k b ra e ez vsech obřadností 
ve zdejším st'?tníl~seÚz~ní eZp~~lvno~tní~o přivole":í, jak jest požadováno 
vání těchto obřadností (§§. 1 ,e 8na: ok'u odvolaclho soudu bylo zacho-
320 sb z a. az za ona ze dne 22. května 1 9 1 9 čís 

ublik' . . n.) 1'10 ,pl~tnost manželství pro území Československé re~ 
~říSluZ'í~~~é~ ~~~t~::ls~~;o~~~I~y~,ft;i ~~.a~ření sňatku č~:koslov,en,skýl~ 
(§ 4 obč. zák.). Leč s tímto důvodem I cin y I. I:ro zdej SI statnl uzeml 
žalovanou uelze souhlasiti P ~epl,atn,ostl zalob~ova manželstvÍ se 
ského zákona a to i : ro uza~~el1l snatku plalt v oblasti občan
actut1l« for111~ sňatk~r?,;,natky z,dcjsleh pří~lušníků zásada »Ioeus regit 

~o~~e~J'SI~~~~ev;~t:~~ r~zl~:;~r~:~om ~f~~~n!~'e~ ~~~tě~ g~~:~skséemt~~= 
obecnč uzn' , ' a e o plOtO, ze byla v dobe jeho vydání vše-
178"" 46a8vanba. Toho. do ,kladem lTIl1110 jiné jest patent ze dne 16 září 

8 els. s z s jenz pod ) t 'R k ' . 

~:~t,,Ye~~Ý\~e~)l~k~Otke~~~,Z;~atf~krí 11~~;-~~ ;ř!~li~~:~~7'~~::J:á!i11:;HydeJ!ik:t:y~ . 
, re sna e )yl vyko' Ř' , , 

v oblasti občanského zákoua i· po nj~~' eeedna, zasada byla uznávána 
jména ve v' . . o zave enl a vyslovena byla ze-
fT' ynosu ml~:~terstva kultu ze dne 22. července 1825 čís 1954 . 

~elsV~~~r(r9~3)m~lvan k lobčanskét;ru zákonu, vydávaném D;. Klange~ 
. . . Svaz <u na strance 337 v poznámce 266 a ve v' 

nosu, mll1ls,ters;va vnitra ze ctne 28. října 1879 čís. II 409 ' k y
ktery uvere]ncn Je v Mayrhoferu (190'1) st~. 67 a'u BI~:r~a~~:a8~~~ 
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»Intemationale Rechtshilfc« str. 85 a násl. Také podle těchto výnosú 
nevyhledává se ku platnosti manželstvÍ tuzemského příslušníka v ci
zině zachování formálních předpisll zdejšího práva) nýbrž manželství 
je platné, byly-li zachovány předpisy místa, kde byl sňatek uzavřen. Že 
zásadu »locus regit actum« při uzavírání sňatků i zdejších příslušníků, 
uznává v převážné části nauká (srovnej Stubenrauch u § 4 obč. zák., 
Ehrenzweig I. dil str. 110, Walker v uvedeném komentáři Dra Klanga 
1. svazek str. 336 a násL) a vyslovil v četných rozhodnutích i bývalý 
nejvyšší soud ve Vídni, i tento nejvYššÍ soud (sb. ll. s. čís. 5060, 5859, 
6421 a zvlášť 6787). Opačný názor (Savignyho, Ungera) nepronikl. 
Použije-li se oné zásady na manželství, o něž v projednávaném případě 
jde, nelze manželství to z důvodu odvolacím soudem uvedeného míti za 
neplatné a je za neplatné pro zdeiší státní území prohlásiti, ano zjištěno, 
že v Rusku, v Kyjevě, podle tamních zákonú se vyhlášek a slavnostního 
přivolení k manželství k uzavření s.ňatku nevyhledává a že tamnějšÍ 
předpisy co se týče formy byly při uzavření sňatku žalobce se žalovanou 
zachovány. Tím pozbývají půdy úvahy odvolacího soudu, že manžel
ství žalobcovo se žalovanou nemá v tuzemsku nároku na ochranu, ježto 
by se sňatek uzavřený bez formálních náležitostí k platnosti sňatku zde 
stanovenýcÍl příčil veřejnému řádu a dobrým mravům. 

čís. 10645. 

Na tom, že byl sHos!ľoj přenechán vlastníkem třeti osobě (§ 1, 
třetí odstavec, aut. zák.) k provozu lm její vlastni účet a nebezpečenství, 
nemění nic, že silostroj byl nadále u politické správy přihlášen a regis
trován na jméno dosavadního vlastníka a že ten, komu byl silosrro.i pře
nechán k provozu, neměl koncesi k osobní dopravě. 

Ustanovení § 1313 a) obč. zák. upravuje ručení jen pro obor práva 
smluvního, nikoliv ručení ex delicto, ani ze zavinění náměstka, jehož si 
smluvní strana zřidila, by se sprostila závazku. 

Ustanoveni § 1301 obč. zák. předpokládá vlastní zaviněni při způ
sobení škody, 

(Rozh. ze dne 26. března 1931, Rv II 202/30.) 

žalobce byl poraněn, jeda v najatém autu i-ízeném Frarttiškem 
Seh-em. Žalobní nárok na náhradu škody uznal pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e důvodem po právu próti Františku Sch-ovi, nikoliv 
však proti snolužalovanému Adolfu B-ovi. O d vol a c Í s o u d k odvo
lání žalobce- napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Podle § 1 čís. 3 
aut. zák. jest podnikatelem, kdo provoz na svůj účet a nebezpečí provo
zuje a mj. automobil Ir disposici. Jak zjištěno, žalovaný B. prodal auto 
žalovanému Seh-ov; a svědek B. je přímo Seh-ovi vydal. Disposici mě! 
tedy Sch. a také provoz sám na svlij účet a nebezpečí provozoval. Podle 
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tohot? ustanovení pHchází v úvahl' " . " . _. '. 
stav tIktivní, jak míní odvolatel p.l Jen 1~kgckY,,~tav plovaZll, l1lkohv 
neschváleno Ll může míti ná~ledk- ~ 1 OVOt, oso ?u ZlV:lostenskýl!l úřadem 
nemá viiv na poměry soukr01110/t'á\r~í s i:~~C~ ~lv~osten,Sko-POhcejní, aie 
provozoval provoz na koncesi B- . - _ e 'f ez vy~I:amu, zda Sch. 
včdným ani podle občanského -'kovu. Zctl?;any R ne;~u.ze býti zodpo
vaného Sch-a. Bylo zjištěno ž

za 
OI;a za ~ odu z )ednam d~uheho žalo

vazovaI do rb' e za ovallJ Seh. sam na svuj účet pro-

Ja·eSjt3vI~loubčČ~n~V.~0~~oO.~ěad~~I~; ~~PoI~~~~;~I~b_~,e pVo~f~tiC§k§é 1~~b3ě. IT3ílm3 ji?). 
-'1 o zak lezto 7 I I 'S' ., a 

~it:á~t~~rkoa{o z~~ ~~~~lfl;~fl~~~5e11 ~~'lo~~~jI ~.a;;~l~an~í IB~0~§6i 
lidí autem na j~ho koncesi 'A vfnemlu SC~-OVj, by provozoval dopravu 
tuto zodpovědnost. přisvědčitr I 

S U ~\ze ;azoru odvolatelovu, tvrdicímu 
kdyby žalovaný S~h. nebyl n;ěl ~~d"Yr t~ lze o,otázc: té ,uvažovati. 
mohl tedy jako šofér rov \ . U Cl IS. ch. vsak mel vudčí list a 
vlastníka auta neb podnik~t~y:alI dopravu osob autem u kteréhokoliv 
na svou pěst. Oraz se mohl státi ~ ~r:fa;Y'b kdyby dopr~vu neprovozoval 
auta j~ného podnikatele. škodlivá !dII yl SCh; vezl,:-~lob.ce Jako řidič 
s ohlaskou provozu autem značk R I 59~S! fell! ~ pnclnne SOllVISlosti 

~~:ť;a;~o~~~~Ý~OI;~~~:a~?~~o~Ch~~~l." Př~~i~~Uo~~:mV~-~~ál~ftrf):~~;~ 
Netřeba proto obírati se otázk~~lY ~z ~I e l1~tI. s~ Sch-ovo po čepici. 
vanými -o smlouvu na oko v ,z, a s o uJe n~mm meZI oběma žalo
neboť obě stran chtěl ,ac nenI pochybnostr o tom, že o ni nešlo 
svůj účet. Okolnlst zdle by SCh .• mohl dOllfavu osob provozovati n; 
něJ'aky' prospěch J'e'st b " snad n-;el z prodeje auta žalovanému Sch-ovi 

, ezvyznamna 1 Kdyby t t k bl' 
uvedeno, není tu vÍtbec příčinne' so' . I t. omu a y 0, protoze, jak N' •. , . . UVl S os L 

j e.1 v Y s S 1 S o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

, Dov?lání, opírající se o dovolací důvod § 503 ". 4' . 
c1uvodne. Dovolatel vyvozu' d ' cr.. c. r. s., nem 
B-a jednak z ustano e' }~ zo pove?n~st prvého žalovaného Adolfa 
9. srpna 1908 c'ís lv62n~ za"kona o rucenI z provozu silostrojů ze dne 
. ,. r. za . Jednak z před . o , b b' , 
Jmenovitě z §§ 1301 1311 13 '13 ) pISU vseo . o c. zakona, 
t t . -. .' , a a 1315. K tomu Jest podotk t' o o. Ze zalobl1l nárok není odu od ' 'k . nou 1 
silostrojů, případně oduvodnil}' J'/ .~~~ v Zda oně o ručení z provozu 
§ 1 cit zák ručl n '. . z mZSI sou y. Podle třetího odstavce 
událosii byi silostr~ m~~~e~~.~~I1Ika 8Ilostro]e ten, komu v době škodné 
pečenstvL Že tento J ř~d o a, k plovozovanl na vlastní účet a nebez
ších soudů. Okolnos~ žePsi~~~ tu Jer!' ~Iyne ze skutkov}'ch zjištění niž
a registrován na jm6no AdOllroJB y I:a ale ti polrtrcké správy přihlášen 
níkem Adolf B., ač František ~ch -~ ze tedy protI vrchn?sti b~I, vlast
mtI nic na skutečnosti že n .. t' OUpI .nab~1 vlastll!ctvI, nemuze mě
Sch. podle § I aut zákona a !llIS, e prve ho zalovaného ručí František 
paragrafu by ručil 'na místě ~~I~f,~z. t~ntok ~tOdlekdtřetího odsta~c: tohoto 

1 en. ra e,. yby byl prvy zalovaný 
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Adolf B. zústal vlastníkem silostroje; pod:2 § 1 aut. zákona ručí vlastník 
silostroje vúbec jen, je-li zároveň podnikatelem provozu a jen tato vlast
nost jest rozhodná. Z řečeného ustanovení automobilového zákona, jenž 
pmti všeob. obč. zákonu zřejmě má přísnější předpisy o ručení, však 
plyne, že okolnost, že u politické správy byl ohlášen jako vlastník silo
stroje Adolf B., prvý žalovaný, nemůže ho o sobě činiti zodpovědným 
podle předpisů všeob. občanského zákonika, jmenovitě podle § 1311, 
nehledíc k tomu, že bezpečnostnímu předpisu § 15 min. nařízení ze dne 
28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák., jenž má jen za účel, by bylo zabráněno 
používání nevyzkoušených a neschválených silostrojú, bylo zplna ohlá
š,:ním silostroje vyhověno a úraz nebyl zpllsoben ani tím, že bylo po
UZltO nevyzkoušeného, nebo neschváleného silostroje. Okolnost, že 
František Sch. druhý žalovaný, neměl koncesi k osobní dopravě, činí ho 
sice odpovědným živnostenskému úřadu, nikoli však prvého žalovaného 
Adolfa B-a, jenž osobní dopravu se silo strojem, jak zjištěno, vůbec ne
provozuje a neprovozovai, proti žalobci. V tomto směru odkazuje se 
žalobce na správné důvody napadeného rozsudku. Že byl žalobce o tom, 
kdo silo stroj provozuje,. prvžalovaným uveden v omyl a že jen násled
kem tohoto omylu najal Františka Sch-a k jízdě, nebylo tvrzeno a ža
lobce ani neopírá žalobu o skutkové okolnosti, jež by bylo posouditi 
podle §§ 874, 876 obě. zák: Ustanovení § 1313 a) obč. zák. přičleněné 
třetí dílčí novelou, upravuje, jak úřední vysvětliVky k § 159 třetí dílčí 
novely výslovně zdůrazňují, jen ručení pro obor práva smluvního, sml~v
ní straně za vadné plnění) nikoli však ručení ex de1icto, ani ze zavinění 
náměstka, jehož si smluvní strana zřídila, by se sprostila závazku. 00-
volatelovy vývody a závěry, opírající se o ustanovení § 1313 a) obč. 
zák., jsou proto zásadně pochybené, ano nejde v souzené věci o ručení 
pro porušení smluvního závazku, nýbrž o ručení ex delicto. 

Avšak ani předpisy §§ 1301 a 1315 obč. zák. tu nepřicházejí v úvahu. 
Ustanovení § 1301 obč. zák. předpokládá, že bezprávně způsobenáško
da byla přímo nebo nepřímo zpllsobena několika osobamí, předpokládá 
tedy vlastní zavinění při zpúsobeni škody. Takové zavinění nebylo ani 
tvrzeno, neboť i pod toto ustanovení snaží se dovolatel podřaditi jen 
okolnost, že prvý žalovaný Adolf B. dovolil, by František Sch. na jeho 
koncesi provozoval osobní dopravu. Že posléze žalobní nárok není odů
vodněn ani § 1315 obč. zák., plyne ze skutkového zjištění nižších soudú, 
podle něhož se prvý žalovaný na provozování osobní dopravy Františc 

kem Sch-em nikterak nezúčastnil, že zejména nepoužil Františka Sch-a 
i ako pomocníka. Vždyť § 1315 obč. zák. upravuje ručení principála za 
nezdatného pomocníka, jedná tedy o ručení toho, kdo používá nezdatné 
osoby k obstarávání svých vlastních věcí. . 

čls.10646. 

Proti usnesení, jimž byl zamítnut návrh manžela na vyzvání druhého 
manžela k návratu do společné domácnosti (čl. L písm. a) nařízeni ze 
dne 27, červlJa 1919, čís, 362 sb, z, a n,), jest rekurs přípustný. 

(Rozh. ze dne 27. března 1931, R! 106/31.) 
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Soud prvé stoli~e. zamít! návrh manžela, by byla manželka vyzvána 
k navratu do spolecne domacnoslJ. Rekurs proti tomuto usnesení s o u d 
p : v ~ s t o I i c e, odmítL Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu do od
~11l!~clho usnesel1l !,rvého soudu.' zrušil)e a vrátil věc prvému soudu, by 
za,ndll o 1 e~lll su, ceho, podle zak?n~ !reba, nehledě k uplatněnému od
mltac1m~ duvodu. D u vod y: Clanek I. písm. a} nařízení vlády re
p~bllky ,Ceskoslovenské ze dne 27, června 1919, čís. 352 sb. z, a n. jedná 
~yslovn_e )e,n o ,usnesení, l~terýn; se druhému manželi ukládá, by Se do 
ses~. mes~c~ v!'atrl d? manzelskeho společenství se žádajícím manželem, 
a pnpomll1a, ze by jinak byl oprávněn z tohoto důvodu žalovati o roz
luku, a stanoví v dalším odstavci (4), že proti usnesení není stížnosti. 
Toto výj!l1;ečné ustanovení nelze rozšiřovati na usnesení, kterým se ná
vrh zanllta. Proto odporUje napadené usnesení odmítající rekurs proti 
usnesení zamítajícímu návrh na vyzvání druhého manžela k návratu do 
manželského společenství zákonu, a bylo se usnésti jak se stalo. 

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

nebof 

jeho vývody nebylo nijak vyv'ráceno správné odůvodnění napadeného 
usnesení, .iež vyhovuje stavu věci i zákonu. 

čís. 10647. 

Příslušenství ve smyslu §§ 294 a 297 obč, zák. 
, .Nezál~ži na tom, _~da _stroje, podle vlastníkovy vůle mají, či nemaji 

byh l?_~kl~dany, z~ p,fI.slusen,s~1 hlavni ,věc~ nýbrž rozhoduje jen, by 
ved~eJsl vec, ma-~~ ~ýti _pokl~da~a za př!slušenstvi hlavni věci, byla s ni 
spoJe~a _tr~al~, pn ce~z nezaleZl na zpusobu spojení, stačí, by se ji při 
hlavn~ v~c~ stale upotr:bo~~!o a by šlo o takové věCÍ vedleJší, bez nichž 
hlavO! vecI nelze IIpo/reblÍl nebo o nichž zákon nebo vlastník určil by 
se jich trvale upotřebilo pro hlavní věc. ' 

(Rozh. ze dne 27. března 1931, Rl 152/31.) 

Návrhu dlužn!ka; by byla zrušena exekuce na stroj na hoblování a 
na stroj na brousem, s o II ci P r v é s tol i c e vyhověl rek II r s l1'Í 
s o II d návrh zamítl. ' 

N e j v y Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu, 

Důvody: 

Povinný navrhl podle § 39 prvý odstavec C1S. 2 ex. ř. zrušení exe
kuce na stroj na hoblování a na' stroj na broušení pil proto že jde 
o příslušenství jeho pily, tedy nemovitosti, jež podle velícího předpisu 
§ 252 ex. ř. smí do exekuce býti vzato jen s touto nemovitostí. Rozho
duje tedy jen, zda jde o příslušenství ve smyslu §§ 294 a 297.obč. zák .. 
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- předpisy § 297 a) obč. zák. nepÍ'icházejí v úvahu, ježto nebylo aní 
tvrzeno, že se svolením vlastníka nemovitosti, povinného, bylo ve ve
řejné knize poznamenáno, že stroje jsou vlastnictvím někoho jiného -, 
a Vnesejde na tom, zda se zabavení snad stalo na návrh povinného) jak 
tvrdila vymáhající věřitelka, nehledíc k tomu, že toto tvrzení, al~spoň 
co do stroie na broušení pil, jest v přímém rozporu s obsahem za]em
ného protókolu, ani na tom, zda si na stroje činí vlastnické nároky třetí 
osoba, jak t0111U jest ve příčině stroje právě uvedeného, a zda tyto ~á
roky povinný uznal, čili nic. Nezáleží ani na tom, zda stroje podle vUle 
vlastníka (povinného) mají, či nemají býti pokládány za příslušenství 
hlavní věci, nýbrž rozhoduje jen, by vedlejší věc, má-li býti pokládána 
za příslušenství věci hlavní, bvla s ní spojena (rvale, při čemž nezáleží 
na způsobu spojení; stačí, bý se jí při hlavní věci stále upotřebova1J 
(§ 297 obč, zák.), a by šlo o takové věci vedlejší, bez nichž hlavní věci 
nelze upotřebiti neb o nichž zákon nebo vlastník určil, by se ]lch trvale 
pro hlavní věc upotřebilo (§ 294 obč. zák,). Že zabavené věci" o které 
jde, povinný neopahil pro svou pilu, by je při ní mohl upotrebovah, 
nebylo v prvé stolici vůbec bráno v pochybnost, a že bez mch nelze 
hlavní věci - pily - upotřebiti, pokud se týče nelze jí upotřebiti tak, 
jak to nynější doba vyžaduje, plyne zcela zřejmě z posudku zn,alce, ~ 
to tím spíše, když ani vymáhající věřitelka netvrdila, že povll1ny nema 
zařízený hoblovací přístroj, a jinak stačí, že stroje na hoblování při pro
vozu pily se používá, třebaže jím nelze vyráběti právě hoblova~~ zboží, , 
an povinný nemá také drážkovací stroj. Dovolacl rekurs Jest tUd1Z opod
statněný a bylo mu proto vyhověno a rozhodnuto, jak výše uvedeno. 

čis. 10648. 

Vodni družstva. 
Jakmile vlastníku pozemku (členu vodního družstva) byla přede

psána předsedou družstva dávka v určité výši a tlm abstraktní povin
nost, uložená v § 62 zákona ze dne 28. sqraa 1870, čís. 71 z. zák. pro 
čechy, byla zkonkretisována, stává se ten, kdo byl v době splatnosti 
této dávky vlastníkem zavazenébo pozemku, o s o b ním dlužníkem 
družstva a jest povinen, příspěvky uvedené ve stanovách bez prodlení 
zaplatiti, Za tento osobní závazek ručl člen družstva celým svým jmě
ním, nikoliv jen pozemky pojatými do družstevního svazku. 

(Rozh. ze dne 27. března 1931, R I 173/31.) 

Na základě vykonatelného výkazu nedoplatků byla p r v Ý m s o u -
dem povolena vodnímu družstvu okresu J, v čechách exekuce vnu
ceným vkladem zástavního práva na nemovitostech člena družstva, za
psaných ve vložce čís. 220. Rek u r sní s o u d exekuční návrh za
mítl. D LI vod y: Podle § 24, druhý odstavec, stanov vodního družstva 
okresu J. ručí za ,plnění družstevních povinnosti každý člen svými po
zemky, pojatými do družstevního svazku. Jest zjištěno, že z knihovní 
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vlo}ky čís., 220 byla pojata do družste~ního svazku jen parcela čís. 
21,012, J?I;lznlcl, ruCI t~dy P?dle ~tano,~ vecně jen touto parcelou. Jest 
da~e zJlsteno" ze. v, kmhovm v~ozce CIS. 220 jsou kromě parcely čís. 
2b/2 zapsane I ]Ine parcely, Jez neJsou pojaty do družstevního svazku. 
Podle § 3, prvý odstavec, knih. zák. jest každé knihovní těleso pojímati 
jako c:lek, múže tudíž býti zatíženo jen celé knihovní těleso, nikoliv jed
nothve pozemky zapsané v téže knihovní vložce, Ježto tu ručí za vyko
natelnou pohledávku jen parcela 215/2, nikoliv i ostatní pozemky za
psané v téže knihovní vložce, nelze exekuci povoliti. 

Ne j v y Š š í s o li d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Podle, § 62 záko~a ze d~e 28. s:pna 1870, čis. 71 z. zák. pro Čechy .. 
stane se clenem dr~zst~a a Jest povmen plmlt zavazky z tohoto poměru, 
kdo nabude vlastmctvl k pozemku pOjatému do družstevního svazku. 
Tato povinnost, plynouCÍ z věcné povahy členství, iest břemenem váz
noucím na pozemku, vzniká pojetím pozemku do družstevního 'svazku 
a zaniká .teprve, ~dyž se z.avazený pozemek z družstva řádně vyloučí 
n~bo kdyz se druzstvo rozejde (druhá věta § 62 uved. zákona). Jen toto 
b,re,;,eno, tuto abstraktní povinnost, plniti členské závazky, má na mysli 
tretl odstavec § 24 stanov vymáhajicího družstva, uváděje, že za splnění 
družs,tevních povinnos!í .(příspěvky) ručí každý člen svými do druž
stevmho s~azku pOJatY';'1 poz~mky" Jakmile však vlastníku pozemku 
(členu druzstva) byla predepsana predsedou drUžstva dávka v určité 
výši a tim tato abstraktní povinnost byla zkonkretisována stává se ten 
kdo v době spla}n.osti této ,dávky byl vlastníkem zavazedého pozemku: 
o. s o b n,~ m, dluzmkem druzstva a Jest podle § 6 písm. d) stanov po
vll1en, pnspevky tam uvedené bez prodlení zaplatiti. Tento osobní zá
vazek nezaníká ztrátou členství družstevního, ani rozchodem družstva 
(§ 24 odst. 4 stanov), a s touto osobní pohledávkou vzniká zároveň 
i ~ákonné P!áv~zást~vní! j~ž !"á, co do pohledávek od tří let zadrželých 
prednost pred JIllyml realmml bremeny hned po státních daních a ve
řejnÝ5h dávkách (§ 62 zákona ze dne 28, srpna 1870, čís. 71 z, zák. 
pro coe,:;hy a druhá věta § 24 odst. 3 stanov). Nesplní-li člen družstva 
v~ lhute (§ 24 odst. 1 stanov) tuto svou osobní povinnost, lze pohle
davku ,vymá};ati na. celém jeho jmění, pokud vůbec podléhá ex,ekuci, 
a !o predevslm pohlIckou exekucí na jeho jmění movité, a, kdyby pří
spevky nebyly zaplaceny do roka po splatnosti, vkladem zástavního 
práva na ~elý jeho nemovitý majetek (§ 24 druhý odstavec stanov), 
J~k ostatne stanovy Ještě zvlášť zdůrazňují, odvolávajíce se na § 18 
zakona ze, dne 30. června 1884, čís. 116 ř. zák., kde se prostě mluví 
o pozemclch osoby prodlévající. Jest tudíž právní názor rekursního 
soud:" že členové vodního družstva ručí za povinnost plynouci z tohoto 
po~eru jen pozemky vzatými do družstevního svazku, zřejmě pochy-' 
beny a bylo proto dovolacímu rekursu vyhověno a obnoveno usnesení 
prvého soudu, jež podle toho, co výše uvedeno, vyhovuje věci a zákonu. 
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čís. 10649. 

Předpisu § 15 ex. ř. bylo vyhověno tím, že vymáhající věřitel před
ložil již s exekučním návrhem potvrzení okresního úřadu, jímž tento 
správní úřad výslovně svolil k zabavení obecních přir~žek, ~ vydob~ 
zadrženého výživného a podotkl, že rozhodnuti zemskeho uradu o na
vrhu vymáhajícího věřitele na výživné nabylo právní moci proti obci. 
Nebylo přípustné, by se soud povolující exekuci ještě zvlášť dotazoval, 
zda bylo svolení politického úřadu vydáno správně. 

(Rozh. ze dne 27. března 1931, Rl 201/31.) 

s o udp r v é s tol i c e povolil exekuci proti obci zabavením a 
přikázáním k vybrání pohledávky obce za poddlužníkem (českosloven~ 
ským státem) na daních (přirážkách), Rek u r sní s o u d exekučm 
návrh zamill. D ů vod y: Na obecní přirážky jest přípustná exekuce 
jen, předloží-li se svolující prohlášení správního, úřadu. Za tako,~éto 
prohlášení nelze však uznati potvrzení okresního uřadu ze, ~ne 19.ntn~ 
1929 ježto se v něm jen uvádí, že rozhodnutí zemského uradu ve vecI 
alim~ntace úředníka Rudolfa H-a (vymáhajícího věřitele) nabylo dne 
8. záři 1929 právní moci. V potvrzení okresního úřadu ze dne 26. listo
padu 1930 jest ovšem ohsažepo, že svo,luje ok,resní,ú~~d za účelem 
vydobytí zadržených alimentacI k zabavem obec nIch pnrazek obce, pro
tože rozhodnutí zemského úřadu ve věci alimentace důchodnIho Rudolfa 
H-a dne 8. května 1929 nabylo proti obci právní moci. Řečené potvrzení 
nepraví však nic o tom že k exekuci svoluje i proto, že majetkové sou
částky, obecních přiráŽek, může býti užito k uspokojen! věřitele bez 
újmy zájmů vdejných, o něž se IJlá obec starati (§ 15 ex. rJ V §. 5 m,m, 
nař. ze dne 6. května 1897, čís. 153 ř. zák. se stanoví, ze pohlIckym 
okresním úřadem má býti určeno podle volné úvahy, které součástky 
majetku obce jsou podrobeny exekuci bez újmy zájmů veřejných, ~ př;d 
vyéláním tohoto prohlášení mají býti slyšeni zástupCI ?b~e a m~ byt~ 
vykonáno též potřebné úřední šetření o určení a o skutec~em ~?otr:bem 
majetkových součástek, o něž jde, To se však v souzenem pnpa~e ne
stalo, nýbrž potvrzení byla vydána, aniž vzato v úvahu ustanovem § 15 
,ex. ř. Ježto se poslední šetření o maJet~ovém s;~vu, obce konalo dn: 
12. prosince 19'30 a byl stav ten s!,ledan ,n:utese,~ym, .lest bezpečne 
a s určitostí usuzovatí, že stav takovy, lmancne nepnzmvy, tu, byl u po~ 
vinné strany již i v době ex,ekučního návrhu a tedy v dobe povolem 
.exekuce, o niž jde. Úředník okresní spťávy politic~é s~ vyslo,::il též .tak: 
že provedení povolené exekuce by sice obec n,ezmcIlo" z.e ?y vsa~ zaJIste 
stíži10 valně účely, o něž se má staratI v zaJn;u vereJne~, .~ ;e tento 
veřejný zájem jest důležitější, než soukromý zaJe,;" vy~a~aJlcl strany, 
Jest též uvážiti, že prvým soudem nebyl podle na:lzem, mm. spra~. ze 
dne 29. dubna 1864, čís, 3563 vyrozuměn zastupItelsky ~bor obCI p.o 
zákonu nejblíže nadřízený (nyní okresní úřad), by m~hl u,,:;mlÍ! v admI
nistrativní cestě potřebná opatření. Z přípisu okresmho uradu Jest pa
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tmo, že provedením povolené exekuce by byly veřejné zájmy obce, po
vinné strany, ohroženy. 

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

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávnění. Vymáhající věřitel před
ložil již s exekučním návrhem potvrzení okresního úřadu ze dne 20. listo
padu 1930, jímž výslovně tento správní úřad svoluje k zabavení obecních 
přirážek obce L. za účelem vydobytí zadrženého výživného a podotýká, 
že rozhodnutí zemského úřadu o návrhu vymáhajícího věřitele na vý
živné (aIimentaci) nabylo právní moci proti povinné obci. Tím bylo 
vyhověno předpisu § 15 ex. ř. a nebylo třeba, by se soud exekuci po
volujicí ještě zvlášť dotazoval, zda svoleni politického úřadu bylo vy
dáno správně (srov. § 6 druhý odstavec poslední věta min. nař. ze dne 
6. května 1897, čis. 153 ř. zák.). Rekursní soud nepřípustným způsobem 
provedl šetření o správnosti řízení úřadu správního a přezkoumával ma
terielní odůvodněnost svolujícího prohlášení okresního úřadu, jež podle 
§ 5 druhý odstavec nař. čís. 153/1897 ř. zák. jest vyhrazeno volné úvaze 
tohoto úřadu, přehlédnuv, že podle § 96 prvý odstavec ústavní listiny 
jest soudnictví ve všech stolicích odděleno od správy a že hmotně
právnim nesprávnostem prohlášení bylo lze odporovati jen pořadem 
správním (srov. § 6 čtvrtý odstavec min. nař. čís. 153/1897 ř. zák.). 
Bylo proto důvodnému dovolacímu rekursu vyhověti, napadené usnesení 
změniti a obnoviti usnesení prvého soudu. 

čís. 10650. 

Kdo výslovně uznal před poručenským soudem, že jest nemanželským 
otcem dítěte, jest tlmto uznáním vázán. I když napotom odvolal uznání 
otcovství, lze se na něm domáhati placení výživného v nesporném řízení. 

(Rozh. ze dne 27. března 1931, R I, 233/31.) 

s o udp r v é s t o I i c e uložil v nesporném řízení nemanželskému 
otci, by platil dítěti výživné. Rek u r sní s o u d napadené usnesení 
potvrdil a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Stížnost vytýká 
zmateční usnesení, protože prý stěžovatel nemanželské otcovství ne
uznal a o jeho otcovství a o vyživovací povinnosti bylo proto rozhod
nouti sporem. Podle § 16 novely 1. k obč. zák. má býti výživné stanoveno 
v nespornémřizení, bylo-Ii otcovství uznáno. To se stalo podle proto
kolu ze dne 11. září 1920. Z protokolu ze dne 8. června 1922 nevyplývá, 
že byla doznána jen soulož, nikoli však otcovství, naopak z tohoto 
protokolu jest zřejmo, že stěžovatel otcovství původně uznal a teprve 
později dodatečně popíral. Toto dodatečné popření nemá však významu 
a bylo zřejmě vYI'0čteno na to, že nemanželská matka, která s ním žila 
ve společné domácnosti a v únoru 1922 znovu porodila, mezitím du-
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ševně onemocněla a jest od té doby v ústavu pro choromyslné. Poně
vadž otcovství bylo v nesporném řizení uznáno, byl první soudce opráv
něn v řízení nesporném stanoviti výživné. 

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

Důvody: 

Mimořádná dovolací stížnost proti srovnalým usnesením nižšich 
soudů vytýká jim zmatečnost a zřejmý rozpor se spisy a se zákonem, 
než neprávem. Stěžovatel uznal výslovně před poručenským soudem dne 
ll. září 1920, že jest nemanželským otcem dítěte. Tímto výslovným 
uznáním byl soudně zjištěn jeho právní poměr jako nemanželského otce 
k dítěti a zjištění toto 'lemohlo býti zvráceno pozdějším odvoláním 
uznání otcovství, jímž stěžovatel dodatečně před soudem popřel otcov
ství, ježto prý nabyl přesvědčení, že není otcem. Naopak. jest stěžovatel 
vázán soudně zjištěným uznáním otcovství, dokud ~eU1 tu pravor:l~t
ného soudního výroku, vylučujícího uznané otCOVSh'l., Je-I! vsak ~!ezo: 
vatel soudně zjištěným uznáním otcovství dosud vazan, bylo 1 vyzlvne 
nemanželského dítěte určiti v řízeni nesporném (§ 16 druhý odstavec 
prvé dílčí novely k obč. zák.) a stěžovatelem uplatněné výtky zma!eč
nosti a zřejmého rozporu se spisy a se zákonem neJsou opodstatnene. 

čís. 10651. 

Majitel domu může s nájemníky ujednati, že si budou čištění domu 
obstarávati sami. Domovní řád, jenž Llkládá nájemníkům tuto povinnost, 
jest součástí nájemní smlouvy. V takovém případěneni majitel domu 
zodpovědným za to, že nepředsevzal sám čištěni, pokud se tý~e· že 1!e
zřídil k tomu účelu způsobilou třetí osObu. Neni však zprošten povtn
nosti k dozoru nad tím, by nájemnici převzaté povinnosti skutečně a 
řádně také plnili. Pokud splnil majitel domu tuto svou dozorčí povinnost. 

(Rozh. ze dne 27. března 1931, Rv II 641/30.) 

Žalobkyně poranila se pádem na schodech v domě žalovaného. 
Schody byly před úrazem umyty podnájemnicí Oretou D-ovou, ač mrzlo. 
Podle domovniho řádu bylo věcí nájemníků umývati chodbu a síň. Ža
lobní nárok proti Oretě D-ové a proti majiteli domu uznal pro c es n í 
s o udp r v é s t o I i ce důvodem po právu proti oběma žalovanym. 
O d vol a c í s o u d k odvolání majitele domu napadený rozsudek po
tvrdil. 

N e i v Y š š í s o U d neuznal co do důvodu po právu žalobní nárok 
proti majiteli domu. 

27~ 
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D ů vod y: 

Dovoláni spoluobžalovaného Huga B-a, jež se opírá o dovolací důvod 
čís. 4 § 503 c. ř. s., jest důvodné. žalobkyně činila podle svého před
nesu v první stolici dovolatele, spoluobžalovaného Huga B-a, zodpo
vědným za škodu z úrazu ze dne 2. března 1929, protože nezařídil, by 
schodiště za mrazů nebylo umýváno, ba domovním řádem dal naopak 
k umývání schodů příkaz, dále proto, že Oreta D-ová, jednajíc k jeho 
příkazu a jako jeho zaměstnanec, neosušila schodiště řádně tak, by se 
náledí nemohlo tvořiti a prokázala tím nezdatnost. Odvolací soud vy
Nodil zodpovědnost žalovaného Huga B-a jednak z ustanovení §§ 1294 
ca 1295 obč. zák. ve spojení s ustanovením §§ 1096, 1097 obč. zák., 
,jednak z ustanovení § 1315 obč. zák., uváděje v podstatě, že bylo po
vinností dovolatele jako pronajímatele starati se na vlastní zodpověd
nost o bezpečný přístup nájemníků ke všem objektum spadajícím do 
obsahu nájemní smlouvy, kdykoliv a za jakýchkoli okolností, dále, ž" 
jest Oretu D-ovou pokládati za osobu nezdatnou; odvolací soud se 
v tomto směru připojil k názoru prvého soudu, že dovolatel ručí za zac 

vinění Orety D-ově, osoby nezdatné, nehledíc k tomu, že nedal čištění 
chodeb D-ovou prováděti, neustanoviv sám osobu způsobilou k čištění 
chodeb, nýbrž trpěl, aby čištění obstarávaly i osoby cizí, jako v sou
zeném případě Oreta D-ová, podnájemní ce Markety V -ové. Odvolací 
soud í prvý soud neposoudily věc po právní stránce správně. Nehledíc 
k tomu, že žalobkyně zodpovědnost dovolatele neopírá o to, že se jako 
majitel domu nestaral sám o bezpečný přístup k jejímu bytu, nelze po
minouti nespornou okolnost, že v domě, v němž žalobkyně bydlí a úraz 
utrpěla, platil domovní řád, podle něhož bylo povinností nájemniků, by 
chodbu a síň umývali, vůbec čistili, a že dovolatel i před úrazem dal 
vyvěsiti písemní upozornění, v němž zdůraznil, že domovní pořádek 
musí býtí dodržován a týdenní úklid podle tohoto pořádku důsledně pro
váděn. Nelze o tom pochybovati, že přes ustanovení § 1096 obč. zák. 
může majitel domu s nájemníky ujednatí, že sí čištění domu budou 
obstarávati sami. Domovní řád, jenž ukládá nájemníkům tuto povínnost, 
jest částí nájemní smlouvy, nájemník bytu v domě s domovním řádem 
podrobuje se mlčky povinnostem v domovním řádě stanoveným. Z toho 
plyne, že povinnost k udržování úklidu a péče o udržování chodby a 
síně ve stavu tak uklizeném, že je k užívání způsobilá, k čemuž patří 
,i udržování schodů, nájemníci a tím i žalobkyně zvlášť převzali a že 
[žalobkyně, jsouc v domě žalovaného nájemkyní, souhlasila s přesunem 

I těchto povinností a z nich plynoucí odpovědnosti s majitele domu na 
nájemníka, jemuž v té které době byla uložena povinnost pečovati 

I o schůdnost schodů. Nejde tu, jak se nesprávně domnívá žalobkyně, 
! jen o jednostranný příkaz majitele domu, ano nebylo ani tvrzeno, že 
I domovní řád byl vydán teprve po nastěhování se nájemníků; jde o ujed
~ nání, jímž přejímají nájemníci jisté povínnosti a majitele těchto povin-

ností zprošťují. Bylo-li však z povinností dovolatele jako majitele domu 
čištění chodeb a schodů vyloučeno a žalovaný v tomto směru neměl 
povinností, nemohl je porušiti a nemohou nájemníci z toho, že sám 
čištění náleží tě nepředsevzal, pokud se týče nezřídil k tomu účelu způ-
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sobilou osobu třeti, činiti ho zodpovědným. Ovšem nebyl domovním 
řádem dovolalel zproštěn i povinnosti k dozoru nad tím, by nájemnící 
převzaté povinnosti skutečně a řádně plnili. Leč, že dDvolatel nedbal 
této své povinnosti, žalobkyně netvrdila, naopak sama uvedla v první 
stolici, že sám dovolatel i jeho manželka (sama jako spolumajitelka 
i z jeho příkazu jako správce domu) dohlížela týdně na to, kdy který 
nájemník má na starosti domovní pořádek, a zdůrazňovali oba, že se 
síň a schody umývati musí. Nelze však zodpovědnost dovolatele vy
vozovati z toho, že pří tom nebral zřetel k tehdejším mrazům, ani z toho, 
že v domovním řádě není stanoveno, by schodiště za mrazŮ nebylo 
umýváno, neboť úraz nebyl způsoben tím, že i za mrazu byly schůdky 
umývány, pokud se týče utřeny mokrým hadrem, nýbrž tím, že Oreta 
D-ová, které nájemnice Markéta V -ová, v tom týdnu k čištění povinná, 
čištění svěřil.a, neučinila opatření proti náledí, a, jak sama žalobkyně 
v žalobě vytýká, schůdky při umývání náležitě neosušila, pokud se týče 
po umýváni neposypala pískem nebo popelem, ač se podle zdravého 
lidského rozumu toho musela býti vědoma, že za silného mrazu se vlhké 
schody ihned pokrývají vrstvou ledu. Dozorči povinnost majítele domll 
nelze rozšiřovati tak, aby se musil při každém výkonu povinnosti nájem
níkům uložené přesvědčiti, zda šetří při tomto výkonu to, co již před
pokládá zdravý rozum, co jest s výkonem podle obyčejného všedního 
života nerozlučně spojeno a co může tedy každý jako samozřejmé před
pokládati. Že bylo náledí na schůdkách tak znatelné, že i při obyčejné 
píli a schopnosti dovolatel to musil postřehnouti (§ 1297 obč. zák.), 
nebylO tvrzeno, natož zjištěno; naopak bylo výpovědí žalobkyně jako 
strany slvšené zjištěno, že, jak padla na schůdky, chtěla vstáti a po
máhala si rukama, teprve cítila, jako by ruce přimrzávaly ku kamenům, 
z čehož plyne, že ani žalobkyně náledi na schůdkách před tím ne12o
střehla. Ani z ustanovení § 1315 obč. zák. nelze vyvozovalI zodpoved
nost dovolatele. Toto ustanovení upravuje odpovědnost zaměstnavatele 
(principála) za nezdatnost osoby, jíž k výkonu svých práv a obchodů, 
aneb jinak používá k vlastní hospodářské neb. oso~~í potřebě. T?t;:' • t~ 
nebylo. Bylo jíž uvedeno, že podledomovlllho radu nebylo Clst:nt 
schůdků věcí dovolatele vůbec, tedy ani v den úrazu, ale bylo POVtn
ností nájemnice Markety V -ové a tp!O, níkoli dovolatel, použila k vl?:st:~í 
potřebě osoby Orety D-ové a nemuze proto za JeJl nezdatnost bylI cmen 
zodpovědným dovolate!. . _ .. . 
~'*~~~i1~~_;~,ť$~;gt-,-:,·~~~",j:,_:-' ">?,-::;~*'~_'~tt~?b~~~~~;%C;-';';-4~::: 
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Způsoh vyúčtování licenčních poplatků není 
leží zpravidla na smluvní úpravě. 

I i i ::i. IB!lHI[cf 
-- -to.:~lJ~~~l~:, __ ' . ..:,1 

upraven zákonem, zá-

Z povahy licenční smlouvy plyne, že držitel licence jest povinen, hy 
dal majiteli patentu do té míry nahlédnouti do svého .prov~z": pokud 
jest toho nezhytně třeha k hájení jeho práv. Jest l!a nem z:'lmena, by, 
je-li licenční poplatek stanoven v poměru k výrohe, předloztl oprávne-
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nému příslušné obchodni knihy, by mu umožnil výpočet licenčního po
platku, není však povinen vydati zvláště uzpůsobené vyúčtováni v urči
tých obdobích. 

(Rozh. ze dne 28. března 1931, Rv I 549/30.) 

žalobce uzavřel se žalovanou akciovou společností, v jejichž byl 
službách, v září 1919 dohodu, podle níž přenechal používání svého pa
tentu k vyrábění turbinových regulátorů za 5% licenční poplatek z každé 
částky na účtě o každém jednotlivém regulátoru vyhotoveném dle pa-o 
tentu žalobcova zaslané a zaplacené. žalovaná dala žalobci dne 18. 
června 1924 vyúčtování za dobu od 31. října 1920 do 31. října 1923 a 
zaplatila mu 54.836 Kč 18 h jako licenční poplatek. žalu bou, o niž tu 
jde, domáhal se žalobce na žalované doplnění vyúčtování ze dne 18. 
června 1924 udáním dnů, v nichž jednotlivé v tomto účtováni uvedené 
rovnadlo odběratelem bylo zaplaceno. žaloba byla zamítnuta s o u d Y 
vše c h tři s t o I i c, N e j vy Š š i m s o ude m z těchto . 

důvodů: 

zalobce opřel nárok na doplnění vyúčtování ze dne 18. června 1924 
ve směru v žalobě naznačeném o výslovnou úmluvu. Úmluva ta nebyla 
však prokázána. Jde tedy o to, zda žalovaná není povinna k vyúčtování 
licenčních poplatků již po zákonu. Zákon nemá přesné předpisy o způ
sobu vyúčtování licenčních poplatků, zejména neupravuje tuto otázku 
ani zákon patentový ze dne ll. ledna 1897, čís. 30 ř. Z. Bude tedy zpra
vidla záležeti na smluvní úpravě. Leč z povahy licenční smlouvy plyne, 
že držitel licence jest přece jen povinen, by dal majiteli patentu do té 
míry nahlédnouti do svého provozu, pokud je toho nezbytně třeba k há
jení jeho práv. Bude tedy na něm zejména, by, je-Ii licenční poplatek 
stanoven v poměru k výrobě, předložil oprávněnému příslušné obchodní 
knihy, by mu umožnil výpočet licenčního poplatku. (Srov. Munk: »Die 
patentrechtliche Lízenz« str. 129). Návrh na vydání zvláště uzpůsobe
ného vyúčtování v určitých obdobích nelze odvoditi ani z povahy li
cenční smlouvy, ani ze zákona. 

čís. 10653. 

Při zápůrči žalobě (§ 523 obč. zák.) stačí, dokáže-Ii žalobce vlast
nictví a rušební čin. 

Tuzemským právem není uznána t. zv. vlastníkova služebnost. 
Důvody nabyti služebnosti jsou uvedeny v §§ 480 a 481 obč. zák. 

výčetmo. 

(Rozh. ze dne 28. března 1931, Rv II 148/30.) 

. žalobce domáhal se na žalovaném, by bylo uznáno právem, že ža
,lovanému nepřísluší právo choditi a povozy jezdíti průjezdem a po dvoře 

1 
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žalobcova domu a že jest žalovaný povinen zdržeti se takových jednání. 
Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, od" o -
I a c í s o u d žalobu zamítl. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Jde o žalobu zápůrčí podle druhé věty § 523 obč. zák., již. se žalobce 
domáhá rozsudku, že žalovanému nepřísluší ~rávo :hodll! ~ povozy 
jezditi průjezdem a po dvoře domu žalobcova a z.e Jest zalovany pO~Inen 
zdržeti se takových jednání. žalobce se tedy bram prol! tomu: ze zalo
vaný zasahuje do neobmezenosti jeho práva vlastnického tín:, ze Sl oso
buje služebnost chůze a jízdy po nemovitostech žalobcovych. Z toh~ 
jest již ~id!lO, že odp~rce dovolatelůy·ner:í v právu, tvrdě v dovolacl 
odpovědI, ze bylo na zalobcl, by dokazal, ze nabyl .nemovltostI v beze~ 
lstném přesvědčení, že jest prosta služebnost!. Jak jest v n~uce I ~ra~1 
uznáno, stačí při zápůrčí žalobě, dokáže-Ii žalobce jednak sve v!astmctvI, 
jehož neobmezenost se pojmově a podle zákona sama rozuml (~ 3~4 
a 366 obč. zák.), jednak čin rušební, nic více. O~!atné ~ ~ouzenem yn
padě nezáleží na bezelstnosti nabyvatele a nemuze byl! re~l, o. sl~,,:~b
nosti, jak bude dále vyloženo. Skutkový děj jest ~odle zps.~e~l n;~slch 
soudů v nejpodstatnějších rysech tento: žalovany nema ]lny pr;stu~ 
do svého domu, než průjezdem a dvorem žalobcova ~omu. Bezpr?strednl 
předchůdci stran byli vlastníky obou domů ~ nepotre~ovah"sluzebn~sl! 
průjezdu a průchodu přední~ domem, .ch~dlce ~ je~dIC~ tez d,o sveh? 
zadního domu mocí svého prava vlastmckeho, mkoh prava s!uz~bnost!. 
Když však při exekučn.í dražbě dne 12. prosince 1924 vydrazll. zalo~ce 
přední a žalovaný zadní dům, jež jsou zapsány v různýc~. kmhovmc!, 
vložkách zakázal žalobce žalovanému hned s počátku prujezd a trpe, 
jej jen t~k dlouho, dokud měly obě nemovitosti společný kaná!, ~dezt? 
nyní již ani jízdy, ani chůze trpěti nech~e. o Prvm so~d ':,yhovel z~lob~ 
z důvodu že žalovaný neprokázal am duvod, am zpusob nabyvac~ 
(zápis. do' knihy pozemkové), potřebné t.o zákonné p~edpoklady. nabyl! 
práva služebnosti (§§ 480 a 48.1 obč. ,zak.). Odvo.lacl soud ,z~upl s!a
novisko že příklepem nastala jen zmena v osobach vlastmku, kdezto 
ostatní pomě'ry, zejména, pokud jde o používání obou nemovit?stí, ne
doznaly změny; že si žalobce mohl již před dra~bou zjednat; ~edomos! 
o způsobu užívání těchto ne~ovitostí; že,ost~tne by!. e~ekucomm soud
cem při dražbě upozorněn, ze dosavadm zpusob uZlv~m z~~t~n~ ne
dotčen' že následkem toho vznikla v mezích dosavadmho uZlvam slu
žebnost ve prospěch domu žalovaného'i bez zápisu do knihy pozemkové 
a že žalobce není oprávněn "jednostranně změniti dosavadní poměry 
užívání nemovitostí a vyloučití žalovaného z užívání jeho domu, čímž 
by byl tento dům značně znehodnocen. Dovolatel právem napadá t~nto 
názor odvolacího soudu jako mylný (§ 503 čís. 4 C. ř. s.). Jde ~ otaz~Jt 
tak zvané »vlastníkovy služebnosti«, kterou platné právo. ne::na, uzna
vajíc služebnosti jen jako práva k cizím věcem, jakž plyne jasne z ~§ ~72 
a 526 obč. zák. (Jinak Dr. Bouček »Vlastníkova sluzebnost« v Pravmku 
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1925, sešit VII.) Tuto mezeru, jež se - jak vidno z tohoto i z jiných 
případů ~ citelně d~týká hosp?dářských, zájmů obyvatelstva, mohl by 
vyplmtI Je~ zakonodarce, mkoh soud. Duvody nabytí služebností jsou 
uvedeny v~čet.mo v §§ 480 a 481 obč. zák. (smlouva, poslední pořízení, 
soudcovsky vyrok a vydržení) a nelze je rozšiřovati na jiné. To by ne
bylo již výkladem zákona, nýbrž nepřípustným jeho doplňováním. jest 
to dotvrzeno ~ o~novou o revisi občanského zákoníka, kde jest pojato 
do § 445 (nyneJšlho § 472 obč. zák.) mimo jiné změny také věta: »Také 
~Iastník mMe na svém pozemku pro jiný svůj pozemek dáti zapsati slu
zebnost.« V témže smyslu rozhodl nejvyšší soud v rozhodnutí čís. 7757 
s~', n. s., jehož právní věta zní: »Důvody nabytí služebnosti jsou uvedeny 
v~cetm? v §§ ~8? a 481. obč. zák. a nelze je rozšiřovati na případ, kde 
puvodnI spolecny vlastmk pozemku uvedl je ve stav služebnosti a na
P9tom je prod~1 různým osobám.« Podobně již se vyslovilo neuveřej
nene rozhodnutr ze dne 1. pro srnce 1926, Č, j. Rv II 271/26. O souhlasu 
žalobc~ .r::lČky, o n~mž s,: zmiňuje žalovaný v dovolací odpovědi, nelze 
mluvItI JIZ proto, ze se zalobce hned s počátku ohradil proti výkonu 
průjezdu; při tom netřeba hleděti k další otázce, zda by takový souhlas 
bez knihovního zápisu stačil ke zřízení pozemkové služebnosti (srov. 
k tomu »Festschrilt zul' jahrhundertfeier des alIg. biirgerl. Gesetz
~uches« sh. 575, ~d~ dotyčné pojednávání vyznělo v záporném smyslu). 
Ze poučem. exek~cn:ho soudce, dané žalovanému při dražbě, nemůže 
nahradltr zakonne predpoklady pro vznik služebnosti, netřeba blíže ro
zebíratI. Okolnost, že by byla realita žalovaného znehodnocena, nemůže 
nic ,změniti na n~nější::, právním stavu a otázku, zda má žalovaný právní 
moznost zJednatr Sl pnstup k svému domu - o čemž se rovněž dovolací 
odpověď zmiňuje - nelze v tomto sporu řešiti. 

čís. 10654. 

Závodní a revírní rada při hornictví jest právnickou osobou. 

. ,Do~áhati ~e. z~~lace~ív pod~lu ~aměstnanců na ~istém zisku přísluší 
.len revrrn; rade, jez Jest tez opravnena uplatňovati vsechny nároky s vý-
platou tou souvisejíci. ' 

Předseda podnikové rady není povínen revírni radě náhradou ušlého 
zisku proto, že nesvolal schůzi pro stanoveni podilu zaměstnanců na 
čistém zisku hned po valných hromadách důlních podniků. 

Ustanovení třetího odstavce § 7 vl. nař. ze dne 23. března 1921 
čls. 114 sb. z. a n., má na mysli schůzi pro stanovení podilu zaměst~ 
nanců na čistém zisku. V tom, že předseda podnikové rady vztahoval 
omyl~m pře~pis třetího odstavce § 7 nař. čís. 114/1921 na schůzi, jež 
se ~~ ~onah podle § 3 čís. 2 téhož nař., nelze ještě spatřovati jeho 
zaVlOeOl. 
P\~,11 "~,,,",,.~., 

(Rozh. ze dne 30. března 1931, Rv I 514/30.) 
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Revírní rady pro obvody báňských revírních úřadů v Mostě-Tepli
cích-Chomutově domáhaly se na žalovaném předsedovi podnikové rady 
uhelných společností náhrady, ježto podílové zisky byly revírním radám 
pozdě vyplaceny, an žalovaný svolal podníkové rady teprve v září 1928, 
ač tak měl učiniti již v červnu a červenci 1928. Žalovaný namitl jednak 
nedostatek aktivního oprávnění žalobkyň k žalobě, jednak vznesl ná
mitky ve věci samé. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu za
mítl. D il vod y: Co se týče otázky aktivního oprávnění k žalobě, jest 
revírní rada schopna býti právním podmětem a ve smyslu § 1 c. ř. s. jako 
žalobce na soudě jednati, ačkoliv tato procesní způsobilost v § 19 zák. 
čís. 144/20 není zvláště zmíněna. V předložených a za pravé a správné 
uznaných stanovách jsou sice v § 3 uvedeny vlastní úkoly revírní rady, 
právní Zpllsobilost a tudíž schopnost žalovati, vyplývá však zvláště 
z § 11 a § 20 čís. 5, kde jest výslovně uvedeno, že revírní rada uzavírá 
služební smlouvy, takže jí musí příslušeti postavení právní osoby. Soudu 
jest též známo, že jest vlastnicí nemovitostí (domovů na zotavení) a 
jako taková v jiných případech před zdejším soudem jest žalována a že 
jako strana rozepře vystupuje. Ostatně odporuje si žalovaný, popíraje 
aktivní žalobní legitimaci revírní rady, an na jiném místě prohlašuje, 
že revírní rada měla hornické podniky hlovati, čímž jí přiznává žalobní 
legitimaci. Žalovaný namítá dále, že revírní rada není vlastnicí přiká
zaných peněz a že i proto není k žalobě oprávněna. Tento názor jest 
nesprávný, neboť, i když má zatím postavení podobné správci, jest 
v § 13 zák. čís. 143/20 výslovně podotknuto, že se ustanovený podíl za
městnanců na čistém zisku revírní rady přikazuje, z čehož vysvítá, že 
není možno, by každému dělníku byl odevzdán percentuelní díl podniko
vou radou. Revírní rada převezme rozdělení peněz pro zaměstnance se 
zákonným závazkem, s příkazem peníze dělníkům odevzdati, jest však 
poukazem peněz oprávněna k disponování a má k vlastníku postavení, 
které ji opravňuje požadovati žalobou, co jí přísluší. jest tímto svým 
postavením jako strana rozepře oprávněna. Po těchto formálních vý
vodech jde o meritorní stránku sporu. Soud dospěl k přesvědčení, že 
žalobní nárok není proti žalovanému po právu. Podle § 13 zák. čís. 
143/20 musí podíl na čistém získu do čtrnácti dnů po usnesení podni
kovérevírní rady býti poukázán. Podniková rada používá podle § 3 
odst. (3) vl. nař. 114/21 svých práv tím, že ustanoví podíl zaměstnan
cům a určí, které částky mají býtí revírní radě poukázány. Ve smyslu 
druhého odstavce tohoto § předloží se při podnicích, které jsou povinny 
veřejně účtovati, bilance a před vídané zprávy prvniho sezení podnikové 
rady, která se po valné hromadě svolá, a podniková rada ustanoví podíl. 
Jelikož jest nesporno, že se valné hromady v čerVnU 1928 konaly a 
sezení podnikové rady dne 5. a 10. úří 1928 se konala, byl poukaz 
čistých ziskLl v zákoném předepsané lhůtě proveden. Tato lhůta není 
v zákoně přesně ustanovena, zákon stanoví jen, že zprávy mají v prvním 
sezení podnikové rady po valné hromadě býti předloženy tomuto sezenÍ. 
Že tato sezení podnikové rady nemusí býti konána v přesně určené Ihutě, 
vyplývá i z toho, že podle § 7 cit. vyk. nařízení »zpravidla« čtvrtletně 
se konají a sezení pro stanovení podílu na čistém zisku svolá se podle 
odst. 3 tohoto § podle »potřeby«. Toto svolání nevztahuje se však na 
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sezeni pO valné hromadě, nýbrž jen na zvláště důležité sezení k pro
jednání mimořádných, snad nepředvídaných věcí, nikterak však na se
zení podnikové rady za účelem poukazování peněz, neboť sezení to se 
koná. v příštím, normálním a v zákoně udaném sezení, které následuje 
valne hromadě. Jest ne8porno, že žalovaný svolal sezení na září a nebylo 
důvodu, zákon přísněji vykládati, než jest. Kdyby byla žalující strana 
z důležitých důvodů potřebovala nutně peněz, mohla by žádati, by ža
lovaný svolal sezení podnikové rady, což však neučinila. Nebylo proto 
důvodu pro žalovaného, by ve všeobecně platících prázdninách svolal 
zvláštní sezení, a je žalobní nárok neodůvodněný. Uvádí se ještě, že 
žalovaný za úplné zadostiučinění (úroky) podle § 1324 obč. zák. nemůže 
ručiti, jelikož mu nelze zlý úmysl nebo hrubou nedbalost dokázati a 
byla by mohla žalující strana mimo to, kdyby její nárok byl oprávněn, 
čemuž však tak není, nároky své uplatňovati jen proti podnikům samým 
nikoliv však proti žalovanému, který by byl býval po případě povinován 
pOdn;kům náhradou. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrd,I. 
D ů vod y: Žalovaný namítal v první stolici a trvá na námitce té i v ří
zení odvolacím, že se žalující revírní radě nedostává procesní způso~ 
bIlo st!. Kdyby námitka ta byla odůvodněna, byl by nejen rozsudek 
prvního soudu, nýbrž i celé řízení zmatečným podle § 7 c. ř. s. a jest 
se proto předem zabývati s tímto tvrzením. Námitka byla již prvním 
soudem vyvrácena. Že revírnf radu jest pokládati za právnickou osobu, 
vyplývá nejen ze zákona čís. 144/1920 (§§ 23, 25, 26), z prováděcího 
nařízení čís. 434/1920 a z nař. čís. 554/1920, nýbrž i ze zákona čís. 
170/1924, jenž přiznává procesní zpusobilost dokonce i radě zřízenců, 
jež Jest podle § 19 zák. čís. 144/1920 jen odborem při revírní radě. 
Pokud žalovaný trvá na námitce, že se žalující revírní radě nedostává 
oprávnění ke sporu, poněvadž podíl na čistém zisku nepřipadá jí, nýbrž 
zaměstnancum dolu, byla i tato námitka prvním soudem v podstatě 
správně vyvrácena. 

Odvolání žalující strany není ani jinak důvodné. Těžisko odvolání 
spočívá v odvolacím duvodu nesprávného posouzení právního. Jde 
především o názor prvého s'Judu, že se ustanovení § 7 odst. 3 nařízení 
čís. 114/1921 nevztahuje na schůzi podnikové rady, v níž je stanoviti 
podíl zaměstnancu na čistém zisku. S názorem tím nelze souhlasiti. 
Z vládního nařízení čís. 114/1921 vyplývá, že se jednání, vztahující se 
ke stanovení podílu zaměstnancu na čistém zisku děje ve dvou schůzích 
podníkové rady. V první, o níž se mluví v § 3 čís. 2 odst. (3) věta druhá 
a třetí, jednati jest o návrhu, podle něhož se má rozděliti čí stý výtěžek 
majitel um podniků a podle toho stanoviti podíl na zisku připadající 
zaměstnancum. Návrh ten je oznámiti podnikové radě nejpozději čtrnáct 
dnů před tím, než má o něm rozhodnouti povolaný činitel, a podniková 
rada má právo podati k tomu své připomínky, jež musí býti sděleny 
povolanému činiteli ještě před usnesením o tomto předmětu. Ve druhé 
schůzi, o níž se mluví v § 3 čís. 3 a jež se koná u podniku veřejně účtu
jících a těžařstev po jich valném shromáždění jako prvá schůze pod
níkové rady, stanoví se podíl zaměstnanců na čistém zisku. Není příčiny, 
pochybovati o tom, že se ustanovení § 7 (3) nařízení čís. 114/19'21 
vztahuje na schUzi bud' první nebo druhou, po případě na tu i onu. Ža-
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lovaný snaží se sice dovoditi, že usnesení druhé S,chůze n:á j~~.J)ovahu 
formální a význam jen podřizený, než vývody ty neJsou spravne ]I,z proto, 
že stanovení podílu děje se v této SChŮZl a splatnost stanoveneho po
dílu řídí se datem tohoto usneseni. Také v tom Jest souhlaslh se stranou 
žalujicí, že výraz »podle potřeby« vy:kládati jest se úetel~m k tomu, P~ 
dlouho jest ještě do nejbližší pravidelné čtvrtlet11l schuze pod,11lk~~~ 
rady. Než přes to nebylo odvolání přiznati oprávněnost. Strana zaluJI~:r 
tvrdi, že přišla o 10.902 Kč tím, že žalovaný jako p.ředseda (po~m
kové rady) svolal schůze podnikové rady ke stanove~!. POdllu zamest
nancu na čistém zisku až na 5. pokud se týče 10. zan 1928. I k~y?y 
bylo prokázáno, že tvrzená újma jes,t v pří~inné ,so.uv:slosh . s Je~~a~l!~ 
žalovaného, nestačilo by to o sobe k oduvodne11l z~lobn.lho z".dam; 
Předpisy občanského zákona o náhradě škody nesp~clvaJ!, na ,zasade 
ryzí příčinnosti, nýbrž na zásadě zavinění. V souzenem pnp.ad~ neJ~e 
o nárok na náhradu škody pro porušení smluvni 'p0Vlnnos:l, ny?rz o n~
hradu škody z nedovoleného činu. K předpokladum tak?veho n~r?ku na
Ježi i čin o sobě, objektivně, bezprávný a (subJekhv,11l) Vlna skudcov,a. 
Strana žalující míní že tyto předpoklady jsou splneny. DOVOZUJe, ze 
z předpisů zákona 'čis. 143/1920,~ z prováděcí~o ,nařizení 114/1~21. 
vyplývá, že podíl zaměstnancu na clstém Zl,sku ma byh vypl~cen revlrn,1 
radě co možná nejdříve; žalovaný Jako predseda pod11lkove r~dy p;y 
zanedbal svou zákonnou povinnost svolati pod11lkovo~ radu vcas" hm 
prý porušil zákon a proto prý ručí za škodu žal~bkY,m z toho vzeslou. 
Vinu žalovaného shledává zejména v tom, že porusllpredpl~ ~ 7 od~t. (3) 
na řízení čís. 114/1921, a dovozuje, že jde o hrub<; zavmem, po.nevadz 
žalovaný přes opětovné upomínky nesvolával s~huzI po?mkov~ ;ady. 
Ostatně prý stačí i zavinění lehké, poněvadž se zalobkyne domaha na
hrady skutečné škody, nikoliv i ušlého zisku. Vytýká, že prv~l ~oud 
posoudil věc nesprávně po stránce právní, neshledav na. strane zalo~ 
vaného zavinění a proto žalobů zamítnu!. Soud odv?lacl neshledava 
odvolání důvodným. § 7 (3) nařízení 114/19~1, Je~oz se odvol,atelka 
dovolává, nepředpisuje určité lhůty pro svolám schuze podmko~e ,rady 
ke stanovení podílu zaměstnanců na čistém zisku. Lhůta !ato nel2l ~rede~ 
psána ani jinde v zákoně nebo v pr?váděcím nařízení, ,Pres, t?, ze Jma~e 
lhůty jsou tam přesně určeny; nem tedy stanovlsk? zalu]lcl s!rany, ze 
žalovaný měl schuzi svolati do čtrnácti dnů po .valnyc~ hromadach uhel
ných společností, oduvoděno a nelze Je zeJmena oplrah o ,do~lov § ~ 
(3) nařízení čís. 114/1921. Za tohoto stav~,.nelze v tom" ze. za:ovany 
svolal schůzi podnikové rady na 5. (10.) zan 1928 shledav::h zreJl~ou 
nedbalost ani hrubé zavinění. Tvrzení, že hrubá nedbalost zalovaneho 
vyplývá z toho, že schůze nesvolával, ač. ,byl prý o to op,ětov~ně .upo
mínán, není prokázáno. Z pře~ne.su žalu]lc~ ~trany .a z predlozene ko
respondence vyplývá, že se revlrm rada obrahla dopISy ~e dne 21. srpna 
1928 na obě uhelné společnosti (tedy nikoli na žalova~e~o) s dotazem, 
proč jí nebyl 10% podíl na čistém zisku dosu,~, poukazan .. Byly-h pak 
schůze podnikové rady svolány na 5. a 10. zan 1928, nejde o odklad 
nijak značný, ano podle §§ 7a.1? naříze,ní čís. 1104/:921 Je~t,nutno, 
by se všem členům dostalo pozvam ale spon osm dnu,pred schuz!. ~oud 
odvolací sdílí názor prvního soudu, že by žalobkyne musIla prokazah 
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hrub~ ~avině~í žalov~ného,. j~žt? jde o náhradu ušlého zisku. talobkyně 
domaha se nahrady Uj';'y, jez jl vzešla tím, že jí podily na čistém zisku 
byly .vypl~ceny opoz?eně,. a vypočítává újmu tu 5% úroky z podílů; 
~vadl jeste ':. od,volacl~ SpiSU na odůvodnění svého názoru, že se každá 
j!~hna pr?~te ,behem casu rozmnožuje o úroky. Škodou rozuměti jest 
ul'2'u .pO."IÍ1VnJ, skutečné zmenšení jmění. Jde však o ušlý zisk ne do
':Ihl:h ~~k,do prospěch~, j~!ž jinak mohl očekávati (§ 1293 obl zák.). 
Ze zalu.llCl strana utrpela Jmou újmu, než že jí ušel úrok, nebylo aní 
tvrzen,o., Na doklad svého tvrzení, že nejde o ušlý zisk, nýbrž o škodu, 
~ovola~a se odvolatelka doslovu § 1333 obč. zák. Než, nehledíc k tornu 
ze o predpls ten!o nejde, jelikož žalovaný nebyl dlužníkem žalujíc! 
strany, je~t 'poukaz':Í1 k tornu" že občanský zákoník, ač v §§ 1293 a 
1~23 rozhsuJ,e ~ez~ sk,odou a uslým ziskem, na jiných místech tak přes
~e ner~zezna,va, nyb;z druhdy slov~m škoda označuje vůbec utrpěnou 
ujmu. Ze se zalovany dopustll hrube nedbalosti nebo hrubého zavinění 
soud odvolací neshledává. ' 

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

Dů vod y: 

, Pokud"žalova,;ý poukazuje v o ?ovolací odpovědi k tornu, že sporná 
vec nepatn na porad práva, nemuze se dovolací soud námitkou tou za
?ývati, ježto, otázka přípustno~ti pořadu práva byla právoplatně rozře
sena formalmm usnesemm prveho soudu, proti němuž žalovaný nepodal 
rekurs (srov. plen. ro~h: čís. 3775 sb. n, s" pak rozh. 6104 a 6545 sb. 
n: s.), ťok~d, zalovanJ: 1 v, dovolací odpovědi namítá procesní nezpúso
bllost zaluJlcl strany, Je vytka ta bezdůvodná a stačí k jejímu vvvrácení 
odkázatí žalovaného na odůvodnění napadeného rozsudku s n'ímž do-' 
vol~cí soud souhlasí, a k němu j~l: dodává, že se v důvodové zprávě 
k, z,:kontt ze dne 25. unora 1920, C1S. 144 sb. z, a n. o závodních a re
vlr~lch r~dách ~ři hor~ictví mluví výslovně o revírní radě jako o korpo
raCi), takze J.est 1.' pokladati za ,právnickou osobu podle § 26 obč. zák. a 
tudlz z~ zpuso~llou, s.amostatne Jednali na soudě po rOZUmu § 1 c, ř. s. 
Pokud zalovany trva I v dovolacl odpovědi na námitce nedostatku aktiv
ního oprávnění žalující strany ke sporu, správně dovodily nížší soudy že 
nedostatku toho tu není. Podle § 13 zákona ze dne 25. února 1920 Čís. 
143 ~b. z',a r!, přísluší nárok na přikázání stanoveného podílu zaměst
nan~u na ,C1St~'2' ztsk~ výhradně revírní radě. Může se proto jeho zapla
cem,?~mah~ŤJ Jen revl;nJ rada a tudíž í uplatňovatí veškeré nároky, sou
~lseJlcl s. vyplatou. Tlmto nárokem jest zažalovaný nárok na náhradu 
skody a Jest tu"opodstatněna aktivní legitimace žalující revírní rady 
k souzene rozepn, 

Poku~ jde o dovolánJ, kte:~ je opř,eno .o dovola~í dú~ody čís. 2, 3 a 4 
§ ,503 c', r. .s., Jest se predevslm zabyvali dovolacl111 duvodem nes práv
neh? pr:,v,mho po~ouzení (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). žalobkyně spatřuje hrubé 
z~v!nem, z,alov:,neho a !ím, jeho povínnosti k náhradě zažalovaných 
uslych JI uroku v tom, ze zalovaný nesvolal jako předseda podnikové 
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raclyschůzi pro ustanovení podílu zaměstnanců na čistém zisku hned po 
valných hromadách uhelných společností, konaných v červnu 1928, ný
brž že tak učinil proti předpisu třetího odstavce § 7 vládního nařízení ze 
dn~ 23. března 1921, čís. 114 sb, z. a n. až v měsíci září 1928, takže jí 
uhelnými společnostmi byly poukázány podily zaměstnanců na čistém 
zisku společnosti až dne 15. září 1928 a 21. září 1928, čímž jí zaviněním 
žalovaného ušly z přikázaných částek zažalované úroky. Zřejmo, že ža
lobkyně opírá žalobní nárok o bezprávný čin žalovaného (§ 1294 obě, 
zák.). žalovaný tento čin popírá, tvrdě, že se ustanovení třetího odstavce 
§ 7 cit. vlád. nař. nevztahuje na schůzi, v níž se po valných hromadách 
uhelných společností ustanovuje podíl zaměstnanců na čístém zisku, 
nýbrž na schůzi, o níž mluví třetí odstavec § 3 čís. 2 cit. nař. a již jest 
svolati tak, by připomínky podnikové rady k návrhu, podle něhož se 
má rozděliti čístý výtěžek majitelů podniku a podle toho stanoviti podíl 
zaměstnanců na zisku, ještě včas byly sděleny valné hromadě uhelných 
společností, a poukazuje k tomu, že § 7 cit. nařízení mluví ve třetím 
odstavci jen o jedné schůzi a že proto nelze schůzi tou vyrozumívati 
jinou schůzi, než kterou má na mysli třetí odstavec § 3 čís. 2 cit. nař., 
ježto jen na těchto připomínkách nelze se usnésti při pravidelných čtvrt
letních schůzích podnikové rady, neboť schůzi za účelem usnesení 
o těchto připomínkách jest svolati podle potřeby, t. j. podle toho, kdy 
se bude konati valná hromada uhelných společností. Z toho žalovaný 
vyvozuje, že se ustanovení třetího odstavce § 7 cit. nař, netýká svolání 
schůze k ustanovení podílu zaměstnanců na čistém zisku. Než dovolaci 
soud sdílí názor odvolacího soudu, že ustanovení třetího odstavce § 7 
cit. nař. má na mysli, jakž plyne z doslovu tohoto odstavce, schůzi pro 
stanovení podílu zaměstnanců na čistém zisku, a že o této schůzi před
pis ten stanovÍ, »že se svolává podle potřeby«. To vyplývá z celého stavu 
věci, neboť podle § 13 zákona ze dne 25. února 1920, čís, 143 sb. z. a n. 
přikáže se podíl zaměstnanců na čistém zisku revírní radě do čtrnácti 
dnů po jeho stanovení podnikovou radou, takže schůze podnikové rady, 
v niž se podíl ten stanoví, jest předpokladem pro jeho přikázání revírní 
radě. Aby přikázání to nebylo oddalováno, ustanoveno ve třetím od
stavci § 7 vládního nařízení ze dne 23. března 1921, čís. 114 sb. z, a n., 
že schúzi k ustanovení tohoto podílu jest svolati podle potřeby, t. j., že 
se nemá ponechati stanovení tohoto podílu až do nejbližší pravidelné 
čtvrtletní schůze podnikové rady, pokud se nekoná brzy po valných hro
madách uhelných společností, nýbrž že jest dlužno svolati k tomu cíli 
zvláštní schťtzi. Než přes to, že žalovaný se tak, jak vyloženo, nezacho
val, nelze spatřovati v Llmto jeho opominutí zavinění po rozumu § 1295 
obč. zák. a násl. Jde o výklad § 3 čís. 2 a § 7 vládního nařízeni ze dne 
23. března 19'21, čís. 114 sb, z. a n., Přihlíží-li se k tornu, že doslov 
třetího odstavce § 7 tohoto nařízení, mluvě jen o jedné schůzi, kterou 
podle potřeby jest svolati, ač nastává taková potřeba pravidelně i při 
schttzi, o níž mluví třetí odstavec § 3 čís. 2 cit. nař., není přesný tak, 
by nepřipouštěl mylný výklad, nelze shledati v tom, že žalovaný vzta
hoval předpis třetího odstavce § 7, jak tomu nasvědčuje jeho dopis ze 
dne 12. prosince 1928, na schůzi, jež se konati má podle třetího odstavce 
§ 3 čís. 2 cit. nař., jeho zavinění, neboť nesprávný výklád právní normy 
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~ení ještě. zav111em111 .. O z.~vinění by mo~la bfi řeč teprve, kdyby byl 
zalovany Jednal proh lepslmu svemu svedom!. Že tomu tak bylo, jest 
vyvráceno řečeným dopisem žalovaného ze dne 12. prosince 1928. I prvý 
soud sdílel názor žalovaného, že podíl zaměstnanců na čistém zisku 
jest stanoviti až při prvni pravidelné čtvrtletní schůzí podníkové rady 
svolané po valném shromáždění uhelných společností, odvolávaje se na 
ustanovení druhého odstavce § 3 čís. 2 cit. nař. Než předpis ten stanoví 
jen, že se zprávy podle druhého odstavce § 3 čís. 2 cit. nař. podají při 
prvé schůzi podnikové rady svolané po valném shromáždění uhelných 
podniků; tím však není stanoveno, že touto první schůzí musí býti až 
pravidelná čtvrtletní schůze, nýbrž může jí a má býti, je-li toho potřeba, 
I schůze svolaná podle třetího odstavce § 7 cit. nař. Ježto však, jak 
uvedeno, nelze přičítati žalovanému zavinění pro mylný výklad vládního 
nařízení ze dne 23. března 1921, čís. 114 sb. z. a n., není tu ani povin
nosti k zažalované náhradě škody. Kromě toho je zažalován, jak správně 
uvádí odvolací soud, ušlý zisk, takže by se k odsouzení žalovaného 
vyžadovalo jeho hrubé zavinění, o němž však za vylíčeného stavu věci 
nemůže býti vůbec řeč. Byla proto právem zamítnuta žaloba. 

čís. 10655. 

Nepodány-li námitl<y proti soudní výpovědi, nelze Iunotněprávní ná
mitku, že byt podléhá ochraně nájemníků, ani rekursem ani žalobou 
vznášeti teprve v exekučním řízeni. ' 

Pronajímatel, vydobyvši si právoplatnou výpověd', nemusí za úče
lem povolení exekuce ještě prokazovati, že nejde o byt nebo místnost 
pohléhající ochraně. 

(Rozh. ze dne 30, března 1931, R II 43/31.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci vyklizením na základě 
soudní výpovědi, proti níž nebyly podany námitky. Rek u r sní s o u d 
exekuční návrh zamítl. D ú vod y: V rozhodnutí ze dne 23. prosince 
1926, čís, 6633 sb. n. s. vyslovil nejvyšší soud zásadu, že jest na pro
najímateli, žádá-li o exekuční vyklizení na základě soudní nebo mimo
soudní výpovědi, proti níž nebyly podány námitky, by prokázal, že jde 
o některou z výjimek § 31 zák, o ochr. náj. Strana vymáhající předložila 
k žádosti o nucené vyklizení průkaz městské rady, podle něhož dvorní 
budova v domě čís. 4 Újezd v P. byla k účelům bytov'ým přestavěna 
na základě svolení městské rady, kterým bylo zároveň uděleno povo
lení k užívánÍ. Tato listina nestačí, by žádaná exekuce vyklizením z bytu 
byla povolena, ježto neobsahuje potvrzení o tom, že jde o místnosti, 
které byly po 1. květnu 1924 nově zřízeny nebo z neobytných na obytné 
upraveny a pronajaty, a že tudíž jde o jednu z výjimek, stanovených 
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v § 31 zák. o ochr. náj. Předložený průkaz jest tudíž nedostatečný a ne
mohla proto na jeho podkladě býti povolena žádaná exekuce. 

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

D ú vod y: 

Nejvyšší soud neshledal .záva.d~, by nebyla, po~~lena .~~ekuce na 
základě právoplatné soudní vypovedl, dané vymaha]lclm ventelem po
vinným. Právoplatná výpověd' obsahuje podle § 562 c. ř. s, příkaz soudu, 
by najatý předmět v určeném čase pod uvarováním exekuce byl :;de
vzdán nebo byly proti výpovědi podány námItky u soudu. Tento pnkaz 
jest usnesením a podle § 1 čís, 4 ex, ř., ex~k~čn~~ htulem., Jeh? vyk~
natelnost není závislá na t0111, že vymahajlcI ventel poda prukaz, ze 
najatý byt anebo místnost nepodléhá ochraně nájemníků. Nejde aI:I 
o skutečnost, na níž by vykonatelnost výpovědi byla ve smy;lu §. 7 e~. ;. 
závislá. Okoluost, že byt nebo místnost podléhá ochrane na]em111~~, 
nečiní výpověď' a řízeni výpovědní po~le § 560. a n~sl. c. L s. nepn: 
pustným, neopodstatňuje námItku nepnpust~osh poradu prava, nybl z 

múže odúvodniti jen věcnou námItku, o 111Z soud ve sporu rozhodl~~ 
věcně rozsudkem, po případě tak, že výpověď z toho důvodu zruSI 
(§ 572 c, s. ř., srov. nál. čís. 2278,3741,5465,6076, 6596, 82~7 a 6838 
sb. n. s.). Nepodá-Ii nájemce námitky pr,oh SOUd111 o ~ypovedl,. v~]d~ 
příkaz v ni obsažený proti němu v moc prava, a nemuze hmotnepr:'~111 
obranu, kterou měl uplatniti námitkami, vznášeti, tep~ve v, exekUC~l111 
řízení ať rekursem nebo žalobou. To by bylo obchazemm pravoplatneho 
rozho'dnutí. Není správny názor, že pronajbnatel, vydo?~vší si právo
platnou výpověd', musí za účelem povolem exekuce Jeste prokazovati, 
že nejde o byt nebo místnost podléhající ochra~ě. To, nelze Vy~OdltI 
ze zákona o ochraně nájemníkú. V § 1 tohoto zakona ]~st s;ce prede~ 
psáno, že si pronajímatel musí vymoci svoleni soudu k vypovedI, a take 
§ 7 druhý odstavec zákona o ochl'. náj, ustanovuje, že nelze, ustan?vení 
§ 1 vyloučiti smlouvou stran. Ale toto ustanovenI chce chranIÍl na]em
níka, pokud ochrany užíti chce a ji potřebuje, ale nebrá,ní mu, ~y ~: 
ochrany, které již požívá, dobrovolně nevzdal pro určlty nastavsI pz 
případ a nezavázal se k vyklizení (srov. nál. čís. 1791, 5528 a 587: 
sb. n. s,).Nenitedyzávady, by se nájem~e nevzdal?chranypronastavsl 
jjžJ)říp,!d~vl']J~věar!Ílú,žéseyidá namitek;áť io. ú~iní výslovně ,nebo 
mlčky tím, že námitky nepodá. ProtO' nelze z toho, ze § 7, druhy od-

~1i'taveť, iakóiúió Odú. 11-Aj: vyluČuje smluvní vyloučení ustanovení § 1 
tohoto zákona, dovozovati, že právoplatná výpověď soudní má jen tehdy 
účinek, prokáže-li pronajímatel, že se výpověď týká bytu nebo míst
nosti nechráněné. Vždyť pravomoc soudního rozhodnutí nelze vylou
čiti tim, že byla zmeškána námitka hmotněprávní, i kdyby dokonce 
odpůrci příslušela podle velícího předpisu zákona. 
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čis. 10656. 

Ručení za škodu z provozu silostrojů (zákou ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák.). 

Řídič auta ručí za povahu a za zvláštní způsob auta, za selhání nebo 
za nedostatek jeho činnosti za všech okolností. Zákon má na zřeteli 
škodné příhody, jež, třebaže je nelze předvídati a zameziti, jsou udá
lostmi v provozu silostrojů obyčejně se přiházejíclmi, mají příčinu ve 
zvláštní povaze provozu a vznikají v provozu samém. 

(Rozh. ze dne 30. března 1931, R II 90/31.) 

Žalobce byl neznámým chodcem sražen s chodníku na chladič auta, 
upadl před kolo auta a byl autem poraněn. Žalobní nárok na náhradu 
škody proti řídiči auta neuznal pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce 
důvodem po právu, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a 
vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci znovu projednal a 
rozhodl. D ů vod y: Není pochybnosti o tom, že nákladní auto, které 
žalovaný řídil, žalobce zachytilo a poranilo. žalovaný ručí tedy za škodu 
tím způsobenou (§ 1 aut. zák.). žalovaný namítal, že nehodu zavinil 
žalobce a třetí osoba a že nehodě nemohl předejíti (§ 2 aut. zák.). Vinu 
žalobce vidí žalovaný v tom, že skočil před nákladní vůz, po případě 
v tom, že přiběhl, skočil, spatřiv auto, zpět, narazil na neznámého 
muže, odletěl před chladič auta. Vše to vyplývá z udání svědkyně Anto~ 
nie T -ové s tou změnou, že žalobce padl na auto, poněvadž ho neznámy 
muž od sebe odrazil. Však, i když tomu tak, nelze říci, že žalobce byl 
bez viny. Jest totiž za to míti, že neznámý muž žalobce odrazil, poněvadž 
žalobce na něho narazil, že tedy žalobce počin onoho neznámého muže 
vyvolal. První stolice tedy nepochybila, uznavši, že žalobce je svou ne- . 
hodou spoluvinen. Vinu neznámého muže spatřuje žalovaný v tom, že 
žalobce odrazil zpět do jízdní dráhy. Svědkyně Antonie T -ová to po
tvrdila. Není tedy příčiny tomu nevěřiti. Následkem toho jest usuzovati, 
že vina na žalobcově nehodě stíhá i neznámého muže. Vše to nezbavuje 
však ještě žalovaného jeho zodpovědnosti. Bylo by tomu tak, kdyby 
bylo prokázáno, že žalovaný nehodě zabrániti nemohl, ačkoliv dbal všech 
předepsaných a odborných opatrností při opatrování auta a při jeho 
řízení a že nehodu nelze sváděti na povahu vozidla nebo zvláštní způ
sob, selhávání nebo nedostatky činnosti. V tom ohledu žalovaný uváděl, 
že jel zcela mírnou rychlostí, kterouž ještě zpomaloval, by rychlost vozu 
na křižovatce byla pod 6 km, že okamžitě zabrzdil a zůstal státi na místě 
pokud se týče takřka na místě. Netvrdil tedy, že jel po levé straně ulice 
a že dával předepsané znamení. Než tento nedostatek nelze žalovanému 
zazlívati, poněvadž v trestní věci tvrdil, že jel po levé straně ulice a dá
val předepsaná znamení a následkem toho prvá stolice, která tyto SpISy 
znala, měla žalovaného podle § 182c. ř. s.vyzvati k doplnění před
nesu a k udání potřebných důkazů. Neučinivši tak zavinila, že řízení 
zůstalo kusým a že nepřišly na přetřes okolnosti pro rozhodnutí důle-
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"té Než toto opomenuti soudu nemůže žalovanému prospěti, poněvadž 
~:,i 'netvrdil, že nehodu žalobcovu nelze sVádě,ti na povahu vo~idla, neb~ 
zvláštní zpelsob, selhávání nebo nedostatky vyko~noslI a 'p~ne~adz nem 
důvodu se domnivati, že právní zástupce zalovaneho ne~edel, z,: b~ tak 
měl učiniti. Z toho důvodu nesejde na tom, zachoval-~ zalo~any ~rede
psanou rychlost. Jen k vůli úpl~osti budiž ,~vedeno, ze pr~a sto~Ice to 
považuje za prokázané, a to pravem. SnazI-h se odvolanI vyvratItI, t~ 

oukazem k tomu, že po pádu žalobce na chladIč auta ~uto, Jelo Je~te 
~ 01 40 cm, jest je odkázati na znalec~~ posudek, podle. neohoz auto teto 
dráhy k zastavení potřebovalo, jakoz 1 na to, ze nem d~vo~~ se do
mnívati, že tento posudek není správný. Jde tedy o to, pke vyse spolu~ 
vina žalovaného dosahuje. A tu dovolací soud, hledě k nebez~ečn~~h 
vozidla žalovaného, má za to, že spoluvina žalovaného dosahuJe. vyse 
součtu spoluviny žalobcovy a neznámého muže. Je tedy žalo vany po
vinen nahraditi žalobci polovinu škody. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by nehledě ke zrušovacímu důvodu, znovu rozhodl. 

D ů v O' d y: 

Podle § 1 aut. zák. J~st .říd!č sil?stroje ~,odpo~ědnýo za šokodu. z p;o
vozu silo stroje, neprokaze~h ?ektery ,z ~yvmo~aclc,h duvodu uv~denych 
v § 2 aut. zák. Vyvi.ňovacI duvody, ze skodt:,a ~d~lo~! b~la zpu~ob,:na 
zaviněním třetího nebo poškozeného san;a a. ze 1, pn radnych ~ vecny~h 
opatrnostech ve vedení silo stroje a z~~hazem. s mm nen~ohla byt! ~dvra
cena, mají ovšem stejnou váhu, a sta~I, by~-h ,leden ,z m~h pro~az.an, by 
řídič auta byl spraštěn odpovednostI. Le~ dukaz; ~e ,ne~~~, tretI nebo 
poškozený sám škodnou událost zavinil, predpoklad.a, .ze ndI.c auta db~1 
veškerých řádných a věcných opatrnostI ve ved~m sII,ost;o)e a z,,:c~a~ 
zení s ním, poněvadž by jinak nebylo lze mlu,~ItI o v)ducnem zavmem 
třetího nebo poškozeného sama a bylo by pOUZltI čtvrt~ho odstaov,ce §,2 
aut. zák. Další vyviňovací důkaz, důkaz, že škodná udalost nemuze byy 
dovozována ani z povahy silo stroje, aní ze zvláštního způsobu, ze selha.
ní neb z nedostatku jeho činnosti, musí býti podán za všech okolno~tI: 
neboť řídič auta ručí za povahu a za zvláštní zp~sob auta, za ,selhan~ 
nebo za nedostatek jeho činnosti za všech okolnostI. Jde ~u o ryzl!UČen~ 
za výsledek. Bylo tedy zkoumati, zda se podařil žalova~emu vyvmova~I 
důkaz. Prvý soud právem zodpověděl t;,to 5'tázku kladne, .ano bylo, zJ!S
těno, že žalobce autem byl zachycen t)m, ze byl s ~hodmku neznamym 
chodcem, který šel po chodníku, sražen na chladic a pak upadl pre,d 
kolo auta, a že tato událost i při řádných a věcných opatrnostech pn 
řízení auta a zacházení s ním nemohla býti žalovaným odvrácena. Po
kud jde o otázku nadhozenou odvolacím soudem, zda ž~lovaný dal vý
stražné znamení, jest podotknouti, že ve sporu nebylo vubec tvrzeno,.ze 
žalovaný nedal výstražné znamení, a že v řízení prvé stohce nevy~lo 
najevo, že podle okolnosti případu bylo třeba je dáti. Podle § 48 mm. 
nař. ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. není řídič auta povmen, by 
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za jízdy stále dával výstražná znamení, nýbrž má je dáti, jen když jest 
toho třeba ~ včas; zařídíl-Ií si tedy řídič auta jízdu tak, že na křižovat
kách a na Jiných nepřehledných místech i bez výstražného znamení lze 
se vyvarovati nehodě, není třeba, by dával znamení. O tom, že žalovaný 
tel' po levé straně, ulice ve směru své jízdy, nemůže býti pochybností, an 
z~l~~c~~, ~yv srazen s chod!1íku po I;Vé straně auta, upadl na chladič 
pnJIzdeJIclho auta, Ostatne odvolacl soud neshledal podstatnou vadu 
řízení v, tom, že prvý soud neučinil zjištění, zda bylo dáno výstražné 
znamem a zda auto jelo po levé straně a z toho důvodu také nezrušil 
rozsudek ~rvého soudu; Otázkou však, zda škodnou událost nebylo lze 
dovozovah z povahy sIlo stroje nebo ze zvláštního způsobu, ze selhání 
nebo z nedostatku jeho činnosti, zabýval se prvý soud, a, připojiv se 
k posudku znalce, dospěl k přesvědčení, že škodnou událost nelze vy
vozovati z této příčiny, Nelze přehlédnouti, že zákon má na zřeteli škod
né příhody, jež třeba nelze předvídati a zameziti, jež jsou však událostmi 
v provozu silostrojů obyčejně se přihazejícímí, mají příčinu ve zvláštní 
povaze provozu a vznikají v provozu samém, jež tedy nejsou způsobeny 
jediné a výlučně příčinami z venčí se přiházejícími (prasknutím pneuma" 
hky, P?rouchání ~troje, ~elhání činnosti stroje, smyk), dále zvláštní po
vahu sI1ostroje, pn jehoz provozu došlo k úrazu (pestrý nátěr, oslňující 
H;f1ektory a ~od, srov, dův, zprávu k první vlád, předloze čís, 2068 
~nL k tesnopls, pro!. posL sněmovny vídeňské XVII sese 1904, vysvět
lIvky k 2 vlád, předl. čís, 2 příL k těsnop, pro!. panské sněm, vídeňské 
XVII sese ! 907)" Příhod~ nebo taková vada ve sporu nebyla tvrzena, 
a mc nevysl;, najevo, z ceho by se mohlo dovozovati, že škodná udá
lost byl,: zJ;,usobena takovou příčinou, Usoudil-Ii tedy odvolací soud jen 
z toho, ze zalovaný netvrdil výslovně, že nehodu žalobcovu nelze svá
děti na povahu vozidla nebo zvláštní způsob, selhání nebo nedostatky 
výkonnosti, že je řídič za škodu žalobci vzešlou z části zodpovědný a že 
proto třeba zabývati se výší uplatněných nároků, neposoudil věc správně, 

čís. 10657. 

Postup pohledávky, o niž jest zahájen spor mezi postupitelem a po
stoupeným dlužníkem, pro případ, že postupitel ve sporu zvilězl, není 
postupem pod výminkou. Soudní smír, júnž byla pak pohledávka ve 
sporu uznána, jest v rozsahu smlru vítězstvím postupitele ve sporu a 
působí jako kumulativní novace i ve prospěch postupníka. 

(Rozh, ze dne 30, března 1931, Rv II 189/30,) 

Žalovanému byla proti Františku K-ovi povolena exekuce zabavením 
a přikáz~ním k vybrání pohledávky 10,000 Kč, jež příslušela dlužníku 
proh Alolsu K-OVl, a to na základě soudního smíru, uzavřeného dne 11, 
p:?since 19,28 ve sporu, Žalobou, o niž tu jde, domáhal se Jan F, ne
pnpustnosh exekuce na pohledávku, tvrdě, že mu Frantíšek K dne 2'5, 
září .1928 postoupil onu pohledávku 10,000 Kč, Pro c e sní s o u d 
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p r v é s t o I i c ~ uznal p,odle žaloby mimo j~né z těcht? d~ ':' o d ů: 
Námitka žalo vane strany, ze pohledavka ze smlru nebyla zaluj1cl strane 
postoupena, jest bezpodstatná, Zjištěno jest sice postupní listinou, že 
pohledávka, kterou měl František K. za Aloisem K-em, byla postoupena 
již dne 25, září 1928, kdežto s:nír mezi o,běma, stranan;í uzavřen byl 
teprve dne 19, prosince 1928, avsak v platnem pravu uznano jest zClzem 
rei Iitigiosae s účinky soukromoprávními za sporu (§ 234 c, ř. s,) a 
mylný jest i další názor ža~ované strany, že ~mírem pohledávk~ F;an: 
tíška K-a teprve vznikla, Vzdyť novace ma raz nejen pnvatrvm, nybrz 
i kumulativní, a v souzeném případě byla žalované straně postoupena 
táž pohledávka, která byla zažalována, o které ve sporu jednáno, a která 
pak smírem ze dne 19, prosince 1928 byla jen utvrzena, Vždyť žalována 
byla pohl~dá~ka "Kč 10,000 z důvo,du navrácení kupní c~ny" ve stejl:é 
výši a z tehoz duvodu byla FrantJsku K-OVl ve smnu pnznana, takze 
smír jest vlastně podrobením se žalobnímu nároku, Má proto soud za 
prokázáno, že pohledávka Františka K-a, byvši řádně žalující straně 
postoupena, stala se vlastnictvím žalující strany a jest proto vedení 
exekuce na tuto pohledávku ve smyslu § 31 ex, ř. nepřípustné, Od
vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdíl. D Ů vod y: Není správ
ný. názor odvolání, že pohledávka původní zažalovaná postupitelem a 
pohledávka ze smíru nejsou totožné a že pohledávka ze smíru nemohla 
býti žalobci postoupena, poněvadž jí v čase postupu ještě nebylo, Jíž 
z ustanovení poslední věty § 1379 obč, zák, plyne, že řečený smír má ráz 
kumulativní, nikoliv privativní a není pochybnosti ani o tom, že postou
pená pohledávka smírem nezanikla, by jím pozbyl postup účinnosti. Po
někud jiný by býval právní stav, kdyby postupítel byl smírem získal mé
ně, než co žalobci postoupil, poněvadž žalobce by pak v poměru k postu
píteli nebyl povinen smír ujednaný bez jeho souhlasu uznati, ale v sou
zeném případě získal smírem právě tolik, kolik postupitel postoupil ža
lobci, takže i tato obtíž je tu vyloučena, Neodpovídá skutečností, že na
padený rozsudek vychází z názoru, že smír, o nějž tu běŽÍ, má zároveň 
ráz novace privalívní a kumulativní, poněvadž rozsudek jen všeobecnč 
uvádí, že novace může míti ráz kumulativní.i rái privativní, ale výslovnř 
správně zdůrazňuje, že novace, jíž se- zabývá, má ráz jen kumulativní. 

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

Dťrvody: 

Pokud jde o právní posouzení věci, dovozuje dovolatel: I, že postup 
pohledávky Františkem K-em Janu F-qvi byl podmíněným, že byl vázán 
na podmínku vítězství Frantíška K-a ve sporu Ck II a 503/28 a že smlr 
ve sporu tom uzavřený není vítězstvím ani té) ani oné strany, a 3. že 
pťrvodní sporný právní poměr mezi Františkem K-em a Aloisem K-em 
byl smírem ze dne 11, prosince 1928 prohlášen za í'rušený, že tento smír 
nemá povahu novace kumulatívní podle § 1319 obč, zák" nýbrž že jest 
v něm spatřovatí narovnání podle § 1380 obč, zák., že jím zabavená 
pohledávka teprve vznikla a nemohla tedy před tím býti postoupena ža-
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lobci. S Jovolatelovými právními vývody nelze souhlasiti. Ze zjištění 
prvého soudu, že František K. řekl Janu F-ovi, že mu postupuje svou 
pohledávku za Aloisem K-em pro případ vítězství ve sporu, neplyne 
ještě, že se postnp stal pod výminkou ve smyslu §§ 897, 6,96 obč. zák., 
a odvolací soud výstižně vyložil, že šlo ve skutečnosti o samozřejmý 
předpoklad. Ani v postupní listině ze dne 25. září 1928, jež byla hned 
potom sepsána a Františkem K-em podepsána, není o nějaké výmince 
postupu zmínky. Ostatně smír uzavřený ve sporu Ck II a 503/28 byl pro 
Františka K-a ve skutečnosti vítězstvím co do částky 10.000 Kč, o kte
rou jde, neboť se jím Alois K. zavázal, že vrátí Františku K-ovi 10.000 
Kč, to jest stejnou částku, jež byla zažalována. Nejvyšší soud schvaluje 
také názor nižších soudů, že soudním smírem co do částky 10.000 Kč 
byla dosavadní obligace mezi Františkem K-em a Aloisem K-em beze 
změny v právním důvodu a ve věci hlavní utvrzena zřízením nové obli
gace nesoucí se k témuž plnění, že tudíž šlo o platební slib, novací ku
mulativní, pro kterou mluví též domněnka § 1379 obč. zák. Po té stránce 
odkazuje se dovolatel na správné důvody nižšícb soudů, jež nevyvrátil. 
Rozhodnutí čís. 3405 a 3503 sb. n. s., na něž poukazuje dovolání, nedo~ 
padají na souzený případ, any mají zcela jiný skutkový a právní základ. 
K vývodům dovolatelovým se ještě připomíná, že v tomto sporu nejde 
o otázku, mohl-li hy někdo jiný než strany nabýti práv z exekučního 
titulu vzniklého ve sporu, nýbrž jde jen o to, byla-li žalovaným exekučně 
zabavená pohledávka totožnou s pohledávkou postoupenou již před tím 
žalobci, dále že předmětem postupu mohou býti podle § 1393 obč. zák. 
a § 234 c. ř. s. i pohledávky sporné, a že dovolatelem zdůrazňovaná 
okolnost, že postoupený dlužník Alois K. byl o postupu vyrozuměn te
prve po uzavření smíru, nepodporuje nijak stanovisko jím hájené, nýbrž 
spíše nasvědčuje tomu, že se postup a vyrozumění o něm vztahovaly 
právě na pohledávku smírem utvrzenou. 

čis. 10658. 

Rozlišujícím znakem mezi smlouvou trhovou a smlouvou o dílo jest, 
co bylo podle úmyslu stran hlavnlm předmětem a účelem smlouvy, a 
teprve, kdyby o tomto úmyslu stran vznikly pochybnosti, jest se říditi 
vykládacím pravidlem § 1166obč. zák. Pokud šlo o kupní smlouvu při 
objednávce prádla podle míry. 

Co do vykonatelnosti exekučnich titulů, vzniklých v republice Ra
kouské, v republice československé platí ustanoveni § 80 čls. 1 ex. ř. 
Byla-Ii příslušnost rakouského soudu vyloučena vzhledem k § 6 zákona 
o splátkových obchodech ze dne 27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák., nenl 
exekučnl titul vykonatelným na území československé republiky. 

(Rozh. ze dne 31. března 1931, Rl 154/31.) 

Vídeňská firma dodala tuzemci prádlo na splátky. Ježto nezaplatíl, 
žalovala ho dode.vatelka u vídeňských soudů, na základě dohody o při-
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slušnosti, spor vysoudila a vedla v tuzemsku .exekl~ci. Dlužník navrhl 
zrušení exekuce, ježto podle § 6 zákona o splat~ovych obchod~ch ne
mohla býti umluvena příslušnost vídeňských soudu. S, o udp, rve st .0-

1 i c e zamítl návrh na zrušení exekuce, maje za to,.ze tu neslo ~.splat
kový obchod, nýbrž o smlouvu o dílo. R.. e k u r ~ n~. ~ o u d zrusrl ~xe
kuci. D ů vod y: Ježto jest nesporno, ze vymahaj.rcr ~trana, ktera. se 
označuje jako atelier pro jemné, lux:1Sni a sporto.vnr pradlo ~odle mrrr, 
zhotovila povinnou stranou podle mrry obJednane pradlo zlatek. vyma
hající stranou dodaných a měla je dodati, nelze so~hla.srh, s nazorem 
prvého soudce, že v souzeném připadě n",jde.,o prodej, nybrz .o sm}ouvu 
o dílo a že vzhledem k tomu nelze tu prrhhzeli k ustan?venrm zakona 
o splátkových obchodech. Při zhotovení ta~ové~o pradl~ rozhodul~ 
spíše materiál, než práce, to tí'!1 spíše, p.o~evadz. povrnna stra.na, am 
netvrdila, ani neprokázala, že objednala pracI, ktera svou ]3~ostr pred
stihuje práci, jež v jiných případech jest spojena se zhotove~rm takove
hoto zboží podle druhu. Proto jest tento obchod posuzovatr ve smysl~ 
ustanovení § 1166 obč. zák. prvá věta jako smlouvu trhovou. Rekursm 
soud neshledává důvod odchýliti se od zjištění, k nimž prvý soudce do
spěl že totiž při tomto obchodě bylo ústně smluveno (§ 8 druhý odsta
vec 'splát. zák.) splácení trhové ceny ve lhůtách, to tím méně, ana se ~.y
máhající strana ve vyjádřeni o návrhu na zrušení exekuce spokopla 
s právními důvody a nenabídla osvědčení o tom, že trhovou cenu bylo 
podle smlouvy splatiti do lhůty dvanáctiměsiční, aniž byly při tom po
voleny splátky. Podle § 6 splát. zák. nelze u žalob z obchodů splátkových 
proti kupiteli uplatňovati sudištč smlouvy aniž sudiště smluveného sjJlnr
ště podle § 88 prvý odstavec, j. n. a dobrovolné podrobení se kupltele 
jinému soudu, než soudu jeho bydliště, jest neplatné, předpokládajíc,. že 
kupitel má řádné bydliště v obvodu působnosti zákona o splátkovych. 
obchodech. Otázku příslušnosti jest podle toholo zákonného ustanovenr 
posuzovati podle tohoto zákonného ustanoveni a míti k ní zřetel z úřad;-" 
a to až do doby, kdy dojde k exekučnímu zcizení. Vzhledem k tomu, ze 
povinná strana má bydliště v obvodu platnosti splátkového zákona, ne
mohlo podle § 6 splátkového zákona dojíti k platné smlouvě o přísluš
nosti okresniho soudu Wien-lnnere Stadt. Totéž platí i o sudišti podle 
§ 88 'prvý odstavec j. n. Jest tudíž povoleni exekuce krajským so~dem 
v Litoměřicích, pokud se týče i její výkon okresním soudem v Tephcrch
šanově nepřípustným, poněvadž právní rozepře nemohla býti zahájena 
před soudem rakouským. Doložka v objednacím lístku, že obě smluvní 
strany uznávají platnost rakouského zákona, jest bezúčinná, ana po
vinná strana jest občanem československým a objednávka byla učiněna 
v tnzemsku (§ 36 obč. zák.). 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověi dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Nejvyšši soucl souhlasí s názorem rekursního soudu, že v projed
návaném případě byla mezi stranami dojednána smlouva kupní, nikoli 
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smlouva o dílo. Rozlišujicím znakem mezi smlouvou kupní a smlouvou 
o dílo jest, co bylo podle úmyslu stran hlavním předmětem a účelem 
smlouvy, a teprve, kdyby o tomto úmyslu stran vznikly pochybnosti, 
jest se říditi vykládacím pravidlem § 1166 obč. zák. Nerozhoduje tedy 
o povaze smlouvy prostě skutečnost, že ta neb ona strana dala látku, 
a mohla by tu býti smlouva o dílo, třebas objednaný poskytl k dílu 
i látku. O kupní smlouvu půjde, je-li movitá věc, jež má býti dodána, 
určena jen druhově, poněvadž v takovém případě objednatel nemá co či
niti ani se způsobem, ani se zdarem výrobního postupu a nezdařilý vý
r~bek p.ředstavuje právě věc,)ak neby~a objednána. Je-li však objednaná 
vec IlldlVI?Uahsovana a kona-I! se prace již od původu k vyrobeni ob
jednan~ ~.ecI jen pro objednatele, jest to smlouva o dílo. (Srovnej roz
hodnutJ CIS. 1066, 4073, 4569, 5270 sb. n. s. a Ehrenzweig, Oas Recht 
der Schuldverhii1tnisse vydání z r. 1928, str. 516.) Rozhodnutí čís. 4073 
a 5270 sb. n. s., jichž se dovolací rekurs dovolává, mají na zřeteli pří
pady, kde byly objednány u krejčího obleky podle míry a byly také vy
zkoušeny na objednatelích, jimž šlo především o to, by obleky byly zho
toveny dokonale. Ale v projednávaném případě má se věc jinak. Po-. 
vinná strana objednala od vymáhající strany spodní pánské prádlo (ko
šIle a kalhoty), nikoliv oblek, vymáhající strana se sama označuje v ná
v~hu na P?volen! exekuce jako »t.ovárria na prádlo«, její závod jest ve 
Vldl11, kdezto objednatel bydhl v cech ách a objednávku učinil prostřed
nictvím zástupce firmy, z čehož jest usouditi, že objednatel neměl se 
zřetelem k vzdálenosti sídla továrny co činiti se způsobem a zdarem vý
roby objednaného spodního prádla. Toto prádlo bylo objednáno podle 
p~čtu k~sů, po trech kusech každého druhu, a plyne z povahy věci, že 
mrra kOSIl a kalhot byla uvedena jen k určení rozměrů objednaných kusů 
tú tím n,ejosou ještě índívidualisovány, neboť spodní pánské prádlo těch~ 
ze rozmeru mohlo by býl! dodáno nejen povinnému, nýbrž i každému 
j1l1ému objednateli, který má přibližně podobné tělesné rozměry. Pro 
posouzení skutečného úmyslu stran jest závažná zejména též nesporná 
o~ol~ost, že vymáhající strana sama uvedla v žalobě výslovně, že po
V1l1nemu prodala a dodala prádlo za ujednanou kupní cenu, neboť lze 
I z toho právem usuzovati, že hlavním předmětem a účelem smlouvy 
bylo, i podle ú.myslu vymáhající strany, opatření jistých věcí, určených 
jen .dru~ově, nrkohv. provedení určité práce, kterýžto úmysl se shoduje 
take s ur~yslem povmného. Rekursní soud má za zjištěné, že při objed
n~vce pradla bylo mezI povmným a zástupcem vymáhající strany ústně 
ujednáno (§ 8 (2) zákona čis. 70/1896), že kupní cena má býti zapla
cena ve dvanácti měsíčních splátkách. Tomu neodporuje okolnost, že 
v objednacim lístku bylo napsáno jen »offenl2 Monate~~ neboť toto 
?ezcela jasné vyjádření bylo náležitě vysvětleno, takže ne~í pochybné, 
ze jednothvé splátky měsíční byly určeny poměrně k úhrnné kupní ceně, 
~ nebylo třeba prováděti o tom ještě další důkazy. Ostatně se připouští 
I v dovolacím rekursu, že bylo na to myšleno, že povinný bude takové 
splátky konati. Jsou tedy splněny předpoklady pro použití zákona o ob
chodech splátkových ze dne 27. dubna 1896, Č. 70 ř. zák., neboť není 
sporné, že tento obchod byl vymáhající stranou učiněn v· provozovanr 
její obchodní živnosti, že není na straně kupujícího - soukromého 
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úředníka - jednáním obchodním (§ 10) a že věci byly kupujícímu ode
vzdány dříve, než byla kupní cena úplně zaplacena. Je-li tomu tak, platí 
v tomto případě též ustanovení § 6 zákona čís. 70/1896, jak správně 
vyložil rekurs ní soud. 

Nelze posléze souhlasiti s názorem dovolacího rekursu, že napadené 
usnesení odporuje vládnímu nařízení ze dne 19. března 1919, čís. ,145 
sb. z. a n. o exekuci podle spisů a listin zřízených v rakouském státě. 
Nařízeními vlády republiky československé ze dne 19. března 1919, čís. 
145 sb. z. a n. a ze dne 18. června 1925, čís. 141 sb. z. a n. jest ovšem 
zaručena mezi republikami československou a Rakouskou vzájemnost 
co do vykonatelnosti exekučních titulů, avšak při tom zůstalo v platnosti 
ustanovení § 80 čís. 1 ex. ř., podle něhož přísluší zdejším soudům právo 
zkoumati před vyřízením návrhu na exekuci, který se opírá o výrok cizo
zemského soudu, zda právní věc podle ustanovení v tuzemsku platných 
mohla býti zahájena ve státě cizím. Plyne to z celého obsahu vládního 
nařízení čís. 145/1919, které sice v odstavci čtvrtém stanoví, v jakém 
směru o exekučních titulech zřízených v republice Rakouské neplatí 
ustanovení §§ 81 čís. 1 a 83 ex. ř., ale nevylučuje použití předpisu § 80 
ex. ř. í na takové exekuční tituly a tudíž zachovává zejména předpis § 80 
čís. 1 ex. ř. v platnosti. (Srovnej rozhodnutí čís. 8771 sb. n. s.). V pro
jednávaném případě byla příslušnost rakouského okresního soudu Innere 
Stadt ve Vídni, o jehož kontumační rozsudek se opírá návrh na exekuci, 
vůbec vyloučena předpisem § 6 zákona ze dne 27. dubna 1895, Č. 70 
ř. z. a k této nepříslušnosti jest příhlížeti z úřadu až do výkonu exekuč
ního prodeje, takže pro vykonatelnost zmíněného exekučniho titulu na 
území československé republiky není splněna náležitost § 80 čís. 1 ex. ř. 

y-. 
I 

čís. 10659. 

V exekučnlm řízení na základě exekučních titulů, zřízených v repu
blice Rakouské, plati' pravidelná rekursni lhůta § 65, druhý odstavec, 
ex. ř. a .zákaz dovolaciho rekursu do souhlasných usneseni nižších soudů. 

(Rozh. ze dne 31. března 1931,R I 209/31.) 

Návrh na zrušení exekuce, povolené na základě exekučního titulu, 
zřízeného v republice Rakouské, s o udp r v é s tol i ce zamítl, r e
k u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs. 

Důvody: 

Především jest zkoumati, zda byl dovolací rekurs podán včas a zda 
je přípustný. Napadené usnesení, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu 
prvé stolice, bylo doručeno zástupci povinnému dne 30. ledna 19'31 a 
dovolací rekurs byl podán na poštu teprve dne 12. února 1931, tedy po 
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uplynutí osmidenní lhíIty stanovené v § 65 druhý odstavec ex. ř. Stě
žovatel poukazuje k tomu, že podle § 83, třetí odstavec ex. ř. jest tento 
dovolací rekurs přípustný a že tu platí čtrnáctídenní lhůta rekursní, pro
tože jde o exekucí na základě cizozemského exekučního titulu. V tom 
však nelze stěžovateli při svědčiti. Nehledíc k tomu, že v § 83 třetí od
stavec ex. ř. jest výjimečně stanovena čtrnáctidenní lhůta jen k rekursu 
proti rozhodnutí o exekučním návrhu a že dovolací rekurs proti souhlas
~ý~ usnesením nižších soudů jest výjiI?ečně připuštěn jen tehdy, bylo-li 
JImI rozhodnuto o povolem nebo odeprení exekuce, kdežto v tomto pří
padě dovolací rekurs nečelí protí rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí 
exekuce, nýbrž proti rozhodnutí o návrhu povinného na zrušení exekuce 
již právoplatně povolené - jest se tu říditi předpisy vládních nařízení 
ze dne 19. března 1919, čís. 145 sb. z. a n. a ze dne 18. června 1925, 
čís, 141 sb. z. a n., jimiž byla podle § 84 ex. ř. zvlášť upravena vzájemná 
vykonatelnost exekučních titulů mezi republikou Československou a re
publikou Rakouskou. Ve čtvrtém odstavci vládního nařízení čís. 145/ 
1919 jest výslovně předepsáno; že ustanovení § 83 ex. ř. neplatí o exe
kučních titulech podle § 1 ex. ř., zřízených v republice Rakouské. O ta
kový exekuční titul tu právě jde a stěžovatel se tedy nemůže dovolávati 
ustanovení třetího odstavce § 83 ex. ř., nýbrž v tomto případě platí ne
jen pravidelná rekursní lhllta stanovená v § 65 druhý odstavec ex. ř .. 
nýbrž i zákaz dovolacího rekursu do souhlasných usnesení nižších soudrl 
podle § 528c. ř. s.a § 78 ex. ř. 

čis. l066(). 

Byl-Ii najat byt i s přístupem k němu jiným domem pronajímate1o
vým, prona jímatel pak prodal dům, v němž byl byt, byl nadále povinen 
trpěti průchod svým domem. 

(Rozh. ze dne 31. března 1931, Rv 1550/30.) 

. žalovan~ měla o~ žalobců najatý byt v domě čp. 164, jenž měl vchod 
jendomem ~p. 128. ~alobcl napotom dům čp. 164 prodali. žalobou, o niž 
tu Ide, domahalI se zalobcl, bv bylo uznáno právem že žalované nepří
sluší právo vcházetí do bytu ji najatého v domě čp. 164 domem čp. 128 
a .ž~ ,ž~lovaná jest lovinna zdržeti se průchodu domem čp. 128. O b ~ 
n:zSI soudy zalobu zamítly, odvolací soud z těchto dů
~ od ů: Zjiště~í prvního soudu, že byt žalované v domě čp. 164 nemá 
jmY,vchod, nez d?m,em čp. 128, jest bezvadné. Z toho plyne, že by žalo
vana nemohla nalateho bytu užívatí, kdyby nemohla vcházetí do něho a 
vycházeti z něho domem čp. 128. Na tomto zjištění prvního soudu ne
může nic změniti tvrzená možnost zřízení jiného vchodu v domě čp. 164 
kdyby se ža~?vaná ,toho domáhal.~ ~a vlaslI;íku tohoto domu; rozhoduj~ 
stav doby pntomne a ten, Jak z]lsteno, moznost jiného vchodu než do
mem čp. } 2~ žal~v~né stra?ě neposkytuje. Není tedy odůvodněna výtka 
odvolatelu, ze z]lstem prvmho soudu odporuje skutečností. Věcí dostalo 

- LIS. 1 UUUV -
441 

se ve stolici prvé správného posovllzení i .P~ stránce práv!:í. v ~~áva i z.á~ 
vazky plynoucí z nájemního pomeru mezI zalovanou a dnvelsl vlastmel 
domu, ať jíž byl založen na smlouvě nájem~í nebo na zábo;u, ~edoz,naly 
změny tím, že se žalující strana stala vlastmkem obou .d~mu; Predm~ten: 
nájmu byly oba domy, i dům čp. 1?4, v, němž j~st byt, I dum ~p. 128, Jlmz 
se do bytu toho vchází. Rubem praV'! zalovane strany prochazetl domem 
čp. 128 do bytu v domě čp. 164, Je po~inn?st žalujícíc?, erůc~od t~n 
trpěti. To plyne z ustanovení § 1120 obc. zak., pod~e nehoz prav? ~a
jemní prodejem domu nezaniká. Prodejem domu cp. 164 ma?zelum 
S-ovým přešla nájemní povinnost pronajímatele na nov: vlastmky Jen 
v tom rozsahu, v němž na ně mohla býti převedena, tolIz potud, pokud 
žalovaná strana nájemní wá práva mohla vykonávati v domě čp. 164, 
kdežto obsah jejich nájemních práv, pokud žalov,a~á je vykonávala v do
mě čp. 128, na nové vlastníky domu čp. 164 nepresel a zustala pO,vlllnosl 
těmto právům odpovídající, povinnost trpěti průchod domem cp., 128 
i na dále při žalující straně. Důsledkem toho. nesejde ,na tom, chtela-II 
strana žalující, podávajíc dům čp. 164, povlllnostI teto se zbavIlI, Čl 
na dále ji plniti, a není také rozhodné, proč ,se při p;odeji !oh,oto domu 
o příchodu k bytu žalované nemluvIlo, zda zalobcl umyslne, CI opome
nutím tuto okolnost kupujícímu zamlčeli. 

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

Důvody: 

Po právní stránce posoudily nižší soudy věc ,sp,:ávt;ě, zam~tnu~še 
žalobu. Obě strany přednesly ve sporu souhlasne, ze zalovana mela 
v domě čp. 164 byt najatý od žalobců, kteří byli až do dne 14. července 
1928 spoluvlastníky obou domů čp. 128 a 164. Tato skutečnost ne
potřebuje podle § 266 c. ř. s. důkazu a jest ji ~zíti .za.zák!ad při 'př~
zkumu právního posouzení věci. Pokud do vola tele oplra]l sve pravm vy
vody o tvrzení, že žalované byl byt přikázán jen bytovým úřadem a že 
jí nebyl pronajat, nelze k nim přihlížeti, protože tato" okolnos,t nebyl~ 
nižšímí soudy zjištěna a dovolací důvod podle § 503, CIS. 4 c. r. s. nem 
v této příčině podle zákona proveden. Jinak se odkazují dovolate1é na 
důvody napadeného rozsudku, jichž správnost nevyvrátili a s nimiž nej
vyšší soud souhlasí, ježto vyhovují stavu věci a zákonu. Jde o žalobu 
zápurčí a žalovaná se proti ní náležitě ubránila uplatně,ním svého pl:áv~ 
nájemního, které v sobě zahrnuje také průchod domem zalobců, od mchz 
měla najatý byt i s přístupem k němu. žalobci jako pronajímatelé ne
mohli se zbaviti své povinnosti trpě tj žalované průchod svým domem 
čp. 128 prostě tím, že druhý svůj dům čp. 164 prodalLosobám třetím, 
nepostaravše se při tom nijak o to, jak by se jinak žalovaná dostala do 
bytu od nich najatého. Nemůže tu býti řeč o nějaké »věcné služebnosti«, 
jak mylně dovozují dovolatelé, nýbrž jde jen o výkon nájemního práva. 
Jest nerozhodné, že žalovaná žalobcům neplatí zvlášť za průchod domem 
čp. 128, neboť bvlo věcí žalobců, by se o případné rozdělení nájem
ného, které žalov~ná platí ze svého bytu, dohodli s osobami, jímž pro-
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dali dům čp. 164 vědouce, že do bytu žalované není jiného vchodu než 
d?mem. čp .. 128, kte~ý si dále podrželi. Jinaký výklad by se v souz~ném 
pn?ad~ am nesrovnaval Se zásadou poctivosti v právních stycích (§ 914 
obc. zak.). 

čís. 10661. 

O?chodní PO~oc?íci (zákon ze dne 16. ledna 1910, Cts. 20 ř. zák.). 
. N~r~k na penodlckou remuneraci může se opírati bud' o smluvní 

uJeodna~t stran neb o .?~Ch~d~í zvyklosti v místě, kde jest zaměstnava
teluv zavod, anebo muze byh podle okolností založen i tím že zamést
~avatel vyplácí v~ svém eodniku remunerace po delší dobd pravidelně 
třebas d~~rovolne a ne vzdy ve stejné výši. Pravidelné poskytování re~ 
muneract Jest spatřovati po případě v tom, že byly v podniku zaměst
navatele vypláceny po tři léta. 

Smlouvu akciové společnosti s obchodním pomocníkem jest považo
vati, na .straně zaměstnavatelky za obchod (čl. 273 274 obch. zák.)' 
plah tu cl. 287 obch. zák. o výši zákonných úroků. ' , 

(Rozh. ze dne 31. března 1931, Rv I 567/30.) 

. ~al?bou obchodního pomocníka proti zaměstnavateli o zaplacení pe
nod~cke remunerac:, za rok 1928 pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e 
zamltl, o d vol a c I s o u d uznal podle žaloby. 

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

Důvody: 

Po. právní stránce odvolací soud nepochybil, přiznav žalobCi nárok 
na pe~lOdlcKOU remu~,eraci za rok 1928. Věc jest posuzovati podle těchto 
právmch hledIsek: Zakon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. z. sám ne
poskytuje náro.k na periodickou remuneraci a v § 16 jest jen vykládací 
pra~ldlo pro pnpad, .že zaměstnanci již přísluší právní nárok na poskyt
?u.Ť1 remunerace. O,t~zk~: zda a kdy Jest tu nárok na remuneraci, jest 
reslŤ1 podle okolno>Ť1 pnpadu. Narok na penodlckou remuneraci může 
s~?pír~ti: a) o ~mluvní uj~dnání stran; výše remunerace při tom může 
byh urcena; nem-Ir Její vys.e ujednána, bylo by ji stanoviti podle toho, 
Ja~a remuner~ce, byla 'pravIdelně vy~lácena v letech předešlých (srov
neJ rozhodnuŤ1 ~yv. neJv. soudu ve Vldni ze dne 3. prosince 1912, Rv II 
981~12, Fuchs CIS. 82); b) o obchodní zvyklosti v místě, kde jest závod 
za}~lestnava,telů,v; výši určí po případě soud podle § 273 c. ř. s., při
hhzeJe k mlstmm zvyklostem (§ 6 JI) .zákona čís. 20/1910) nebo k vý
nos,u Dbchodu (srovnej rozhodnutI byv. nejv. soudu ve Vídni ze dne 
4e unora 1914, Rv 11267/13, Fuchs čís. 151 bl, a ze dne 10. února 1914 
Rv I 136/14, Fuchs čís. 154). c) Podle okolností může nárok býti za-
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ložen i tím, že zaměstnavatel vypláci ve svém P?dniku remune.ra~e p,o 
delší dobu pravidelně, třebas dobrovolně a ne vzdycky ve steJne .vysl 
(na př. podle bil~nčních výsledků): Takov~ pravideln~ ~yplácem .po 
delší dobu zakláda zvyklost V· podmku zamestnavatelove, Jez se svynn 
účinky rovná místní obchodní zvyklosti zmí~ěné pod bl. Jak často, se 
má státi výplata, by se mohlo mlUVItI o JeJI pravIdelnostI, ~el,ze vse
obecně vymeziti, jest to otázkou případu. (Srovnej rozhodnutI ós. 85?O 
sb. n. s. a Mayer-Orunberg, Komentar, str. 191-192). V souzenem pn
padě není sporné, že remunerace nebyla mezi stranami sm~uvena, a ne~ 
bylo ani tvrzeno, že v místě, kde je závod žalované strany, lest obchod~1 
zvyklostí, vypláceti zaměstnancům peri.odické rem~ne!ace. z~lobce tv;dll 
jen, že v podniku žalované bylo placem remuneracl vse.ob:~?e .obvykl~m, 
a může tedy jíti ien o případ uvedený pod cl. - V to pncme Jest pre
devším zdůrazniÚ, že žalóvaná sama přednesla v řízení v prvé. stolici, 
že zaměstnanci v jejím podniku dostávali v době, co tam byl zalobce 
zaměstnán remuneraci podle bilančních výsledků, že vyplácením re
munerace byly vyrovnány i nároky dotčených zaměstnanců za případné 
výkony mimo normální dobu pracovní a že stejným způsobem byla za
městnancům vyplacena remunerace též za rok 1928, o který ve sporu Jd.ee 
Odvolací soud dále zjistil na základě výpovědI žalobce Jako strany, ze 
i žalobci byly v posledních letech před ukončením pracovního poměru 
u žalované vyplaceny remunerace za rok 1926 částkou 2.000 Kč a za rok 
1927 částkou 1.5.00 Kč a že byly remunerace vypláceny také jiným za
městnancům těmto i za rok 1928. S tímto zjištěním není v rozporu, zjís
til-Ii prvý s~ud z výpovědi svědka ing. Antonína Š-a, že remuner,ace 
v podniku žalované závisely na uznání správní rady a ředItele, ktery Je 
navrhoval, a z výpovědi ing. Karla M-a, že remunerace závisely na tom, 
zda je správní rada přizná a v jaké výši je povolí, a že remunerace byly 
navrhovány podle výkonnosti toho kterého zaměstnance správní radě, 
která návrhy měnila podle volného uvážení, neboť těmito výpověďmi 
byl jen podrobněji vysvětlen postup, podle něhož se dálo udílení a vy
měřování remuneraci v podniku žalované, ale není jimi nijak dotčena 
skutečnost žalovanou samou ve sporu doznaná, že v jejím podniku byly 
zaměstnancúm vypláceny periodické remunerace v době, kdy tam byl 
žalobce zaměstnán. Zmiňuje-Ii se svědek ing. Š. též o tom, že remunerace 
v podniku žalované nebyly pravidelné, jest to úsudek vyvozený z okol
ností, za kterých byly remuneraceposkytovány, a takový úsudek ne
přísluší činiti svědku, nýbrž soudu. Prvý soud vycházel v té příčině 
z názoru, že se ku pravidelnosti výplaty remunerace vyžaduje, hy byla 
vyplácena v určité výši neb určí tým zpúsobem, a že nejde o· pravidelné 
poskytování, byla-li výše remunerace .závislá na volné úvazezaměslna
vatelově. Ale v tom nelze s prvým soudem souhlasiti, neboť ke vzmku 
právního nároku zaměstnance na periodickou remuneraci na základě 
zvyklosti vy tvoři vší se v podniku zaměstnavatelově postačí pravidel~ 
no st časová a není mu na závadu, měnila-li se výše remunerace v jedno
tlivých obdobích podle bilančních výsledkú a podle usnesení správní 
rady. Oovolatelka marně poukazuje na rozhodnutí býv. nejv. soudu ve 
Vídni ze dne 19. září 1911, Rv VI 394/11, uveřejněné ve sbírce Fuchsově 
pod Cís. 22, neboť názor tani vyslovený byl opuštěn týmž nejvyšším 
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soudem v pozdějších rozhodnutích, uveřejněných ve sbírce Fuchsově 
pod čís. 66, 82, 114 a 164. Jde ještě o otázku, lze-li pravidelné poskyto
vání remunerací spatřovati v tom, že v podniku žalované byly vypláceny 
každoročně po tři léta za sebou. Nejvyšší soud souhlasí s názorem soudu 
odvolacího, že k této otázce jest v souzeném případě přisvědčiti, to tím 
spíše, ana žalovaná sa'rna přiznala, že výročními rernuneracemi odměňo
vala také nároky za výkony přes normální dobu pracovní, z čehož vy
plývá, že se remunerace staly v jejím podniku jaksi stálým zařízením a 
zaměstnanci mohli s nimi počítati jako s částí úplaty. Nebyla-li remune
race žalobci vyplácena každý rok ve stejné výši a závisela-Ii na výsledku 
bilance, má to pro spor jen ten význam, že její výši jest určiti soudem 
podle § 273 c. ř. s. Odvolací soud se také podle toho zachoval, neboť 
přihlížel k tomu, že bilanční výsledky za rok 1928 byly nejpříznivější, než 
v letech 1926 a 1927, a přiznal žalobci nárok na remuneraci jen ve výší 
jeho měsíčního služného 1.200 Kč, což doznává i nejvyšší soud za při
měřené. Správně přisoudil odvolací soud žalobci 6% úroky z remunerace 
1.200 Kč, neboť smlouvu žalované akciové společnosti s obchodním po
mocníkem jest považovati na straně zeměstnavatelčině za obchod ve 
smyslu čl. 273 a 274 obch. zák. a hledíc k ustanovení čl. 277 obch. zák .. 
platí tu předpis čl. 287 obch. zák., že výše zákonných úroků, zvláště 
úroků z prodlení, jest při obchodech šest ze sta. (Viz rozhodnutí čís. 1163 
sb. n. s.) 

čís. 10662. 

Odporuje-li pozůstalá vdova zákonnému dědickému právu zůstavi
telových sourozenců proto, že se ho vzdali ústní dohodou jejíž platnost 
jest mezi účastníky sporná a je-Ii tu ještě zůstavitelův ~ynovec, jehož 
dědickému p!ávu nebylo odporováno, jest na pořad práva poukázati 
(§ 126, druhy odstavec, nesp. říz.) pozůstalou vdovu. 

(Rozh. ze dne 31. března 1931, R II 92/31.) 

K pozůstalosti po Františku E-ovi přihlásili se jednak pozůstalá 
vdova, Jednak zůstavitelovi sourozenci. P o z ů s t a los tni s o u d 
poukázal pozůstalou vdovu s jejími nároky na pořad práva. Rek u r s -
n í s o u d k rekursu pozůstalé vdovy poukázal na pořad práva zůsta
vitelovy sóurozence. D ů vod y: Jisto jest, že si dědické přihlášky 
rekurentky a zůstavitelových sourozenců odporují, neboť rekurentka. 
poukazujic n,a dědickou ,dohodu se zůstavitelovými sourozenci, vylučuj'; 
Je ze spoludedlctvI, ponevadž se dohodou tou vzdali dědických nárokfl. 
Jde tu tedy o případ § 125 nesp. říz. a bylo proto jednu z obou stran 
pO,~káz.ati na p~řad práva, jelikož otázku platnosti dohody nelze řešití 
v nze~I nesP.orner:r. Podle § 126 druhý odstavec nesp. říz. bylo poukázati 
na ~orad prava z~stavltelovy sourozence, neboť při projednání pozůsta
lostI dne 19. prosInce 1930 uznali, že se tvrzená dohoda o zřeknutí se 
dědických práv stala, popírali však její platnost pro uvedení v omyl. Jest 

.~.l'.l' '; 
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tedy silnějši práv? na ~tr:aně. rekur~ntky, která má pro sebe nepopřenou 
dohodu o zřeknutI se demckych prav. . ' 

Ne j vy Š š i s o II d změní I napadené usn~senr ,v ten rozum; ze o~·· 
kázal pozůstalou vdovu na pořad prava s JeJlm n~rokem na. dIl pozu-
stalosti, připadajíci podle zákonné posloupn~stI zustavltelo,vy:"m souro
zencům a určil jí k podání žaloby protI mm lhutu J~dnoho meSlce od do
ručení tohoto usnesení pod nasledky § 125 nesp. nz. 

Důvody: 

Dovolaci stížnosti nelze upřiti oprávněnost, pokud dovozuje, že úlo~a 
žalobce má býti přidělena pozůstalé vdově, ~ikoli stěžova!elům. \ozu
stalá manželka činí si nárnk nejen na dll poz,ust~lostr, .Je~oz Jest zakon: 
nou dědičkou podle § 757 prvý odstavec obc. zak., nybrz I r:~ onen ?II 
pozůstalosti, který by podle zákonné posloupnostr p;Ipadl stezov~t~lum 
jakožto zůstavitelovým sourozencům (~ 7,35 .obŠ .. zak.), a dov?lava se 
ústní dohody, kterou prý se stěžovatele :reklI ,de~Ickycb naroku. V po.
zůstalostním řízeni tvrdili stěžovatelé puvodne, ze se ~ohod,a nest~la, 
později však připustili, že se sice dohoda stala,o ale na ~aklade. n.espra;, 
ného tvrzeni pozůstalé vdovy, že tu není pozustalostmho Jmem; ta~ze 
jest neplatná. Věc má se tedy tak, že stěžovatelé maJI pro s.ebe pokozt? 
zůstavitelovi sourozenci dědické práv? z,e zakona, .Je~:uz pozustala 
vdova odporuje proto, že se ho vZda,1I us!m. d?hodou, )eJI~ plat;lOst Jes~ 
mezi účastniky sporná. Ale v projedna~an." V~CI n,~lze pr,ehlIze!I, ~e kron;e 
pozůstalé vdovy a stěžovatelu Jest tu I pnhlaslvsI se zakonny dedlc, ,zu
stavitelův synovec Josef M., jehož dědickému právu n:,?ylo o~porovan? 
Z této okolnosti plyne totiž, že, i kdyby tu n;,bylo ~tezo~atelu.Ja~o za
konných dědiců, příslušel by pozůstalé vdove pkozto z~konne. dedlčce 
podle § 757 obč. zák. přece jen nár,ok, na jednu. pOI~VICI ~ozustalosh 
vedle zákonného dědíce Josefa M-a. CInI-1I Sl pozustala manzelka mrn~o 
to další nárok též na ony dvě šestiny p.oi:ůstalosti, které by. podl~ za
konné posloupnosti připadly stěžova~elun;, musIla byprokazat, ze se 
stěžovatelé zřekli svých dědických naroku v JeJI pr~~pec~. Po~l,:, toh? 
jest duvod dědického práva stěžovatelů ~, tomto p;Ipade s!lneJsI n~z 
nárok pOzllstalé vdovy, která by musIla dnve ve svuJ ~rospech Zb~vltr 
moci důvod dědického práva odpůrců, by mohla zJe~natr J;latnost svemu 
nároku i na onen dil pozůstalosti, který by podle zakonn:, posloupnostI 
nepřipadl jí. Podle zásadyo§ 1~6 dru?ý ?dstlVec,?esp. ';z. Jest proto 
úlohu žalobce přiděliti pozustale vdo~:, nrkolIv ste~ov~,telum. Roz~od
nuti čís. 95 sb. n. s., o němž se zmrnuJe dovolacI shznost, nehodI se 
ovšem na tento případ, neboť má )inl skutkový. a ,rrá":,ní základ. Tam 
byli všichni spoludědici sourozenCI zust~vltelo,vyml" melI, podle, § 7~5 
obč. zák. úplně stejné dědické právo a zreknutr se dedlcke~o prava ne
kterých z nich bylo doloženo listinou co do pravostI nepoprenou. 

čís. 10663. 

OpusU.U manželka svémocně společnou domácnost,. anebo. lze:1i ji 
přičítati vinu na tom, že manželské spolužiti bylo fakticky preruseno, 
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není oprávněna domáhati se sporem na manželi placení výživného v pe
nězích. Nemůže-Ii manželka jen z viny manželovy sdíleti s ním společnou 
domácnost, musí jí manžel přispívati podle svého jmění na slušnou vý. 
živu po případě v peuězích. Manželce nepřísluší nárok na výživné ani 
za dobu od podání žaloby o výživné až do povoleni rozluky, byla-li 
spoluviuuou na rozvratn manželství. Rozhodnutí o prozatímním opatřeni 
není předurčující pro rozsouzení rozepře o výživné. 

(Rozh. ze dne 31. března 1931, Rv II 257/30.) 

Žalobě manželky proti manželi o placení 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 žalobu zamítl. 
O ů vod y: Manželka má zásadně nárok na to, by se jí dostalo výživy 
v manželově domácnosti a to in natura. Výživné v penězích smí poža
dovati jen, když se jí výživa in natura odepírá, nebo když nastanou 
okolnosti, které jí pobyt v domácnosti znemožňují a tudíž výživu in 
natura vylučují. Domáhá-Ii se manželka odděleně bydlící výživného 
v penězích, musí tvrditi, a ovšem také dokázati, že jsou tu okolnosti, 
ospravedlňující její odchod ze společné domácnosti, jinak žalobě nemůže 
býti vyhověno. Na tom nic nemění okolnost, že jí snad po čas sporu. po
voleno bylo prozatímní opatření odděleným bydlištěm a zatímní výživné 
v penězích, protože tímto opatřením nemůže býti předbíháno konečnému 
rozhodnutí sporu o výživné. V souzeném případě se žalobkyně takových 
okolností skutečně dovolávala. Než tyto otázky staly se mezi stranami 
předmětem sporu i v řízení o rozluku, jež zahájeno bylo manželem ža
lobkyně a v němž nešlo již jen o vyživovací povinnost a s ni související 
otázku manželského společenství, nýbrž o samu podstatu a o další trvání 
svazku manželského. Stalo-li se pak, že spor o rozluku manželství byl 
rozhodnut dříve nežli spor o' výživné a dopadl v neprospěch nynější 
žalobkyně, nelze tento výsledek sporu o rozluku při posuzování opráv
něnosti žaloby o výživné pominouti, jak činí lleprávem napadený roz
sudek. Ukázalo-li se v rozlukovém sporu mezi týmiž stranami, že i man
želka je na rozvratu manželství vinna a že jmenovitě neměla příčinu ze 
společné domácnosti o své újmě odejíti, jako se výslovně uvádí v roz
hodnutích odvolacího soudu, je tím s konečnou platností také řečeno, 
že u žalobkyně nebylo podmínek, za kterých by jí byl mohl býti nárok 
na výživné v penězich přiznán, a že její žaloba nemá ani skutkového, ani 
právního podkladu. V té příčině je ovšem rozhodnutí o rozluce, v němž 
uznáno bylo na zavinění manželčino, předurčujícím i pro její nároky na 
výživné, jichž se domáhala samostatnou žalobou. 

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

O Ů vod y: 

Podle § 91 obč. zák. jest ovšem manžel povinen, by poskytoval 
manželce slušnou výživu podle svého jmění, a tato jeho povinnost trvá 
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, d ě potud pokud od ní není soudem osvobozen, Ale s druhé strany 
zasa n, , 1'1 t' • I Č 1011 
'est manželka podle § 92 obč. zák, pov,mna SCl e I s muzem spo ~ J . 
~omácnost a podle sil mu v ní po;nahat,l, a P?ku,~tento pravldelny st~, 
trvá dostává se manželce od manzela zakonne vyzlvy m natura: Ze vza
. "hO Doměru předpisů §§ 91 a 92 obč. zák. o právech a povmnostech 
j emne , , ' I • d 
obou manželů plyne, že opustí-li manželka sv:,m0cne .spo ~cnou • o~ 

a'cllost anebo lze-Ii j'í přičítati vínu na tom, ze manzelske spoluZltr 
111 , . "" " v 

bylo protí ustanovení § 93 obč. zák. fakhcky p:eru~eno, nem \ 0pravne~a 
domáhati se sporem na manžeh placem vyz~vneho v ?enezlch, a. ze 

čne'm případě nemůže-li manželka jen vmou manzelovou sdJletr v opa, 'h . • . 
. společnou domácnost musí j'í manžel příspívati podle sve o jmem 

s mm , 'd ť vo &519 
na slušnou výživu po případě v penězích. (Srovnej rozho nu I CI~. 
a též čís. 3904 a 4426 sb, n. s,) Podle toho postupovali odvolacl soud: 
uvažuje o otázce, měla-li žalobkyně. dos~ate~ný důvod, opusÍlh o s.ve 
újmě společnou domácnost. Ze sKutecnosh vyslych najevo v rozlu~?ve~ 
sporu, dovodíl odvolací soud výstižně a správně" ž~ !alobkym ~:pn~lus: 
nárok na placení výživného ani za dobu od podalll z,aloby o vyzlvne az 
do povolení rozluky, ježto žalobkyně byla spoluvll;na na r.~z,vrat~ man
želství tudíž i na vzniklé tím nemožnosti manželskeho SOUZIÍl, a ze, jme, 
novitě' neměla dostatečnou přič inu odejíti o své újmě ze společ ne ,do
mácnosti. Bylo sice zjištěno o žalovaném" ,že s. ma~želkou zle nakladal 
a jí nadával, ale' totéž bylo zjištěno navzajem I o zaloobkyn~ a b~lo j!Z 
v rozsudku odvolacího soudu v rozlukovém sporu zdurazn~~o, ze ~c
mohlo býti vzato za zjištěné, že manželka byla nucena ode]lh od sV,eho. 
muže jen pro týrání a ze strachu před bitím, Jak tvrdIla., Oovolatelcll1o 
tvrzení, že jí manžel nedával prostředky k vedení domacn?~h, nebylo 
prokázáno a, uovozuje-li se v dovolání opak, odporuje to. Splsum, Oovo
latelka odkazuje se proto na správné důvody napadeneho ;oz~udku a 
k jejím vývodům se ještě připomíná, že rozhodnuh o prozahm~Jm op~
tření podle § 382 čís. 8 ex, ř. není předurčující, pro rozsouz~lll, rozepre 
o výživné, jak se mylně dovozuje v dovolání,. a. ze ,rozhodnuti ČJs" 1453, 
6802, 6815 a 6816 sb. n, s., jichž se dovolava, tyka]l ~t;pr?zatrmlllho 
výživného podle § 382 čís. 8 ex. ř, a nikoliv sp~ru .~ vyzIVne, Am ,roz~ 
hodnutí čís, 2593 sb, n, s, se nehodí na souzeny pnr.ad, n.eboť ma ~" 
zřeteli manžela, který žil ve společné domácnostI s .!I~OU zenou, takze 
skutkový í právní základ tohoto rozhodnutí je zcela ]lny, 

čís. 10664. 

Je-Ii ve stanovách stavebního družstva, že držit~li, druž~tevní~o bytu 
nesmí býti dána výpověď, pokud se, mimo neplnem POV1~O~tí z n~
jemní smlouvy, nevyskytnou jiné důležité závady, nelze datl clenu vy_· 
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pověd' Z důvodu, že bydlí v družstevním bytě a nikoli v některém z bytů 
ve svém nově postuveném domě. 

(Rozh. ze dne 31. března 1931, Rv II 185/31.) 

~alujkí stavební d;užstvo dalo žalobci výpověd' z bytu v družstevním 
don;e, oplfajlc se o predpls § 21 stanov, podle něhož nesmí býti členu 
druzstva dána výpověď, pokud plní povinnosti ze smlouvy nájemní ~ 
po~~~ se n:.vyskytno~ jiné ~ůležité závady, a o nájemní řád, jenž vy
pocltaval pnkladmo vazné duvody, z nichž lze dáti výpověd'. Vážné dů
vody spatřovalo vypovídající družstvo v tom že žalovaný není méně 
zámožný a že jest vlastníkem většího domu o' dvou obchodech a třech 
bytech a "l jednotlivých bytů požaduje nájemné až 600 Kč měsíčně. 
Pro ce sní s o II d P r v é s t o I i c e výpověď k námitkám žalova
ného zrušil. ,Cl? vol a e í s o u d ponechal výpověd' v platnosti. 

Ne J v y s S I S o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

., Dovolání napadá ;ozsudek odvolacího soudu právem podle § 503 
CIS. 4 c'. r; S. pro pravlll mylnost. Jde v podstatě jen o výklad ustanovení 
§.21 12aty odstavec stanov, podle něhož nesmí držiteli bytu býti dána 
vypoved', pok~d ~e -=- ;"I;n0 . neplnění povinností z nájemní smlouvy _ 
»n,evysk);'tnou jlne dule~lte. zavady«. Ustanovení to je po výtce jen ob
m~nou.zasady' § ?36 ~b~. z~k .. Lze mu rozuměti tak, že s nájemní smlouvy 
ma se)'t; a Je)' vypoved ;na bylI dovolena Jen, když se okolnosti po jejím 
sJ.ednan~ zmelllly .tak, ze by trváním nájemního poměru byl zmařen 
vrslovne stanoveny ne!lO z okolností vyplývající účel družstva (sr. rozh. 
ČIS. 7510 sb. n. s.). Věelem žalujícího družstva jest podle § 1 stanov 
b:y svym, Člen?m, pokud ~áležejí k vrstvám obyvatelstva méně zámož~ 
nym, bud opa~rovalo lev~e a zdrave byty stavbou nebo nabýváním druž
stev~l.ch domu s rodll1nyml byty a s malými provozovnami, nebo mu 
umo~n,Qvalo ,nabzti vlastn~ch rodinných domů. Není sporu, že žalovaný 
Jest clenem z~luJlclho druzstva, a dovolací soud schvaluje názor a vý
klady od~o~aclho ~oz.sudku o tom, že žalovaný náleží k vrstvám obyva
!elstva n?ene zamo:nrm. Za tohoto stavu věci nelze seznatí, jak a proč by 
za~ova~y mohl m,ant; stanovami naznačený účel družstva tím, že, použí
vaJ~ vyh?d zaruc,enyc? mu členstvím v družstvu, bydlí v družstevním 
~yte a ?,koh v nekterem z bytů ve svém nově postaveném domě. talu
jlel d;uzstvo se snaží opříti výpověd' o zadávací a nájemní řád ze dne 
26. ?r~z~a } 929. Ale neU?úže ta~ čini~i s úspěchem. Tvrzený důvod vý
pove~l, ze z~lovany by?h v dr~zstevl1lm bytě a nikoli v některém z bytů 
v~ sve~n nove p~~tavene~ do;ne, n,~lze zařaditi pod žádný z výpovědních 
duvodu v § ,14 radu, o.~sem Jen pnkladmo vypočtených. te neplyne ani 
z __ povahl;' vecI podle ucelu družstva a podle obsahu jeho stanov, bylo 
JIZ vylo~eno. Nelze proto tvrzený výpovědní důvod ani s tohoto hle
dIska uveslI v soulad se zadávacím a nájemním řádem. Naopak plyne 
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z něho spíše pravý opak žalobcova názoru. Podle § 1 prvý odstavec 
čís. 3 a 4 není totiž překážkou, by členu nebyl pronajat - a tudíž ovšem 
i ponechán již pronajatý - byt v družstevním domě, třebaže člen má 
již byt, je-li jeho byt nezdravý nebo z jiných příčin nevyhovující nebo 
chce-li člen získáním družstevního bytu docíliti lepšího pohodli v by
dlení. Tomu-li tak, nelze shledati důležitou závadu pro další trvání ná
jemní smlouvy ani v tom, že žalovaný bydli v družstevním bytě a nikoli 
v některém z bytů ve svém nově po staveném domě, neboť nečiní nic 
jiného, než mu jest dovoleno právě naznačenými ustanoveními, že totiž 
dává přednost bydlení v domě družstevním před bydlením v jiném bytě, 
který má jinak k použití. 

čís. 10665. 

Substituční případ nastává, nenabude-li napřed v závěti obmyšlený 
dědic dědictví ať ze zákona, ať ze závěti. 

Na pořad práva pro odporujíc! si dědické přihlášky (§ 125 nesp. fu.) 
jest poukázati jen, odporují-li si dědické tituly, dědické nároky z nich 
plynoucí. Přihlásí-li se ten, kdo byl ustanoven jen za dědice substituč
ního, jako přímý dědic ze závěti, nelze k tomuto jeho nároku vůbec vziti 
zřetel. 

(Rozh. ze dne 1. dubna 1931, R I 205/31.) 

Ve společné závěti Josefa V-a a jeho manželky Marie V-ové byla za 
dědičku Josefa V-a ustanovena především jeho manželka Marie V-ová, 
ale tak, že po její smrti veškerá pozůstalost měla připadnouti jejich 
vnučce Růženě S-ové, když by však tato zemřela, měl býti dědicem jejím 
i jejich Qosefa a Marie V-ových) jejich zeť a její otec Josef S. a teprve 
pak byla ustanovena za dědice nadace pro vánoční podělování chudé 
školní mládeže pro případ, že by oba testatoři, anebo jeden z nich pře
žili svou vnučku Růženu S-ovou a jejího otCe Josefa S-a. K pozůstalosti 
po Josdu V-ovi přihlásila se pozůstalá vdova Marie V-ová a vnučka 
Růžena S-ová ze zákona a řečená nadace ze závěti. P o z ů s t a los t n í 
s o u d přijal dědické přihlášky na soud a poukázal na pořad práva na
daci, rek u r sní 5, o u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
prvému soudu, by, doplně řádně řízení, znovu rozhodl. 

D ů vody: 

Jde zatím jen o pozůstalost po Josefu V-ovi, nikoli také již po Marii 
V -ové, která ještě žije. Podle jasného a nepochybného doslovu společné 
závěti Josefa V-a a jeho manželky Marie V-ové ze dne 1. dubna 1929, 
o niž nadace opírá své právo dědické, byla za dědičku zůstavitele 
ustanovena především jeho manželka, nynější vdova Marie V-ová, ale 
tak, že po její smrti veškerá pozůstalost má připadnouti jejich vnučce 
Rllženě S-ové, kdyby však tato zemřela, že jest jejich i jejím dědicem 
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jejich zeť a její otec Josef S., a teprve pak povolána jest nadace k dě
dictví jako dědic náhradní pro případ, že by testátoři nebo jeden z nich 
přežili svou vnučku Růženu S-ovou i jejího otce, jejich zetě S-a. Tato 
podmínka povolání nadace k dědictví musí se splniti, než povoláni na
stane, substituční případ musí napřed nastati, pozůstalá vdova zůstavi
telova musí přežíti řečené dvě osoby (Růženu S-ovou a Josefa S-a). 
Ana však i vdova i tyto dvě osoby ještě žijí, nenastal ještě případ sub
stituce pro nadaci a ani se neví, zda a kdy vůbec nastane. Jde tedy jen 
o to, že nastati může, pročež jest .,otázkou, zda s ním, se substitučním 
právem dědickým nadace v projednávání pozůstalosti Josefa V-a jest 
počítati a k jejímu zajištění učiniti příslušné opatření (§ 158 a 174 čís. :> 
nesp. říz.). Jest ještě předes1ati, že závěti byla vytknuta neplatnost 
podle § 594 obč. zák., ježto byl svědkem zeť vdovy a otec vnučky 
Josef S., že následkem toho, ježto se neplatnost týkala právě vdovy čl 
vnučky, jim zůstavené pozústalosti (»des ihnen zugedachten Nach·· 
lasses«), přihlásily se tyto dědičky ze zákona, že se však nadace při
hlásila také jako dědička, avšak nikoli jako substituční, nýbrž jako pravá 
a výhradná dědička ze závěti, jež jest, jak praví, ohledně ni platná (ježto 
svědek ohledně ní vadný nebyl), a neuznává dědické právo vdovy a 
dcery, ježto ze závěti děditi nemohou pro její neplatnost právě proli 
nim působící. Jde o dvě otázky: a) Jest pravdou, že nadace je při tomto 
stavu věci prvou a výhradnou, t. j. přímou a jedinou dědičkou ze závěti, 
takže její právo ze závěti vylučuje zákonné právo vdovy a dcery? Ane-li, 
trvá-li zákonné dědické právo vdovy a dcery, b) zda substituční právo 
nadace trvá i při tomto zákonném dědickém právu vdovy a dcery. Ad a) 
Zastává-li stěžovatelka, pokládajíc nařízenou substituci za fideikomi
sární, názor, že nadace jest přímou a jedinou dědičkou ze závěti, ježto 
prý napřed povolaná dědička, vdova Marie V-ová a napřed povolaní 
»svěřenští náhradníci« dědíti nemohou, ježto ohledně nich jest závěť ne
platná, kdežto ohledně nadace jest platná, jest jí odvětiti, že sice nadace 
jest jedinou dědičkou ze závěti, al~ nikdy přímou, nýbrž substituční a že. 
vychází z naprosto mylného předpokladu, pravíc, že dědička vdova a 
náhradníci předcházející nadaci dědití »nemohou«, vždyť sama uznává, 
že se dědička vdova a náhrad ni ce vnučka přihlásily k dědictví ze zákona 
(právě proto, že se závěti vytýká ohledně nich neplatnost), a že § 604 
obč. zák., o nějž se stěžovatelka sama opírá, nepraví, že substituční 
případ nastává, nenabude-li přední dědic dědictví ze závěti, jak stěžo
vatelka praví a si představuje, nýbrž prostě a všeobecně praví, že sub
stituční případ nastane, když napřed povolaný dědic dědictví nenabude, 
nevylučuje tedy, by ho nabyl ze zákona. Ba, jest doložiti, že jest pří
pustné, by zůstavitel svému zákonnému dědici určil substitut a pro pří
pad, že dědíctví nenabude. Nelze převraceti smysl závěti tak, že testá
toru šlo, především o nadaci, že k vůli ní chtěl odstrčiti vdovu i vnučku. 
Naopak je patrná jasná jeho vůle, že, dokud tu tyto osoby (jakož i S.) 
jsou, nadace není povolána. Nadace nemůže si osobovati ze závěti právo 
dědičky přímé, ana závěť jí zřizuje jen právo substituční, takže není 
v této otázce příčiny odkazovati strany na pořad žaloby, nýbrž na takové 
libovolné, obsahu závěti zcela zřejmě odporující tvrzení nelze prostě 
vzíti zřetel. Praví-li § 125 nesp. říz., že když si »přihlášky« odporUjí, 
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má býti jedna strana poukázána na pořad žalob~, znan:en~ }o, ja~ hned 
následující § 126 pádně dok.azuje: dosazuje m:sto p:lh!~sky ~edlcky 
nárok a mluvě o tItulech dedlckych (o smlouve, o zavetl, o zakonu), 
správně, že si odporo~ati musí dědické titul~, d~dické .ná~oky z ~ich 
plynoucí. Přihláška d.edlce n<:za~lad~. hmotne prav~,. nybrz ?pra~.nuj~ 
jen, byla-li na soud prIJata, pnhlaslvs~ se os.ob;: k. ucastenstvI '!. n.z.em 
pozůstalostním, t,akže na tom .~cc!a m~ nezaleZl, ~e ~I s?ad pnhl~skJT 
odporují, jen kdyz SI neodporuJI dedlcke tItuly, dedlcka prava. UČllllla-h 
tudiž nadace přihlášku, k níž jí její dědický titul, závěť, mkter,ak ne
opravňuje, přihlášku! j.<:ko přímá a j~diná dědj~ka z,: závělI, kdezt? po
dle závětí jest jen dedlckou subshtucm pro pnpad, ze b~. v~?va l'rezda 
ony dvě osoby (vnučku a zetě), nevezme se na }en!o ~ pnhlasce, s~ ?so~ 
bovaný, ale v dědickém titulu naprosto nezalozeny narok. P!~ste za~n~ 
zřetel neboť nelze řízení podle §§ 125, 126 nesp. pat. zavadetI na kazde 
zcela 'libovolné a ničím nedoložené, čiře ze vzduchu vzaté tvrzení nároku. 
Zůstává tudíž jen otizkou ad bl, zda i zákonné dědické právo vdovy a 
dcery jest omezeno testamentárně nařizenou su~~ti:~cí ~adace ~ ~o jak~ 
míry. V tomto bodě však nebylo provedeno Jesle nzem, nebot zakonne 
dědičky vdova a dcera nebyly ještě vůbe.c o této. ~tázc~ slyšeny a ~e~ 
vyjádřily se ani z vlastniho popudu. MusI tedy bylI slyseny a, uZ~~jl-h 
substituční právo nadace, bude na pravo to podle § 158 a 174 CIS. 3 
nesp. říz. zřetel vzíti. Neuznají-li je. však, t~pr~ pak bude to. spo; ~ spo.r 
ten rozhodne, bude-li jen sporná otazka pravm, hned po projednam veCI, 
v němž oběma stranám musí býti popřáno sluchu s jich vývody, pozůsta
lostní soud sám pořadem stolic, a jen pak, bude-li sporná nějaká r~z
hodná skutečnost kterou nelze zjistiti jinak než důkazem provedenym 
ve formách civilntilO řádu soudního, odkáže nadaci podle § 2 čís. 7 nesp. 
říz. na pořad žaloby, by ji podala do určité lhůty, sice, že by se při pro
jednání pozůstalosti na substituci tu nevzal zřetel. 

čís. 10666. 

Náhradu podle § 1042 obč. zák. lze žádati i tehdy, nebyl-li ten, za 
něhož byl náklad učiuěn, k němu povinen ze zákona, nýbrž ze smlouvy. 

V pochybnosti se zavazovacl úmysl podle § 1042 obč. zák. předpo
kládá; opak jest dokázati odpůrci. 

To, že šlo o smlouvu ve prospěch !řetl osoby, není O sobě na závadu 
nároku podle § 1042 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 1. dubna 1931, Rv 11 569/29.) 

žalovaný Jose! K. zavázal se své matce, že bude živiti svého bratra 
Františka K-a ml. Vráliv se z Ruska, živil otec obou bratrú František 
K. sám Františka K-a ml. a domáhal se napotom ve. sporu Ck II a 130/28 
náhrady na žalovaném. Tato žaloba byla původně zamítnuta. Ve sporu, 

29" 
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° ne]z tu jde, domáhal se František K. st. proti Josefu K-ovi obnovy 
z důvodů nových průvodů. Pro c e sní S O udp r v é s t O I i c e za
mítl žalobu o obnovu, maje za to, že jest zbytečné, by důkazy navrho
vané žalobcem byly prováděny. Neboť, i kdyby byly provedeny a na
vrhovaní svědci potvrdili přesně vše to, co žalobce ve svém přednesu 
uvádí, nemohlo by to nic změniti na právním názoru vysloveném v roz
sudku ve sporu Ck II a 13()/28, kterýžto názor soudce sdílí; žaloba 
jest již ve svém jádru pochybena a nebylo by jí lze vyhověti aní, 
kdyby se prokázalo, že se žalovaný vskutku smluvně zavázal nezletilce 
živiti, a o něho se starati, neboť v souzeném případě žalobce učinil ná
klad, k němuž byl po zákonu jakožto otec nezl. Františka K-a sám po
vinen, a plně tuto svou zákonnou povinnost, nemohl Se za to náhrady 
ani nadíti, takže u něho chybí nutný předpoklad nároku de in rem verso, 
totiž anímus obligandi. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. D ů vod y: Odvolatel obrací se proti právnímu stanovisku prvé 
stolice, snaže se dovoditi, že prvý soud vykládá ustanovení § 1042 obč. 
zák. způsobem prý nelogickým a vedoucím k absurdnostem. Než tyto 
vývody nejsou s to, by vyvrátily právní názor, jenž byl vyřčen již v roz
sudku původního sporu, zatím v právní moc vešlém, jímž ostatně 
i odvolací soud je vázán, najmě ana právní moc tohoto rozsudkunebyb. 
žalobou o bnovu jinak dotčena (§ 547 c. ř. s.). Odkazuje se proto pře
devším na právní vývody prvého soudu, k nimž se ještě dodává, že 
tvrzená smlouva žalovaného s Františkou K-ovou o živení a zaopatřo
vání nezletilce byla by zřejmě smlouvou na prospěch ne zletilcův a ne
mohl z ní proto žalobci osobně vůbec vzejiti nárok proti žalovanému 
(§ 881 obč. zák.). I kdyby nové okolnosti a důkazy uvedené žalobcem 
vedly ke zjištění, že se žalovaný Františce K-ové smluvně zavázal ne
zletilce až do 14 let živit a o něho se starat, nemohl by původní spor 
dopadnouti pro žalobce příznivěji, poněvadž ze smlouvy té nemohl ža
lobci osobně vzejíti nárok na náhradu nákladu, jejž na. mladšího syna 
učinil, plně svou otcovskou povinnost podle § 141 obč. zák., nýbrž byl 
by mohl na žalovaného dokročiti jen v zastoupení ne zletilého Františka 
K-a, jak to podle obsahu poručenských spisů zprvu také zamýšlel a o to 
se u opatrovnického soudu zasazoval. živil-li žalobce svého nezl. syna 
i po svém návratu z Ruska; nemohl tak po právu činiti s úmyslem za
vazovacím, ježto s hlediska § 1042 obč. zák. je tu takový úmysl jen, 
vzchází-li plněním tomu, kdo náklad činí, nárok proti t. zv. prostřed
níku, v souzeném případě proti nezletilci, o čemž tu však nemůže býti 
řeč, an otec plnil svou vlastní zákonnou povinnost (srovnej literaturu 
a judikaturu uvedenou v pozn. 2 k § 1042 obě. zák. komentáře Stuben
rauchova vyd. VlIl z r. 1903). Pokud odvolatel poukazuje na nelogické 
prý důsledky napadeného právního pojetí, stačí zdůrazniti, že proti ob· 
myslnému poručniku, který by se nechtěl pro nezletilce na zavázaném 
domáhati příslušného nároku, skýtaly by odpomoc předpisy §§ 233 a 
254 obč. zák. (potřeba svolení poručenského k závažným opatřením a 
možnost propuštění z úřadu), dále, že podle obsahu opatrovnických 
spisů bylo žalobci na jeho žádost usnesením rekursního soudu ze dne 
21. dubna 1928 zmocnění ke sporu jménem ne zletilého uděleno, žalobce 
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však ještě před podáním této žádosti vznesl dne 23. února 1928 vlast
ním jménem náhradní žalobu podle § 1042 obč. zák. a nyní se všemožně 
příčí důsledkům svého právně pochybeného kroku. 

Ne j vy Š š i s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudu a vrátil věc 
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Především jest řešiti otázky právní. První jest, zda lze žádati ná
hradu podle § 1042 obč. zák. i tehdy, když ten, za koho náklad učiněn, 
nebyl k němu povinen ze zákona, nýbrž podle smlouvy. K této právní 
otázce jest odpověděti kladně. Praví sice zákon, že náhradu lze žádati, 
učiní-li kdo za jiného náklad, jejž by tento jiný byl musil »podle zá
kona« sám učiniti. Avšak to nelze vykládati tak, že právním důvodem 
závazku této jiné osoby musil býti právě zákon a že nemohla to býti 
také smlouva nebo jiné právní jednání (poslední pořízení), nebo vůbec 
jakýkoli jiný právní důvod, nýbrž jest rčení »podle zákona« chápati a 
vyložiti tak, jako by znělo »podle práva«, jako by věta zněla: učiní-Ii 
kdo za jiného náklad, jejž tento jiný právně povinen byl sám učiniti, při 
čemž »právní« povinnost položena protivou k povinnosti jen mravní, 
která o sobě právně nezavazuje. Nemůžeť rozumně záležeti na tom, 
z jakého právního důvodu onen jiný povinen byl náklady hraditi, nýbrž 
jen na tom, že je hraditi povinen byl. Ovšem jest ve výkladu rčení »podle 
zákona« rozpor. Starší theorie i prakse (jud. čís. 81) rozumí mu do
slovně, takže vylučuje náhradu nákladů, k nimž jiný povinen byl ze 
smlouvy, a tohoto staršího názoru vlivem citovaného judikátu držela se 
posud i prakse čsl. nejvyššího soudu (Rv I 1195/24, R I 693/27, R I 
363/30, R I 505/30). Avšak ona nauka se počínajíc Scheyem, Regress
recht 1891, str. J 5, pOZll. 22 a Ehrenzweigem, SChuldverh., nyní vydání 
192'8 str. 729 lit. cl, (k nimž se pojí dále i Krasnopolski, Svoboda) od 
této starší nauky odpoutala a připouští žalobu podle § 1042,nechf si 
k nákladům, jež žalobce hradil, povinen byl jiný z jakéhokoli právniho 
důvodu. Také prak se čsl. nejvyššího soudu učinila do staršího názoru 
průlom již v rozhodnutí čís. 9948 sb. n. s., jímž bylo uznáno, že žaloba 
přísluší, byl-li žalovaný povinen učiniti náklad z důvodu poškození. Ple
nárním usnesením ze dne 20. března 19GI pres. 1285/30 čís. sb. 10.632 
rozhodl pak nejvyšší soud, že se lze žalobou podle § 1042 obč. zák. do
máhati náhrady nákladu, k němuž byl jiný povinen z jakéhokoliv práv
ního důvodu, najmě i ze smlouvy. Nemají tedy nižší stolice pravdu, za
mítnuvše žalobce proto, že plnil povinnost žalovaného založenou na 
smlouvě. 

Druhou právní otázkou jest, jakým úmyslem musil býti veden ten, 
kdo takový náklad za jiného konal, zde tedy žalobce. Tu ovšem pravda, 
že se vyhledává t. zv. animus obligandi, avšak zároveň se dokládá, a to 
již dávno v dobách býv. víd. nejv. soudu, že se tento zavazovaCÍ úmysl 
v pochybnosti předpokládá, že pro něj mluví právní domněnka, což zna
mená, že se průvodní břímě přesunuje na odpůrce, jenž musí žalobci 
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dokázati úmysl darovací. Tak i rozhodnutí čís. 5988 sb. n. s. Tedy ani 
v této otázce nemají pravdu nižší stolice, majíce za to, že žalobce zava
zovací úmysl ani míti nemohl, an prý, vyživuje syna, plnil jen svou 
~ákonno.u povinnost jako otec. Neboť, kdyby bylo pravda, co tvrdí, že 
zalovany převzal smlouvou s nebožkou matkou povinnost svého bratra, 
žalobcova syna živiti, by to nemusil činiti žalobce (otec), mohl žalobce 
míti úmysl živiti syna za žalovaného, a bude pak vždy otázkou, dokáže-li 
mu žalovaný darovací úmysl. 

To, že smlouva mezi nebožkou matkou a žalovaným o výživu bratra 
byla snad smlouvou ve prospěch osoby třetí, jak odvolací soud míní, 
ve prospěch bratrllv, nevadilo by, by žalobci nevzešel nárok podle 
§ 1042 obč. zák. Proto mylně míní odvolací soud, že, ana tu byia smlouva· 
ve prospěch nezl. bratra, nemohl žalobci podle § 881 obč. zák. vůbec 
z ní vzejíti nárok proti žalovanému. Ale ovšem je i to otázkou, neboť jak; 
byla-Ii to smlouva i ve prospěch otce, žalobce, jako osoby třetí? Pak by 
odevzdánim usedlosti byl vzešel i žalobci nárok podle § .881 obč. zák., 
ale ovšem jen na plnění povinnosti živiti jeho syna (bratra žalovaného), 
o což však tu nejde, ježto žalobce žádá náhradu nákladů za to, že sám 
syna vyživoval. Jde nyní jen o to, jsou-Ii tu podmínky žaloby o obnovu 
sporu. V základní rozepři přijaly nižší stolice na základě výpovědi· 
svědků za prokázáno, že žalovaný převzal závazek živiti bratra na tak 
dlouho, až se otec (žalobce) z Ruska vrátí, ale nevěřily svědku O-ov i, 
jenž potvrdil, že si nebožka matka výslovně přála, aby žalovaný živi! 
bratra až do jeho 14. roku. žalobce ve sporu o obnovu tvrdí a důkaz 
o tom nabízí, že se žalovaný před svědky doznal, že má velmi tíživou 
povinnost, matkou mu uloženou, by se dol 4 let staralo nezl. bratra, 
jej živil a opatroval, a že byla řeč o tom, že proto bratrův podíl jest 
tak malý (jen !DOO Kč). Kdyby to bylo pravda, šlo by o mim o
s o u dní d o zná II í, které podle § 110 Josef. s. řádu zprošťovalo dů
kazu, stalo-li se na dotaz někoho, o kom doznávajícf věděl, že má na 
tom zájem, zvěděti pravdu, kdežto podle § 265 poslední odstavec c. ř. s. 
má soudce podle volného uvážení spočívajícího na svědomitém odvá
žení všech okolností posouditi, pokud potřeba důkazu následkem mimo
soudního doznání odpadá. Není tedy vyloučeno, že tímto mimosoudním 
doznáním žalovaného, bude-li prokázáno, může býti zvráceno zjištění 
nižších stolic v základní rozepři, že žalovaný převzal závazek bratra 
živiti jen až do návratu otce z Ruska, a že nižší stolice snad nabudou 
přesvědčení, že povinnost tu převzal až do doby, kdy bratr dosáhne 
14 let. Důvody nižších stolic, zamítajících žalobu o obnovu, tedy ne
obstojí a bylo třeba rozsudky jich zrušiti. Při novém jednání a rozho
dování musí si nižší stolice atci uvědomiti, že podle zákona jest napřed 
vyř_íditi otázku pří P u s t n o s t i žaloby o obnovu (§§ 538, 541, 543 
c. x. s.), najmě, zda nebyl žalobce bez své viny s to nové okolnosti 
a důkazy uvé.sti podle § 530 čís. 7 a poslední odstavec c. ř. s. již v před
ním sporu, zda žaloba o obnovu podána v zákonné lhůtě (§§ 534 čís. 4 
c. ř. s.), a, bude-li obnova povolena, jednati pak podle § 541 c. ř. s. ve 
věci samé. 
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čís. 10667. 

Řada pozemkových služebností není uzavřena. Mohou býti obsahu 
velmi rozmanitého podle rozmanitosti potřeb hospodářského života na 
př. služebnost vlastníka rybníka nevypouštěti rybník bez souhlasu vlas!
níka panujícího pozemku. 

»Cizí zákaz« podle § 313, poslední připad, obč. zák. nemusí býti 
právě jednostranný, stačí, projeví-Ii vlastník panujícího pozemku vůli, 
by vlastník služebné věci udržel nezměněně určitý stav, a vlastník slu
žebné věci se podrobi této cizi vůli. To se může státi i ve formě oba" 
polného srozuměni (dohody, úmluvy). 

K mimořádnému vydrženi se nevyhledává pořádnosti a pravosti 
držby. 

Odvolací soud může se odchýliti od skutkových zjištěni prvního 
soudu, jež tento učinil na základě výpovědi svědků přímo vyslechnutých, 
zase jen na záldadě vlastního přímého výslechu. 

(Rozh. ze dne 2. dubna 1931, Rv I 521/30.) 

Žalobci domáhali se lla žalovaných, by bylo uznáno právem, že žalo
vaní jako vlastníci rybníka nejsou bez souhlasu žalobců jako vlastníků 
usedlosti oprávněni vypouštěti rybník a že jsou povinni to uznati a 
zdržeti se v budoucnu vypouštění rybníka. Pro c e sní s o udp r v é 
s 10 I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu, by dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Jak již první soud uvedl, není mezi stranami sporné, že žalobci právě 
tak, jáko jejich předchůdci, použivají rybníka žalovaných tím, že odtud 
čerpají užitkovou vodu, že tam máchají prádlo, že zavlažují své pozemky 
a že při vypuštění rybníka obě strany používají bahna za hnojivo,. 
Z toho plyne, že žalobci vykonávají oněmi užívacími způsoby právo 
affirmalivní pozemkové služebnosti ve prospěch svého hospodářství. 
žalobci však tvrdí dále, že jim společné užívání rybníka dává také právo 
činiti jeho vypuštění závislým na jejich souhlasu a že se vypouštění dálo 
vždy v obapolném dorozumění vlastníků obou usedlostí, a to nejméně po 
dobu třiceti let a že žalovaní chtěli předešlého roku rybník vypustiti, 
ale upustili od toho, protože žalobci nesouhlasili. Jako hospodářský dů
vod pro toto. právo uvádějí žalobci již v žalobě, že vytékající voda teče 
na jejich pozemky, kde se shromažďuje do louže, až se vsáknutím do 
země a výpary ztratí, a dále, že před vypuštěním rybníka musí učiniti 
opatření, by si opatřili potřebnou vodu k napájení dobytka. Z toho vy
plývá, že v tomto užívacím způsobu tvrdí žalobci negativní služebnost 
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pozemkovou, záležející v tom, že na vodním stavu rybníka nesmí býti 
níc měněno bez jejich souhlasu, a tvrdí, že tuto služebnost vydrželi. Obě 
strany souhlasi v tom, že žalovaní vypustili dne 14. dubna 1929 rybník 
bez souhlasu žalobců, pročež se žalobci domáhají rozsudku, by bylo 
určeno, že žalovaní nejsou oprávněni bez jejich souhlasu rybník vypou
štěti, že to mají uznati a pro budoucnost se vypouštění rybníka zdržeti. 
Žalovaní tvrdí, že odevždy vypouštěli rybník bez vyrozumění a bez 
souhlasu žalobců. Tato sporná skutečnost jest pro rozhodnutí sporu pod
statná a potřebuje důkazu. Dříve však, než se přejde ke skutkovému 
zjíštění nižších soudů o této sporné skutečnosti, jest předeslati toto: 
Žaloba, o niž jde, jest žalobou na ochranu služebnosti podle první věty 
§ 523 obč. zák. (actio confessoria), při niž musí žalobce dokázati právo 
služebnosti a čin rušební. To i ono žalobci tvrdí a dokazují. čin rušební 
spatřují v tom, že žalovaní dne 14. dubna 1929 bez jejich souhlasu ryb_ 
ník vypustili. Žalovaní ani nevyslovili pochybnost, že nemůže po právu 
býti negativní služebnost obsahu shora uvedeného. Řada pozemkových 
služebností není uzavřena" mohou býti obsahu velmi rozmanitého podle 
rozmanitosti potřeb hospodářského života. Rybník může sloužiti pro
spěchu panujícího pozemku i tím, že bude nezměněně udržen jeho stav, 
což jest právě podstata negativní služebnosti. Protože však žalobci tvrdí, 
že nabyli práva této negativní služebnosti vydržením, jest dále zkoumati, . 
zda tvrdili držbu k vydržení způsobilou. Také k této otázce jest přisvěd
čiti. Držby negativních práv, které zákon nazývá v nadpisu § 313 obč. 
zák. »zapovídacími právy« (Verbotsrechte), se nabývá tím, že držitel 
věci k zápovědi jiného něco opomine, co by jinak byl oprávněn činiti, 
v souzeném případě, že vlastník rybníka k zápovědi žalobců nevypustí 
vodu z rybníka, ač by tak jako vlastník učiniti mohl. Zákon praví »na 
cizí zákaz«, ale nemusí to býti právě zákaz jednostranný, stačí, že vlast
ník panujícího pozemku projeví vůli, by vlastník služebné věci udržel 
nezměněně určitý stav, a že se vlastník služebné věci podrobil této cizí 
vůli. To se může státi nejen ve formě jednostranného zákazu, nýbrž i ve 
formě obapolného srozumění (dohody, úmluvy), jak na př. Randa v knize 
»Der Besitz« z roku 1895, "tr. 730 v odstavci 4., podrobně vykládá. Dří
vějšímu nejvyššímu soudu vídeňskému stačil dokonce v rozhodnutí čís. 
8728 Ol. U. st. ř. k nabytí držhy i šestiletý faktický stav, udržovaný s vě" 
domím druhé strany. Podobně Ehrenzweig Sachenrecht 1/2 str. 81, kde 
se mluví také jen o »eine vorausgehende au! kiinltige Unterlassung ge
richtete VillenserkIarung« a odvolává Se na Randu. Jest to zřejmé již 
z úvahy, že, stačí-Ii jednostranný zákaz, jemuž se druhá strana mlčky 
podrobí, musí tím spíše stačiti jeho projevena vůle, že se podrobuje, ne
boť tento případ jest silnější, než onen. A právě takovou dohodu tvrdí 
žalobci. Bylo by tedy vydržení tvrzené služebnosti možné. Při tom hned 
jest podotknouti, že mylný jest názor odvolacího soudu, že by žalobci 
musili také dokázati, že vykonávali toto právo nepřetržitě nejméně po 
třicet roků pořádně a pravým způsobem, neboť zákon v § 1477 obč. zák. 
nevyhledává k mimořádnému vydržení pořádnosti a pravostí držby (SrDV. 
také rozhodnutí čís. 115, 2199 a 4889 sb. n. s.). 

Nyní lze se vrátiti ke skutkovým zjištěním nižších soudů. První soud 
především zjistil místním ohledáním, že při vypuštěrtí rybníka musí voda 
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téci na hlouběji ležící louku žalohců. Mají tedy žalobci hospodářský zá
jem na tom, by se voda nevypouštěla, kdy by to bylO' žalovaným vhod. 
Dále zjistil podle výpovědí svědků Františka, Josefa a Marie R-ových, 
které si bezprostředně vyslechl, že rybník vždy byl vypouštěn v do
rozumění obou stran a že i dědicové jak žalující, tak žalované strany.se 
vyjádřili, že s tímto rybníkem již vždy takto bylo nakládáno. Posléze 
zjistil podle výpovědi svědků Františka, Josefa a Leopoldiny R-ových, 
že předešlého roku z jara tento rybník na odpor žalobců nebyl vypuštěn. 
Z těchto skutečností nabyl první soud přesvědčení, že v době více než 
třiceti let vždy byl si vyžádán souhlas žalobců k vypuštění tohoto ma
lého rybníka. Jest to skutkový závěr, kterému bylo v odvolání žalovaných 
odporováno z důvodu nesprávného hodnocení důkazů. Odvolací soud 
však, nevyslechnuv si svědky znova a vyslechnuv jen strany, zjistil podle 
výpovědi žalovaného, že již od roku 1878, byl-Ii rybník zřídka kdy vy
pouštěn a při tom čištěn, dálo se tak bez předchozího dotazu žalobců. 
Odporuje tedy skutkové zjištění odvolacího soudu skutkovému zjištění 
prvního soudu. Žalobci to vytýkají v dovolání jako rozpor se spisy podle 
§ 503 čís. 3 c. ř. S., uvádějíce v podstatě, že zjištění odvolacího soudu 
odporuje výpověděm svědků, o něž první soud své zjištění opřel, protože 
řízení prvního soudu jest hezvadné, a že odvolací soud nesprávně při
znal více víry straně žalované, než svědkt1m a straně žalující. V pravdě 
vytýkají tím dovolatelé odvolacímu soudu vadnost řízení podle § 503 
čís. 2 c. ř. s., kterážto výtka jest opodstatněna, protože odvolací soud 
porušil zásadu bezprostředností (§§ 212', 276, 412, 463, 488 a 498 c. ř. 
s.). Nejvyšší soud vyslovil již v několika rozhodnutích, že se odvolacl 
soud může odchýliti od skutkových zjištění prvního soudu, jež tento 
učinil na základě výpovědí svědků přímo vyslechnutých, zase jen na 
základě vlastního přímého výslechu (srv. na př. rozhodnutí čís. 1013, 
4679, 7337 sb. n. s.). Ježto odvolací řízení trpi vadou, která byla způ
sobilá zameziti úplné vysvětlení a důkladné posouzení rozepře, bylo již 
z tohoto důvodu podle § 510 c. ř. s. zrušiti odvolací rozsudek, takže se 
netřeba obírati ještě dalšímí dovolacími důvody. 

čís. 10668. 

Proti pověření notáře provedením soudního odhadu za účelem vy
měření dávky .z přírůstku hodnoty jest zemský inspektorát oprávněn 
k rekursu •.. 

Notáře . rle"4e pověřiti odhadem nemovitosti za účelem vyměření 
dávky z přfrůstlht hodnoty. . 

(Rozh. ze dne 9.dubna 19'31, Rl 185/31.) 

s o u d . P r v é s t o li c e svěřil notáři provedení odhadu za účelem 
vyměření dávky z přírůstku hodnoty. Rekursu zemského inspektorátu 
rek u r sní s o u d nevyhověl. O ů vody: Na opatření soudu ve věcech 
nesporných může si stěžovati ten, kdo se opatřením tím cítí stíženým, 
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což předpokládá, by osobě té z opatření nef,porného soudce vzešla nebo 
alespoň hrozila majetková anebo jinaká újma na jeho zákonem chráně
ném právu . .Rekurent dožaduje se stížností toho, by byl odhad prove
den soudem samým Jednak proto, že notáři provádějící pro strany 
v převážném počtu transakce s nemovitostmi nemají k odhadům tako
vým vůbec potřebný odstup, jednak z dťIvodu úspory útrat. Stěžovatel 
nemá však zákonný nárok pro svůj požadavek, naopak soud jest podle 
§ 183 n. ř. Č. 94/1855 ř. z. oprávněn a podle § 1 min. nař. čís. 120/1860 
ř. zák., majícího 11l0C zákona, v sídle sborového soudu prvé stolice tedy 
i okresní soud, o nějž tu jde, povinen svěřiti výkon odhadu notáři jako 
soudnímu komisaři (srv. též § 23 druhý odstavec odh. řádu čís. 175/ 
1897 ř. zák.). Jest tudiž stížnost nepřípustná a i bezdůvodná neboť 
otázka útrat jest právně nerozhodná a pro svůj druhý důvod ~eudává 
stěžovatel nic konkrétního a není aní z pozemkové kníhy patrno, že u no
táře jsou skutečnosti, které by ho z úřadu soudního kOl1lisaře pro tuto 
věc vylučovaly. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 14. února 1930 
R II 39/30 - R II 59/30 - čís. 9650 sb. n. s. vyslovil právní zásadu, že 
nelze notáře pověřiti ohledán'nn a popisem nemovitosti za účelem vy
měření dávky z přírůstku h(,dnoty, nýbrž že úkony ty náleží provésti 
soudu, a to soudcem. Toto rozhodnutí nelze však použíti na odhad, 
o nějž jde, ježto jednak duchem svým vztahuje se na případy složitého 
rázu s potřebou rozhodování soudcovského a jednak že vyšlo pro případ 
odhadu továrny se strojním zařízením, kde tudíž bylo zjednati skutkový 
podklad pro rozhodnutí příslušných administrativních úřadů o tom, co 
tu Jest součástí nemovitosti a co jen jejím příslušenstvím, kde tedy právě 
šlo o případ důležitější a složitější. Takových předpokladů však v pro
jednávaném případě není. Kromě toho působí tu imperativni předpis § 1 
cit. min. nař. čÍs. 120/160 ř. zák. a k tomu i zřetel na § 23 druhý odsta
vec odh. řá~u pro nemovitosti. Nemá rozhodující význam ani výnos pre
sldm vrchmho soudu v Praze ze dne 29. března 1923 Pres. 12.929/17/ 
23-a, ježto se jím soudu nic neukládá, nýbrž jen doporučuje. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu zemského inspektorátu 
zrušil u~nesení obou nižších soudů a uložil prvému soudu, by dal odhad 
provéslI soudcem. 

o ů vod y: 

Nelze především souhlasiti s rekursnÍm soudem, že stížnost zem
ského inspektorátu na pověření veřejného notáře provedením soudního 
odhadu jest nepřípustná pro nedostatek právem uznaného zájmu. Zem
ský inspektorát jest, jsa navrhovatelem, účastníkem odhadního řízení má 
proto právní zájem, by bylo provedeno podle zákonných předpisů, ; ne
lze mu upříti právo, by svůj zájem hájil i rekursem. 

Ve věci samé nejsou dostatečné námitky, že notáři jsou pro přiro
zenou povahu svého výdělečného zaměstnání při vyměřování dávky 
z přírůstku hodnoty zaujati ve prospěch strany postižené dávkou, ani 
že se jich pověřením řízeni nepoměrně zdražuje, neboť tyto námitky 
platí více méně takřka O každém pověření veřejného notáře soudním 
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komisařstvim, zákon však přece je připouští, b:< i .nařizuie. ,A.le důvody 
rvního i rekursního soudu nejsou s to, by pn mely. Ne]vysSl soud k~ 

iměně rozhodnutí jeho rozhodování (srovnej uver.e)nene roz~?dnutI 
čís. 9650 sb. n. s.). Ustanovení min. ~ař:.z,: dne 7. kvetna 1860, CIS. 129 
ř. zák., na něž se nižší soudy odvolava]l, ~e v sldl~ch sb?:ovrch ~oudu 

rvé stolice musí býti notáři jako SOU~~I kOI,:!Sa;1 poverovan.1 ukony 
~ § 183 not. ř. ze dne 21. května 1855, CIS. 94 Lzak. vypočtenyml, Jest 
vykládati v souvislosti s právními předpISY, za JIch pl~tnos~1 byly vy~ 
dány a jež byly od té doby vydáním nových proc.e~mch ,~akon~yodstatne 
změněny. Podle § 183 pism. c) not. ř. mohou. bylI no~an poverem soud: 
ními odhady ve věcech sporných i nespornych, a prece mkdo nebud. 
tvrditi, že by bylo lze i nyní pověřiti notáře odhadem nemov!toslI ve 
sporu. Podstatou soudního od~adu .lest provedem a zhodn~cem z,n~lec
kého důkazu, to i ono Jest vsak ukonem ryze soudcovskym. Vy)'mka 
§ 144 ex. ř., že provedením popisu ~en;ovilost!.a od?adu J,ako ~npr~v: 
ného úkonu pro vnucenou dražbu ma bylI poveren,.vykonny or.gan, JI.mz 

může býti podle § 24 ex. ř. a § 23 od? r ~.I not~r, nevztahuje se, Jak 
bylo zdůrazněno v § 30 reálného odhadmho radu ČIS. 1 ~~/18.97, na zhod
nocení znalcova posudku a nemůIe bJti ~ro svou vYJlmecnou, povah~ 
rozšiřována na jiné obory soud11lho .:lZe~l, kde )e.st odhad sam ~ob~ 
účelem. Odhadní řád byl vydán pro nzem exekucn!, podle § .33 ma.h~ 
býti používáno i v řízení úpadkovém, předpISY vs~k vydane pr? ]lnc 
obory soudního řízení zůstaly jím ~:dotčeny. Tu ~sak, ustano.v~je § 3 
nesp. říz., že notáři mohou býti poverem Jen ta~?vyml ~k?ny, jez nevy
žadují soudcovského rozhodnutí, a § 272 ne~p. nz: pravI, z.~.~ro odha~y 
platí předpisy zákonů procesních, tedy n~m pravI~la, nrnejSlho, na z~
sadách ústnosti, bezprostřednosti a volneho uvazova~l. dukazu Se?CI~ 
vajícího civilního soudního řádu. Jde-II o odhad za ucelem ~ymerem 
dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti, jenž podle povahy ~ec~ mu SI 
býti proveden vždy ke dni již uplynulému, jest .soudcovske .čll1nost~ 
nutně třeba již při ohledání a popisu odhadovane n~movltosh, n.ebo! 
musí býti vvšetřen a určen především stav nemovltosh, v de~, k nen;u:, 
se odhad provádí. Již z toho důvodu není pro činnost vykonny~h organu 
podle §§ 24 a 144 ex. ř. a § 23 odh. ř. při těchto odhad~c.h mlsta,. tedy 
ani pro pověření notářů. Dovolacímu rekursu n;usIlo bylI vyhoveno a 
okresnímu soudu uloženo, aby odhad provedl sam, a to soudcem. 

čís. 10669. 

Knihovní věřitelé nejsou oprávněni k re~ursu ~r'?ti usne.~ní,. jímž 
byl vysloven souhlas s navržený?, vyrovnántm dluznika s venteh, ve~ 
doucími proti němu vnucenou spravu. 

(Rozll. ze dne 9. dubna 1931, R I 194/31.) 

K návrhu dlužníka, vymáhaiícího věřitele a vnucené,ho ,správce v~
slovil za vnucené správy p r v Ý so li d souhlas s navrzenym vyrovna-
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ním věřitelil s dlužníkem pod podmínkou, že vyrovnání bude provedeno 
mímosoudně. Rekursy knihovního věřitele s o udp r v é s t o I i c c 
odmítl. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému 
soudu, by, vyčkaje pravomoci, předložil rekursy k rozhodnutí. D ů -
vod y: První soudce odmítl napadeným usnesením stížností, ježto usne
sení těmito stížnostmi napadené ze dne 28. června 1930 jest opatřením 
podle § 120 čís. 4 ex. ř., proti němuž stížnost podle ustanovení § 132 
čís. 3 ex. ř. není přípustná. Stěžovatel dovozuje, že tu nejde 'O případy 
podle § 120 čís. 4 ex. ř. a že jsou tudíž stížnosti přípustné. Podle § 109 
ex. ř. poslední odstavec, má exekuční soud k návrhu dáti vnucenému 
správci pokyny co do vedení správy a hospodaření. Vnucený správce 
se k návrhu povinné strany, by bylo použito nabídky věřitelky V. 'Ohledně 
stabilisování hospodářského stavu domu O., připojil a ve svém vyjádřeni 
uvádí, že, kdyby se schválila záloha V. 500.000 Kč a použilo se jí k čás
tečnému zaplacení věřitelů, kteří dodali práci a materiál do' stavby, 
mohlo by se docíliti ročního výtěžku kolem 1,000.000 Kč a po zaplacení 
běžného úroku kolem 600.000 Kč, mohly by se ponenáhlu upláceti i starší 
úroky a též jistina po dohodě se stěžovatelem. Na to vydal první soud 
usnesení ze dne 28. června 19,30, v němž s povolením zálohy 500.000 Kč 
podle § 120 čtvrtý odstavec ex. ř. zásadně souhlasí a vnucenému správci 
ukládá, by nejdéle do 15,. července podal soudu přesnou a zevrubnou 
zprávu o dohodě všech vymáhajících věřitelů. Jde v prvé řadě o to, zda 
toto usnesení je usnesením, jež uvádí § 132 čís. 3 ex. ř. Podle obsahu 
usnesení nejde však o pokyny vnucenému s'právci co do hospodaření, 
nýbrž přímo o jakousi sanaci, o mimosoudní vyrovnání, tedy o něco 
mimořádného, a proto nepatří napadené usnesení k opatřením, pr'Oti 
nimž stížnost není přípustna. 

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

Důvody: 

Dovolací rekurenti vytýkají především, že rekursy proti usneseni 
exekučního soudu ze dne 28. června 1930 byly podány osobou neopráv
něnou a že již z tohoto důvodu měly býti odmítnuty. Výtka tato jest 
oprávněna. K., jenž rekursy podal, jest knihovním věřitelem na nemovi
tostech Marie R-ové, proti níž byla k návrhu záložny v K. povolena exe
kuce vnucenou správou. K. není vymáhajícím věřitelem, ani povinnou 
stranou a, jsa jen knihovním věřitelem, není ani účastníkem exekuce 
vedené proti Marii R-ové zmíněnou záložnou, jakž plyne z toho, že hypo
tekámí věřitelé se neuvědomují o tom, že vnucená správa byla povolena 
(§ gg druhý odstavec ex. ř.), ani o tom, že byla zrušena (§ 130 prvý 
odstavec ex. ř.), že se nezvou k roku ustanovenému k tomu, by účet 
byl vyřízen a by bylo jednáno o správcových nárocích na odměnu a na 
náhradu jeho výdajů (§ 116 druhý odstavec ex. ř.), ani nemají právo na
hlédnouti do účtu a podati proti němu nebo proti jednotlivým položkám 
připomínky (§ 116 druhý odstavec ex. ř.), a že teprve, až dojde k roz
dělení výtěžkových přebytků (§ 122 a násl. ex. ř.) jest je předvolati 

4ó! 

. b' dnání o rozvrhu súčastnili (§ 123 prvý od-
k rozvrhovc.mu kOk~ě ~~:sl~íků nepřísluší však ve věcech exekučních 
s!av,ec e~. ri~ ~~vo k rekursu, leč by zákon, jako na příkla~. u pod
~let~~k~co~ano~il výjimku. Výjimečného ustanov~ní, jež bY.gnznav,alo 

u t kttrním věřitelům právo k rekursu v exek~c:, o pkou j e, nem, a 
l{'po ~ I tudíž k rekursu proti usnesení exekucmh? so:rdu, ze dne, 28. 
" ne y O o rávněn a nemělo mu toto usnesem am b~h doruceno 
(§':a e~9~.). ~ebyl-li však K. k rekursu,oe:ávněn, byly jeho ~k~~~~ 
odmítnuty prvým soudem právem" a n:zal~Z1, na tom, ze se ta 
z důvodu, jenž rekurentovi se nezdal byh pnlehavym. 

čis.10670. 

Us oko 'eni v máhajiciho věřitele může po případě býti ohr.oženo a 
lze odClad ~xeku~e učiniti závislým na s!oženi jistoty, povolen-lt odklad 
exekuce dřive ještě, než s ni bylo zapocato. 

(Rozh. ze dne 9. dubna \931, R I 246/3\,) 

S d P r v é s t o I i c e povolil odklad exekuce na, svršky dříve, 
než b o l~ s exekucí započato. Rek u r sní s o u d,:yhovel rekur~u v~
máha~cího věřitele potud, že povolil odklad exekuce Jen pod p~d~mko .' 
že dlužník složí jistotu. D ťt vod y: § 44 druhy odstavec ex. L ,s a~o~l, 
• 'b 'ti ovolení odkladu exekuce učiněno závislým na slozem ]Is
:~t;':nohl-tť by odklad ohroz!ti usp,:koj.~nI vym~hajíc!ho ,věř!;~t'n~~~o 
ohrožení tu jest uváží-li se, ze vymaha]lcl st;an,e, jez m,a na , .\ 
by exekucí dos~hla co nejrychlejšiho uS'p':,koje~ pOh~~~~~~r ~~~~:~eJi 
přiznané odkladem exekuce Jest zabraneno,. y ~: d' d ., , 
toho cO"i přiznáno a by nemohla disponovatr s c~stko~, o e OV! ajl~1 
v mtthanJ pohledávce. K tomu přistupuje v souzenen; pnpade" ze na-

. sfedkem povolení odkladu exekuce d':,sud ani :~v?~en~'::l~a:;~/~~::;; 
deno nebylo že zahájený spor o zrusem exe ucm o I, co ' 

ne'méně rok'a že vymáhající strana nemá proto záruk?, ze v p~lJ'~de zaŽ mAn~tí žaloby dojde úplného uspokojení s,:é poh!edavky.' z~laste, k~\ 
nelze níjak zaručiti, že se mezitím majetkove pomer!''povl~n~ ~trany k~ 
nezmění že by vymáhající strana neměla ~ak, nadejl na up ne . usp~ t~ 
jení. Za' tohoto stavu věci, najmě ana povmn~ ~tr~na I P:Oj~v~l:to~~ ~á 
celou vymáhanou pohledávku složiti na soude, jes u ozem jl -
konem odůvodněno. 

N · " , d nevyhove'l .. dovolacímu rekursu dlužníka. ejvyssl sou 

Důvody: 

V'vod dovolacího rekursu, že není podkladu pro to, by povolen~ 
odklIct exrkuce byl učiněn závislým na složení jist~ty, ježto 'hr~, t:r r:~m 
okolností z nichž lze důvodně souditi, že uspokojení ,:'yma . apcl verd
telky je ~dklademohroženo (§ 44, druhý odstavec ex. L), nejsou opo -
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statněné. V tom sm~:u příp.adně. poukázal rekursní soud k tomu, že jde 
o odklad exekuce dnve, nez ~ nI bylo .započato, zejména, než byl u do'
vola CI rekurentky proveden zaJem, takze vymáhající věřitelka nemá kryU 
pro svou pohledávku, a případně též rekursní soud uvedl, že se odkla
dem. exehlce oddal.uje .~spokoj~ní vymáhající věřitelky, následkem 
čehoz hrozl vymaha]IcI ventelce u]Ina tIm že nebude moci v brzku na
kládati s penězi, na jichž zaplacení má podle exekučního titulu nárok 
To. n~ní jen po myslitelná možnost ohrožení vymáhající věřitelky, jak s~ 
uvadl v dovolaclm. re~~rsu, jež a.rc~ť nestačí. k uložení jistoty, nýbrž 
1s0u to .kolnosh, Jez pn;n? u~azu]I, ze uspokojení vymáhající věřitelky, 
pk br JI podle stavu. vecI naleželo, ohroženo již jest. Uíožil tedy re
ku;sm soud, povoluJe odklad exekuce, dovolací rekurentce jistotu 
pravem. 

čís. 10671. 

!,řeměna. záznamu exekučního zástavního práva, jehož bylo na úpad
cove nemovItosti nabyto dříve než šedesát dnů před vyhlášením úpad
ku, ve vklad Jest přípustná i za úpadkového řízení. 

~stoupi~-I.i spr~vce úp~~ové podstaty do sporu, v němž byl již 
vyda~ proti upadcI"o~SUZUJICI rozsudek, a byl-Ii pak k jeho opravnému 
pr?stredk~ odsuzuJ,lel ro.zsude~ potvrzen s dodatkem, že se určuje, že 
zazalovana pohledavka Jako upadková pohledávka jest po právu jest 
ro~sude." rozsudkem určujícím jen pro účely úpadkového řízení' zů··, 
stavá vsak rozsudkem odsuzujícim proti úpadci a postačitelným důvo
dem pro spravení záznamu exekučního práva zástavního. 

(Rozh. ze dne 9. dubna 1931, R I 257/31.) 

Rozsu?kcm prvé a druhé stolice byl dlužník uznán povinným za
platItI z~zalovanou pohl~d~vku. ,Poté ,vyhlášen byl na jeho jmění úpa
d~k 2~. unora 1929, v nemz spravce upadkové podstaty a jeden věřitel 
pnhlase.nou .. Íl!to pohl~dávku při zkušebním roku popřeli, načež byla 
~tlana za~uJIcI po~kaza,na, by ~e domáhala určení své pohledávky po
ra~~?J prava. Sprav~e upadkove podstaty podal dovolání, kterému nej
vyssl. soud nevyhovel s, dodatkem, že se napadený rozsudek, pokud jde 
o za!a~ovanou pohledavku Jako o pohledávku v úpadku žalovaných 
,?anzelu, upravuJ~ v ten rozum, že zažalovaná pohledávka jest jako 
upadcova pohledavka po právu. Na základě tohoto rozsudku navrhl 
vymá~ající ~ěřitel povolení exekuce poznámkou spravení záznamu zá
stavn~ho prava vydobytéh~ k zajištění zažalované pohledávky. S o u d 
p! ves t? II c <; exekucI nepovolil, rek u r sní s o u d exekuční 
~avrh za;n,tl. D u vod y: Není sporu o tom, že v rozepři pokračoval 
upadkovy spravce ~ za pokračování v rozepři proti němu šlo o určení 
pra~ostI zaza]oval;c P9,hledávky jako pohledávky úpadkové. Rozsudek 
v teto rozepn ne]vysslm soudem vydaný jest rozsudkem určovacím 
tudíž nevykonatelným rozsudkem, a jeho právní moc podle § 411 a 228 
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c. ř. s. vztahuje se právě jen na zjištěn~ právní jso~cn.osti. pohledávk~ 
strany žalující. Podle § 7 konk, !: přeruseny. spor z.~stava 1 ,po ?b~ove 
podle § 113 konk. ř. touž rozepn, po obnov:, nepo<;lOa, n.o.vy, nybl z. se 
dále projednává starý spor. Arel Je to r?zepre zasazena uClOkl' zaha!e
ného řízení úpadkového, na upadcov~ mlsto Jako str~~y vstupuje spra:~ 
ce úpadkové podstaty, co do žalobmho podam nemuze za u~adku bylI 
vymoženo rozsudkem plnění v určité ~hůt~. pod důhonem pra~a,. neboť 
vymáhaná pohledávka byla v úpadkovem nzem podrobena zmenam sta
noveným v § 14 a násl. úpadkového řádu. Návrh na obno:u podle 
§ 113 cit. zák. zahrnuje již sám v sobě návrh na úpravu :alobmh~ 
návrhu ve smyslu předpisů úpadkového řádu (§ IlO. CIL zak.~, toyz 
návrh na plnění se přeměňuje v určovací návrh, hramc IIkvldacn.l. za
loby podle § 110 cit. zák. musí býti dbáno za všech okolnostI .z uradu 
(srov. čís. 4548 sb. n. s.). Na základě takovéhoto Jen určova.clho roz
sudku, neznějícího na plnění, nemohou býtI povoleny exekucI;1 kroky 
k vydobytí úpadkové pohledávky, o které právě rozsudker;r. lIm bylo 
rozhodnuto neboť základem pro kroky takové by mohl bylI Jen roz
sudek na plnění. V projednávaném případě byla povolena zajišťovací 
exekuce před vyhlášením úpadku (u~n~s.ením ze d~e. 8. :Istopadu 1928) 
na základě rozsudku prvé stolIce zne]Iclho na pinem. Pn zazna?Ju n~~ 
bytém zajišťova~í exekucí jde .. o případ § 41 písm. b) kmh., zak." pr; 
kterém nenastáva spravovacl nzem podle ~§ 42-44 ~mh. ozak., nyblz 
záznamy [lodle § 41 b) jsou spraveny lIm, ze Jest P?dan prukaz o tom, 
že zaznamenaný nález stal se k exekUCI Zpuso?llym (,:y~o,natelny~). 
Na záznam práva zástavního, vydobytý exekUCI k za)'stem. jest pn~ 
hlížetÍ jako na právo s odkládací výjimkou (§ 221 ex. L), to je~t, !:!~Sl 
býti prokázáno, že exekuční titul jest vykonatelný .. Rozsudek ."eJ,vysslho 
soudu, na jehož základě vymáhající strana n~vrňuJe spravem zazna~u, 
není vůbec rozsudkem způsobilým k exekUCI, Jak § 45 b) kmh. zak. 
výslovně žádá, nýbrž rozsudkem určovacím, takže na)eho základě spra
vení záznamu nemělo býti. vůbec povoleno. Rozh. CIS. 59'80 sb. n. s., 
o které se napadené usnesení opírá, má na mysli jiný případ; podle 
něho jest i po zahájení úpadkového řízení přípustna. přeměna zá~na~~ 
práva ,zástavního ve vklad, avšak předpokládá to, že str~n~ vy~aha)'cI 
má možnost předložiti výkaz o tom, že se rozsudek o pinem tvoncl tItul 
exekuční stal vykonatelným (kdežto v souzeném případě jest rozsudek 
třetí stolice jen rozsudkem určovacím). 

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

Důvody: 

Napadeným usnesením zamítl rekursní soud návrh dovolací reku
rentky na spravení záznamu práva zástavního, jež si dovolací rekurentka 
vydobyla, exekucí k zajištění pohledávky na nemovitostech dlužníků. 
Jako důvod zamítnutí uvádí se v napadeném usnesení, ,že rozsudek neJ
vyššího soudu ze dne 7. listopadu 1930, č. j. Rl 1609/27 (čís. sb. 10292), 
na jehož základě se žádá za spravení záznamu, jest rozsudkem jen 
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určovacím, níkoli rozsudkem na plnění a tudíž titulem pro žádané spra
vení záznamu nedostatečným. S tímto důvodem a na něm se zakládají
cím zamítnutím shora uvedeného návrhu nelze souhlasiti. Jde o spra
vení záznamu práva zástavního na nemovitostech dlužníků, na jejichž 
jmění byl vyhlášen úpadek. Dovolací rekurentka vydobyla si pro svou 
pohledávku exekuční záznam práva zástavního, a to dříve než šedesát 

·dní před vyhlášením úpadku. Tím nabyla na nemovitostech dlužníků 
právo na oddělené uspokojení a vyhlášením úpadku toto její právo ne
bylo dotčeno, (§§ 11 a 12 konk. ř.). žádaná přeměna záznamu zástav
ního práva ve vklad, ježto nejde při ní o nové nabytí soudcovského práva 
zástavního (§ 10 konk. ř.) jest přípustná, i když úpadkové řízení ještě 
trvá (sb. n. s. 59S0). Stanovisko rekursního soudu, že rozsudek nejvyš
šího soudu jest rozsudkem jen určujícím a proto titulem navrženo u exe
kuci spravením záznamu neopodstatňujícím, není správné. Rozsudek ten 
vydán byl na dovolání správce úpadkové podstaty z rozsudku odvolacího 
soudu, jímž dlužníci byli odsouzeni, by pohledávku dovolací rekurentky . 
zaplatili, a zní rozsudek ten v části svého výroku, která padá na váhu, 
takto: »Dovolání se nevyhovuje s dodatkem, že napadený rozsudek od
volacího soudu, pokud jde o zažalovanou pohledávku jako úpadkovoil 
pohledávku žalovaných, se upravuje v ten rozum, že se zjišťuje, že za
žalovaná pohledávka jako pohledávka konkursní je po právu«. Tento 
rozsudek jest určovacím rozsudkem, ale jen potud, pokud zažalovaná 
pohledávka přichází v úvahu jako pohledávka úpadková. Tento rozsu
dek není však rozsudkem určovacím, pokud jde o pohledávku dovolací 
rekurentky, tehdejší žalobkyně, zajištěnou zaznamenaným zástavním 
právem a mající nárok na oddělené uspokojení. Vždyť jako zástavní 
pohledávka nemusila býti v úpadku přihlášena (§ 48 konk. ř.) a právo 
ohledně ní získané na oddělené uspokojení zůstalo vyhlášením úpadku 
nedotčeno (§ 11 konk. ř.). V úpadku přicházela také pohledávka jako 
pohledávka úpadková v úvahu jen, pokud nebyla kryta zástavou (§§ 103, 
132 konk. ř.). Řečeným rozsudkem nejvyššího soudu, ano v něm vyslo
veno, že se dovolání nevyhovuje, potvrzen byl rozsudek odvolacího 
soudu odsuzující k plnění a jest určovacím rozsudkem jen pokud za·· 
žalovaná pohledávka byla i pohledávkou úpadkovou. Při žádaném spra
vení záznamu nejde o pohledávku úpadkovou, nýbrž o pohledávku zá
stavni a co se léto pohledáv.i<y týče, rozsudek nejvyššího soudu, ježto 
potvrzuje odsuzuj.ící rozsudek lOdvolacího soudu, návrh na' spravení 
záznamu opodstatňuje. První soud právem návrhu vyhověl a na dovolací 
rekurs bylo se usnésti, jak se stalo. 

čís. 10672. 

Předpisů §§ 54---60 j. n. nelze použiti při posouzeni hodnoty sporu 
podle § 502 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 9. dubna 1931, Rv I 275/30.) 
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žalobu o zaplacení 170 Marek 75 plenmkú pro? e sní d Sko u d 
p r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u cl napadeny rozsu e . po-

tvrdíl. . I. . 
N e j v y Š š í s o u d odmltl dovo anI. 

Důvody: 

Zažalováno bylo 170 ř. marek 35 len. a l:i~~ío~~~~Jecro:.hfd~y j~e~ 
o této částce. Předmětem sporu 'podl~, § 502 tr~ m že částka ta v době 

d·'· j·7 mal·ek 35 fen a nem tUdlZ sporu o o , P' d . , tu lZ Jen . '. d h I 2000 Kč re plSU 
vynesení rozsudku soudu prvé ,stollce ne ~s~o~~~t~ s·poru p~dle § 502 
§§ 54 až 60 j. n. nelze uZlh pn posouzem d .. o hodnotě předmětu 
c. ř. s., neboť tyto př~dpisy t~r. ~ormy je naJ1 54 rv· odstavec 
sporu, která je rozhodna pro, pnslus~~st ~fž~~~h (~~u~ů b00 {ozhodnuto 
j. n.). Názoru dovolatelovu, ze rozsu . y , ,.. ' 2000 Kč odporuje 
o jsoucnosti celého jistinného .dluhu, jenz. c~~ pres n~ nárok 'vymáhaný 
§ 411 c. ř. s., jenž omezuje pravomoc rozsU u Jen 

žalobou. 

čís. 10673. 

S hlediska prvého případu § 815 obě. zák. nezáleží na dědicově za-

vinění. . t huje sel 
Ručení dědice P?dle ,!?th~to Z:pk~~npé~~ti ~~~:~;;'~~~tiv~ ~hledávku 

k útratám, přisouzenym ven e I ve 
za zůstavitelem. 'ak amo 

Tyto útraty nepřicházej! s hlediska § 502 c. ř. s. v úvahu J o s -
statná pohledávka. 

(Rozh. ze dne 9. dubna 1931, Rv I 547/30.) 

Žalobci bvla ve sporu Ck XI a 27 ~/26 právoplatně př~souzena pal: 
: r. ohleclávka 6.575 Kč proti pozustalosh po Mlkulas1 W-OV1,. za 

~~u~~! podmínečně přihlášenými dědici J ~sefem W -e~ a k ~~a~~t~~ 
W-ovou. Žalobou, o n!ž tu jde, d~ma~al t zalob~~ ~~ ~ 2a;4h~ 1.~91 
za lacení onoho palmare 6.575 Kc a utra ~P?ru ( r 
Kr celkem 8.366 Kč, ježto prodala spolecne s Josefe~ W-em za ~r 
ze~řeI 'm) ozůslalostní předměty a" plahla dluhy, ;,m:,; ~ t0l!lu m<; a 
svolen!, a j~žto vystrojila zústa~iteli pohřeb r;eod?ov1daj1c: ~aJetk;?: 
poměrúm pročež žalobce nedosel ~spokoJep1 sv~ pohled~v Y4 960 K' 
ce sní ~ o udp r v é s t o I i c e pnsoud11 zalobcl na palmare ., I b c 

·t I u Ck Xl a 274/26. D ú vod y: Zaloba Jesl za o ou 
a ~hra Yd sPkordy podle § 815 obč zák Na základě pozústaloslního SpISU 
ona ra u s o , . ". ·1' § 815 v zák ustanovuje 
z· ištěno že nedošlo ke svolám vente u. OuC.. • • , 
ž~ dědi~, který opomene použíti zákonného dobrodiní soudmho svo;:m 

Civilní rozhodnutí XIII. . 
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věřitelů nebo uspokojuje některé z pIihlásivších se věřitelů, nepIihlížeje 
k právům ostatních, čímž někteří věřitelé pro nepostačitelnost pozůsta
losti nebyli uspokojeni, ručí bez ohledu na podmíněnou přihlášku k dě
dictví celým svým jměním tou měrou, v níž by byli věřitelé obdrželi 
zaplacení, kdyby pozůstalosti bylo použito k uspokojení věřitelů podl~ 
zákonného ustanovení § 815 obč. zák. Z. tohoto zákonného ustanovem 
tudíž vyplývá, že bylo pojmouti do pozustalosti palmární pohledávku 
žalobce 6.000 Kč, ježto tato pohledávka byla, byť i později, soudně 
uznána. Kdyby tato pohledávka 6.000 Kč byla pojata do pozustalosti, 
byla by uspokojena částkou 4.960 Kč přihlížejíc k aktivum a pasivum. 
Jest tudíž odsouditi žalovanou jako solidární dlužnici k zaplacení této 
částky. K této částce jest připočítati útraty, které později vznikly ve
dením sporu, v úhrnné výši 1.791 Kč, ježto je žalovaná zavinila ve 
smyslu § 815 obč. zák. Bylo tudíž odsouditi žalovanou na základě její 
podmíněné přihlášky dědické ve spojení s tím, Že opomenula svolání 
věřitelů, k zaplacení poměrné částky jakož i útrat spojených s jejím 
vymáháním. O d vol a c ís o u d vyhověl odvolání žalované potud, že 
ji uznal povinnou zaplatiti žalobci místo prvým soudem přisouzených 
4.960 Kč jen 2.480 Kč a místo 1.791 Kč jen 895'50 Kč, D u vod y: 
Pokud jde o vytýkané nesprávné právní posouzení, shledává je odvolání 
v tom, že soud první stolice, pokládaje žalobu za žalobu o náhradu škody, 
odsoudil žalovanou, nezjistiv její zavinění vubec a ve smyslu § 815 obč. 
zák. zvláště, dále v tom, že soud první stolice pokládá závazek žalované 
strany podle § 815 obč. zák. za solidární, ač by se jí jako dědičky jen 
výminečně k dědictví se přihlásivší mohl týkati jen z polovice, a posléze 
v tom, že odsoudil žalovanou i k zaplacení procesních útrat 1.791 Kč 
04 h, vzniklých předchozím sporem proti pozustalosti, ač se na ně § 815 
obč, zák. nemúže vztahovati. V prvním a v posléz uvedeném směru není 
odvolání dúvodné. Rozsudkem ve sporu Ck XI a 224/26 byla již - jak 
nesporno - odsouzena pozústalost Mikuláše W-a k zaplacení palmární 
pohledávky žalobcovy, o niž jde v tomto sporu, avšak v souzeném pří .. 
padě jde o to, zda a pokud tuto pohledávku zaplatiti má z vlastního 
jmění žalovaná, která přes to, že jest dědičkou Mikuláše W -a, tuto po
vinnost popírá z dúvodu, že pozústalost byla předlužena, že z ní nic 
neobdržela a že její realisaci sama neprová.d61a, a o níž žalobce naproti 
tornu tvrdí, že jest vinna na jeho neuspokojení. I když se v žalobě mluví 
o zavinění žalované jest v t0m směru, že se svým zatím zemřelým bratrem 
jako spoludědicem prodala svémocně pozustalostní věci a platila své
mocně pozustalostní dluhy a nepřiměřené náklady pohřební, nemúže 
býti pochybnosti o tom, že právním duvodem žaloby je, jak soud prvé. 
stolice správně rozpoznal, to, že se žalovaná strana se svým bratrem 
nezachovala podle zákonných předpisú, upravujících projednání pozu' 
stalosti a uspokojení pozústalostních věřitelů, z nichž v prvé řadě v sou
zeném případě přichází v úvahu § 815 obč. zák., nařizující, že dědic, 
opomenuvší provésti předchozí svolání věřitelú, ručí těm z nich, kteří 
pro nedostatek jmění uspokojení nedojdou, za případný schodek celýřn 
svým vlastním jměním. To se v souzeném případě stalo, jak soud první 
stolice na základě pozustalostních spisú bezpečně zjistil a jak ani ža
lovaná strana nepopírá. Tím jest zákonné ručení žalované strany jako 
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dědičky ve smyslu § 815 obč. zák. dáno, neboť ~řihl~si1a ~~ k dědi~ví 
emřelém Mikuláši W -ovi a podle § 550 obc. zalL r.ucI s druhym 

f~otudědicem do odevzdání pozustalosti solidárně, t. j .. jest ;SP?I~zod-
ovědna věřitelum pozustalostním" i když ,se sama ~e3'hsace jmem po

p ústalostního placení pozustalostmch dluhu atd, ne~uc~stmla a o stavu 
~ozůstalostního jmění ja~ož i o výz~aI?u j. 81_5 obc. zak. nebyla, mf?r
mována. Její spoluručem za nes:,olam ,~entel~ podle § 815 obc. za~: 
'est tedy opodstatněno a ne1;>ylo t~eba Zjlsťo,vah, .zda a P?kud sa~a pn 
~ozprodeji pozústalosti a svem~cn~m placem P?z~stalostmch dluhu byla 
osobně činna. Pokud jde o rucem za procesm utr~ty ve spoTu Ck Xl, 

224/26 nejsou tyto útraty ovšem dluhem zustav!te1ovym, n~bot 
~znikly teprve tím že oba dědicové, i žalovaná, přihlášenou k pozusta; 
losti pohledávku Žalobcovu neuznali, pozustalost jimi ~epresentovana 
z toho dúvodu teprve musila býti žalována a právoplatnym r~zsud~em 
ve sporu Ck XI a 224/26 k jich zapravení byla ods~uzena. Avsak h~to 
dědici zaviněným a ještě před odevzdáním pozustalosh zahajenym 
sporem zvýšila se právě puvodní pohledávka žalobcova o ty!o, u!ra!i;, 
k nimž pozůstalost jako taková byla odsouzena, jež pro!o tvon jejl pn; 
slušenství, na které se ručení dědicú přirozeně rovně~ vzta~uje! byt 
i ne podle § 815 obč. zák. tož ve smyslu §§ 1293 a nasl. obc. zak., a 
§ 41 c, ř, s., a jež staly ~e dodatečně rovněž dluhem pozůstalostn~m. 
V dalším rozvedl odvolací soud, že žalovaná jest p~vmna ,zapla!lti z~
lobci jen polovinu dluhu, ježto ruč!. jen podle ,pomeru, sveho ded!dv!, 
tedy jen do poloviny pozustalosh jl odevzdane (druha polovma byla 
odevzdána Josefu W-ovi), 

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

Důvody: 

Dovolání opřené o dovolací dúvody § 503 čís. 2 a 4 c. ř; s, není 
opodstatněno, Nižší soudy vystihly správně ze souhrnu skutkovych oko!
ností uvedených žalobcem v žalobě, že jde o žalobu podle § 815 obc. 
zák. 'a že jest jejím právním d~vo~em to, že se ža~~v!lná n~z~~hova1'a 
podle rředpis~ toho!o ys!~nov:m zakona" opome;lU,vsl lako ded!~ka,pro
vésti predchoz! svolam ventelu, V so~zene ro~epn Jde jel! o y,rvy pllpad 
§ 815 obč. zák.; nepřichází proto ,vubec } yvahu dru~y, p~ll(ad toh~to 
ustanovení a nezáleží tudíž na otazce dedlcova zavmem, jez by m<;lo 
význam jen s hlediska dr?h,éh~J)ří~adu § 8! ?voobč. zák. že,,~~ouzenem 
případě nedošlo ke svolam ventelu, bylo mZSlm! soudy Zjlst:no) 31 to 
neodporovatelně, Tím však je také pr~kázán pře~!,okl::~ rucem zalo
vané podle § 815 obč, zák. An odvolac! soud zalozll svu j ,~ozsl~de~ na 
stejném právním názoru, jak byl shora vysloven, neobstoJ! am výt~a, 
že odvolací soud posoudil po té stránce věc nesprávně s hlediska prav
ního. Důsledkem toho jest však neoduvodněná i výtka neúplnosh odvo
lacího řízení kterou dovolání spatřuje v tom, že odvolací soud neprovedl 
nabídnuté dftkazv o tom že žalovaná nezavinila škodu žalobou uplat
ňovanou. Vzhledem k p!ávnímu nazírání na věc shora vytčenému, ne-

Sfr' 
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dovoloval ani přeJpis § 275 c. ř. s. prováděti tyto důkazy, jakž k tomu: 
také správně poukázal již odvolací soud. Dovolání nemá pravdu ani, 
pokud se jeho výtka nesprávného právního posouzení věci týče výroku 
jímž odvolací soud přisoudil žalobci polovici útrat 1.791 Kč 04 h. J d~ 
o to, zda jsou i tyto útraty jako příslušenství pohledávky pozůstalostním 
dluhem, jakž jest jím pohledávka, a týká-li se i jich odpovědnost dě
dice, uložená mu v § 815 obč. zák. pro pří pad, že opomenul opatrnost 
soudního svolání věřitelů. útraty vznikly, jak jest zjištěno, uplatňováním 
pohledávky věřitelovy dědici popřené. Uplatniti pohledávku proti pozů
stalostní podstatě, nebyla-Ii uznána, byl věřitel podle § 811 obč. zák 
op,rávně~, Podle ,§ 813 obč., z~k jest právem věřitelů, by ohlásili a do-
10zlÍl sve pohledavky ve Ihute k (omu stanovené. Doložiti pohledávku 
byla-Ii popřena, lze i rozsudkem úspěšným pro věřitele, To vše nasvěd: 
č~je ~omu, ž~ ~ procesní, útraty ~řiznané v r.o7Sudku pro věřitele úspěš
n~m JSou prave tak pozustalostlllm dluhem JaKo pohledávka sama. Sdí
leJí proto s hl~diska § 815 ~bč. zák. týž osud, jako pohledávka. Posoudil 
proto od~ola~1 ~oud roze~r! ~práv~ě, uznav, že ža}ova~á rt;čí podle 
§,~15 o~c. zak.,1 ~a polOVIc.! techlo utra!. Že by po te strance s10 o ne
pnpustne dovolalll podle § 502 c. ř. s. jak namítá žalobce v dovolací 
??p~yě,di, nen! sprá~né~ neb,oť nejde tu '0 samostatnou pohledávku, spo
CIV~JICI n~ Jmem ~ravlllm za]dadě než pohledávka sama, nýbrž jde o pří
slusenstvI pohledavky uplatnované žalobcem z 'éhož právního důvodu 
ze kterého uplatňoval i pohledávku (§ 815 obč. zák). ' 

Knihovně poznamenaný zákaz zcizení pozemku jehož bylo nabyto 
1. zv. zkráceným přídělovým řízením, bez svolení Státního pozemkového 
úřadu, nevztahuje se na propachtováni. 

(Rozh. ze dne 9. dubna 1931, Rv I 521(31.) 

Žalobci nabyli v t. zv. zkráceném přídělovém řízení pozemku. Podle 
schvalovací doložky Státního pozemkového úřadu vyhradil si tento úřad 
že ke každému zcizení pozemku do deseti let jest třeba svolení Státníh~ 
pozemkw~?o úř:,du. Pozem~k ten žal?bci napotom pronajali žalovaným. 
Žalobu, JIZ .s~ }~Iobc! domahah, na zalovaných vyklizení a odevzdání 
pozemku, n I z s I S o u d y zamllly o d vol a c í s o u d z techto d ů', 
V? d~:, Prvý ?oud zjistil, že mezi stranami bylo ujednáno, že žalobci 
davaJ! z~lovanyn:~o pac~tu. pozemek na,patnáct let za roční pachtovné 
~;OO~ ~c. Odvolalll up}atnuJ~ Jak? ~espravné právní posouzení a kusost 
nzelll; ze, ,I kdyby doslo k Jednam, bylo by neplatné, poněvadž podle 
§,7 zab. zakona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. v doslovu 
zakon~ ze, dn~ II. březn~ 1921, čís. 118 sb. z. a n. jest třeba ke každému 
~cI!e~1 delenl, ?a~azet;:, pachtu, a nájmu zabraného majetku svolení 
::>tatlll,ho pozemkoveho u:adu a Statní pozemkový úřad může uložili další 
podmlllky a vyhrady a ze soud první stolice neprovedl nabídnutý důkaz 
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o platnosti smlouvy Státním pozemkovým úřadem a nevyžádal si od 
toholo posudek Státního pozemkového úřadu o významu a dosahu § 7 
záb. zákona a doložky Státního pozemkového úřadu na kupní smlouvě 
ze dne 5. dubna 1926. Co se týče důkazu platnosti smlouvy a významu 
a dosahu ustanovení § 7 záb. zákona, budiž poukázáno k ustanovení 
§ 271 c. t. s., podle něhož jen prá,:,o v jiném státníI?- územ~ pla~é p,<:
tf'ebuje dukazu, a I to Jen, pokud Je soudu nezname. Ve ven prehhzl 
odvolání, že odstavec 1. § 7 zák. ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. 
a n. doplněný zákonem ze dne ll. července 1919, čís. 387 sb. z. a n., 
a v doslovu zákona ze dne ll. března 1921, čís. 118 sb. z. a 11., ienf 
ustanovuje, že zcizení, dělení, zavazení, pacht a nájem zabraného ma, 
jetku vyžaduje svolení Státního pozemkového úřadu a jest bez něho 
nesplatné, týče se pozemků, jež jsou součástí zabraného majetku. Jakmile 
však byl pozemek ze zabraného majetku se souhlasem Státního pozem
kového úřadu vyňat, platí o něm jen podmínky a výhrady, které při po
volení zcizení učinil Státní pozemkový úřad po rozumu § 7 (2) záb. zá
kona. Podle kupní smlouvy ze dne 5. dubna 1926 a schvalovací doložky 
Státního pozemkového úřadu ze dne 3. února 1928 učinil Státní pozem
kový úřad jen výhradu, že ke každému dalšímu zcizení koupeného po
zemku do deseti let jest zapotřebí svolení Státního pozemkového 
úřadu nebo místně příslušné jeho obvodové úřadovny, v čemž oVŠem 
jest i zAkaz zatížení pozemků, nikoliv však i zákaz pachtu a nájmu, 
poněvadž tento právní pomer nemůže vésti ke zcizení pozemku, takže, 
ani žalovaní přijali závaznou nabídku žalobců na propachtování pozemku 
na dobu patnácti let za 2.000 Kč, došlo k hotové pachtovní smlouvě téhož 
obsahu, neboť to, že strany předpokládaly nutnost schválení Státním 
pozemkovým úřadem, nemá vlivu na závaznost projevu vůle stran a na 
platnost smlouvy, poněvadž jde jen o omyl v pře.dpokladu právní pod
mínky, který se obsahem projevu vůle nijak nedotýká. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, poukázav k důvodům od
volacího soudu. 

čís. 10675. 

Spmstředkovatelská smlouva, 
U jednáni sprostředkovatele se zákawikem jsou nicotná, pokud se 

odchylují v neprospěch strany od schváleného provozovacího řádu a 
poplatkové sazby. 

Schválenl provozovaciho řádu a poplatkové sazby zemským úřadem, 
jež nařizuje § 4 zákona ze dne 19. srpna 1925, čís. 203 sb. z. a n., pro 
sprostředkovatelské živnosti, jest stanovením nejvyšších sazeb pro tuto 
živnost ve smyslu § 51 živn. řádu, Civilněprávni účinky stanovení nej
vyšších sazeb jest posuzovati podle § 1059 obč. zák" avšak teprve po
čínajíc schválením provozovacího řádu a poplatkové sazby zemským 
úřadem, Schválení nepůsobí zpět na úmluvy již sjednané, 

Sprostředkovatel, jenž provozuje sprostředkováni, aniž si vymohl 
schválení provozovacího řádu a poplatkové sazby, propadá sice trestu 
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podle živnostenského řádu, ale sjednaná dohodč! smlouva nestává se 
neplatnou. Dohodč! smlouva není neplatná, když ten, kdo sprostředkuje 
obchod s nemovitosbni po živnostensku, k tomu vůbec nemá koncese. 

Sprostředkovatel může býti činným pro obě strany a může si dáti 
od obou sHbití odměnu. 

(Rozh. ze dne 9. dubna 1931, Rv II 94/30.) 

Realitní kancelář Františka F -a sprostředkovala prodej domu (hos
tince) žalovanou L-ovi, jenž zaplatil realitní kanceláři 2% z kupní ceny. 
Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně (postupnice realitní kan' 
celáře) zaplacení 2% provise i na žalované prodatelce domu. 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 tl: Jde o provísi za sprostředkování, jež spadá pod úpravu, k níž 
došlo zákonem ze dne 19. srpna 1925, čís. 203 sb. z. a n. Podle § 4 
tohoto zákona je každý žadatel o koncesi povinen předložiti příslušnému 
úřadu ke schválení řád o provozování podniku, v němž musí býti přesně 
uveden způsob provozování živnosti a poplatková sazba. P01nikatel jest 
povinen, převezme-li sprostředkování, domčiti straně při zahájení jed
nání jeden exemplář schválené sazby a je povinen zachovati se při pro" 
vozování podniku přesně podle sazby. Z celého doslovu § 4 cil. zák., 
jmenovitě z odsl. (6) a (7) je patrno, že sprostředkovatel musí i ve 
styku se stranami zachovávati všecka ustanovení schváleného řádu, 
protože by se jinak účele, který podle důvodové zprávy zákon sledoval,' 
oc?rany stran a právní bez~ečnosti nedalo ani dosáhnouti. Kdyby spro
st!,edkovatel této povmnostt ~edbal, provinil by se proti zákonnému 
predplsu a nemohl by podle nazom odvolacího soudu spravedlivě činiti 
nároky z jednání, které se protiví příkazu zákona. V souzeném pN'padě 
byl provozovací řád úředně předložen, jeho pravost a správnost nebyla 
poprena. Ve smyslu druhého odstavce tohoto řádu smí sptostředkovatel 
požadovati poplatek jen od jedné strany, od té, která ho o sprostřed
kov~n~ požá~a!a. V souzeném případě je mimo spor, že za sprostřed
kO~~ll1 byla JIZ zaplacena provlse od L-a a že tento o sprostředkování 
p~zadal. Proto ža!o~~yně již podl,e tohot? řádu nemůže nyní uplatňovati 
n~rok na provlst Jeste pro,lt druhe strane. MImo to nebyla splněna pod
mmka odst 7 § 4 Cll. zak., neboť nebylo ani tvrzeno že J žalované 
~xempl~ř sc?válené sazby doručil; protože se podle 'skutk~vého děje 
Jednall1 se zalovanou odehrávalo v jejím hostinci nikoliv v místnosti 
právního předchůdce žalobkyně, neměla žalovaná' vůbec možnost na_o 
hlédnou.ti do řádu a do sazby, ba nebyla o jejich jsoucnosti ani zpra
vena, askolt podle smyslu a účelu citovaného zákona bylo podle názom 
odv?laclho SOU?U p~vill1I0s.t.í • spros3fedkovatelovou nekořistiti z této její 
n~vedomosh, nybrz JI nalezlte poucdl. Ano se tak nestalo nelze uznati 
naroku na pro."i~i. S právním, posouzením napadeného' rozsudku lze 
potud ~?uhl~S!h, ze nepovs!~l zava.zek žal?vané k placení provise, a to 
all1 v pnp~~e, ~dyby, ne.zna]lC pravy stav veci (§§ 871 a 1432 obč. zák.), 
byla prOVlSl s!lblla, a ze b~la oprávněna provisi odepříti, to tím spíše, 
an I podle nazorU odvolaclho soudu sprostředkovatel nejednal v její 
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prospěch, takže tu neni ani nároku s hlediska § 1035 obč. zák., jak 
správně uznal i soud první stolice. 

N e j V Y š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by o ní znovu jednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Odvolací soud má pravdu v tom, že ujednání sprostředkovatele se 
zákazníkem jsou nicotná, pokud se odchylují v neprospěch strany od 
schváleného provozovacího řádu a poplatkové sazby. Schválení provo
zovacího řádu a poplatkové sazby zemským úřadem, jež nařizuje § 4 
zák. čís. 203/1925 pro sprostředkovatelské živnosti, není v podstatě než 
stanovením nejvy.šších, sazeb pro tuto živnost, jež připouští již § 51 
živn. řádu pro. drobný prodej věcí, patřících k nejnutnějším potřebám 
denní potřeby a pro určité živnosti tam jednotlivě vyjmenované. Jest 
vlastně rozšířením ustanovení § 51 živn. řádu na živnost sprostředko
vatelskou a má týž právní význam jako stanovení nejvyšších sazeb podle 
§ 51 živn. řádu pro živnosti tam uvedené. Civilněprávní účinky stanovení 
nejvyšších sazeb jest posuzovati podle § 1059 obč. zák. Toto ustanovení 
prohlašuje, byla-li pro zboží stanovena sazba, vyšší cenu za protizákon
nou. Omluva se tedy příčí potud zákonu, pokud sjednaná cena převyšuje 
stanovenou sazbu, a jest potud podle § 879 obč. zák. nicotná. Co usta
novuje § 1059 obč. zák. o překročení sazeb stanovených úřadem pro 
zboží, musí obdobně platiti i pro překročení úředních sazeb pro výkony 
živnostenské, neboť účel stanovení sazeb i pro zboží i pro výkony živ
nostníků, pro které zákon takové stanovení připouští nebo nařizuje, jest 
týž, ochrana veřejného zájmu. Avšak tento právní účinek nastane teprve 
stanovením sazeb, tedy při sprostředkovatelské živnosti teprve schvá
lením provozovacího řádu a poplatkové sazby zemským úřadem. Jím 
má býti upravena živnostníkova odměna pro budoucnost; schválení ne
působí zpět na úmluvy již sjednané, poněvadž to zákon neustanovuje. 
Provozovací řád a poplatková sazba Františka F-a, jež odvolací soud 
položil za základ svému rozhodnutí, byly zemským úřadem schváleny 
dne ll. ledna 1928, kdežto sprostředkovatelská smlouva, jež jest před
mětem SP9ru, byla podle zjištění prvého soudu, které v odvolacím řízení 
zůstalo nedotčeno, sjednána již na podzim roku 1927. Provozovací řád 
a poplatková sazba tedy neplatily pro tuto smlouvu, a nebylo tvrzeno, 
že František F. měl v této dobé schválené jiný řád a sazbu. Nelze tudíž 
sprostředkovatelskou smlouvu sjednanou se žalovanou pokládati za ne
platnou proto, :že se příčila provozovacímu řádu a poplatkové sazbě 
schváleným pro živnost Františka F -a. Odvolací soud míní, že nelze 
uznati nárok na provisi ani proto, že se František F., pokud se týče jeho 
zaměstnanec, nezachoval podle sedmého odstavce § 4 zák. čís. 203/1925, 
neodevzdav žalované exemplář schválené sazby. Kdyby platnost spro
středkovatelské smlouvy byla závislá n.a zach~vání tohoto ustanovení, 
byla by ovšem smlouva neplatná i tehdy, když ji František F. ujednal 
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se žalovanou dříve, než si vymohl podle § 4 osmý odstavec zák. čís. 
~.o3fl925 schválení provozovacího řádu a poplatkové sazby pro svou 
zlvnost, neboť, dokud tak neučinil, nemohl se ani zachovati podle sed
mého ?dstavce § 4 .. Než mínění odvo)acího soudu je právně mylné. 
Sprostredkovate1, ktery provozuJe sprostredkování, aniž si podle osmého 
odstavce § 4 vymohl schválení provozovacího řádu a pop látkové sazby, 
propadá sIce trestu podle živnostenského řádu ale sjednaná smlouva 
dohodčí nestává se nezachováním tohoto předpisu neplatnou poněvadž 
to zákon neustanovuje, právě tak, jako dohodčí smlouva není neplatná, 
když ten, kdo sprostředkuje obchod s nemovitostmi po živnostensku, 
k !0l3'uvůbec,n~~á koncesi (S? n.s. čJs. 8562 a j.). Nelze však při
svedcltr am mmeO! soudu prvO! stohce, ze mezi žalovanou a Františkem 
F-em nebyla sjednána dohodčí smlouva, předpokládajíc ovšem že jest 
pravda, co tvrdí žalobkyně, že se žalovaná zavázala zaplatiti 2% pro
visi z kupn} ceny, když. k prodeE dojd~. Ujednala-li žalovaná se zástup
cem Franllska F-a provlsl pro pnpad ze prodej bude uskutečněn rozumí 
s~ samo sebou, že tím zároveň ujed~ala s ním dohodčí smlouv~. Fran
trsek F. dostál své povinnosti ze smlouvy ježto svým zaměstnancem 
přivedl žalovaného koupěchtivého L-a a ji s ~ím seznámil. Také příčinná 
souvislost mezi touto ,činností a doje,dnáním kupu je zjevná, poněvadž 
bt nebylo kek~~u doslo, ~dyby zamestnan~c Františka F-a nebyl kupce 
pr}vedl. Nezale!'.; na ,tOl':! ze, Sl Jan L. prvO! zjednal Františka F-a; spro
st;'edkovate! muze bytr cmnym pro obe strany a může si od obou dáti 
~hbltr o~menu .<sb. n. s,. čís. 8359/. Je tedy také názor prvého soudu, 
ze sir? zaloyane, z~pla~lll provlsl, Je. ~ouhým slibem darovacím, právně 
myl;lY. Ze zalova,na svuJ ~hb" zaplatrtr provisi, odvolala, jak míní soud 
p~ve stol~ce, nemel,: by praVlll vyznam, poněvadž žalovaná přes to po, 
uZlla, sluzeb Franllska F-a! a následken;r jeho činnosti došlo k sjednání 
kupO! ,sn;louvy. ~oz!lOdnut.: sporu ,zavlsl, tedy na tom, zda jest pravdivé 
tvrzeO! zalobkyr:e, ze se zalovana zavazala zaplatiti Františku F-ovi 
2,% W?VlSl, ~dyz s,e kup uskuteční. Skutková zjištění soudu prvé stolice, 
ty.ka]1~l se ,teto otazky, byla odvolacím důvodem nesprávného ocenění 
důkazu dot~ena, a byl? pr?ts p~vin:rost! odv~l~cího soudu, by je pře
zkouma~ cele, 1 co ~o v~povedl s~edku pruvodl1lcn, i vývodních (§§ 488, 
498 c. r. s.). fonevad,z odvol~~l soud tak ueučinil, bylo jeho rozsudek 
podle § 51.0 c. r. s. zrusll! a nandll! mu, by o věci znovu jednal a rOzhodl. 

čís, 10676. 

,uloiil-Ii ~~~cně?ec podle plné moci zmocnitelovy peníze na vkladní 
k~lzky, ?patř~1 je vsak be~ .zmocnitelovy vůle hesly, může býti zmoc
nrtelem zalovan, by mu sdehl hesla, neb aby knížky devinkuloval. 

(Rozh. ze. dne 9. dubna 1931, Rv II 813(30.) 

Ž~lobce ponechal žalované, své manželce, od převratu do rozvodové 
rozepre zcela spravu svého majetku, jmenovitě vybírání honorářů a vy-
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dávání peněz na domácnost, a uložil ji, by přeby'~ky po 3:apr~ve;rí nfl
kladú na vedení domácnosti uložila na vkladní ~l1lzky, svenl Jl, dal~, pe
níze stržené za prodané nemovitosti, by Je ulozlla na vklad~l kl1lzku; 
Žalovaná podle tohoto příkazu uložila přebytky po zaplacel1l naklad~ 
na domácnost, jakož i útržek za prodano~ nemovlto~t, na, Vll.'lkulovane 
vkladní knížky, o něž ve sporu jde. Žalovana dala o sve ujme vln.kulova!t 
obě vkladní knížky hesly, které nesděliía žalobci. Zalobou, o ;rlZ tu ):1e, 
domáhal se žalobce na žaloy'~né, ?y zrušila vm~ulac! ~klad~lch kl1lzek 
do dvaceti čtyř hodin po pn pa.de, by mu v teze Ihute oznanllla, hesl~ 
tal" by mohl s vklady' na v,kladních,l;nížkách volně d!spo~oy~tl. Zalobe 
bylo vyhověno s o u d y v sec h trl s t o II C, N e J v y s S 1 m s o u -
dem z těchto 

Podle zjištění nižších soudů .šlo mezi stranami o poměr zmocr;itels.~ý 
podle ~ 1.002 a ná~l. ~b~. zá,k. ,Prá~;rí!ll úči1!kem tohoto,p.oměru lest! ze 
zmocnenec koná pravl1l jednal1l za Jmeho s umyslem a ucmkem, ze j~ho 
jednání platí za jednání jiného (~mocn~ele~. D~sledke~ __ to~o jest 
obchod uzavřený zmocněncem v mezlch udelene pine mocI ucm~ym pr.~ 
zmocnitele, takže práva a povinnosti z tohoto obchodu n~prísluseJl 
zmocněnci, nýbrž Zmocniteli (Stubenrauch !I,. st;. 2p, ,Kramz-E):rren: 
zweig § 113). Nenabyla tudíž žaloya~á prav z u~onupred~:v~atych J; 
z příkazu žalobcova, nýbrž nabyl Je zalobce.Ulozlla-lr tudlZ, zalovana 
na vkladní knížky z příkazu žalobce přebytky' z Jeho vybranych .\'ono
rářů a uložila-li na vkladní knížky útržek docrleny za nemovItost zalob
covu', nenabyla tím vlastnického práva ani na vklad;rích, knížkách, a,':i 
na vkladech v nich uložených, nybrž nabyl vlastmcke pr,avo, 1 na k':,1lZ
kách i na vkladech jen žalobce, a to právě následkem pravl11ho pomeru, 
vzniklého smlouvou zmocnitelskou mezi žalobcem a žalovanou. Ano bylo 
zjištěno že žalovaná dala o své újmě Yinkulovati obě knížky hesly, která 
žalobci 'nesdělila, nelze řb, že obstarala věc pilně a poctivě, jak hyl,; 
jako zmocněnec povinna podle § ~009 ob~. zák. Podle t?ho!o ustanoyel11 
je pak žalovaná povinna vydati zalobcl lako zmOCl1ltelr vse, co ma ve 
svých rukou z obstarávání svěřených jí věcí, a je tudíž také povinna od
straniti překážky, jimiž o své újmě znemožnila žalobci, by se svým vlast
nictvím volně a neomezeně nakládal. 

čís. 10677. 

Stačí, když vypovídaný, podávaje u soudu včas ústně do protokolu 
námitky proti výpovědi, přednesl skutečnosti opodstatňujíc! určitou ná
mitku, třebaže příslušný přednes nedopatřením kancelářského úřednlka 
nebyl pojat do protokolu o námilMch. 

Ochrana nájemců. 

Majitel bytu, jenž sám byt najal a platil činži až do svého odchoda 
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z bytu, nebyl oprávněn předati byt pronajímateli s tím, že jest jeho věcí, 
zda ponechá příslušníky domácnosti v bytě čili nic, nýbrž v nájemní 
smlouvě bylo pokračováno s příslušníky domácnosti, již neprohlásili 
výslovně, že nechtějí pokračovati v nájemním poměru (§ 6 zák. na 
ochr. náj.). 

(Rozh. ze dne 9. dubna 1931, Rv II 198/31.) 

Manželé Leopold a Hermina Seh-ovi bydleli v domě Josefy Seh-ové. 
1 eopold Seh. přesídlil do ciziny a v bytě zůstala Hermina Seh-ová, jíž 
dala Josefa Seh-ová výpověď z nájmu, tvrdíc, že byt byl najat Leopol
dem Seh-em, jenž při vystěhování do ciziny dal výpověď z nájmu. Her
mina Seh-ová uvedla v protokolárních námitkách, že byla umluvena 
jednoměsíční výpověď. Dále přednesla za řízení v prvé stolici, že úřed
níku, jenž s ní sepisoval námitky, uvedla jako další námitky, že najala 
byt společně se svým manželem již roku 1927, manžel že pak odešel 
do ciziny. Kancelářský úředník, ienž sepisoval námitky, potvrdil za ří
zení v prvé stolici, že Hermina Sch-ová přednesla i tuto námitku, že 
však do protokolu pojal jen prvou námitku, pokládaje ji za nejdůleži
tější. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e námitkám vyhověl a vý
pověď zrušil. D ů vod y: Rozhodným pro posouzení přípustnosti ná
mitek jest buď písemné podání neb ústní přednes. Ústní přednes byl 
neúplně protokolován. Neúplná protokolace byla doplněna svědeckým 
výslechem úředníka sepsavšího protokol a nelze pokládati za opozděný 
přednes prokázaný výslechem tohoto úředníka. Na tom neměni nic, že 
žalovaná, zřejmě nezkušená v postupu u soudu, protokol podepsala. 
Bylo proto řešiti otázku, zda žalovaná používá ochrany nájemců. Jest 
nesporno, že se žalovaná se svým manželem a se svými dětmi nastěho
vala na podzim roku 1927 do světnice v domě vypovídatelky, své tchýně. 
Spadá tudíž pod ochranu nájemců, jest třeba svolení soudu k výpovědi 
a bylo proto výpověď zrušiti. Podle § 6 (2) zák. na OChL náj. nebyl 
manžel vypovězené, jenž byt sám najal a z něho až do svého odchodu 
platil činži, oprávněn odevzdati byt své matce, vypovídatelce, s poznám
kou, že jí, matce, přísluší právo, vypovídanou v bytě ponechati nebo 
neponechati. Ve smlouvě se podle předpisu zákona pokračuje s přísluš
níky hlavy domácnosti, neprohlásí-li výslovně, že nechtějí pokračovati 
v nájemním poměru. Jest zjištěno výslechem stran, že bylo pokračováno 
v nájemním poměru. O d vol a c í s o u d ponechal výpověď v plat
nosti a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Soud prvé stolice 
má za to, že nerozhoduje obsah protokolu, nýbrž obsah skutečného před
nesu. Tento názor nelze schváliti. Podle § 79 c. ř. s. nahrazuje přednes' 
do protokolu písemné podání a jest ho upraviti podle ustanovení o po
dáních. Podle § 76 c. ř. s. jest v každém podání kromě formálních ná
ležitostí stručně vylíčiti skutkové poměry, jimiž jsou odůvodněny návrhy 
podání. Podle § 78 čís, 2 c. ř. s. mají podání, jež jsou určena k přípravě 
ústního jednání, obsahovati předpisu § 76 c. ř. s. vyhovující vylíčení 
skutkových poměrů, kterých se chce strana dovolávati při ústním jed
nání, by odůvodnila své návrhy nebo vyvrátila návrhy odpůrcovy, jakož 
i jednání prúvodních prostředkú, jichž chce strana použíti při tomto jed-
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, ' b d 1·"1 v· vlastní údaj· e nebo vyvrátila skutková tvrzení od-nam y o lCl a s e ·k . t· • ro před 
ůrc~va. Vzhledem k těmto ustanovením ~a on~ jes J,as;lO, z;e p .-

~es do protokolu platí totéž jako pro plsemna f'0d~m a ze tedy Jest 
rozhodným jen obsah přednesu v protokolu, n~kohv vsak to,. co Sice bylo 
předneseno stranou sepisovateli protokolu, avsak nebylo pO]3to do p~o
tokolu. Jest ov.šem pravda, že v případě, o něž jde, byl protokol sepsan 
kancelářským úředník~m, nikoliv sou~cer;' .• ~vs~k am to ne,ospravedl; 
ňuje přednes nových námitek ve výpovedmm nzem. po uplynuh propa:lne 
lhůty. Zda a jaké nároky vzešly žalované z toho, ze neby}o ,~os.tupovano 

odle zákona pokud se týče z neúplné protokolace, nepncnazl v .tomto 
;poru v úvahu. Jest tu tedy jediná ná,m~tka, že byla umluvena Jedno
měsíční výpověď, což však nebylo prokazano. 

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

Důvod y: 

Dovolání, opřené o dovolací důvody čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. ? právem 
vytýká, že odvolací soud pochybil, uznav změ?ou roz?u~ku p.rveho S?U~u 
výpověď za účinnou, ježto prý nelze hledeh k ~a~l!ce z,al?vans, z.~ 
její nájemní poměr se žalobkyní podléhá ochrane t;IaJemmku a, ze Jl 
proto nemůže býti dána výpověď bez SOUd?5ho svolem,. ~n~ tato mmlŤk.~ 
není v protokolu o námitkách ze dne 16. rl]na. 19.30, lez zal?vana v za,. 
konné lhůtě ústně u soudu podala proti soudm vypoved!. Nar;'ltky pro~ 
výpovědi nájemní smlouvy mohou podle §§ 562, ~66 .c. r. s. byh u sou~ 
podány písemně nebo ústně ve lhůtě k tom~l uy~ene. Z toh?,.plyne, ze 
stačí, když žalovaná, jak bylo zjištěno, .po~avapc. dn~ 16. nJn~. 1930, 
tedy včas u soudu ústně námitky proh vypovedl,. prednesla tez. sky
tečnosti opodstatňující onu námitku, třebaže tento pred?es n;dopatr;mm 
kancelářského úřednílo nebyl pojat do protokolu o namlt~ach, .c,oz ne; 
mohlo býti na újmu straně, najmě, uváží-li, že záko.~ pr~p01:i~h.pro~1 
výpovědi i ústní námitky, jichž obsah byl v tomto pnpade zJI~ten vy
slechem kancelářského úředníka sepsavšího onen protokoL '!e V~C1 soud 
prvé stolice rozhodl Gprávně, přiznav žaloVa?é ochranu najemcu a, Zl"?: 
šiv z tohoto důvodu soudní výpověď, a oduvodml toto rozh?dnuÍ1 tez 
v podstatě správně jednak poukazem k ustanovení § .6f2l zak., o OChL 
náj., jednak tím, že bylo se žalovanou po odchOdU JeJlho manzela po
kračováno v nájemním poměru. 

čís. 10678. 

Právo knihovního věřitele schváliti dohodu o převzetí dluhu mezi 
starým a novým dlužníkem není podle německ~ho pr~va ~asově ?me: 
zeno Schváleni může se státi kdykoliv, dokonce I po ZCIzenI nemoVltosh 
naby~atelem, dokud dluh zaplacením nebo jinak "-ez~nikl. ~chvá\iti ~o
hodu může knihovní věřitel i jiným způsobem, nez ptsemne, a to nejen 
výslovně, nýbrž i mlčky. 
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(Rozh. ze dne iO. dubna 1931, R I 833/30.) 

.~~ ,~~r~?sk~ ne':).ovitosti v"zla od roku 1899 pohledávka 40000 
~~I~n~;~s t9~eny. lato pohledávka byla postoupena ,žalobkyním 'dne 
Viléma S-a žalo'va~;e ':~~ Sl~d ~ 922, nabyl zava~ene nemovitosti od 
marek Dne 14 '0.J z po e upm S~louvy prevzal dluh 40.000 
40 000 ř m . ,P!Obllllce 1922 vyplatIl zalovaný žalobkyním jistinu 
d " . o' ", ,1acez ] a ~ypoteka vymazána. Žalobou o niž tu 'de 
o~ahaly ce zalnbkyne na zalovaném na základě ř" k" 1 ' J, 

pl~U o d~hodnocení zaplacení 9.975 něm. -říšskýCh I~a~::m:cťych t~rťt
~ ug v iá~ u: HYKo~ekdou zajištěná osobní ,púl:ledávka hodnotí o s~ ;~cÍI~ 
§ ona o , o o nocem ze ·dne 16. cervence 1925 )odle řed" 
j80!' fe ~ 8. ,Ntfk~ Krotí žalovanéI?u nabyly žalobkyně I dne 2? úg~~~ 

, uy pl e . e, nem 1928 a Jest dohodnocení za základ oloži i 

E~l~~kin~ ~~~~~:tP~~l% v ;~~i~c~omgJ~á~a~e~O'JOOlokn;a~kd' Měl~ prot~ 
ze dne 14. prosince 192224 96' . "e, 1 oz .. o, nota platby 
~alovaného obdržeti 9.975 něm. ~fts~1c~e Odeo~ltas n~aJl, zalobkyně od 

zal~bkYhěl:~od~e § 16 cit. zák. až do 1. led~:-f 926 v~~s n:r~:Íov~~~S;~! 
:nu o o d~eDl neodporoval. Pro c e s n i s o u dr' . 
:alohy, zamltl. O tl vod y: Žalobkyně odvozují žalob~í ~~ro~ t o II C e 
~~ ~~~alova~ý,~!~l }eji3h osobním dl~žníkem, převzav hypoíekár~í ~~~ 

, . m~re nSs(e meny k zaplacem ze svého. Pokud jde o vznik dluž-
mho p0!lleru. Il1~ZI stranami jest věc pOsuzovati podle S 37 ob' 'k 
pO:l1e z~konu mIs~a, kde jednánfbylo uzavřeno, tudíž p~dle ně~~c~~h' 
obcanskel,v zakol1lka. Jest sIce zjIštěno že žalovany' pr'l' k ..0 
tosh na Vt' t h' " , OUpl nemOVl' 
'" l' ~apo.c fl1l . Love ceny prevzal vloženou hypoteku 40000 marek 
~\s~{e me~Yl Jaw .J~d!ný dlu~nik. Avšak tímto převzetím hyr101ekárnlho 

u .. u nes a se Jeste osobmm. dlužníkem. Neboť, přehírá:li nabyvatel 
pozem6.lm pOldle smlouvy se zCIZItelem zciziteltlv dlnh, pro který iest zří
zena ypok<a na nemovItostI může podle § 416 v bV 'k' VY' ' 
fřeyzetí11fhu ,s5hváliti jen, dal-Ii mu zcizitel o n~~m~p~á~UzaT~t~e~~~: 
ven~o~~lz~ e e'1uze nastal! t~prve, ,:ž nabyvatel jest zapsán jako vlastník 'I 
. m ove lll.ze, a m,usI se stati písemně a obsahovati oukaz' že 
ndbyva~el ystupuJ!, ,n~ mlsto, dosavadního dlužníka, neprohlá~ívli ve'řit~1 ... 1. 

~řf~;zn':lt~~~b ú~~~IC~n~~' p~a~::~rěv:rI~~;e S~:mtot~t o~námet;íl st dalo I 
24 r!Jna 19')4 j" 'v t '1 . , ery zemre ne I . ~ , IZ se sucos m Jen on a žalobkyně. Takovéto ústní sdě- i 

I 
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lení však nestačí vzhledem k ustanovení německého občanského zákon
níka k založení osobního dluhu. Musí sé státi sdělení písemně, a to 
zcizitelem samým. K tomu uvá-léjí žalobkyně, že se kromě ústního sdě
lení stalo sdělení dodatečně výměnou dopisů ze dne 7. a ll. srpna 1928. 
Soud však dospěl k přesvědčení, že v čase odeslání těchto dopisů vůbec 
již tu nebyl hypotekární dluh 40.000 marek říšské měny, a nemohl býti 
v této době žalovaným již převzat, a toto převzetí žalobkyněmi teprve 
dodatečně schváleno. Zplnomocnění Karla S-a zesnulým Vilémem S-em 
k písemnému sdělení ze dne 7. srpna 1928 se nestalo a tím, že Karel S. 
byl vykonavatelem poslední vůle zesnulého, není zplnomocnění to opDdy 

statněno. Ze všech těchto okolností vysvítá a nabyl soud přesvědčení, 
že se ke vzniku osobního dluhu žalovaného písemné sdělení nutné podle 
zákona nestalo včas a že Se tudíž žalovanÝ nestal osobním dlužníkem 
žalobkyně. Jelikož není splněn tento nevyhnutelně nutný předpoklad ža
lobního nároku, bylo žalobu zamítnouti. O d vol a c í s o u d zrušil 
napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, 
znovu projednal a rozhodl. O ů vod y: Stanovisko procesního soudu, 
že, pokud přichází v úvahu právo hmotné, jest tento spor rozhodnouti 
podle předpisů německého práva, jest ovšem správné. Jde v souzeném 
případě o právní poměr, založený na právních jednáních, jež se vzta, 
hnjí k nemovitosti v· Německu a jež se stala na území Německé říše. 
Jest proto podle § 37 obl'. zák. použíti práva německého, tudíž nejen 
ustanovení německého občanského zákoníka, nýbrž i předpisů zákona 
o zhodnocení ze dne 16. července 1925 ř. zák. I. 117 a novely knemu 
ze dne 9. července 1927 ř. z. 1. 171. Žalobkyně samy doznávají, že jejich 
pokus, by došly uspokojení svého nároku na zhodnocení z nemovitosti, 
.jež tvořila dříve zástavu pro jejich pohledávku, selhal, poněvadž žalo
.vaný nemovitost tu zatím prodal, a že jim proto nezbývá, než ahy se 
pro SVtlj nárok hojily na žalovaném jako na dlužníku osobním. Právem 
proto se zabýval procesní soud v prvé řadě otázkou, zda se stal žalo
vaný osobním dlužníkem žalujících, čilí nic. Své stanovisko, že Se ža
lovaný stal jejich osobním dlužníkem, čerpaly žalobkyně ze tří sku
tečností: a) především z toho, že žalovaný při koupi nemovitosti od 
Viléma S-a dne 28. dubna 1922 převzal proti němu závazek, že jejich 
knihovní pohledávku sám zaplatí, b) dále z toho, že jim Vilém S., pokud 
se týče jeho pozůstalost v roce 1928 převzetí knihovního dluhu žalo
vaným písemně oznámil a že převzetí to schválily a c) posléze z toho, 
že toto převzetí dluhu schválily i v roce 1922 hned potom, když žalo
vaný od Viléma S-a nemovitost koupil. Ad a). Že se žalovaný tímto 
způsobem osobním dlužníkem žalujících nestal, vyložil zcela správně 
již soud procesní. Proti stanovis.l{u žalujících mluví ustanovení §§ 415 
a 416 obč. zák. podle nichž dohoda mezi dlužníky o převzetí dluhu, do
kud k němu věřitel nepřistoupí, jeví právní účinek jen mezi nimi. Ad b). 
Žalobkyním jest dáti za pravdu, že právo knihovního věřitele ke schvá
leni dohody o převzetí dluhu mezi starým a novým dlužníkem není ča
sově omezeno a že schválení to se může státi kdykoliv, ba dokonce 
i po zcizení nemovitosti nabyvatelem, dokud dluh zaplacením nebo jinak 
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nezanikl. To vyplývá z úvahy, že nabyvateli nemovitosti jenž se ZCIZI
teh zavázal, že dlnh, v~řiteli z~platí, (§ ~16 něm. obČ. z'ák.) může býti 
~hosteJno, zda Je dluzmkem sveho predchudce ve vlastnictví nemovitosti 
CI přímým dl~hlÍkem věřite,lovým, poněvadž se tím jeho postavení ni-' 
kt~ra!' n~zhorsuJe., Na rozdll od soudu procesního jest žalobkyním při
s~edc~t: I v :om" ze ,~odle německého práva jest vykonavatel poslední 
v~1~ JIZ mO~1 sv~ho uradu oprávněn, by učinil za dluhující pozůstalost 
venteh oznamem podle § 416 něm. obč. zák. To vyplývá z ustanovení 
§§ 2205 a 2206 něm. obč. zák. Nelze posléze souhlasiti ani s dalším 
~tan?yl~ke~ napa~enéh~ :o.~sudk~, že zaplacení a výmaz pohledávky 
zalu]lclch Je uplatnovam Jejich naroku na závadu. Zaplacení a výmaz 
staly ~e dne 14. proslOce 1922: pokud se týče dne ll. listopadu 1923 
a plah tu pr,oto predels § 15 zakona ° zhodnocení, podle něhož placem1 
dluhu v,do?e od 15. cervna 1922 do 14. února 1924 nemá vliv na zhod
noco~acl n,arok. Než z toho všeho nic pro žalobkyně neplyne. Podle ně
meckeho zako~a o z~?dnoce!,í j,e hlav~! P?dmínkoll uplatňování nároku 
na zhodnocem, by ventel pnhlas!l SVllJ narok u úřadu zhodnocovacího 
,do 1. ledna 1926 (§ 16). Novela k tomuto zákonu připouští pro zmeš
kání, t~to Ihůtt?avrácení '! předešlý stav, byla-Ii přihláška učiněna do
,datecne do, 1., r!Jna 1927. Zalobkyně, jak tvrdL přihlásily svůj nárok na 
,zhodnocem p~~d ,I; ledn~r,n ! ?26 a jest proto íejich přihláŠku posuzovati 
pod,le doby pnhla.sky. Pnhlaska zakládá pro věřitele právo na zhodno .. 
,Ce?1 Jeho naroku Jen proti tomu, kdo byl jeho dlužníkem již vi době při
hlaš~y. Proto, kdyby ,bylo došlo k oznámení a k schválení dohody o pře
vzeÍl dluhu mezI Vllemem S-em a žalovaným u žalobkyně teprve v roce 
19~8" bylo ~y to, bez právního významu a žalovaný by nemohl býti 
s ~spec~em z:~lovan na z!"odn~cen~ pohle?ávky žalobkyň. Ad c). Jinak 
~a se, vS?k ~ec v tomto pnpade. Zakladm chybou napadeného rozsudku 
,Je pravm ~azor procesního soudu, že knihovní věřitel chce-li schváliti 
dohodu o prevzeh dluhu, k níž došlo při zcizení nemovi\osti mezi zcizite' 
!em . a nabyvate~em, n~mů~e tak učiniti jina,k než písemně, jak to na
nZ!-1Je § 416 nem; obc. z~~; Tomu tak nem, nebot' i podle německého 
p~av? I p~dle prava zdeJslho může knihovní věřitel dohodu schváliti 
I JlOym zpu~obem, a to nejen výslovně, nýbrž i mlčky. To vyplývá nejen 
z ustanoven:j§ 415, a 41,6 něm. obč. zák., nýbrž i z předpisů §§ 1405 
,a 1408 z~eJslho ob;anske?o zákoníka, z nichž lze vyčísti, že účelem 
ustat;ove~l! § 416 nen.!' obc; zák., pokud se týče § 1408 obč. zák. není 
schvale?~ dohody o prevzeh dluhu věřitelem ztěžovati nýbrž je naopak 
,usnadm~ a zjednodušiti tím, že se o věřiteli jenž se' na výzvu zcizite~ 
I?vu o prev~etí dluhu d~ určité lhůty nevyjádh, má za to, že s převzetím 
Ílm ,souh!asl. Žalobkyne ve sporu původně tvrdily, že jim bylo učiněno. 
,oznamem podle § 416 něm. obČ. zák. hned v roce 1922 kdyz' V'I' S 
nem t t "'I ' tem. , ,ov~ os , na ~IZ me y svou pohledávku zajištěnou, prodal žalovanému 
,a z,e teto dohode n50~~přely ,schválení. Toto své tvrzení žalobkyně po
zmemly a uvedly,. ze pol V!lem S. oznámil dohodu dlužníků o převzetí 
dluhu ?ned po, zClzem, n,emovitosti v roce 1922 ústně a že toto převzetí 
dl~hu zalo~anym ,~chvahly. le,-Ii to~~ tak, nelze žalovanému v poměru 
k zalobkymm upnh postavelll dltlzmka osobního a, poněvadž by byl 

- čís. 10678 -
479 

žalovaný v případě tom osobním dlužníkem již.v době, kdy žalo.bkyně 
učinily přihlášku, byl by nárok na zh,odnoce~í leJ;ch pohledavky, J~ou-h 
splněny i ostatní podmínky, odůvodnen. Ponevadz se soud procesm na
sledkem svého mylného právního nazírání na věc otázkou, zda žalobkyně 
schválily dohodu Viléma S-a se žalovaným o převzetí dluhu již v roce 
1922 nezabýval a potřebná zjištění v tom směru neučinil, nezbylo než 
na oprávněné odvolání žalujících napadený rozsudek podle § 496 c. ř. s. 
zrušiti a soudu procesnímu uložiti, by řízení v tomto směru doplnil. 

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

Důvody: 

Rekurs navrhuje změnu napadeného usnesení potvrzením rozsudku 
prvé stolice, což není možné, neboť civ. řád soudní nedovoluje, by druhá 
soudní stolice byla při rozhodnutí věci vůbec opomenuta. Ani návrh 
na zrušení usnesení není oprávněn, neboť odvolací soud posoudil věc 
správně po právní stránce, Důsledkem toho je třeba doplniti řízení na
značeným způsobem. Výměna dopisů ze dne 7. a ll. srpna 1928 nemá 
právní účinek předpokládaný žalobkyněmi. žalobkyně přednesly, že ža
Jovaný nepodal odpor proti přihlášce na zhodnocení. Také z toho do
vozují žalobkyně, že žalovaný byl již v roce 1927, kdy bylo vydáno 
osvědčení (Bescheinigung), osobním dlužnikem, neboť v osvědčení tom 
,je výslovně označen jako takový. Podle § 16 zák o zhodn. stane se 
zhodnocení skutkem jen, když nárok byl včas přihlášen, a to může míti 
,právní účinek jen proti tomu, kdo v čas přihlášky byl osobním dluž
níkem. Není právně možné, by si věřitel vymohl osvědčení, že osobni 
,dlužník nepodal odpor, a teprve dodatně postaral se o to, by se osoba, 
označená v přihlášce jako osobní dlužník, jím stala skutečně podle § 416 
něm. obč. zák. Nebyl-Ji tudíž žalovaný již dříve osobním dlužníkem, 
,nestal se jím teprve vydáním osvědčení. To však nestačí k rozhodnutí 
sporu, naopak vyložil odvolací soud správně předpisy §§ 415 a 416 
p.ěm. obč. zák., a je proto nutné doplnění sporu podle napadeného usne' 
sení. Především nevyžadují tyto předpisy, by se věřitelovo schválení 
Iltal0 písemně, Tato forma jest podle druhé věty druhého odstavce § 416 
předepsána pro sdělen}) jež má nčiniti zcizitel věřiteli (srovnej první 
větu prvého odstavce). význam tohoto předpisu proti § 415 záleží v tom, 
,že se schválení může státi mlčky, ovšem předpokládá se v tomto případě, 
,že se sdělení stalo způsobem vytčeným V" § 416 druhý odstavec, t. j. 
písemně a s určitým poukazem. Z toho však ještě neplyne, že věřitel 
nemůže schváliti převzetí dluhu, o němž se dozvěděl jiným způsobem. 
Postačí, že se věřitel dozvěděl o dohodě mezi zcizitelem a nabyvatelem 
a že s ní projevil souhlas. K převodu dluhu na žalovaného jako osobního 
dlužníka stačily by proto skutečnosti tvrzené žalobkyněmi, že byly ústně 
zpraveny o převodu, a že převod ten hned schválily. Zda se tak sku
tečně stalo, bude záležeti na skutkových zjištěních. Nejvyšší soud ne-
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může se zabývati vývody rekursu o tom, ie se schválení nestalo vůbec 
.po případě zda múže býti vůbec dokázáno. Úvaha a rozhodnutí o to~ 
nále~í do jedl1~ní o sporné otázce, zda žalobkyně schválily dohodu o pře
vzell dluhu JIZ v roce 1922, a o tom musí uvážiti a rozhodnouti nej
prve ~oud prvé stolice. Neoprávněné jsou i další vývody rekursu. Z ně
meckeho zakona o zhodnocení nelze vyčísti že nárok na zhodnocení 
zaniká proti osobnímu dlužníku, jehož jméno ~ebylo uvedeno v přihlášce. 
Rozhodné jest jen, že žalovaný bvl skutečně osobním dlužníkem v čase 
při~lá,šky. V tomt? příQadě nezáleŽf n.a to.,:" byl-li v přihlášce jako osobní 
dluzmk uveden nekdo ]lny a byla-Ir pnhlaska dodatečně opravena. Záleží 
Jen ll,a sl~u!ečném práyním stavu v čase .přihlášky, pokud se stala v zá
konne Ih~te (§.16, zak.l:. Je pravda,. ze ,se prodatelovo sdělení podle 
§ 416 nem. obc. z~k. muze statl s pravmm učmkem teprve, až je na
byv,at~1 .lak? v~astmk z~p,s~n v pozemkové knize, ale to platí jen o sdě
lem, Jez ma mrll pravm ucmek podle § 416 1. j. kde se mlčení věřitelovo 
na zcizitelovo oznámer;í uči!:ěné podle P~vn'í věty předpisu toho pokládá 
za souhlas. V souzenem pnpade Jde vsak o tvrzení žalobkyň že jim 
byla sdělena dohoda dlužníků o převzetí dluhu hned v roce 1922 a že 
schvá~i1y toto převz~tí dluhu žalovaným. Tato skutečnost může býti roz
hodu]lcl pro 3louzeny, spor a pr?t~ musí býti dále o ní jednáno. Otázkou 
splatno~tr zazalovane ys!mY.,mzsl s.o~dy se výslovně nezabývaly. Podle 
§ 25 zak. o zhodn. zustavaJI nezmenena ustanovení smluv. Podle skut
kového přednesu žalovaného bylo v dluhopisu stanoveno že zápůjčka 
Jest hned splatná, neplatí-li dlužník úroky. Podle § 28 zákona je zhod
n~co.vací čá~tka zú!o~itelná o.?e dn~.l. ).edna 1925. Byl-li žalovaný sku
teene oS,o~l1lm dluzmkem v case pnhlasky a neplatil-li úroky ze zhod
nocovacl c,:stky podle § 28 zák., stala se zajisté celá zho·dnocovací částka 
~platnou liZ pre?e dnem 1. ledna 1922. Nelze proto aspoň již nyní uznati 
~alobu za predc~snou, pokud Jde o samu zhodnocovací částku. Ovšem 
D';lde n~tn? po teto. stránce)ednati dále o věci. Nejvyšš,{ soud uznává 
dusledn~, ze lze pr~d zdeJslml soudy uplatniti nároky na zhodnocení 
P?d~e n~mecke~o prav.a. Plyr:~,to již z § 37 obč. zák., jenž umožnil po
UZll! clZlh~ prava I pr~d zdeJslml soudy. Nelze proto vyloučiti nárok na 
zhodnocen! Jen proto, ze Je stanoven právem německým. 

čís. 10679_ 

_ ~!evzala-Ii akci?vá společnost podniky veřejné obchodní společnosti 
a JeJl~h provoz, stat dal svoleni ke zřízeni akciové společnosti a tato 
spole~nost byla ,zapsána _ do ~ejs~ku, přes?tla ve~ejná obchodni společ
tl(~st Jako takova. Brl~-lt vereJna obchodm spolecnost vymazána z re} 
stří~u, ,mohlo by byb o ~řípadném obnoveni zápisu této společnosti 
uvazovano teprve po odldlzení akciové společnosti. 

Rejstříkový soud nemůže v oboru své působnosti rozhodovati o tom 
zda. bY,la, .akciová. s~?leč~ost zříze~a právem čili nic; o tom rozhodu.i~ 
~pravm urad. ReJ8třtkovy soud prezkoumává jen zda jsou ve spole
censké smlouvě předpisy pojící se k jej! podstatě. Jen vady dotýkající 
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se přímo podstaty akciové společnosti způsobily by zmatečnost, která 
by však mohla býti uplatňována jen ve sporu_ Jinaké porušeni hmotně
právních předpisů nemá v zápěti zmatečnost a vada je zápisem zhojena. 

(.Rozh. ze dne 10. dubna 1931, R I 981-984/30.) 

~snesenim. rejstříkového soudu ze dne 24. prosince 1924 byl vy
mazan zesnuly Artur H. z firmy Wilhelm H. Usnesením ze dne 12. ledna 
1926 byJa do rejstříku zapsána firma Wilhelm H. akciová společnost. 
Usnesením ze dne 25. července 1927 byla vymazána firma Wilhelm· H. 
z rejstříku. Rozklad dědiců Artura H-a do těchto usnesení rej st ř í
k o v ý, s o u d ~sn:se?ím ze dne 28., če;vna 1930 nevyhověl, ježto na
padena usnesem JIZ davno nabyla pravm mocI a v obchodním rejstříku 
byla provedena a nelze je napadati opravnými prostředky v nesporném 
řizení. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursům proti oněm usnesením. 
D ů vod y: Na základě usnesení krajského soudu ze dne 24. prosince 
1924 byl zesnulý Artur H. vymazán jako společník firmy Wilhelm H., 
a to k opovědi podané jen prokuristou Jindřichem Sch-em. Jest sice 
správné, že výmaz společníka k podáni prokuristy provésti nelze, že jen 
společníci mohou žádati o výmaz společníka. V projednávaném případě 
nelze však přehlédnouti tuto důležitou skutečnost. Jak z pozůstalostních 
spisů vyplývá, byJy tam dne 24. března 1925 předloženy dvě žádosti 
o výmaz Artura H-a k schválení pozůstalostnímu a poručenskému a byly 
tyto žádosti usnesením ze dne 30. března 1925 pozůstalostním soudem 
schváleny a učinil si také pozůstalostní soud záznam o výmazu Artura 
H-a u hlavního závodu. Věděl tedy pozůstalostni soud o výmazu Artura 
H-a u hlavního závodu a, schváliv přes to žádost o výmaz Artura H-a 
u pobočných závodů, schválil vtomně i jeho vymaz u hlavniho závodu, 
čímž byl nedostatek opovědi výmazu Artura H-a u hlavního závodu 
napraven. Neni tu zmatečnosti, jak za to mají rekurenti, a neni ani dů
vodu, by bylo zrušeno usnesení shora uvedené, z něhož i třetí osoby 
nabyly práv. Co se týče zápisu akciové společnosti, jest poukázati 
k tomu, že zkoumání předpokladů zřízení akciové společnosti náleží 
podle nařízení ze dne 20. září 1899, čís. 175 ř. zák. k pravomoci státní 
správy, kterážto také tyto předpoklady zkoumala, jakž vidno ze stanov 
společnosti Wilhelm H., které schváleny byly výnosem ministerstva 
vnitra ze dne 1. prosince 1925, čís. 79.959/25. Přezkoumati toto schvá
lení rejstříkovému soudu nepřísluší a rejstříkový soud, zapsav podle 
schválených stanov akciovou společnost do rejstříku, učinil tak právem 
a nelze proto usnesení ze dne 12. ledna 1926 napadati. Co se týče vý
mazu firmy Wilhelm H. z obchodního rejstříku, jest poukázati k tomu, 
že v době, kdy veřejní obchodni společníci Richard H. a Otto H. žádali 
o výmaz této firmy následkem její přeměny v akciovou společnost, nebyl 
již Artur H. společníkem této firmy, odpovídala tudíž žádost rejstříko
vému stavu a proto právem rejstříkový soud usnesením ze dne 25. čer
vence 1927 žádaný výmaz povolil. Výmaz firmy Wilhelm H. jest tedy 
za těchto okolností správný a nelze proto usnesení tuto uvedené zrušo-
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vati, jak tomu chtějí rekurenti. Všechna tuto uvedená usnesení nabyla 
již dávno moci práva, a ježto z nich i třetí osoby nabyly práv, nelze 
usnesení ta na rekurs rušiti; tak by se státi mohlo jen sporem, který sice 
Helena H-ová, jako vdova a Josef A., jako poručník nezletilých děti Ar
tura H-a proti firmně Wilhelm H. a společníkům zahájili, avšak spor ten 
zůstal v klidu. Příčina, proč tento spor zůstal v klidu, spočívá asi v tom, 
že podle pozůstalostních spisů uzavřeno bylo mezi Helenou H-ovou a 
nezletilými dětmi Artma H-a s jedné strany a se zůstavitelovými bratry 
Walterem a Woldemarem H-em s druhé strany dohodnutí, podle něhož 
podíl Artura H-a stanoven byl na 300.000 Kč, jež složeny býti mají 
u pozůstalostního soudu a zavázali se zároveň Walter a Woldemar H., 
kteří nyní mají 10% akcií firmy Wilhelm H. akc. spol. ze všech akcií 
této společnosti, které ještě nabudou, 2'5% postoupiti jmenovaným ne
zletilým dítkám. Tímto narovnáním byly veškeré nároky dědiců po 
Arturu H-ovi i proti zůstavitelovým bratrům i proti firmě Wilhelm H. 
A. G. a firmě Wilhelm H. ve Vídni i proti Bank mr Handel und Industrie 
ehemals Uinderbank vyrovnány a nepřísluší dědicům po Arturu H-ovi 
proti jmenovaným žádné na jakémkoli právním titulu se zakládající ná
roky. Narovnání toto bylo schváleno usnesením pozůstalostního soudu 
ze dne 8. září 1929. Tím jest tato věc úplně vyřízena a postrádají tak 
vlastně i rekursy právního podkladu vzhledem k tomuto narovnání, které 
nepotřebovalo schválení nadřízeného krajského soudu podle § 109 druhý 
odstavec j. n., poněvadž tu nejde o žádný z případů v tomto zákonném 
ustanovení jmenovaných. Pokud se týče rekursu proti usnesení ze dne 
28. června 1930, byl tento rekurs vznesen bezdůvodně, neboť právem 
poukazuje prvý soud v napadeném usnesení k tomu, že napadená usne
sení nabyla již dávno právní moci a v rejstříku obchodním jsou prove
dena a nelze je napadati dalšimi opravnými prostředky v cestě nesporné, 
což státi by se mohlo jen za podmínek § II druhý odstavec nesp. říz., 

čehož tu však není, poněvadž by změnou oněch usnesení státi se mohla 
škoda třetí osobě, která z usneseni oněch nabyla práva. Nemohl tedy 
prvý soud ani při uplatňované zmatečnosti usneseni o'na rušiti a právem 
proto nevyhověl rozkiadu. 

N e j " y š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Neni sporné a vyplývá i ze spisů, že veřejná společnost Wilhelm H. 
byla přeměněna na akciovou společnost pod firmou Wilhelm H. akc. 
spol. tím, že akciová společnost převzala tovární podniky veřejné spo
lečnosti ve V., A. a Č. i jejich provoz. Ke zřízení této společnosti bylo 
dáno státní schválení (čl. 208 obch. zák.), společnost byla zapsána do 
obchodniho rejstříku (čl. 210 a 212 obch. zák.) a vstoupila tedy v žívot 
(čl. 211 obch. zák.). Tím přestala veřejná společnost jako taková jak 
co do hlavního závodu ve V., tak i co do vedlejšich závodů v A. a Č. 
existovati, ježto v těchto místech již obchodní živnost neprovozuje (čl. 
85 a 110 obch. zák.) a musilo by dojíti k výmazu firmy v obchodnim rej-

- čís. 10680 -
483 

střiku příslušných soudů, kdyby dosud ještě byla veřejná společnost 
pod sv,ou firmou zap~ána.' nebo!, týž závod. nemůže bý!i provozová~ 
zároven pod hrmou vereJne spolecnosÍl a pod hrmou spolecnosÍl akclOve, 
kteréžto firmy kryjí společnostní útvary naprosto rozdílné. Ana firma 
veřejné společnosti byla vymazána, ať jíž právem nebo neprávem, mohl~ 
by býti o případnem obnovení zápisu uvažováno teprve po odkhzelll 
akciové společnosti, právě tak jako o tom, zda úmrtim Artura H-a ve
řejná společnost zanikla či s jeho dědici dále trvá (čl. 123 čís. 2 obch. 
zák.) a zda byl právem povolen výmaz zesnulého společníka k opovědi, 
jež byla jeho podkladem. Rejstříkový soud nemůže však v oboru své 
působnosti rozhodovati, zda akciová společnost byla zřízena právem: 
čili nic. O tom rozhoduje úřad správní, který před povolením zřízem 
akciové společnosti koná sám příslušná šetření (§ 4 nařízení ze dne 
20. září 1899, čís. 175 ř .. z. (akc. regulativu) v doslovu vládního naři
zení čís. 465/1920, §§ 7-12,20,21 akc. regulativu). Rejstříkový soud 
přezkoumává jen, zda jsou ve společenské smlouvě předpisy pojící se 
k její podstatě, tedy aspoň ty, jež vypočítává čl. 210, druhý odstavec 
obch. zák., zda' ustanovení společenské smlouvy neodporuji velícím 
právním zásadám, zda bylo ke zřízení společnosti dáno státní schválení, 
pokud se týče, zda byly splněny podmínky příslušným státním úřadem 
stanovené, zda nastaly okolnosti, které společnost sama ve stano.vách 
určila jako podmínku svého vstupu v život, a posléze, zda spolecnost 
jest pokládati za kupce plného práva. Byly-li předpoklady zápisu vadné, 
nemusí lim ještě nutně nastati zmatečnost společenské smlouvy. Jen 
vady dotýkající se přímo podstaty akciové společnosti způsobily by 
zmatečnost, která by však mohla býti uplatňována každým zájemníkem, 
zvláště akcionářem, jen žalobou neb námitkou, tudíž ve ~poru. Jinaké 
porušení hmotněprávních předpisů nemá vzápětí zmatecnost a vada 
jest zápisem zhojena. Podobně i zanedbáni předepsané formy. Byl-li 
zřízením akciové společnosti způsoben zásah v soukromá práva třetích 
osob, mohou tyto uplatniti své nároky zase jen pořadem práva. I když 
se nelze naveskrz ztotožniti s důvody napadeného usneseni, není ve 
věci samé ve zřejmém rozporu ani se zákonem ani se spisy a není ani 
zmatečné. Není tu tedy podmínek § 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, 
čis. 208 ř. z. a nem?hlo býti dovolací stížnosti vyhověno. 

čís. 10680. 

Fakturové sudiště (§ 88, druhý odstavec j. n.) není odvráceno tlm, 
že objednatel pozastavil část faktury, nesouvisející s doložkou o při
slušnosti. 

(Rozh. ze dne 10. dubna 1931, R 1 118/31.) 

Žalobce opřel místní příslušnost dovolaného soudu o § 88, druhý 
odstavec, j. n. žalovaný opíral námitku místní nepříslušnosti o to, že 
ihned po obdržení faktury činil proti ní námitky, a dovolal se jednak 
faktury, jednak dopisů ze dne 2. prosince 19Q9. S o udp r v é s t o -
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I i c e námitce vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl 
námitku místní. nepříslušnosti. D ů vod y: Prvý soud z dopisů ze dne 
2. prosince 1929 zjistil, že se žalovaný ohradil proti celé faktuře, že 
odporoval smlouvě a protestoval proti splatnosti faktury. Prvý soud 
však pochybil, any tyto okolnosti nejsou skutkovým zjištěnim, nýbrž 
právním závěrem. Z dopisů ze dne 2. prosince 1929 vysv!tá jen tolik, 
že se žalovaný ohradil proti splatnosti účtu a vyzval žalobkyni, by účet 
opraven byl na datum, kdy dojdou koupené jím motorky. Z tohoto zji
štěného skutkového stavu neplyne právní závěr, že žalovaný proti do
ložce faktury »splatno a žalo va tel no v Praze« nebo vůbec proti faktuře 
namítal, že odporuje smlouvě, jak ustanovení § 88 druhý odstavec j. n. 
předpokládá. Stěžovatel, dovolávaje se výkladu tohoto ustanovení v ko
mentáři Dr. Neumanna k c. ř. s. z roku 1927 na str. 221 odst. 3 napadá 
podle názoru rekursního soudu právem právní názor prvého soudu, 
z něhož vycházel, odmítnuv k námitce místní nepříslušnosti soudu ža
lobu. By se totiž odpor proti faktuře stal způsobem v zákoně uvedeným, 
musí kupitel zboží prohlásiti, že s doložkou o splatnosti a o místě pIa·· 
cení nebo vůbec s fakturou nesouhlasí, nebo musí fakturu bez poznámky 
vrátiti, nikoli však odporovati jen některým jejím částem, nikoli však 
zároveň i sudišti podle § 88 druhý odstavec j. n. 

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

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění, hledíc ke správným, 
stavu věci i zákonu vyhovujícím důvodům napadeného usnesení. Pouhý 
objednatelův nesouhlas s datem faktury nelze považovati za nesouhlas 
se smlouvou vůbec a za odmítnutí celé faktury, nýbrž právě jen za ne
souhlas s pozastaveno u částí faktury, jež se v souzeném případě místní 
příslušnosti soudu nedotýká. 

čís. 10681. 

Nebyl-Ii navržen výmaz zápisů, jež se staly po žádosti o poznámku 
pořadí (pro zcizení nemovitosti), z á r o v e ň se žádostí, podle níž byl 
povolen vklad zcizení nemovitosti v poznamenaném pořadí, nýbrž teprve 
později, jest tuto knihovní žádost zamítnouti. 

(Rozh. ze dne 10. dubna 1931, Rl 187/31.) 

Majitelé nemovitosti navrhli výmaz zástavních práv, jež byla vložena 
na nemovitosti po žádosti o poznámku pořadi pro zamýšlené zcizení, 
nabyvše již před tím nemovitosti v pořadí poznámky. K n i h o v n í 
s o u d návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d žádost zamítl. 

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

- Čís. 10682 -
485 

Důvody: 

Výrok napadeného usnesení jest správný, vyhovuje stavu vecI I zá
konu. Správnost jeho odůvodnění netřeba rozebírati, protože žádosti, 
kterou rekursní soud zamítl, nemohlo býti podle § 57 knih. zák. vůbec 
vyhověno. žadatelé nenavrhli proti přesnému doslovu § 57 knih. zák. 
výmaz zápisů, které byly vymoženy po podání žádosti za poznámku, 
z á r o v e ň se žádostí, podle níž byl povolen vklad zcizení nemovitosti 
v poznamenaném pořadí. Vklad ten byl povolen na žádost ze dne 8. 
února 1930, kdežto o výmaz zápisů, které byly vymoženy po podání 
žádosti za poznámku, bylo žádáno teprve podáním ze dne ll. března 
1930, tedy v době, v níž žadatelé nebyli již oprávněni podati žádost, 
o niž tu jde (§ 57, 94 čís. 2 kn. zák.). Názor tu hájený jest až na ojedi
nělé výjimky i v písemnictví i v rozhodování shodně uznáván za správ
ný. Bylo proti němu sice namítnuto, že je příliš formalistický a že není 
odůvodněn potřebami obchodního a právního styku. Než tyto námitky 
neobstojí. Knihovní zákon jest podle své povahy právním řádem upravu
jícím soudní řízení v knihovních věcech, tedy veřejnoprávním předpisem 
zaručujícím bezpečnost právního styku, musí proto, nemá-Ii se minouti 
účelem, býti vykládán přesně, takže slovo »zároveň« v § 57 kn. zák. 
nelze pominouti, jako kdyby tam nebylo. Mimo to vyhovuje jen tento 
přesný výklad zásadě o důvěře ve veřejné knihy, protože by třetí osoby 
snadno mohly býti uvedeny v omylo pravém knihovním stavu, zejména, 
kdyby zápisy, které byly vymoženy po podání žádosti .za poznámku, 
zůstaly váznouti delší dobu, po případě několik let. Poté by jejich sou
vislost s poznámkou snadno mohla býti přehlédnuta nebo by v třetí 
osobě snadno mohlo býti vzbuzeno domnění, že nový nabyvatel nechal 
práva v řečeném mezidobí zapsaná úmyslně na základě zvláštního ujed
nání s dřívějším vlastníkem váznouti jako závazná i pro sebe. PraktIcká 
potřeba, by výmazy oněch zápisů z n;ezidobí ,byly vykonán)' co n,ejdřív~, 
plyne i z toho, ie v Rakousku v poprevratove novele ke kmhovmmu za
konu, v niž strohost předpisu § 57 měla býti zmírněna, bylo přece Jen 
stanoveno, že se výmaz musí státi do čtrnácti dnů ode dne pravomocI 
usnesení, jímž byl povolen převod vlastnického práva v poznamenaném 
pořadí. 

čís. 10682. 

I před třeti dílčí novelou k obč. zák. byla zákazu zcizení přiznávána 
věcná účinnost v plném rozsahu, naj!llě šlo-li o to, založiti jím čekatel,· 
ství zabezpečující nemovitý majetek dětem. 

(Rozh. ze dne 10. dubna 1931, Rl 189/31.) 

Podle notářského spisu ze dne 18. září 1927 byla na nemovitostech 
poznamenána fideikomisární substituce ve prospěch Anny R-ové. žá
dosti manželů R-ových, by na polovinu nemovitostí bylo vloženo vlast-
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nické právo pro Antonii R-ovou, k n i h o v n í s o u d vyhověl, r e
k u r s n i s o u d knihovni žádost zamítl. D ů vod y: Pro stěžovatelku 
(Annu R-ovou) jest na nemovitostech poznamenána fideikomisární sub
stituce podle notářského spisu ze dne 18. září 1907, který stanoví,že 
nemovItostI, kdyby Antonín R. je zcizoval, a nejdéle po jeho úmrti pfi
padnouti mají do vlastnictví jednomu z dětí, mezi nimiž jest uvedena 
1 stěž-ovatelka. Toto knihovní právo stěžovatelky bylo by vkladem práva 
vlastmckého na polovici pro Antonii R-ovou porušeno, dokud stěžova
telka nedá souhlas k provedení žádaného zápisu knihovního. Ze "tíž
nosti jest patrno, že takový souhlas nedává, naopak nesouhlas se uplat
ňuje, a proto bylo stížnosti vyhověti. 

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

Dllvody: 

Dovolací stížnosti lze dáti za pravdu, že v ustanovení IV. odstavce 
notářského spisu ze dne 18. září 1907 nelze shledati ani zřízení před
kupního práva ani povoláni za dědice. Ale mylný jest její názor, že ono 
ustanovení je nezávazné i proto, že v něm nelze shledati ani svěřenské 
náhradnictví (fideikomisární substituci), jelikož toto prý múže býti zří_ 
zeno jen platným posledním pořízením podle § 604 obč. zák. a násl. 
V podstatě jde tu o zákaz zcizeni v zájmu potomstva nabyvatelova, kte
rýmžto zákazem zcizeni jest však vlastnické právo nabyvatele nemovi
!osti ?bmez;n'0 st~jně jako se obmezuje dědicovo právo úizením svě
renskeho nahradmctvi podle § 613 obč. zák. Že takový zákaz může 
býti po připadě i smluven, plyne jasně z předpisu § 364 c) obč. zák., 
zavedeného lIl. dílčí novelou k obč. zák. z roku 1916. Ovšem jde v sou
zeném případě o zákaz zcizeni, pokud se týče o svěřenské náhradnictví 
ze smlouvy sjednané již v roce 1907, tedy v době před III. dílči novelou, 
a dotčeném? jejímu předpisu nebyla přiznána zpětná působnost, takže 
jest souzeny případ posuzovati podle starších (nenovehsovaných) ilřed
pisů obč. zák. Avšak i za jejich platnosti byla i v pisemnictví i v roz
hodování obdobným knihovnim zápisům zákazu zcizení přiznávána věc
ná účinnost v plném rozsahu, najmě, šlo-li - jako v sOHzeném případě 
- o to založiti jím čekatelství zabezpečující nemovitý majetek dětem. 

čís. 10683. 

Z toho, že zaměstnavatel opomenul přihlásiti zaměstnance k nemo
censkému pojištění, nelze vyvozovati jeho povinnost, by hradil léčebni . 
náklady, jež na léčení pojištěncovo vynaložila třetl osoba. 

(Rozh. ze d'1e 10. dubna 1931, R,; I 578/:l0.i 

žalobce domáhal se 11a žalovaném spolku náhr"dv nákladu tvrdě 
že žalovaný spolek opomenul svého zaměstnance,žalóbcova sy~a při~ 
hlásiti k nemocenskému pojištěni a že důsledkem tohoto opomenutí byl 

- čís. IOGIl4 .-
. 487 

žalobce nucen vynaložiti na léčení onemocnělého syna ~á~lady v ~alobě 
uvedené, jichž zaplaceni žádal na žalovaném spolku prave proto, ze za
nedbal svou přihlašovací povinnost. 

Pro ce s n i s o II d P r v é s t o I i ce uznal podle žaloby, '0 d v o -
I a c i s o u d žalobu zamítl. 

N e j vy Š š i s o u ci nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Zaměstnavatel jest sice povinen, by osoby u něho zaměstnané"a 
pojistné povinnosti podléhající přihlásil u přisluš~é nem'0censke P?.1.'s
ťovny způsobem naznačeným v §§ 17, 18 a 19 zakona ze dne 9. n!~a 
1924 čÍs. 221 sb. z. a n.· v doslovu novely ze dne 8. listopadu 1928 CIS. 
184 sb. z. a n., ale zanedbání této povinnosti má jen následky uvedené 
v §§ 20 a 260 a) zmíněného zákona. Tím jsou škodl~vé ~á$ledky za
nedbání přihlašovací povinnosti zaměstnavatelovy vr~erpany a nelze 
mu pro P'0rušení ohlašovacích předpisů ~kládati dalsl povmnost!, ze
jména nelze z takového opomenutI .. vyvozoval! p.o;,,?nost zamest?a
vatele by hradil léčební náklady, které na léčení popstencovo vynalozlla 
třetí dsoba. V základě povinného nemocenského pojiš,tě?i ~§ 7 rrv,ý od~ 
stavec zákona) má po.iištěnec sám z příčmy onemocnem narok Jen proII 
nemocenské pojišťovl1ě, nikoliv též proti zamě~tlfavateli, a niihrad~ lé
čebnich nákladů nemůže býti přesunuta na zamestnavatele anr tnn, ze j~ 
na místě nemocenské pojišťovny zaplatil někdo jiný (viz též rozhodnutr 
čis. 7142 a 8411 sb. n: s.). 

čis. 10684. 

I když jest véc posouditi podle cizozemského práva, nejsou tuzemské 
soudy vázány názory cizozemské judikatury nebo právní vědy. 

Předpisy §§ 415 a 416 něm. obč. zák. není vyloučeno, by se pře
vzetí dluhu nestalo také mlčky a konkludentnimi činy. Zaplacenlm hypo
tekárního dluhu nepozbyl dluh této vlastností a nestal se dlužnik, za-
plativší takový svůj dluh, dlužníkem osobním. . 

Přihláška učiněná podle § 16 něm. zhodn. zá.l{. jestúčin~ ~roti 
osobmmu dlužníku i když v ní nebyl označen anebo byloznacen jako 
takový někdo jiný: jen když ten, kdo má býti z~~ázán k, z!'odnoc<;ní 
dluhu, byl v čase přihlášky učiněné v zákonné Ihute skutecne o~obn!m 
dlužníkem. Právní jeduání směřující k tomu, by se po uplynutí lhuty 
určené k přihlášce auebo po učiněné přihlášce z bývalého hypotekár
ního dlužníka stal dlužnik osobní, nemají právnl účinek hledíc k zhod-
nocení. 

(Rozh. ze dne 10. dubna 1931, Rv 11899/30.) 

žalov~ný, tuzemec, koupil dne 22. března 1922 od Rosy S,ch-o~~ 
v Drážďanech dům na němž vázla hypoteka 95.000 Marek pro zalujlcl 
drážďanskou sooří;elnu. Dne 5. srpna 1922 byl žalovaný zapsán jako 

. . 
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vlastní~ ~oup'eného 9omu. Dopisem ze dne 20. června 1922 sdělila Rosa 
~ch-ova z~)ookym,. ze prodala dům žalovanému a žádala žalobk ni, b 
]1 osvobodl.a. od zavazku a uznala žalovaného hypotekářem. žal~bkyn~ 
na tento dopis neodpověděla., žalovaný vypověděl žalobkyni dluh 95.000 
lVI.. do ko.nce plosInce 1922, zalobkyně výpověd' přijala, žalovaný zaslal 
zalobkym v p;osrncI 1922 dlužný peníz, načež mu žalobkyně zaslala 
vYh?to~en~u.]1 a provedenou listinu o výmazu pro žalovaného žalob
~yne pnhlasl~a pohledávku 95.000 ·M .. k zhodnocovacímu říze'ní pro li 
zalova"e?,u. Zalo~ou, o niž tu jde, domáhala se žalob1'yně na lalovaném 
z,~jJI~:e~1 23.681 ,r. 0, a tvrdila v žalobě, že k přijetí výpovědi, ke kvi
tanCl., k pov~lem vymazu hypoteky byla donucena tehdy panu]icí judi
katUlOu, ze vsak odevzdáním asi 650 Kč přirozeně nenastalo -place'li 
hyputeky .. ž,alobkyně žádá proto žalobou zhodnocení hypotek/95.000 
m~rek a, ]e~t~ Jde o pozemek v Německu a všechna s tím související 
pr~vm ]ednam byl: provedena v Němec-ké říši, jest použíti německého 
prava.~~lo~an! prevzal v kupní smlouvě hypoteku 95.000 marek k za
stup?vam, člmz nepochybně vyjádřil, že se prodavatelce zavázal k pře
vzeh dluhu (§ 415 něm. obč. zák. a § 140,5 obč. zák.). Prodatelka žá.~ 
dala dn: 15, dubna ,1926 o schválení převzetí dluhu u žalobkyně, jež 
byl? ,~dele,no .dne 1. cervna 1926. žalovanému bylo sděleno toto schvá
I;m ,u;edmm sou?em ,v prážd'anech dne 1. června 1926 s tím, že ža10-
\~ny Jako ?sob~1 dl~znlk bude vzat v úvahu pro zhodnocení hypoteky. 
Ttmto . ozn~n:emm ?r~vzeti dluhu, jeho schválením žalobkyni žalovaný 
se stal osoon",; dluz~llkempohledávky 95.000 marek, i podle německého 
I pO,dle obe,cneho z~kona, obč31nského, pokud již ve vyjednávání žalo
vane ho se zal?bkynl o, vypoveď a o vrácení zápůjčky v prosinci 1922 
~emohlo ~y byh s?led~no schválení osobního převzetí dluhu žalobkyní. 
Z,:lo~ky,:e tvrdl da1e, ,ze žalovaný odevzdáním 560 Kč zaplatil jen čás
tecne, ]ez!o § 242, obc. z~k., předpisuje, že poskytnutí jest tak povoliti, 
lak to vyzad,u]e v~ra a duvera s ohledem na obyčeje při styku. Podle 
zhodnocova~lho ,zak~na, m.á, nastati zhodnocení 25% zlaté hodnoty hy
pote~y, kdyz vracem zapu]cky nastalo v době od 15. června 1922 do 
14. unora 1924. Předpokladem pro uplatňování zhodnocovacího nároku 
]e~t pod~e § 16 Z:" zák. přihláška u úřadu zhodnocovacího do 1. ledna 
1926. Te;o podmll1:: bylo vyhověno. Žalovaný za tříměsíční lhůty ne
podal namltky. Muze !udíž ICopírati jen důvod zhodnocení, zejména 
jsoucno~t oso,bmho rucení.. Zalobkyně žádá výši přiznanou zhod
nocovaclm z~konem, tedy 23.750 ř. marek odpočtením placeuí 
68.70 ;narek ,L, ted} 23.681'29 ř. marek. Žalovaný byl vyzván k za
plac~m be;;vysledne. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu 
zaml!!. D u:' o ,d Y:, '! souzené rozepři jest především řešiti otázku, 
zda. zalovany pnchazl v úvahu jako osobní dlužník ohledně hypoteky 
9~.000 marek, a zda zaplacení hypotekární pohledávky v roce 1922 může 
~ytr po~uzovano I, p,odle ně.meckého prá~a za splacení dluhu, zda tedy 
zalovany .Iak~. dluzmk splahl tak, Jak vyzadují víra a důvěra s ohledem 
?,~.obyčeje pn styku. Je,žto se všechna právní jednání stala v Německé 
nSI, lest podle § .37 obc. z. použíti německého práva. Žalobkyně tvrdí, 
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, žalovaný v kupní smlouvě převzal k zastupování hypotekární pohle
~~vkU žalobkyně 95.000 mare~. I kdyby to;o tvr~ení bylo vzato za pro~ 
kázáno, nemohlo by býti z neho vyvozovano prevzetr osobmho ručelll 
'alovaného, ježto § 416 něm. obč. zák. výslovně ustanovuJe, jak proda
~el pozemku má postupovati, aby prosadil přev,zetí dl~hu, nabyv.,:tele~l 
pozemku ve smyslu § 415 něm. zak. § 416 nem. obc. zak. totIz zm: 
Uebernimmt der Erwerber eines Orundstiickes durch Vertrag mlt dem 

~erausserer eine Schuld des Verausseres,fiir die eine HYp'0thek an dem 
Orundstilcke besteht, so kann der Olaubiger die Schuldubernahme nur 
genehmiO"en wenn der Verausserer sie ihm mitteilt. Die Mitteilung des 
Verausse~er~ kann erst erfolgen, wenn der Erwerber als Eigentiimer im 
Orundbuche eingetragen ist. Sie muss schri!tlich gegeben und den Hm
weis enthalten, dass der Uebernehmer an die Stelle des bisherigen 
Schuldners tritt, wenn nicht der Olaubiger die Verweigerung innerhalb 
der 6 Monate erkliirt. Der Verausserer hat au! Verlangen des Erwerbers 
den Olaubiger die Schuldilbernahme mitzuteilen. Sobald die Erteilung, 
oder Verweigerung der Oenehmigung feststeht, so ha! der Verausserer 
den Erwerber zu benachrichtigen,,< Hledíc k tomuto zákonnému usta
novení jest zodpověděti na otázku, zda v době existence hypoteky d?šlo 
ku převzetí dluhu žalovaným ve smyslu tohoto ustanovenI. Tato otazka 
musí býti zodpověděna záporně. Ze zjištění vyplývá, že, prodatelka. do
pisem ze dne 26. června 1922 ještě pře~ knihovním .zaplsem k~pltele 
jako nabyvatele domu psala žalobkym, žada~a JI, ,by ]I zb~vII:. zavaz~u 
a žalovaného uznala za hypotekárního dlužmka. zalobkyne pnznala, ze 
na tento dopis vůbec neodpověděla.~ Tato okolno~t by však ~odl~ § ~J(i 
prvý odstavec druhá veta něm. zák. obč. nevylucoval~ sc~valen~, Jezt?, 
uplyne-li od sdělení šest měsícl~ plat[ schvále~í za ud~lene, kdyz)e ve: 
řitel pro dateli dříve neodepře!. Ze ;e to stalo, zalovany. a?1 netv,rdl!. Ne,' 
ono sdělení prodatelky ze dne 20. cervna 1922 jest pravne bezvyznamne, 
ježto se stalo ještě před zápisem žalovaného jako vlastníka domu do 
pozemkové knihy, an tento zápis byl proveden teprve dne 5. srpna 1922, 
což jest nesporné. V tom, že p~k žalo~kyllě vyje~~áv~la se, žalovaný?, 
o zaplacení hypotekární pohledavky s uroky a s pnslusenstvu;" n~~uz~ 
býti spatřováno schválení převzetí dluhu ve smyslu § 416, Jezto rece,ne 
předpisy zákorta nebyly zachovány a jde o jus cogens. žalovaný, chte1e 
zaplatiti hypotekární pohledávku, musel samozřejmě se žalobkyní vy· 
jednávati, zejména také proto, by od ža!obkyně obdržel ~~maznou kvi: 
tanci na zaplacenou hypotekární pohledavku. Z dopiSU Ruzeny Sch-ove 
dále vyplývá, že zvýšení hypotekárních úroků bylo doručeno ještě Rů
ženě Sch-ové v době (16. června 1922), kdy žalovaný nebyl ještě 
knihovním vlastníkem domu, Jednáním shora uvedeným žalovaný se 
tedy nestal osobním dlužníkem. Z hořejších zjištění vyplývá, že za 
právní jsoucnosti hypotekární pohledávky nenastalo převzetí dluhú ža
lovaným ve smyslu zákona. Aby bylo lze řešiti další otázku, zda pře~ 
vzeF dluhu již vymazané hypoteky v roce 1926 prodatelkou mohlo ve 
smyslu § 416 míti pro žalovaného právní účinky, musí býti především 
pojednáno o otázce, zda žalovaný v rOCe 1922 zaplatil ve smyslu § 242 
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něm. obč. zák. Soud jest toho názoru že se z'alobk ne' o, , 
ch d I' . 'y nemuze s uspě 
pfl~~t~t ~~ear~:~t~~;ost~ ust~novekní. § 242 zní: »Der Schuldner ist ver= 

. • b zu eWlr en, wle Treu und Glauben mit Riick 
slcht ~ul dle Ve;kehrssitte ~s erlordern.« Žalobkyně sama doznává ž; 
v, dobe z,aplacent hypotekY,zalovaným panující judikatura v cházel~ ze 
,~a~i~~rdazc~ ma;ka Jest rO,vn~ marc;, takže žalobkyně k přije~ výpovědi, 

. a vy~tavem vymazne kVItance byla nucena nechtěla-li se 
vydalI, sporu, ktery neměl naděje na úspěch. V této době byl tedy ob~ 
chodm mrav ~a straně žalovaného, žalovaný mohl, any němeCké soud 
za~t~povaly za sady, marka Jest rovná marce, držeti se tohoto stanovisk~ 
JU I atury a ne~ůže býti tudíž řeči o tom, že jednal proti víře a důvěře 
a prolI obchodmmu mravu, zaplativ hypoteky 95000 ma k ' 
vy' ch k' h . , b . re V paplro-

mar ac, ,Jez yly obecně uznány platidlem. Že žalovaný zaplatil 
dluh v, markach s nepatrným nákladem v Kč, nemůže b' ti směrodatné b'0 otazku, zda dl~h byl pravoplatně zaplacen. Směrodafné jest že ne-
y~t rozpor,u s p,ravmm nazorem panujícím v německé říši a že 'zaplatil 

po, e pra~mc1: ::as~d ,uznávaných všeobecně i německými soudy. Soud 
dosel .k, presvedcem, ze se zaplacení dluhu i ve smyslu něm obč zák 
st,alo JIZ v r. 1922, pokud se týče 1923 právoplatně, ježto vý~az pohle~ 
davky, Jak nesport!o, byl proveden dne 12, dubna 1923. § 15 zhodn. zák 
ustanovuje ostatne: »Hat der G1aubiger die Leistung in der Zeit vo~ 
15. JUnt 1922 bls 14. Februar 1924 angenommen, so findet die Aufwer
tung del HYp'othek und der pers6nlichen Forderung auch dann statl, 
wenn der Glaublger slch bei der Annahme der Leistung seine Rechte 
n)cht vo:b~halten ha!. (Rilckwirkung.)" I toto ustanovení předpokládá hak vyplyva ~ Jeho doslovu; ~e se na~yvatel domu již v době jsoucnosti 
ypoteky stal oso~mm dluzmkemč coz však v Souzeném případě, jak již 

shora byl? dovodeno, nenastalo. Rízení ve smyslu § 416 něm. obč. zák. 
p:ovedene tep!,ve v r,oce 1926 za účelem uplatňování zhodnocovacího 
nar~ku pro}1 zal~vanemu nemůže tudíž míti právní účinky proti žalo
vane~u, jezt~ v teto době hypotekární pohledávka vůbec nebyla po prá
bU da zalovany se tudíž dodateč?ě nemohl státi jejím osobním dlužníkem, 

, vol a CI s o tI d napadeny rozsudek pótvrdil. D ů vod y: V práv
mm ohledu le ~apadeny rozsudek, třebaže s jeho důvody nelze naveskrz 
souhlaslh, spravny a v souhlasu se zál<onem. Správné je předeVŠím sta
nO~lsko",proces!,lho ~oudu,. že jes~ spor rozhodnouti podle předpísů 
pra va rI~sko-nemeckeho: l~lenovlte i podle zákona o zhodnocení ze 
9ne 16. cerven~e 1925 r. zak. I. str. 117 a novely k němu ze dne 9. 
c~r~ence 1927 r. zak. I. str. 171. V souzeném případě jde o právní jed
nam, ,ktera se vztahují k nemovitostem v Německu a která se odehrál" 
vesmes ,v Německu. Přichází proto k platnosti předpis § 37 obč zák' 
N
k 

a rozdll od procesního soudu jest dáti odvolatelce za pravdu že ~esta' 
terou naznacuJe § 416 ř' b' 'k .... ' . , 

• , vv" • ~em. o c. za ., nen! JedinOU, kterou lze dosíci 
na kmhovmm verIteh schvalení úmluvy o převzeii dluhů mezi zcizitelem 
a nab~vatelel:: n~movitosti, SChválení to se může státi i mimo rámec 
§ 416 r. n. obc. zak. dohodou věřitele Se stary'm a nOV'Y'ITI dl ' 'k ' b ť "1 h ,. uzm em, ne-?" uce em"to oto predplsu není schválení dohody o převzetí dluhu 
verItelem ztlZlh, nybrz naopak usnadniti a zjednodUŠiti. Z toho však ne-
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může odvolatelka pro sebe těžiti. V tom, že odvolatelka jednala s od
půrcem o splaceni vypovězené pohledávky, nelze spatřovati ani tiché, 
tím méně výslovné schválení převzetí dluhu mezi Rosou Sch-ovou a od
půrcem, neboť k zaplaceni knihovního dluhu byl odpůrce povinen již 
na základě slibu, učiněného Rose Sch-ové při uzavření kupní smlouvy. 
Na věci nemění nic skutečnost, že snad Rosa Sch-ová dne 20. Června 
1922 odvolatelce oznámila, že zavazenou nemovitost prodala odpůrci 
a že ji žádala, by odpůrce přijala za hypotekáře a ji od dluhu osvo
bodila, neboť dotyčný dopis ani o sobě ani ve spojení se shora uvede
nou okolností nedovoluje závěr, že došlo mezi účastníky ke schválení 
převzetí dluhu. Odvolatelce jest přisvědčiti i v tom, že právo knihovního 
věřitele ke schválení dohody o převzetí dluhu mezi starým a novým 
dlužníkem, není zásadně časově omezeno a že se může státi kdykoliv, 
i po zcizeni nemovitosti nabyvatelem, ovšem jen tak dlouho, dokud dluh 
zaplacením nebo jiným způsobem nezanikl. To vyplývá z úvahy, že na_ 
byvateli nemovitosti, jenž zciziteli ručí, že proti němu věřitel nezakročí 
(§ 416 ř. něm. obč. zák.), může býti lhostejno, zda je dlužníkem svého 
předchůdce či přímo dlužníkem věřitelovým. Než ani z toho nic pro 
odvolatelku nevyplývá, poněvadž toto věřitelovo právo bylo do jisté 
miry Omezeno zákonem o zhodnocení. O tom doleji. Podle zákona 
o zhodnocení je hlavní podmínkou uplatnění zhodnocovacího nároku, by 
věřitel přihlásil svůj nárok u zhodnocovacího úřadu do 1. ledna 1926 
(§ 16). Řečená novela k tomuto zákonu připouští pro zmeškání této 
lhůty navrácení do předešlého stavu, byla-li přihláška dodatečně uči
něna do 1. října 1927 (čl. III). Odvolatelka, jak tvrdí, přihlásila svúj 
zhodnocovací nárok před 1. lednem 1926 a tedy již ve lhůtě původní a 
jest proto její přihlášku posuzovati podle stavu ze dne 1. ledna 1926. 
Přihláška zakládá pro věřitele právo na zhodnocení pohledávky jen proti 
tomu, kdo byi jeho dlužníkem již v čase přihlášky, V čase přihlášky 
odpůrce dlužníkem odvolatelčiným však nebyl, poněvadž, jak bylo již 
svrchu vyloženo, odvolatelka dohodu Rosy Sch-ové s odpůrcem o pře
vzetí dluhu před 1. lednem 1926 ani výslovně ani mlčky neschválila a 
-poněvadž, jak soud procesní zcela správně uvedl, nedošlo ke schváleni 
dohody ani podle § 416 ř. n. obč. zák. Schválíla_li odvolatelka tuto do
hodu teprve po přihlášce, je to pro spor nerozhodné, poněvadž po tomto 
dni nemá schválení to jit právní význam. Odvolatelka uvádí na podporu 
svého stanoviska, že, kdyby,nebylo došlo k převzetí dluhu, by Rosa 
Sch-ová, jež by dozajista byla odsouzena, by pohledávku její zhodno
tila, měla ještě dnes na základě kupní smlouvy ze dne 22. března 1922 
proti odpůrci nárok, by ji zbavil dluhu, který převzal. To je sice možné, 
pro věc však nerozhodné" poněvadž o takovýto nárok v tomto sporu 
nejde. 

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

Důvody: 

Po právní stránce bylo věc posouditi podle němeCKého práva, ale 
při jeho výkladu nejsou zdejší soUdy vázány názory německé judIkatury 
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nebo pr~vní vědy, nýbrž vykládají příslušné předpisy podle své úvah' 
Odvolacl soud posoudIl věc správně po právní stránce Zda s Vl}; t I k t č • , . e za ovan)' 
s a s uve ne,osobmm dlužníkem, bylo posoudítí podle předpisÍI §§ 415 
a 416 nem; zak. žve se převzetí dluhu může státi i mlčky a konkludentním; 
čmy, nem v~ylol1ceno uvedenými předpisy, ale k tomu nestačí skuteč~ 
n?stl" na nez poukaz~Je ž,alobkyně ještě v dovolání, zejména nebylo jím 
pn!~lI placem v, paplfovych markách, ani skutečnost, že si žalobkyně 
vyzadala pla,cem to od žalovaného. Hypotekární dlužník jest oprávněn 
zpr~~htl zavazan,ou nemovItost zástavního práva, což se múže státi pře
deVSllTI zaplacemm hypotekárního dluhu. Tím však nepozbývá dluh ten 
vlastnostI Jako dl~h hypotekární, a dlužník, zaplativší takový svůj dluh, 
n~staI.se lIm dluzmke,~ osobním. I dovolací soud vychází z názoru, že 
pnhla.ska ~odle § 16 za~. o zhodn, jest účinná proti osobnímu dlužníku, 
I kdy~ v !1l n~byl ~zn~c:n, anebo byl označen jako takový někdo jiný. 
Podmmkou vsak Zllstava, by ten, jenž má býti zavázán k zhodnocení 
dlu~u: byl v včas~. přihlášky učiněné v zákonné lhůtě skutečně osobním 
dluzmken:. Pnhlaska, slouží zajisté k zachování práv, ale jen proti osob-
mmu dluz!1lku, Nema proto právní účinek proti tomu kdo v .. hl '"k ' - , v case pn-

a~ y nebyl vosobmm, dluž~íkem, nýbrž byl na př. jen dlužníkem hypo
te~armm a prestal bylI I JIm, zaplativ dluh a dav vymazati zástavní 
pIavo z, kn!hy p~ze~kov~ .. P;~vní jednání, směřující k tomu, by se po 
uplynuh lh~ty Ul c,:n? k pnhlasce nebo po učiněné přihlášce z bývalého 
hypotekar!1lho dluzl1lka stal dlužník osobní, nemají právní účinek hledíc 
k zhodnocenI. 

čís. 10685. 

Domáh~no-Ii se v .... ~lobě nepeněžního nároku s možností v'ku u 
~§ 410 c. r:v~') penezlÍym plněním, nelze namítnouti započtenínI v!
Jemnou penezltou pohledávku. 

(Rozh. ze dne 10. dubna 19'31, Rv II 128/31.) 

Proti žalobě, jíž se domáhala žalobkyně na žalovaném vydání kráv ' 
a kozy nebo zaplacení jejich hodnoty 3460 Kč na 'tl Vl' } 
v 1 b' '. k '" ' ml za ovany, uznav 
za o m na,? na, vyda~! kravy a kozy, vzájemnou pohledávku 1360 Kč 
k zapo~tem ll,a z,alobm nárok. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e 
zam!tl ~alobm naro~ na vydání krávy a kozy, uznal však žalovaného 
povmnym zaplalIt! zalobci 2100 Kč (zažalovaných 3460 KV· " 
k započtení namítnutých 1360 Kč). O d vol a c i s ° u d oCd Po Ol ,s:a:ce 
lovaneho nev h Vl k ' . v am za
zamítl návrh Llov,:, 'h od,:,olaní žalobky~ě uznal zcela podle žaloby a 

. v v ,ov dne o nd započtem vzajemné pohledávky. 
Ne J v y s S I S o u d nevyh0věl dov01ání žalovaného. 

_ čís, 10686 - 493 

Důvody: 

Žalobkyně domáhala se žalobou, by jí žalovaný ·Jydal krávu a kozu 
nebo zaplatil jejich hodnotu 3450 Kč. Tento eventuální žalob ní návrh 
byl vpravdě prohlášením ve smyslu § 410 c. ř. s., že se žalovaný zapla
cením 3450 Kč může vyhnouti vydání věcí. Předmětem sporu je jen 
vydání věcí a žádáním případné náhrady 3450 Kč mělo hýti žalovanému 
jen umožněno, by uspokojil žalobkyni. Nejde tu o obligaci alternativní 
podle § 906 obč. zák., nýbrž o závazek s jediným předmětem plnění, ale 
s možností výkupu (alternativa' facultas). Nemá tedy žalobkyně pohle
dávku 3450 Kč a není tato předmětem sporu, byť i měl žalovaný mož
nost vykoupiti se zaplacením náhrady ze závazku k vrácení věcí. Ne
mÍIže proto žalovaný právem namítati vzájemnou peněžitou pohledávku 
k započítání na nestejnorodý nárok na vydání věcí (§§ 1438, 1440 

obč. zák.). 

čís. 10686. 

Není závady, by neprávem srážené částky ze zaopatřovacích požitků 
dlužníka odvedené právnimu zástupci vymáhajlciho věřitele nebyly jako 
samostatné pohledávky zabaveny proti právnimu zástupci vymáhajicího 
věřitele a použity k uspokojeni vymáhajícího věřitele. Pro tuto exekuci 
neplatí zásady o exekuci na zaopatřovaci požitky, nýbrž všeobecně 
platué předpisy o exekuci na pohledávky vůbec. 

Bylo-Ii sráženo ze zaopatřovaclch požitků nikoliv pod zákonné exi
stenční minimum, nýbrž jen pod vyšší existenční minimum označené vy
máhajiclm věřitelem v exekučním návrhu, nelze použiti § 251 čís. 7 ex. ř. 

Udal-Ii vymáhající věřitel v exekučnlm návrhu nesprávně poddluž
níka, jde tato nesprávnost na vrub vymáhajícího věřitele, není však dů
vodem k zamítnuti exekučního návrhu. 

(Rozh. ze dne 11. dubna 1931, R 154/31.) 

Usnesením te dne 30. července 1930 byla povolena vymáhající straně 
proti povinné straně exekuce zabavením pohledávky za poddlužníkem 
Dr. š-em ve výši 1815 Kč. Tato pohledávka vznikla ze zaopatřovacích 
požitků povinného jako legionáře, zabavených jednou třetinou usnese
ním ze dne 26. března 1929 s obmezením, že dlužníku musí zůstati 
volných 6000 Kč ročně. Z těchto požitků srážela vojenská pensijní likvi
datura v důsledku této zajišťovací exekuce jednotlivé částky a odváděla 
je Dr. š-ovi, jako právnímu zástupci vymáhající strany. Tato zajišťo
vací exekuce byla však usnesením exekučního soudu ze dne 28. března 
1930 zrušena podle § 39 čís. 2 ex. ř. proto, že povinná strana nemá 
příjmy přesahující 6000 Kč ročně, jak bylo toto existenční minimum 
v exekučním návrhu uvedeno. Zrušovací usnesení nabylo právní moci. 
K návrhu téhož vymáhajícího věřitele ze dne 17. července 1930 povolil 
s o udp r v é s t o I i ce usnesením ze dne 30. července 1930 exekuci 
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zabavením a příkázáním k vybrání pohledávky 1815 Kč za poddlužníkem 
Dr. Š-em. Rek LI r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: 
Strana povínná napadá právem povolení exekuce na pohledávku z dů
vodu vrácení peněz, vojenskou pensijní likvidaturou ne právem srážených 
již z důvodů zásadních, nebol' sama strana vymáhající tvrdila, že po
hledávka vznikla z požitků povinné strany, které jí byly exekučně srá
ženy a zasílány pensijní likvídaturou Dr. Š-ovi jako právnímu zástupci 
vymáhající strany. Srážky tyto týkají se exekuce povolené usnesením ze. 
dne 26. března 1929, jímž byla povolena exekuce zabavením jedné tře
tiny zaopatřovacich požitků, které má povinná strana jako legionář, 
kterážto exekuce byla, jak z exekučního spisu vyplývá, usnesenim ze 
dne 28. března 1930 zrušena proto, že povinná strana nemá existenční 
minimum. Nelze povoliti exekuci na pohledávku, o níž sama vymáhajíCÍ 
strana připoušti, že jest části zaopatřovacích požitků povinné strany, 
jež jí byly neprávem (z exekučniho minima) exekučně zabaveny a zá
stupci vymáhajicí strany vydány, ač na ně neměla nárok. Na tyto částky 
má povinná strana bezpodmínečně nárOk a nemohou býti přes zmíněný 
zrušovací v.ýrok exekučního soudu znovu zabaveny novým návrhem 
(§§ 251 čís. 7 a 291 ex. ř.). Také nelze pokládati právního zástupce 
vymáhající strany za poddlužníka, nýbrž za stranu vymáhající samu, 
nebo.ť pro ni byly částky ty sráženy. 

N e j vy Š š í s o II cl obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Zrušením exekuce byly podle § 39 prvý odstavec ex. ř. zrušeny 
všechny exekuční úkony až do té doby vykonané, tudíž i zabavení jedné 
třetiny zaopatřovacích požitk" povinného, jehož důsledkem bylo srážení 
částek vojenskou pensijní likvidaturou. Správně vyslovil rekurs ní soud, 
že za tohoto siavu věci byla část zaopatřovacích požitků neprávem po
vinnému srážena a pdvnímu zástupci vymáhajícího věřitele vydávána, 
avšak okolnost ta není závadou, by ne právem srážené částky nemohly 
býti nyní znova jako samostatné pohledávky proti právnímu zástupci 
vymáhaj;cí strany zabaveny a přece jen k uspokojení vymáhající strany 
použity. Tím, že povínnému byly z jeho zaopatřovacích požitků neodů
vodněně sráženy a vymáhající straně do rukou jejího právního zástupce 
vypláceny částky tvořící nyní sporných 1.815 Kč, vzníkla povinnému 
nová, co do svého vzniku na jeho právu na zaopatřovací požitky nezá
vislá, tedy samostatná pohledávka na vrácení těchto částek. Tato jeho 
pohledávka tak, jak má býti zabavena, není pohledávkou z právního dů
vodu nároku na zaopatřovací požitky, nýbrž pohledávkou z právního 
důvodu nároku na vrácení peněz ne právem na újmu povinného přijatých. 
Proto neplatí pro tuto exekuci zásady o exekuci na zaopatřovací požitky, 
nýbrž platí všeobecně platné předpisy o exekuci na pohledávky vůbec. 
Neprávem má však rekursní soud za to, že tu ani taková exekuce není' 
dovolena pro předpis § 251 čís. 7 a 291. ex. ř. Proč Se rekursní soud 
dovolává tohoto předpisu, není úplně jasné. Onen předpis by platil jen, 
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. bavená částka byla vznikla srážkou částek z důchodů 
kdyby nyn~ zxal'stenc-ní minimum nepřevyšujících. O to však tu nejde, 

á k o n n e e _ '. _. k' h Č·· dl zá 
z t že existenční minimum na zaopatrovaclch cast a_c lm po _ ~ k-
pro ~ z 15. dubna 1920, čÍs. 314 sb. z. a n)en 4~OOO~c, pod tuto ca~t ~ 
kon . u však z jeho zaopatřovacich duchodu srazeno nebylo, nybrz 
pov1l1~e~~Ch ~~"ážello jen poct »existenčnÍ minimu~« v~ původ~~m eX,e
bY~~ím návrhu 6.00'0 Kč stanovené, takže v pravde neslo o sra~ky.n~d 
k~c né existenční minimum, n5rbrž šlo o srážky nad m~!e ~yn;~ha]IClm 
z~~IOtenlem v exekučním návrhu odchylně od zákona, toÍlz mlrn~JI. sían?
ver . --k b I -e kryty exekucmm na-. Skutečně provedene sraz y ne y y ovs m. _. .. 
vehneen· 1 ale nepříčily se zákonným předpisům o eXlstencmm

b 
mm.nnt ud'~ 

vr , ". 251 ,. 7 ř Neo stoJi u IZ proto nemůže o nich plaÍll1 ustanovefll § CIS ... e,:. k . d h' 'eho 
to zamítací důvod rekursního soudu. NeobstoJl vsa am ru Y J _ 

~etvod že nelze míti právního zástupce vymá~ající str.ahny:. z.~ P~~~il~~~ 
níka, ;,ýbrž za vymáhající stran~ sat?u. Je veCI vy;n~ ~JICI-"- ři ná-

54 čís. 3 ex. ř.), by v exekučmm navrhu - krome Jlne~o. p . 
(§hU na zabavení pohledávky pojmenoval pravého poddluzmka. Udal-li 
~~ nesprávně, nepřísluší tudíž zabavená pohledávka ~ovánn:mua ~~.~;~ 
obě v exekučnim návrhu jako poddlužmk pOJmenovane, L e .o n 

~s máhajícího vdi tele, jehož tak~ stíhají 1.lásledky; n:muze-h ~xek~~= 
~oto tak jak byla navržena, by ti vykonana. Nez du.vode;n,. ~v~nn Ý 

kuční žádost byla zamítnuta, taková n.e_sprá~~ostk nem. ~_~~l clch po'
za to, že mu z důvodů nesprávné~? ~razent ~as~e " zaop~ r a áha"ícím 
žitků přísluší nárok proti někon;u J.lI1emu! nez ploli ?SOb~ vym. ndrokY 
věřitelem za poddlužníka poznacenc, nem mu z"abrane~o, v y sv~v II u a 
proti ní nepřivedl k platnosti přes onu exekucI nespravne navrze o 
proto snad neproveditelnou. 

čís. 10687. 

»Nájemným (pachtovným)«, pro ~ěž P!íSlUš~.z~~nn~ z~~~v~~~::~: 
na vnesených svršcích, jest i rentova dan. Sv l?f1faz ~, J. vo _ 

nájemník (pachtýř) vzal na se smlouvou a Jez JSou soucasti cmze. 

(Rozh. ze dne ll. dubna 1931, R I 220;31.) 

Pronajíma tel zažádal proti nátemců~l ~ .zájemné popsáni svršků, j~~:~ 
111U odpúrci dluhují rento vou dan ~ pnrazkaml, kt.el °hu mvUyhmO~J~1 P r e _ 

''ť S d P rve s t o 11 c e navr u , 
smlouvy. nahra01 J •• °h

u 
'tI Důvody: Zákonné právo zástavní 

kurs nI soud navr zaml. .. "-t- ... 'ho 
podle § 11010bč. zák. přísluší pronajímateli Jen k zaJl~ gen~í~aJt~~\b: 
čemuž svědčí i doslov dekretu

b 
ze d

18
n
3
e
7

15:. lisi~~a~~ 1
z
8 s' žal~bce však 

z s a dekretu ze dne 10. du na , CIS. ... _ .. __ 
.: ..,. d' že mu žalovaní dluhují rentovou dan s pnr~z-
~a~;~~Ur~t:~~e aU~~36 1127 Kč, kterou podle smlou,:y mají nah;adltl. 
Tato daň není však součástí činže a nepoži;'á proto z.ako~n~o ~:si~~~ 
ního práva podle § 1101 obč. zák., neboť zalobce am ne vr 1, z 
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daň ~ohOdou, se žalovanými učinil součástí nájemného, zVyS1v o ni ná
jemne. Podmmek § 1101 obč, zák. proto nebylo a měl býti žalobcův 
návrh zamítnut. 

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

D ů vod y: 

_ žalo,bce ne~í potud v právu, pokud v dovolacím rekursu tvrdí, že 
::alovant nebyir ant k rekursu oprávněni proto, že jednak zaplatili za
zalo~a1~ou pohledávku s příslušenstvím před výkonem zájemného po
psant, jednak toto bylo mImo to ještě zrušeno na návrh žalobcův takž" 
rekursní soud prý rozhodoval již o věcí zrušené, Nehledíc k to:nu ž~ 
nemohl? býtí zrušeno, c~ nebylo ještě provedeno, přehlíží žalobce: že 
opravne soudy mohou prezkoumah usnesení prvního sDudu jen podle 
skutkového a právního stavu v dob ě jeh o r o z hod n u t i. V té 
době ~ohl první soud jen bud' zájemné popsání povolití, jak to vyho
vUje nazoru navrhovatelovu, nebo nepovolití, jak to zastávalí v rekursu 
jeho :,dpŮrci. Naproti tornu jest žalobcův dovolací rekurs ve věci opod
statnen., J~~t o_~sem souhlasIt! s rekurs ním soudem, že zákonné' právo 
za~ta~m pnshlSl podle § 1101 obč. zák. jen pro nájemné a pachtovné 
a ze 1 dvorsky dekret ze dne 5. listopadu 1819, čís. 162'1 sb. z. s., Za
chovaný v platnosti článkem XIII. čís. 6 úv. zák. k ex, ř. v doslovu 
čl. VII. novely čÍs. 118/1914 ř. z, a rovněž i dv. dekr. ze dne 10. dubna 
1837, čÍs. 189 sb. z. s., obsahující předpisy o zájemném popsání vne
sených ~vršků, mají ,n~ mysli jen pohledávky nájemného a pachtovného. 
~ mohvu k § 1101 ODC. zak. III. novely [§ 206 str. 319 ad cll je zřejmo, 
ze :áko,nodárci ani nechtěli rozšířiti rozsah pDhledávek pronájemcových, 
j1n:Z za~o~né právo. zásta,vr:í přísl~ší na jiné pohledávky, na př. na 
odskodnelll. Ale tu jde prave o otazku, co jest rozumětí »nájemným 
(pachtovn~m)« ~ zda k ně,r;ru náleží také daň rentová s přirážkami, jichž 
nahradu najemlllk (pachtyr) smlouvou na se vzal. žalobce učinil návrh 
na zájemné popsání sice zvláštním pDdáním, ale současně se žalobou 
na kterou v návrhu poukázal. V návrhu uvádí, že jsou mu žalovaní dlužni 
daň rentovou s přirážkami, kterou mu mají podle pachtovní smlouvy 
hraditi; a v žalobě uvedl, že se žalovaní mimo pachtovné ročních 
7.000 Kč ~~vázali hraditi mu též daň rentovou s přirážkami, která mu 
bude vymerena z pachtovného, a že daň, s přirážkami jsou mu pachtýři 
pOVllllll platiti spolu s činží čtvrtletně předem, Nelze tedy přisvědčiti 
rekursnímu soudu, že prý žalobce ani netvrdil, že tuto daň učinil sou
částí ,nájem~ého (pacht:,vnéh?) dohodou se žalovanými. Návrh na zá
jemne pDpsalll byl dopinkem zaloby a kromě toho se žalobce i v návrhu 
dovolával pachtovní smlouvy. Nájemným (pachtovným) rozumí zákon 
v §§ lOgO a 1094 obč. zák. »cenu« za užívání nájemního (pachtovního) 
předmětu. Může to býti nejen plat, jenž byl přímo »činžÍ« nazván a 
pevnou r,oční sumou smluven, nýbrž i jiné platy nájemníkovy (pachtý
rov~), jez t_~nto smlouvor:, na se vzal a jež sice nejsou pevně určeny, 
ale JSou urc1telny (rozh. C1S. 6066 sb. n, s. a j.); tak na př. i náhrada 
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daní a veřejných dávek, jež jsou pronai,ím~teli p!edpisová,~y, I takové 
vedlejší platy jsou "cenou«, kterou mUS1 najemník (pachtyr) p}mtr za 
užívání věci a o něž se mu činže zvyšuje. Jest pro podstatu veC1 Ihůr 
stejné zda nájemce platí za užívání věci část úplaty pod titulem činže 
a část pod titulem náhrady daně, či zda platí celou úplatu pod. titulem 
činže, ale v ní také náhradu daní. JSOU-li takové vedlejší platy smlu
venou součástí činže - což právě žalobce tvrdil, a to stačí (sr. k tomu 
rozh. čís. 3842 sb. n. s.) - přísluší pronajímateli k jich zajišt~ní zá
konné právo zástavní podle § 1101 obč. zák. Právem tedy prvm soud 
povolil zájemné popsání pro zažalovanou pohledávku. 

čís, 10688. 

Těžařstvo jest právnickou osobou po rozumu § 26 obč. zák. Jen on~ 
ručl za závazky, jež podstoupilo proti třetlm osobám, nikoliv jed~ot1~vl 
spolutěžaři. Teprve, kdyby byl účtovaný penlz předepsán ve f~rvme p!!
pIatků jednotlivým těžařům podle poměru jejich podilů na težařskem 
jmění, byl by těžař povinen zaplatiti příplatky na něho připadajicl. 

(Rozh. ze dne ll. dubna 1931, Rv I 336/30.) 

žalobce domáhal se na žalovaném těžařstvu zaplacení toho, co za 
ně vynaložil, zaplativ práce konané pro těžařstvo. Žalobě bylo vyhověno 
s o u d y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Pokud jde především o dovolací důvod nesprávného právního. po
souzení (§ 503 Č. 4 c. ř. s.), nelze přisvědči\i dovolateli, že odvolací 
soud posoudil spornou věc nesprávně s právního hlediska, vyhověv ža
lobní prosbě. Těžařstvo jest podle § 138 horn. zák. spolkem ku pro
vozování hor, v němž každý podílník ručí i za příspěvky k ~rovozu hor
ního podniku (příplatky), i za všecky závazky převzaté jmenem spol~u 
třetím osobám jen svým podílem na společném jmění. Z toho plyne, ze 
těžařstvo jest právnickou osobou po rozumu § 26 obč. zák. a že ručí za 
závazky, které podstoupilo proti třetím osobám, jen těžařstvo samo, 
nikoliv jednotliví spolutěžaři. Jest zjištěno, že na schůzi žalovaného 
těžařstva ze dne 3. prosince 1924 byl zvolen ředitelem těžařstva bratr 
žalovaného Mořic S. a že na schúzi té bylo usneseno provésti usnesení 
předešlé schůze těžařstva o uvedení .dolových př~bytků v provoz a vy
psati příplatky. Jest dále zjištěno, že ve smyslu tohoto usnesení těžař
stva ze dne 3. prosince 1924 ředitel Mořic S. uložil Emilu O-ovi, by 
předsevzal vrtací práce, že O. práce ty předsevzal a účtoval za ně nej
méně 4.ÓOO Kč. Přihlíží-li se k zákonným ustanovením shora uvedeným, 
dluhovalo tyto peníze Emilu O-ovi jen žalované těžařstvo, nikoli ža_ 
lobce jako spolutěžař. Jest dále ~jištěnoJ že. ža~obce ,O-em účtovaný-ch 
4.000 Kč O-ovi v roce 1925 zaplatrl prostredmctv1m sveho bratra Monce 

Civilní rozhodnutí XIII. 32 
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S:a, ježto 9. naléha! na zaplacení" a ž~, t;:k učinil v, úmyslu, požadovati 
':,'ah,radu tec~to. pene: na za~ov.;:n~m teza;stvu. Z techto zjištění plyne, 
ze zalobce ucm!1 za zalov~ne tezarstvo ~aklad, k němuž bylo těžařstvo 
POVI?.n~ podle smlouvy? dllo s ,O:e.m, v umyslu požadovati jeho náhradu 
ni;! tezarstvu a. je proto zalovane tezarstvo povinno zaplatiti žalobci spor
nych 4.000 Kc podle § 1042 obč. zák., podle kteréhožto zákonnéhCl usta
Mvení lze s~ d~máha~i náhrady nákladu, k němuž byl jiný povinen z ja
ke~okoh pravmho d':,'vodu, tedy i ze smlouvy (srov. plen. rozhodnutí 
nejv. s. ze dne 20. brezna 1931 Pres 1295/30). Pokud žalované těžař~ 
stvo m~ zato, že žalobce zaplativ těchto 4.000 Kč, platil jen svůj dluh 
jsa majitelem většiny .~u~sů žalo:,aného těžařstva, přehlíží, že, jak jiŽ 
uvedeno, slo .0, ~luh tezarstva. a zalobce jako spolutěžař nebyl povinen 
tento dluh tezarstva zaplal!tl. Teprve, kdyby částka účtovaná O-em 
~a prove?ené.,v~~cí práce byla bývala předepsána ve formě příplatků 
jednothvym tezarum po~le poměru jejich ~odíliI na těžařském jmění po 
rozumu § 1.57 h?m. z~~.! byl by byval zalobce povinen zaplatiti pří. 
platky na neho pnp~daJ1Cl, ne~htěl-li se s!áti !iknavým těžařem po roz
umu § l!i0 hom. za~. Nehl~dlc k tomu, ze príplatky ty nejsou totožné 
se spornym dluhem zalovaneho těžařstva a že spolutěžař nemůže býti 
po~le § 1~8 a ná~1. hor.?: :ák. pří~o donucen k zaplacení příplatků, pří
slusel by ::alova~emu tezarstvu narok na zaplacení příplatků teprve až 
?y byly, predepsany. Takovt ';lárok však žal?vané těžařstvo proti 'za- . 
zalovanemu naroku neuplatnuje a am uplatnovati nemůže ježto jak 
nesporno, k předepsání příspěvků nedošlo. " 

čls. 10689. 

~rávo k užíváni neobytné části domu nespadá pod pojem služeb
~?s~ bytu, nýbrž pod pojem uživaciho práva. Právo k uživáni neobytné 
cash domu nezahrnuje v sobě právo přeměniti neobytnou část domu na 
obytnou a jl jakO takové užívati. 

(Rozh. ze dne ll. dubna 1931, Rv I 664/30.) 

Před,ávajíce usedlost ,žalovaným vyhradili si žalobci Užívání sýpky 
':,'ad chl~vem u stodoly. Zalobou, o niž tu jde, domáhali se žalobci na 
zalovapych, by ,bylo uznáno právem, že žalobci jsou oprávněni užívatí 
?o sve sI?rtr sypky ?~d chlévem jako bezplatného bytu a že žalovaní 
jS?U povlr:n} to trjJeti pod. exekucí. Žaloba byla zamítnuta s o u d y 
vsech tf] stolrc, NCjvyššímsoudem z těchto 

důvodů: 

, Provád~jíce dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. uplatňují do\'olatelé 
z~, O?V,OI~Cl soud, vz~v za prokázáno, že dovolatelům přísluší práv~ 
bZl van! sYI:ky n,ad chleve,!ll u stodoly, měl uznati, že jim přísluší i právó 
. ydl~Ol v te~o sypce! pone.vadž prý jJrá~o t;žívání sýpky zahrnuje v sobě 
I pravo v m bydletI. Nez tento praVD! nazor nelze uznati za správný. 
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Občanský zákoník uznává právo užívání (§ 504) a služebnost bytu 
(§ 521) jako dvě různé ?s??ní služebnosti a ':Yme~uj~ služebnos!, b~t~ 
jako právo užívati obytne castr domu k vlastOl potrebe. Pravo UZlvam 
neobytné části, domy, ne~padá t~díž P.o~ I?ojem slu~e~no~ti bytu, nýbrž 
pod pojem prava uZlvaclho. Pravo UZlvaOl neobytne casl! domu r:ezahr
nuje v sobě právo přeměniti neobytnou část domu na obytnou a Jí jako 
takové užívati. Znamenalo by to rozšiřování služebnosti, které občanskí' 
zákoník v § 484 nedovoluje. V souzeném případě jde o sýpky, tudíž podle 
obvyklého smyslu slova o prostoru sloužící k ukládání hospodářských 
plodin neurčenou k bydlení neboť, jak patrno z výpovědí žalobců sly
šených' k důkazů, nebylo ta:n kamen v době, kdy žalobcům byl zřízen 
výměnek. Žalobci ani netvrdili, že v téže době na sýpce bydleli, a nižší 
soudy zjistily, že se žalobci při sepisování notářského spisu o v~měnk~ 
nezmínili o tom, že mají v úmyslu na sýpce bydleti, naopak že vyslovne 
prohlásili, že nemají úmysl bydleti v předávané .usedlosti, nýbrž že Sl 

něco postaví. Že se žalobci po sepsání notářského spisu na sýpce uby, 
tovali jest lhostejno, ano není zjištěno, že jim žalovaní toto užívání sýpky 
výslo~ně nebo mlčky (§ 863 obč. zák.) zřídili jako právo. Poněvadž ani 
notářský spis nepřiPouští výklad že žalobcům bylo právo bydlení na 
sýpce propůjčeno, d?máhajl se Ž~lo?Ci, m~rně na, zá~l~dě not~řskéh~ 
spisu ze dne 31. kvetna I ?28 urcem,. ze. JSou op~avnem .do sve sm}ti 
užívati sýpky jako bezplatneho bytu a ze zalovaOl JSou pOVlDOl to trpetl. 

čis.10690. 

Sudiště podle § 104 j. n. 
Stačl, byl-Ji k žalobě připojen opis dohody o příslušnosti s tím, že 

prvopis bude předložen u UčenI. Byl-li napotom připuštěn důkaz touto 
listinou a žalobce přednesl, že ji nemůže předložit~ poněvadž jest ve 
spisech u jiného soudu, a navrhl, by tyto spisy byly vyžádány, jest 
postupovati podle § 301 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne ll. dubna 1931, R II 62/31.) 

Žalobu o zaplacení kupní ceny 18.~0~ Kč proh žalovanému" bydlí
címu v obvodu okresního soudu v Presove Ua Slovensku, zadal zalobce 
na okresním soudě v Přerově, opíraje se co do I?ístní a. věcné pří~luš
nosti o § 104 j. n. Pro c e sní s o udp rve s t o 11 c e, zamltnu,,: 
námitku věcné a místní nepříslušn0sti, uzn,al podle žaloby. O d vol a S I 
S o u d zrušil napadený rozsudek a odka3'f1I, }y}lradlv pr~vom,oc! ,,:ec 
krajskému soudu v Prešově jako soudu pnslusnemu k pro~<:dnaOl teto 
rozepře. D ~ vod y: ':' ~a~obě, žal,obky?ě !vrg,í, ž: se pro pnI:ad sporu 
podrobily obe strany vylucne mlsto! a vecne pnslusnosl! okresOlh.;> soudu 
v Přerově a nabídla o tom důkaz objednacím hstem ze dne 30. cervence 
1928, jeh~ž 0I?is k. ~alo~ě připojila. Důkaz ,tento byl p!! roku dne ll. 
dubna 1929 pripusten. Zalovany uplatml vsak hned pn roku dne I). 
dubna 1929 námitku místní a věcné nepříslušnosti okresního soudu v Pre-

32' 
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rov~ tV:-dě, že při, objednávce nebyl? o tom .řeči, což značí, že žalovaný 
poprel jakoukoh umluvu o prorogacl okresmho soudu v Přerově. I o této 
námitce p:~ý soud připustil důkaz objednacím listem. K příštímu roku 
dne ~6. zan 1929 ,s~ žalovaný nedostavil, ač jeho právní zástupce byl 
obeslan, a nebyl mkým zastoupen. Podala proto žalobkyně návrh by 
bylo proti žalovanému postupováno podle §§ 399 a 442 c. ř. s. 'Při 
dalším roku dne 2. ledna 1930 byl připuštěn důkaz objednacím lístkem 
o dalších tvrzených skutečnostech. Teprve při roku dne 30. ledna J 930 
bY10 pro!okol?váno, že, z~stupce ž~lobkyně nemůže předložiti prvopis 
objednaclho hstu, protoze jest u kmhovmho soudu v Prešově za účelem 
intabulace. Žalobkyně navrhla, by u okresního soudu v Prešově byla vy
žádána žádost o prenotaci s objednacím lístkem. O tomto návrhu soud 
ne.,rozhodl, ~~ dů~az tímto o~jednacím listem o dalších tvrzených sku
tecnostech pnpushl. Podle nazoru odvolacího soudu prvý soud nemusil 
~ něm rozhodn~uti" jež,to jest ža~obcovou povinností, by výslovnou 
u!lll?vu o ~oudn~. pnslusnosh yrok~~~l so~~u prvopisem listiny, který 
Sl sam mUSl opatnh.a soudu predlozlti. Stacl ovšem, byl-Ii k žalobě při
p,~je~ opis do~ody o přísluš~osti s tím, že prvopis bude předložen až při 
hcem. Jest vsak nutno, by zalobce dodatečně při jednání předložil lis
tinný doklad v pry?pisu. Skutková okolnost, zda žalovaný objednací Iisť 
podepsal, .nebyl~ zadnou ze stran ani v žalobě ani v rozepři před prvým 
~oudem vy~lovne ,tvrze;1a nebo pop~rána. V odvolání žalovaný připouští, 
ze text objednaclho hstu psal svedek O., tento text že žalovaný po
depsal, že však sporná "částka« je na druhé straně lístku tištěna malými 
literami. Při ústním jednání dne 30. ledna 1930 nastala zrněna v osobě 
soudce věc projednávajícího, jednáno s použitím žaloby a dosavadních 
p~ot?kolů a. prohl~š~na táž pr,ůvo~ní usne~eni jako při dřívějších jed
namch. ObjednaC1 !tst nebyl vsak zalobkym predložen v prvopisu až do 
skončen~ ro~~~ře v prvé s~olici. Při ~stní~ jednání odvolacím zástupce 
strany ZalUjlCl, byv vyzvan, aby predlozll prvopis objednacího listu 
~dal, že ho ~emá, a odvolal se da opis ve spisech založený. Zástupcd 
z~lovaného predlo~il listinu, o níž tvrdil, že je prvopisem objednávky 
zastupcem O-elll zalova~ému odevzdané, která jest opatřena dvojím 
PO,dI:lsem O-ovym,. a .to 1 .na místě, k~e ~e pOdpi,suje zástupce, i' na 
mls~e. kde se podpiSUje objednatel, nem vsak opatrena podpisem žalo
,:aneho. Pro,t? n~vrhl: by byl~ žaloba odmítnuta pro nepříslušnost, ježto 
umlnva o p~lslusnosh okresmho soudu v Přerově nebyla prokázána po
dle § 104 j. n. Odvolací soud pokládá tuto námitku za oprávněnou. 
~okud prvý ,sou~ ~ d~vodech nap~:Jen.ého, rozsu:Jku po~le objednacího 
hst~u a. z vypo~edl svedka O-a ZjlsťUje, ze se zalovany podrobil pří
slusnosh o~res?lho soudu v Přerově, jest' zjištění ohledně objedn~cího 
hstu nespravne a v rozporu se spisy, poněvadž prvopis objednacího 
lis~u nebyl,llr,:ému soudu vůbec předložen a výpověď svědka O-a, kter;, 
ma dotvrdlh uml~vu ve smyslu § 104 j. n., o sobě podle výslovného 
doslovu tohoto zakonného ustanovení k tornu nestačÍ, Prohlášení od; 
volatelovoJ ~e text ~-em na, o~j.ednacím lístku p~aný, podepsal,iest 
bezpredmetne a bezvyznamne, jezto soud z vlastmho názoru neví, co, 
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žalovaný podepsal. An prvý soud vůbec toho nedbal, by objednací list 
byl předložen v prvopisu, odvolací soud nemůže přezkoumati správnost 
tvrzení o výslovné úmluvě ve smyslu § 104 j. n., poněvadž důkaz o ní 
může býti podán jen listinou v prvopisu. Ježto tedy úmluva o příSluš
nosti okresního soudu v Přerově nebyla soudu prokázána způsobem, sta: 
noveným v § 104 j. n., byl podle § 475 čís. 2 c. ř. s. napadený roz
sudek zfltšen a věc odkázána k projednání krajskému soudu v Prešově 
jakožto soudu místně i věcně v této věci příslušnému. 

N e j v y ,š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvola
címu soudu k novému projednání a rozhodnutí. 

D ů vod y: 

Rekursu nelze upříti oprávnění. Správně uvedl odvolací soud, že 
stačí, byl-li k žalobě připojen opis dohody o příslušnosti (§ 104, j. n.) 
s tím že prvopis bude předložen u líčení (srovnej rozh. ČJs. 3168 sb. 
n. s.): Když však potom byl připuštěn důkaz touto listinou a stěžova
telka přednesla, že ji nemůže předložiti, poněvadž je ve spisech okres
ního soudu v Prešově, a navrhla, by byly tyto spisy vyžádány, mělo 
býti postupováno podle předpisu § 301 c. ř. s., což se nijak nepříčí usta
novení § 104 j. n., neboť jinak by musel žalobce, jenž si sám listinu opa
třiti nemůže, žalovati u obecného soudu, kde by žalovaný mohl vznésti 
námitky nepříslušnosti soudu vzhledem na úmluvu o příslušnosti. Mělo 
proto býti zjištěno podle § 301 c.ř. s., zda se věc má tak, jak stěžovatelka 
tvrdila zda žalobkyně může vydání nebo předložení listiny vymoci pří
mým ~akročením, a v záporném případě mělo býti vyhověno jejímu ná
vrhu, by bylo opatřeno předložení listiny. Ano se tak nestalo, zústalo 
řízení kusým a rekursu bylo proto vyhověti a uznati, jak se stalo. 

čis_ 10691. 

Odpůrči nárok. 
Otázka, zda byl věřitel zkrácen právním jednáním, jemuž odporuje, 

jest otázkou právní. Zkráceni odporujicího yě~i~ele jesot př~~po~!ade~ 
odpúrčiho nároku v tom smyslu, ž.e odporovanl Jest zpusoblle pnvoddi 
bud' úplné nebo částečné uspokojeni odporujiciho věřitele anebo je 
aspo~~i!~~I?~u§pišiti., Stači, zvýši-Ii ~ezúč~nnost. k~pu_ ~o~nost 
sálínouti za úcelem vedení exekuce na takove maJetkove cásŤl, Jez od
porovatelným jednáním již vyšly z dlužníkova majetku a přivo~-l! pro 
odporujícího věřitele @~l siŤlta~k~i_lJyIIlJlř~lI_?dporovamm. 

Lhostejno zda zmenšení vyhlídky věřitelU na uspokojeni bylo tu již 
předem, kdyŽ došlo k odporovatelnému je~náni, či ~da ?a~t~lo !eprv~ 
pozdějším jednáním dlužníka. Ot~zku, zda Jest tu z~acen? vent~lu, !len: 
posuzovati podle doby, kdy doslo k odporovatelnemu Jednám, nybrz 
podle doby, kdy bylo odporováno. 

Zkrácení nastává i tehdy byl-Ii odporovatelným jednáním znemožněn 
neb stižen zásah na dlužník~vo jměni. Nevyhledává se, by věřitel vyčer-
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pal všechny možné exekuční prostředky, najmě i prostředek vyjevovací 
přísahy. 

Vyšetřiti, zda měl dlužník zkracovaci úmysl, jest otázkou skutkového 
zjištění. 

(Rozh. ze dne ll. dubna 1931, Rv II 108/31.) 

Žalobkyně domáhala se žalobou, by kupní smlouva, jíž postoupil 
dlužník, manžel žalobkyně, žalované, své sestře, nemovitost i s příslu
šenstvím, byla prohlášena za bezúčinnou proti vykonatelným pohledáv
kám žalobkyně za dlužníkem a by žalovaná byla uznána povinnou trpěti, 
hy žalobkyně vedla na nemovitost exekuci k vydobylí svých vykonatel
ných pohledávek. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu za
mítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: V žalobě 
hyly uvedeny výslovně odpůrčí důvody § 2 čís. I, 2 a 3 odp. řádu, ve' 
skutečnosti byly též uplatňovány odpůrčí důvody § 2 čís. 4 a § 3' čís. I 
odp. řádu. Vývody odvolání zabývají se jen s odpůrčími důvody § 2 
čís. 3 a .4 odp. řádu a s tvrzením, že jde o právní jednání na oko. Od
půrčím důvodem § 2 čís. 4 odp. řádu netřeba se dále zabývati, jelikož 
jednoroční lhůta pro odporování jest již dávno překročena, ana kupní 
smlouva byla dlužníkem Antonínem K-em uzavřena, jak nespQrno, dne 
24. prosince 1926, tudíž nikoliv v posledním roce před vznesením od
poru dne 30. června 1928. Netřeba se ani zabývati tvrzením, že jde 
c právní jednání na oko, poněvadž stačí důvod § 2 čís. 3 odp. řádu. 
Předpoklady pro odporování podle tohoto důvodu jsou splněny, jak od
volatelka právem uplatňuje odvolacím důvodem nesprávného právního 
posouzení. Při tomto odporovacím důvodu stačí, dokáže-li žalobkyně, 
že dlužník v posledních dvou letech předsevzal právní jednání, které 
bylo objektivně s to věřitele zkrátiti, že jím žalobkyně v čase podání 
žaloby jest zkrácena a že žalovaná jest blízkou příbuznou dlužníkovou. 
Podmínky tyto jsou tu splněny. Jest nesporno, že žalovaná jest sestrou 
dlužníka Antonína K-a (§ 4 odp. řádu). Jest zjištěno, že žalobkyni pří
slušejí vykonatelné pohledávky proti Antonínu K-ovi, že dlužník kupní 
smlouvou ze dne 24. prosince 1926 prodal svou usedlost svoj í sestře, 
žalované, že žalovaná se provedením kupní smlouvy v pozemkové knize 
stala majitelkou této usedlosti a že exekuce žalobkyně k vydobytí její 
vykonatelné pohledávky ze jmění dlužníka Antonína K-a po odprodeji 
jeho nemovitosti byla bezvýsledná, čímž jest prokázáno, že věřitelka, 
která odporuje právnímu jednání svého dlužníka, byla jím zkrácena. 
Žaloba byla podána dne 3. června 1928, tudíž dříve než dva roky po 
odprodeji nemovitosti dlužníkem. Více žalobkyně dokazovati nemusila, 
hylo naopak na žalované, by namítala a dokázala buď, že dlužník Anto
nín K. neměl zkracovací úmysl v dcbě právního jednání, jemuž se od
poruje, nebo, měl-li jej, že žalované tento úmysl znám nebyl aniž znám 
býti musil, by odstranila domněnku § 2 čís. 3 odp. ř., že dlužník jednal 
při prodeji nemovitosti v úmyslu zkrátiti věřitele a že jí to známo bylo 
neb známo býti musilo. Důkaz ten žalovaná neprovedla. Není třeba, by 
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zkracovací úmysl dlužníka přímo sU:ěř,oval vke -,krá~en~ věři~elů, a ,byl 
jediným cílem jednání, stačí, že dluZlllk mel vedoml, ze pra~lll~ Jed
náním zkracuje věřitele. Žalovaná v prvé s~ohcI ~3',ma udala, ;e JI bylo 
známo, že manželka Antonína K-a, žalobkyne, v zafl 1926 n;anzela opu:
lila, že po jejím odchodu pracovala u svéh? bratra A~tomna <K-a Jak~ 
hospodyně, že několik dní, než mu doruceny byly zaloby zalobkyne 
o vrácení věna a o placení výživného, dostal její b;-atr od ~dvoka~ 
vyzvání, by jim zaplatil útraty, s pohrůžkou ~~ekuc~: ze A,?t?llln :<. za
.dal, by mu tyto peníze půjčila, což však, an JI dlu7,1 znac~y pemz, ~d
mít1a, načež se její bratr rozhodl, že nebude 'poř~d )eI?, plahh ?dvokatum 
a že svůj majetek prodá, že se pak dohodli ustne, ze JI Antom~ ~. svo~ 
hospodářskou usedlost prodá za 130.000 Kč a že k ~yh~tovem plse;;',T 
smlouvv došlo později, dne 24. prosince 1926. Pnhledne-~I se a e 
k tomu: že, jak nesponio, Antonínu K-ovi < byly <dne 23; proslllse 1926, 
den před uzavřením kupní smlouvy," doruce~y z~l?<by, zalobk~ne ? r<o~
vod manželství a o placení výživného 700 Kc meS1c~e a o, vracen! ,ve?~ 
120.750 Kč a že exekuce proti němu byla bezvysledna, vXsvJta JI~ 
z těchto sku'tkových okolností, že bratr žalované při ,odp:o~eJI nemov,l
tosti měl při nejmenším vědomí, že tímto právmm Jednamm zkracuJ~ 
manželku jako věřitelku. Že dlužník Antonín K. měl !~nt~ zkr~covaC1 
úmysl, vysvítá i z toho, že nebylo dosta!ečného ,hosp?~arskeho du~odu, 
by prodal svůj 'I, lán proto, by, jak zalovana ud~v~, zap;atJl utraty 
advokátům, neboť, potřeboval-li peníze na ~aplacem techto utrat, m?hl 
si vvmoci zápůjčku a nebylo třeba, by, se sve~o male!ku zbavova~, ~~le: 
že Ántonín K., ač obdržel od žalovane hotovych pene} podle Ud~lll za 
lované a dle zjištění prvního soudu přes 50.000 Ke, ,n~zapravIl ;d~uh 
žalobkyni. Žalované ~e nezdařil ani důkaz, ~~ zkra~ovaC1 ~mysl, dlu~m~~ 
Antonína K-a zákonem v § 2 čís. 3 odp. ~adu predp~klad~~y, am Rr! 
náležité opatrnosti znáti nemusila, neboť vyrazem ,,,z,nam ~yh, ne~usIl 
rozuměti jest nevědomost spočívající na zanedballl povm;,e pece p~ 
rozumu § 1297 obč. zák.' Otázka zavinění j:st ot,ázkou prav~, a ne,fo': 
ohledně ní odvolací soud vázán názorem prve stohse. ?dvolac! ~oud P,z 
z vlastního přednesu žalované dospívá k závěru, ze zalovane Jest pn; 
čítati k vině nevěděla-li o zkracovacím úmyslu svého bratra. žalova;:Ja 
nedovedla u'dati, Jak již bylo podotknuto, postačitelný důvo~, kt~rym 
by bylo lze vysvětliti, proč její bratr prodal svůj, nemovJty ~aJete~ 
právě když ho manželka před krátkou dobou opushla" a, dal, SI v~~ m 

I t'·t· h t vVe CV ást kupní ceny neměl-li úmyslu, zkrahh sve ventele. vyp a 11 o o , . 't < < <tl 
Že důvody Antonínem K-ým udávanými ne;l1 do:t~ t;cne vysve eno, 
proč svůj s;, lán prodává, mohla žalovaná pn pat~,c,r.'e pozornosh ~:: 
znatl to tím spíše, ano jí bylo známo, že ,manžel~a JeJlho bratra, v zan 
1926' opustila. Proto bylo její povinnosh, by patrala po pravych po
hnutkách prodeje. Nestarala-li se žalovaná o to a nevyptavala se na 
to ani dlužníka ani žalobkyně, stíhá ji zavinění na nevedonwsh o. t?;,', 
že žalobkyně jako věfitelka bude prodejemvnemovité~,o majetku ,te]1ho 
bratra zkrácena a Ž'= Antonín K. jest SI pn neJmenslm tohoto ucmku 
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prodeje vědoli1. Jsou tu tedy veškeré podmínky odporovatelnosti podle. 
§ 2 čís. 3 odp. ř. 

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

D ů vod y: 

. , S h]~dis~a dovolací?o ?ův~du § 50.3 čís. 4 c. ř. s. napadá dovolání 
predeVSIli1jako nespravny nazor odvolacího soudu že se žalobkyni 
zdařil důkaz, že byla odporovatelnýli1 jednáním zkrácena a k dolíčení 
uvádí, že není tu zkrácení žalobkyně proto, že žalovaná ~yplatila dluž
níku 50..0.0.0. Kč hotově, takže kup nebyl objektivně vůbec s to zkrátiti 
věřitele a žalobkyni, neboť dlužník mohl lehce zaplatiti dlužnou její 
P??ledáv~~ ~ žalobkyně mo~l~ žádati, bl dl,užník vykonal vyjevovací 
pnsahu, CImz by se byla dovedela, kde ma onech 50..0.0.0. Kč a neučini>
la-li tak, nebyla ani zkrácena. Leč.výtka je n~odůvodněna. Otázka. zda 
by! právní';! j~dnáním:,)emuž se odporuje, zkrácen věřitel, jest óvšem 
otazkou pravm (rozh. CIS. 4546 sb. n. s.). Zkrácení odporujícího věřitele 
jest, p~e,dpokla?em .o,dp~rčího, nárok~, al~ jen v tom smyslu, že odpo
rovam jest zpusobI1e pnvodlÍ1 buď uplne nebo částečné uspokojení od
porujícího věřitele anebo je aspoň ulehčiti neb uspíšiti. Stačí ZvVší-li 
bezúčinnost kupu možnost sáhnouti za účelem vedení exekuce ~a tikové 
majetkové části, které odporovatelným jednáním z majetku dlužníkova 
již vyšly, přivodí-li pro odporujícího věřitele příznivější situaci než byla 
před odporováním (rozhodnutí čís. 5185 sb. n. s.l. Není však třeba 
by byl přímý vztah mezi jednáním odporovatelným a zmenšenou vy: 
hlíd~?u věřitelú nast!llo~ tím~o jed~~~í1I!' a jest pr~to )hostej no, zda 
byl ucmek ten (zmensem vyhhdky ventelu na uspokojem) dán již pře
de~L když d.oš!o k O'?P?rov!'telném1! jedn!tní, č! zda .;:rastal teprve po
ZdejSI~ jednam!ll dluzmkovym, ktery na pr. pemze utrzené za prodanou 
nem?VItost spo!reboval ne?o ,,;atal!\ a. věřitele neuspokojil. Jest proto 
1 otazku, zda jest tu zkracem ventelu, posuzovati nikoli podle doby 
kdy, došlo k odporovatelnému jednání, nýbrž podle doby, kdy bylo odpo: 
rovano (Bartsch-Pollak, str. 214 a 10.30.). I když tedy dlUžník obdržel 
od žalo~ané. hot?v~ 5D.D<!,D ,Kč" byla přes to žalobkyně zkrácena oopo
ľovatelnY1I! lednamm dluzmkovym, ana byla exekuce na jmění dlužní
kov? bezvysledná a dlužník žalobkyni na její pohledávku z utržených 
p~nez ~l1C neza~lah! a žalovaná ani netvrdila, že odporování nebylo s to 
pn,:o~lh ~uď upl~e ,ne~o částeč~é uspokojen! žalobkyně jako věřitelky. 
Vytyka:!1 zalovan!'J ze za!?,b~y~e n,ebyla z~r~cena, nežádavši o vyjevo
vaC1 pnsahu za ucelem zllstem, ma-Ir dluzmk oněch jemu vyplacených 
50..0.0.0 Kč, po případě, kde je má uschovány, přehlíží, že zkrácení na
stává 1 tehdy, byl-li odporovatelným jednáním znemožněn neb stížen 
zásah na jmění dlužníkovo (Bartsch-Pollak str. 10.30) čemuž tak v sou
zené';! pří~adě byl?, jak ~iděti z toh:l.,. že exekuce prdti dlUžníkovi byla 
bezvysledna. Nem am treba, by ventel vyčerpal všechny možné exe-' 
kuční ~r?~tředky, najmě dokonce i prostředek vyjevovací přísahy (roz
hodnutr ClS. 4912 sb. n. s.). Pokud žalovaná v dovolání vytýká dovo-
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lacím důvodem § 50.3 čís. 4 c. ř. s., že jest nesprávný názor o-dvolacího 
soudu že se žalované nezdařil důkaz ani o tom, že dlužník neměl zkra
covaci úmysl, ani o tom, že jeho zkracovací úmysl ani při náležité opa
trnosti znáti nemusila, nelze s ní rovněž souhlasiti. Pokud jde o onen 
důkaz, odepřel odvolací soud jeho úspěch žalované, vzav přímo za zji
,štěno, že dlužník Antonín K. měl zkracovací úmysl. Vyšetřiti takový 
úmysl jest otázkou skutkového zjištění, které jest možné jen na základě 
skutkových okolností, právní jednání provázejících. Odvolací soud do
spěl k tomuto zjištění zejména na základě skutkového přednesu žalované 
v žalobní odpovědi a měl takto za zjištěno, že úmysl ten tu byl již 
tehdy, když se dlužník a žalovaná dohodli ústně. Úsudek odvolacího 
soudu, že dlužník měl zkracovací úmysl, jemuž jest rozuměti tak,.že 
dlužník chtěl poškoditi vůbec někoho- ze svých věřitelů, třebas i bu
doucích, jest logicky správně dovozen ze zjištěných skutečností. Vy
vodil-li z toho odvolací soud že se žalované nezdařil dúkaz shora uve-

, d ' dený a ji tížící, jest s ním souhlasiti. Neobstojí tudíž výtka, že o volaCI 
soud posoudil po této stránce věc nesprávně. Dovolání nemá pravdu, 
pokud napadá jak!, nesprávný další názor odvolacího soudu, že se' ža
lované nezdařil ani důkaz o tom, že nemusila znáti ani při náležité opa
trnosti zkracovací úmysl dlUžníkův. Odvolací soud poukazuje právem 
k tomu že již z přednesu žalované vyplývá, že si žalovaná sama zavi
nila n~věděla-li o zkracovacím úmyslu dlužníkovu, Řekl-li dlužník ža
lov;né když odmítla půjčiti mu peníze na zaphicení útrat advokátů 
o zapl~cení ho upomínajících, že »nebude pořád jen platiti advokátůn! 
a že svůj majetek prodá, aby už měl klid«, z čehož usoudll ~dvolacl 
soud na zkracovací úmysl dlužníkúv, musila již tato slova vzbudIl! v ža
lované podezření o majetkovém stavu dlužníkovu a pobídnouti ji, když 
Uzavírala smlouvu ke zvýšené opatrnosti, by pátraI8., není-li účelem 
jednání dlužníkov~, když jí prodával nemovitost, by se zbayil matetku 
na úkor svých věřitelů, ať nynějších nebo budoucích. Uzavr~la-h zalo
vaná přes to smlouvu s dlužníkem, nedbavši oné opatrnosh, lest správ
ným názor odvolacího soudu, že se jí nezdařil dukaz, který jí ulOŽil 
zákon v § 2 čís. 3 odp. řádu. 

čís. 10692. 

Jsou-li na objednacím lístku dvě doložky, z nichž. každá udáv~,iiné 
místo jako splniště pro žalovaného, nejsou tyto dolozky pro neur~rtost 
vzájemného poměru R to, by opodstatnily sudiště podle § 88, prvy od
stavec, j. n. 

!Rozh. ze dne 16. dubna 1931, R I 122/31.) 

S o udp r v é s tol i c e (okresní soud v.'Liberci) v~hověl námitce 
místní nepříslušnosti. Rek u r sní s o u d namrtku zaml tl. 

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

Rekur~ní soud ~znal procesní ~ou9 za př~slušný z důvodu § 88 prvý 
odstavec j. n., oplraje se o to, ze zalovany podepsal objednací listy, 
v mchž byla doložka splatnosti a žalovatelnosti v místě vystavení 
(v Aši), a o to, že, uvádějí-li objednací listy ještě jako další místo 
splatnosti a žalovatelnosti Liberec, nečiní to dohodu o místě splatnosti 
neurčitou, poněvadž podle těchto doložek, jež si neodporují, mají smluvní 
strany pravo volby, které z obou míst chtějí uplatniti jako sudiště. 
S tímto názorem rekursního soudu nelze souhlasiti. Sudi,ště podle místa 
splnění (§ 88 odstavec prvý j. n.) předpokládá dohodu stran o místě 
n~ němž smlouva má býti splněna žalovaným. Omluva musí býti proká: 
zana hstmou. Pr? otazku, zda došlo k dohodě, jest výlučně rozhodný 
obsah !Ist~ny. Ma-li dohod,,; jeviti zákonné účinky, musí, jako vůbec, 
I tu vyjadrovah srovnalou vulI stran zpúsobem, nezavdávajícím důvod 
ku pochybnostem. Kde je myslitelný rúzný výklad projevu jde o projev 
neu~čitý a tudíž práv~ě !1ezávažný. V souzeném případě jest na objed
naC1ch listech vy t I S ten a doložka »splatno a žalovatelno v místě 
vystavení« (v Aši) a pře d t i s k e m nad touto doložkou přičiněna 
d,alší dolož~{3 »splatno a žalovatelno v Liberci«. Vzájemný poměr -obou 
techt~ dolozek les! zcela ?eurčit~. Jest možný výklad, že se obě doložky 
navz,ajem vylucuF. ~ebo, ze majl, t!v~ti ved}e sebe nebo že předtištěnou 
dolozkou ?Iela bYÍl -z~usena vyhstena dolozka. Pro tuto neurčitost pro
jevu nedoslo k dohode po rozumu § 88 odstavec prvý j. n. Bylo proto 
obnoviti usnesení soudu prvního. 

čís. 10693. 

Obecní úředníci. 

Velicí předpis § 40 zákona ze dne 23. července 1919, čís. 443 sb. 
z. a n., jímž byly samosprávným instancím přikázány k rozhodování 
veškeré spory ze služebních poměrů obecních úřednlků nebyl dotčen 
~ni u::tan~veníll! § 41/~ zákona. čís. 443/1919. Lhostej~o, že úředník 
Jest clil11y v prumyslovem podmku obecním, aniž záleží na tom že se 
ve služební smlouvě z doby před nabytím účinnosti zál{. čís. 443/1919 
strany podrobily příslušností soudu.. --

Pro nároky, o nichž nelze rozhodovati pořadem práva nemohou 
řádné soudy provésti ani zajištění důkazů podle §§ 384 a nÁsl. c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 16. dubna 1931, R I 199/31.) 

Měst.ský s~ádek na':.rhl pro!i obci v čec~ách provedení zajištění dů
kazu pruvodmml prostredky, Jim jmenovanymi o okolnostech v návrhu 
uve~.ených, odůvo~ňuje páv:h ten, skutkovýmt~rzením, že prý odpúrce 
zrysll ]ednostranne sluzeb.m pomer navrhovatele, jako sládka ve svém 
mestske~ pl~ov,aru, skutecnost ta bude asi podnětem k rozepřím mezi 
stranami, zeJmena pro zalobu navrhovatele proti odpúrci o náhradu 
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škody, způsobené protiprávním prý zrušením jeho služebního poměru, 
a pro spory ty bude prý rozhodujícím důkaz o jakosti surovin, piva a 
ostatních výrobkú v pivovaře uschovaných a navrhovatelovou činností 
namnoze vzniklých a o stavu výrobních zařízení a prozovu pivovaru, 
kteréžto průvodní prostředky prý by jinak byly ztraceny, nebo jejich 
použití by bylo prý jinak znesnaděnno. S o udp r v é s t o I i c e od
mítl návrh pro věcnou nepříslušnost soudu. D ů vod y: Padle § I j. n. 
vykonávají soudní pravomoc v abčanských právních věcech, pokud věci 
tyto nejsau přikázány zvláštními zákony jiným úřadům neb orgánům, 
soudy. Z návrhu vyplývá, že jde o poměry zakládající se na služební 
smlouvě obecního úředníka a o nároky z této služební smlouvy, po pří
padě ze tvrzeného. jejího. porušení vyplývající. Podle § 40 zákona čís. 
35/1908 z. zák. pro čechy v doslovu zákona ze dne 23. července 1919, 
čís. 443 sb. z. a n. rozhodují se spary o služební příjmy a výslužné 
úředníka, jakož i ostatní spory pořadem stolic samosprávných, tudíž 
i spor, který navrhovatel vésti zamýšlí. Nemůže býti pochybnasti a tom, 
že se ustanovení civilního soudního. řádu o zajištění důkazů (§ 384 a 
násl. c. ř. s.) vztahují jen na soudní spory, bud' již zahájené nebo ta
kové, jež mají teprve býti zahájeny. Rek u r sní s o u d zrušil na
padené usnesení a přikázal prvému soudu, by návrh na soud přijal a 
o něm věcně rozhodl. D ů vod y: Navrhovatel požaduje zajištění dů
kazu v zájmu tvrzeného jím nároku na náhradu škody, nechť vlastní, 
nechť odpůrcovy, tkvící ve zrušení pokud se týče ve výkonu služební 
smlouvy navrhovatele jaka zaměstn"nce v odpůrcavě výrobním podniku. 
Právu k náhradě škody soukromoprávníha rázu jest zjednati průchod 
pořadem žaloby u civilních soudů, k tomu příslušných (§ 1338 obč. zák.) 
kromě nároků uvedených v Randově ,,0 závazcích k náhradě škody« 
VII. vydání str. 106---114, mezi něž ovšem nenáleží navrhovatelův nárok, 
výše zmíněný. Prvý soud poukazuje k předpisu § 40 zákana ze dne 29. 
května 1908 čís. 35 zem. zák., kterým se upravují služební poměry úřed
níků při obcích v čechách, míní zřejmě, že navrhovatelem tvrzený nárok 
jest z pořadu práva odňat, takže ani zajištění důkazu nelze v jeho zájmu 
provésti. Avšak prvý odstavec téhož § 40 ustanovuje, že spory o příjmy 
služební a výslužné úředníka jakož i o zaopatřovací požitky vdav a si
rotků rozhodují řádné soudy, zákon ze dne 23. července 1919 čís. 443 
sb. z. a n., jímž se upravují služební poměry úředníků při obcích v če
chách, na Moravě a ve Slezsku stanaví ve čl. 1., že tytéž spory rozhodují 
se pořadem stolic samosprávních, avšak dodává, že úředníkům, již 
dříve ustanoveným - mezí něž náleží navrhovatel - zůstávají nadále 
v platnosti zvláštní výhody, přiznané jim služební smlouvou, a provoz 
odpůrcova oivovaru, který jako soukromohospodářský jeho podnik 
slouží výdělečným účelům (vlád. nař. ze dne 27. dubna 1922 čís. 143 
sb. z. a n. a ne.ř. čl. I. k § 22), není žádnou z činnastí ani samostatné 
působnosti obce podle § 28 obec. zřízení, ani přenesené působnosti obce 
podle § 29 téhož zák. Neni-li však věc, o niž tu jde, odňata právnímu 
pořadu, prvý soud napadeným usnesením pasoudil věc právně mylně. 

N e j vy Š š í s o u d obnavil usnesení prvého soudu. 
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Důvody: 

. Ustanovením druhého odstavce § 2 zákona ze dne 23. července 1919 
ČIS. 443 sb. ,z.: a n, b~l! ob~cní úředníci, ustanovení ve smyslu tohoto zá
kona, prohla~em za ,uredn!ky veřejné a právě tento veřejnoprávní jejich 
pomer byl z~konodarcl ~uvod,:,m ke změně § 40 dřívějšího zákona čis. 
35/1908 z. ~ak .• v te? zpusob, ze byly sto lícím samosprávným přikázány 
~ :ozhodnuli ves~ere s~?ry ze služebníc~ poměrů úředníků, tedy i spory, 
jez P?dle § 4,0, za~ona CIS. 35/1908 z. zak, byly ještě vyhraženy řádným 
soudum. ';'ehcl pre~pl,s § 40 zák?na čís. 443/19;19 nebyl dotčen ani 
u~t~novenlln § 41 treli odstavec zakona, které vyhražuje obecním úřed
n~kum, ~stanoveným j,eště před platností tohoto zákona zvláštní výhody, 
pnznane jim sluzebm smlouvou, poněvadž tato výhrada týká se jen 
r.najet~ově-práv,ních vý~od" získaných služební smlouvou, proti zákonné 
uprave sl~zebomch platu" vyslu~ného a zaopatřovacích platů (§ 19 zá
kona), ,':0': z,durazn,:,no, vyslovne ve zprávě ústavního výboru Národního 
shroma~d,:m. k dotcenemu zákonu tisk 1362 z roku 1919, v níž se při 
§,~1 ~vadl, ze jeho ~d~~ave~ třetí sou~isf se změnami v § 19 a znamená 
te,z vyhodu P!o. s.tare, u.:edn~ky, Mylny jest tudíž právní názor napade
neho usnesen.l, je.z pr~~e z p,redplsu § 41 třetí odstavec zákona čís. 443/ 
1919 ~ov?zuje, ze ,pnp,~dny, spor o. náhradu škody navrhovatele jako 
de.Ťil1llivmho obecl1lho ured.':lka, s mests~ou obcí z jeho služebního po
meru bylo. by ~?zh?dovat.' radnym soudum. Nesejde ani na tom, že na
vrho;,atel jest cmny ':' prumyslovém podniku obce, poněvadž tím se nic 
nemem na jeho v~rejnoprávním poměru služebním, z něhož své nároky 
pro li obcI odv.oz~je a pro něž zajištění důkazů návrhem se domáhá. Ne
rozhoduje al1l, ze se ve služební smlouvě ze dne 12. ledna 1913 obě 
strany: podrobily p'říslušnos~i okresního soudu v O., poněvadž v této době 
takove spory patnly na porad práva a nový předpis § 40 zákona čís. 
44~/1919, má ráz veřej~~pr~vní. Je-Ii vša,k pro takové spory vyloučen 
P?rad .pr~va, pemohou rad ne soudy provesli ani zajištění důkazů, po
nevadz lredplsy § 3~4 a ?ásl. c. ř. s. platí jen pro zajíštění důkazů 
k rozepnm v občanskych vecech soukromoprávních (srov. v § 384 prvý 
odstavec slova: »v kazdém období rozepře a ještě i před jejím počátkem« 
a čl. I uvoz, z, k j. n. a § 1 j. n.), 

čís. 10694. 

Nabyva~el nem~vitostí jest chráněn v důvěře v pozemkovou knihu 
(§ 1500. ~b~. zák.2 I co do p!áv nezapsaných do pozemkové knihy, jež 
nebyla Jeste vydrzena v době, kdy nabyl' nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 16. dubna 1931, Rv I 886/30.) 

Žalob. ci d~?,áh~1i se proti žalované, by bylo uznáno právem, že žalo-' 
vane nepns!usI pravo stezky přes pozemek žalobcův Č. kat. 409. ŽalObě 
bylo vyh~veno 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 u _ 
dem z techto 
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důvodů: 

Dovolání mylné vykládá § 1500 obč. zák., doličujíc, že tento předpis 
nepředpokládá, by věcné právo v knize pozemkové nezapsané, bylo vy
drženo již v době, kdy nový vlastník nabyl nemovitost, důvěřUje v ob
sah pozemkové knihy. Ustanovení § 1500 obč. zák. chrání ,vůbec dú·· 
věru v knihy veřejné; proti novému nabyvateli nemovitostI nemohou 
býti uplatněna práva k nemovitosti, o jichž výkonu v době nabytí ne
věděl a při náležíté obezřetnosti věděti nemuseL Nesejde na tom, zda 
v době nabytí nemovitostí novým vlastníkem již čas vydržecí uplynul, 
éili nic. § 1500 obč. zák. slovy »právo vydržením neb promlčením na
byté« zdůrazňuje hlavní způsob nabytí takového práva, nestanov~ však, 
že právo takové musí býti již vyc1rženo nebo promlčeno v dobe, kdy 
důvěrou chráněný vlastník nemovitosti nabyl. Dovolací soud jest v sou
zené věci vázán zjištěními nižších soudů, že nebylo prokázáno, že ža
lobci v době nabytí pozemku Č, kat. 409 o výkonu služebnosti chůze 
žalovanou po pozemku tomto věděli, že při kupu byli prodávajícím ujiš
tění že pozemek jest prost břemen. a ve sporu nebyly ani tvrzeny skut
kové okolnosti k dolíčení, že žalobci výkon chůze žalovanou již při 
nabytí pozemku seznati museli, kdyby býli zachovali obvyklou míru obe
zřetelnosti. Dovolání ani v tomto směru rozsudek odvolacího soudu ne
napadá, nýbrž snaží se jen dolíčiti, že žalobci nemohou se. dovol~vati 
předpisu § 1500 obč. zák., poněvadž žalovaná v době, kdy zalobcl po
zemku Č, kat. 409' nabyli, ještě služebndst chůze jako právo vydržené 
neměla. Nabyli-Ii však žalobci pozemku č. kat. 409 v rocl' 1906 za před
pokladů § 1500 obč. zák., že totiž o výkonu chůze žalovanou nevěděli 
a věděti nemuseli, nemůže žalovaná proti nim uplatniti ani zjištěný více
letý nepřetržitý svůj výkon chůze do doby nabytí pozemku v roce 1906, 
ježto i proti němu jsou žalobci chráněni důvěrou ve veřejnou knihu po
zemkovou ve smyslu § 1500 obč. zák. a od této doby do dne žaloby 
neuplynula třícetiletá doba vydržecí, nehledíc ani k tomu, zda bylazá
kazem přer-ušena. 

čls. 10695. 

Rejstříkovému soudci nepřlslušl rozhodovati o sporné otázce, zda 
jest pokládati členy. dozorčí rady společenstva za vystouplé nebo za 
vzdavší se této funkce. 

(Rozh. ze dne 16. dubna 1931, R II 65/3:.) 

Na mimořádné valné hromadě družstva ze dne 4., listopadu 1928 
byli vyloučeni usnesením valné hromady členové družstva Jan P., Karel 
Sch. a Jan C. Jejich stížnosti proti tomuto usnesení valné hromady byly 
usnesením prvého soudu ze dne 2'\' května 1929 zamítnuty a zamílnút 
i rozklad do tohoto usnesení podaný dne 2. června 19Q9. Podáním ze 
dne 29. září 1930 stěžovalo si představenstvo, že nebylo při výslechu 
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jeho členů u okresního s~udu vyhověno návrhu dátí do protokolu, že 
Karel Sc~., Ja~ P .. a Jan c. neJs;,u členy družstva, a žádal, by to soud 
vzal na, vedo,mJ. Dale ~znamllo, ze dozorčí rada nedokončí povinnou re
VISI" Jezt;, pn posledm .. společné schůzi představenstva a dozorčí rady 
odesel pr:dseda dozor5'~ rady K. s ostatními členy řka, že s družstvem 
nechce JIZ mc mlÍl, a zadalo o pokyn, zda má svolati mimořádnou val
nou hromadu. Ret st ř í k, o v Ý s o u d usnesením ze dne 7. října 1930, 
~av .vyslech.~outl cleny predstavenstva, vzal na vědomí řečený postup 
cler:~ dozorCI rady a prohlásil, že jest považovati stěžovatele, členy do
zorcI rady, za vystouplé, nařídil bezodkladně svolání mimořádné valné 
hromady k volbě. nových členů dozorčí rady, která má rozvahu prozkou
matI, a pak by ,rhned !,yla svolána řádná valná hromada a provedeny 
byly volby,. dOdavaJe, ze nelze souhlasiti s názorem představenstva, že 
?ch.! P. a C. neJsou členy družstva, ježto se domáhají žalobou zjištění, 
ze yml JS.ou. Na t~to usnesení stěžovalo si družstvo proto, že mu bylo 
pry nepravem ulozeno, by pozvalo nečleny Sch-a, P-a Č-a do valné 
hr.~mady, ježto byli pra~oplatně, valnou hromadou vyloučeni a jejich 
sÍlz~ost a I ;ozklad zamltnuty. Predseda dozorčí rady K. a ostatníč1e
nove dozorčl r~dy ,podalI dne 16. října 1930 rozklad žádajíce zrušení 
onoho usn;s~ml, Je.zt~ s~ nevzda~í členství v dozorčí radě svým odcho
de,m, pr?hlas!l Jen JeJI predseda, ze odmítá spolupráci s představenstvem, 
Jezto predstavenstvo více usnesení dřívějších společných schůzí řádně 
n:provedlo. Tento rozkbd prvý soud zamítl, vyslechnuv jen čtyři členy 
preds~~venstva, usnesemm ze dne 16. listopadu 1930, ježto předseda 
d~z?rcl rady K. pl:?hlášení ~ýše uvedené učinil tak, jak uvedeno v. po
dam ze dne 29. zan 1930, ze se vzdal výrokem tím členství v dozorčí 
radě a ostatní členové svým odchodem to schválili, takže není důvodu, 
by napadené usnesení ze dne 7. října 1930 bylo změněno. Na toto usne
sení a usnesení ze dne 7. října 1930 stěžoval si František K. a ostatní 
členové dozorčí rady. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usneseni 
~ako zmatečné, pokud jím bylo vysloveno, že jest považovati členy do
zorčí rady družstva Františka K-a, Viléma R-a, Františka D-a, Karla 
B-a a Emila J-a ,za vystouplé, a pokud bylo uznáno, že Karla Sch-a, 
Jana P. a Jana c. nelze pokládati za nečleny družstva. D ů vod y : 
Stížnosti jsou odůvodněny. První soud překročil meze své působnosti. 
Rejstříkovému soudu nepřísluší právo pořádati vnitřní poměry členů 
k družstvu ani představenstva a dozorčí rady navzájem v poměru k druž
stvu. Právo rejstříkového soudu jest přesně vymezeno zákonnými před
pisy, zejména zákonem ze dne 10. června 1903 čís. 133 ř. zák. a naříze
ním min. práv., vnitra a obchodu ze dne 24. června 1903 čís. 134 ř. zák. 
Podle zákonných předpisů mají soudy jen zkoumati, zda jsou zákonné 
neb statutárni předpisy zachovány. Tím není ovšem řečeno, že by soud 
měl neb mohl ukládati společenstvu, jak si má ve své vnitřní činnosti 
počínati, společenstva jsou v mezích zákona a stanov úplně nezávislá 
a mohou si své vnitřní poměry uspořádati podle své vůle, která se pro
jevuje hlavně usnesením valné hromady. Rozhodovati o tom, zda je 
někdo členem družstva neb koho má pfedstavenstvo pozvati k valné 
hromadě, nemá soud právo, to jest věcí představenstva. Nepozve-li čle-
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1ůže z toho člen vyvoditi důsledky zákonem a stanovami stanovené 
na, n " t k " I" oudu oužití prostředků zákonem mu daných. Rovnez a nepns USl s . 
:ofhodovati o tom, zda-li jest pokládati .čl.eny do,:orč,í rady za vystoupl; 

eb za vzdavší se funkce té. Soud ma len dozlraÍl na to,. by nastale 
n měny byly soudu oznámeny, ať se týkají společenstva .sameho neb po
~innosli revisní, pokud jest potřebí zápisu zmčn takovY5'h a pokud ne~ 
učinila společenstva své revisní povinnosti z~do.st, pkoz I pokud lev!S! 
bylo zjištěno porušování zákonné neb statutarl1l povmnostr (~ 87-89 
zák. čís. 70/1870, §§ 2-4 nař. čís. 71/187~, §§ 23-2~ nar."ze dn." 
24. června 1903 čís. 134 ř. zák.). Soud muže v takovych pnpade~~ 
nutiti společenstvo pokutami, by byly odst~aněn~ .závady odpo~u]lC~ 
zákonu neb stanovám. Rozhodl-li prvý soud, ze určlte osob~ ]SO,U cle~! 
družstva, překročil meze své působnosti právě tak, Jako je ,prekrocrl 
rozhodnutím, že se členové dozorčí rady vzd~1r sve fu~kce a ze Jest le 
považovati za vystouplé. Rozhodnutí, ž~ r.., c. _~ Sch. JSou členy. druz: 
stva je tím méně odůvodněno, ana byla ]eJlch str~nost do ,usn~sel11 valn, 
hromady vyslovivší jich vyloučení, soudem z~m!tn~ta, ac "al11 toto roz~ 
hodnutí se nemělo státi, neboť, nemá-Ii vylouceny clen strzno.st. k valn" 
hromadě proti vyloučeni, nemůže se domáh~ti změ~y usnesel11 ]lnak n;: 
žalobou. Rozhodnouti o tom, zda se členove dozorci rady v:dal~ ktr:raz 
otázka je sporná, ani tito členové tvrdili, že se .nevzdalt, o c~mz o~sem 
slyšeni neb-yli, nepřísluší soudu rejstříkovém~ J~~o nesp,ornemu vubec, 
to může rozhodnouti bud' valná hromada za Ílm ucelem predstavenstvet;! 
svolaná podle § 28 zákona a § 12 stanov po případě soud v cestě sporne. 

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

D ů vod y: 

Dovolací stížnost, jak z jejího provedení patrno, napadá usnesení 
reKursního soudu jen potud, pokud jim bylo zr~š,;?o u.snesení rejstř,í~' 
kového soudu v jeho prvé části, totiž pokud reJstnkovy soud poklaua 
členy dozorčí rady za vystouplé, ježto František K. prohlášenin,r, že ?e
chce míti nic s družstvem, jednak tím, že odešel .~e .. spole~ne schu.ze 
představenstva a dozorčí rady dne 13. září 1930, ~mz ]1 ukonc!l, a s mm 
i ostatní přítomní členové dozorčí rady, dalI pry nepochY,bne na J';.vo, 
že se v7dali členství v dozorčí radě, a pokud z tohoto duvodu nandrl 
představenstvu by podle § 12 stanov svolalo mimořádnou valnou hro
madu k volbě' nových členů dozorčí rady. Stížnost není odůvodněna. 
Rekursní soud právem poukázal k tomu, že rejstříkovému soudCI }ako 
soudci nespornému nepřísluší rozhodovati o to~, zda. Jest pokladall 
členy dozorčí rady za vystouplé nebo za vzdavsl se ,teto funkce,. ana 
otázka tato zůstala sporná, najmě ani členové dozorCI rady, kten al1l 
slyšeni nebyli, trvají na tom, že se členství nev~da1i a ani ':.a~ná hrom~doa 
se touto otázkou dosud nezabývala. Jde o upravu vl1ltrl1lch pomeru, 
které musi býti předem náležitě vyjasněny v družstvu samém. Rekursuí 
soud posoudil věc správně po práv~í stránce, dovolací stížnost není 
odťrvodněna a nemohlo jí býti vyhověno. 
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Doložkou »splatno a žalovatelno v X.« v objednacím lístku, pode
ps~é~ d~avatel~m, opodstatněno jest sudiště podle § 88, odstavec 
prvy, J. n. Jen pro zaloby proti objednateli, nikolí též i pro žaloby proti 
dodavatelí. 

(Rozh. ze dne 16. dubna 1931, R II 109/31.) 

Kupitel. zadal p~oti prodateli žalobu o vrácení kupní ceny za zboží 
na okresn!m soude v Přerově, opíraje místní přísluš-nost dovolaného 
soudu ~ pr~dpls § .88, prvý odst~vec, j. n., ježto V objednacím listu po
depsa~em za~ovany~,. byla dolozka »splatno a žalovatelno v místě vy
staven.l« a objedn~cl lIst byl vystaven v Brodku u Přerova. S o udp r v é 
s. t o II c e. k namltce nepříslušnosti žalobu odmítl, ježto z objednacího 
hstku ?e,ll1 pat;no, kde tento listek byl vystaven a zda místem vystavení 
jest .mm~no. mlsto vystavení objednávky či faktury. Rek u r sní s o u d 
zamltl namltku místní nepříslušnosti. . 

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

Důvody: 

,Stěžovatelova. úvaha o tom, že v tomto případě není založena pří
slusnost dovolaneho soudu podle § 104 j. n., jest bezpředmětná neboť 
rekursní soud uznal, že test založena výhradně podle § 88, prv; odsta
vec,). !: .. Podle,§.88 prvy odstavec j. n. může býti žaloba o náhradu pro 
penalezlte splnell1 smlouvy, o niž jde v souzeném případě, podána soudu 
!oho mí~ta, na kterém smlouva podle dohodnutí stran má býti splněna 
zalovanym. Úmluva musí býti prokázána listinou. Na důkaz dohody po
dle § 88, odstavec prvy j. n., předložila žalobkyně objednací list ze dne 
28; srpna 1929 podepsaný žalovanýn; p!odatelem zboží, a opatřený do
lozkou, »splatno a zalovatelno v mIste vystavení«. Tuto doložku lze 
podle pravidel poct!vého styku právního při rozumném výkladu vzta
hoval! J~n na kU~I1l. cenu, již zapraviti jest povinen kupitel (žalobce) 
za -'~OZI .?debra?e JIm, od žalovaného. Z obsahu řečené listiny nelze 
sl usne vyclst! I umysl zalovaného, pro něhož, an bydli na Král. Vino
?rade~h, byla podle čl. 324, 342 ob ch. zák. zákonným splništěm Praha, 
ze c~t~l smluvIl! ~ro vlastní závazek k dodání zboží Brodek jako splništ" 
a ne~tl nebezpeČ! a, dopravné až do bydliště žalobcova (do Brodku). 
Doloz~ou op~dstat?eno Jest proto jen sudiště proti žalobci, nikoli též 
prol! zalovanemu, ]3k neprávem míní rekursní soud. Poněvadž .přísluš
nost dov~laného okresního soudu podle § 88 prvý odstavec j. n. není' 
opo?statnena, bylo důvodnému dovolacímu rekursu vyhověti a usnésti 
se, Jak uvedeno. 
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ds. 10697. 

Syndikátní žaloba proti státu, ježto notář zpronevěřil cenné ~~píry 
náležející do pozůstalosti. Na žalobci jest, by dokázal, že se notar do
pustil zpronevěry ve své působnosti jako soudní komisař. Zpronevěra 
se stala teprve převedením cenných papírů na vlastni konto notářovo. 

(Rozh. ze dne 16. dubna 1931, Co II 1/31.) 

Žalující spolek do.máhal se na česko.sIo.venském státu náhrady ško.dy 
z důvodu syndikátního ručení, ježto notář Dr. L. jako soudní komlsa~ 
zpronevěřil cenné papíry z pozůstalosti po AI~isu P-OV1., Pro.c e? nI 
s o. udp r v é s t o I i c e (vrchní So.ud v Bme) uznal ~alobm 1}arok 
důvodem po právu, mimo jiné z těchto. d ů v o. d tt: Namltka,. z~ se 
notář Dr. L. dopustil zpro.nevěry v době, kdy nebyl soudním" koml~~rem, 
není o.důvodněna. Žalovaný erár musí především dokázal!, ze no.tar Dr. 
L. zpronevěřil papíry, nejsa so.udním komisařem. 1 ks!yby se pokládal 4en 
prodeje papírů za den zpronevěry,. měla by .se. vec tak.to: P?~ud Jde 
o 1. zv. »moravské papíry«, nebylo vubec lze ZJIStItI! kdy je notar I?r. L. 
pro.dal. Dei jeho tvrzení v trestním spisu prodal je, by zapl~hl ,;,tr~t~ 
pohřbu, o nichž též nebylo lze zjistiti, kdy byly zaplaceny .. Pred~alecI.'-~ 
renty byly pr?dány, .ja~ zjištěl3o, d!1~ 23. dubna ! 925. V te (\?~e notar 
Dr. L soudmm komlsarem o.vsem jlZ nebyl. Bylo.t mu, Jak zjlsteno., od
ňato projednání Po.zůstalo.sti dne 6. ledna 1922 a. dále již12o.zůsta,lost 
neprojednával. Tím dnem jeho. činnost jako soudmho. ko.mlsare konclla. 
žalovaný erár by ručil za škodu jen v prvém pří~adě, nedo~ázav, .že se 
prodej stal v době, kdy notář Dr. L. nebyl soudmm kom.l~arem, mko."~ 
v případě druhém. Ale věc se má jinak. Okolnost, kdy notar Dr. L. cenne 
papíry pro.dal, jest bezvýznamná, tímto. prodejem byly zp;onevě~en~ pa
píry jen realisovány. Zpro.nevěra jest do.konána, když ~ekd? vec Jem;.t 
svěřeno.u za sebou zadrží anebo sobě přivlastní. žalovany erar by mUSIl 
dokázati, že se zadržení a přivlastnění cenných p~pírů, n!ko.Jiv jenjei!ch 
prodej stal v době kdy notář Dr. L. nebyl soudmmkomlsarem. To vsak 
.žalo.va~ý erár neddkázal,důsledkem čehož jest míti za to, že se tak stalo. 
v době jebo úřado.vání jako soudního komisaře. A j~~to. a;1.1 nebylo ~o.
píráno. že stát ručí za škodu způsobeno.u straně no.tarem jako soudmm 
ko.mis;řem tím, že porušil právo. přestonpiv úřední povinno.sti (~§ I a 4 
zák. čís. 112/1872), je nárok žalujícího sPo.lku důvo.dem po pravu. 

N e j v y Š š í s o. u d uznal právem, že žalobní náro.k není důvodem 
po právu a že se pro.to žaloba zamítá. 

D ů v o. d y: 

Nesprávné právní poso.uzení věci vidí odvolání především v úsu~ku 
prvého soudu, že no.tář Dr. L~způsobil, žal?~ci ~ažalovano.u škodu tu',l, 
že porušil právo žalo.bcovo prestoupemm uredm povmno.stI u vykona
vání svého úřadu jako soudní komisař. Výtka ta je oprávněna. Při roz-
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hodování o žalobním nároku jest vycházeti ze žalobcova skutkového 
přednesu a zkoumati, zda žalobní nárok tak, jak je v přednesu tom odů
vodňován, jest důvodem po právu. Žalobce odvozoval v první stolici 
žalobní nárok jen z okolnosti v žalobě tvrzené, že notář Dr. L. jako 
soudní komisař, projednávaje pozůstalost Aloisa f-a, zpronevěřil 74.261 
Kč, patřící do této pozůstalosti. Zažalovaný nárok mohl by tudíž býti po 
právu jen, kdyby žalobce byl podal důkaz, že se notář Dr. L. dopustil 
zpronevěry ve své úřední působnosti jako soudní komisař. Mylný je ná
zor prvého soudu, že důkazní břemeno tížilo žalovaného. Jde o žalobu 
z důvodu náhrady škody. Musil proto žalobce dokázati všechen skut
kový základ tvrzeného nároku, tudíž i ten, že se notář Dr. L. dopustil 
zpronevěry ve své úřední působnosti jako soudní komisař. Důkaz ten se 
žalobci nepodařil. Podle zjištění prvého soudu, jež v odvolacím řízení 
zůstalo beze změny, nebylo lze o »moravských papírech« vůbec do
kázati, aby je notář Dr. L. prodal, tedy zpronevěřil, a prozatímní (ná
hradní) listy, vyměněné za pozůstalostního řízení za předválečné renty 
a původně uložené do bankovní úschovy pro pozůstalost, převedl notář 
na vlastní depot až dne 18. dubna 1925, kdy soudním komisařem v tomto 
pozůstalostním řízení dávno již nebyl, ježto mu usnesením ze dne 6. led
na 1922 pozůstalostní spis byl odňat a projednání pozůstalosti bylo 
přiděleno jinému notáři. Dokud pozůstalostní cennosti byly uschovány 
neb uloženy pro pozůstalost, nebyly ještě zpronevěřeny. Zpronevěra se 
stala teprve jejich převedením na vlastní konto notářovo. Teprve tím je 
notář za sebou zadržel a si je přivlastnil. Pokus žalobce až v odvolacím 
řízení, odvozovati žalobní nárok nikoli ze skutečnosti zpronevěry, nýbrž 
z ?ko!nosti" že ~r. 1;. cennosti, jež jako .soudní komisař převzal, s po
ruselllm svych uredlllch povmnoslt neslozil u soudu a že soud, vykoná
vaje dohled na jeho činnost, ho ke složení nedonutil nemůže se setkati 
s úspěchem, protože jest podle své povahy změnou' žalobního důvodu, 
Ta však v odvolacím řízení podle § 483 třetí odstavec c. ř. s. není do'
volena. V řízení prvé stolice se žalobce o ni ani nepokusil ačkoli žalo
vaný v námitkach výslovně k tomu poukazoval, že se zp~onevěra cen
ností nestala za úřední působnosti notáře jako soudního komisaře pro
č~,ž stát za škodu jí vzniklou neručí. Jelikož žalobce podle toho, ~o vy
hceno, neprokázal podstatnou složku žalobního nároku, vznik škody 
z nez~konné ~ř~d~! působno~ti notáře jako soudního komisaře, bylo 
~yl:ovelt ~dv,olalll jlz z toho d?vodu a uznati změnou prvého rozsudku, 
ze zalobm narok duvodem nem po právu, a proto žalobu zamítnouti. 

čís. 10698. 

Skut~čnost, • že zařízení sloužilo k potřebám továrny a že veřejná 
?_bChO~~ spole,~nost, J)rov~zujlcí p~dni~ v továrnlch nemovitostech, jež 
JI nep~tr!l~, urctla, zanzen! to za pnslusenství k užíváni továrny, nezna
~en~ Jeste ? so~e nabylt, vlastnictví k zařízení pro spoluvlastníky to-' 
v~m !,~movltosh .• ~ák?nna vlastnost příslušenství předpokládá, že vlast
mk vecl hlavní uret! vec vedlejší k užlvání věci hlavní, nebo že tak sta-
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noví zákon. Ustanovením § 297 ll) obč. zák. neměla býti řešena otázka 
přechodu vlastnického práva. Vlastnictví k příslušenství nenabývá vlast· 
nik blavní věci již tim, že věc slouží potřebě hlavní věci a že ji uživatel 
hlavní věci této potřebě věnuje, nýbrž teprve tím, že vlastník hlavní věci 
dokáže řádný důvod a způsob nabývacl. 

(Rozh. ze dne 17. dubna 1931, Rv r 404/30.) 

Žalobce Emil P. provozoval společně se žalovaným Richardem Poem 
pod protokolovanou firmou Josef P. bělidlo lněné příze, barevnu, mandl 
a úpravnu. Oba byli veřejnými společníky firmy. Řečená odvětví textil
ního průmyslu byla provozována v továrně, jejímiž spoluvlastníky byli 
žalobce a žalovaný po jednéčtvrtině a jejich matka Terezie P-ová k jed
né polovině. Veřejná společnost byla zrušena a jejími likvidatory byli 
ustanoveni žalobce a žalovaný. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce 
na žalovaném, by žalovaný byl uznán povinným ustati v užívání strojil 
v žalobě podrobně uvedených, tvrdě, že žalovaný proti předpisu čl. 137 
obch. zák. opověděl a provozuje svým jménem a na svůj účet barevnu, 
bělidlo, mandl a úpravnu v místnostech továrních, v nichž týž tovární 
podnik provozovala firma Josef P., jejímiž jsou obě strany rozepře veřej
nými společníky, a to pomocí týchž předmětů a továrního zařízení bez 
vědomí proti vúli a přes výslovný zákaz žalobce, kterýžto zákaz byl ža
lované straně právním zástupcem žalobce opakován, a že žalovaný shora 
naznačených věcí používá pro svůj prospěch a pro svůj obchodní pod
nik ačkoliv nejsou jeho výlučným vlastnictvím, nýbrž jsou vlastnictvím 
fin~y Josef P., tudíž i spoluvlaštnictvím žalobce. O b a niž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby, odvolací soud z těchto důvodů: Jest 
řešiti otázku zda jest žalobce vůbec oprávněn domáhati se zákazu, by 
žalovaný nadále nepoužíval předmětú, o něž jde. Žalovaný upírá žalobci 
toto oprávnění, ježto používání věcí těch jest považovati za správu, o níž 
rozhoduje soud v řízení nesporném, a, ježto touto cestou nedošla ještě 
věc vyřízení, jest prý žaloba bezdůvodná a nepřípustná. Tento ,názN 
opírá žalovaný o ustanovení § 835 obč. zák. Než tohoto ustanovem nel~~ 
tu podle čl. I obeh. zák. použíti. Není tudíž sporu. o tom, že závod patn 
veřejné společnosti v likvidaci a že za hkvldatory JSou ustanoveny, stra:lY 
souzené rozepře, z nichž každá zastupuje ,~polečnost s~~ostatne .. Moc 
likvidatorú jest v čl. 137 obch. zák. vymerena podle, ueelu likVIdace. 
Mají běžné obchody skoncovati, závazky spoleeenske splnJil, pOl1le
dávky vybírati a majetek společnosti zpeněžiti. Nové ?bchody 1110h01:l 
však podnikati jen k zakončení běžných obchod~ spolec,"osh Z~lovany 
jako likvidator porušuje toto zákonné ustanovem, nebo!, Jak sam do
znává dal závod znova do běhu, používá zařízení společností k tomuto 
účelu 'a provozuje další obchody na svůj účet. proti ~ůli d:~!:ého ~i~vi
datora a veřejného společníka. Tento. post?P }al?vaneho ppCI se, ucelu 
likvidace, jež se takto nejen protahUJe, nybrz vubec skoncena byl! ne
může, pokud žalovaný bude závod d~l~ provozoval!, b~.z ohl~du na t~, 
zda si snad z usnesení většiny vlastmku nemovlÍosl! zandl1 zavod novy, 
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'či zda pokračuje v závodu starém pod touže firmou. Tomu se brání 
žalobce podle náhledu odvolacího soudu právem, jsa druhým likvida
torem, jehož povinností jest naléhati na skončení likvidace. Ale nejen 
z řečeného důvodu může žalobce žádati o vydání zákazu jím navrhova
ného, nýbrž i podle čl. 144 obch. zák. Zalobce jest dosud veřejným spo
lečníkem veřejné společnosti, vzájemný poměr společníků řídí se podle 
druhé knihy druhého oddílu obch. zák. a podle čl. 100 obch. zák. musí 
společník, i když mu bylo vedení závodu samostatně propůjčeno, při 
odporu druhého společníka k vedení závodu rovněž ustanoveného upus
titi od jednání jím zamýšleného. Zakázal-li tedy žalobce žalovanému 
ať již výhradně nebo převážně užívání věcí společného závodu, k jeho 
účelům, musí žalovaný zákazu toho uposlechnouti a, neučiní-li tak, má 
žalobce právo zákazu toho domáhati se výrokem soudním, a to jen po
řadem práva. Námitka, že některé věci nejsou v žalobě přesně označeny, 
jest bezdůvodná, ano nejde o žalobu vlastnickou ani zápůrčí, nýbrž o ža
lobu z poměru společníků k zamezení protiprávního užívání společných 
věcí a tu zajisté stačí, jsou-li věci označeny tak, by se od jiných daly 
rozeznati. Ze tak lze učiniti, vyplývá z celého řízení i z důkazu znalci. 

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

D ů vod y: 

Dovolatel uplatňuje jen dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., leč ne
právem. zalobce vyvozuje nárok zabrániti žalovanému v užívání továr
ního zařízení, patřícího firmě Josef P., nyní v likvidaci, z vlastnictví 
firmy k onomu zařízení a z důvodu svého spoluvlastnictví k němu jako 
společníka firmy. Zalovaný se brání jednak tím, že se žalobce nestal 
spoluvlastníkem onoho zařízení, které patří firmě a je příslušenstvím 
závodu, a dále hlavně tím, že se zařízení stalo příslušenstvím továrních 
nemovitostí. Většina spoluvlastníků těchto nemovitostí, totiž on a jeho 
matka se dohodla za účelem udržení závodu v ceně, uvésti zatím závod 
do chodu, i přes žalobcův zákaz, protože žalovaný jako pachtýř továr
ních nemovitostí vede závod na účet vlasitií, nikoli na účet společnosti 
v likvidaci. Nižší soudy odůvodňují správně, že právo žalovaného na 
užívání továrního zařízení nelze odůvodniti jeho spoluvlastnictvím a 
spoluvlastnictvím Terezie P-ové. 

Není správný názor dovolatelův, že mohl uvésti továrnu do běhu bez 
žalobcov~ souhlasu proto, že pro to byla většina spoluvlastníků továr
ních nemovitostí a že se sporné zařízení stalo jejím příslušenstvím. Není 
třeba zabývati se tím, zda spoluvlastnice Terezie P-ová, která požívání 
své polovice postoupila žalobci a žalovanému, mohla se mocí takového 
omezení svého vlastnictví požíváním usnášeti o užívání továrny a utvo
řiti tak součást většiny, potřebné k správním a užívaCÍm úkonům podle 
§ 833 obč. zák., přes to, že jí požívací právo nepříslušelo vůbec nebo o 

do rozchodu společníků. Zalovaný totiž neprokázal, že Terezie P-ová 
jako spoluvlastnice nemovitostí nabyla také spoluvlastnictví na sporném 
zařízení. Skutečnost, že zařízení to sloužilo také potřebám továrny a že 
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• ., • . ." odnik v továmích nemovitostech, jež jí 
vereJna spoleenost, plOVOZUJICI p ., I' t' 1 uz'l'va'nl' továrny nezna-.. Vol .. 'to za pns usens Vl K , 

nepa~ľl.I~Štt~CI s~b~a~~~~:í vlastnictví k onomu zařízení pro spoluvlast; 
~~ tJvární nemovitosti. Takovým určením r;rovozov~telky zav~~u, ~t 
nJ'iž poměr k vlastníkům nemovitosti byl pomerem pozlyatele b~ 1!V?h u 

, • eného nebo poměrem uživatele z duvodu .prava o 19acm o~ 
~~~~o v:e tovární zařízení ani součástkou, továr,ny (neod~ěli!d~O:') ~~: 
'dm říslušenstvím ve smyslu zákona. Zakonna vlas!t,J0s pr,lS u~en •. ' 
~JedP~kládá že vlastník věci hlavní určil věc vedle)sl k uZlv~m/ecl 
hlavní nebo' že tak stanoví zákon. Vlastnicí !ovárn~c~ nt;mdov\~S ~ n;-

, • t bit ani tvrzeno takze schazl pre po a , ze 
by~~ Sp?lbecnl oSurc~n~\ Y uŽív~ní továrny spoluvlastníky samé nemov~tosti. 
zall zem y o • , • t·· . latí za pnslu
Zákon sice stanoví v § 297 a) obc. z~k., ze s lOJe ne~. _ 
šenství nemovité věci, bylo-li pozna;ne~an? v pozemkove kmze se s:~d 
lením vlastníka že jsou vlastnictvlm Jllleho. Z toho by se, dalo s 
usuzovati že st~vají se příslušenstvím, když nedošlo ~ po~~m~e va6;;í 
zemkové knize. Ale zákon nezamýšlel oním usta~ovdeplmd ca rzapnu:slo~ na-

., 'k . 't stl' ac' nemá pro ne uvo v lastmctvl vlastm a nemOVl o, ." t f kť k' 
bývací, n~brž z~~ýš}el ch~ániti j,en ~ůveru. h'~~ch ofle~bá~e s~~~č:ě ~~o~: 
že stroje JSou pnsluse,;s!Vlm t?varn". an~ áeJl IP t 'ckého práva (srov. 

~pr~ve~:~!tir~: ~~:i:ees;:;. ~~z~unf~e). ~~d~_~s :IO!áZk~í~ů:~J'sl:~~ 
je tomu na př. při nabytí zá~~~i1íhO pravje~: ~~~:~~\~bytí Jvlastnictví 
nabyté s výhradou vlastmc ~- ob pr,w~, 'sad Podle nich se však ne
k příslušenství řešiti podle vseo ecnyc, za .' . "... en 

~ro~ž~áp~~a:~~i~~~\ g:~~~~íš~~!v:i :1:!~~{~e~a:~Y v1~~~Jo ~~~i:! ~~~~~6 
~~~j~;~f.rv~e~mpr~e :~~~t~'\:~~~~{a:t~:ctv~ ~:rezi~ P:~v~~í n::~lln:~~ 
tvrzen. Proto ner:ruže žalo~aný. od;ozoyaj~k~r:;~IUV1~:t~íci tří čtvrtin 
zařízení z toho, ze on a er~zle •• ~ova dl § 833 obč zák. potřebné 
tovární nemovitosti dali svolenI. Vets;r.'Y po byelo J'en náh~adou staršího 

b I . kdyby sporne zanzem . , 
by tu ne Y? ?m, ." I I t 'k - a uživateli továrních nemOVItostI. 
zařízení, ponzenou cas!l sp~ uVs;~I~~I~stníci polovice továrních realit a 
P-ovou a strany rozepre Ja ~ . na užívání zařízení továrního jen 
poživatelé drůhé polov:ce melI bY.. t t" - lobního žádání nelze žalobu 
stejn,é právo. An: z du~odr; neur.Cl os ~I~ně nichž se žalobce dovolá~á 
zamltnouÍl, protoze v nel? JSou ve';l, o t k aby s jinými nemohly bylI 
ochrany vlastnického. r;r,:va, popsany a, 
zaměněny, tedy dos(alecne. 

čís. 10699. 

Zrušení spoluvlastnictví (§ 830 obč. zák.). 
Pokud není požívacl právo na spoluvlastnickém podílu na závadu 

zrušení spoluvlastnictví. 
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Zrušení spoluvlastnictví n d' f' '" 
vlastnickém podllu. eva I Idelkomlsarm substituce na spolu_ 

_Před~ětem sporu o zrušení spoluvlastnictv' , . 
slusenstvlm společné nemovitosti. lnem otazka, co jest ptí-

. _ Likvidace firmy nemůže odůvodn' . _ 
Jez nep~tř~ ani firmě ani jejím společ~(~:~casnost prodeje nemovitosti, 

Zr~s~m spOluvlastnictví k textilní 
. v texhlnlnt oboru krise, továrně není na závadu, že jest 

(Rozh. ze dne 17. dubna 1931, Rv I 693/30.) 

. Tov~rna parostrojního bělidla n'l -. _. 
Jednou ctvrtinou Richardu p-o' . ~ ezela jedr:ou ctvrtmou Emilu P-ovi 
vlastn!cí Terezie P-ové bYI~1 ~6e nou pol?vmou Terezii P-ové. Spolu: 
prospech Irmy T-ové Evy Sch ' mEezeno fIdelkomisární substitucí ve 
'"' , -ove mlla P R' h d . nem Zflzeno po dobu jejI1lO života'.. , -a, a IC ar a P-a a bylo na 

a ~Icharda P-a. Žalobou o r toz.~acl pra;,o ve prospěch Emila P-a 
EmIlu P-ovl, Terezii P-o~é I~~ě ~ J ~, dOfa,hal se Richard P. proti 
vlastnictví. Pro c e sní s ~ u d r-~v,e a ve Sch-ové zrušení spolu
Odvolal se jen žalovaný Emil P PO ~ e s It o I ~ c e uznal podle žaloby. 
sudek potvrdil. O ů vod Y' Před'", v?a c I s o u d napadený roz
stran, která brání žalobnimu n :;slm uva~1 o;1volalel, že jest tu úmluva 
b~~a ~avřena dne 10. července fg 1~u~:;."se-"1 společenství. Omluva ta 
mz prevzala pozús!alá vdova T' ~ de;Jlcl po Josefu P-ovi, podle 
staloslního imění nemovitostI' e:~zle. -ova POlOVICI veškerého pOZú-
I b · ," , o nez tu Jde a "'d'l ' ... o CI a zalovanému k tét I' . '. zn I a svym synum ža-
p03í~ání na čas svého živ~ta P;r~~lc; nem~vlt?,sti právo neobmeze~ého 
~~cne, druhou polovici nemovitosti ?~u;. z:, JI bude placeno 5000 Kč 
':'llem; každý z nich tedy jednou čtv~[;~a.1 zalo,bcl ,a odvolatel stejným 
lovany EmIl P dohodu' t b ou, Z této umluvy vvvozuJ'e z' .,_ , d ,.' , ze s ranv udou .. ť . . u 

az o matcmy smrti. Názor ten jest I' !-,zlva I nemOVItosti společně 
k zachování společenstVl' anI' , mkykny. Umluva nenařizuje Povinnost 

"t zavaze pokr'" ~rCI ou dobu (§§ 831 a 832 b" acovallJ ve společenství na 
Jest vlastníkem jedné čtvrtin °n~~ zak.). Odvol,~tel přehlíží, že žalobce 
no~~i, t~nto podí! na nemovit~sti ne~~I~~Sh, s n;z může, ~vobodně vlád
po~;~acl právo nezanikne dražbou odl zan pravem po~:vacím. Ostatně 
vysslho soudu ze dne 17. dubna 19di ,~§ 277 nesp. fIZ. (Rozh. nej: 
proto použíti §§ 831 a 832 b' 'k CIS. 493~ Ol. U. 1377.) Nelze tu 
nemovitosti Terezie P-ové . °t c. z~,' Jest .ovsem pravda, že polovice 
prospěch ostatních sPolužaloJ=~, ~aÍJ:e7~ fJdel~omisární substitucí ve 
P-ové k této polovici obmezenl

c ~ za o ce, a z~ proto přísluší Terezii 
nostmi užívatele (§ 613 obč zák~r~vo vla~tllJ~ke ~ právy a s povin
v tom, že, a.ž nastane případ SUb~titutoddedlcum c:kale~ství, záležející 
tuto POlOVICI nemovitosti čímž .. , h e" nabudo;l dedlckeho nároku na 
pod~b_á se tudíž podmíněném~ J~~~u pravo pine vy~pěje. Jejich právo 
nemuze bez jejich souhlasu PG~st t Spo!uylastmckemu. Terezie P-ová 

a u JmellJ ZCIZIti. Tento poměr však 
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nevadí tomu, by se spoluvlastník nedomáhal zrušení společenství, jest 
však nutno, by si vymohl potřebné svolení pořadem práva i proti těmto 
čekatelům, což se tu stalo. Tvrzení odvolatele, že není přípustné, by 
Terezie P-ová obdržela polovici výtěžku z dražby, nemá významu, ano 
napadeným rozsudkem není vyřčeno, že se tento díl má Ten'zii P-ové 
vydati, nýbrž stanoven jen poměr, jímž jest výtěžek rozděliti. Požívaci 
právo na polovici nemovitosti není poměrem pomíjejícího rázu, neboť 
podle zkušenosti délku lidského života ani u starců nelze ni jak odhad
nouti, právo to jest rázu trvalého a nemůže býti zákonným důvodem, 
by spoluvlastník byl nucen strpěti odklad zrušení spoluvlastnictví na 
dobu, která ani s přibližnou pravděpodobností není určitelná. Názor 
odvolatelúv, že bv nemovitost pro zatížení na dobu, o niž tu jde, byla 
nepoměrně znehodnocena a tím by byli všichni spoluvlastníci poškozeni, 
nepřekáží zrušení společenství. Toto břemeno jest právě stavem, tížícím 
všecky čekatele této polovice rovným dílem. Sám odvolatel uznává, že 
se týká všech účastníkú, a neuvádí, že by znehodnocení bylo na škodu 
jen jednoho z účastníkú. Nemúže proto v tomto směru vzniknouti škoda, 
již má na mysli § 830 obč. zák. Není správné ani tvrzení odvolatelovo, 
že žádání jest neurčité, neuvádějíc, které příslušenství nemovitosti má 
býti prodáno. Stanovení dražebních podmínek jest podstatnou částí vý
konu dražby, v nichž jest určiti i příslušenství, které se má spoluprodá
vati, a nejsou tato stanovení a určení úkolem rozsudku, povolujícího 
zrušení společenství. Ostatně žalobce nemohl při podání žaloby ani před
vídati, jaké bude v době dražby příslušenství. Čas dražby mu tehdy 
znám nebyl, ba i dosud znám býti nemúže. Jest také proto nerozhodné, 
zda bude či nebude současně prodáváno zařízení a stroje, náležející 
firmě a zda firma ta svolí k prodeji těchto svých věcí. Posléze pouka
zuje odvolatel k tomu, že krise v oboru textilním prokazuje nevčasnost 
prodeje. V tomto směru již prvý soud na základě znaleckého dúkazu 
poukázal správně k tomu, že se sice továrny špatně prodávají, že to 
však není zjevem jen přítomné doby, že jest nejisto, jak dlouho tento 
pokles potrvá, a že při prodeji záleží vúbec na individualitě podniku. 
K tomu odvolací soud podotýká, že hospodářské poměry nepřekážejí 
tomu, by žalobce nemohl uplatniti právo na zrušení spoluvlastnictví, 
poněvadž peníze i jiné věci jsou ve stálém hospodářském vztahu a hod
noty Se vyrovnávají (sb. nejv. soudu čís. 3926). Námitku nevčasnosli 
zrušení spoluvlastnictví lze odúvodniti jen okolnostmi pomíjejícího rázu, 
nikoli však okolnostmi trvalými nebo takovými, jichž změny nebo konce 
nelze očekávati v dohledné době. Že krise v oboru textilním jest rázu 
pomíjejícího, ani dovolatel sám netvrdí. Proto vývody odvolání, že krise 
tu skutečně jest, jsou zcela bezpředmětné a nuvé o tom nabízené dúkazy 
nepřípustné jako nedovolená novota. Ma proto odvolací soud za to, že 
navrhovanému zrušení společenství nebrání okolnosti, vylíčené v §§ 830 
až 832 obč. zák., ba naopak, že jest v zájmu všech účastníl{ů, by ne
movitosti byly co nejdříve prodány a tak odstraněn byl nelJlahý poměr 
mezi žalující stranou a žalovaným Emilem Poem, kterýžto poměr může 
sloužiti jen ke škodě všech účastníkú, kteří všichni až na Emila P-a 



~, 
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zrušení poměru toho si přejí, což patrno nejen z odvolání nýbrž i z toho 
že se ostatní účastníci rozhodnutím necítí býti dotčenými. ' 

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

Důvody: 

Po právní stránce se snaží dovolatel dovoditi: I. že zrušení spolu
vlastnictví brání závazek žalovaného z dědického porovnání. Podle těchto 
jest prý žalobce se žalovaným povinen používati poloviny továrních 
nemovitostí, patřících jejich matce Terezii P-ové, do její smrti. Při tom 
prý je nerozhodné, zda požívací právo zanikne dražbou. Terezie P-ová 
nesmí svoy polovici prodati ?e~ svolení če~atelů a,)ežto společenství 
na ?obu zlVota Terez!e P-ove Jest podle zakona pnpustné, nelze prý 
z duvodu povmnosti společenského užívání jedné polovice zrušiti spolu
vlastnictví vúbec. 2. Ze zrušení spoluvlastnictví nepřipouští fideikomi
sární substituce váznoucí na podílu Terezie P-ové že jí nemůže ani 
bý!i odvedena ~ol~vice výtěžku z prodeje, j:rk je v Žalobě žádáno, pro
to.~e frde!kom!sarm subshtuce k tomuto výtežku (k penězúm) prý není 
pnpustná. 3. Ze žádání žalobní není určité, neuvádějíc, jaké příslušenství 
nemovitosti se má spoludražiti. 4. Ze prodej nemovitosti bez investic 
není možný, že prodej bez inventáře by znamenal škodu vlastníkú a 
proto by se stal v nevčas, dokud likvidace společnosti není skončena. 
5.' Ze prodej je nevčasný pro krisi v textilním oboru, která není zjevem 
trvalým. Znalci připustili prý přechodnost krise, že má vliv na nabídku 
a poptávku po textilních objektech a je prý nerozhodno, zda podnik 
provozovaný ve společné nemovitosti prospívá. V podstatě vyvrátily 
tyto námitky správně již nižší soudy a jest k vývodúm dovolacím od· 
větiti jen toto: Dovolatel neprávem vyvozuje z toho že se Terezie P-ová 
zavázala v dědickém porovnání ponechati strankm rozepře požívání 
svého dědického podílu na čas svého života, také povinnost jejich k to
muto požívání. Tuto povinnost dědické porovnání nestanoví a nelze 
sezna!i, proč by tuto povi~nost po~ov~ání stranám uložilo, kdyby ve 
spolecnostr nemohly setrvah. Takovy vyklad porovnání nesrovnával by 
se ani s jeho doslovem ani s jeho účelem. Předmětem sporu o zrušení 
spolt!vlastnidví není řešení otázky, co jest příslušenstvím společné ne
mo~!tos~. To jest .~o~e~hati. řízení nespornému o dražbě, zejména ano 
nen:. v zalobmm zadam am uvedeno, co se jako příslušenství má vy
draz!tr .(s~Ov?. n.ál. 73?} s~. n. s). Vždyť. v nynějším sporu nejde o to, 
zda urc!te veCl JSou pnslusenstv!m spolecné nemovitosti. Nemá význa
mu, zda firma Josef P. svolila k současnému prodeji investic a svršků 
a zda jich prodej není možný. Vždyť jde jen o prodej společné nemovi
tosti, nikoliv o prodej svrškú. Zda se investice staly společným vlast
nictvím, či příslušens~~ím pemo~itos~; nelz~ !ešiti v tomto sporu. Spor 
o to, zda mvest!ce a pnslusenstv! patn frrme ci spoluvlastníkúm nemovi· 
tost!, ~ylo by vyt~diti n;ezi, firmou a spoluvlastníky, nikoli jen mezi spolu- . 
~Iastmkt Ro~ne,z nem31. vyzn?mu, zda hk.v!dace firmy Josef P. jest skon
cena. Jej! trvam nemuze oduvodmh nevcasnost prodeje nemovitosti, jež 
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e atří aui firmě ani samotným jejím společníkúm. (srov. pá!. 4553 Y 
~d\)j sb, n. s.). Dovolatel uplatňuje n~právem neycasnost za~ob~ z du
vodu že v textilním oboru jest krise. Namltku nevsa~no~h zr~sem sl'0lu
vlast~ictví mohou opodstatniti jen důvody, o }n~h~ Je J1StO, .. ~~ pommo~ 
v dohledné krátké době. jen,.!ze-li s j!stotou,rlCl, z~.v pozdeJs! .dohled~~ 
době by se nemovitost zpeneZlla drazbo~. lepe, muze se mluv!h o. n _ 
časnosti dražby nikoli tehdy Je-Ir to neJ1ste a mohou snad nastal! po 

v ě které cenu'ještě více sniží (srovnej nál. !177, 29~0" 5231 a 392~ 
~.;;. s.). Soud může sice po~oli!i odk)ad ~razby spolec!1eho vla~tn,!ctv! 

ro nevčasnost návrhu na zrusem, ale Jen,.Jde-1r o.;;kutecnos~l!Jez \ do: 
hledné době pominou a jež by mohly naJlsto lep,slmu.poz~eJs!m,u .:1'; 
něžení v dohledně době zabránjti. T.oho ve spornem pnpade nem, p,o 
není jisto, zda krise v dohledne dobe pomme. 

čis. 10700. 

K záznamu daňové pohledávkystači žádost bemiho úřadu, již ne
třeba nijak dokládati. Nevyhledává se bližši označeni pohl~dávky ~o se 
týče jeji vlastnosti a jejiho vzniku, ani, zda n~.m~vitost rucl. ze ~ak.ona 
věcně za pohledávku, ani, zda pohledá~ka pozlva ~a nemov!tosh pred
nostniho zástavního práv~. z~znamu, da!,l0ve P?pl~davky nem na závadu 
zákaz zatiženi na nemovltosb, pochaze]lci z pndelu. 

(Rozh. ze dne lB. dubna 1931, R I 204/31.) 

Berní úřad žádal odvolávaje se na § 3B knih. zák., na dvorní de
krety ze dne lB. září 17B6 a ze dne 24. října IB06 čís. 577 a.7B9 sb. z. S., 
na čl. III. XIII. a XXVII. uv. zák. k ex. ř. a na § 374e~. r., za zazn~m 
zástavníh~ práva na nemovitosti patřící dlužníku pro danovou pohledav
ku československého státu (finanční správy) ve výši 10.000 Kč se 7% 
úroky. S o udp r v é s.t o I i c ~ kni~ov~í žádos!i vyhov~l! .. r e kt; ~ 50; 
n í s o u d ji zamítl z duvodu, ze danova pohledavl~~, o JeJ!z ~aJ1stem 
je žádáno není, jak prý to s hlediska čl. lll. a XII}; ~!s. ? uv. ,zalL k .~x. 
ř., pak §'7 záb. zák. čís. 215/19 a §§ 32, 35 pndelov~?o zakona C1S. 
81/1920 jakož i hledíc k §§ 265, 269 a 270 zákona Cl~. 76/1927, a 
k §§ 216 čís. 2 ex. ř." 268 hor. zák..a i; je nutné,. d.ostat~~?e spe~ralrs?
vána, nebol' není z navrhu zreJmo, Jake vlastnost! Je zaJlsťovana .~an, 
na příklad, zda je to daň reálr;í, a není, z n~vrhu ani yi~no, ~dy z~J!sfo~ 
vaná pohledávka vznikla. Navrh nem pry obsahove uplny a b)lo Jej 
z toho důvodu podle § 94 čís. 3 a § 95 kníh. zák. zamítnouti. 

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

D ů vod y: 

Není pochybnosti o tom, že na projedn~van~~ žádost o záznam po' 
užíti jest ustanovení čl. III. uv. zák;,~ ex. r. a !~m v platnosh zachova; 
ného dvorního dekretu ze dne 24. r1Jna 1806 C!s. 789 sb. z. s., Jakoz 
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i ustanovení čl. XIlL téhož uv. zák., pokud se týče předpisem tím v plat
nosti ponechaného § 38 písm. c) knih. zák. Podle ustanovení těchto 
v platnosti zachovaných předpisů stačí k záznamu pohledávek veřejných, 
zejména státních a tudíž i daňových dožádání příslušného, k vymáhání, 
pokud se týče k zajištění takových pohledávek povolaného Madu. Není 
pochybnosti, že berní úřady jsou povolány (viz nařízení ministerstva 
financí ze dne 18. ledna 1898 čís. 58418/97 čís. 28 věstn., výnos min. 
financí z téhož dne čís. 1054 věstník min. lin. čís. 23 a § 345 zákona ze 
dne 15. června 1927 čís. 76 sb. z. a n.), by vymáhaly, pokud se týče 
zajišťovaly daňové pohledávky, a byl proto berní úřad k žádosti o zá
znam zástavního práva pro daňovou pohledávku oprávněn (§ 94 čís. 2 
knih. zák.). Jak řečeno, stačí dožádání, aniž třeba je dokládati (Dv. 
dekret z roku 1806 čís. 789 sb. z s. § 38 písm. c) knih. zák., rozhodnutí 
sb. n. s. čís. 4). V dožádání o záznam kromě výše pohledávky jest uve
dena nemovitost, která má býti zatížena, a uveden jest dlužník, který 
podle pozemkové knihy jest vlastníkem zatěžované nemovitosti. I po té 
stránce vyhovuje žádost zákonu, pokud se týče ustanovení § 38 písm. cl, 
§§ 94 a 99 knih. zák. takže nebylo proti povolení záznamu ani v tom 
směru překážky. Nelze souhlasiti s rekursním soudem, že bylo třeba, by 
mohlo žádosti býti vyhověno, bližšího označení pohledávky, co se týče 
její vlastnosti a jejího vzniku. Žádos! bylo zkoumati jen po té stránce, 
zda vyhovuje předpisům v úvahu přicházejících zákonů; pokud jde o zá
znam pohledávky podle dvorního dekretu z roku 1806 čís. 789 sb. z. s. 
a § 38 a § § 93 a násl. knih. zák., nezáleží na tom a soud nezkoumá, 
zda nemoviiost za pohledávku ze zákona věcně ručí a zda používá po
hledávka na nemovitosti přednostního práva zástavního. (§ 216 čís. 2 
ex. ř., § 265 a násl. zákona čís. 76/1927, § 268 hor. zák.). Soud ani 
nezkoumá, zda pohledávka vznikla a kdy vznikla (§§ 269, 270 zákona 
čís. 76/1927). ani, zda je věcně opodstatněna. S hlediska § 23 přídělo
vého zákona čís. 81/1920, jak uplatňováno bylo v rekursu povinného 
proti povolení žádaného záznamu prvním soudem, pokud se týče s hle
diska § 7 záb. zák. čís. 215/19 a §§ 32 a 35 pří dělového zákona, na něž 
poukazuje rekursn; soud v napadeném usnesení, rovněž proti povolení 
navrženého záznamu nebylo závady. Zákaz zatížení váznoucí na zatěžo~ 
vané nemovitosti, pocházející z přídělu, nevztahuje se, jak dolíčeno bylo 
v rozhodnutí čís. 9883 sb. n. s., na daně a veřejné dávky, neboť tn nejde 
o zatížení, pokud se týče o zadlužení následkem úkonů' dlužníka, jemuž 
zákazem má býti čeleno. Důvody, ze kterých rekursní soud změnil 
usnesení prvního soudu a návrh na záznam zamítl, jakož i důvod, který 
povinný proti povolení záznamu uplatňoval, neobstojí, první soud prá
vem žádaný záznam povolil a bylo se na dovolací rekurs usnésti, jak 
se stalo. 

čís. 10701. 

K založení sudiště podle § 87 aj j. n. se vylJaduje, by plná moc ob
jednatele byla prokázána písemně. Nerozhoduje průkaz ve sPQru, že 
objednatel jest obchodním zmocněncem žalovaného. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, R I 207(31.) 
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Žalobce zadal žalobu na sudišti podle § 87 a) j. n. Námitku místní 
nepříslušnosti odůvodi\oval žalovaný tím, že žalovaný objednávky ne
učinil a nepodepsal, nýbrž že prý tak učinil jeho syn, který však k tomu 
nebyl ani zmocněn, aniž ho postavení v závodě žalovaného k objednáv
kám opravňovalo. S o udp r v é s t o I i c e zamítl námitku místní ne
příslušnosti, maje za to, že syn žalovaného, jsa jeho obchodním zmocněn: 
cem podle čl. 47 obch. zák., byl oprávněn k objednávkám. Rek u r s n \ 
s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje 
pravomoci, poukázal věc k novému jednání před okresním soudem v D. 
O ů vod y: Žalobkyně opírala příslušnost soudu o ustanovení § 87 a) 
j. n. Podle tohoto ustanovení mohou protokolovaní kupci pro pohledávky 
z prodeje, k němuž došlo v oboru jejich obchodování, žalovati do dvou 
let od poslední objednávky též na soudě svého závodu, prokáží-li ob
jednávku, která jest podkladem pohledávky, a skutečné převze~í (ode
slání) zboží íistinami, při čemž při obchodech, které byly uzavreny na 
základě zplnomocnění, musí býti prokázána plná moc objednatelova lis
tinou. V souzeném případě jest nesporno, že se objednávka zboží ne
stala žalovaným samým, nýbrž jeho synem Ottou K-em, jakožto jeho 
plnomocníkem. Bylo tudíž po rozumu poslední věty § 87 písm. a) j. n. 
nutné aby i plná moc byla prokázána listinou. To se nestalo a není tu 
proto' příslušnosti o niž opřena žaloba. Názor prvého soudu, že před
ložení listiny tu dení nutné, jelikož Otto K. byl obchodním zmocněncem 
žalovaného, takže podle čl. 47 obch. zák. k objednávkám takovým J~st 
oprávněn, soud odvolací nesdílí. Vždyť, i když jest správné, ~ nep~tre
buje důkazu, že obchodní zmocněnec oprávnění takové má, Jest pr~ce 
ještě v souzeném případě prokázati, že Otto K. také skutečně takovym 
zmocněncem byl neboť okolnost ta nebyla nesporná a článkem 47 obdl. 
zák. jest určen' jen rozsah oprávnění obchodního zmocněnce, takže 
s ustanovením tím se tu tedy nevystačí. Průkaz okolnosti té ovšem po 
ruzumu ustanovení § 87 aj j. n. jest rovněž podati listinou. Vzhledem 
k tomu jest námitka místní nepříslušnosti soudu odůvodněnou. 

N e j vy 8 Š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Rekursu nelze přiznali oprávnění. Stěžovatelka se poukazuje na 
správné odůvodnění napadeného usnesení. Pro posouzení otázky přísluš
nosti procesního soudu prvé stolice po rozumu § 87 a) j. n. jest neroz
hodné, že bylo ve sporu prokázáno, že objednatel Otto K. jest. skutečně 
zmocněncem žalovaného podle čl. 47 obch. zák. Právě, ana kupm smlouva 
byla uzavřena na základě zmocnění, jest podle závěrečné věty § 87 a) 
j. n. prokázati také plnou moc objednatele písemně, COž se však ne
stalo (srov. Vážný: O ústrojí a příslušnosti soudů, str. 188). Právem 
proto dospěl odvolací soud k úsudku, že příslušnost pr~cesního so.udu 
prvé stolice není opodstatněna pro nedostatek předpokladu § 87 a) J. n. 
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čís. 10702. 

Sudiště podle § 87 a) j. n. 
, Skutečným ~řevzetím zboží ve smyslu § 87 a) j. n. rozumí se sku

tecnost vyvolana prodatelem, kterou se sjednává kupiteli možnost b 
n~k.ládal s.e zbožím a o jeho j~osti se přesvědčil. Tím, že zboží ~ěl~ 
~ytt poslan,?.drahou ,~e.bo p.os!ou, nezmocnil přijemce tyto dopravní 
ustavy, by pn Jaly zbozi Jeho .1menem. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, R I 213/31.) 

?,alo~ce zadal žalobu na sudišti podle § 87 a) j. n. K námitce místní 
nepnslusnosti s o udp r v é s tol i c e žalobu odmítl. Rek u r sní 
s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti. 

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

o ů vod y: 

Dovola~ímu rekursu nelze upříti oprávnění, neboť rekursní soud ne
posoudil vec po právní stránce správně. dospěv k úsudku že jest po
važovat! zboží za skutečně převzaté ve smyslu § 87 a) 'jo n. bvlo-li 
od~:zdano d.ra~e k dopravě. Skutečným převzetím zboží míní' se" zde 
tO,tez, co vYJa~r:no v .obchodním zákoníku (čl. 347 a 349 obch. zák.) 
vyrazem dodam, (Ablteferung)" t. j. skutečnost vyvolaná pro datelem, 
kterou se sledn,a\~a kupltel~, m,ozno~t, by nakládal se zbožím a o jeho 
Jako~h ,se presvedc~ ,(VIZ Vazny, O ustrojí a příslušnosti soudů str. 187), 
Dodan!,ve smyslu c'anku ~47 a 349 obch. zák. nastává však teprve, když 
s~ ZbOZI dosta!;e do skutecne moC! kuptlelovy, t. j.když buďto prodatel 
s~m, vyda ZbOZI do rul,;~u k~lpltele neb osoby jím ku přijetí zboží zmoc
nen~, nebo, bylo-!t ~~OZI sver~no dopravčímu, když tento se zbavil fak
!t~h mocI na? zbozlm a kupltel aneb osoba jím ku přijetí zboží zmoc
:.tena n3'.bYla teto n;'0CI (sTov. ro~h. sb. n. S. čís. 1100, 2310, 2522). Tím_ 
ze ZbOZl pO,dle obJ~dnaclch hstu ,m,ělo býti posláno drahou nebo poštou; 
nezmocn,l!l z3'I0v.a~1 tyto ~op,ravm ustavy, by přijaly zboží jejich jménem, 
Jest tUdl~ pns~edclt;,pravmmu n_ázoru soudu prvé stolic", že přijímací 
!ts_t ~a !,akla?m Z?.oZI nelze povazovah za hstinu, jíž lze prokázati sku
tecne prevzeh ZbOZI podle § 87 a) j. n. 

čís. 10703. 

~r~ ž~l~bu, ° o~v?láni výro~u (§ 1330, druhý odstavec, obč. zák,) 
nent vylucne prfslusnym sborovy soud (§ 21 zákona o nekalé soutěži). 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, R I 252/31.) 

~ o, u,d p r v é, s t o I i c e (okresní soud v P.) uznal rozsudkem pro 
zmeskam podle zaloby sta.~itel,e, do~á~ající se, by žalovaný sklenář 
byl Uznán povinným, by svuJ vyrok. ze zalobce jako podnikatel staveb 
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málo platí a že on následkem toho nemůže dodati prima strojové sklo, 
před Mari! C:h-ov?U a Marií š-ov.o~ ~dvolal. <? d v ~ 1 !l c í ~ o u d za
míti odvolam. O u vod y: Odvolam Jest neoduvodnene, nem tu uplat
ňovaného zmatku podle § 477 čís. 3 c. ř. S. Odvolatel jej vidí v tom, že 
prý jde o žalobu odstraňovací podle §§ I a 10 zákona o nekalé soutěži, 
takže tento civilní spor náleží k příslušnosti sborového soudu prvé sto
lice výlučně, nikoli soudu okresního, následkem čehož byl rozsudek pro 
zmeškání vynesen soudem, který ani výslovným dohodnutím stran ne
mohl se státi příslušným pro tuto rozepři (§ 477 čís. 3 c. ř. s.). Než tento 
názor odvolatele není správný a odporuje i žalobě, i zákonu o nekalé 
soutěži. Nejde tu o žalobu odstraňovací podle §§ I a 10 zákona o ne
kalé soutěži, nýbrž o žalobu podle § 1330 druhý odstavec obč. zák., což 
zřejmo ze skutkového děje žalobního i z prosbyžalobní. Žalobce a ža
lovaný nejsou soutěžitelé ve smyslu § 46 zák. o nekalé soutěži, nebol" 
ani nevyrábějí, neprodávají zboží téhož nebo podobného druhu ani ne
provádějí výkony téhož nebo podobného druhu, ani nejsou podnikově 
činní ve stejném oboru hospodářském, jejich činnost Se sice doplňuje, 
avšak spolu nesoutěží. Nejde tu o žalobu příslušníka stejné nebo po
dobné živnosti s živností žalovaného. Žalobce jako stavitel nekoná ani 
konati nesmí výkony živnosti sklenářské a žalovaný zase nekoná a nesmí 
konati výkony živnosti stavitelské. Podle § 53 (5) zák. o nekalé soutěži 
zůstávají v platnosti předpisy všech jiných zákonů a nařízení, které se 
přímo nebo nepřímo dotýkají látky upravené tímto zákonem. Zůstal tudíž 
zachován i předpis § 1330 obč. zák. (Viz Kryštůfek: Zákon proti nekalé 
soutěži díl I. str. 183 a díl II. str. 46). Okolnost, že se žalobce nedomáhá 
náhrady škody podle prvého odstavce § 1330 obč. zák., nýbrž jen od
volání výroku podle druhého odstavce téhož §, nežádaje ani jeho uve
řejnění, nemění nic na povaze žaloby, neboť žalobce žádá jen méně, 
než k čemu jest oprávněn. Odvolávání se odvolatele na rozhodnutí nej
vyššího soudu čís. 9456 sb. n. s. by mělo místo jen, kdyby skutečně šlo 
o žalobu odstraňovací podle §§ I a 10 zák. proti nekalé soutěži. Tu 
však jde jen o žalobu podle § 1330 obč. zák., tato žaloba, an předmět 
sporu oceněn jest na 3.000 Kč, náleží dle § 49 j. n. k příslušnosti okres
ního soudu, nikoli soudu sborového podle § 21 zák. proti nekalé soutěži. 
Není tu tedy uplatňovaného důvodu zmatečnosti podle § 477 čís. 3 C. ř. S. 

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

D ů vod y: 

Příslušnost soudu jest posouditi podle údajů žaloby (§ 41 druhý 
odstavec j. n.). Po této stránce není pochybnosti, že žalobci šlo jen o ná
rok podle § 1330 obč. zák., kterýž předpis mluví o rozšiřování skuteč
ností, ohrožujících výdělek, a opravňuje požadovati odvolání rozšiřo
vaných tvrzení. Odvolací soud posoudil věc správně po stránce právní 
a postačí v dalším poukaz na důvody napadeného usnesení. 
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čís. 10704. 

Stalo-li se ve lhůtě, v níž bylo lze odvolati soudní smír, tvoříci exe
kuční titul, ujednání, jímž se zavázal vymáhající věřitel k plnění, vzhle
dem k čemuž nebyl pak smír dlužníkem odvolán, jest dodatečné ujed
nání považovati za smlouvu zcela samostatnou, jež nesouvisí s vlastním 
exekučním titulem a není nesplnění ujednání toho skutečností zrušující 
nárok ze soudního smíru (§ 35 ex. ř.). 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, Rv I 579/30.) 

Dne 5. června 1929 byl ve sporu o zaplacení 5.000 Kč uzavřen soudní 
smír, podle něhož se manželé H-ovi zavázali zaplatiti Josefu N-ovi 
2.600 Kč do 30. června 1929. Smír byl uzavřen pod odkládací výminkou, 
že se stane právoplatným, nebude-li manžely H-ovými do deseti dnů 
odvolán podáním na soud. Po sepsání smíru, avšak ještě než uplynula 
lhůta k jeho odvolání, shodli se právní zástupci stran o tom, že Josef 
N. provede opravy žádané dle dopisu ze dne 10. července 1929 a že 
manželé rl-ovi, přistoupí-li Josef N. na jejich podmínku, svůj závazek 
podle smíru splní a smír nevypoví. Manželé H-ovi v desetidenní lhůtě 
na rozmýšlenou smír neodvolali, Josef N. však žádné opravy neprovedl. 
Zdráhali se proto manželé H-ovi zaplatiti částku, na níž se podle smíru 
shodli. Proti exekuci, vedené na základě onoho smíru Josefem N-em, 
žalovali manželé H-ovi o nepřípustnost eAekuce 7 důvodu § 35. ex. ř., 
odvolávajíce se na dodatečné ujednání, které Josef N. nesplnil. zaloba 
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 u
dem z těchto 

důvodů: 

Oba nižší soudy žalobu, domáhající se zrusení exekuce, zamítly, 
a dovolání, směřující proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu, 
vytýká mu z důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. nesprávné právní posouzení ve 
dvou směrech, považujíc jednak za nesprávný názor, že vznik exekuč
ního titulu nastal teprve po uplynutí lhůty stanovené k odvolání smíru, 
takže se dohoda o tom, že žalovaný opraví vady v dopise ze dne 
10. června 1929 uvedené stala před vznikem exekučního titulu, jednak 
že dodatečná smlouva je úplně samostatná, jež s vlasÍlám exekučním 
titulem nesouvisí. Vývodům dovolání nelze přisvědčiti. Odvolací soud 
právem nepovažoval dodatečné ujednání stran o provedení oprav žalo
vaným, i když se stalo ve lhůtě stanovené k odvolání smíru, za skutečnost 
nárok zrušující, nýbrž za smlouvu úplně samostatnou, jež s vlastním 
exekučním titulem nemá nic společného. Byloť ujednáním tím jen sta
noveno, že žalobci neodvolají smír, když žalovaný provede ještě žádané 
opravy. Sjednanou dohodou nebylo na platnosti smíru nic změněno, 
zejména nebyl smír tímto ujednáním zrušen ani doplněn, nýbrž přistou
pení žalovaného na dodatečné opravy bylo jen pohnutkou pro žalobce, 
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, smír neodvolali 1 bez tohoto dodatečného ujednání mohli ž,:lobci 
zdvolati smír v de;etidenní lhůtě na rozmýšlenou. Jestbže tak ~~usm:b, 
°tal se smír bez výhrady právoplatným exekučním htulem, z, ne oJ ~a
~ovanému vzešel nárok na zaplacení částky smí,re:n uje~na?e. Z o a
tečného ujednání vzešel žalobcům jen samostatny zalob?, narok ;:ta pro
vedení slíbených oprav, nic v,íce .. Podle toho, ,co, dolIceno, netreba, s~ 
bírati otázkou zda jest počltah vzmk exekucmh? htulu o~ .sepsan~ 

~míru, či ode d~e, kdy se k?nčil~, žalc:bcůJ? I~ůta k jeho ~dvolam, nebol 
tato okolnost jest v souzenem pnpade pravne nerozhodna. 

čis. 10705. 

Byla-Ii strana zastupována v advokátském sporu, v ~~é ~tolici advo' 
kátem A., odvoláni však podal a stranu v odvo~aclm nze~1 za8tut?Ova~ 
advokát B., rozsudek odvolacího soudu byl domcen a,d~oka!t! A:, jehoz 

rocesní plna moc nebyla zrušena, jest lhůtu k dovo~am pocltah o.d. to
hoto doručení, třebas advokát A. rozsudek odvo!aclho s01;d~ vrahl a 
soud ho pak doručil advokátu B., jenž podal dG neho dovolam po uply
nutí původni dovolací lhůty. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, Rv I 802/30.) 

zalobce byl v advokátském sporu zastoupen adv?kátem Dr. Emih;m 
Poem. Odvolání z rozsudku prvého soudu podal a zalobce v, opravnem 
řízení zastupoval advokát Dr. Václav V. Rozsudek odvolaclho soudu 
byl pro žalobce doručen Dr. Emilu P-ovi dne 19. prosm~e-v 1929. Dr. 
Emil P. podáním ze dne 15. ledna 1930 vrátil rozs~dek, lejz soud dal 
potom doručiti dne 27. ledna 1930 Dr. Václavu V-OVl, ktery podal dovo
lání dne 8. února 1930. 

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

Důvody: 

zalobce bvl v souzeném advokátském SpOrtl zastoupen advo~átem 
Dr. Emilem P.em, jenž se vykázal procesní. plnou :nocí ze d~e 2., brezna 
1928. Odvolání z rozsudku prvého soudu podal a zalobce v ~,zem oprav: 
ném zastupoval advokát Dr. Václav V., vykáza~ s~ procesm plnou mocI 
ze dne 26. září 1929. V procesních spisech nem vsak am zJ!lmkY o tom, 
že procesní plná moc uděle?~ žalobcem pro • E,m!lu ,P-OVI 1;yla podle 
§ 36 C. ř. S. zrušena odvolamm anebo vypovedl, takze se vsechna. do
ručení souzené právní rozepře se týkající mohla podle § ?3 prvm ?d: 
stavec C. ř. s. platně díti též tomuto zmocněnci. Vždť' .zakon nebranl 
tomu, by si strana nepřibra.la ivíce, advo~átů (§§. 4,1 tret~.?~stavec a 90 
c. ř. s.), a má-li strana nekobk z,:stupcu z:no~nenych p1!J1;:tJah sou~m 
doručení, pokládá se podle § 90 C. r. S. dorucem za vykonane, odevzd!';-h 
se jednomu z těchto zástupců stejnopis písemnosti, kterou jest doruCltL 
Rozsudek odvolacího soudu byl pro žalobce d07učen Dr. Emilu P-OVI 
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19. prosince 1929, doručení to se stalo platně a dovolací lhůta podl 
§ 505 druhý ,odstavec c. ř. s. končila dnem 2. ledna 1930. Dr. Emil pe 
teprve p,:d~mm z~ d~e 15. ledna 1930, došlým na soud dne 22. ledn~ 
! 9~0, vrahl doruceny mu rozsudek soudu prvé stolice s podotknutím 
ze zal obce v o?volacím řízení již nezast~poval. Prvý soud dal pak roz: 
sudek odvolaclho soudu doruclÍl Dr. Vaclavu V-ovi, který jej obdržel 
dne 27; ledna 1930 a podal odvolání, došlé na soud dne 8. února 1930 
tedy ,da~no po uplJ::nutí dovolací lhůty, jež nemohla býti oním druhý~ 
dorucen!m prodlo~zena (~ ?05 druhý, odstavec ~. f. s.). Z vylíčeného 
stavu vecl plyne, ze dovola,m bylo ~odano opozdene, pročež je dovolací 
soud musIl podle § 507 Co r. s. odmltnouh, an tak neučinil již soud prvé 
stollce. 

čis. 10706. 

DO~,áháno-1i se ~ vy~ovnacim dlužníku zaplacení plné kupní ceny 
za zboz1 prodané pry s vyhradou vlastnictví, aniž bylo v žalobnim ná
vrh~, uplatně".o věc!,é právo a aniž byla omezena žádost o zaplaceni na 
Z~OZI, pr?dan.e s vyhrad,ou vl~stnictví, nelze přihližeti k výhradě vlast
mctvl ~ J~st zalobu zamltnoutt, dodržel-li dlužník splátky uložené mu ve 
vyrovnam. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, Rv I 969/30.) 

Žalující firma v N. v čechách domáhala se na žalovaném v· L na 
Slove,!sku zapl~.~enícelé pO,hl~dávky za dodané zboží, ač o jměni ža
lovaneho bylo pr!Jato vyr?vnam a žalovaný plnil řádně vyrovnací splátky. 
žalo!'u o1'lrala zalobkyne o to, že si k dodanému zboží vyhradila vlast
mck~ pr~v,o; Žaloba byla zamítnuta s o u d y vše c h tří s t o I i c 
Ne] v y s S 1 m s o ude m z těchto ' 

důvodů: 

~ení !apotře~í probrati otázku, zda došlo mezi stranami k ujednání 
o vyhrede vlast,!,c~ého pr,áya a zda nižší soudy rozřešily tuto otázku 
sp':.a~ne., Žalobm ~avrh zm len na zaplacení kupní ~eny. Jde tudíž o obli· 
gacm narok, ktery, p,?dléhá vyrovnávacímu řízení (§ 46 vyr. ř. ř. ·zák. 
337 /14,~ §,49,".ar. C1S. 4070(1?15 ~.y:) a byl podle zjištění prvního 
soudu tez pnhlasen k vyrovnam, v nemz zalobkyni nebylo odepřeno pro 
tuto poh!edávku hlasovací právo. Není sporu o tom že žalovaný plnil 
dosud, zava};ky z po!vrzť;ného vyrovnání. Ježto žalobkyně neuvedla, že 
90dane zbo~~ I?r~d~r:~ s vyhradou vlastnictví bylo zcizeno, naopak uvedla, 
z~ podle zJlstem ]e]lho obchodního zástupce je téměř vše ještěnepro
dano na sklaqě (§ 21 vyr, ř. ř. zák. 337/14 a § 67 nař. čís. 4070/1915 
M. E., § ,43 Sl. XVIl!1881), zamítly právem nižší soudy žalobu na plné 
zaplacem zaza~ovane pohle.dávky. (Sb. Nejv. s. čís. 4733.) Žalobkyně 
ovsem tvrdlla, ze Sl vyhradda vlastnické právo' k dodanému zboží. Toto 
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tvrzení by bylo zajisté nehledíc k důvodu shora uvedenému, podle § 21 
VyL ř. 337/14 a § 67 nař. čís. 4070/15,M. E;, § ~3 čl. XV!I/18~1, 
velmi důležité kdyby žalobyně uplatnila v zalobmm navr~u" mkollv v~ak 
jen v žalobnÚn tvrzení, věcné právo, buď právo, vlastmcke nebo 'pravo 

zástavní podle toho, jaký obsah měla tvrzená vy~rada vla~tmct~l. Je~, 
kdyby uplatnila věcné p;-ávo" buď pr~v? vlastmck~ nebo pr,avo ~astavm, 
bylo by přihlížeti k pravu zalobkyne pko k pravu vylucovaclmu neb 
oddělnému (§ II vyf. ř. 334/I~a §_§ 18, 19pat· Čí~.,4~79/19}5 M. E.)) 
nedotčenému vyrovnacím řízemm. Zalobkyne vsak zada ,uplne ,z~plac,:n~ 
zažalované pohledávky, aniž omezila žádost, na zapl~cem z ur~lty~h veCl 
(ze zboží prodaného ~ výhradou vlastmctv!) ,~ amz uvedla, ze JSou tu 
podmínky § 21 vyf. f. 337/14 a § 67 naL ClS. 4070/15 M. E., § ~3 
čl. XVlI/1881. Této žalobě však vadí, jak shora uvede~o, okol~o~t, ze 
žalovaný dosud dodržel splátky uložené mu ve vyrovnám. Dovolam bylo 
tudíž vyhověti. 

čís. 10707. 

Zavázala-Ii se obec státu před válkou, že postaví úřední budovu, 
jest povinna tento závazek splniti. SOU?, r~zh~~ujlcí o splně?! tohoto 
závazku, uemůže se zabývati tím, zda a Jak SI muze obec opatřtb k tomu 

peníze. 
(Rozh, ze dne 18. dubna 1931, Rv 1 1861/30,) 

Notářským spisem ze dne 28. února 1912, zavázal~, se ~bec K, že 
do roka po konečném schválení plánů postavl nov~u 1.1r~dm, budovu ~ 
v ní k trvalému a bezplatnému užívání, s:~tu odevzda p,otre!,n,e a vhod~e 
místnosti pro okresní soud a pro berm urad. Schvalem planu bylo ude· 
leno ministerstvem veřejných prací výnosem ze dne 15. dubna 1913_ 
Na žádost obce byla lhůta k postavení úřednf b~dovy ministerstvem 
spravedlnosti několikráte prodloužena, posledne vynosem ze dne 23; 
května 1921 do konce roku 1923, kteréžto prodloužení bylo .posledlll 
a dalším žádostem o prodloužení minister~tvo spravedlnos!, JIŽ nev~; 
hovělo. Okresní soud v K započal svou dnnos! dne 1. brezna _191 ~ 
a byl prozatímně umístěn v obecním domě, kde jest ~oposud. Cesko
slovenský stát tvrdě že dosavadní ubytování okresmho soudu nevy· 
hovuje a že se obec' všemožně brání dostáti smluvnímu ;závazku, do
máhal se žalobou o niž tu jde, na obci K, by byla uznana povmnou 
postaviti pod důh~nem práva ve lhůtě, pěti let ?d právní m~ci roz~~d,k~ 
počínajíc novou úřední budovu a v m ,k tryalemu bezp,latn~mu U~lVam 
československého státu odevzdati potrebne a vhodne mlstnoSl! pro 
okresní soud. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žalo~'y, ,o d vol a c ! 
s o u d z těchto d ů vod ů: Žalovaná strana uznala SVU] zavazek, ktery 
na se vzala notářským spisem ze dne 28. února 1912, a není spor~ 
o tom že závazek ten pokud jde o umístění okresního soudu v nove 
úřední budově dosud ~ení splněn a že jej'. berní úřad a berní správa 
úřadují od podzimu roku 1928 v domě, krerý pro jejich úřadovny byl 

34 
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odevzdán československému státu žalovanou obcí na základě snímku 
notářského spisu ze dne 14. prosince 1928 a protokolu ze dne 29. srpna 
1929. Pokud jde o okresní soud, který v K. již l. března 1912 započal 
činnost a prozatímně byl umístěn v obecním době. bvla na žádost obce 
lhůta k postavení úřední budovy ministerstvem spravědlnosti několikráte 
prodloužena, posledně výnosem ze dne 23. května 1921 do konce roku 
1923, a dalším žádostem o prodloužení nebylo vyhověno. Hle·dě k těmto 
nesporným skutečnostem prvý soud správně posoudil a rozhodl spor 
v tom smyslu, že uznal žalovanou obec povinnou postaviti novou úřední 
bUdovu a v ní k trvalému bezplatnému užívání československého státu 
odevzdati potřebné a vhodné místnosti pro okresní soud. Pokud šlo 
o obecní úřad, byl závazek žalované obce splněn novou úmluvou, která 
se však netýkala okresního soudu, ohledně něhož původní úmluva zů
stala v platnosti. Nejde tu o privativní novaci, že část úmluvy byla 
splněna, a nevadí to splnění původní úmluvy, že odpadnou v budově, 
která se má stavěti, místnosti pro berní úřad původně určené. Z téhož 
důvodu není výrok rozsudečný, jenž jest odvoláním napaden, neurčitý, 
neboť oběma stranám jest znám rozsah původní úmluvy i rozsah ne
splněné dosud části úmluvy a, pokud jde o plány na budovu, již podle 
původního závazku jest konečné schválení plánů vyhraženo ministerstvu 
spravedlnosti, financí a veřejných prací. Zcela správně prvý soud uvedl, 
ž.e tu není absolutní nemožnosti plnění, neboť nelze pochybovati o tom ' , , 
ze zalovaná obec může postaviti pro soud budovu, jakž i jiné obce uči-
nily, a že předpisy právní jí v tom nebrání. Ovšem změnily se válečnými 
a pOVálečnými poměry velmi podstatně podmínky, za nichž dostáti 
mohla žalovaná obec svému závazku dříve a které velice ztěžují jí v ny
nější době splnění závazku, avšak přes to nečiní splnění to absolutně 
nemožným, takže nelze obec z toho dúvodu ze závazku zprostiti a o zá
niku závazku mluviti se nemůže. Žaloba není ani předčasná, neboť zá
vazek měl býti již dávno splněn a poslední lhůta prodloužená ke splnění 
záva:<ku již dávno uplynula. Soud určil k plnění lMtu pětiletou, kterou 
jest pokládati za. dostatečnou, vezmou-Ii se v úvahu veškeré okolnosti, 
bránící dřívějšímu splnění žalobního nároku. Z toho všeho vysvítá, že 
prvý soud po stránce právní spor správně posoudil a rozřešil. Odvola
telka vytýká rozpor s procesníl!li spisy, záležející v nesprávném citování 
výměru zemského úřadu v Praze, zprávy vyrovnávacího fondu ze dne 
3. března 1930, dále že prvý soud nesprávně ocenil, vlastně nedocenil 
výsldky provedených důkazů, totiž jmenovaného jíž výnosu ze dne 
3. března 1930 a dále výnosu okresního úřadu ze dne 6. srpna 1929. Ani 
tyto odvolací dúvody neshledal soud odvolací opodstatněnými, nebot' 
oba výnosy vy1ičují sice podrobně překážky financování stavby úřední 
budovy, o kterou tu jde, a prOKazují nemohoucnost obce za daných po
měrú finanční náklad se stavbou spojený nésti, avšak neprokazují ani 
v doslovu odvolatelkou vytýkaných bod absolutní nemožnosti splnění 
ialobního nároku. Věcí sporu jest uznati, zda žalovaná strana jest po
vinna žalobní nárok splniti, a uložiti žalované straně ke splnění přimě
řenou lhůtu (§ 409 c. ř. s.). Finanční mohoucnost žalované strany zkou-
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malí bude po případě věcí řízení exekučníh? p~ováděného na, základě 
)rávoplatného rozsudku. ~roto, ano bylo sp!avr:e rozhod~uto, ze Je~t ~u 
1 ávazek žalované stranv jl samou uznavany a ze tu nem abs;,lutm n~: 
~ožnosti, závazek tento splniti, musilo být!, žalo?ě vyhoveno, amz 
v úvahu přicházela otázka, jak si obe.c opatn R~m~e, pa tuto"stavbu, 
zda bude s to opatřiti si potřebné prostredky z pr1Jmu radnych CI z pro: 
středků mimořádných nebo zda bude nucena ~alov~,ná obec dovolavah 
se pomoci vyrovnávacího fondu a zda pomoci te se JI ,d~sta~e, n~bo zda 
musí hledati jiné prameny k náhradě nákladů na spl~em syeho zavazku. 
Jde tu o stejný poměr jako při žalobě proh sou~rome osobe" kde se ~o~d 
procesní rovněž netáže, zda žalovaný má pemze" k JeJ1~hz placem ~o 
uznává povinným a zda případná exekuce proh zalovanemu bude mlh 
výsledek. 

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

Důvody: 

Dovolací soud zabýval se věcně jen dúvodem § ,503 č. 4. Dovolá12í 
není oprávněno ani po této strán~e, neboť . ?~VOlaC1 soud ~os,oudrl vec 
správně po právní stránce, potvrdlv odsuzuJlcl rozsud~~. VyroK rozsnd
kový je dostatečně určitý, závazek žalované obce Jest lim stanoven do
statečně přesně a není pochybnosti o jeho obsa?u a~1 o Jeho, d?sahu. 
Jakékoli další pochybnosti jsou odklizeny tím, ze, Ihuta, k pInem byla 
stanovena na pět roků po právní moci rozsudku, Puvod~1 sm,l?uv~ obsa
žená v notářském spise z roku 1912 nebyla zrusena anI ~o!::rskym SPI
sem z roku 1928 ani skutečným odevzdáním domu pro J;ne urady., Po?le 
oné smlouvy byla obec povinna odevzdati státu potre~ne "; vhodne mlst
nosti pro okresní soud a pro berní úřad. Po~kytnuvsl mls!nosh ty .pro 
berní úřad, plnila jen částečně po?le původr:1 smlouvy. J~zto, se ~tJ an~ 
neshodly výslovně jinak, nelze mrtI za ~~, ~e pomlllul hm uplne cely 
závazek obce z původní smlouvy, Prohlasem o tom, bylo by se 1:'~~llo 
státi výslovně, neboť '1ení příčiny k názo~u, že okresm soud a berm u~a~ 
mohly a směly býti Jen v jediné budove, a l< ,P?chybn?sh o tom, p, oe 
hy původní smlouva nemohla býti stranami zme~.en~ micky v ten ;ozu:;: 
~. 'Iovaná obec zřídí pro okresní soud zvlilstm budov~, umlstm!s; 
b~r~: úřad v jiné úřední budově. Žalující stát do~~há, se pmvem sPlne~1 
závazku převzatého <::0 do okresního so~d~ :,otarsky.m, sp:sem z :0 u 
1912 Jak plyne z tohoto spisu, šlo o spInem zavazku, JeJz p!'evz3lla za!o: 
vaná'obec již usneseními z r~ů I ?03, 1909, 1911 a 1912 a Jehoz spInem 
bylo učiněno závislým na znzem okresmho soudu, ~ K. Naproh ton;u 
žádá obec v tomto sporu vlastně jen, by byla }~rostena, ze zava~ku p,o 
nedostatek peněžních prostředků k jeh~ splne~l. ~,em .sporu, ze, ~b~~ 
převzala závazek platně podle předpisu obecmho r:zem, a nezb~yal: 

. t než by závazek ten splnila. Že by nebylo ~o::né posta~lh uredm 
l:~d~~u pro okresní soud, o tom nen::ůž~, býti dnes recI, neboť Je dostatek 
pracovních sil i staviva, mimo to urcII J!. soud k tomu ?ost~tecno~ do~u. 
Zda a jú může si žalovaná obec OlJatntJ k tomu potrebne pemze, ,;:m 

.:, ' 
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ne~uze se z~bývati s~ud rozhodující. jen o tom, zda závazek z notář
.sk~h~. SpISU Je po pravu, .zda .obec 1~ pro,to povinna splniti závazek. 
ZaleZl Jen na ObCl, zda a Jak Sl opatřl pemze ke stavbě úřední budovy 
pro. okr~sní soud, mimo to ovšem na žalujícím státu, jak si vynutí plnění 
k nemuz Jest obec odsouzena. K rozhodnutí soudu stačí, že plnění o sobě 
je možné a že byla k němu poskytnuta dostatečná lhůta. Žaloba neni 
ani předčasná, neboť i po této stránce jest hleděti jen k provedení stavby 
nikoli k opatření peněžitých prostředků. Totéž platí i o poukazu do: 
v?latelky na c!ausula rebus sic stantibus. Nedomáhal-1i se stát splnění 
zavazku za doby válečné anebo poválečné, když nebylo ani pracovních 
Sll am staVIva, zachoval se podle stavu odpovídajícího oné doložce 
Dnes není k t~mu příč~ny, neboť .o~ec převzala závazek bez jakékoli vý: 
hrady, nehledlc ke svemu fmancmmu stavu. Ostatně uvedená doložka 
mo~la by s~ týk~ti také jen samého plnění, nikoliv opatření si prostředků 
k nemu potrebnych. 

čís. 10708. 

Vzniku zákonného zástavního práva podle čl. 409 obch. zák. není na 
záv~du, že se doprava stala proto, by dopravované věci byly u dopravce 
1.110zeny. 

, Zákonné zástavní p~ávo trvá alespoň tak dlouho, jak dlouho jest 
n~lad u doe~~vce ,zadrzen nebo ulozen, třebaže na sebe převzal po
vmnost, nalozlÍl s nakladem podle příkazů druhé smluvni strany. 

Zákonné zástavní právo postihuje celý náklad bez rozdílu kolik činí 
dovozné. ' 

Dopravci nelze uložiti, by věci, k nimž mu přísluší zákonné zástavní 
P~~v?! ~ydal d~uhé smluvni straně, a to ani s obmezením, že tak musí 
uClll1b Jen proh tomu, že mu tato zaplatí dovozné a skladné. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, Rv 1 1868/30.) 

ža}nvaná z~~í!atelská f.irma ?opravila zboží z továrny žalující firmy 
do ~veho sk!adlst~ ~ ta.m, Je ulozlla. Za!obu, jíž se domáhala žalobkyně 
n~ zalovane vyda?l veCl, pro c e snl s o udp r v é s t o I i c e za
~lt1. O d vol a c I, s o u d uznal žalovanou povinnou vydati žalobkyni 
veCl proh za placem dopravného a skladného. . 

Ne j vy Š š í s o u d uevyhověl dovolání ialobkyně k dovolání ža-
lované obnovil rozsudek prvého soudu. ' 

Dtlvociy: 

Ne?í sporu o tom, že žalovaná zasílatelská firma iest i povozníkem 
pod.le cl. 39? obch. ~ák., provádějíc po živnostensku dopravu nákladů, 
~mz o t~m, ze v prosmCl 1926 a v lednu 1927 převzala movitosti o které 
Jde, ze zalob.covy továrny do svéh? s~la~iš,tě v L. 3' j~ tam uložila. Jest 
proto podle cl. 409 obch. zak. opravuen 1 usudek, ze zalovaná firma na-

- čís. 10708 -
533 

byla na těchto věcech jako na nákladu zástavní právo pro všechuy po
hledávky z nákladní smlouvy, najmě pro dovozné. Není sporné, že d?
vazné dosud není zaplaceno a že žalovaná má věci dosud v uschove, 
že náklad jest u ní zadržen aneb uložen. Vzniku jejího zákonného zá: 
stavního práva nebylo závadou, že se doprava stala proto! by doprav~ne 
věci oyly u ní ~Ioženy, neboť tím n~př:stala doprava byl! po.~statny12' 
obsahem celkove smlouvy stran, a najme se nestala Jen vedle]slm plne
ním z jiné než dopravní smlouvy, jak míní dovolání ža.l0bkJně, po~ka: 
zujíc nepřímo k rozhodnutí čís. 2389 sb. Adl: C~., kde v~ak slo o pravm 
případ s odchylným skutkovým podkladem. Ze zalovana hrma nemo~1a 
nabýti zákonného zástavního práva, protože náklad, nebyl vlastn~ctV1m 
inž. Oskara B.a, nevytýká již ani dovolání a odvolaC1 soud nemUSIl t~to 
otázku podrobněji probírati ano není sporu, že inž. Oskar B. byl - Jak 
plyne též ze spisu o úp'adk~ nad i,eho jmění~ -. !~ko obchodník se zbo
žím podle § 38 živn. r reglstrovan, a ana zalU]1Cl.hrma am netvrdIla; 
že žalovaná firma, přejímajíc náklad k do~rave, n~byla bezelstna 
v tom směru, že inž. B. jest oprávněn, by o nakladu sjednal dopravu. 
Mylný je názor žalobkyně, že zásta~r:í p'rávo žalova~e fIrmy zamklo, 
jakmile po dojití nákladu do skladlste Sjednala s mz. B-em smlo~vu 
o úschově, neboť zákonné zástavní právo trvá alespoň tak ~Iouho" Ja.k 
dlouho je náklad u žalované (doyozníka) zadržen neb ulozen, ma)e 
ve lysické moci, třebaže na sebe prevzala povmnost, ~. nakladem ~aloz!l~ 
podle zvláštních příkazů druhé smluvní strany. Otazku, zda zastavm 
právo podle čl. 409 obch. zák. platí. i pro skl~dné v to~ smyslu, J3'k 
tohoto pojmu použil udvolací soud, netreba rozebl~'al!, prot~~e v souzenem 
případě zástavní právo platí zajisté pro dovozne. Jeho vyse ]e be~ ro~
hodného významu, protože zákonné zástavní, P[~vO posl!h~Je. cely na
klad bez rozdílu, kolik činí dovozné. Pro pravm posouzem veCl J~ po
sléze bez podstatného významu, že se žalovaI,1á př~d so~dem prve ~to
líce proti žalobě výslovně nebránila tvrzemm zakom;eh~ zas~avmho 
práva podle čl. 409 obch. zák. Z jejího skutkové~o a pr~vm~~ p~':dnes,l1 
plynulo s dostatečnou určitostí, že svou ob~anu mlll!0 Jme oplra. tez o za
konné zástavní právo, vzniklé způso?em Jak ,naho~e bylo vy!o~en~. N~= 
sejde na tom, že svůj náro~ nepodradll~ vyslovne ,pod U~Clty ptedpb 
zákona nebo jej dokonce podradlla pod predp}~,ktery se p~avne.ne~odll, 
neboť správné použití zákona na skutkový dej ,str~naml, pre~lozeny Jest 
povinností soudů. Posuzuje-Ii se věc podle pravmch naz?ru tut~ vylo: 
žených jest sice dáti odvolacímu soudu za pravd~, že s,e zalovall~ proh 
žalobě právem brání námitkou zákonnéhozastav~lh.o prava p,odle cl. 40~ 
obch. zák. Pak ale jest dáti za pravdu 1 dovolam zaloyane f~my, .vy. 
týkajícímu podle § 503 čís. 4 c. ř. s., že odvolací ~ou~ Jl nesmel, Ul?Zll!? 
aby vydala sporné věci žalobci, a to 31111. s 0?!fl,eze111m, ~e tak. mUSl u~m!l, 
jen z tuky do ruky, jen prol! tomu, ze zaluJtCl 11fl~~. zarov~n zaplal! do
vozné a skladné. Účinky zástavního práva pro ventele vubec a zakon· 
ného zástavního práva pro dovozníka zvláště jsou v zákoně přesn~ sta
noveny (sr. § 461 obč. zák. ~ čl. 409 .a .. 407 .?bch. zák.) a nelze Je na 
újmu věřitele obmezovati vyrokem, leJz ucmll rozsudek odvolaclbo 
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soudu. Podle něho by žalovaná musila se zpeněžením svého zástavního 
práva po případě poshověti, až jí žalobkyně jako zástavní dlužnice dlužné 
plnění nabídne z ruky do ruky. K tomu žalovaná jako zástavní věřitelka 
není povinna. Proto bylo podle toho, co nahoře vyloženo, žalobu za
mítnouti. Zamítnuta-li žaloba k dovolání žalované z důvodů nahoře vy
ložených, pozbyly ostatní dovolací vývo-dy žalované firmy, opřené o do
volací důvody § 503 čís. 2 a 4 c. ř. S., jakož i dovolací vývody žalující 
firmy, opřené o § 503 Č. 2 a 4 c. ř. s., podstatného významu. 

čís. 10709. 

Vstoupil-Ii kupitel nemovitosti do nájemní smlouvy mezi prodatelem 
a nájemcem, podle níž byl pronajímatel oprávněn dáti nájemci výpověd' 
před uplynutím sjednané nájemní doby jen, bude-Ii sám v určitém pří
padě potřebovati místnosti, neměl kupitel nemovitosti více práv k vý
povědi než prodatel a nemohl jmenovitě opírati výpovědní právo o svou 
vlastní potřebu. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, Rv I 195/31.) 

Žalovaný najal od Gustava M-a roku 1928 místnosti na pět let s tím, 
že p;onajímatel může vypov~děti smlouvu jen v případě potřeby, kdyby 
Se sam mnsll do domn nastehovati a ho spravovati. Od Gustava M-a 
koupil napotom dům žalobce a vstoupil do nájemní smlouvy Gustava 
M-a se žalovaným. Výpověď, již dal žalobce žalovanému z najaté míst
nosti, pro c e sní s o udp r v é s tol i c e k námitkám žalovaného 
zrušil. O d vol a c í s o Ll d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: 
Odvolací, soud přejímá zjištění, že žalující strana byla vyrozuměna 
o smlouve Gu~tava M-a se žal~vaným co do místnosti, o kterou jde, že 
vstoupIla do teto smlouvy na mlsto Gustava M-a a zavázala se, zprostiti 
pro datele všeho ručení a odškodniti ho za všechny nároky, které by ná
jemník při porušení smlouvy činil, že při jednání se žalobkyní Gustav M. 
kladl váhu na to, by smlouva se žalovaným byla úplně dodržena že 
pronájemce má právo vypověděti smlouvu jen v případě p{)třeby, kdyby 
se Gustav M. musIl přestěhovati do L. a spravovati sám dům. Uplat
~uje-li o~volatelka,. že se prvý ,~ou::l n~zabýval otázkou nutné potřeby 
zalobkyne co do mlstnosl!, o nez Jde, Jest poznamenati, že žalobkyně 
k tomL nic nepřednesla a důkazy. nenabídla. Odvolatelka vůbec neodů
vodňovala výpověď, uvedla jen, že se na tento nájemní poměr nevztahuje 
ochrana nájemníků. Vlastní opomenutí strany nemůže tvořiti odvolací 
důvod vadnosti řízení. Co nebylo stranami předneseno, k tomu nelze 
přihlížeti. Ano jest zjištěno, že žalovaný najal mÍstn{)st, o niž jde, na pět 
let s vyloučením výpovědi, že pronajímatel může vypověděti nájemní 
smlouvu jen v případě potřeby, při čemž jest potřebu pojímati ve smyslu 
shora uvedeném, jest správný úsudek napadeného rozsudku, že žalob
kyně není oprávněna k výpovědi. Soud musil vycházeti z § 1120 obč. 
zák., poněvadž jde o nájemní.p{)měr, kde prodejem domu nastala změna 
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v osobě pronajímatele a nájemníkovo právo nen~ v~oženo V. knihách. !Jd
volatelka činí výtku rozporu se spisy, uvádějíc, ze zalovana strana vubec 
neuplatňovala, že žalobkyně převzala závazky prodatele Gustava M:a. 
Avšak žalovaný uvedl v námitkách doslov~ě: N~vrhovatelka. vsto~p!1a 
výslovně při koupi domu v tuto smlouvu naJemm ,a vzala yyslovne na 
sebe všechny závazky dřívějšího držitele a původmho pronaJemce pana 
Gustava M-a. Netrpí tedy rozporem se spisy rozsudek. Odvolatelce lze 
přisvědčiti že nezáleží na tom co si dřívější majitel domu myshl, roz
hodné jest jen co vyslovil a ž~lobkyn.i oznámil. V tom!o ~měru p~llk~
zuje se na zjištění již uvedená. Jest Jen ~ozname~ah, ze zalobkyne vy
slovně vstoupila do smlouvy a prevzal~ v.sech~y ;avazky G~sta,va ~ ;a~ 
když jí byla oznámena informace. Nem tedy trel! osobou, nybrz pra\ll! 
nástupkyní Gustava M-a. 

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

Dúvody: 

Po právní stránce (čís. 4 .'" 503 c. ř. s.) by~a věc, nižš~1}li soudy. po~ 
souzena správně a lze dovolate\ku v tomto smeru predevslm pouka~al! 
na důvody rozsudků soudú nižších stolic, zej;néna .soudu odv?lacl~o, 
jež jsou v podstatě správrié" vyhovujíce stav?,v~cl. 1 za~onu. K vy~odum 
dovolání jest podotkno'lti jeste toto:, P?dle zpstem p!,::eho s~uc1u, s,Je~n~1 
Gustav M. jako vlastník domu, v nemz Je mlstnost, J1Z se vypo~~~ tyka, 
se žalovaným o této místnosti ná jemní. s~louv~ :-.e d~e 17· zan 1928, 
v níž si vyhradil právo, bude-li prona]atych mls~no:Ťl p.otr~bovat~, roz
vázati nájemní smlouvu ještě za trvání smluvene pel!lete ,naJemm do;by 
čtvrtletní výpovědí předčasně, a bylo při tom pod~e. vule, smluvn}ch 
stran _ totiž žalovaného a Gustava M-a - rozumel! potrebou mls!
ností "kdyby Gusta\ M. po svém pensionování yře:ídlil d~ L. a c?tel 
bv ve svém domě bydleti a -jej spravovati, -coz vsak .nelil .. prav,de~o
ďóbné«. Odvolací soud převzav zjištění prvého soudu, d~le zJlst~l, ze za
lující strana byla zpravena o smlouvě Gustava M-a se, zalovanym co do 
místnosti, o kterou jde, že vstoupila do smlouvy ~a mlsto Gustav~ M-a 
a zavázala se zprostiti prodatele všeho ručem a od~kod~lh hc~ ~a v~ec~my 
nároky, které by nájemník při porušení smlouvy čmil, ze,pn Jťd?am se 
žalobkyní Gustav M. kladl váhu na to, by smlo~v,a se zalova?ym by}!' 
úplně dodržena a že pronájemce má právo vypovedeh sml~~vu Jen v yn
padě potřeby, a vykládal stejně jako prvý soud pOJem, pr~adu potreby 
tak že by tato nastala kdyby Gustav M. se musIl prestenovah do ol. 
a s~m spravovati dům,' a usoudil, že tímto výkladem "př~padu po~řeby« 
jest vázána též žalobkyně. Dovolání žalobkyně nayad3' }ento usu~e,k 
odvolacího soudu pro právní mylnost, all nelze mu pn~vedclh. Je-,h ZJ1S
těno, že žalobkyně vstoupila do nájemní sl11;louvy .mezl.~\:em ~zalova
ným tak jak byla mezi jimi ujednána, a Je-l~ dale ,zJl,steno, ze. po~le 
tohoto ujednání byl M. oprávněn dáti žalovane!llu prev~cas~ou vypo~e<! 
před uplynutím smluvené pětileté nájemní doby Je? v p!,lpade, - ? nemz 
bylo stranami předpokládáno, že se sotva dostaVl - ze by M. sam po-

,,,. 
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třeboval místnosti z důvodu svého pensionování a přesídlení do L. -_ 
je tí!il.plně, odůyo~něn l?rávní závěr, že ž~lobkyně nemá více práva k vý
povedl, nez Je]! predchudce ve vlastl1lctvl sporného domu a že zejména 
~emůže ~akové právo opír~ti o ,svou vlaJtní potřebu. Právě proto, že 
zalo,bky?-e, vstoupila ,do naJeml1lho P?me;u mezi M-em a žalovaným, 
nepnchazl v pocet predpls § 1120 obc. zak. a nesejde ani na tom, zda 
žalobkyně byla svým smluvníkem M-em zvláště na to upozorněna že se 
právo předčasné výpovědi vztahuje jen na onen případ. Nevadí ~ni že 
po ujednání smlouvy, kterou M. prodal dům žalobkyni, a po odevzdání 
domu nemohl již nastati uvedený případ potřeby M-ovy, neboť i podle 
původní nájemní smlouvy mezi M-em a žalovaným byla nájemní smlouva 
na ,do?u pěti let zá;;~dně nevypo~ěditelná, vyjímajíc jen onen případ, 
o nemz vsak, Jak z]!steno, strany predpokládaly, že sotva nastane. 

čís. 10710. 

Tisková novela (zákon ze dne 30. května 1924·, čís. 124 sb. z. a n.). 

Náklady trestního řízení lze dobývati jen proti tomu vydateli a vlasl
~!ku peri~d!cI{ého, časol?i~u, jenž jím byl v době spáchání trestného 
emu, proh Jeho nastupcl Jen, prokázal-Ii vymáhající věřitel způsobem 
stanoveným v § 9 ex. ř., že na nástupce přešel závazek tehdejšího vy
davatele a vlastníka časopisu. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, R II 19/31.) 

V tiskovém trestním řízení byly přisouzeny vymáhajícím věřitelům 
útraty. Návrhu vymáhajících věřitelů, by jim byla k vydobylí těchto 
útrat povolena exekuce proti nyněj.šímu majiteli a vydavateli časopisu 
jenž v době ~páchání trestného činu jím ještě nebyl, s o udp r v é s to: 
II c e vyhovel, r e ~ u r s~} s o ud exekuční návrh zamítl. D ů vod y: 
P,odle § ~l, a 23 zakona C1S .. 124/1924 ,mohou náklady trestního řízení 
?yh dobyva?y na, vydavatel! a vlastmku periodického tiskopisu, což 
Jest vyme~lh v tak, ze se }oto ustanovení týká jen onoho majitele a vy
dayat~le, Jenz byl vla~tmkem a vydavatelem v době, kdy trestný čin byl 
spachan. Podle trestmho rozsudku stalo se tak dne 2S. února 1928 a 
plyne z potvrzení policejní~?, ředitelství, ~e relmrent je majitelem a vy
davatelem teprve odll. zan 1930. Nemela proto proti rekurentu býti 
exekuce povolena, poně;radž vymáhající věřitelé neprokázali způsobem 
st,a~ovenym v § 9 ex. r., že závazek tehdejšího majitele a vydávatele 
presel na rekurenta. 

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

D ů vod y: 

. Napad~né us ,nesení je, správné i ve výroku i v důvodech. Důvody ty 
JSO!! v ph;e sho~e ,s !ozh. c. 7419 sb. n. S., v němž je právní otázka, o niž 
tu Jde, vyslovne resena a rozhodnutí o ní obšírně odůvodněno. V něm 
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JSOU, v. podstatě vyvráce~y ~aké již výklady, kt~rými dovolací s~ěžovate: 
dolicuJe nespravnost pravmho nazoru rekursmho soudu. Mame se do 
volací stížnost snaží opačný právni názor opříti o § 25 zákona ze dne 
30. května 1924 čís. 124 sb. z. a n.] neboť, stanov~ jako následek t~':il 
blíže určeného odsouzení zodpověd!le~o redaktora, ze ,mmlsterstvo muze 
odejmouti jisté sazební a dopravm vyhody penodlcke':ilu ,!lskoplS!!, ,ne
prohlašuje tím zákon ještě tento tiskopis - ja~ d,ovolac~ s!lZn?st ~ml -
za nositele závazků z tiskového rozsudku, nybrz pravl hm jen, ze ona 
újma stíhá každého, kdo pro tiskopis chce použíti dopr~~y p~štou neb 
železnicí obdobně jako stíhá kohokoli povmnost nerozslrovaÍl hskop!s 
proti řádné zápo~ědi pod~e § 24 tisk., zá~. ,Sr!še lze právě z t?ho, 
že zákon v § 25 nejmenuje osoby, ktere shha uJma. tam ~tanovena, a 
v jiných ustanoveních, zejména i v § 21 je výslovně JmenUje, uSUZOV~!l; 
že chtěl mezi jednotlivými případy rozeznávati a pro každý z mch zvlasť 
stanoviti, kdo je v tom neb onom případě zodpovědný a koho stíhá 
újma, kterou z~kon hrozí, takže z okru~~ ?sob, naznačet;éh? v, § 25 
plyne nic pro usudek o okruhu osob mmenych v § 21 tehoz zakona. 
Zamítl tudíž rekursní soud exekuční žádost právem. 

čís. 10711. 

Jde o žalobu podle § 35 ex. ř., stalo-Ii se prohlášení o !apočten! te
prve po vzniku exekučního titulu, třebaže se započítatelne pohledavky 
střetly již před tím. 

Jde o žalobu podle § 36 čís. 1 ex. ř., popirá-li dlužník, že ~st~la 
předpokládaná právní posloupnost; nezáleží na tom, z kterého pravmho 
důvodu napadá tnto posloupnost. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, R II 79(31.) 

Firma L. podala na Dr. S. žalobu o zjištění, že pohledávka Dr. Ru
dolfa S-a z rozsudku krajského soudu v K. vymáhaná proti firmě L. v L. 
exekučně u okresního soudu v L. ve výši 1.333 Kč 10 h zanikla započte
ním vzájemných pohledávek firmy L. za firmou Z. z důvodu pohledávek 
za dodané motory ve výši nejméně 36.500 Kč a z důvodu útrat so~dních, 
že se postup vymáhané pohledávky Dr. Rudolfa S-a 1.333 Kc JO ,h 
s přísl. pro řízení exekuční u okresního soudu v L. uznává za neplatny, 
exekuce vedená Dr. S-em pro 1.333 Kč 10 h s přísl. ),roti finně ,L. 
u okresního soudu v L. prohlašuje se za nepřípustnou. Zaloba byla za
dána na o k r e sní m s o u děv L., jenž uznal podle žaloby. V od
volání uplatňoval žalovaný kromě jiného zmatek podle § 477 čís. } 
c. ř. s., jenž se nemohl státi příslušným pro projednávanou právní rozepn 
ani výslovným ujednáním stran, poněvadž Dodle obsahu žaloby a její 
žádosti jde o námitky podle §§ 35 a 36 čÍ>. 1 ex. ř, a poněvadž není 
sporu mezi stranami o tom, ie exekuce, o niž tu jde, byla povolena kraj
ským soudem v L., že tudíž po rozumu §§ 35 a 36 ex. ř. jest k projedná, 
vání žaloby výlučně příslušný řečený soud po rozumu § 51 ex. ř. a že 
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ne právem opírá i žalující strana, i napadený rozsudek příslušnost pro
cesního soudu o § 17 ex. ř. O d vol a c í s o u d zrušil napadený roz
sudek i s předchozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu pro místní 
a věenou nepříslušnost okresního soudu v L. O ů vod y: Podle názor" 
odvolacího soudu jest odvolateli přisvědčiti, že žaloba, o niž tu jde, jest 
kombinací žaloby podle § 35 a podle § 36 ms. I ex. ř. Pokud se týčé 
první žaloby tvrdí se zánik vymáhané pohledávky započtením. Je to 
věc v judikatuře i v teorii sporná. Ježto problém je všeobecně znám, 
není třeba jej tu široce rozvinouti. Z rozhodnutí bývalého nejvyššího 
soudu otištěných ve sbírce Ol. U. XV 5923, XVII 6996 vyplývá přesvěd
čivě, že nestačí po rozumu §§ 1438 a 1442 obč. zák. k započtení, by byly 
proti sobě pohledávky dlužníka a věřitele, nýbrž že se k započtení vy
žaduje prohlášení toho něh onoho z nich. Má tudíž odvolací soud za to, 
že o započtení může býti řeč teprve po řečeném prohlášení, nikoliv již 
dříve, třebaže tu byly již dříve pohledávky vzájemné. Ježto mezi 
stranami není sporné, že žalobkyně prohlásila teprve po vydání rozsudku 
krajského soudu v K. dne 14. prosince 1928 tvořícího titul pro exekuci 
vedenou u okresního soudu v L., že kompensuje, jde při této kompensaci 
o skutečnost vzniklou po vydání tohoto rozsudku. K tomu se ještě po
dotýká, že žalobkyně v onom směru nemohla vůbec, i kdyby byla chtěla, 
započtení svým prohlášením uskutečniti, ježto v něm měla roli žalobkyně 
a pohledávka proti ní povstala teprve tím, že spor prohrála a byla od
souzena k náhradě útrat. Že druhá část žalobní žádosti jest žalobou 
podle § 36 čís. 1 ex. ř., netřeba široce odůvodňovati, ano se tvrdí, že tu 
není právní nástupnictví podle § 9 ex. ř., pokud jde o vymáhajícíha 
věřitele; že jde formálně jen o mezitímní návrh na určení v tom ohledu, 
to jest odvolacímu sdělení přisvědčiti, ale tato okolnost mluví proti jeho 
stanovisku. Je-li však tomu tak, je v obou případech příslušný k pro
jednávání žaloby výlučně krajský soud v K., jenž jak není o tom mezi 
stranami sporu, exekuci vedenou u okresního soudu v L. povolil po roz
umu § 51 ex. ř., takže i úmluvy stran, které by tuto výlučnou přísluš
nost vyloučily, byly by neůčinné (viz rozb. nejv. soudu otištěné pod 
čís. 5795 sb. nejv. soudu). Napadený rozsudek byl proto vynesen oOU
dem, jenž se ani výslovným dohodnutím stran nemohl státi příslušným 
pro tuto rozepři, takže lnuselo býti rOLhodnuto, jak se stalo. 

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

o ů vod y: 

Rekursu nelze přiznati oprávnění, neboť jest přisvědčiti právnímu 
názoru odvolacího soudu, že tu jde v žalobu podle §§ 35 a 36 čís. I ex. ř., 
a poukazuje se stěžovatelka v tomto směru na správné odůvodnění na' 
padeného usnesení, jež nebylo vyvráceno vývody rekursu. Změnou § 4 
ex. ř., že o povolení exekuce lze za určitých předpokladů žádati i u exe
kučního soudu, nebylo nijak dotčeno ustanovení §§ 35 a 36 ex. ř., podle 
nichž žalobu podle těchto zákonných ustanovení jest podati u soudu, 
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, . '.' lení exekuce. Jest úplně ne-
u něhož bylo v prvm stoh':l. nav~zenhl~d~~k stěžovatelky, nýbrž jest 
rozhodné, kdy, vzmkly h~:~Jel:m~ělo~atelky : započtení stalo tep~v,e po 
'en rozhodne, ze se pro aselll s, , ostu u pohledávky. ucmky 
~znikU exekučníh?, htulu a po o::fa:~mbě ~dY ~e střetly započítatelné 
započie.ní vztah~JI se ~Ice n~z~~ušení o z~počítate1ných pohledá~e~ ne
pohledavky. ~v~a~ vzaJemkn~, j' ny'brž teprve projevem dluzmkovy 
nastává o sobe Jlz touto s u ,een?s I, h sb n s čís. 1082 a 2170). 
vůle, že používá prá~~ k tar~~em (~ro~~~~~á_ii 'ÚuŽnik, že nastala před
J de o žalobu podle CIS. '.-! ex. 1., ') a nese' de na tom z kterého 
pokládaná právní posloupnost (§ 9 ex. ~" Jest pioto také n~rozhodné, 
právního důvodu tuto posloupnost napa a. hl diska § 879 obč. zál<. 
že stěžovatelka nap~dabl:,. Pl~tr?st ppoťotuťt~n~visl~O stěžovatelky, tvrdí-li, 
Nelze seznah, co ma yh ZIS a~~.. h diska § 35 ex. ř. podle § 102 
že otázku platnosti po~tupu Jest reslh s 'klena příslušnými soudy, nesmí 
j. n. může žalobce o~~em, v?\lh mezi net § 17 druhý odstavec ex. ř. tu 
však voliti sou~ ne~n~lusny,§vs1~novef6 ex. ř. jiný soud prohlášen za 
nedopada, ponevadz Jest v:; a . 
příslušný. 

čís. 10712. 

'" .." ' . t' očiná tříletá promlčecí lhůta 
Pro dědice, nepnhlaslvsi s,e k de~!c v~, P hl" ením napadeného pu' 

k žalobě o zvrhnutí posledmho portzenl pro as 

sledního pořizeni. " i nenl závislé na dědické pá-
Právo odporovat!. p,;,s~e~~ímU P?:lze:!rhnOI1t! žalobou poslední pu

hlášce; i dědic nepnhlaslVsl ~~ ~uze r 'lhůtě ode dne jeho pro
řízení, ale musí žalovati v tnlete prom ceCl 

hlášení. , : k neni obmezena promlčeci 
Dědická žaloba podle § ~23 O?c. za . neni důkaz neplatnosti po

lhůtou § 1487 obě. zák:; jei!, predp'o~l~d~~.e že má dědické právo sil
sledního pořízeni, nýhrz stac~, tvrd~-h z~akO ~ ž~lovaný. Odvozuje-Ii však 
nější než žalovan~ ?et:o ,s.!~]n~ l?ra~o J vo L toho, že jest neplatné P{)·· 
žalobce s11é domnele. slln,ejSI. dedl~k~ yrá zůstalost odevzdána žalova
slednl pořízení, ~a. jeh,;,z zakl~~e § ~~3 ~~č. zák. předurčující o~zk~U, 
nému, jest i pro Jeno ?arok po e, 'T nic Do adne-Ii rozhodnuti o teto 
zda poslední pořízeni .Jest ~ep~atne CI ~tno~ti i ~alobu, uplatňující nárok 
otázce pro žalobce zaporne, jest zam 
podle § 823 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, Rv II 714/30.) 

. '" .. T máš H ze zákona a Konvent 
K pozůstalrsti po S-OVl prl!'l,asll se o hlášen~ dne 9. června 1926. 

milosrdných bratří ze závě!!, lez byla IP[O, na pořad práva Tomáše 
pozůstalostní soud poukázal pr~vop a n~ta osléze rozhodnutím nej
H-a, jehož žalOba byla p~avoplatr~2~am~~ež byla pozůstalost od~vzdána 
vyššího soudu ze dne 2. cervna, I' f' n dne 13 září 1929. Zalobol1, 
Konventu na základě odevzdaCl IS lily ze . 
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o mz tu jde, vznesenou dne 30. listopadu 1929, domáhala Se 
S-ová na Konventu, by bylo uznáno právem, že jí přísluší 
právo po S-ovi ze zákona, že žalovanému nepřísluší dědické právo, 
jest povinen uznati dědické právo žalobkyně, že se závěť zůstavitele 
prohlašuje za neplatnou, že odevzdání pozůstalosti na základě této zá~ 
věti Konventu není po právu a prohlašuje se za zrušené, že Konvent jest 
povinen vydati "šechny majetkové předměty, jež mu byly předány na 
základě odevzdací listiny. 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 posouzení věci prvým 
soudem jest správné, neboť skutečně jest žaloba podle § 1487 obL zák: 
promlčena. Žalobkyně, dovolávajíc se zákonného dědického práva, musí 
proti žalované straně jako dědičce ze závěti provésti důkaz o neplatnosti 
závěti ze dne 1. června 1926 a toto právo žalobkyně, zvrátiti onu závěť 
se promlčelo dnem 9. června 1929 (§§ 902, 1487 obč. zák.). Žalobkyně, 
jak sama přiznává a jak vidno z pozůstalostních spisů, nepřihlásila se 
k dědictví za pozůstalostního jednání a proto se jí ani netýkalo usnesení 
pozůstalostního soudu ze dne 5. října 1926, potvrzené nejvyšším soudem 
dne 30. prosince 1926, jímž byl Tomáš H. odkázán na pořad práva s dě
dickou přihláškou ze zákona. Jestliže pro Tomáše "H-a tříletá promlčeCÍ 
doba podle § 1487 obč. zák. počínala dnem pravoplatnosti tohoto uone
sení a jestliže jeho dědická přihláška by se mohla pokládati za přetržení 
promlčení, nemůže této výhody býti účastna žalobkyně, která dědickou 
přihlášku nepodala a na pořad práva odkázána nebyla. Pro ni tříletá 
promlčeCÍ lhůta započala dnem prohlášení závěti, dnem 9. června 1926, 
neboť tím dnem měla již objektivní i subjektivní možnost svůj nárok 
uplatňovati a platnost závěti zvrátiti. Jest ovšem pravda, že ten, kdo 
tvrdí, že má stejné nebo lepší právo dědické, není povinen podávati 
dědickou přihlášku za pozůstalostního řízení a prováděti před určuj ící 
spor podle § 126 nesl'. pat. a že pro jeho dědickou žalobu podanou po 
odevzdání dědictví není potí·ebí dědické přihlášky, avšak tato otázka 
nikterak nesouvisí s projednávaným sporem. Chtěla-li si žalobkyně tří-

. letou promlčeCÍ lhůtu podle § 1487 obč. zák. posunouti přes 9. červen 
1929, měla podati aspoň dědickou přihlášku a byla by mohla uplatI'ío
vati, že tato přihláška překážela běhu tříletého promlčení. Pro žalobkyni 
dědická přihláška byla by měla význam při počítání promlčeCÍ lhůty, 
činnost Tomáše H-a nemohla jí však prospěti při určování počátku pro
mlčení jejího vlastního nároku. Lichý jest poukaz odvolatelky na před
pis § 14 c. ř. s. Výhod v § 14c. ř. s. stanovených byla by se mohla 7a
lobkyně dovolávati ve sporu zahájeném Tomášem rl-em, kdyby- byla 
tehdy do tohoto sporu vstoupila jako nerozlučná společnice v rozepři, 
neboť skutečně podle povahy sporného právního poměru byl by se 
účinek rozsudku týkal i žalobkyně jako společnice v rozepři. Ježto však 
žalobkyně tehdy do sporu nevstoupila jako společnice v rozepři a roz
sudek v oné věci skončil zamítnutím žaloby, nemůže žalobkyně dnes 
tvrditi, že vede tento nový spor jako společnice v rozepři Tomáše H-a 
a že její tehdejší nečinnost nemůže jí býti na újmu při otázce promlčení 
její nynější žaloby. činnost Tomáše H-a ve sporu Ck I 27/27 byla by 
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b l d· d··k závěti .1 ři říznivém rozsudku jen tím, že by . Y a e IC a ~e • 
jí prospe a p PtI d· d· k: posloupnost ze zákona. Nem to vsak 
odpadla a by~a by nas a ~: e I~~ vykonána pro tento nynější. spor 

. činnost, k!e~a byl~. To~a~m . še ePl_a žalobkyni ani materielně am ~ro-
a neprospl~a ?na cmnos ,oma •• 'h soudu čís. 7726 sbírky nehodl se 
cesně form?ln;,; Rozhodnuti. r:~J~Yss~ o otázku zahájení rozepře. Při to~ 
na souzeny pnpad, neboť sesl J;,no d k v dřívějším sporu nezakláda 
budiž k ,~ůli úplnosti podo.tc:.no, ze roz~~ť e i při totožnosti žalobního dů
rem jUQlcatem I pro. nyneJ~1 spo:, ne. k a totožnost stran jako ne· 
vodu schází. tu totozno.st ~alobm~o naro u 411 c. ř. s.) a ani positivním 
zbytné podmmky maten~lm pravm m0C;I(§ udek o platnosti závěti vy
právním předpisem nem. ustan?ven~, ~ce ~~~~veň eo ipso určuje pl~tnost 
daný ve sporu Jednoho z?konr;'fho ~ed ~ědicům. Třicetiletého (ctyncet~
oné závěti proh ostatmm za50nnym • 1" f (§ 1478 1485 obc. 
letého) promlčení nem~že se zalo~~y,n:e ~~:~:;:t: že poslední vůie jest 
zák.), neboť am netv.rdl, am n;,na bl~~ formálně ~ůstavitelem odvolán~ 
nepravou nebo zfals~van?u, ze. y t t d není ani zdánlivé posled111 
nebo vynucena trestnym cmem, ze u e y 
vůle. I· , 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovo am. 

Důvody: 

.•. 4 ř s) není odůvodněna, neboť 
Výtka právní mylnosh (§ 5.03 CIS. c.., ··k ža10bního nároku pro-

·tl .•• ' soudy zalobu pro zam·· ) D právem zaml y 111ZSI. d'.·· í (íi 1487 obč. zák.. 0-
mlčením práva, zyrhr;'0uh posle 111 ponze~vno;t odvolacího rozsudku 
volate1činy p;ávm vyklady per;t~h~~ spr dosud dědickou přihlášku ne-
zvrátiti. Nen~ sporu o tom, Z\~t o oči~~ tříletá promlčeci Ihůt~ § 1487 
podala. Nesejde proto na tomí- 1/, . na pořad práva protoze podah 
o.hč. zák. pro dědice, ktet! by} o ~~a~l. d to kdy s~ počíná tříletá 
odporující si dědické pnhlasky, ny ;z l' e o. řihlásivší V té příčině je 
promlčecí lhůt~ pr? dědice ~ ~ědl~t~1 ~:v~o.e ~stálen pr~vní názor, j~jž 
však v písemmctvI I, V roz ~ OV~111 ·íni urohlášením napadeneho 
schvaluje též ~?vol?cl soud, z; Ihu~f !~f~~ t~diž počala dnem 9. června 
posledního ponzem. V so~zenem i~ic> tedy před podáním žaloby vzne; 
1926 a končila dnem 9. cervna " ukazu· e dovolání pro opacny 
sené až 30. listopadu 1929. Nep.rav,~~ P~oudu ~e Vídni č 587 sbírky 
svůj názor k rozhodnutí býv. r;'eJ.vy~sl °ě ·en dědiců, kteří ~e k děd!ctví 
Olaser~Unger, neboť} to se ,tyka z~elm Jd byl jinak nemohl přikazatl 
přihlási~i, )e1ik~ž by JIm pozu~~~o~~~ sO~z.). žalobkyně se .tudíž. ~~
proces111 ukol zalob;e (~~. § .. , . h d~dicům k dědictví se pnhlaslvslm 
právem domáhá .prav pnsl?sel,I~lc odala. Je pravda, že prá}o od
pro seb:, i:Ž!o. dedl;ko? pr;hlask~ě~i~é přihlášce, že !udíž i ded.lc se 
porovatI zavel! ne111 zavlsle na

h 
f slední pořízen!. Ale musI pak 

nepřihlásivší může žalo~ou. zvr, ?OU d p~ jeho vyhlášky, neboť ta se 
žalovati v tříleté promlcecl Ihute .o e ne. J. ímž se stalo odkázání na 

•. db d pravoplatnostr usnesem, ." . d·d·'ké prQdlouzl o ~ u o, • b které podaly odporuJlcl SI e Ic 
pořad práva, jen prave pro ty oso y, 
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přihlášky a byly poukázány na pořad práva. Pro svůj opacny názor 
nemůže dovolatelka ani těžiti z rozhodnutí býv. nejvyššího soudu Ve 
Vídni čís. 200 sbírky Glaser-Unger, protože z jeho odůvodnění, jak je 
uveřejněno, nelze seznati, zda žaloba nepřihlásivší se dědičky byla 
podána po lhůtě § 1487 a zda promlčení, bylo-li tu vúbec, bylo odpůrcem 
namítáno (§ 1501 obč. zák.). Co žalobkvně v této souvisloslichce do
líčiti vývody k § 771 obč. zák., není dobře srozumitelné, neboť tu nejde 
o vydědění nepominutelného dědice, o čemž ono místo zákona po
jednává. Pochybené a z valné části úplně nejasné jsou vývody, jimž se 
žalobkyně snaží opříti správnost svých právních názorů o ustanovení 
§§ 13 a 14 c. ř. s. ve spojení s rozhodnutím č. 7726 sb. n. s. ,Logický 
důsledek vývodů těch, že totiž ve sporu o platnost posledního pořízení 

. jest dědice poukázané na pořad práva pokládati za nerozlučné společ-
níky ve sporu a že se účinek sporu vztahuje ke všem dědicům, byť i se 
nepřihlásili k dědictví, vedl by spíše k úsudku pro žalobkyni nepřízni
vému, že pravoplatným zamítacím rozsudkem o žalobě, kterou se spolu
dědic Tomáš H. domáhal zvrhnouti téhož posledního pořízení, je za
bráněna cesta pro posloupnost ze zákona všem spoludědicům, tedy i ža- . 
lobkyni. Pravdu má dovolání v tom, že její žaloba je zároveň žalobou 
o dědictví podle § 823 obč. zák., že žaloba ta není obmezena promlčecí 
lhůtou § 1487 obi'. zák. a že jejím předpokladem není důkaz neplatnosti 
závěti, nýbrž že stačí, tVf·dí-li žalobce, že má dědické právo silněj.ší než 
žalovaný aneb stejné jako on. Ale své, - podle jejího mínění - lepší 
dědické právo odvozuje žalobkyně ze skutečnosti, že, jak tvrdí, je ne
platné poslední pořízení, na jehož základě pozůstalost byla odevzdána 
žalovanému Konventu jako správci nemocnice milosrdných bratří. Je 
tudíž i pro její nárok opřený o § 823 obč. zák. předurčující otázkou 
přece jen, zda poslední pořízení je, či není platné. Rozhodnutí o otázce 
té musí však, jak dolíčeno, dopadnouti pro žalobkyni záporně, čím je 
ovšem zpečetěn též záporný osud druhé žalobní žádosti podle § 823 
obč. zák. Pokus dovolatelky dolíčiti, že žalovaný Konvent své. dědické 
právo neopřel o řečené poslední pořízení, nýbrž jen "o okolnost, že je 
podle s!allOV nemocnice majitelem jakéhokoliv jmění nemocnice«, a tím 
dolíčiti, že tedy jeho titul je slabší než titul žalobkyně, selhává, protože 
její vývody, pokud jim právnicky vůbec lze rozuměti, se příčí nespor
nému obsahu pozůstalostních spisů. 

čís. 10713. 

Jest důvodem ke zmše,,! veřejné obchodní společnosti, sdělil-Ii spo
lečník společní!m, by do podniku nevstupoval, an personál jest poučen 
ho neposlouchati, a dal-Ii veřejnosti věděti, že nemá nic společného 
s druhým společníkem, a choval-Ii se k němu nepřístojně. 

K žádosti o zápis likvidace jako zákonného následku zmseni veřejné 
obchodni společnosti u rejstříkového soudu jest oprávněn kterýkoliv ze 
společníků v sobě a nemůže sporem donucovati dmhého společníka 
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k I'odání žádosti o zápis likvidace. K výmazu firmy ~ů!~ ~ojiti až p.o 
skončeni likvidace. Tu teprve nastává povinnost ohlastÍ! Itrmu k vy
mazu, jejiž splnění vynucuje rejstříkový soud. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1931, Rv II 882/30.) 

Veřejná obchodní spolr,čnost V. a F. sestávala jen 2e žalobce F-a a 
žalovaného V-a. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se F. na, V-OVl, ?y,bylo 
uznáno právem, že veřejná o?chodní společnost jest :~usena. a ze zalo; 
vaný jest povinen žádost ~ zapts Itk~ldace pokud ~e tyc~ o vymaz flrn:'_ 
svým legalisovaným podpIsem opatnlt a podalt, JInak. ~e b~ se na za 
kladě rozsudku mohl státi zápis likvidace, pokud se, tyce vym~z hrm~: 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle zaloby. J? ~ vod ',' 
čl. 125 obch. zák. důvody, pro něž může býti žádáno o zruset;l1 s?o~e:: 
nosti uvádí jen příkladmo. Podle názoru soudu JSou tako~e :du:ezlte 
důvo'dy na straně žalobcově. Žalobce, jenž már:oymn~st yro~est~ duk~z, 
v tomto směru dokázal a vzal proto soud za zJIsteno, z~ zalo\any;nap._al 
žalobci dopis ze dne 20. prosince 1928, v němž mu vy~l.ovne sdeltl, ~{ 
již do podniku nevstupoval a že personál je poučen, leho :ozk:zy pz 
neposlouchati. Tímto urážlivým způsobem dal na Je~o, ze o,~alo,~d dale 
nechce věděti ačkoliv žalobci jako veřejnému spolecníku pnslusl prav? 
kdykoliv do 'podniku vkročiti. Tím pak, že uve!eJni!, sho:a ~v:deny 
oběžník a že také in,eroval v novinách, dal opetov~e. cele ~ereJnostt 
věděti že nemá dále nic společného se svým spolecm~em, zalobcem. 
Pak-Ji se tento staralo jiný obchod, a to i inserova:, nem to. mc napa,~
r:ého. Posléze jest zjištěno, že se žalovan~ prol! z~lo.bcl ,ch.ova~ neP:I
stojným způsobem, že o něm řekl, !e }ylelt J~ko. kazdy ~el~lk, ze dos~o 
k prudkým výstupům mezi oběma, ze zalovany .dava~ op~cne rozkazy, ~: 
ho obviňoval, že vyzvedl peníze v záložně, že ~e pre~.~alobcem neboJI, 
'elikož nic nemá, a že žalobce, kdyby ~ase k ne,?u p.rtse~, zase vyho~:. 
~a základě veškerých těchto dokázanych skutecnos~1 mel soud Zd ev; 
, žalobní t)rosba jest odúvodněna. O d vol a c I s o u d nap~deny 
~~zsudek potvrdil. D ů vod y: První soud správně věc posoU,dll p~ 
stránce právní že zjištěné okolnosti postačují, by se dom~hal ~alobc~ 
zrušení společ~osti beztak fakticky zrušené. Zbývá otázka, Je:h ~al~bnt 
prosba, by bylo ul~ženo žalova~ému opatřiti žá~ost o ltkvI.dacI p,0 <tl se 
týče o výmaz firmy legaJisovanym podpIsem a JI poda!l, Jmakďe by ;~ 
mohl záois státi na základě rozsudku. Jest pravda,. z~ hlm ~ce ?en.1 
vždy nutným následkem zrnšení společenství. Nutnou Je Jen, nen:-l~ J1l1aK 
ustanoveno ve společenské smlouvě a nedoh~dh-lt se. spolecl1lcl pa 
zrušení. Z těchto dvou možností není tu ant te :lOl on~. Ze bYlo neco 
u·ednáno. nebylo tvrzeno; to by byl musil ~alova~ý nam:tatl. ~ ze o d~
h~dě nemůžo býti řeči, jest patrno z toho, ze se z~lov~ny k m nenabld,~ 
ba snažil se o vyloučení ždlobce ze spolecnosl!, o cemz bylo PJavop~~tn; 
závazně rozhodnuto. Za tohoto stavu věci ie~t. nutnou :lk~1 ace{ , e~~ 
je ~utným následkem zrušení. Současně se zaplsem zrusem spo ecno" 
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musí nastati likvidace. :žalobce by se musil .. 
s prosbou o zrušení společnosti dom 'h r ' kdybyv nespoJil tuto proSbu 
po;Jeysal ž,ádost o likvidaci, a ;ésti n~v ~ 1 znova, zalobou, b} žalovaný 
obe zalobm prosby a právní soud .' y ~~~teč~y SPO!. Pravem Spoji] 

N e J' v v , . pIavem 1 éto zalobm prosbě vyhověl 
v y s S 1 S o u d vyhověl část v v d " v . 

napadený rozsudek ve v' roku .. vecne ovolam zalovaného a změnil 
povinen svým legalisovad;m p' lffiZ bylo ~ysloveno, že žalovaný jest 
likvidace, pokud se týče o 'mZz ~Isem opatnhva podati žádost o zápis 
~ucym mohl státi zápis likvidace po~:d\ Jllltýavk z~ by Se na základě roz_ 
ze zalobní prosbu v tomto směr~ zamítl e.. cke vdyma~ f~rmy v ten smYsl, 

, ]lna ovolam nevyhověl. 

Důvody: 

Pokud jde o odsouzení žalovaného v. . 
kolovaná firma V. a F. jest od I Id' ze Jest Pvovlllen uznati, že proto_ 
~pvrávné, stavu věci i zákonu odpO~íd:'í~i2:ů zr~sena, sdílí !lejvyšší soud 
Jez nebyly vyvráceny vy 'vody do I' .1 D vo Y ~apadeneho rozsudku v Vv . vo am. ovoIatel Sl vp dV ' , smeru nestezuJe výslovně prohlavu, v rav e am v tomto 
zrušení společn~sti. Pokud však ?d Je, ze nemá, nvámitek proti zápisu 
legalisovaným podpisem opatiil J e

d 
°l ,:~souzem ~alovaného, by svým 

Se týče žádost o výmaz firmy je~/; a I ~a?ost o :aI?~s ,likvidace, pokud 
podle čís. 4 § 503 c rV s ' , v ovo am, uplatnuJlcI dovolací důvod 

. . . opravneno Podl '"VtV , 
sudku neusnesli se společníci n '·b ~. ZJIS ,em napadeného roz-
takového nebylo ujednáno ani a ZPfS? u kvzaJemneho 'Jypořádání a nic 
tedy jako zákonný následek zruV Sp? ecensv ou sml?uvou. Nastupuje tu 
o zápis likvidace jako zákonnéh

sem
, sr~~cnost':. JeJ,I likvidace. K žádosti 

kového soudu J'est oprávnevn klo ~kasle u zrusem společnosti u rejstří-
d · d ery o IV ze společ 'k' bV 

uvo y rozhodnutí čís. 7906 b ) . v m u o so e (srovnej 
donucovati žalovaného k p d' s .. v~'d s. ! tedy 1 zalobce. Nelze. Sporem 

d . v . o am za oslI o zápi ]"k'd po aÍ! zalobce sám. Likvidace s ol v r' s 1 Vl ace, an ji může 
vené zakončení společenského p ~cnos ~ Jest v kupecké, zákonem upra
~znává ještě za trvající (čl. 14f~~;~u~ák polecn0.st se v tomto období 
JIh teprve až po skončení Hkvid T' .). K vymazu fIrmy může do
firmu k výmazu jejíž spl ě' ace. u teprve nastává povinnost ohlásiti 
zák. rejstříkovi soud p~řZ~kvy~ucuJe podle ustanovení čl. 25, 26 obch. 
stránka 389, vydání z r;ku 199~)~I pokutami (Staub-Pisko komentář 

čís, 107X4. 

Kontrolní právo zaručené ti h' v • 

jest uplatňovati v řízení nespor~é~u spolecmku článkem 253 obch. zák. 

(Plenární rozhodnutí ze dne 23. dubna 1931, Pres. 916/30.) 
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Nejvyšším soudem byla různým způsobem řešena otázka, zda jest 
rozhodnouti o návrh tichého společníka ve smyslu čl. 253 obch. zák. 
v řízení sporném, či nesporném. Pro řízení sporné vyslovilo se rozhod
nutí ze dne 29. srpna 1922, č. j. Rv II 114/22/1 a ze dne ll. října 1929, 
č. j. R I 604/29/1 (čís. 9261 sb. n. s.). Naproti tomu rozhodnutí ze 
dne 5. září 1930, č. j. Rl 489/30/1 (čís. 10.112 sb. n. s.) zastává názor, 
že o návrhu tichého společníka podle čl. 253 obch. zák. jest rozhodnouti 
v řízení nesporném. V zájmu jednotnosti rozhodování byla sporná otázka 
přikázána prvním presidentem nejvyššího soudu k rozhodnutí sesHenému 
senátu, který se usnesl na právní větě v čele uvedené. 

D ů vod y: 

Předeslati jest, že sporná otázka týká se jen uplatnění kontrolních 
práv tichého společníka proti komplementáři tak, jak jsou přesně a vý
lučně upravena čl. 253 obch. zák., bez ohledu na případné smluvní 
odchylky, jimiž tato práva byla snad rozšířena neb zúžena. K názoru, 
vyjádřenému právní větou, dospěl plenární senát již z doslovu zákona. 
Názor ten jest podporován i důvody účelnosti a sdílen převážnou částí 
nejen nauky, nýbrž i judikatury. D o s lov z á k ona. článek 253 obch. 
zák. rozeznává dvojí případ. V prvém odstavci přiznává tichému spo
lečníku právo na sdělení roční bilance spolu s právem přezkumu její 
správnosti nahlédnutím do knih a do spisů. To jest obsah nor má I
ní h o kontrolního práva tichého společníka. Podle druhého odstavce 
může soud k n á vrh u ("auf den Antrag«) tichého společníka na
ř í.cl i t i (»anordnen«), jsou-Ii tu důležité důvody, aby kdy k o I i byla 
sdělena bilance anebo dána jinaká vysvětlení vedle předložení knih a 
spisů. Tu jde o právo v Ý jim e č n é, podmíněné zvláštními okolnostmi. 
Jest ovšem míti na paměti, že z článku I. uvozovacího zákona k civil
nímu řádu soudnímu vyplývá zásada, že o sporných věcech soukromo
právních jest rozhodovati v řízení sporném. Naproti tomu podle § 1 pa
tentu o řízení ve věcech nesporných má soud v nesporných právních 
věcech postupovati z úřadu nebo na návrh účastníků jen potud, pokud 
to nařizují zákony (srov. Schuster, Kommentar zum Oesetze uber das 
Verfahren ausser Streitsachen str. 13). Jde o to, zda čl. 253 obch. zák. 
obsahuje positivní předpis, odkazující věc, o niž jde, do nesporného 
řízení. Obchodní zákonník kodifikoval sice hmotné právo platné v ob
chodním styku, ale v jednotlivých jeho ustanoveních jsou náznaky, v ja
kém řízení lze se domoci .dosažení nebo ochrany hmotných práv. Ob
chodní zákonník zřejmě rozlišuje mezi řízením sporným, vyvolaným 
žalobou, a řízením nesporným, jež se zahajuje k návrhu účastníka. Tak 
obecně mluví o žalobě neb aspoI1 ji má na zřeteli ("belangen«) v článku 
27,55, III, 146, 164, 172, 194, 195 1. odst., 213, 226, 315, 349, 386, 
405 a 408. Naproti tomu ve čl. 133, 160, 1952. odst., 253, 3102. odst., 
a 407 jde vesměs o n á vrh (Antrag, Ansuchen). Nejostřeji vystupuje 
rozdíl mezi oběma způsoby řízení, které tu zákon výslovně staví proti 
.sobě, ve čl. 3 I O obch. zák. (»ohne dass es e i n e r K I a g e . . .. be-

Ci-,rilní rozhodnutí XIII. 35 
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darf« - »ha! die Bewilligung hiezu ... bei dem Hir ihn zustandigen 
rlandelsgenchte na c h z u s uch e n, von welchem hierauf..... der 
yerkauf .. ,", v, e r o r dne t w i r d«). Zde tedy zjevně zákon nazna
cUle, co m:m YY:'azem "Ansu~hen .<Antr31g)«. a »verordn,en (anol'dnen)«. 
Toto ro;,hsov~,!l ~ ?bchodmn; zakonmku, Jest tedy vedomé, nejde tu 
o pouhe zan;enovam ~Io~a »zaloba« v nekterých ustanoveních slovem 
»navrh« v predplsech Jmych. Vždyť v době vydání obchodního zákon
níka (roku 1862) bylo již zavedeno v Rakousku i řízení sporné i řízení 
nesporné (cís. p,ate?t z~ dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák.). Zcela lo
gIcky pak mlUVI dale cl. 253, druhý odstavec, obch. zák. (též čl. 160 
třetí odstavec, obch. zák.) o nařízení soudu, jež jest zakončením řízeni 
vyvolaného návrhem účastníka. Nařízení však lze vydati jen po prove
deném řízení nespo,?ém, .nikoliv po řízení sporném, jež se zahajuje ža
lobou, mko!lv pou,~ym ,navrhem, a rozhoduje se o něm zpravidla r02-
~udkem, n~(o,h nanzemm. V této souvislosti budiž poukázáno k tomu, 
ze na opacnem" st~novlsku Jes~, rozhodnutí býv. vídeňského nejvyššího 
soudu ze, dne b; ,unora 1~88 CIS. ?91, A. Cl. čís. 1387, vykládajíc, že 
doslov ;,akona ,(z~~~st, navrp, r:andlti) nevY~l1čl1je řízení sporné. Než 
tento nazor, oplrapcl se o predplsy tehdy ješte platného soudního řádu 
2 roku 1781 byl prekonán ustanoveními nového civilního řádu soudního 
z~ dne I. srpna .1895, čís. 113 ř. zák., podle něhož (§ 226 c. ř s.) pod
n~tem ke Sp?ru J~~t podání ~aloby. Z doslovu zákona se zřetelem k plat
n~m.u Clvll,!lmu radu so~dmmu plyne tudíž závěr, že »nařízením« mí
nenym v cl. 253, druhy odstavec, obch. zák. jest rozuměti usneseni 
~o~du v nesporném ř,ízer:í a že v případě, upraveném druhým odstavce~ 
c1~nku 2,5~ obch. zak. Jest postupovati řízením nesporným. Je-li však 
pnpu~!ne Jedna}l a rozhodovati o návrhu tichého společníka v případě 
illlmor,a.dnem (cJ., 25,3 ~dstavec druhý obch. zák.), platí to tím spLše 
p~? pr!p~d n0.rmalm (cl;,,~53 prvý odstavec obch. zák.). Jest ostatně 
pnznacny!" zjevem nove]slho zákonodárství. jak k tomu poukazuje 
~ Hora (Ceskoslove,nské civ.ilní právo procesní, díl 1., str. 34), že jest 
jepo sn~hou o~or pusobnostr nesporného soudnictví rozšiřovati. Pro obor 
n:mecl5eho, prava obchodníh~ jest řešení sporné otázky potudusnad
neno, ze zakon ze dne 20. kvetna 1898 o záležitostech nesporného soud
nictví y ~ 145, výslovně přik,azuje úředním soudům mimo jiné také roz
h,od;JVaSll ve ,vecech upra~enych v §§ 166 odstavec třetí a 338 odstavec 
treÍl ne~e~keho. obchodmho zákona, které korespondují s čl. 160 od-. 
stavec treh a cl. 253 odstavec druhý čsl. obchodního zákona I srov 
]astrow-Giinther: freiwillige Gerichtsbarkeit str. 212). ',' 

N~zor, k ~ěmuž do~p,ěl plenární senát výkladem zákona, jest. pod
porovan,} d u vod'y u cel n o s t i. Nezřídka bude rozpor mezi kom. 
plementarem, a hchym společníkem záležeti jen v nedorozumění nebo 
v mal!chernych po~hybách a v přílišné úzkostlivosti komplementáře 
aneb bude s~ s,!ad tyk~l! J,;n otázek formálních. Vše to může býti snadno 
od~~lze~o vyme~ou nazoru, za soudcovy intervence při jediném roku, 
nanze,nem k :,~~v!'h~« trch~ho sr:olečníka v nesp~rném řízení, aniž by 
b~lo treba, zan~JIl! n~kl~9ny a nekdy velmI vlekly spor, jímž by mohl 
bytr spolecenský pomer ucastníků úplně rozvrácen. 
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K tomuto názoru kloní Se převážná část nejen n a U k y, nýbrž i j u-
d i k a tur y. Jest to předem OU (Geschichte und Grundlehren des 
6sterrechischen Rechtsfiirsorgeverfahrens str. 101 a 102, Sborník věd 
právních a státních z roku 1904 str. 390), který v pojednání posléz na
značeném doslovně uvádí: »Konečně k zabránění tomu, aby neshody 
mezi členy obchodní společnosti nevzrostly na rozpory k otrávení spo
lečenského poměru vedoucí a aby nedohodnutí se o formální otázce 
nezpůsobilo spory, hmotné zájmy všech společníků ohrožující, byly jisté 
sporné otázky vzniklé mezi členy obchodní společnosti, vy hra z e n y 
projednání v řízení nesporném. To platí nepochybně, má-li se státi roz
hodnutí o právu .... komanditisty a tichého společníka na dodání opisu 
každoroční bilance (čl. 160, 253 obch. zák.), jakožto rozhodnutí u opráv
nění normálním, poněvadž dokonce nárok mimořádný, zvláštními okol
nostmi odůvodněné právo posléze dotčených dvou druhů společníků 
proti společnosti, pokud se týče proti majiteli závodu, aby jim zřídil bi
lanci a podal vysvětlení, v Ý s lov n ě d o říz e n í nes p or n é h o 
byl Y o d k á z á n y (čl. 160-lll., 253-11. obch. zák)«. Podobně Rin
telen ("Orundriss des Verfahrens ausser Streitsachen str. 4 odsl. IV. 
čís. 3«). "Gewisse Streitigkeiten aus Oemeinschaftsverhaltnissen sind 
mit Riicksicht auf die zWlschen den Parleien bestehende Verbindung 
und die Mannigfaltigkeit der dadurch beriihrlen Verhaltnisse zur Ent
scbeidung der freiwilligen Oerichtsbarkeit zugewiesen, teilweise mit, 
haufig aber ohne Vorbehalt des ordentlichen Rechtsweges. Hieher ge
h5ren gewiss Streitigkeilen zwischen Miteigenthumern (§§ 850 ff 
ABGB.) zwischen Oesellschaftern (z. B. Art. .... 160 HOB.) .... « 
1 když Rintelen uvádí mezi příkladmo citovanými paragrafy jen člá
nek 160 obch. zák. nikoli také čl. 253 obch. zák., nemůže býti pochyb
nosti, že tytéž úvaby platí i o právu tichého společníka, poněvadž čl~
nek 160 (odstavec prvý a třetí) a článek 253 (odstavec prvý a druhy) 
obch. zák. isou zcela obdobné. ba v hlavní věci doslovně stejné, takže 
kontrolní práva komanditisty 'i tichého společníka těmito články upra
vená jsou totožná. To jest literaturou bezvýjimečně uznáno (sr. Randa, 
Das osterreichische Handelsrecht ll. vydání, ll. svazek, str. 150, Herr
mann-Otavský Všeobecný zákonník obchodní, str. 266, Wenig,. Pří
ručka obchoddího práva, sešit 4, str. 68, Canstein, Lehrbuch des 6ster
reichischen Handelsrechtes str. 654, Pollitzer, Das 6sterreichische Han
delsrecht, str. 222, Pisko, Lehrbuch des osterreichischen Handelsrechtes, 
str. 369, Staub:Pisko, Kommentar zum allg. d. Handelsgesetzbuch, Aus· 
gabe lUr Oesterreich ll. vydání, 1. svazek, str. 917/918, Slaub, Kommen
tar zum Handelso'esetzbuche l. Bd., 2. Halfte, str. 1340 pOZll. 9 k § 338 
něm. obch. zák. ;; 1. Bd., 1. Halfte str. 742. pozn. 7 k § 166 něm. ob ch; 
zák. a Cosack Lehrbuch des Handelsrechtes str. 566; srov. k tomu take 
rozhodnutí Čí~. 1477 a 4702 sb. n. s.). Uvedení již komentatoh,něu:ec-
kého obchodního zákonníka uznávají také vesměs, že kontrolm prava 
komanditisty a tichého společníka (§§, 166 třetí, ods!~vec, a 338 t~etí 
odstavec něm. obch. zák.) jest zásadn~ uplatmh v nz~m nesporne~, 
poukazujíce arciť také k výslovnému predplsu § 145 zakona o za1ezl-

35' 
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tostech nesporného soudnictví. Tímto předpisem byl pro obor německého 
obchodního práva překonán opačný názor, jejž zastávali: Hahn (Kom
mentar zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch 1894, 1(632) 
Renaud (Kommanditgesellschaften, str. 331) a FOrtsch (Kommentar zu~ 
Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch, pozn. 5). Ale i ostatní ko
mentatoři, pokud se spornou otázkou vůbec obírají, až na Piska, který 
v komentáři Staub-Pisko a ve svém systému zastává opačné stanovisko, 
o čemž ještě bude pojednáno, vyslovují se pro řízení nesporné. Tak na 
příklad praví Randa (1. c): "Die Geltendmachung dieses Rechtes 
(čl. 160,253 obch. zák.) geschieht im ausserstrittigen Vel'
fahren, indem das Handelsgericht auf Grund eines Ansuchens des Kom
manditisten, oder des offenen oder sti11en Oesellschafters dem Vel'
pf!ichteten den entsprechenden Auftrag erteil!. Nul' wenn die Orund
lagen der n o l' m a len Berechtigung der Oesellsrhafter (Art. 105, 160, 
253 HOB.) streitig sind, bedarf es der K I a g e«. Canstein pak na 
str. 527 uvádí: "Dem Komanditisten steht ein fortlaufendes Control1< 
recht nicht zu, jedoch kann das Handelsgericht auf den Antrag (O e
s u c hl eines Kommanditisten, wenn wichtige Oriinde dazu vorlieg-en 
(nach eventuell schrift1icher Vernehmung aller Oesellschafter) die Mit
teilung einer Bilanz oder sonstige Aufklarungen nebst Vorlegung der 
Biicher und Papiere zu jeder Zeit anordnen (Art. 160 HOB.). Pisko 
(Lehrbuch, str. 340) prohlašuje prostě, bez bližšího odůvodnění: »Ein 
solehes Beg-ehren (čl. 253 obch. zák.) ist nicht im ausserstrittigen Vel'
fahren - wie der O. O. H. mehrmals ausgesprochen hat - sondern 
im Wege der Klag.e geltend zU machen«. Rozhodnutí, jichž se dovolává, 
necituje. Jest si povšimnouti i toho, že Hartmann ve svém vydání "ne
sporného řízení« uvedl u § I nesp. říz. v poznámce pod I, III, že do 
ohoru nesporného řízení spadá zvláště také: "vypořádání neshod mezi' 
společníky ohchodní společnosti o žádosti komanditisty a tichého spo
lečníka za písemnou roční uzávěrku (čl. 160 a 253 obch. zák.)«. 

Správnost zastávaného názoru lze však doložiti i jud i k a tur o u. 
Tak bývalý nejvyšší soud ve Vídni ve většině případů rozhodl v tomto 
smyslu. Jsou to zejména rozhodnutí uveřejněná ve sbírce Adler:Clemens 
pod čís. 932, 1194, 1618 a 1837, která se přímo vyslovují pro řízení 
nesporné, pak rozhodnutí čís. 335, které se sporné otázky dotýká jen 
nepřímo, a posléze i vyhýbavé rozhodnutí čís. 1260 (»selbst wenn man 
ein darauf abzielendes Begehren im ausserstrittigen Verfahren als zu
Uissig ansehen wollte«). Stejně rozhodl také nejvyšší soud čsl. pod 
čís. I 0.112 sb. n. s. Také rozhodnutí čís. 1477 a 4702 sb. n. s., která 
sice řeší jiné otázky, zmiňují se při rozboru kontrolních práv lichého 
společníka jen o jeho "žádosti« a o »nařízení« soudu. I nyněj.ší vídeňský 
nejvyšší soud vyslovil se otevřeně v rozh. ze dne 14. února 1922: Ob II 
96(22 sv. IV., čís. 21 a ze dne 28. srpna 1928 Ob 691(28 sv. X., čís. 210 
pro řízení nesporné. 

Z a stá n c i o pač n é h o mí n ě n í opírají se zřejmě o vývody 
komentáře Staub-Piskova k čl. 40, 160 a 253 obch. zák. (srov. k tomu 
rozhodnutí č. j. Rv II 114(22(1 a čís. 9261 sb. n. s.). Těžiště úvah 
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) 

V" lastně jen ve výkladu čl. 40 obch. 
tO,hoto k?m;ntáře h\s:J: ~ 62 , pSia~~v~p~sobu řízení při uplatnění pr~va 
zak., zejmena s I: a u. ., d h tomto článku uvedenych. 
k předložení obchodm~~ kn~h, v pnP31 e~ v římo se zřetelem k před
Pokud se však komen~ar dotýka sporn,e °dtazkr p žádá-li se o předložení 

. ·1 253 obch zak vyslOVUje zasa u, ze, . ' h plSU C. . . , .. , , áležitostech spolecenskyc »na 

~~ih na
m ;á~l~děz ~Ih ~U ~hchs Pz~~, tje~ t~~t~, ~r~: ouW:~}~keJt ~b~ 

k a ž d Ý ji n Ý žalobou«. Napro:l.?mU, za a , v čl 40 obch. 
chodnís~ ~ni~ ~v. e, ~ p o,: u Y. zal~z~~si~~~ ~v~ťe~~~h obch.· zák., děje 
zák., pn cem.z .za~1am fmuz~ byl! h~rVlastní odůvodnění vyslovené these 
se tak samozrejme ve or~e navr "k rávčl 160 třetí odst. a 
(žaloba či žádost), a to ~en ~~ do ~~, °f:ntb kome~tář při výkladech 
čl. 253 druhý odst. obc . za ., uva I , • říslušn' m aby nařídil 
o čl., I?O,obch.,zák.,(Skt~ ~91~)' ~~e ~P~f~~~:e/jinaká Yvv~vět1ení, jes! 
z dulezltých duvodu, ,Y, o I ~ e em ., I á na zřeteli jen s P o I' n e 
řádný soudce procesm, jezto pry t~ndo clane ~ n;.ý třeba přezkumu a soud
případy, neboť, js?u-li st~an.x za fe nf':ae~~~ zda jso'u tu důležité dů
covského usnesem a nezaleZl pa, an, t opačného zde zastávaného 
vody. Le~ těmito ,úvahamI neI.J!. spravd~~o že čl. 253 upravuje n:jen 
názoru nijak vyvracena'

l 
~to jl~ dO~~hého' společníka, nýbrž i zpusob 

materielní obsah kontra m o prav~ . I'.t' nímž nemají čl. 37 
řízení při jeho upl~tněn!.!~sVO Ó:~i~s3ra~s 3n~, o~ch. zák., jichž plat~ 
až 39 a 40 obch. zak. mc clm 1. a 'h za'kona k civilnímu řádu 

h ' ·1 VII čís 4 uvozovaCI o . ..' 
nost byla zac ova~a c '. t k' • dložení obchodních knih (edlcm po-
soudnímu, stanOVl pov~nn~s , I PJ~y spojené s jich nepředložením. J ~011 
vinnost) za sporU a pravm n~~ ~ roti obecným normám civilního radu 
to specielní předpISY proc~su~ m p 303 a násl) za ú čel e m p l' o -
soudního, jednajícím o edICI !:sh~ ~~~ .1 40 obch zák. upravující po
ve den í d ů. k a,z u. Rov~ez pr~ plS ~vinnost ko~unikační), a to je~ 
vinnost ke sdelem obc~odmch k?~ (p. o týkají dědictví, společenstvl 
v určitých věcec,h, tol!; v t,akovyck Jez -= kdy může soud naříditi sdě
statků rozdělem spolecnosl! a kon ursu ,," h cel e' h o obsahu -

, , k'h k ' ln é m u seznam jlC 
lení o~cho?mch m uP, hodnutí bývalého nejvyššího soudu ve 
jest predplsem P~? sebf 9~~VRI1\58(12 ve sbírce Dra Gustava Fuc~se 
Vídni ze dne I. 1'IJna '. .'·1 253 ouch zák. pro hcheho 
čís. 70). Práva a povinn?~l! p}Y?OUCI z ~ . ln ě s p~ávy vyplývajícími 
společníka a, komp:ementa~eh bez\ p M~ht b~ tedy na př. 'tichý spoléč!'ík 
z čl. 37 a nasl. a cl. 40 oe. za. • k řípravě svých obran) pred
i za sporu žádal! pro seb e (na tr.·1 153 obch. zák. u příslušného 
ložení obcho~ních kmh, atd. ~e smKs ~ b' 10 komplementářem odpíráno. 
soudu v ceste nesporne, kdy y, m J. přednésti všecky okolnosl! pro 
To plyne z úvahy, že stran~ ma za sp,or aže není účelem provedení 
spor rozhodné a nabídnoul! "o mc~ duk~zy tro' oval své základní před
důkazů, abLstra?y teprve z pc,? Vyt~~~u S~~olejčníkJ, by nepoužil svéh.o 
nesy. Nemuze byl! pr?to branen~ iC ří adě jako žalovanému umoz· 
práva čl. 253 obc~. zak.l.by mu y. o po k '~k 'e k tomu povinen (§ 24~, 

. něno ve sporu zaujal! urcde stahnovdlskť ~, , ~léh~ nejvyššího soudu víden-
266' c ř. s.). Ani uvedená roz o nu I , yv d '·1 40 obch. zák. 
ského' nedovozují příslušnost nesporneho sou ce z c. 

ji 
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Rozh. čís. 1194 a 1837 budují jen na čl. 253 obch za 'k rovne""s 93 
kt ' k d 'd'" . " Z CI. 2 ere, po u uva 1 1 cl. 40 obch. zák. odůvodiiuj' e j'l'm j'en . , 
k dVl' I ' h . , , povmnost 

s e ,,:m c e ~.,o. o b s ~? u kmh, po prípadě i po zrušení společ_ 
nos!! Cl s; 1618 r~sl jve n ~r.1pad čl. 40 (d~dicové) a poukazuje k čl. 253 
potud, ze ~m ,!u ~fI :d1C~ km~, nemUS1 soudce intervenovati. A že 
1 v,';lesp?rnem l!Z,em V cetnych pnp~dech upravují se poměry účastníků 
ktel! nejSOU ve vecl za jedno nepotřebuj'e bližšího vy'kladu Tak' , 

, Y, , O" d' . e v ne~ 
spornem flzem muze Sou ce posouditi zda jsou tu "důležité důvod 
a pod~e t?ho učiniti, příslušné ,:patřen'í. Při důsledném provádění ~«: 
slov~';le za~ady nem afC1 vylouceno použití obecně platného předpiZu 
~ 2 C1S. 7 cls"pa!. z~ dne 9:.~':.p~a 1854 čís. 208 ř. zák., ukázalo-li bv se 
ze rozhodnu!!. ZaV}Sl na zllstem takových sporných okolností, které b' 
mohly bylI ob]as?en)' J~n fo;málním průvodním řízením, a kde by tel 
bylo nutno poukazatI ucastmky na pořad práva. (Tak rozhodputí cl y 
2d4. le9nd~ 1930, ~ ',967/29, čís. sb. 9562.) Bylo proto ke sporné ~~áz~: 
o pove etI pravm vetou, uvedenou v čele. ' 

čís, 10715. 

Netře,?a o~vědči!i, ,že ob~va .po?1e § 812 obč. zák. jest důvodná, stačí 
konkret?~ oduv?dnena, sU?Jekltvm obava navrhovatelova, že by nárok 
mO~1 byb ,ohrozen smlsemm, a olwlnost, že ohroženi podle stavu věci 
nem vylouceno. 

, Ok?It?0sti, ~e od~azovnik podal na dědice žalobu o vydáni odkazů 
a ze dedl~ p~att. pozustalos!ni dl~hy, ne,?důvo,diiuji o sobě obavu podle 
§ ,8!~ obe. za~., obava ta Jest vsak oduvodnena tim, že dědic používá' 
v~ežku ~ poz~stalostního obchodu pro sebe a že kryJ'e z něho 'd' 
sve domacnosh. vy aJe 

,Dě?ic ~á ~rávo .?dyrátiti odděleni pozůstaloslniho jmění podle § 812 
obe. zak. hm, ze Za]lstt navrhovatele. 

(Rozh. ze dne 23. dubna 1931, R I 244/31.) 

Notář. jako s?ud,ní komisař učinil k návrhu nepominutelné dědičky a ' 
odkazovmc opatrem, by bylo podle § 812 obč za 'k odde'len' , t I t .. v. d' , , d' . " o pozus a
os ~l Jmem? J~e,m, edice ze záv~ti a ustanoven opatrovník ke. s rávě 

poZtlstalostnlho Jmem. Rozkladu dedice ze závěti p o z Ů s tal p t ' 
s o u d nevyh~věl a opatře!'{ soudního komi~aře schválil. Rek ~ : s ~ : 
~ o ~,d, vyhovel ,rekursu dedlce ze závěti, neschválil opatření soudního 

om,lcare a z~mltl nay~h ,nepominutelné dědičky a odkazovnic by li 10 
oddeleno, pozustal~st!,l Jm~m od jmenídědice ze závěti a by byl 'zříIen 
opatro~lll~ ke sprav~ ~ozust~lostního jmění. D ů vod y: Vývody stíž
nost,l, Jbmlz se napada, z.e P!vy, sou1 svěřil soudnímu komisaři rozhodnutí ' 
o, navr '!' ?epoml?u~eh:e dedlcky a odkazovnic na oddělení pozůstalost
mho lIDem od Jmem dedlcova a na ustanovení opatrovníka ke správě 1'0-
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zůstalostního jmění staly se bezpředmětnými tím, že prvý soud opatření 
soudního komisaře 'schválil, takže jest na věc hleděti tak, jako, by opa
tření to učinil sám soud, Jest proto jen 'lvážiti, zda nařízení odděl:ní 
jmění a ustanovení opatrovníka jest zákonem od~vodněno. Tu jest v~ak 
přisvědčiti výtce stěžovatelově, .že pro t~to opat~'ení, n~by10 zak?n!,eh,o 
důvodu neboť podmínkou oddelem 1'ozustalostlllho Jmem od Jmem de
dicova 'jest důvodná obava nepominutelného dědice (odkazovníka), že 
by mohli býti poškozeni na svém nároku smísením pozů~talosti se j~ě
ním dědicovým, Prvý soud považoval tuto obavu za oduvodnenou 11m, 
že odkazovnice podaly na dědice žaloby o vydání odkazů, Po·dání ža
loby bylo však lze nejvýše pokládati za osvědčení nároku na odkazy, 
nikoliv však za osvědčení obavy před smísením jměnL Ani to, že dědic 
platí dluhy pozůstalostní, neodůvodňuje obavu ve smyslu § 812 obč. 
zák., neboť pozůstalostní dluhy jest uspokojiti před nároky nepommu
telné dědičky a odkazovnic. Proto jest pro tyto osoby bez významu, zda 
se placení pozůstalostních dluhů děje, třebaže domněle jest pozů~t~~ost 
předlužena, poněvadž, je-li tomu tak, nemohou nepommutelná ded1cka 
a odkazovnice vůbec přijíti se svými nároky na řad~, takže ~elze mlu'
viti ani o ohrožení jejich nároků. Neprávem klade prvy soud duraz na to, 
že stěžovatel ani nevyvrací že pozůstalostní jmění vede neodděleně od 
svého neboť z toho o sobě nenlyne ohrožení pozůstalostního jmění. 
Avšak ani další důvody přednesené navrhovatelkami pro oddělení po
zůstalostního jmění a pro jmenování opatrovníka pozůstalosti !,ejsou 
případné, neboť další vedení obchodu patřícího do l!0zůs!~l~stt ded)cem 
na účet pozůstalosti a za tím účelem nákup a prodej ZbOZ1 Jest pro 1'0-
zůstalos{ výhodné zejména, an podle tvrzení na~rho~atelek p:~n~ z ob
chodu značný zisk. Na tvrzení navrhovat~lek, zve de~lc pouz1ya ZlS~U 
z pozůstalostn!ho obchodu pro sebe a kryje z neho vydaje sve domac; 
nosti, nelze vzíti zřetel, an to dědic popřel a navrhovatelky pro sve 
tvrzení nenabídly osvědčení. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
prvému soudu, že podle směrnic uvedených v odůvodnění tohoto usne
sení ve věci dále jednal. 

Důvody: 

Rekursní soud odepřel návrhu stěžovatelek na oddělení pozůstalosti 
ve smyslu ~ 812 obč. zák. opr~vnění pr,: ne~ostat~k zákon?ého, d~v?du, 
vycházeje z názoru, že podmmkou oddelem pozustalostmho J~enl ~d 
jmění dědicova jest důvodná a osvědčená obava nepommutelneho de
dice (odkazovníka), že by mohli býti poškozeni na svém, nároku, s,?-í
sením pozůstalosti se jměním dědicovým. Leč názor ten Je mylny, l<Lk 
právem vytýká dovolací stížnos!. Nauka (Stubenrauch I str. 99~, a 
Krainz-Ehrenzweirr Erbrecht § 516 str. 496), 1 JudIkatura (rozh, ClS. 
492, 3812 sb. n. ;) jsou za jedno v tom, že netřeba osvědčiti, že obava 
podle ·5 812 obč. zák. jest dúvodná, stačí konkretně odůvodněná subjek
tivní obava navrhovatelova, že by nárok smísením mohl býti ohroien, 
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a okolnost, že ohrožení podle stavu věci není vyloučeno: Ovšem okol
nosti tvrzené stěžovatelkami, že odkazovnice podaly na dědice žalobu 
o vydání odkazů a že dědic platí dluhy pozůstalostní, neodůvodňují 
v čemž jest přisvědčiti rekursnímu soudu, o sobě obavu podle § 812 
obč. zák. Leč stěžovatelky uvedly dále k odůvodnění návrhu, že dědiC! 
používá výtěžku z pozůstalostního obchodu pro sebe a kryje z něho 
výdaje své domácnosti. Tato okolnost, která podle stavu věci není vy
loučena a poukazuje i k tomu, že dědic směšuje pozůstalostní jmění se 
svým jměním, odůvodňuje však i ouavu stěžovatdek, že takovým sm~
sením by mohl býti ohrožen jejich nárok. Návrh stěžovatelek měl by 
podle toho oporu v zákoně a jsou proto i oprávněné výtky dovolací stíž
nosti proti napadenému usnesení z důvodu nesprávného právního po
souzení věci. Leč přes to nelze ještě vyhověti návrhu stěžovatelek. Nej
vyšší soud vyslovil a odůvodnil v rozh. čís. 9379 sb. n. s. shodně s ná
zorem nauky zásadu, že dědic má právo odvrátiti oddělení pozůstalost
ního jmění podle § 812 obč. zák. tím, že zajistí navrhovatele. Podle ob
sahu spisů nabízel se dědic opětovně k tomu, že zajistí i nároky od
kazovnic, i nárok nepominutelné dědičky. První soud se tímto návrhem 
dědicovým věcně nezabýval, jsa názoru, že dědic nemůže zabrániti na
vrhovanému oddělení jmění a jeho správě, jsou-li osvědčeny obavy ne
pominutelné dědičky, že jest její nárok ohrožen správou pozůstalosti 
dědicem. Názor ten se však neshoduje s onou zásadou, od niž upustiti 
nemá nejvyšší soud příčinu. Bude tedy na prvním soudu, by o dědicově 
návrhu, jejž dědic ostatně opakoval i v rozkladu i ve stížnosti, vytýkaje' 
z tohoto důvodu i vadnost řízení, věcně jednal a rozhodl a podle vý
sledku rozhodl pak i o návrhu stěžovatelek na oddělení pozůstalostního 
jmění podle § 812 obě. zák. 

čís. 10716. 

Byla-Ii původní úmluva o výměnku nahrazena pozdější úplně novou 
úmluvou o vyplacení peněžité jistiny, nelze použiti předpisu § 330 ex. ř. 

Posouzení nezbytnosti reluta za výměnek jest ponecháno volnému 
soudcovskému uvážení. 

(Rozh. ze dne 23. dubna 1931, R I 270;31.) 

Exekuci na peněžitou pohledávku, jež vázla pro dlužníka na nemovi
tosti místo plnění výměnkU, s o udp r v é s t o I i ce k dlužníkovu 
návrhu zrušil, maje za to, že jde o výměnek. Rek u r sní s o'u d na
padené usnesení potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o u d zamítl dlužníkův návrh na zrušení exekuce. 

Důvody; 

Předeslati jest, že dovolací rekurs jest přípustný, ač jde o souhlasná 
usnesení nižších soudů, neboť soud prvé stolice rozhodl usnesením ze 
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I" ou závaznost dřívějším 
dne 23 ledna 1931, výslovně se ~dhvO avuadJue nzea ~vne 13 června 1930 po

, " h dutím rekursm o so Cl • ", r 
zrusovac~t.? roz on". 1930 ve kterém byl vysl<;~en pr:,~m nazo , 
kud se tyce ze dne I; z~n k ' ; proto exekuce jest pnpustna jen s ome
že jde o relutum za vy~ene ,a k z d I dubna 1925 Č. 66 sb. z. a n. 
zením podle § ?~? ex. r. a za ona ze ne . 
(viz rozhodnuh C1S. 3292 sb. n. s.):, . 'vněnost Stěžovatel právem 

Dovolacímu rekurs~, nel3'e ~pnÍ! °l~~~í odobné výměnku a sledu
dovozuje, že v ~omto,pnpade ~eJde o, ~a míslě použití předpisu ~ 33? 
jící účel zaopatrovac1 a ze pro o ~eť~ávku pro kterou jest na z:,kl~de 
eX. ř. Tato exekuce s~ 'yede g~5P~lo~eno p;ávo zástavní pro povm~eho 
smlouvy ze dne 29. r:Jna I 'Ik AI' ii B-ovou která již zemrela, 
Františka B-a a pro jeho ,manze u Ol~ 'měná ujednaný vod: 
V odstavci ll. smlouvy Jest uvedeno, z~, Y) 925 nenabýv.í účinnosll 
stavci II b) notářského spisu z~ dn~ 17: zan'úují místo něho vyplacení 
a že si manželé František a ~lo~sle . -~vJI VY;ť1 bude bezúročná a má býti 
jistiny 6.000 Kč, která se za)'sll nAf~e .. o~ 'vým po částkách podle je
vyplacena manžel~,m .F!anlls):u a, ' ~:~~ n;~chopnosti k výdělku. V pů
jich potřeby a pozadam v prlj~ade Jea 17 áří 1925 bylo ovšem uJed
vodní smlouvě, v ,:?t~řské~ SpISU zeti~~ a 'Áloisie B-ovy jako výměne~ 
náno pro postUPUJ1C1 manzelr ~ran , " atelů ošetřování ve zdrav1 
úplné zaopatření v jídle a plÍl ?rI, stole l?~~J1mnebudou_li postupitelé! sami 
i v nemoci a čištění i správky ,sa u ~ br,; ~, toto plnění sledovalo účel 
s to, by si je op~třili, a, nem poc y h~~a{e ředpis § 330 ex, ř. Avšak 
zaopatřovací, takze na ne by se, v~ta 'h P lnění nenabyla podle po
úmluva o poskytování tgh9.t.~ VYf~f~o;{~b~c ~činnosti a byla nahraze?.~ 
zděj.Ší smlouvy Ze dne 2 . rlJra " ěžité jistiny ve které nelze j1Z 
liplně novou úmluvou, o ,:\,p acem I;en čas živ~ta postupitelů nebo 
spatřovati 1.hr~du p'O~lt!<U neb~, P{~ J;ravv jejich budoucí výživy, a 
vůbec na neJaky urc1tý cas}~ uee e " , ohledávku kterou Sl oprav-

, . 'b" d o""'cejnou penezlll p "t .' t zaopatrem, ny rz J e o .. uy dl "1 k iakémukoliv úcelu, aKze u 
nění mohli dáti vyplahll po y e sve vUI ~ .' mu podobny' ch totiž účel 

" d t t' k vym' enku a p nem 1e ' 't 10 

schaz1 po s a ny zna , ," tření zestárlých postuDl e u ne-
sledující úpravu budouc1 ~yzlVYhadza~?a" 2311 5148 5766, 6610 
movitého statku. (Srovnej roz o nu 1 C1S. , ' 
sb. n. s.) 'k " ědčiti i v tom, že, i kdyby na-

Dovolacímu rekursu Jest vsa ,pnsv, měnkové není tu dalšího před-
krásně šlo o peněžní }elutu~'t~~s~f~~ho~~ reluta pro dlužn!ka nebo pro 
pokladu § 33q ex. ,r;'.l!ez y, I 'né domácnost!. Vyklad nez~rt
členy jeho rodmy" ZlJ1C1 s, mm ve spo ecému uvážení (rozhodnutí C1S. 
nosti jest ponechan ,vol~~mu ~oUd~~V~ to otázku samostatně přez~o?-
2116 sb. n. s.) a neJvyssl sou muze :' dnesu ovinného a ze SpISU, 
mati. A v té příči~ě v'yš~~,:'~le~osvé ~~~Iedávk? již vybral, ale nik?liv 
jichž se dovolaval, ~e s; ve, Sl ~a~ k za ravení převodních poplatku ~ 
na výživu a zaopatrem, nybrz Jen t 11 svému synovi Josefu B-ov!. 
procesních útrat, a že zbytek ros OUPI, ně že pohledávka o kterou 
Tímto jednáním projmi pOyl~ny ~~el~ Ja~a~patření takže ~epadá na 
jde není mu nezbytnou k Je. o yyZ1V~ a. ho výděleČná schopnosí jest 

'hli že povinný jest nemaJetny a ze Je 
~~ez~na pro stáří a churavost. 
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čís, 10717. 

Den 26. prosince není co d "'t" 
stejno, že se v tento den odpoled~ pOCt andt lhůt dnem svátečním 

e u SOu u a na poště neúj'adu j~. 

(Rozh. ze dne 23. dubna 1931. R J 291/31.) 

O d vol a c í s o u d d 't ' , • 
sudek soudu prvé stOlic~ ~1 l,odvo!am z!llovaného. D ů vod . R 
11. P~osi?c~ 1930 a, poněvaJJ n

d
;rJcen25zastupci žal?vané strl~y d~' 

roz~m P.ane, uznaný zákonem en. prOSlUce pnpadá svátek N ~ 
k013clla ctrnáctidenní lhůta ~d~~I~n: ~. dubna 1925,. čís. 65 sb. z. a na 
c. ;. s.), kdy bylo lze ještě odvolacC

,1 nem 26. proslUce 1930 (§ 126 
??stu. Avšak podle podací značk 1 8p~S U soudu podati aneb dáti na 
az dne 27. prosince 1930 a t b 12rveho s0t;du bylo odvolání pod' 
tedy opozděně, jelikož den ~60S0 ne! Jak prvy soud dodatečně potvr~~lo 
z~ den sváteční a tudíž 'est . prosl.nce ,nebyl dosud zákonem uzn' ' 
by tl odvolacím SOUdem od~ítn~nem dlsed§n§lm. Opozděné odvolání ~u~~ 
odstavec c. ř. s. o po_ e 471 čís. 2, 473 a 474 druh'! 

N e J v y Š š í s o u d h -y nevy ověl rekursu. 

Důvody: 

Stěžovatel není v právu P dl § I ' 
se nejbližší den všední za' pO~le~ní i 6 dr~hy o'!.stavec c. ř. s. pokládá 
na ~edeiI nebo na svátek Podle § 22tnd Ihu!y, prmadne-li konec lhůty 
hrazeno nařízení bv ust· ruhy odstavec c. ř s b 10 
smyslu t?hoto zákona. To a~o~:~~~ ~t~ré dr:y jes! pokládati ~a 'sv1tky v~~ 
26. prosmec také vždy svátkem Z §ě 44 Je.dn. r., podle něhož byl ovšem 
3. dubna 1926 čís 65 sb . m na vsak nastala zákonem z' e dn 
1 t' d ,. . z. a n Jen' • tl e 

p a,l osavadní předpisy o sváfci~h a z vypoce , v § ,I dny, pro které 
děiIch, p~kud jde o počítání lhůt (§ 4)pro ~te~e pia!! předpisy o ne. 
d?savadm ustanovení o dnech svá v', ,a Jenz zruBl1 v § 5 veškerá 
zakonem . .T:žto byl 26. prosinec ~c~~c~" pokud se,nesrov13~vají s tímto 
§ 126 druhy odstavec c ř Z t Yh c. a~, neplalI pro neJ ustanovení 
~~ uplatňuje stěžovatel' že' sp' ry' as o ~tko zakonného stavu jest lhosteJ'no 
ur d'" ' e za on ne h ' , , a u, ze am u soudu 'ani • , .. zac ovava ani u státní h 
ledne. podati odvolací s is aU lostovmho uradu nemohl toho dne od ~_ 
o~nacen jako svátek. B:lo'jeho\~ecs/ tnto de~,vkalendářích i v diářYch 
zakona podán včas. ' y se zandl1 tak, by spis ·byl podle 

čís. 10718. 

Pti exekuci vnucenou dra·b . 
ve prospěch Státního pozemk~v~~ n~~odvltoSti, st~žené, zákazem zcizeni 

o ura u, lze drazebm podmínky up _ ra-
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viti v duchu pozemkové reformy odchylně od předpisů exel<učního řádu 
i bez souhlasu dlužníka. 

(Rozh. ze dne 23. dubna 1931, R 1304}31.) 

S o udp r v é s tol i c e schválil dražební podmínky navržené vy
máhajícím věřitelem a schválené Státním pozemkovým úřadem pro vnu
cenou dražbu nemovitostí, jichž dlužník nabyl v pozemkové reformě 
zkráceným přídělem. D ů v o cl y: Státní pozemkový úřad v Praze dal 
svolení k odprodeji zabraných nemovitostí, nyní zapsaných ve vložkách 
37 1, 374 377 a 113 a utvořil takto zkráceným řízením pří dělovým hosr 
podářskou jednotku. Exekuční dražbou jednotlivých vložek by tento 
hospodářský celek byl rozdroben, což by odporovalo i účelu sledo'Ta' 
nému tímto zkráceným pří dělovým řízením i záměrům zákonů o pozem· 

. kové reformě. Prodej ve zkráceném přídělovém řízení jest obdobný řád· 
nému řízení přídělovému a platí tudíž o něm ustanovení. ~§ 23 a násl. 
a dále § 37 a násl. zákona pří dělového. Ustanovení odstavce 8. dra· 
žebních podmínek schválených Státním pozemkovým úřadem neodpo· 
ruje zákonu. Jak shora bylo již uvedeno, provedeno bylo odprodejem 
zkrácené řízení přídělové. Vztahuje se tdy i na další zcizení vliv Stát· 
ního pozemkového úřadu, to tím spíše, ano toto svolení ke zcizení bylo 
podmínkou odprodeje a je v pozemkových knihách poznamenáno (vl. 
čís. 371, 374 a 377) a mimo to nemovitosti zapsané ve vložce 113 Zů' 
staly v záboru, .iak je z pozemkové knihy patrno. Úkolem Státního po· 
zemkového úřadu jest nejen provésti příděl, nýbrž i pečovati o to, by 
cíl sledovaný zákony o pozemkové reformě nebyl v bc!doucnosti mařen. 
K tomu jej opravňuje zejména ustanovení § 23 příděl. zákona, které 
dovoluje omezovati příděl podmínkami, zabezpečujícími cíl, sledovaný 
při provádění pozemkové reformy. Je tedy lhostejné, zdali zůstaly exek· 
vované nemovitosti v záboru, či zda byly ze záboru propuštěny, neboť 
Státní pozemkový úřad propuštěné nemovitosti ze záboru vázal pod
mínkou, že k dalšímu zcizení jest třeba svolení Státního pozemkového 
úřadu, čímž si vyhradil kontrolu, by cíl sledovaný přídělem (provedenÝ 
odprodejem, t. j. zkrácenou formou) nebyl mařen. Byl·li podmínkou od
prodeje zákaz dalšího zcizení bez svolení Státního pozemkového úřadu, 
jest také oprávněna podmínka "dělení«, neboť toto dělení jest .kn dů
sledkem zcizení. Nedbáním této podmínky byla by hospodářská jed
notka utvořená zkráceným přídělem zrušena a proti ustanovení § 23 
příděl. zákona byl by zmařen účel tohoto přídělu. Jest tedy i tato pod
mínka v souhlasu se zákonem. Zákazem zcizení zapsaným v pozemkové 
knize zachoval si tudíž pozemkový úřad v zájmu pozemkové reformy 
vliv na tyto vložky a nemovitosti tv mohou býti vydraženy jen se schvá
lením Státního pozemkového úřadu za podmínek tímto úřadem schvá
lených. Rek u r sn í s o u d odepřel schváliti dražební podmínky před
ložené vymáhajícím věřitelem. D ů vod v: V této věci jde předem o to, 
zda při přídělech, obmezených podle § 23 pří dělového zákona zákazem 
zcizení bez schválení Státního pozemkového úřadu, lze schváliti navržené 

,11 

.',.-'~ 
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~~~~f~:kP~d~lyn:Yu'c~atseth~y.' kdydž s~ uchylují od zákonných dlra;'ebnícf 
mCI uve em v ~ 162 x ' kt" . 

~ roku ke zjištění dražebních podmínek" s tě ·f· / h Ik en se do"taVi]j 
Jako na příklad v této věci ovinní Ž' , m, o ,u~ y aml nesouhlasí 
žebních podmínek uchylující~h se 'd e ~Se?b~ne, Je ke schválení dra: .••.. 
takového souhlasu třeba a že dO, p.o mllle yr~~epsa;>ých zákonem . 
uznáno i judikaturou i literat~~o~staJ~Je r~~~le.n1 vetsl;'Y učastníků, jest 
pravIdla nebyla zavedena výjimk . 'k P Jen uvaph, zda z tohoto 
pří~ělovým zákonem. Výslovnéh~ ~~t~~~v~Jo~e~kove rf!ohrmě, ~ejména 
nem a nelze ani z §§ 23 a 27 "d'l 'h om v ec to zakonech 
to zákonodárce zamýšleL Naop!.:n r~~~ez o z2ákona ~ik,ter,ak ~ovoditi, že 
sleduje agrárně-reformní cíl nectPtěl b t §, l ';;Plyva, ze z,akonodárce, 
;>abyvatele stejně, nýbrž že pfenechal ;o~e:;~o ~ me~?v~h ~sechny nové 
Jednotl~vém případě zařídil, co uzná za potřeb J?uz uákra u, y v každém 
reforme nebyla tedy nikterak v' b ' ,pe. ony o pozemkové 
kučního řádu, nýbrž těmito záko~eo ecne. zm~ena, platná nařízení exe, 
přípa·dě bylo použití některých y tylO Jen pnp1st<;no, by v konkrétním 
Každý nabyvatel přidělené půdy j~:t ~ndven~ vy ouc~no neb obmezeno. 
~ělení půdy, to určil Státní pozemkovÝ Kř~d meýen ):n d~k, jak pyi .při, 
JSou. pOVlllm obmezeni jen otud 'b . pnpa e, o ktery Jde 
úřadu nesmí jejich příděl bFti ,~e b_ez ~v?lení. Státního pozemkovéh~ 
jiného převeden. Nemůže ted a':", ,o ,ovo ~~ am exekučně prodán a na 
P?zemkový úřad nesouhlasil y a~ndelu o ,:abY~1 . os~~a(. s kterou by Státní 
mho pozemkového úřadu roz'děle I nemu~~ fyth pndel bez svolení Stát
vložka odděleně (,S 178 ex ř) ~ a p,0, cas, ec rozprodán, najmě každá 
p;odán veřejnou dražbou j~ho' příd~ruz~ v~ak proh vů!! povinnéh? býti 
radu, který může býti dokonce s t e zpus;~ em,. odporuJlclm exekucnímu 
o hyperochu, které b se snad o,, by pnpravIl dosavadního vlastníka 
podl~ předpiSů nařízlných pro v~O~lhlO'dkdy~y se ne!ll?vit2~t prodávala' 
vyplyvá, že příděl lze rodati e]nou ra,z ~ exekucmm radem. Z toho 
mínek, anebo na podklIdě d n~ pod,k~ade z~konných dražebních pod-
pře~e!?saných zákonem. av~~k j~~~\~~~t~~ ~,ce hd~~yIUjí od P??mín~~ 
pade Jen se svolením Státníh' I ) ,~c va.eny, v ob011m pn
povinní s dražební~i podmín~a~fze~kh~e~? ,ur~du. Nesouhlasí-Ii však 
psaných zákonem je rode' ř'é.o c Y,~JlC!ml se od podmínek přede
veditelný i tehdY:kd~ž Stkt~/ elu z1hal~n,:" na návrh v!-řiiele nepro
podle podmínek odcnvlujících poze; 0i urad souhlasl s prodejem 
tedy prodei na základě od ,se o z~ o.~a; V".tomto případě nelze 
vůbec provésti a měl prJ ~!nek vymaha]lcI ventelkou předložených 
schválení. ' o JIZ prVnI soudce odepříti podmínkám své 

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

D ů v údy: 

Kdyby byl správný názor k 'h '" 
nemovitostí, na nichž 'est orze ursnI , o so.udu, ze Se I;f1 vnucené dražbě 
podmínky odchýliti be~ dl~ž ~kamenan hzal kaz ZCIZenI, nesmí dražební 

nt ova sou asu od předpisu exekučního 
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řádu, byla by každá taková exekuce spojena s rozmnožením práv dluž
níkových na úkor buď osoby, pro niž jest zákaz zcizení knihovně po
znamenán, nebo dlužníkových věřitelů. Buď by. se musil ten, v jehož 
prospěch vázne zákaz zcizení, vzdáti práva svoliti ke dražbě jen za 
určitých, jím podle jeho vlastního, zákonem uznaného a knihovně za
jištěného zájmu určených podmínek, kteréž právo jest podstatným obsa
hem zákazu zcizení, nebo by dlužníkovi věřitelé pozbyli možnosti ·do
máhati se zaplacení dražbou nemovitosti. Již tento důsledek svědčí proti 
rozhodnutí rekursního soudu. Pokus, odůvodniti jej předpisy exekučního 
řádu, nelze pokládati za zdařený. Podle čl. VI. uvoz. zákona k exekuč
nímu řádu platí všechny zákonné předpisy, podle nichž určité věci jsou 
podrobeny obmezením při zcizení a při převodu vlastnictví, i pro exe
kuční řízení. Tím více platí i v exekučním řízení zákazy zcizení, kotvící 
v nových, teprve po exekučním řádu vydaných zákonech a pozemkové 
reformě, a to i podle § 7 zákona záborového, i podle § 23 zákona přídě
lového, neboť mají za účel, by zabraná nebo již přidělená pťtda nebyla 
odcizena účelům při záboru a přídělu zamýšleným, Vlastnictví nemovi
tostí, zatížených záborem nebo zákazem zcizení beze svolení Státního 
pozemkového úřadu, jest vlastnictvím obmezeným a mťtže býti před
mětem exekuce jen v rozsahu tohoto obmezení. Kdyby při exekuční 
·dražbě mělo obmezení odpadnouti, byly by nejenom účel a cíl pozem
kové reformy zmařeny, nýbrž byli by dlužník, po případě jeho věřitelé 
také bezdůvodně obohaceni. Ale tak, jako dlužník sám nemohl by za
brané nebo zákazem zcizení zatížené nemovitosti prodati z volné ruky 
jinak, leč za podmínek Státním pozemkovým úřadem určených, nemůže 
taková nemovitost býti jinak zcizena ani, když byl prodej dlužníkovi 
exekučně vnucen. Zákonné předpisy exekučního řádu o dražebních pod
mínkách, o nichž sám rekursní soud usuzuje, že mohou býti po případě 
za souhlasu všech účastníků změněny, že tedy nejsou předpisy velícími, 
musí ustoupiti skutečným poměrům a právu státu, přenesenému na 
Státní pozemkový úřad, na jich upravení v duchu pozemkové reformy. 
Dlužníci pozbyli jednak tím, že nabyli do dražby daných nemovitostí 
zkráceným přídělem od Státního pozemkového úřadu s obmezením, že 
jich nezcizí, leč s jeho svolením, tedy za podmínek jím určených, jednak 
tím, že jim bylo zcizení nemovitostí exekučně vnuceno, práva odporo
vati podmínkám, pod kterými Státní pozemkový úřad svolil ku dražbě, 
a nebyli proto vůbec oprávněni stěžovati si do soudního schválení těchto 
podmíne.". Musilo býti proto obnoveno usnesení prvého soudu. 

čís. 10719. 

Hmotnému odevzdáni není na překážku, že prodaných věcí jest 
mnoho na počet. 

Hromadnou věcí jest souhrn několika jednotlivých věci, jenž se po
važuje za věc jedinou, za jeden celek a bývá označován společným 
jménem, nikoliv však, šlo-li o předměty různého druhu, jež byly v (ho
telovém) inventáři podrobně vyjmenovány a jednotlivě označeny. 

(Rozh. ze dne 23. dubna 1931, Rv I 630/30.) 

.",'. 

-"", : 
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Zalovaná spořitelna vedla exekuci vnucenou dražbou na 
hotel, za níž byl i celý hostinský a hotelový inventář pojat do exekuce 
jako příslušenství. Zal obce, tvrdě, že řada předmětů, pojatých do exekuce 
jest jeho vlastnictvím, domáhal se jich vyloučení z exekuce. Zaloba bYI~ 
zamítnuta s o u d y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y š ší m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

Rozhodnutí tohoto sporu závisí na rozřešení otázky, zda byly mo
vité věci, o něž jde, odevzdány žalobci některým ze způsobů vytčených 
v §§ 426, 427 a 428 obč. zák. Ze se nestalo hmotné odevzdání podle 
§ 426 obč. zák., není mezi stranami sporné. Dovolatel se snaží jen do
voditi; že odevzdání bylo provedeno jednak znameními podle § 427 obč. 
zák., jednak prohlášením podle § 428 obč. zák., ale činí tak marně. 
Správné jest ovšem, že symbolické odevzdání podle § 427 obč. zák. při" 
pouští zákon nejen !dm, kde by hmotné odevzdání bylo přímo nemožné, 
nýbrž i tam, kde hy bylo spojeno s velkými obtížemi, tedy na příklad, 
když strany nemají věc po ruce a okamžité o·devzdání pro vzdálenost 
není možné. (Viz rozhodnutí čís. 10.195 sb. n. s.) Ale v souzeném pří
padě tu nebylo takových značných obtíží, neboť ze zjištěni nižších soudů 
plyne, že žalobce poslal sycho zástupce právě k vůli převzetí věcí do Ú., 
kde věci byly v hotelu, takže je strany měly po ruce a jejich hmotnému 
odevzdání nic nevadilo. Zejména nehylo hmotnému odevzdání na zá
vadu, že prodaných věcí bylo mnoho na počet, neboť toto velké množ
ství mohlo by míti jen v zápětí, že hmotné odevzdání by vyžadovalo 
poměrně delší čas, ale to jest přirozené a nelze to považovati za zvláštní -
obtíž ve smyslu § 427 obč. zák. Dovolateli nelze přisvědčiti ani v tom; 
že šlo o "věc hromadnou«. Hromadnou věcí ve smyslu §§ 302 a 427 
obč. zák. jest souhrn několika jednotlivých věcí, který se považuje za 
věc jedinou, za jeden celek, a bývá označován společným jménem, kdežto 
tu šlo o předměty rúzného druhu, jež byly v sepsaném inventáři po
drobně vyjmenovány a jednotlivě označeny. (Srovnej rozho·dnutí býv. 
nejvyššího soudu ve Vídni ze dne 27. listopadu 1878 Č. 9094, Ol. U. N. 
7229). Povšechné pojmenování »hotelový inventář" nemá významu, 
ježto jest nesporné, že v hotelovém inventáři byly kromě věcí žalobci 
prodaných ještě mnohé věci jiné. Ježto bylo hmotné odevzdání v sou
zeném případě proveditelné, nemohlo se platně stilti odevzdání symbo
lické podle § 427 obč. zák. a není proto potřebí řešiti otázku, zda by 
bylo lze spatřovati symbolické odevzdání v tom, že věci byly zapsány 
prodatelem do seznamu, že si je zástupce žalobcův namátkou prohlédl 
a že obě smluvní strany seznam podepsaly. K dovolatelovým vývodům 
se jen připomíná, že v rozhodnutí čís. 456 sb. n. S., na něž dovolatel 
poukazuje, bylo vysloveno, že k odevzdání znameními podle § 427 obč. 
zák. jest potřebí aspoň takového jednání, jež směřuje zvláště a výlučně 
k projevu určité převodní vůle a z něhož lze nepochybně seznati, že 
došlo k přechodu věci do vlády a moci nabyvatelovy. K odevzdání pro
hlášením podle § 428 obč. zák. by se vyžadovalo v souzeném případě, by 
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, ' . evo vůli že chce věci buJoucně 
zcizitel dal způsobem prokazat~y?: naJdy došly však na základě vý-
chovati jménem žalobcovym. I,ZS} so 'e se takové prohlášení zcizlte-

d 'h d-k zů k zaveru z - , dl' 'k sledků prove enyc u a, ' d 'u' i i zjištěné skutečnosti, ze uzn~ .. 
lovo nestalo. Tomu ostatne n~sve c.J d" že mu bylo ihned pf! 
užíval oněch ~ěcí i po pr~deJl, tak'I2akoiti r;:j~~ase zpět. Neprokázal-li 
prodeji vyhrazeno smluvne 'pr~vo, d OUPdány nenahyl k nim vlastmckeho 
žalobce, že!:.1u byly 'p:o~ane vecII'J.-~~zsoudÝ posoudily věc správně .po 
práva, o n~z ~e opl~ta za}ob~'l b~Zj~kO bezdůvodnou. Dovolatel, p~Jed: 
stránce pra~~I, zarm rmvse za o , ní smlouva vůbec platna, Ja]<y' 
nává dále tez o otazkach, z~a bola kup da 'sou sporné věci totozne 
vy' znam měla doložka o zpetne koupi, tZ za Jpr' ísllJšenství nemovitosti. 

, . d" d J' e lze povazova I - . , . . s vecml pro anyml a z a ,,, í dlužníka byly ony veCl Jen 
Dovozuje dále, že ve vyrov~~clr:k~:~el~i\je těmito otázkami a přisl?Š
omylem pOJaty do seznar;m]e.o ., iatňu'e dovolací důvody ze]me~a 
nými vývody dovolatelovyml, pmlz up , t' b vůbec se obírati protoze 
též podl~ § ~O? ~ísb' 2 ta ,3 c~r. n~by~~n~r~!~6~áno odevzdání p~odaných 
pro zamltnutr zalO y s aC1, ~e , . . 
věcí a tudíž nabytí vlastmckeno prava k mm. 

čís. 10720. 

, 1927 "Is 1 sb z a n. na rok 
Směnečný zákon (ze dne 13. proslflce ,c. .' 

1928). . . f' ," směnečný dlužník může 
Námitka lichvy jest namdk?? rela IV?\A~~ kdo rávě žaluje. 

uplatňovati jen, přísluší-Ii mu pnmo pr?tt t ',_ ize ro;uměti jen podpisy 
Nepravými podpisy ~od~~ ~. 77 S~;~y z: i~kéhokOliv jiného právnlho 

padělané nebo z!als?:,:an~, m o IV po 
důvodu práv~ě be:i1cmne'b_ I ' 'dně kolkována a že nebyla řádně pro: 

Z toho, ze smellka ne y.a!a ,-, ni musel mlti pochybnost. 
testována nelze ještě souditt, ze opravneny z 
o správn~sti směnečného závazku. 

(Rozh. ze dne 23. dubna 1931, Rv I 348/31.) 

, ,'" ítla žalovaná najmě, že se 
Proti směnečnemu )Jlateb~l~u pll ':'zu, nam bchodě a že byla proti

směnka zakládá na llcbvarsksn:, prav~l~ y o ponechaly směnečný pIa
smluvně vyplněna. O ba nI z S I ~ o o u d z těchto -d ů vod ů: Ne
tehní příkaz v platnosti, od.v o 1a c I sd l' I' že případný lichvářský 

" d '"t lny'm ]e nazor o vo an , - .' b ". spravnym a neu rZI e " bIt - eplatnou a pravne ezucm-, ,., .. . k takovou a so u ne n , N 
vznik smenky Clil! JI Ja o . ' - k i § 87 sm. zal<. e· 
noU J' ežto odporuje i sknptu~ll!, povadze. smenm'eYn'kY neboť i to odporuje 

, ., t 'dvolall! o !ll o,aCI s, d' , 
správným Jest I vrz~m o " ,dní raxi a není ostatně ani prav ~ve, 
předpisu § ID sm. zak. a VSI dosa'.a •. ~C dostatek místa pro pouzll! 
ježto před podpisem ~do,santfY. Jesdal~~~ t~rzením odvolání, že př.~dpis 
§ II sm. zak. podobne ma se o I s ,- kazu'ící stopy dodatecného 
§ 6 sm. zák. zavazuje n~bl'."ate~e sn~efkY, /y k Jšetření v tom 3měru. 
vyplnění, k podezírání JeJl pravop a nos I a 
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Cit.,~ v~slovně pozdější doplnění směnk d . 
udrzlte}ny názor odvolání, že zevně sez~at lv?I~Je a je naprosto 
to~u, .ze nabyvatel proto již »věděti musil« e ny e~to fakt 
pravne neb proti úmluvě nehled' . k t o t0!ll, ze se tak 
byl zjištěn pravý opak.' IC am omu, ze v souzeném 

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

Důvody: 

Odvolací soud posoudil věc o . . . . 
zvláště jest přisvědčiti J'eho pro p . prav~l stran ce uplně správně. Ob 
po ' t· avmmu nazoru že na'm'tk I' h . . vazova I za námitku relativní ji' '" d " I U IC vy jest 
Jen, př!sluŠí.!i mu přímo proti t~m: ~~enec~y, }uzt;lk může uplatňovati 
srovnej Canstein Wechselrecht str 214 o :ftra~e KaluJe (§ 87 smen. zák. 
ordnung § 82 pozn 35 a 66 b .. ' ,au ommentar zur Wechsel' 
Zákon směnečný, sir 337) 'po~unhut Wechs.elrechi II. str. 133, Rouček 
kona lze rozuměti . ~n oď is PIS~ ne12ravyml podle § 77 směn. zá. 
podpisy z jakéhokoliv j1né?0 ~r~~~f~an~ oan~ zfa~šov!lné, nikoli však 
doyob}e!ka mylně se domnívá a . o uvo u p'ra,:n~ .~ezúčinné, jak 
chazeJlCI z mylného tohot .' Jsouhproto ves"ere JeJI vývody vy. 
'" d o nazoru hc e Dov I t Ik ' lep ~o pisy na směnkách byl v nu . o, a e a nenamítala, že 
resemm ,otázky platnosti tako~h/ ~ny, a J~etreba se. proto zabÝVati 
VY~Í!h~ ze žalobkyně nemohla sez:a~' PISUi, l~ odv~lacl s?ud správně 
pravne vyplněny. Z toho že směnk I z o s~. u smenek, ze byly bez. 
b~ly řádně protestován ' nelze' }, nebyly ra~ně, kolkovány a že ne
mlÍ! pochybnosti o sprá!~osti sm;~:~e .~suz?vaÍ!k' ze zalobky. ně musila 

ne. o zavaz u dovolatelky. 

čís. 1()721. 

Rozsudek vynesený a prohlá' .. 
smyslu § 370 ex. ř. i když neb rdny ldest p0k!ádati za exekuční titul ve 

, y osu stranam doručen. 

(Rozh. ze dne 24. dubna 1931, R I 224/31.) 

• N!l; ~ákJ~dě rOzsudku, prohlášeného dO'" 
mahaJlcl veritel dne 27 září 1930 '''ť ne 2 .. zan 1930, navrhl vy. 
s t o I i c e usnesením ze 'dne 28 . " zťó~O OV~CI exekuci. S o udp r v é 
s o ';l d exekuční návrh zamítl. 'rJ(f~ . navrhu vyhověl, rek u r sní 
~rvy soud. J;0volil vymáhající straně ~~ f' Rfzsu~e,kt t;a jehož základě 
hne 20 .. zan 1930 v nepřítomnosti str e USl I zapstem, prohlášen byl 

otovem rozsudku jejímu zástupci d a~y za ovane a bylo písemné vy. 
ro:~ude~ prohlášený v nepřítomno~ruc,eno dn~ 13. říjpa 1930. Ježto 
v nz~m bagatelním, stává se rot" ~ zal?yane?o, vYJmouc rozsudek 
semneho vyhotovení (§§ 416 ~ 4~?nem~ ucmny teprve doručením pí. 
~OdIS § }70 ex. ř. přípustná jen na zák~' J~ s.) Jest e~ekuce k zajištění 
or~ceneho. Bylo proto návrh v má ~. ~ rozsudku zalované straně již 

vaCI exekuce, podaný již 27. září ř930ha]1c\strany na pov?lení zajišťo. 
zaml noulI, an postradal platného 

- éís. 10722 -
561 

a účinného exekučního titulu a netřeba se ani zabývati další výtkou 
stížnosti, že tu není ani dalšího předpokladu pro povolení zajišťovací 
exekuce podle § 370 ex. ř., osvědčení, že by bez navrhované exekuce 
bylo vydobytí peněžité pohledávky zmařeno nebo značně stiženo. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by znovu rozhodl o rekursu. 

Duvody: 

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávnění, neboť rekursní soud ne· 
posoudil věc správně po právní stránce, dospěv k úsudku, že exekuce 
k zajištění jest přípustná jen na základě rozsudku povinnému již do· 
ručeného. Podle § 370 ex. ř. může býti povolena exekuce k zajištění 
podle rozsudku dříve, než nabude právní moci, nebo než uplyne lhůta 
k plnění, aniž se požaduje doručení písemného vyhotovení rozsudku. 
Podle § 414 a druhého odstavce § 416 c. ř. s. jest tu rozsudek ve smyslu 
civilního řádu soudního již tenkráte, když byl vynesen a prohlášen třeba 
v nepřítomnosti stran. Rozsudek vynesený a prohlášený jest pokládati, 
i když není dosud stranám doručen, za exekuční htul ve smyslu § 370 
ellC ř. Opačný názor odporuje nejen doslovu, nýbrž i duchu zákona a 
účelu, jehož má býti dosaženo zajišťovací exekucí (srov. rozh. sb. n. s. 
čís. 261 a 5924). Poněvadž se rekursní soud, vycházeje z mylného práv
ního názoru, nezabýval spornou otázkou osvědčení nebezpečí, bylo na
padené usnesení zrušiti a usnésti se, jak se stalo. 

cis. 10722. 

Pro nárok zaměstnance velkostatku, jenž byl za pozemkové reformy 
převzat do služby pachtýřem dvoru, proti pachtýři na náhradu škody, 
ježto prý ho bezdůvodně propustil, jest pořad práva připustný. 

Rozhodči paritní komise není povolána rozhodovati o nároku za
městnance proti pachtýři na doplatek zadržených služebních požitkit 
aniž o nároku na odškodněni podle § 75 náhr. zák. 

, Příslušnosti řádných soudit rozhodovati o nároku na náhradu pro 
předčasné propuštěni ze služebniho poměru není na závadu, že u pa
ritní komise bylo zahájeno řízeni, jehož předmětem může býti otázka 
důvodnosti zrušení služebního poměru. 

(Rozh. ze dne 24. dubna 1931, R I 294/31.) 

Žalobce, jenž byl dříve }aměst~an~em velkost,~tku, byl za pozeI!'.k?vé 
reformy převzat do služby zalovanym ]3ko pachtyrem dvora B. patrlClho 
k tomuto velkostatku. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se na žalovaném, 
;ežto prý ho bezdůvodně propustil, náhrady v zažalované výši, přísluše· 
jící zaměstnancům na velkém pozemkovém majetku, kteří následkem po· 
zemkové reformy pozbyli posavadního svého zaměstnání. (§ 75 náhrad. 
zák. ze dne 13. července 1922 čís. 220 sb. z. a n., vlád. nař. ze dne 21. 

Clvilnl rozhodnutí XlII. 36 
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r1Jna 1922 čís. 305 sb. z. a n. a ze dne 3. listopadu 1922 čís. 318 sb. 
z. a n. a ze dne 29. srpna 1924 č. 192 sb. z. a n.). Žalovaný namítl ne
příslušnost soudu, poněvadž tento spor přísluší rozhodnouti paritní ko.
misi u okresního úřadu. S o udp r v é s t o I i c e námitce vyhověl a 
odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. D ů vod y: Žalovaný 
namítá nepřípustnost pořa.du práva, poněvadž tento spor přísluší roz
hodnouti paritní komisi vP. Soud dal této námitce místa, poněvadž ne
může býti podle jeho názoru o výši odškodnění jednáno, dokud není roz
hodnuto o otázce, zda byl žalobce propuštěn bezdůvodně, pokud se týče, 
zda mohl práci opustiti, maje k tomu důvody. Povolána rozhodovati o této 
věci jest však paritní komise u okresního úřadu v P., neboť podle po<j
mínek Státního pozemkového úřadu, podle nichž se stal příděl zbytkových 
statků ze záboru a přejímatelům takových uloženo, převzíti dosavadní 
zaměstnance, jsou při rozepřích obě strany povinny uznati paritní komisi 
u okresního úřadu, která rozhodne, zda byl zaměstnanec propuštěn bez 
důvodu čili nic, pokud se týče, zda byl oprávněn k opuštění místa beZ! 
výpovědi. Poněvadž v souzeném případě nebylo o této předběžné otázce 
rozhodnuto paritní komisí, nemohl soud přistoupiti k věcnému vyřízení 
požadovaného odškodnění a bylo žalobu jako dočasně nepřípustnou od
mítnouti. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu 
práva jakož i nepříslušnosti soudu. D ů vod y: Rekurs žalující strany 
jest odůvodněn. Nejde o odbytné požadClVané na Státním pozemkovém 
úřadě, o němž rozhoduje Státní pozemkový úřad pokud se týče rozhodčí 
komise podle § 75 (5) náhr. zák. a §§ 2, 16 a 17 nař. čís. 305 z r. 1922 
a čís. 192 z r. 1924, a pořad práva není vyloučen, nýbrž jest přípustný, 
neboť jde o nárok ze soukromého služebního (námezdního) poměru, a 
ohledně tohoto nároku jako náhrady škody z důvodu rozvázání rracov
ního poměru jest příslušnost civilních soudů podle všeobecných zásad 
opodstatněna. 

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

D ů vody: 

Dovolacímu rekursu nelze přisvědčiti ani pokud odporuje tomu, že 
~apadeným usnesením byla uznána přípustnost pořadu práva, ani pokud 
Jde o to, že rekursní soud uznal na příslušnost soudu. Co se týče pří
pustnosti pořadu práva dovodil případně rekursní soud poukazem k to
mu, že nejde o odškodnění proti státu (§ 75 náhr. zák.), že pořad práva 
je přípustný, a stačí v tom směru odkázati na důvody napadeného usne
seni (srovnej též rozh. čís. 8783 sb. n. s.). Pokud jde o to, zda jest pří
slusny soud, ana je tu smlouva o rozhodčí paritní komisi a an byl již 
spor u této komise zahájen, jest uvésti, že podle sdělení Státního po
zemkového úřadu jesf rozhodčí paritní komise povolána k rozhodnutí 
o tom, zdali zaměsntanec byl propuštěn, pokud se týče opustil službu 
z některého důvodu v podmínkách schválení pachtu Státním pozemko
vým úřadem uvedeného, nikoli o tom, zda přisluší zaměstnanci ze slu
žebního poměru nebo z jeho zrušení proti .zaměstnavatelí nějaké a které 
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nároky. Není tudíž rozhodčí paritní ~o~ise po~ol,ána rozho~ovatj o za
žalovaném nároku na doplatek zao/zeny,c~ pry zaJobcl sl1!zebm~h po
žitků a o žalobcově naroku na odskodnem podle §, 75 nahr. zl:k0n~, 
k němuž jest prý žalovaný povinen, a uznal ~ek1!r~~1 s?ud v proj:,dna
v8ném sporu soud za příslušný právem. Zahájene ~l!em ~, roz~odcl pa
ritní komise, jehož pře~mětemo bude, ~oku~ s~ tyc,e m~ze byl!, po~l: 
toho, co uvedeno, jen otazka duvodnosl! zrusen~ sluze~m~o pomeru za 
lobcova a nikoli nároky, o něž v tomto sporu jde, neCI?;I, ja~,se '! ?O
volacím rekursu uvádí, soud pro projednávanou ro~~pn !1epnslusn~~, 
a pokud jde o to, že roz~odnu!í 'pa~itní ~0Il!i~e muze byl! co se tý~e 
nároku na požadované odskodnem predurCu]lclm, ~ohl b~ v, !Oill byl! 
důvod k přerušení projednávaného sporu (§ 190 crs.), prekazkou ve-
dení sporu to však není. 

čís. 10723. 

Ustanoveni § 970 obč. zák. nevztahuje se na hostinské a na majitele 
restaurace neprovozující přechovávání cizinců. Cizinci nejsou jen osoby 
odjinud přišedší, jsou jimi i lidé v místě usedli,)en ~dyž nejs?~ s h':'8-
linským spřízněni. Za přijat,é hosty n~lze Pl!~az?vatt o8,?by, jez ,~e J~n 
přechodně zdržují v hotelove restauracI; KJ)r~la!ym hos~ nepatři zna
mi, jimž poskytuje hostinský bezplatne pnstresl. Nezálezl na, tom, ~d~ 
host vyhledal přístřeší u hostinského jen na den nebo na prespant Cl 
na delší dobu. . , , 

Vybídl-Ii hostinský hosta, jenž chtěl uložiti kolo v. ho~tmsk~ m1st
nosti, by tam kolo nedával, nýbrž by je d~l v~n n~ dvur, ze dvur uza
mkne, ručí za škodu ze ztráty kola, neuzavrel-lt dvur. 

(Rozh. ze dne 24. dubna 1931, Rv I 1457{30.) 

Žalobce přijel na kole do restaura~e ~alovaného, by s~ súča~tnil 
schůze a chtěl uložiti kolo v hostmske mlstnosl!. Žalovany poukazal 
žalobc~, by uložil kolo na, dvůr, že dvůr u~amkne. Kolo s,e ze dvora 
ztratilo. Žalobě o náhradu skody pro c e s n I s o I! d p rve s t o 1,1 C ~ 
vyhověl, o d vol a ci s o u d žalobu zam!t!. D.u vod y: ~esPT~vn~ 
právní posouzení spatřuje odvolat~1 v to~, z: pr;ry soud m~lne pry rad~ 
žalovaného pod pojem »hostinskeho«, jehoz ma na mysl! ustan?Vel,ll 
§ 970 obč. zák., a že proto nesprávně posoud}1 v,ěc po strán~e pravn.l, 
vyhověv žalobě ve smyslu ustanovení § 970 obc. zak. Žalovany do~oz1!le, 
že nepřevzal ani závazek uschovatele po rozumu §§ ?5~ a ?61 o~c" zak., 
kterýžto závazek prý ostatně ani žalobce netvrdIl, nyhrz vyslov!le se do
máhá náhrady škody z důvodu § 970 ohč. zák., ečk~li prý am v tom!o 
směru netvrdil náležitosti vyžadované v § 970 obc. zal~. Je~t pravda! ze 
se žalobce domáhal na žalovaném náhrady sko-dy, ktera pry mu vzmkla 
zaviněním žalovaného ve smyslu § 970 obč. zák., ale okolnost t~to ne
mohla by o sobě míti v zápěti zamítnutí žaloby, kdyby s~utkove okol.
nosti žalobcem tvrzené bylo lze podřaditi pod jiné zákonne ustanovem, 

36' 
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neboť směrodatné jsou jen skutečnosti tvrzené stranami, a jest věcí soudu 
by skutečnosti ty podle správných zákonných ustanovení posoudil. PrvÝ 
soud, zjistiv, že žalobce přijel do restaurace žalovaného s kolem opatře
ným svítilnou, že je chtěl uložiti v lokále, že ho však žalovaný po
]1kázal ven na dvůr, že dvůr uzamkne, vyhověl žalobě o náhradu škody 
po rozumu § 970 obč. zák., zdůrazniv, že je lhostejno, že žalovaný 
není hospodským, nýbrž majitelem restaurace, ježto prý název a pojem 
»hospodský« jest vztahovati i na majitele restaurace. Než v tomto směru 
jest prvý soud zřejmě na omylu. Stačí poukázati na § 16 živn. ř., podle 
něhož zavírá v sobě živnost hostinská různá práva, mezi nimi i právo 
přechovávati cizince, ale práva ta mohou býti propůjčena buď každé 
zvlášť o sobě, nebo několik jich nebo všecka dohromady, takže již z tohoto 
ustanovení zákona jest zřejmo, že ne každá živnost hostinská musí ob
sahovati v sobě oprávnění přechovávati cizince. Ustanovení § 970 obč. 
zák. vztahuje se jen na hostinské, kteří po živnostensku poskytují cestu
jícím přístřeší, nikoli na hostinské jiného druhu, jako restauratéry, ka
várníky, výčepníky, vinárníky atp. (viz. Dr. Sedláček Obligační právo II. 
str. 30), hostem je osoba, která si najme neb aspoň chce si najmouti 
pokoj jako přístfeší na cestě, a za tímto účelem svěří hostinskému za
vazadla. Žalovaný popřel, že jest hostinským po rozumu § 970 obč. zák., 
tvrdě, že jest jen restauratérem. Žalobce nevyvracel tento údaj žalova
ného a nepokusil se vůbec o důkaz, že žalovaný přechovává po živno
stensku cizince, takže podle § 267 c. ř. s. jest pokládati tvrzení žalova
ného, že není hostinským po rozumu § 970 obč. zák., nýbrž jen restaura
térem, za doznané. Ze skutečností stranami přednesených jest rovněž 
pokládati za nesporné, že žalobce nelze považovati za hosta, jak má 
na mysli § 970 ibč. zák., neboť žalobce vůbec netvrdil, že si najmul 
u žalovaného pokoj, nebo že si chtěl najmout pokoj jako přístřeší na , 
cestě. Vyhověv žalobě ve smyslu § 970 obč. zák., posoudil prvý soud ' 
věc po stránce právní nesprávně. Jest se však zabývati tím, zda ze 
zjištěných skutečností nevyplývá, že došlo mezi stranami ke smlouvě 
schovací po rozumu § 957 obč. zák. a násl., kde by byl žalovaný práv 
ze škody ze zanedbání povinné péče po rozumu § 964 obč. zák. Smlou
vou schovací přejímá schovatel věc do uschování od ukladatele; je to 
smlouva reální, t. j. pouhá obligační smlouva nedává žalobní nárok 
žádné straně, nýbrž ukladatel musí schovateli současně dáti věc do 
uschování. V souzeném případě jest zjištěno, že žalovaný řekl žalobci, 
když si chtěl uložiti kolo v lokále, by je do lokálu nedával, by je dal 
ven na dvůr, že dvůr uzamkne, a že proto žalobce dal kolo na dvůr, 
Jest otázkou, zda touto zjištěnou skutečností žalobce dal kolo ,žalova
nému do uschování a žalobce je do uschování převzal. Odvolací soud 
má za to, že žalovaný svým výrokem kolo do úschovy ještě nepřevzat, 
.a že mu ještě nebylo odevzdáno tím, že je žalobce na pokyn žalovaného 
dal na dvůr. Tím nedošlo ještě k odevz.dání některým ze způsobů uve
dených v § § 426-429 obč. zák.; k odevzdání po rozumu § 426 obč. zák. 
došlo by podle názoru odvolacího soudu teprve, kdyby byl žalovaný 
dvůr, na němž žalobce kolo uložil, uzamkl a tak nepokrytě dal na jevo, 
že kolo přejímá do úschovy. Kdyby pak zanedbáním pečlivého opatro
vání se strany žalovaného kolo bylo odcizeno, ručil by za škodu způ-
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sobenou žalobci. Poněvadž však k odevzdání kola podle názoru odvo
lacího soudu nedošlo, jest žaloba o náhra,du .š~?dy neodůvodněná. Tuto 
zásadu hájí i rozh. býv. nejv. soudu ve Vldm C1S. 15.971 sblrky Glaser
Unger, jehož se žalobce dovolává v odvolacím sdělení. 

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

Důvody: 

Podle stavu věci zjištěného nižšími s?udy nelze z~vaz,ek žalovaného 
k náhradě škody odvoditi z ustanovem § 970 ohe. zak. v do~lovu 
III. dílčí novely, jak se snaží dovolatel prokázati; P~dle toh?t~ ::ako13: 
ného místa ručí za škodu na věcech hosty vnesenych Jen hoStlllsŤ1, kte:l 
provozují ubytování cizinců, jako usc~lOv~tel.é. Před,eo~ladem pro v:n:k 
povinnosti hostinského podle § 970 obc., za~. les~ tUdlZ, z,e se host zdrzuJe 
v hostinci k vůli ubytování. Za vnesene plaŤ! vecl, ktere byly posty ode
vzdány nebo přineseny hosti~s~ým p~b?, jeho ~idem. Kru~ ,!~chto osob 
jest přesně vymezen a nelze Jej r?ZSl~uJlclm vyk.lade~ zvetslŤ1. Nevzta
huje se tedy ustanove~! SI, 970 ~bc; ~ak. na ,hostlllske a maJ1tel~ restau~ 
race, kteří neprovozuJ! prechovavam, C~ZlllCU:. C1Z.lll~1 ,nelze ?v~em ro,: 
uměti jen osoby odjinud přicesto;r~le" J~ou Jlm~ .. l \lde v, mIste usedlt, 
jen když nejsou s hostinským spnznem. Za pnJate hos,y n~lze pova: 
žovati ty, kdož se je? přec~o~ně ,z9,ržují v hotelové restauracI (~r?vr;~ 
zprávu panské komIse k trel! dllcl novele na s~r. 179). IS P!}J~tý" 
hostům nepatří ani známí, jimž hostinský poskytuje bezplatne pr!~tr~s.:; 
Jest ovšem správné, že nezáleží na tot;J, z?a, ~ost vyh~e,dal pn stres! 
u hostinského jen na den nebo jen na prespam Cl,na delsl .dobu,. m~sl 
však vždy jíti, jak dovoděno, o hostinské~o, ktery P?skytu}e, Cl~lllcum 
,přístřeší. 'Nezáleží na tom, zda se odvolacl $~ud k o~~vodr;em vy~lad,! 
§ 970 obč. zák. dovolává. práv~m ustar;o,:em § 16 Zlvn. r., pon,eva,dz 
účast na schůzi v hostinCI nem ubytovamm h?st~., ~o~)e nep,opren<;.ho 
skutkového děje neposkytuje žalovaný hostir;sky I?~lstře.sl ho~tům a. za
lobce nechtěl se ubytovati u žalovaného, nybrz ucastml, se J:n v Jeho 
hostinci schůze cykÚstů. Nedopadá tudíž v souz,eném príp~de .na ,zalo
vaného ustanovení § 970 obč. zák., takže netreba se oblrah ~vod~ 
dovolání, zda kolo bylo vneseno podle § ?70 ?b~. zák., zd:: h~stlllsky 
musí míti vůli nabýti .Jetence uschovatelske k veCl a zda .ulozemm kola 
l1~dvoře žalovaného vzešla mu povinnost kolo ~patrovah P?dle ~ 9700 
obč. zák. Právem uplatňuje však dovolatel s .hled~s!:.~ ~ovolaclho duvod? 
čís. 4 q 503 c. ř. s., že došlo mezi stranamI v.pnc~ne kol~ .~e ~mlo~ve 
schovaci. Ke vzniku této smlouvy je v p!lpade, P~opuJcem o~2~ta 
nebo přijetí cizí věci do místnosti nebo stave~1.l za)'otr:.hl ... by pr?pu)cl~el 
místa vzal na sebe povinnost věc opatroval!, t. J. yClr;ll! opatrem, .y 
věc nepřišla ke škodě ($§ 957. 958, 961 a 964 obc. zak.). Z t~ho, z~ 
žalovaný řekl podle souhlasného zjištění nižších s?udů žal.obcl, kdyz 
si chtěl uložiti kolo v lokálu, by kolo do lokálu nedaval, by Je dal ve,? 
l1a dvůr, že dvůr uzamkne, načež dalžal,obce ko)o na ~;ru~, plyne, z~ 
žalohce projevil vůli uschovati si kolo u zalovane~o, s Clmz, ter;td sou 
hlasil. vykázav mu k úschově místo a ořevzav pecl o uzamcem " vora. 

" I 
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Zalovaný, který převzal takto kolo žalobcovo do úschovy, byl podle 
§ 961 obč. zák. povinen bedlivě je opatrovati, aspoň uzamčením- dvora. 
Podle § 964 obč. zák. ručí žalovaný jako uschovatel i za nahodilou 
zkázu a ztrátu kola k uschování mu daného, poněvadž zanedbal po
vinnou péči tím, že dvůr nezamknul. Jak zjištěno, ztratilo se kolo, an 
žalovaný neuzavřel dvůr, jak byl žalobci přislíbil. Ztráta žalobcova 
kola zaviněná byla tudíž tím, že žalovaný kolo nedbale uschoval, ne
zamknuv dvůr, ač o tom žalobce ujistil. Ručí proto žalovaný za škodu 
způsobenou žalobci odcizením kola třetí osobou. 

čís. 10724. 

Směnečný zákon (ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na 
rok 1928). i ,~., . 

t '11, 
Nepřijal-li směnečník směnku za sebe, nýbrž za iinnu, jež vůbec 

směnečníkem nebyla, není zavázán směnečně ani podle § 19, ani podle 
§§ 102, 103 směn. zák. 

(Rozh. ze dne 24. dubna 1931, Rv I 440/31.) 

Směnečné platební příkazy proti Dr. Františku S-ovi pro ce sní 
s o udp r v é s tol i c e k námitkám žalovaného zrušil. O d vol a c í 
s o u d ponechal směnečné platební příkazy v platnosti. 

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

D ů vod y: 

Není sporné, že na žalobních směnkách jest uveden jako směnečník 
Dr. František S., žalovaný, a že se »přijetí« směnky stalo tím způsobem 
že žalovaný podepsal slovy "za firmu Vladimír Z. Dr. F. S.«. Toto pru: 
hlášení nelze pokládati za neobmezený akcept žalovaného Dr. S-a ve 
smY,sl.u § 19 sm. zák., poněvadž z něho zřejmě vyplývá, že žalovanÝ 
nepnjal směnku za sebe, nýbrž za firmu Vladimír Z. že se tedy tímto· 
prohlášením nechtěl osobně směnečně zavázati. ProhláŠení není však ani 
akceptem firmy Vladimír Z., připojeným neoprávněným zmocněncem ve 
smyslu §§ 102 a 103 sm. zák., z něhož by byl zavázán žalova.ný jako 
fal~us p~okurat~r, ja~ ~~ní, odvolací soud, poněvadž akceptovati může 
sme~lm jen smenecmk, jlmz firma Vladimír Z. podle obsahu směnek 
nem; I kdyby byla f~~~ ~ladimír Z. sama směnku podepsala nebo kdyby 
~yl zal9vany predlozll jejl plnou moc, nebyla by přijatelkou a jen o při
jetí smenky běž.!. Nemohla-li však firma Vladimír Z. vůbec platně učiniti 
akceptační prohlášení, nemůže býti řeči ani o jejím zastoupení v této 
~~~kci ať již oprávněném ať vadném, které by mělo směnečněprávní 
ucmky .I'O roz~mu §~ 1~2 a 103 sm. zák. »Akcepk žalovaného jest tedy 
hodnohh tak, Jak se jeVI ze směnek, a tu nelze dospěti k jinému úsudku, 
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než že žalovaný osobně za sebe směnky přijati ~echt~l a ,~~ké, n~přijal 
a okud je podepsal, že se tak sta}o s obm,eZe!l1m, z~ pnE~<: je~ za 
firJ:u Vladimír Z., což se rovná úplnemu odeprem osobmh~,pn!etJ sm~ne~ 
(§§ 20 a 23 sm. zák.). Odvolací soud neposoudIl tl!dlz vec spravne 
po stránce právní, odůvodněnému dovolání bylo vyhoveti a rozhodnoutI, 
jak se stalo. 

čis.l0725. 

Proti usneseni, jimž bylo napotonmě zruš~no pr?hlášeni nez~eti!ce 
za zletilého, nejson oprávněni k rekursu!, kdoz nabrlt práv z pravmch 
jednáni, jež uzavřel nezletilec, byv prohlasen za zletilého. 

(Rozh. ze dne 24. dubna 1931, R II 87/31.) 

Nezletilá poručenka Alžběta H-ová,"n~ní prov,daná P-,o.vá , byla dne 
2 září 1929 na souhlasný návrh porucUlka I svuJ pr~h}a"sena u 'p0;u
č~nského soudu za zletilou v době, kdy nedokonala Jeste osm"~act:~~ 
roku (§ 252 obč. zák. a § 5 zákona ze dne 23. červenc~ 1919, CIS .. 
sb. z. a n.), a to soudcem, který nebyl po~leJ 5 dru~y odstavec J. ,no 
oprávněn vykonávati samostatně soudcovsky urad ve vecech, nes'p'orneho 
soudnictví. Tento soudce (druhé skupiny podle § 36 plat. ~a~. CIS. 1031 
1926 sb. z. a n.) také podepsal a nez~etilé ihne~ vydal hstmu o l?ro
hlášení za zletilou. Alžběta H-ová uzavrela pak, snatek ~ne !O. ~roslfic~ 
1929 a podepsala pak dne 28. ledna 1930 v pozustalo~tmm r~zem po, sve 
dřívější pěstounce ujednání, jímž se zavázala zaplalll! do teto poz,!sta: 
losti ro dědice 7.000 Kč do 1. dubna 1930. Když pak, byly pr~l!, Ul 
podágy dne 8. května 1930 žaloby dědiců o zaplacem ledpotlivy~hJ 
dědicům připadlých částek, učinila dne 23., ~íina 1930 .v, ~obe, kdy ]IZ 
osmnáctý rok překročila ale jedenadvacateho roku jeste ne~osahla, 
u dřívějšího poručenského soudu svým právním, zástupcem n~vrh na 
zrušení usnesení o prohlášení za zletilou pro zmatecn~st. P r v n I, s o u d 
návrh zamítl rek u r sní s o u d však mu vyhovel. Dovolacl rekurs 
dědicii n e j ~ y š š í s o u d odmítl. 

D ů vo d y: 

Dovolací rekurs podávají dědici, kteří se již před rozhodnutím vpr~é 
stolici ohražovali svým právní.~ zástupc.~m pr9!1 to;nu, by byl~ prohla: 
šení za zletilou zrušeno žáda]1ce, by I JIm vynzem bylo do~cep0o' SOZ 

se stalo. V dovolacím r~kursu odůvodňují stěžovatelé ~vé oprav~em tu,;!, 
že byli usnesením rekursního soudu zkrác~ni ve svyc~ ~abYo/ch pra; 
vech a napadaií názor rekursního soudu, ze lze formal~e pravoplatn; 
prohlášení Alžbětv H-ové za zletilou bez jejich újmy změ;l1l! (§ 11 druby 
odstavec nesp. říz.). Stěžovatelé nejsou podle § 9 prvy odstavec nesp. 
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nz. k -dovolacímu rekursu oprávněni. Smyslem tohoto zákonného před
pisu, jenž praví, že "kdo se má za stížena opatřením soudu první sto
lice o věci nesporného soudnictví«, má na vůli podati buď rozklad, nebo 
rekurs, nebo to i ono, není, že záleží jen na úvaze stěžovatelově, zda se 
pokládá za stížena, neboť tím by otázka oprávnění ke stížnosti nikdy 
nepřišla v úvahu v mimospDrném řízení, ježto každý stěžovatel, jenž 
rekurs podává, se má za stížena. Proto podle stálé judikatury nejvyššího 
soudu jest ke stížnosti oprávněn jen ten, kdo byl nebo podle zákona 
měl býti účasten na provedeném mimosporném řízení, pokud opatření 
mimosporného soudce jes~ s to, by se nějak dotklo jeho práv, ať jiŽ! 
práv majetkových nebo rodinných, ať přímo nebo nepřímo. Pokud zákon 
přiznává v § 15 nesp. říz. právo ke stížnosti i soudci a pokud lze vy
voditi z předpisů §§ 178,217,251 a 252 obč. zák. a §§ 185,203 a 219 
nesp. říz., že na ocbranu soudních chráněnců jest přiznati právo ke stíž
nosti i nejbližším příbuzným (sr. rozhodnutí 394, 3967 a 8458 sb. n. s.), 
jde právě jen o výjimečná ustanovení, jež nelze rozšiřovati na třetí osoby, 
nesúčastněné na mimosporném řízení. V souhlasu s touto iudikaturou 
jest také nauka (sr. Otl: Rechtsfiirsorgeverfahren str. 239 až 244). 
Marně stěžovatelé poukazují k tomu, že, hledíc k závazku Alžběty P-ové 
v době, kdy již byla za svéprávnou prohlášena a hledíc k předpisu § II 
druhý odstavec nesp. říz., byli by usnesením rekursního soudu v na
bytých právech zkráceni. Předpis § II druhý odstavec nesp. říz., jenž 
jedná o rozkladech a o stížnostech po·daných po lhůtě, tedy opozděně, 
a jenž mluví o možnosti změny opatření "bez újmy třetí osoby«, týká 
se právě jen této otázky, nikoli oprávnění ke stížnosti, které jest po
suzovati podle předpisu § 9 nesp. říz., a to v prvé řadě, dříve, než se 
vejde v obsahové vyřízení stížnosti. Otázku, zda směl rekursní soud 
vyhověti opozděné stížnosti Alžběty P-ové bez újmy práv stěžovatelů, 
bylo by tedy řešiti až na druhém místě, kdyby (otiž bylo stěžovatelům 
přiznáno oprávnění k dovolacímu rekursu. Prohlášení nezleti1ce zletilým 
jest úkonem poručenského řízení soudního, při němž rozhodují jen ne
zletilcovy zájmy, a nezakládá subjektivní práva pro osoby, jež teprve 
v budoucnosti uzavírají právní jednání s osobou prohlášenou za své
právnou. Tito spolusmluvníci nejsou účastníky poručenského řízení. 
V mimo sporném řízení by ani nebylo lze rozhodovati otázku, jaký vliv 
má na platnost ujednání mezi Alžbětou P-ovou a dědici okolnost, že 
bylo dodatečně její prohlášení za zletilou zrušeno. Tuto otázku bude 
řešiti až v rozepřích dosud neukončených, kde byla rovněž namítána 
zmatečnost. Z důvodů svrchu uvedených odpírá nejvyšší soud důsledně 
oprávnění ke stížnosti třetím osobám, které nejsou účastníky mimo
sporného řízení, třebaže mají zájem na tom, by bylo určité opatření po
ručenského neb opatrovnického soudu učiněno. Tak na př. nebylo při
znáno oprávnění k rekursu nezleti1covu odpůrci proti usnesení, jímž bylo 
odepřeno schváliti ;;mír ve sporu (čís. 696); třetí osobě proti usnesení, 
jímž byla schválena kupní smlouva o poručencove nemovitosti, ač stě
žovatel nabízel více (čís. 902); nemanželskému otci proti usnesení, jímž 
stanoveny podmínky pro smír mezi ním a poručníkem dítěte (čís. 4591); 
spolusmluvníku nezleti1covu proti usnesení, jímž byl odepřen souhlas 
k uzavření smlouvy o ne zletilcově majetku (čís. 5844), nebo jímž bylo 
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, 'h jménem soudních chráněnclt 
o~~přeno sc~tcie~~61m~u5~5)z:~~:jY~ak také Olt 't ~; str.240. Kdyb~ 
.( SlS. 584~, 6.. ' t' t' ' soby stačil k oprávnění ke shznosh, ~usllo b) 
JIZ takovy zaJem ~e ~ o v_.. . b I _j" tomuto odepreno pro· 
by' ti přiznáno na pr. I venteh nezlet~~~ovu, Y o I I 'h . enž byl zba-

, 'I'h b n pak venteh choromys ne o, J 
hlášelll za zleh e o, ne o ao _ r t' osoby nesúčastněné na tom 
ven svéprávnosti. )so~, to ,ve~m~s rezl ři7n~ti o rávnění, by zasa
kterém mimospornem r~en\ Jlmz :e~í~egí Okolno;t že se stěžovatelé 
hovaly buď rozkla~y ne o .re ursy o řeli ~rušení us~esení o prominutí 
již před rozhodnuhm,prvlllho ~oudu?P . druhého soudu doručena, ne
let a že jim byla tak~ us?ese~1 prvnd~h~ IJ'im oprávnění ke stížnosti (tak 
učinila z nich účastlllky nzelll a ne av 
také Otl I. c. str. 240). 

čís. 10726, 

_. 'kona o s látkových obchodech ze dne 27, dubna 
Pr~~plsu ~ ~ za Rt' b dlí-li žalovaný kupitel na Slovensku. 

1896, CIS, 70 r. z~k,. nelz~ pOťz~ I, 'de o pohledávku postoupenou. 
Na tom mc nemem oko nos, ze 1 . říslušnosti (§ 104 j, n,~ tuzem-

Platnost a závaznost ,pod~o~~n~ see~ích) jest posuzovati jen s hle
ského soudu \sOUdUáv h(lst~nac py~tn~ho v historických zemích), 
diska tuzemskeho pr va prav 

(Rozh. ze dne 25. dubna 1931, R I 286/31.) 

, 'dl"' zilině na Slovensku, koupil od Julia ~-a stroj 
Zalovany, by ICl v ._ t 'd domáhala se žalující firma Jako po:

na splátky. zalobou, o, mz U) e, 'cen zalobu zadala na okresním 
stupn~ce ]ulia,K-a na zalovd~ned,k~pn~íst~i příslušnost úmluvou podle 
civilmm soude v Plaze, o uvo nUJ':~,. d r v é s t o II C e 
§ 104 j. n. K náI?itce f' ís5ní n~f'~~~s~ot6 ~Z:Ona ~ splátkových ob· 
žalobu odmítl, maje ,za o, ,ze vz e " I šnosti Rek u r sní s o u d 
chodech byla vyl~ucepa u!;1I~':.a \ prg t vod Y' Přisvědčiti jest sice 
zamítl námitku mlstm _nep~l~ us~os 1. ávaznost podrobení se příslušnosti 
prvému soudu v tom, ~e p.a ~os a z, h 'est osuzovati jen s hlediska 
tuzemských soudů v hlst?flckych zem\~, ~ ze~ích Ale prvý soud pře
tuzemského práv~, Rlatneho dV hl

2
s7tordlc ?~a 1896 čÍs. 70 ř. zák., plativší 

bl'-' - splátkovy zakon ze ne . u , 'c' hv lZl, ze v '" k' d- zastoupené platí nym pro ec " 
pro království a zeme na pss ,e :atě~to zemím 'podle mírových smluv 
Moravu, Slezsko a pro uzeml k V § 6 cit zákona jest ustano
při vtělená, ni~oliv v~ak ?ro SloVf~~o~ého obchod~ proti kupiteli místa 
veno, že nema pro_ z~lo u ze sp a, odrobení se kupitele jinému soudu 
sudiště smlouvy a ~e Jest .dob~oyolne J' b dliště v obvodu platnosti splát
nezávazné, avšak Jen, m~-h za ,ovany . ~t nesporné své řádné bydliště 
kového zákona. z~lova~y ne,ma, ~oz Je a ne latí tu tdy § 6 zákona 
v obvodu platnosh splatkoveh~ zakon~, 96:f8) jmenovitě an žalovaný 
o splátkových obchodech (VIZ s .. f·t c~p'latňov~l a do sporu o hlavní 
hned nepříslušnost soudu prve s o lce 
věci se nepustil. , 

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

1;,: 
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D ů vod y: 

Vývody dovolacího rekursu nejsou s to, by vyvrátily správné odů: 
vodnění napadeného usnesení, jež vyhovuje stavu věci a zákonu. Re
kursní soud právem a v souhlasu s rozhodnutími nejvyššího soudu 
čís. 3417 a 9638 sb. n. s. prohlásil příslušnost soudu prvé stolice, kte
rému se strany podrobily podle § 104 j. n. výslovnou úmluvou, za 
opodstatněnou přes to, že jde o splátkový obchod, neboť ustanovení 
§ 6 zákona ze dne 27. dubna 1896 čís. 70 ř. zák. nelze tu použíti, ježto 
žalovaný kupítel bydlí na Slovensku, tudíž mimo obvod platnosti ře,
čeného zákona. Na tom nic nemění okolnost, že jde o pohledávku po
stoupenou, neboť postupem pohledávky nejsou dotčeny důvody věcné 
a místní příslušnosti pro její uplatňování, leč že by se zakládaly ve 
zvláštních osobních poměrech věřitele nebo dlužníka, a ujednané su
diště podle § 104 j. n. působí též pro postupníka a proti němu (viz roz
hodnutí čís. 253 sb. n. s.). Stěžovatel marně se dovolává ustanovení, 
§§ 45 a 317 občanského soudního řádu platného na Slovensku (o pří
slušnosti podle podrobení se a o důkazní moci soukromé listiny), neboť 
- jak bylo vyloženo v rozhodnutí čís. 4594 sb. n. s. - platnost a zá
vaznost podrobení se příslušnosti tuzemského soudu (soudu v zemích 
historických) jest posuzovati jen s hlediska práva tuzemského (práva 
platného v historických zemích). Stěžovatel ostatně přehlédl, že by se 
v projednávaném případě nemohlo použíti ustanovení třetího odstavce 
§ 45 obč. soudního řádu slovenského ani tehdy, kdyby se věc posu
zovala podle práva platného na Slovensku, protože zmíněný třetí od
stavec stanoví, že co do pohledávky ze splátkového obchodu nelze ani 
listinou vymíniti příslušnost proti kupiteli, bydlícímu na území platnosti 
tohoto zákona, jestliže celá kupní cena nepřesahuje 500 Kč. V tomto 
případě jest však zažalovaná kupní cena 3.240 Kč, jež 500 Kč daleko 
přesahuje, takže ustanovení § 45 třetí odstavec slovenského civ. soud
ního řádu nebylo by úmluvě o příslušnosti na závadu. 

čis. 10727. 

Předpisu posledni věty prvého odstavce § 62 j. n. o nepřípustnosti 
samostatného opravného prostředku jest obdobně použiti i v připadech 
§ 61 (63) j. n. 

Rekurs odložený podle zákona až do nejbližšiho rozhodnuti, jež lze 
napadati, může býti samostatně podán i tehdy, když po ukončeni věci 
nemůže již býti vydáno další odporovatelné rozhodnuti. . 

Neni ponecháno libovůli soudu, zda chce učiniti opatřeni podle § 63 
j. n. čili nic. Jsou-Ii splněny podmíuky, jest soud povinen, by je učinil. 

! 
(Rozh. ze dne 25. dubna 1931, R I 300/31.) 

, Proti žalobě, zadané na krajském civilním soudě v Praze, vznesl ža
lovaný při prvém roku námitku věcné nepříslušnosti. Při ústním jednání 
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" d laik podle § 63 j. n. pro případ, 
navrhl žalobce, by byl pnvzat. sou ~e odůvodněna námitka věcné ?;epři-
že by byl soud toho naz.oIU, zel .les hověl námitce věcné nepnslus-
slušnosti. S o udp r Z ~ st? I c ~tl 'Jávrh žalobce na přivzetí soudce 
nosti a odmítl žal~bu. aroven ~r!llI d ech' Soud neshledal účelným 
laika. V tomto smer,!. ~vedl v u y.~ etí odborného přísedícího (soudce 
vyhověti návrhu žalU)ICI ~trany n~ ~n z ěci samé dosud sporně jednáno 
laika) po r?ZUl~1U, § 63 ). n.,. ne o ve ~ročilost doby a obtíž'lOst jeho 
nebylo a pnbranI soudce laI~a pro ~~ který by v té věci musil teprve 
zjištění a přivedení k procesm~uh s~u, ' by mu byla udána jména a 
jednati s krajským so~deI? o : ,o mm, 'išťovati dále který z nich by 
adresy odborných soudu ti\r~~tI~c~~:d:) obeslán způ'sobilo by značné 
byl právě v?lný, ?y t;'0 'kl Yď procesní a přivddilo by stejně n1!!nos! 
průtahy a hm zvysene na . a y, , M' roto soud za to že stav nzem 
.odročení dnešního ústního )§e§dn~fI. 63

a
j p n nedoporučuj~. Rek u r sní 

takové opatření po, rozum;, . a ři~zeií soudce laika. D ů vod y: 
s o u d vyhověl navrhu zalobce na p.. r odborného přísedícího ne-
S odůvodněním zamí~nutí návr!lU na ~nv:e I, které by tu byly v kaž
lze souhlasi~i, neboť )~OU to duvodju v,~§o ~fn:, 63 j. n. byl činěn, a by:o. 
dém případe, kde by navrh ,ve :~y~, neboť nemohlo by ho nikdy bytr 
by toto zákonné. ustanov~:r: z. y eC~\ážel důvody pro které prvý sou~ 
použito, ~ny ~~ )eh5> p?U2;:h VZ?lt P;~dle n~vého dosloVU § 63 j .• n. pl~h 
v souzenem pnpade. nav: zaml . tatný soud obchodní, byla-li pred mll! 
zásady §§ 61 a 62 ). n. I pro sa~os udu s ravomocí obecnou jakoz 
uplatňována přísl;ršnost, stor?le~o i~~ní) byl~-li namítána jeho nepří-
i p~o soud z~msky ~nyn; ral~'{y ~ed sou'd obchodní. Hora (díl I. ~tr. 
slusnost z duvodu, ze vec.pa ~~ pr mskému soudu opatří soudce larka 
119) uvádí, že v t?t;' pnpa e z~ du Pokud se prvý soud ?d: 
k ústní žádosh pre.sldlUm ob~~o~m~o sOYest 'poukázati k novému vy~am 
volává na Neu,I?anuv Kf~e;)ta~ h~' tdílU kde nový doslov, § 63 )'. n. 
tohoto komentare (z r. s r. Y d 'h~ v dání citovaneho prvym 
taktéž byl vz~t :' úv~hu odchy~ne o ~~:dná1aném případě návrh po· 
soudem. Nem d:rvodu, p~o :i~re bYít~!t Jeboť vyhovění návrhu nikt;ra~ 
.:lle §§ 61 a 63 ). n. moh J I}all 'ednáno dosud jen o námitce vecne 
neodporuje stav sporu, v nemz bylo) . ednávána nebyla a v němž nic 
nepříslušnosti a, věcná strá.nka do~ud pr?l h' a o zvýšené náklady pro
nebrání přivzet; soudce laIka., !'n\? pr~:ť ) nebylo-li by lze použíti tu 
cesní v souzenem sporu nemuze )1 I, ne '., 'b 

t 
' §§ 61 a 63)' n nebylo by to mozne vU ec. us anovenl . 0' ~ 

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

D ů vod y: 

, § 62' n není proti usnesením 
Podle poslední věty prvmho D~tavcer néh~' p·rostředku. (§ 515 c. 

podle tohoto od~tadv~e s~mfst~~o~~ě ~uažlti i v případech § 61 j. n. 
ř. s.). Tohoto pre pI~~ les o 1915 str 589 pozn. I), tudíž podle 
(viz Manzovo Jydar:1 J. n. ~ ~odku V hlectem'k tomu dal si nejvyšší soud 
§ 63 i., n. i v pnpade, o ktery ] e. z 

,.; 
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především otázku, zda dovolací rekurs jest přípustný. K otázce té od
pověděl kladně, řídě se zásailami rozhodnutí bývalého vídeňského nej
vyššího soudu ze dne 18. února 1913 čís. j. R I 112/13 čís. 215 rep. nál., 
jichž důsledně šetří i tento nejvyšší soud. V tomto rozhodnutí bylo vy
sloveno a podrobně odůvodněno, že rekurs, odložený podle zákona 
(§ 515 c. i. s.) až do nejbližšího rozhodnutí, jež lze napadati, může 
býti samostatně podán i tehdy, když po ukončení věci nemůže již býti 
vydáno další odporovatelné rozhodnutí. Tak tomu i v souzeném případě. 
Mezispor o příslušnost, v němž bylo učiněno napadené usnesení, jest 
právoplatně skončen a proto nemůže již v něm dojíti k dalšímu rozhod
nutí, jemuž by bylo lze odporovati opravným prostředkem, s nímž by 
mohl býti spojen rekurs, vyhrazený jinak podle §§ 61 a 63 j. n. Proto 
nezbývá než připustiti, aby tento rekurs byl podán jako rekurs samo
statný. 

Dovolací rekurs je tedy přípustný, ale není důvodný. Stěžovatel sám 
jest toho názoru, že od platnosti novely k c. ř. s. může býti přibrán soudce 
laik podle § 63 j. n. v souzeném případě. Právem uvádí též stěžo
vatel, že bylo přezkoumati účelnost tohoto opatření. Poněvadž podkla
dem tohoto přezkoumání byly v souzeném případě nejen okolnosti skut, 
kové, nýbrž hlavně právní závěr odvozený z těchto skutkových okolností, 
byl rekursní soud oprávněn, přezkoumati i tento p,ávní závěr. Úsudek 
rekursního soudu jest správný. Není ponecháno libovůli soudu, zda chce 
učiniti opatření podle § 63 j. n. čili nic. Jsou-li podmínky splněny, má 
soud povinnost, by takové opatření učinil (sb. n. s. čís. 7268). V sou
zeném případě byla již podána odpověď na žalobu, návrh na postou
pení věci krajskému soudu obchodnímu nebyl učiněn (§ 261 c. ř. s.), 
za to však návrh na použití § 63 j. n., takže strany ušetří napadeným 
opatřením podle ~ 61 j. n. (jak tomu je též v případě § 261 c. ř. s.) 
nejen na čase, nýbrž i na útratách, které by jinak zcela zbytečně vzešly, 
kdyby měla býti podána nová žaloba a provedeno znovu řízení u kraj
ského soudu obchodního, nehledíc k tomu, že, kdyby bylo vyhověno 
dovolacímu rekursu, měla by se věc tak, že právoplatně by bylo vyslo
veno, že krajský soud civilní v Praze není věcně příslušný, zároveň však 
že nelze přibrati soudce laika k odklizení této věcné nepříslušnosti, a 
přes to by mělo u krajského soudu civilního v Praze dále o žalobě býti 
jednáno a rozhodnuto. Obtíže uvedené žalovaným nejsou značné. Při
brání soudce laika lze provésti snadno dotazem na krajský soud ob
chodní v Praze (§ 3 výnosu min. sprav. ze dne 2. června 1914 věst
ník 241), 

čís. 10728. 

Předpis § 475, druhý odstavec, c. ř. s. předpokládá, by ze spisů prvé 
stolice bylo zřejmo, který soud prvé stolice jest k rozhodnutí příslušný. 

(Rozh. ze dne 25. dubna 1931, R I 316/31.) 
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, . 'tl ámitku věcné nepříslušnosti do' 
S o udp rve s t o II c e zaml n • 1 bě domáháno by spolu-

volaného okresního soudu, pokud, se byl? v ý:' ~ydati vybývající peníze 
žalovaný Dr. Julius B. byl ~z~an fovll:

n 
o u d v tomto bodě zrušil 

k rukám Dr. Otakara B-a. vo , a c 1 s b čkaje pravomoci, 
napadený roz~udek a ~~átil. věc prv~~~b~Ud~~Sb~' b00 zahájeno před 
z~~ídit č,eho treba, by r,mmd o .te~ věcné pří~lušnosti dovolaného ,so~<;l~ 
pnslusnym soudem, D u v o. y, 'h D Julia B-a vydati vyhyva]lCl 
k vy' roku o povinnosti spotuzalovane o r. .' , pr·edmětu sporu 

, • t' t tně bez ohledu na ocenem. , , . 
peníze, Jest .uva:O.Dva} samos cl k h d utí o tomto nároku má se hdll! 
na 4.000 Kc. Pnslu:n?s~ so~ u .rcfu,?cí nstrana domáhá' jíž však v od
výši peněžitého ~lnem, ]ehoz. se za á I Poněvadž jesľpovinnosti žalu, 
poru s ustanovenu!! ~ 226 c, T· ~i neu. a~, epříslušnosti tuto příslušnost 
jící ~trany, by, zlJm~~a. \~]'icils~~a~~~~tneuvedla okdlnost p~o ro~hod
prokazala, a, po~~va • z za t. b u čímž zhavila soud m0Zllosl! po
nutí soudu o pnslusnosl! po r~.n0.' . 'est bezdůvodnou jde to na 
souditi, zda námitka věcnS ne~ns!us~~~'v&né nepříslušnosÚ k rozho·cl
její vrub a jest proto ??,V~zot~ l,na:~ůvodnou pročež jí bylo částečnou 
nutí o nároku na peneZlte P nem ~ T hledem k ustai:lOvení § 475 
změnou napadeného rozhodnutí vy o~e ~ a V\o soudu pokud jím bylo 
druhý odstavec c. ř. s. zrušiti, r~zsu ~ PT~\ eněz ~ poukázati prvý 
rozhodnuto o nároku ,na vJdbambvybra]~cl~ár~ku bylo řízení zahájeno 
soud, by zařídil, čeho lest tre a, y o om o 
u příslušného soudu. , •• 

• 'I dené usnesení ve vyroku, ze vec se 
N e j vy Š š í s o u d zmem napa rávní moci tohoto usnesení za-

vrací prvému soudu ~you~az~~, ~y. po Psbě by žalovaný Dr. Julius B. 
řídil, čeho třeba, ?y nzem .o z~, o '!~ pro ní;e k rukám Dr. Otakara B-a, 
hyl uznán povinnym, vydal! vY.rlajlC.' pe v ten rozum že se žaloba 
bylo zahájeno pře~ ,soudem pns usnym, - , 
v této příčině odmlta. 

D ů vod y: 

• d d uhé stolice jen ve vý-
Dovolací rekurs na.padá ;ozhodnuh sou ~lu{alovaný Dr. Julius B. 

roku, že se věc co do zalobm P;OS~!', ab~í:~ k rukám Dr. Otakara B-a, 
hyl uznán povinným, vydal! VybYV~J1Cl ~~ d'l čeho třeba by řízení o této 
vrací prvému soudu s po~~azem,. Y zan 1, říslušný~ a to právem, 
žalobní prosbě bylo zahajend r ed so~d~m lmž se odv~lací soud řídil, 
neboť předpis ,§ 475 dr1!hy o ,s avr c" . i~jmo který soud prvé stolice 
předpokládá, ze ~e ~~lSU. p;ve sto lce k~ zNeum~nn Kommentar zU den 
jest k rozhodnuh pnslus~ym (tak 1~28 t 1287 1288), To však co 
Zivilprozessgesetzen druhy :,vazek" D 'J~[i~S B byl uznán povinným, 
do žalobní pr?~b'y, by, spoluzť?Vati Ótakara B,~ ze spisů prvé stol!ce 
vydati vybýva]lCl pemze,k.ru ,~m ~~, b'va'ících peněz jež k rukam 
není patrno, jelikož ,~en,l l1da.r~ o vys~ y~ :rot~ v této příČině nejen zru, 
Dr. Otakara B-a ;naJl bYdl! vy ~n~, a, r~veň odmítnouti žalobu. 
šiti rozsudek prveho sou u, ny rz za . 

c_"-

1.: 
y 
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čís, 10729. 

Zajišťovací exekuce podle § 372 CÁ. ř 

Není třeba, by vymáhající 'věřitel osv~d"'I" " 
?ro ~ýživné musela býti vedena na základ: f~ho ~e uh~a~oyací ,exekuce 
Jehoz základě se navrhuje povoleni exekuce k zaíiš~~~i ~C;;~~é!~IU, na 

(Rozh. ze dne 25. dubna 1931, R II 83/31.) 

. N e~~nželské dítě vedlo na základě li ' .' vo , 

otCI za]isťovací eXekuci pro vyživovací sn~f:n! ~ nespol~~.m nzem proti 
dobu od 10. června 1930 do 10 ,,. P pev Y ve vysl 600 Kč za 
spěv~y ve výši 1.800 Kč na dob'u r~]Jal J 9?g a )~o další vyž~,:?vací pří
~ opl~alo tento návrh jen o to, že pod č.·ttn~4477~0 db' 10. n]na 1931, 
zovacI exekuce ve prospěch nár'k k yla vedena uhra
S ? u d, p r v é s t o I i c e návrh~ u v ~~ fOS !tování zá~onné výživy. 
mltl navrh na povolení zajišťovací ex~ku~ I, ~ :' k u r s n I s o u d za
níka jest odůvodněna. a) Exekučn' ft I e. . u vod y: Stížnost dluž
sení poručenského soudu ze dne 1

1
0
m

} u em 1]g
es
3
t
O

v 
tomto případě usne

vč t' t . cervna ,Avšak dlu' 'k d I 
as pro I omuto usnesení stížnost. d";' 'Zm po a 

rozhodnuto podala vymáha]'I'cI' t' po po, am shznosti a než bylo o ní 
A ' k t s rana navrh na za]'išť ' k' 

vsa ento druh exekuce neodpovídá . § 12 vo ovacl. exe UCl. 
~ 37? ex. ř. Podle § 12 nes. říz. n am .. nesp. n~., an! §§ 370 
JakmIle odpůrce podal stížno~t proti :Ize poyohh, USPo~o]ovac! exekuci, 
mlmosporný soudce učiniti oe' sn~sen~ prve stohce. Ovsem může 
hrozícím nebezpečenství. Avf:kr~~~t~tr~bp\k zajištění ~častníků při , 
§ 370 ex. ř. jest zajišťovací exekuce '1í u

avr
, .neby! pO,da~. b) Po~le 

(9it ; mlm9sporné řízení str. 273) A~' ~ stna'h v . .r:zem mlmospor~em 
shznosh, ze by bez povolení za 'i'ť sa, vyma a]lcI strana netvrdl ve 
značně slíženo vydobytí sporného] t\ o~aC1 elxe~u~e bylo zmařeno nebo 
tvrdí v návrhu že byla již jednou Ul u ~ ~xe m~mho. Strana vymáhající 
dobytí zákonné výživy. Toto tvrzen'spo O]OV~CI ~xek~ce provedena k vy
padě může strana vymáha'ící' I lest sp~avn~,y ~vsak v takovém pří
spěch onoho titulu exeku~níhJenn~av~o,:at~ íaJl~t:lVací exekuci ve pro
exekuce. V tomto případě v s' 't' o ery y y a ]IZ vedena uhražovací 
titul, pto který se vedla exeku~e v~ a14~ l~6u~~:,skéh? spisu, že exekuční 
smíru uznávají strany že dlu Y'k ' / '.)'z ,zamkl. Neboť v soudním 
:entou měsíčních 120 Kč je d1ll9 ~a plahl! zakonylOu výživu peněžitou 
cervnu 1930 byla u ravena"n o, . cervna 1,930. Zakonna výživa po 10. 
Podle tohoto usneseEí dosud n~;;r usnesemm ze dne 10. června 1930. 
zajišťovací exekuční návrh podl/§a ;;gena ~xekuce. uhra~ovací. Je proto 

N e j v y Š Š ' d . ' ex. r. neoduvodnen 
I s o u obnovil usnesení prvého soudu. . 

D ů vod y: 

Účelem ustanovení § 372 ex ř ' t b d ,y. \ 
její povahu možná za;išfovací ~4:~' y.cob o vyzl~Y yhy~a pro zvláštní . uce I ez osvedcem ohrožení ve 
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smyslu § 370 ex. ř. a aby osvědčení to nahradila při výživném prostě 
skutečnost, že k jeho vydobytí již jednou musela vedena býti exekuce 
uhražovací. Ohledně exekučního titulu, na jehož základě byla vedena 
exekuce uhražovací, zákon nic neustanovuje a jest proto přisvědčiti 
názoru stěžovatele, že vymáhající věřitel může navrhnouti zajišťovaci 
exekuci pro výživné, když k vydobytí výživného musela již jednou ve
dena býti exekuce uhražovací. Není proto správný názor rekursního 
soudu, že jest potřebí, by vymáhaiící věřitel osvědčil, že uhražovaCÍ 
exekuce pro výživné musela býti vedena na základě téhož exekučního 
titulu, na jehož základě se navrhuje povolení exekuce k zajištění výživ
ného, neboť pro tento názor rekursního soudu není v doslovu § 372 
ex. ř. opory a příčilo by se to úmyslu zákonodárce, vedení zajišťovací 
exekuce pro výživné usnadniti. Podle doslovU § 372 ex. ř. jest povolení 
zajišťovací exekuce pro výživné vázáno jen na předpoklad, že navrho
vatel prokáže, že již jednou pro výživné byl nucen vésti exekuci uhra
žovací. Je správné, že v tomto případě jde o jiný exekuční titnl, než 
o exekuční titul, na jehož základě k vydobytí výživného exekuce uhra
žovací musela býti vedena, jde však v obou případech o výživné, pro 
téhož nezletilce proti témuž povinnému jako jeho otci a jest proto lik
navost povinného v placení výživného vůbec osvědčena již tím, že pro 
výživné musela býti vedena exekuce uhražovací, a osvědčení této likna
vosti stačí k povolení zajišťovací exekuce pro výživné. 

čís. 10730. 

LhUta k námitkám podle prvého odstavce čl. 349 obch. zák, není lhů
tou promlčecl, nýbrž propadnou. 

(Rozh. ze dne 25. dubna 1931, Rv II 307/30.) 

Žalobě pro datele na kupitele o zaplacení kupní ceny za dodané zboží 
bylo vyhověno s o u d Y vše ch tří s t o I i c. 

N e j v y Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

důvodech: 

Netřeba se obírati otázkou, zda snad postup naznačený v záruclll 
listině nebyl součástí smlouvy v len smysl, že, chtěl-li žalovaný vůbec 
uplatniti vady váhy, musil nejprve učiniti opatření vytčené v garanční 
listině, neboť, i kdyby se mělo za to, že tato listina nevylučovala uplat
nění nároků ze správy podle ohecných zásad, nezachoval se žalovaný 
podle předpisu čl. 347 obch. zák., neoznámiv žalohkyni vady ihned, jak· 
mile je seznal. Oznámení jich teprve za sporu, při ústním jednání dne 
17. dubna 1929, bylo zřejmě opožděné, pokud se týče byl žalovaný té 
doby s nárokem podle prvního odstavce čl. 349 obch, zák. iiž prc
kludován, i kdyby se za to mělo, že mu váhv byly odevzdány až dne 
9. srpna,1928, kdy byly teprve zamontovány, neboť od té doby uplyr.ul0 

.J,; 
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do !? dubna 1929 ví~e. n~ž š:,st m~síců. Nejde tu o lhůtu promlčecí 
k mz by .~:c~ mohl~ byŤ! ,enhhzeno len k námitce, nýbrž o lhůtu pro: 
p~dnou, lIZ lest dbatI ,z u~adu (s;ov; St~ub-Pisko § 7 k čl. 349 obch. 
zak., Herm~nn-Otavs,ky, Vseobecny zakomk obchodní str. 361, pozn. 3). 
Ze tato Ihuta byla umluvou stran prodloužena nebylo v prvé slol' . 
t I t . 'dl'" . lel vrzeno a nep yne o am z pre ozenych listin. 

čís_ 10731. 

, Druhá věta § 300 obč. zák. má na mysli zákony státu jehož ob
~_ a:, e m Jest dosavadní v!astník movitýcb věcí, nikoliv kde bydli, a to 
jlste aspon potud, pokud jde o tuzemskébo vlastníka. 

Podle čs. právního řádu neopravňuje zajišťovací převlastnění k ža
lobě vlastnické, nýbrž jen k žalobě podle § 258 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 25. dubna 1931, Rv II 298/31.) 

Žalob~e, říšskoněmecký státní příslušník, domáhal se na pozůsta
~osÍ! po, tuzeJ?Cl, by. bylo uznáno právem, že výkon exekuce povolené 
z~lov~n~ pozustalosh prol! Gabnele B-ové na movitosti jest nepřípust
nY~J ,lezto, byl~ Gabnelou B-ovou na něho převedeny smlouvou o t. zv. 
zallslovaclm prevlastnení, ujednanou v Berlíně. Žaloba byla zamítnuta 
s o u d y vše c h tř í s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Po. p,rávlú stránce .. jest .řešiti otázku, mělo-li t. zv. zajišťovací pře
vlastnem (SIcherungsubereIgnung), ujednané dne 10. září 1929 v Ber
líně ~ezi z~ejší ~tát?í pří~lušnicí Gabrielou B-ovou a žalobcem, ienž 
lest n~m~ckym ~tatmm obca?em, pr.o, žalo~ce v zápětí, že jím nabyl 
vlastmekeho prava k spornym movlÍym vecem jež bylv vlastnictvím 
G~briely ,B-ov~ a byly uloženy v Brně. Odvola~í soud zodpověděl tuto 
otazk~ ~apor~.~. Pod!e ~dejšího právního řádu t. zv. zajišťovací pře
ylastn~m (~allsťovacI prevod) neopravňuje k vlastnické žalobě. nýbrž 
jen k zalobe ,p.~dle § 258 ex. r. (plenární rozhodnutí čís. 5026 sb. n. s. 
a. rozhodnutI CI~. 555~ a.9929 sb. n. s.). Oovolatel se však snaží dovo
dlÍ! !-, usta?ovem druh~ ve,ty & 300 obč. zák., že jest v souzeném případě 
pOUZIÍ! zasady statutarnl theorie, podle níž "mobilia sequuntur per
sonam domml«, a spravovati se právním řádem platným v Německu 
P?dl~ něhož smlouva o zajišťovacím převlastnění převádí plné vlast~ 
metv} a na~yve!~le zavazuje jen ke vrácení věci, byl-li zajišťovací účel 
se!~;n. Nelv~~~l soud ~esouhlasí se stanoviskem dovolatelovým. No
V~jSI nauka haj! s~oro vseobecně názor, že se věcná práva k hmotným 
vecem - I nemOVItým I movitým - řídí právním řádem místa kde 
věc jest (lex rei sitae). Tak učí zejména Walker, lnternationales P~ívat
;eeht, (4., vydání z roku 1?26, str. 304 a násl.) , Klangův komentář 
K obc zak. (str. 314 a nasl.), Ehrenzweig, System I. (šesté vydání 
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z roku 1925 str. 97, 98). Mayr 1., str. 58-59, Krčmář, Právo občanské, 
všeob. část,' str. 116-117, a k tomuto názoru se přikloňuje též osn~va 
ohčanského zákonníka pro československou repuhlIku v ~§ 18 a nas\. 
Ale, i když se vychází z názoru, že ustanovení § ~OO obč. zak. Jest do~u~ 
platným právním předpisem, ač jest vybudovan n~ t. zv. statutarm 
theorii, kterou nová nauka považuje za zastaralou, prekonan~u a ~evy
hovující, jest přece souhlasiti s odvolacím soudem ,v tom,. ze Qtazkll, 
zda nabyl žalobce vlastnického práva ke spornym veeem, jest P?Su~O
vati podle právního řádu platného v tuzemsku. O~s!OVu d:uh~, vety 
§ 300 obč. zák., že všeliké jiné věci, neŽ VěCI nem5lVlte, P?dlehajl,steJ
ným zákonům jako osoba jejich vlastníka, jest tohz rozu~eh tak; ze se 
tu myslí na zákony státu, jehož občanem j~st dosavadm ,vlastlllk ~o~ 
vitých věcí, a to jistě aspoň potud, pokud Jde o tuzemskeho, vla~tn!ka 
(§ 4 obč. zák.). V tomto smyslu vykládá 0"110 ustanovelll zeJl~enil 
Stubenrauchův komentář (8. vydání z roku 1902), kde se pravl na 
str. 371: »Ist aber der Eigentilmer der beweglichen Sache unbestntten 
hekannt dann sind alle Rechtsverhaltnisse bezilglich derselben, wenn 
der Eig~ntilmer osterreichischer Staatsbilrger ist; unbedigt nach dem 
osterreichischen Rechte (§ 4) zu beurte!len«, - dale Stell1lechner <!,e~~
schrift zur jahrhundertfeier des A. B. O. B., II.. díl, strana 73), Krcmar; 
Právo občanské, všeob. část, strana 109, a Tllsch-Svoboda, Občanske 
právo, část všeobecná (1925), strana 85. (Odchyln~ Unge;, ~ystem, \., 
4. vyd. na str. 177, jenž míní, že se odvoz~ne na.~Y!1 vlastlllck~ho prava 
k movitým věcem řídí právními zásadamI b{'dhste dosavadlll~o vlast
níka). ježto jest nesporné, že Gabriela B-ova, vlastmce spornych ve':l, 
byla v čase úmluvy se žalobcem státní občankou českoslovens~ou a ze 
věCi tehdy byly a dosud jsou ve zdejším státní~ území, Jest ,otazku na
bytí vlastnictví žalobcem posuzovati podle prava tuzemskeho., Odvo
lací soud tak učinil a jest proto bezdilvodnou dovolatelova vytka, že 
posoudil vec mylně po stránce právní. 

čis.10732. 

Předpisy § 1 zákona ze d,!1e 25 .. červen,;e 18~1, č!s: 76 ř. zák., tso~ 
velíciho rázu, platl vždy a vsude, Jsou odnat~. !Iboy~hstr~n. P~rus~nt 
jich má v zápětí absolutní neplatnost smlouvy, jlZ muze namltnouti nejen 
smluvní strana, nýbrž i osoba třetl. . 

Prodej koně v manželčině hospo?ářsn:i nev~boč~j~ '! mezí obyčejné 
správy .imění a nevyžaduje zvlásW pine mOCI zne JICI na tento druh 

jednáni. 
. Byl-Ii kůň koupen k tahu a podatel se zaručil za to, že kůň jest 

dobrý tahoun, jest kupítel oprávněn domáhati se zrušeni k\lpní smlouvy, 
trpí-Ii kůň netahavostl. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1931, Rv I 355/31.) 
37 
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žalobkyně koupila od manžela žl' , ' 
smlouvy pro vady koně a o vrácení a ova~e kone, Pr?lI ž~lobě o zrušení 
ne ,dostatek pasivního opra' "k kupm ceny namltla zalovaná naj'mě , vnem e sporu Pro ' 
stolIce uznal podle žaloby od I" Ce,S111 soud prvé 
vo d y: Jest nesporno že koně' ro; o a C! s ~ u d za}ob~ zamítl. D ů
na prodeji koně žalobci nijak ~inn~1 :a~~el :alova~e a ze se žalovaná 
manžel žalované vydal žalobk' sllcas m, a, alobkyně tvrdí, že 
v němž jako držitelka zvířete uve~~~ na p~odaneh? koně dobytčí pas, 
ji jen zastupoval. žalovaná namítá n ad es; ~a~vana a ,že manžel žalované 
dějíc, že koně před trhem na n- : os a e"paslvmho oprávnění, uvá
své,;,u ;nanželi za 2500 Kč ~a 'eh~~1d byl ku~ pr.o_dán žalobci, prodala 
kane neco vydělal. Prv' soud~e o ost za tlm, ucel<;m: by SI prodejem 
manželi nepochybuj'e aYI' odvol ,tomtdo prodejI kone zalovanou j'ej'ímu 

, aCI sou to má '''ť In~,Zl stranami nesporno, že smlouva od" za zys eno, Jest ovšem 
jejlm manželem nebyla uzavřena ve fo pr_o ej;, ~on,e mezI zalovanou a 
nov~je § I zákona ze dne 25, červenc~m;8~~ a!~keho ~pis~, jak usta
prvy soudce mylně vyvozuje, že smlouva bl' CIS, 7~ r. ~ak., Zo čehož 
(oho byla žalovaná vlastnicí koně' d b J. a neplatna a ze v dusledku 
Tato okolnost však neplatno t I IV o e jeho prodeje straně žalující. 
může býti uplatňována v ro' :dn~~ o~vy I?:o f~rmální nedostatek, ne
smluvní strany žalovaná ~ j~" a!,~m pnpade stranou žalující, neboť 
podrobujíce se' jeiím důsledkl!mm~nz; ,smlou~u tu uznávají za platnou, 
Vždyť účinek smlóuvy, byť i for~ál!ě I do~tradala formál~í náležitosti. 
tu neuplatňují, nemůže b' ti stranou ~~ ~e, P?ku:I smluvm strany vadu 
z nich, která se tímto ned~statkem neb r~!t, s ~ťP~chem namítán jedné 
se,b~, za z~vaznou, jakž jest tomu v :am a, era"sml,:uvu uz~ává pro 
I jejI m_anzel onu vzájemnou ku ní s ?uzenem pnI?:,de, k:I

e ~alovaná 
prodal zalující straně koně ani/o t m ~u~u _u~n~vaj1, Manzel zalované 
své manželky, a nebylo str~nou žalu ?,~ y, ~ rec, ze ho prodává jménem 
že žalovaná svého muže ku prodej' j~CI ~nl vrze?o, tím méně prokázáno, , 
nem jejím, takže za rodáva'ící s Ione _zmocmla a že týž jednal jmé
jest pokládati manžel~ žalovlné ~r:nlu P,;IIObChOdU se žalující stranou 
změniti ani to že b lžI .. " I o IV za ovanou. Na věci nemůže nic 
držitelka koně]est u~ede~:j~~lo~~~~ě vydá~ dobytčí pas, v_ němž jako 
vzal beze svolení své manželk t k: nebo! pas ten SI manzel žalované 
že žalovaná ku prodeji kon- ;\ a ze !ato okolnost nijak nedokazuje, 
trhem žalovanou jejímu m=n~~ri o m~nzela zmocnila, An kůň byl před . 
?áležitostí, prodán a zmocněn' kl bYb I smlouvou n:,mající formálních 
tednal jejím jménem, nebylo I, roe{; .y dokazoval~" ze manžel žalované ' 
zalované prodal koně j'mén p azano, nel~e mlh za to, že manžel 

d
' .. ', ,em a v zastoupem své m - Ik -

pro avajlcl stranu jest pokládati prol' - lb' _ anz_e y, takze za 
soudce béře za zjištěno že o ku I:a ~ CI manzela zalované, Prvý 
svým manželem o výmě~é tohot pu _ one jed~a~a žalovaná spolu se 
činem žalovaná jednání svého o ~ofe, a dosplva k úsudku, že tímto 
schválila ve smyslu § 1016 ob _ m~~z~ a, _pr?dej _sporného koně žalobci 
jde, pasivně legitimována, Pr~: ~~l;dc akz:, jest_ za~~ya!,á ~ žalobě, o niŽ 
po zahájení rozepře vznesla ~ám'tk e v~ak prehltzl, ze zalovaná ihned 
kteréžto námitky se za rozepře ne~zduI ne o_statku pasivního oprávnění, 
dálo teprve zá rozepře v lednu 193~ a, -l ~edse, j~dnání o _výměně koně ' , je nam toho vsak nelze na 
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schválení ve smyslu § 1016 obč, zák, usuzovatí, neboť jen projev vy
hovující pod1)1ínkám § 863 obč, zák" tedy projev neurčitý, nevzbuzující 
pochybností, z něhož by bylo patrno, že žalovaná sporný prodej man
želem schvaluje, by mohl přicházetí v úvahu, Z toho však, že žalovaná 
jednala se zástupcem žalované za rozepře o smírné vyřízení věci, aniž 
k dojednání vúbec došlo, nelze spatřovati schválení ve smyslu § 1016 
obč, zák" tím méně, ano stanovisko žalované ve sporu ohledně nedo-
statku pasivního oprávnění bylo zřejmé, Za tohoto stavu věci nelze mlu
viti o dodatečném schválení prodeje ve smyslu § 1016 obč, zák, žalo
vanou, takže námitce nedostatku pasivní legitimace bylo vyhověti a již 
z tohoto dúvodu žalobu zamítnouti. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu, 

Důvody: 

Předpisy § 1 zákona ze dne 25, července 1871, čís, 76 ř, zák" jsou 
velícího rázu, platí všude a vždy, jsou odňaty libovůli stran, porušení 
jich má v zápěti absolutní neplatnost smlouvy, již namítnouti může 
nejen smluvní strana (jeden z manželů), nýbrž i osoba třetí. právní 
názor odvolacího soudu, že neplatnost kupní smlouvy mezi manžely mo
hou pro nedostatek formy notářského spisu uplatniti jen manželé jako 
smluvní strany, nikoli však třetí osoba, jest mylný, odporuje účelu 
zákona, chrániti práva třetích osob proti ujednáním manželů a brániti 
právním jednáním na oko, Jelikož se zjištěný prodej koně žalovanou 
jejímu manželi stal bez formy notářského spisu, jest kupní smlouva mezi 
manžely absolutně neplatná a vlastnici koně byla v době jeho prodeje 
žalobci žalovaná, nikoli její manžel. Odvolací soud v rozporu se ža
lobou a se žalovaným přednesem uvádí, že žalobce netvrdí!, že manžel 
žalované jednal jejím jménem, V prvém odstavci žaloby je výslovně 
tvrzeno, že manžel žalované ji jen zastupoval, a podle ústního žalobcova 
přednesu jednal Pavel B, jako zmocněnec své manželky, šlo o prodej 
koně v hospodářství žalované, o jednání související se správou volného 
jmění manželčina, nevybočující z mezí obyčejné správy, k němuž nebylo 
třeba zvláštní na tento druh jednání znějící plné moci vlastni ce podle 
§ 1008 obč, zák, Obsah oprávnění manžela jako správce jmění manžel
čina (§§ 1238 a 1239 obč, zák,) jest vymezen především pojmem správy, 
t. j, hospodářsky účelného využití jejího jmění. To se určuje účelem, 
jemuž jmění slouží, a jest obmezeno v tom směru, že kmenové jmění 
nebo kapitál musejí zústati nedotčeny, Ustanovení to nemělo by smyslu, 
kdyby ke každé koupi a ke každému prodejí jakýchkolí věcí vyžadován 
byl souhlas manželčin, také by se správa manželčina jmění podle § 1238 
obč, zák, obmezovala jen na užívání. Naopak jest mítí za to, že rOZ
hodným znakem je, zda jde o obyčejnou správu jmění. A tu zajisté nel~e 
v souzeném případě pochybovati o tom, že z tohoto rámce nevybOČUje 
prodej koně v hospodářství, kterého žalovaná podle vlastního tvrzení 
chtěla zpeněžiti a za nějž od svého manžela již dostala vyplaceno 
2,500 Kč, Pavel B, jednal jako zákonný zástupce žalované podle § 91 37' 
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;a 1238 obč. zák. a je proto její námitka ned t k. '. " . 
ke sporu neoprávněna Žalovana' .. " ods at II paslvmho opravnellI 
", . v nzem pre prvním d . 
z: spravu svého jmění manželi vypověděla Žal ' sou em n~tvrdlla, 

~~d~y~a'~Ztao:~stS !o~oěe~~~7~ě~~iS~al~~~í~ ~~i ~e~;~~\~~od~cd:%a~~r~~~~~ , 
slnce 1926 přednesl, že sporný kůň bl' I s ?Im

k 
TO u ne 16, pro

se prodávající za tahavost k' t vys Ovne oupen k tahu a že 
stolic byl kůň koupen k tahu

one tar~CII. P.odle, zjištění SOU?Ů nižších 
- a Pavel B. se zaručil za to ž o, oprave mleka a k lehčlm pracím 
koně byla podle smlouvy vý~lo e ~un jest 90bry tahoun, Tato vlastnost 

~~~l~f,f a~~~I~~~~sl~sid~p~át~~~~i;~~~~~~~d~;errbr~lío ;~~i~~~é~; 
odevzdam kDně, žádati podle § 932 obč 'k ' ,er~ u y a v dobe 
snad kůň zapřažený v páru s dobr' . ,za . zrUS~llI smlouvy, i když 
ježto i v tomto tahu jest podle zn~~e~~~em s le:tym nákladem, táhne, 
I na rovině, a do kopce vůbec v "o ,posu ,u ~espolehhvy, a to . 
P?ukaz odvolacího soudu k znalfc~~l~~ ~~~e~k Pr~v~e ~ez~ýz~~m~ý je 
remu kočímu chodí, neboť z toho ni'ak ne u" ze a oO'!y kU,n nekte-. 
a nelze na kupiteli požadovati b j d plyn~, ze se, kun hodl k tahu, 
najde takDvého kterému b kdň' \ sna vtmeml celou řadu kočí než 
věci bylo dovolání VYhověti~iž z d oC °tll.,P0

4 
t§omto p;ávním posouzení 

sudek soudu prvé stolice ani' b uvo, U CIS. ,503 crs. a obnoviti roz-, 
s hlediska čís. 2 § 503 c', z ylo treba zabyvah se vývody dovolání . r. s. 

čís. 10733. 

Při vlastnické žalobě (§ 369 b' ák 
žalovaný má věc ve své moci N~ t z'b) ml us~ žalo~c~ dokázati, že 
§ 346 ex. ř. • om ne y o nic zmeneno předpisem 

(Rozh. ze dne 27, dubna 1931, Rv II 780/30.) 

Žalobce se domáhal na žalo "d"" , ' 
roku 1920 odevzdal žl' vane, vy aU! to, svych listin, které prý 
úřednice. Žalovaná nan':í~~a~: :fI~~~nosh .p~ostred,~ict.vhn její tehdejší 
a že je vrátiti nemůže, pr~tože 'e n~;)e~ a~c~l~n h~tmy neodevzdal 
zástupce náhradu za listiny v pedězích 2aČJOOo K~e zfdal za!?bcův p:ávní 
zase Odvolal. O b a niž š í . .. . , a ': pozde]l tuto zadost 
odevzdal v říjnu 1920 v kan I ~,o ~ ~ y, zpshvse" ze ža~ob~e skute.čně 
vydání se domáhá a odvol ce, afl za ovane spolecnosh tn hstiny, jichž 
dne 1. dubna 1919 Č. j. Rv ~v~~9/~ 9na ro~ho?n~tí nej~yššího soudu ze 
podle něhož stačil důkaz že se žalo' uV,ere!ntne pod ClS. 113 sb. n. s., 
třeba dokazovati že věc' dosud vana u}a a moc! nad věcí a nebylo 

, v mOcI ma, vyhovely žalobě. 

!" e j vy š í s o u d zrušil rozsudky obou nl'z's'l'ch prvemu d b d soudů a vrátil věc SOu u, y ále jednal a znovu rozhodl. 
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Dllvody: 

S názorem nižších soudů, opřeným o rozhodnutí čis. sb. 113 nelze 
souhlasiti. I nižší soudy, i strany obírají se tímto sporem ien s hlediska 
pravé žaloby vlastnické (rei vindicatio). Žalobce sám vfslovně uvedl 
v odvola~ím .sdělení a výslovně uvádí v dovolací odpovědi, že již první 
soud spr~~ne vyst;hl pravou podstatu žaloby, dospěv k názoru, že jde 
o nejčlstsl formu zaloby vlndlkační, při níž jsou rozhodnými na jedné 
straně vlastnictví žalobce ke spornému předmětu, na druhé straně pak 
detence předmětu žalovaným. Nejvyšší soud může tedy posuzovati tuto 
rozepři jen s tohoto právního hledi,ka. Podle § 366 obč. zák, má vlast
ník právo, by věc mu zadrženou soudně žádal od každého, kdo ji má 
(»von jedem rnhaber«). V § 369 obč, zák. jest předepsáno, co musí 
žalobce dokázati, totiž jednak, že žalovný má věc ve své moci, jednak 
že věc jest žalobcovým vlastnictvím, Jde tu jen o výklad slov: »má ve 
své moci« (»in seiner Macht habe«) a O to, zda bylo toto zákonné usta
novenI předpisem § 346 ex. ř. nějak změněno. Nauka zastává až dosud 
názor, že žalobce musí - jak mu to zákon nařízuje - také dokázati, že 
žalovaný má věc ve své moci t. j. že ji měl ve své moci' v době doručení 
žaloby (§§ 338 a 378 obč. zák.) po případě že ji má ve své moci aspoň 
v době vynesení rozsudku v první stolici (§ 406 c. ř. s,). Tak na pL 
Randa »Právo vlastnické« z roku 1922 str. 278 a 280 praví, že pravým 
žalovaným jest podle § 369 obč, zák. vždy jen detentor věci, qui tenet et 
restituendi habet facultatem, a, že není-li žalovaný detentorem, nelze 
vlastnické žalobě vyhověti. Ehrenzweig »Sachenrecht« z r. 1922 v § 241 
zastává totéž a výslovně uvádí, že žalobce musí dokázati detenci žalo
vaného buď v době žaloby nebo v době vynesení rozsudku v první sto
lici, uvádí dále, kdy se podle § 376 obč, zák. přešinou zásady O prů
vodním břemenu. Podobně se vyslovuje Mayr, jednak v díle »Lehrbueh 
des blirgerlichen Reehtes« ll. str. 478, jednak v knize »Soustava občan
ského práva« z r. 1924 str. 137-138, třeba že tam v poznámce 12 na 
str. 138 cituje i zmíněné rozhodnutí československého nejvyššího soudu 
Č. 113, k němuž však nezaujímá stanovisko. Krčmář »Práva věcná« 
z roku 1928 str. 209 odkazuje na § 360 obč. zák" který ukládá žalobci, 
by dokázal, že věc jest v detenei žalovaného. Osnova revidovaného ob
čanského zákoníka ponechává předpis § 369 obč. zák. o důkazní povin
nosti žalobcově nezměněný, Právě tak učí Stubenrauch z r. 1902 k § 369 
obč. zák. Nikdo z uvedenyeh právníků se nezmiňuje o změňujícím vlivu 
§ 346 ex. ř. na předpis § 369 obč. zák., ani Tilsch »Der Einfluss der 
Zivilprozessgesetze au! das materielle Recht« z r. 1901 str. 93, Judika
tura dřívějšího nejvyššího soudu ve Vídni žádala důkaz detence v době 
doručeni žaloby (sr. na př. rozh, čís. 112 a 7722 Ol. U. n. ř.). V dů
vodech rozhodnutí čis.6843 sb. n. s. se praví, že žalobce musí podle 
§ 369 obč, zák. dokáza ti, že žalovaný má věc ve své moci, ale že netřeba 
dokazovati, že žalovaný jest jejím držitelem, Že žalobce musí detenci 
žalovaného dokázati, jest zjevno nejen z jasného předpisu § 369 obč. 
zák. a ~ jeho důvodu, ježto jen detentor může věc vydati, a, má-li býti 
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pasivně legitimován, musí věc míti, nýbrž i z § 376 obč. zák., neboť 
účinky tam uvedené nastanou jen, zapřel-Ii žalovaný držbu, ale byl 
usvědčen, tedy žalobcem usvědčen z opaku. Klang v komentáři z roku 
1930 praví k § 369 obč. zák., že žalovaný musí míti věc v době žaloby 
v detenci (»Innehabung«), ale, poukázav na rozhodnuti Č. 113 sb. n. S., 

uvádi bez odůvodnění, že žalobce splní průvodni pDvinnost, dokáže-Ii, 
že se žalovaný věci zmocnil a že není třeba důkazu, že ji má ještě ve 
své disposici (»Verfligung«). Ježto se oba nižší soudy i tohoto rozhod
nutí dovolávají, jest se obírati jeho důvody aspoh co do vlivu § 346 
ex. ř. RDZhodnutí nebylo úplně uveřejněno a vycházelo především ze 
zjištění, že žalovaná skutečně ještě má v detenci zažalované věci, a 
praví, že nelze přesunovati důkazní břemeno podle § 369 obč. zák. na 
žalovaného, ale dále dovozuje z § 346 ex. ř., že postačí důkaz, že se 
žalovaný dostal do držby vůcí, protože otázka, zda věci má, jest již 
věcí exekučního řízení. Tento názor nelze dále udržeti. Předpis § 346, 
ex. ř. ustanovuje jen, jakým způsobem se provádí exekuce, má-Ii dlužnik 
movité věci odevzdati nebo plniti, jsou-Ii v jeho detenci, a to v opaku 
k § 347 ex. ř., který jedná o případu, že věci v jeho detenci nejsou. 
Oba tyto zákonné předpisy předpokládají, že tu jest již exekuční titul, 
podle něhož jest dlužník povinen vydati nebo plniti movité věci, ale 
jinak se nedotýkají zákonných předpokladů pro získání takového exe
kučního titulu, tedy - jde-Ii o rozsudek o žalobě vlastnické - nedotý
kají se toho, co musil dokázati žalobce, by rozsudku nabyl. Ostatně se 
tyto předpisy týkají nejen věcných, nýbrž i obligačních nároků na vy
dání, předání a vrácení movitých věcí, a to nejen do vlastnictví, nýbrž 
i do držby nebo úschovy (na př. vrácení věci zadržované vlastnikovi, 
předáni věci k nabytí vlastnictví (tradice), vydání věci do užívání a 
pod.). Všechny tyto případy jsou zahrnuty v předpisech §§ 346 až 348 
ex,. ř., aniž se bylo něco změnilo na hmotněprávních nebo lormálně
právních předpisech o tom, jak bylo lze exekuční tHul získati. Slova 
§ 346 ex. ř. »belinden sich diese in seiner Gewahrsame« a § 347 ex. ř. 
»in der Gewahrsame eines zu ihrer Auslolgung bereiten Dritten« týkají 
se jen výkonu exekuce, právě tak, jakD se jen výkonu zabavení movitých 
věcí týkají předpisy §§ 253 prvý odstavec a 262 ex. ř., které také ro
zeznávají, zda jsou svršky u dlužníka, či u třetí osoby. V souzeném pří
padě žalobce netvrdil a nedokazoval výslovně, že žalovaná společnost 
listiny má v moci, neb aspoň v době, kdy byla žaloba doručena, nebo 
v době vynesení rozsudku v prvé stolici v moci měla, ale patrně to před
pokládal, neboť jen tak asi lze vysvětliti údaje žaloby, že prý žádalo do
brovolné vydání listin, ale žalovaná prý mu je nechce vydati, tvrdíc, že 
u ní nejsou a že tedy, nemoha po dobrém vydání dosíci, jest nucen ža
lovati. Žalovaná nabídla důkaz svědkem, jehož jméno chtěla do 8smf 
dnů udati, o tom, že plniti nemůže, protože listinu v držení nemá. Totéž 
opakovala v odvDlání a Dpakuje v dovolání. Nižší soudy však, vychá,ze
jíce z právního názoru, že stačil důkaz o odevzdání listin žalované roku 
1920, se zmíněnou otázkou detence v době doručení žaloby, po případě 
v čase vynesení rozsudku (§ 406 c. ř. s.) neobíraly, čímž se stalo,že 
nebyly na přetřes vzaty sku(ečllDsti pro rozhodnutí důležité a že řízenL 

~ LlS. lVI,:}"*" -

trpi vadou (§§ 496 čís. 3, 5?3 čís. 2 a 51,3 c. 
postupovati podle § 510 prvy odstavec c. r. s. 

čís. 10734. 

5s'j 

ř. s.). Nezbylo tedy, než 

Tuzemskem v § 18 čís. 3 ex. ř. není Sloven~k? a pOdkarc-a~k~ R,~~ 
Má-li dlužník bydliště na Slovensku! poddluzdntk P~ \y~~i~:t1od
zemích, jest určiti příslušnost exekucntho sou u po e 
dlužníka. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1931, Nd ]] 32/31.) 

Ne' vy š š í s o u d rozhodl záporný spor' O ,příslušnost mezi o~r~!= 
ním soJdem ve Frýštátě a okrestním soudem ž~ ;~~~:IČ~í~' :o~od~ jest 
kročiti jako exekučm soud, v en rozum, 
okresní soud ve Frýštátě. 

o ů vod y: 

_ . . dne 25 února 1931 
Okresni soud ve Frýštáte povohl usn~semm ze , '. (Slovensko) 

proti dlužníku b~dlícímLl v,o~vo~lu žO~1~~S~~"~r~On~~š~:mC~~~~ v S. (okres 
exekUCI zabavemm pohledav ~ u "k' , 'pohledávky k vybrání okres
Frýštát), a vyhradil roz~odnu!td o ~~e:~~~ílmu Tento soud neuznal svou 
nÍlnu soudu v Cadcl, JaKO sou u ,: '''ho soudu ze dne 19. 
příslušnost, odvolávaje se na r?!h?dnutt ~~b?~f~venského práva byla 
ledna 1931 Č. j., Nd ,IV 1/31, Jlmz pr~5 a 46 zák. Č. 123/1928 vyslo
podle § 18 ex . .zak. ,\c1. LXj1881) a §§'''té ohledávky jest exekučním 
vena zásada, z,e pn exek~l, na

b 
pegez~á ~oddlužník bydliště, kdežto 

soudem okresU! soud, v Je o~ o vo ~ pr'l'slušnosti a na příslušnosti 
. d Fry' štátě trva na sve ne ..' 

okresnl sou ve , . '. d"e to ustanovením § 18 CIS., 3 ex. r., 
okresního soudu v Cadcl, ?duvo nUJ " při exekuci na pohledávky 
tedy patrně prv~u. v~tO,:,ČIS~ 3, podle m~n~~o' soudu řídí obecným su
knihovně nezaJ!S!ene pn,slus~ost ex~k~c Toto ustanovení však platí jen, 
dištěm dlužníkDvym ve vecee spornyc. , li 'e v tuzemsku řídí se 
má-Ii dlužník obecné sudi~tě \ t~~e,~,skU)dfae~:bO ~obytu poddl~žníkova 
příslušnost podle tuzemskeho Y lS e, SI "I XX úv. zák. k ex. ř. jest 
(druhá věta čís. 3)',yzhleden; k u~t~~~iv~:~ ~ynější území čsl. republi,ky 
tuzemskem v § 18 CIS. 3 ex. r. roz J ě historické spolu s Hlučtn
vzniklé z dřívějšího Rak?uska, t./J' ~~~mí kde plati exekuční řád ze 
skem, Valčickem a VI~orazs~em\ e Y: k r též Slovensko a Podkarpat
dne 27. května 1896 c. 79 r. z( t" 111 s~~\ tomto smyslu nemá dlužník 
skou Rus (sb. n. s. čís. 7011~. \ uzem bodu okresniho soudu ve Frý
řádné bydliště, má vš.~k, v n~~l ~ t~ Vt~k~e jest příslušnost exekučního 
štátě své řádné bydhste po u~l1I.'b' podle druhé věty § 18 čís. 3 
soudu určiti nikoliv podle prv11l, ny rz 
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ex. ř., tedy ne podle bydliště dlužníkova, nýbrž podle bydliště poddluž
níkova. Jest tudíž v exekuční věci, o niž jde, povolán zakročíti jako exe
kučni soud okresní soud ve Frýštátě. 

čís. 10735. 

.Při. zabavení služebních požitků (délesloužícího četaře) jest poklá
dati vykon exekuce za započatý, když exekuční nsnesení v němž jest 
exekuční sond určen, dojde na tento soud. ' 

(Roztl. ze dne 27. dubna 1931, Nd II 39/31.) 

, 1'1 e j vy Š š í s o ~ d rozhodl záporný spor o příslušnost mezi okres
~Im ,soudem v JI~la;e a ok:csnim soudem v Pardubicích, k rozhodováni 
o navrhu P?ddl~znl~~ (veh~elstvi jezdeckého praporu) na zrušení exe
k~ce .na sluzebn~ pozltky deleslouzlcího četaře, v ten rozum, že přísluš
nym jest okresm soud v Pardubicích. 

Dů vo d y: 

Příslušnost k roz_hodování o návrhu na zrušení exekuce řídi se (§ 45 
d~uhy odstavec e;x. L) p_odle toho, zda návrh byl učiněn před počátkem 
vlko_nu e'.',ekuco ';1 eo nom, to jest podle § 33 ex. ř. podle toho, zda byl 
u';lnen ~flV: nez zadost o výkon exekuce došla exekučniho soudu, či' 
~~ ~o te., Pn z~bavell! pohledávek, o něž tu jde, se exekuční soud ne
zad~ o vyk<:n" Jest tedy' výko_n pokládati za započatý podle § 33 ex. ř., 
kdyz exekucm usnese,nl, v nemž jest exekuční soud určen, dojde k to
~lUto, soudu. l!s~e.sem okresního soudu v Jihlavě, jimž exekuce na slu
ze bm plat dluznrkuv byla povolena, došla na okresní soud v Pardubicích 
jako soud exekuční _~ne ? ,dubna 1931. Tím počal výkon exekuce, takže 
od tohoto dne bJ.l pnsl~sny, rozhodovati o návrhu na její zrušení okre'sní 
soud ,v Pardublclch. Navrh na zrušení exekuce, zaslaný velitelstvím jez
deckeho pl~k~ na okres?í soud v Jihlavě, došel tam dne 2. dubna 1931, 
byl tedy ucrnen po počatku Výkonu, takže jest příslušný o něm rozho
dovati okresní soud v Pardubicích. 

čls. 10736. 

Při rozvrhu nejvyššího podáni nelze přihlédnouti k zaznamenané 
pohledávce, k~y~, spr,avov~~í Ihůt~ uplynula a nebyl podán průkaz, že 
Jest spravovacl flzeU! zahaleno, trebaže nebyl v tomto směru vznesen 
odpor. 
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částečné zaplacení pohledávky přikázané při rozvrhu n~jv~ššího po
dání nelze uplatňovati odporem, nýbrž návrhem na zrusem exekuce 
anebo žalobou podle § 35 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1931, R I 177/31.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost ,při
kázal soud prvé stolice mimo jiné na zaznamenano,u pohledavk~ 
Václava O-a 30.000 Kč Richardu W-OVI k hotovemu zaplacem 
6014 Kč a zbytek 23.583 Kč Václavu O-ovi k část:čnén;u, krytí, p~hle
dávky z kalič ní listiny. Dlužnice vznesla protI ~flkaza~l poh.eddvk1 
Richarda W -a odpor z důvodu částečného zaplacem, jakoz l.odpor protI 
přikázání pohledávÍ<y Václavu O-ovi. S o udp r v é _ s t o II ce odpory 
zamítl. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu dluzmce. _ . 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl ~ástečně ~ow!~címu rek~rsu dl~znlee 
a změnil rozvrhové usnesení tak, ze se nepnhlrzl k pohledavce Vaclava 
O-a, zaznamenané penízem 30.000 Kč; jinak dovolaclmu rekursu ne-

vyhověl. 

Uúvody. 

Stěžovatelka napadá dovolacím rekursem a) přikázání zaznam:nal~é 
pohledávky Václava O-a z dl~h?pis,: z 2:. }ist.?padu, 1927 proto, z~ p,n 
rozvrhovém roku nebylo vykazano. ze jeste bezl lhuta ke spravem !a
znaffiu nebo že je spravovací řízení již zahájeno, b) že nebylo vyhov~no 
jejímu odporu proli přikázání pohledávky Richarda W ca, J'0st~pn~k,: 
Františka M-a, jímž uplatňovala částečné zaplacen! 3075 Kc,. a 7e lep 
odpor měl býti poukázán na pořad práva, cl že byl zamitnut tejí od~or 
proti podmíněnému příkázání pohledávky V á<;lava O:a z kaucm lIstmy 
z 25. července 192~ v částce 28.530 Ke z duvodu, ze rozsudkem byla 
věřiteli proti ní tato pohledávka oduznána a že ji při roz~rh~~ém roku 
popřela. Ad a) Přiká,zání zazn~menané pohled~~ky ,n~pada skzovatelka 
právem. Povinný muže poda!1 odpor protr. pfl,kaz':11I pohlel:avek, pro 
něž není proti němu exekučl11ho trtulu. PovInna _ovsem neopr;la O,;lpOI 
proti přikázání zaznamenané pohledávky ? to, ze n,,;byl. podan j'rukaz 
podle § 228 ex. ř. Avšak povínná to nepotrebov_ala ~CI~ltr, pr?toze exe
kuční soud, i když nebylo vůbec odporu, nesmel pnhlednoutI k ,zazn~·· 
meuané pohledávce, když spravovací lhůta uplynula, a ?eb~l podan pr~
kaz, že ie spravovací řízení zahájeno. Jde o velIcI pre~pls rozvrh ov>:' 
jehoŽ ex'ekuční soud musí dbáti, i když odpor nebyl podan._ (§ 228 ex. r. 
slova »budiž toliko tenkráte přihlíženo«). Imperatrvnost predplsu plyn" 
nejen z doslovu zákona. nýbrž i z úvahy, že zadnější věřitelé ,a~! ne~ědí, 
zda zaznamenaný věřitel má ještě lhůtu nebo zda spr~vo~acl nZe?l. za
hájil. Nejsou vyrozumíváni o prodloužení sprav?vacI lhuty" anrz jS':u 
uvědomováni o spravovacím sporu. Proto, nem, k u~latnem ~oho, ze 
spravovací lhůta uplynula a spor spravovacl ne_ni ~~h~jen" yotreba ,od: 
poru a musí exekuční soud k této :okoln,ostr pnhlr~et: ,z uradu, I kdy z 
odpor nebyl podán. Okolnost, že kmhovl1l soud zamlll,zadost o pr?dlo~
žení spravovací lhůty, běžící do konce roku 1928, oduvodnrv to tlm, ze 
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spravení sI:0rem. ~ení ~ř=,ba" riem~l1í ni,c D::L tom, že spravovací lhůta 
uplynula a ze spla,ovacl nzem nem zahajeno. Usnesení o zamítnutí .. 
vrh~ na prodlo~žení lhůty nebylo povínné doručeno. Proti ní nemo~f.;: 
naby~ mOCI prava a proto může uplynutí spravovací lhůty v rekursu 
uplatnovatl právě tak jako zadnější věřitelé. Nemá-li usnesení knihovního 
soudu z; dn;. 21. pr?Sl~C; 1 ?28, vyslovující, že se upouW od lhůty ke 
sp~~,vemJvv~ ll~n zamltaJ.lcl na~rrh na Její prodloužení, účinek proti -zad
neJslm ventelum a povmné, protože o něm nebyli ani vyrozuměni měl 
Václ,av.,O. ke spr,:ve~í lhůtu jen do konce roku 1928. Nechav usn'ese"í 
zamltajlcl prodlouzem lhttty vejiti v moc práva a nestěžovav si do něho 
by tak dosáh~ prodlou~ení spravovací lhůty pro záznam, nese sám ná~ 
sledky toho, "e mu Jhuta uplynula. Chtěl-li přes to uplatniti zazname_ 
nanou ~ohledavkl1 pn ro:;vrh,l\bylo, na něm, by,podle § 228 ex. ř. aspoň 
do rozvrhu vyvolal zahaJem nzem o spravem záznamu. Stěžovatelka 
má tedy ~ravdu, jest oprávněna k rekursu a právem uplatňuje nedosta
tek podmm~k § 228 ex. ř. pro přihlédnutí k záznamu. Jejímu rekursu 
v tomto smeru bylo proto vyhověno. 

, fl-d b) P;ávem .však nižši so.udy zamitly .odpol povinné proti přiká
zan! pohled~vk~ ~lcharda W-a. Jako pos,tupmka Františka M-a vznesený 
z duvo?u častecneh~ zaplacem. Povmna mohla vznésti odpor ien proti 
P?hledavce, p~'o m~ ne~yl? proti ni exekučniho titulu. Sporná pohle
d~vka ~yla kl11hovne zaJlstena proti povinné vnuceným vkladem práva 
zastavmho pl:O vykon,at,el~ou pohledávku podle rozsudku. Byl tu tedy 
proh povmne exekucm l!tul a nemohla vznésti proti přikázání odpor 
(§ 21~ ~x. řJ ~ uplatnění splátek na vykonatelný dluh zbývala jí za 
exekuc11lho r:zem Jen cesta návrhu na zrušení exekuce podle § 40 ex. ř. 
anebo c;sta zal5'~y p~?le ~ 3~ ,ex. ř. ~le odpor nemohla vznésti. Po 
skončem ex~~ucl11ho nzem muze po pnpadě splátky uplatniti žalobou 
zacho~anou jl podl.e § 2~ 1 ex. ř. k uplatnění jejího lepšího práva. Protó 
uem treba za?yval1 se tnu, zda Richard W, nabyl zástavního práva pro 
celou p.ohledav~u bez ohledu na splátky podle § 1500 obč. zák. Odpor 
povmne byl pravem zamítnut. 

Ad c) Posl~ze, si ~ovinná ~těžuje na to, že nebylo vyhověno jejímu 
odp~ru protI pnkazalll pohledavky Václava O-a z kauční listiny ze dne 
25. c~f\:ence 19~8 ve ~ýši 21 ~~30 Kč nebo "že n~byl tento odpor aspo,ň 
poukazan na por,ad prava. Stezovatelka oduvodnuje stížnost tím, že Se 
rozsu,gek kfaJskeho soudu proh Janu B-ovi týče této pohledávky že 
bylo ~porné, zda i povi;1l1á ji spolu,d~uží, že zřídila zástavu jen pro' pří-o 
pad, ,z~ bu~e sama dluzna, a to Jeste za sporu, v kauční listině prý se 
prav;, ze Vaclav O. dostal na pohledávku 82.629 Kč zaplaceno 25.000 
Kč, ze 30.000 ~č jest zvlášť :ajiště~o a že povinná ohledně zbytku do 
vyse 21:629, K,c zas!avuJe svuJ pOdll na domě, že rozsudkem byl od
~ouz,;,n Jen JeJl manzel k zaplacení 22.525 Kč 30 h, nikoliv však ona a 
ze za:~ku za dl~? man,želův nepřevzala a zřídila smlouvou právo ;á
~tavlll Jer: pro pnpad, :-.e bude sa,ma dlužna. Tyto okolností jsou však 
: podstate novotamI., Pn rozvrhovem roku vznesla povinná odpor proto, 
ze rozs~dk~m kraJskeho soudu bylo právoplatně rozhodnuto, že nedluží 
m.c. Jmy duvo,d odpor,u neu.vedla. Popřela tedy jen pohledávku a vznik 
zastavmho prava poplrala Jen pro nedostatek zástavní pohledávky, ale 
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nepopírala zástavní právo z důvodu, že je zřídila jen pro' vlastní dlul), 
nikoliv pro dluh manželův. Exekučni soud usoudil podle obsahu kaučni 
listiny, podle níž zřídila povinná, aniž uznala pohledávku a aniž, roze
znávala, zda pohledávka přísluší proti ní či proti manželi, právo zastav ní 
na svém podílu na domě, davši jej za záruku za hypotéku pro zby~kov~u 
pohledávku 27.630 Kč, že zástava ručí za dluh manžela povmne a z,;, 
jest lhostejno, je-li sama povinná také dlužna. Byl tedy odpor povm?c 
zamítnut právem a rekurs podaný z jiného důvodu, než byl a mohl byl! 
odporem uplatněn, není přípustný, poněvadž nový důvod v rekur~u 
uplatněný, by rekurs byl přípustný, měl podle § 234 ex. ř. býh uplat~e? 
odporem. Ostatně nebyl obsah kauční listiny, jak j~j první, SOU? uvadl, 
sporný a právem nižší soudy odpor zamítly, správne uSUzuJ,lce, ze p,odle 
zjištěného obsahu kauční listiny ručí zástavně za dluh svehomanzela. 
Proto bylo dovolacímu rekursu v bodě a) vyhověno, jinak není dovolací 
rekurs odůvodněn, po případě není přípustný.' 

čis. 10737. 

Pro nárok toho, kdo opravil kostelni budovu, proti patronu na ná
hradu nákladu (§§ 1036, 1037, 1042 obč. zák.) jest pořad práva pří, 
pustný. 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1931, Rl 301/31.) 

žalující stavitel domáhal se na žalovaném patronu kostela zaplacení 
52.000 Kč proto, že prováděje opravu fami budovy v M., provedl z ?mylu 
i opravu tamějšího kostela. K opravě té, jež byla napro~to nutna, byl 
prý povinen žalovaný jako patron; je prý proto žalovany povmen na
hraditi žalobci zažalovaný peníz, jelikož oprava kostela byla provedena 
ke zřejmému převážnému prospěchu žalovaného, a ža!?vaný je. o p,eníz 
ten ještě obohacen, žalovaný, jenž vznesl námItku nepnpustnosh porad~ 
práva, namítal v podstatě, že. nebylo p~ove~eno předep,sané konkure,nčlll 
řízení. S o udp r v é s t o II ce zamltl namltku nepnpustnosh poradu 
práva. Rek u r sní s o u d námitce vyhověl a žalobu odmí!!. P ,ů
vody: Nárok žalobcem vznesený je sice povahy soukromopravn;:,za
lobce ho však uplatňuje proti žalovanému jako patronu, tedy z pr~c~ny 
patronátu; neboť tvrzený zřejmý a převážný prospěch a obohacen} za
lovaného odůvodňuje právě jen jeho vlastno~tí jako ~atrona, Jemuz p~
dle veřejnoprávních předpisů náleží udržovaÍ1 kostelU! budovu. § 34 za
kona ze dne 1. května 1814, ČíS .. 50 ř. zák., jehož se dovolává také po
slední odstavec § 55 téhož zákona - ustanovuje; »Ro~.epř~, o ?ávky 
neb o jiné povinnosti, jež kdo žádá z příČllly patrona tu, pnslusl poradem 
stolic rozhodovati úřadům spravujícím duchovní záležitosti. Jen, kdyby 
patron dovozoval, že je dávek nebo jiných povi~ností zcela ,nebo}. části 
zproštěn ze zvláštních důvodů soukromého prava. Jest predse[1Í1 po
řadem práva a úřadům správním přísluší jen učiniti opatř~ní prozatí~ní, 
je-Ii toho třeba.« První soud zamí~l ná,mi!ku nepříp~stno~h,p~řadu prav~ 
S odůvodněním, že je tu tento zvlaštm pnpad p,osl;z zm:nen~, ponevadz 
žalovaný popírá svůj závazek ze soukromopravlllch duvodu zalobcem 
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uplatňovaných. Naproti tomu jest "vésli, že žalovaný, dovolávaje se de
kretu dvor. kanceláře ze dne 22. května 1805 a ustanovení § 57 zák. 
čís. 50/1854 namítá proti žalobě, že jako patron není povinen nésti 
náklad, pokud se lýče přispívati na opravu kostela proto, že opravy byly 
provedeny bez úředního povolení a bez konkurenčního jednání. žalovaný 
nedovozuje tedy zproštění své povinnosti »ze zvláštních důvodů sou
kromého práva«, nýbrž z předpisů veřejnoprávních. žádá-li však ža-
10,bee na ~,alo~aném zapla~ení z p,říčiny patronátu, a onen výjimečný 
pnpad pnslusnostI soudm tu nem, Jest vzhledem k širokému doslovu 
prvního odstavce § 34 zák. čís. 50/1874 (»jiné povinnosti, jež kdo 
žádá«), námitku nepřípustnosti pořadu práva uznati za důvodnou, Vždyť 
s?ud nemůže prováděti konkurenční jednání, v němž je stanoviti po
vinnost patrona ke stavbě a rozsah této povínnosti. 

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

lJllvody: 

Jest pravda, že podle § 34 zákona ze dne 7. května 1874, čÍs. 50 
ř. zák. v rozepřích o dávky nebo jiné povin~osti, jež kdo žádá z příčiny 
patronátu, přísluší rozhodovati pořadem stolic úřadům spravujícím věci 
duchovní, a že jen, kdyby patron dovozovaC že jest dávek nebo jíných 
povinností zcela nebo z části zproštěn ze zvláštních důvodů soukroméhO 
práva, jest věc vyříditi pořadem práva, o kterýžto případ v souzené 
rozepři zřejmě nejde . .Ale žalobce, a to právě přezírá rekurs ní soud, ne
žádá na žalované straně zaplacení z příčiny patronátu, nýbrž proto, že 
učinil za žalovaného náklad, o němž tvrdí, že jej žalovaný podle zákona 
byl povinen učíniti sám (§ 10420bč. zák.), pokud se týče, že učinil za 
žalovaného, na jeho účet, náklad, který byl nutný (§ 1036 obč. zák.) 
aneb žalovanému alespoň zřejmě a převážně prospěšným (§ 1037 obč. 
zák.). Jest tudíž žalobní prosba zřejmě opřena o důvody ryze soukro
mého práva, při čemž se podotýká, že, pokud se žalobce opírá o předpis 
§ 1042 obč. zák., nepadá na váhu, zda žalovaný měl náklad učiniti po
dle soukromého čí veřejného práva, a že tu jen rozhoduje, že náklad měl 
učiniti podle zákona. 

čís. 10738. 

§ 35 knih. zák. má na mysli nedostatek formálnich náležitostí vklad
né listiny, nikoliv nedostatek celé listiny ze souhrnu několika listin po
třebných k žádanému knihovnímu jednání. 

I vkladu i záznamu pnsluší poznamenané pořadi jen, bylo-Ii o zápis 
žádáno v předepsané lhůtě s připojenún vyhotovení usneseni povoluji-
cího poznámku. . 

Předpisu § 88, třetl odstavec,knih. zák. nelze použiti, musí-Ii se ža
datel domáhati na odpůrci prvopisu listiny teprve sporem. 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1931, R I 307/31.) 
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K ni h o v n í s o u d vyhověl žádosti Josefa Ch-a o povolení zá 
znamu zástavního práva v pořadí poznámky zadl~žení. o Rek u r s r: I 

s o u d k rekursu Emilie j-ové knihovní žádost zamltl. D u,v o d y: Ste~ 
žovatelka domáhá se zrušení, správně změny, napadeneh~ usnes,em 
v tom směru že se sice povoluje záznam zástavního práva, ze se vsak 
žádost o zá;nam v pořadí poznámky pořadí zamítá. Stížnost v tomto 
směru jest Odllvodněna. Podle § 56 knih. zák. lze .právo, pro kte~e bylo 
nabyto poznámky pořadí, knih?vně zaps~!, na ~ruka,~ vy.hotovem usne~ 
sení o povolení poznámky poradl, kter~z m~Sl tUdlZ b~l! ke kmhovm 
žádosti přiloženo jako listina vkladní. Kmhovm soud nemel yklad, I:0ku~ 
se týče záznam zástavního práva v pořadí poznámky povolil!, ponevadz 
tomu brání ustanovení § 94 čís. 3 knih. zák., neboť ~á~?st n~ní v tomto 
směru opřena o potřebnou listinu. Tvr:em kmhovm ,zado~tI .o zazna~ 
zástavního práva, jimiž se žadatel snažl 0r:;IUVltl ~epredlozem uSneSe?, 
o poznámce pořadí, a osvědčení v tOl;' smeru ·nabldnuta JSo,u pro vyn
zeni knihovní žádosti zcela nerozhodna, an kmhovl1l soud ma ve smyslu 
§ 9S knih. zák, rozhodnouti bez výslechu stran a bez před,chozího,Iíz~ní 
_ leda že by šlo o případ §§ 88, 89 knih. zák., který tu vs~k nepnc~az~ 
v úvahu. Pokud první soud povolil záznam, práva zás,tav~lho v p~radl 
poznámky zadlužení, spočívá toto rozhodnuti na nespravnem pouzltl ~a
kona a bylo k rekursu rozhodnouti, že. se k~ihovní žádost,: tomto smem 
zamítá. V ostatnim směru zůstalo kmhovm usnesem prvmho soudu re
kursem nedotčeno, 

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

Důvody: 

Pokus dovolací stížnosti, dolíčiti, že lislíny, podle nichž lze povolití 
vklad zástavního práva v poznamenaném pořadí, řádný ~lužní Ú~!s: 
pokud se týče řádné prohlášení o u,;nání dluhu, a u.snesen: povOI,uJ,lel 
poznámku pořadí, tvoří jediný celek, j3kSI Jedlllou hstl,nu, a ze, schazl-lI 
tomuto celku 0110 usnesení, sluší ho pokládati alesp~n za ,hS!'':U, kter~ 
má všeobecné náležitosti §§ 26, 27 knih. zák. pr?, km~ovm ~apl.', nema 
však všechny náležitosti stanovené ke vkladu v zadanem po radl (~§ 3J 
až 34 a 56 knih, zák.), takže podle ní můie býti povole~, alespon za~ 
znam v poznamenaném pořadí (§. 35 knih. zák.), ne~u~e s~ s,~tkat~ 
s úspěchem, protože §.35 má na mysli nedostat~k formalmch nalezltosy 
listiny ke vkladu nutnych, mkolI, nedostat~k cele, hst~ny ze .souhrnu ne: 
kolika listin k žádanému klllhoVllllllU ]ednalll potrebnych. M~mo ;0 ~lync 
z doslovu § 56, že i vkladu i záznamu ppsluší pozname~ane porad~ Jen, 
bylo-li o zápis žádáno v předepsané lhutě s v~hotovelllm usnesem p.o
volujícího poznámku, takže bez tohoto usnesem nelze v pozna~e~~nem 
pořadí povoliti a~i vklad al;i záznar:;. Neprávem, se dov.?lac:st;znos;, 
opírá o ustanovem § 86 a nasl. kn, zak. Na mysh Jl tane zreln;e predp!~ 
§ 88 třetí odstavec kn. zák. ;~vša~. předpis ten tu neplatI" prot.?ze 
upravuie jen případy, kde nemuze byh prvopls hstlny, h n ~ d predlo:en: 
ježto jěst u j i n é h o ú řad u, od něhož lze jeho predlozem v kratke 
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době očekávati, ~le nevzta~uje se, na případ, o který tu jde, kde se žada
telka pr."0p,l:u hs!tr:Y musI domaha!t na odpůrci teprve sporem. Výtka 
dovolacl stIz~osŤi.'v ze rekursní soud neprávem změnil usnesení prvého 
soudu, ~čkoh s!tznost navrhovala jen jeho zrušení je lichá protože 
z celkov:,h.o doslov~ ko~ečného návrhu stížnosti lze' jásně sez~ati, že jí 
v plavde slo, o zmenu rozhodnutí prvého soudu v tom směru l'ak roz.-
hodl rekursm soud, ' 

čís. 10739. 

J~-Ii dlužník p~dle e~e~učního titulu povinen platiti výživné každého 
p~m.ho toho ktereh? mes'5e, do 14 dnů, nastává splatnost teprve 14.; 
n!koh~ .• 1. t?bo kter~h? meslce. Splatnosti vymáhané pohledávky jest 
treba JIZ v case podam exekučního návrhu. 

(Rozh. ze dne 30, dubna 1931, Rl 308/31.) 

Návrh, b~ byla p~volena exekuce k vydobytí výživného, s o u d 
p rve ,s to: I. C; e zaml tl, rek u r sní s o u d exekuci povolil. 

Nel v y s S I S o u d obnovIl usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

. Podle soudního smíru ze d~e 1. března 1930, jenž ohledně nezleti
leho jana Z-,<:byl opatro~mckym soudem schválen, zavázal se povinn' 
p!alt.!' na vyzlvu nezleltleho manželského dítěte k rukám matky ml. 
s~čne I ~O, Kc poč3naj!c 1. b~ezna 1930 a pak každého prvního toho kte
reho mesl~e do ctr~a,ctl ~~.I pod exekucI, Bylo proto výživné 150 Kč, 
na, pov,mnem ~a meslc zafl 1930 k návrhu matky dítěte exekučně vy
mahan,e splatne teprve dne.!4. září 1930, nikoli, jak rekurs ní soud v na
pade~em usnesem uvedl, lIZ dne 1. září 1930. Jest tudíž návrh na po
vole?!, exekuce. k~ydobytí tohoto .• výživného, který došel na soud dne 
8. ;zafl 193.0,. predcasny a musel lIZ z tohoto důvodu býti zamítnut, jak 
pravem uČlml s~ud prvé stolice. Neboť podle § 7 ex. ř. lze exekuci po
voht,' len 'pro narok. sI:latný. Ježto. soud nemůže věděti, co se stane po 
pOd,am navr~u,. o ?emz lest mu zas ad ně rozhodnouti co nejdříve a bez 
lakehokohv s~trem, rozhoduje, pokud )?e o splatnost vymáhaného ná
roku; d~ba navrh;l.· B~lo proto vyhovelt dovolacímu rekursu a obnoviti 
zamltave usnesem prveho soudu. 

čís. 10740. 

l!ve'!,I-1i prv~í soud jen v důvodech rozsudku, že námitka nepřípust
nostI poradu pr~~a ~en.1 opodst~tněna, a druhý soud v důvodech svého 
~o~su~u prohlaSlI, ze Jest v otazce nepřípustnosti pořadu práva vázán, 
Ježto SI nebylo v tom směru proti rozsudku prvého soudu stěžováno , 
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nebylo rozhodnuto o námitce formálním, právoplatným usnesením (§ 42, 
třetl odstavec, j. n.~. 

Pro nárok obce na uznání služebnosti cesty na základě usneseni obec
ního zastupitelstva, by se bylo domáháno toho, by se smělo užívati 
chodníku jako veřejné spojovací cesty, není přípustný pořad práva. Lho
stejno, že byla žaloba upravena tak, jako by šlo o soukromou služebnost. 

(Rozll. ze dne 30. dubna 1931, Rv I 731/30.) 

Žalobu obce v Čechách proti žalovanému velkostatkáři o uznání slu
žebnosti chrlze o b a niž š í s o u d y zamítly. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky ohou nižších soudů i s před
chozím řízením jako zmatečné a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu 
práva. 

Důvody: 

V projednávaném sporu domáhá se žalující obec proti žalovanému 
soudního výroku, že jí patří služebnost chůze po chodníku přes poze
mek žalovaného do sousední obce M., a to služebnost toho obsahu, že 
občané z její obce smějí chodníku bez překážky používati a že žalovaný 

,je povinen odstraniti tabulky se zákazem chůze po chodníku a dáti 
svolení ke ,knihovnímu vkladu řečené, ve sporu vymáhané služebnosti. 
Na opodstatnění tohoto svého žalobního žádání uvedla žalující obec, 
že její obyvatelé od nepaměti chodníku přes pozemek žalovaného do M. 

, obecně užívali. ,Podle protokolu o sezení obecního zastupitelstva žalující 
obce ze dne 17. listopadu 1928 usneslo se zastupitelstvo, by se, ježto 
občané od pradávna chodníku veřejně používali a ježto chodníku je jako 
veřejné spojovací cesty nevyhnutelně zapotřebí, obec soudně domáhala 
dalšího používání chodníku. Proti této žalohě vznesl žalovaný námitku 
nepřípustnosti pořadu práva, na níž ještě v dovolací odpovědi setrvává, 
z důvodu, že žalobou jest se domáháno veřejnosti chodníku, o tom však 
že soudu rozhodovati nepatří (§ 1 j. n.). Nižší soudy o této námitce 
formálním pravoplatným usnesením (§§ 261, 471 č. 7, 473 a 477 čís. 6 
c. ř. s.) nerozhodly. První soud uvedl jen v důvodech rozsudku, že ná
mitka není opodstatněna, ježto se žaloba domáhá služebnosti jako sou
kromého oprávnění, a druhý soud v důvodech napadeného rozsudku 
uvedl, že je, co se týče námitky nepřípustnosti pořadu práva vázán, ježto 
si nebylo v tom směru proti rozsudku prvního soudu včas stěžováno, 
takže se otázkou přípustnosti pořadu práva nemůže zabývati. Za tohoto 
stavu věci, ježto dosud formálním, pravoplatným usnesením (srovnej 
plenární usnesení ze dne 29. dubna 1924 čís. pres. 1582/23 čís. 3775 
sb. n. s:, rozhodnutí čís. 4517 sb. n. s.) o námitce rozhodnuto nebylo, 
nezbývá, než by dovolací soud se námitkou tou znovu obíral a o ní 
rozhodl. 

Řečenou námitku shledává dovolací soud za opodstatněnou. Jak bylo 
již uvedeno, zní žalobní prosba, by přiznána byla žalující obci služeb-

'''I 
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nost ~hůze toho. obsah~; že občané žalující obce smějí bez řekážk' 
~porneho ch,o~mk~ ~ouzlvat1. Bylo již uvedeno, že žaloba se o~rá o tl 
ze obyvatele zaluj1cl obce od pradávna obecně chodníku používali Po~ 
dle protokolu o sezení obecního zastupitelství žalující obce ze dn~ 17 
hstopadu 1928" na ]eh~ž základě byla podána projednávaná Žaloba' 
~sneslo, s~ ~bec11l zastupItelstvo domáhati se toho, by se smělo chodník~ 
ja~o.v~ret~e spojovacl cesty se soudní obcí M. nadále jako dosud to jest 
~er~jne, u~lvalt. Z toh? nepochybně plyne, že účelem žaloby jest vymo
zem verelnoslt chodmku. Nerozhodno jest, že žaloba upravena . est tak 
jako. bf slo o soukromou služebnost. Podkladem žaloby jak z jní samé 
~ zejn;ena : usnesení obecního zastupitelstva ze dne 17. 'listopadu 1928 
I ,~dfZ. to zalo.bkyně popírá, jest jasně zřejmo, jest posavadní veřejné 
uZlvam chodnrku a. účelem sP,~ru 'podle, usnesení obecního zastupitel
stv~ jest, by chodmku byla pnznana verejnost. Toho však na soudě 
doslcl nelze, neboť o tom rozhodu]'í úřady správnl' To bll" I "I b' dO d'l . . ze vy OZl a 
zevru ne .. o uvo m nej,vyšší soud ~ obdobném případě v rozhodnutí 
sb. n. s. CIS. 4604, na nez se odkazuje (srv. též rozhodnutí sb. n. s. čís. 
1588, } 963, 2293! .. ~499, 7655). Námitka nepřípustnosti pořadu práva 
byla duvodna a nlZSI soudy rozhodly o věci na soud nepatřící (§ I i 
§§ 240, 477 čís. 6 c. ř. s.). Bylo se proto na dovoláni usnésti j'ak ~~ 
stalo (§§ 473, 513 c. ř. s.). 

čís. 10741. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 28. března 1928 čis 44 sb 
v doslovu zákona ze dne 27. března 1930, čls. 30 sb. z. 'a n.) .. z. a n. 

. "Z části" užívá bytu k výkonu povoláni i ten kdo J'e t~- v k ' , 
Jen ob' ..... k t ,~U Y onava 

. cas" lt::l~a.1e Jma . ýchž mlstnosti k jiným účelům. Nevyhledává 
":' by ~~ranene ~Istnostt byly k výkonu povoláni zvláště nebo dokonce 
vylu,cne }~n ~~o, ne zařízeny, aniž, by nájemnik nemohl své povoláni _ 
k~navah. 1 v J!nych mistnostech, vlastních nebo najatých aniž by tak~é 
m1stnosh mlh neměl. ' , 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1931, Rv I 556/31.) 

Žalobce dal žalovanému lékaři vy'pověd' z bytu tvrd' ' b t 
Podléh' h ' " o , e, ze y ne-
, a oc rane nalemcu podle § 31 čís. 7 zák. na ochr " .. 't 
zalovanému byla předepsána důchodková daň. přes 100 000 ·K~aJ." Jez o 
vykonává b ť l'k ' k . Ca ze ne-.. , , , v , y e e ars ou praksi, nýbrž že má ordinaci jinde B 10 
zllsten?, ze zalovaný ,vykoná~al v bytě občas lékařskou praksi. . P r ~_ 
ce snl s o ,u d p; ve:; to I1 ce výpověd' zrušil,o d vol a c í sou d 
Pkon~chal VYPov?d v pla~nosti, maje za to, že »užíváním bytu z č ás t i 

vykOJ1U povolam« mini se v § 31 čís 7 zák na ochr na'" .." 
určité č'st' b t '1 I' b' ..... ... j. jen uZlvam a 1 y ll, l1U:O lV 9 casné provozování povolání. . -

N e j v y Š š í s o II d obnovil rozsudek prvého soudu. , 
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Důvody: 

Dovolání napadá odvolací rozsudek právem podle § 503 čís. 4 c. ř. s. 
pro mylný výklad předpisu § 31 odst. (1) č. 7 zák. o ochr. náj. v do
slovu zákona ze dne 27. března 1930 čís. 30 sb. z. a n. Podle něh0 se 
ustanovení § 31, odstavec (1) čís. 7 - že se ochrana nájemníků za 
jistých předpokladů nevztahuje na byly nájemníků s ročním důchodem 
aspoň 100.000 Kč - netýká mimo jiné byru, kterých se do 31. března 
1930 užívalo a dosud užívá zcela nebo z části k výkonu jakéhokoli po
volání. Podle výkladu odvolacího soudu lze jen tehdy říci, že nájemník 
bytu užívá z části k výkonu jakéhokoli povolání, když. k tomu užívá 
určité části bytu, nikoli i tehdy, když nájemce provozuje své povolání 
v bytě jen občas, ale ne v místnostech k tomu určených, pročež prý 
sluší zákonnému výrazu »z části« rozuměti "místně«, totiž tak, že část 
bylu jest vykonávání povolání věnována, ale nikoli "časově«, totiž tak, 
že by stačilo občasné vykonávání povolání v té které místnosti bylu. 
Pro názor ten není dostatečného podkladu ani v doslovu zákona ani 
v jeho účelu ani v materiáliích k němu. »Z části« užívá svého bytu 
k výkonu povolání i ten, kdo je tam vykonává jen občas, snad jen v urči
tých pracovních obdobích (v sezoně) aneb jen v určitých hodinách své 
pracovní doby a těchže místností mimo ten čas užívá k jiným účelům, 
na příklad k rodinnému životu jako jídelny, ložnice a pod. Také není dů
vodem, proč by zákon, chtěje zřejmě vzpomenutým ustanovením chrá
niti hospodářskou, pokud se tkne výdělečnou činnost nájemníků, chránil 
jen ty, kteří pro své povolání potřebují třeba jen jedné místnosti, té 
však celé, ale nechtěl chrániti i ty, kdož pro své povolání potřebují snad 
několik místností, ale jen v jistých obdobích neb denních hodinách, 
mimo které těchto místností nepoužívají aneb jich používají k jiným 
účelům. Hospodářské ochrany mohou býti obě tyto skupiny nájemníků 
stejně potřebné a odnětí ochrany nájemníků může míti pro příslušníky 
každé z nich stejně nepříznivé účinky, jimž chce zákon zabrániti. Rovněž 
neplyne ani z doslovu ani z účelu zákona, že chráněné místnosti musí 
býti k výkonu povolání zvláště aneb dokonce výlučně jen pro ně za
řízeny, aniž by nájemník své povolání nemohl zároveň také v jiných 
místnostech, vlastních neb též najatých, vykonávati,' aniž by nesměl 
takové jiné místnosti míti. Zákon praví prostě a stačí proto pro zrušení 
výjimky v § 31 čís. 7 z ochrany nájemníků stanovené, že se do 31. března 
1930 užívalo a dosud užívá místností, o které jde, zcela nebo z části 
k výkonu jakéhokoli povolání. Pro nejširší tu hájený výklad řečeného 
ustanovení svědčí též jeho vývojový děl, jak vyplývá i materialií k § 31 
čís. 6 zákona ze dne 28. března 1928 čís. 44 sb. z. a n., do kteréhož 
po prvé bylo pojato zrušení ochrany nájemníků s ročním příjmem nej
méně 100.000 Kč. Ve vládním návrhu (tisk 1475) není totiž vůbec ještě 
výjimky znavrženého předpisu. V návrhu výboru sociálně-politického 
a rozpočtového (tisk 1485) bylo pak stanoveno, . že »živnostenských 
provozoven se toto ustanovení netýká«. Teprve v usnes.ení poslariecké 
sněmovny (tisk 609) vyskylujé se doslov, že "ustanovení toto se netýká 
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bytů, kterých se do vyhlášení tohoto zákona užívalo a dosud užívá zcela 
neb? z části k _výk?nu jakéh?~ol! pov~lát;lí«. V tomto doslovu přijal 
senat k zprave vyb?ru soclalne-pohllckeho a výboru rozpočtovéhG 
(h~k 612) osnovu zakona. Pozvolné obmezování výjimky z ochrany 
naJ~m~l'k~ v tomt~ .směrp je spolehlivým vodítkem pro úsudek, že zákon 
chr~n: vs~chny naJem.mky, kteří provozují ve svém bytě jakékoliv po
volam. ~akon nerozhsuJe mezi nimi, pročež nelze přisvědčiti k názoru 
odvolaClho soudu, jenž okruh chráněných osob citelně obmezuje bez 
zřeim~ho dů,,:odu. Jelikož není spo;u, že žal~vaný ve svém bytě své po
VOla!}l ,,:ykonaval a ?osud vy~onava, bylo, zll}enou naf.>adeného rozsudku, 
zalozeneho na mylnem pravmm posouzem vecl, obnoviti rozsudek prvého 
soudu. 

čís. 10742. 

Ochrana nájemců. 
, ~ájemní sm~ou~u lze zrušiti podle § 3.zák. na ochr. náj. nejen tehdy, 

ma-lt _se, pronajata budova znovu stavěl! nebo zbořiti nýbrž i jde-li 
o zborem a snesení mansardové střechy, v níž jsou byty bez ji~hž vy-
klizení nelze provésti příkaz stavebního úřadu. ' 

Rozhodnuti stavebního úřadu nemůže býti soudem přezkoumáváno. 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1931, Rv 670/31.) 

)'ronajímatel ?OI~~hal se na nájemcích vyklizení bytu, ježto mu bylo 
nanz:no sta~ebmm uradem, by zboural mansardovou střechu, v níž by1 
?yt zalovanych. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle 
zaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

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

D ů vod y: 

,Jak niž_~ími soudy byl? zjištěno obdrželi žalobci podle výměru měst
s~e rady pnka~ a _staveb~l povolení ke zboření a snesení sesutím hrozící 
strec?y, vla~tn,e strechove konstrukce domu z důvodů stavebních a zdra
v~tne pohceJ~lch a podle posudku znalce jest nutno vykliditi b'yty v dru
he_m p~schodl, !'leZl n~l!" 1 byt žalované strany, má-li býti podle příkazu 
me~tske.ra~y střecha z~,zena podle stavebního řádu, Jde o to, zda stavební 
prace, Jlchz provedem stavební úřad žalobcům z důvodů stavebních a 
zdravotně policejních nařídil, jsou s hlediska zákona o ochraně nájemníků 
stavbou nutno~ (§ 3)! pro kterou žalobkyně může žádati zrušení nájemní 
~mlou.vy bez vyp~vědl~ či stavbou n~itečnější (~ I čís. 9), která by byla 
Jen duvodem k vypovedl pod podmmkou opatrení dostalečnéhonáhrad
n~h? ?y.tu, či je.n~utnou oprayou (§ 1118 obě. zák.), již si nájemník musí 
dal! h~!ll,ktera vsak nema vhv na nájemní poměr. Správně Vytkl odvolací 
s~ud, ze ro}h?dnulí s!a~ebn!ho tlřa~u m!může býti soudem přezkoumá
vano, mylne vsak vyklada pOJem nove stavby podle & 3 zákona o ochraně 

.J _ ~. 
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nájemníků. Předpis § 3 zák. o ochl'. náj. navazuje na § ! 118 obč. zák., 
účelem jeho jest umožniti zrušení nájemního poměru pred smluvenou 
dobou nebo výpovědní lhůtou v příp,adech, kde stav b~dovy ne?ovolu]e, 
by byla dále obývána. Soud odvolac~ vyslOVUje nazo~, ze po~mmky ~ ~ 
pro zrušení smlouvy nájemní be~ .vypovedl JSou tu jen, kdF pronaJ3'ta 
budova se má zcela znovu staveh neb, zbonh. S ~lm~o nazoren,', ,:sak 
nelze souhlasiti. Jde o zboření a sneselll. man~ardove, strechy, v r,nz JSou 
byty tvořící druhé poschodí domu, tedy 1 b~t zalovane stran~, a, J,ak_ bylo 
zjištěno nelze příkaz městské rady provesh bez vykhzem zmu:enych 
bytů. N'ení důvodu, proč by se mělo ustanovení § 3 v~tahovab jer~ na 
případ zboření celé pron3'jaté budovy, _~na ?udova n~lll ~ron~Jata jako 
celek (»pronajaté stavem«) a any nanzene, stav~bm prace JSo,;, t~k?
vého rozsahu, že jich provedení bez vykhzem ?ytu v ma!1s~rdove_ stres~ 
není možné. Pro posouzení sporné ota;,ky n~lll !o:,~?dne, z~ se ~alo~c, 
nejprve domáhali stavebního povolet;l' ~ ~~ltec~eJs~, stavbe a ,ze j~m 
pak na jejich návrh bylo po komlslOnalmm nzelll nanzeno sesubm hlO
zící střechu odstraniti, neboť rozhodné jest, ~e dán byl příkaz ke zb?!ení 
a snesení střechy, v níž jsou z!ízen~ man~~rdov~ byty, ~ ten;:o pnkaz 
odůvodňuje zrušení smlouvy najemm, o mz __ tu jde, P?nevadz, be~ ~y
klizení bytu žalované strany nebylo by lze pnkaz provesb . .laky. c:l za
lobci dále sledují, je pro posouzení tohoto sporu nerozho.~ne. Ste]ne ro,z
hodl nejvyšší soud v rozhodnutí čís. 8650 sb. n. s., na nez se poukaZUje. 

čís. 10743. 

Zůstávají-Ii stroje vlastnictvím třetí osoby jako pachtýře nemovitosti, 
není místa pro poznámku podle § 297 a) ~bc., zák: _ _ 

Knihovní poznámka podle § 297 a) obc. zak., Jez se st~~ az po sp~
jení (po nahražení) strojů, vyhledáv~ p~ivoleni těc~, pro nez byla v km
Meh zapsána práva v době od spojem (od nahrazeni) do povolení po-
známky. 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1931, R II 102/31.) 

Žádosti firmy E., by na její nemovitosti, bylo_ p~dle jejího ověřeného 
prohlášení ze dne 24. října 1930 p~znamenanoJ.ze ,uplna J;'royozovna na 
asfalt, pozůstávající z částí uve?enych ,v prohl~~elll. a sp~Jena s nemov~
toslí, nejsouc náhradou za stroje,. ktere b~ly pnslusenstvl,!, nemovltosb, 
jest vlastnictvím firmy M., knl h ? vnl s o u d vy~o~~l. K rekur,su 
hypotekárních věřitelů rek u r snl ~ o ';' d __ km~ovm z3',dost zamltJ. 
D ů vod y: Právem napadají hypotekarm ventele, pro nez ,na nemovI
tosti váznou pohledávky, usnesení, jímž ~yla povolena poznamka podle 
§ 297 a) obč. zák. Podle stavu věci ne~l po~kl~d~ pro tuto poznamku. 
Ustanovení § 297 a) obč. zák. bylo vlozeno treh dllSlnovelou po.dnad; 
pisem "Výhrada vlastnictví ,!'a st~ojích«, a j~st ~~razeno do p:e~pl~u 
občanského zákona o příslusenstvl nemo~tosl!. J1Z z toho. vyplyv.a, ~e 
poznámka platí jen, lze-li podle stavu VeCl mlUVIl! o moznosti, ze by 

38' 

o"~ ! 
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stroje spojené s nemovitostí mohly přicházeti v úvahu jak ... •. I 
šenství. Tato možnost jest tu však J'en J'e-Ii maJ'itel nemoovJetJI Pt·

nsy
-

nab t I t' • "11'" I os I sam . yva e em s rOJu, SPOJI - I sam stroje s nemovitostí a prof' . 
prodatel ~yhr.adil vlastnické právo. Tím mají býti chráněni je~ ne~u s~ 
datel stroJe, J~d~;\ak hyp.otekární .věřitelé, poněvadž z pozemko~é kg:; 
mohou spolehl!ve seznali stav majetku a příslušenstvl' Jen kd' I t 'k

Y 
n . t t' "1 Ir' . . yz v as m emov1.OS I um s oje k stálému prospěchu nemovitosti jest neb "' 
pro pro~atel~,. že by .mohl ,býti zkrácen, poněvadž spoje~ím stro 'e e~p~~: 
:~~Vllos!1 my~e ~troJ nabyli vlastnosti příslušenství, a jen pio tonto 
,pnpad Jest recena poznámka. Pakliže však třetí osoba J'ez' nenl' vl t

C

., 

nem vit ť • ht "k' ' as mCI .. o os I, . na pr. 12ac yr a .~emovltosti, stroje s ní spojila, nepoklá-
daJI se ,st~oJ~, t~e~,aze byly pnmontovány, za příslušenství nemovitosti 
a nezamk~ lim .leJI vl!lst~lcké právo, i když v pozemkové knize neb lG 
pozn~menano, ,ze st~?Je !SOU vlastnictvím někoho jiného. Právě pr~to 
~esnl1 v takov,et;n pnpade poznámka ani býti povolena poněvadž b 
Jmak, mohla .byb v~,buzena domněnka, že jde o stroje, kt~ré po výmaz~ 
poz~a~~y p~lpadaJl d? vlastnictví majitele nemovitosti, čímž by po ří
pad~ ventele m~hh",byti ~kráceni a čímž by účel poznámky přímo Pb I 
:m~~en. 0Mtakovy pnpad J~e v,souzené věci. Nebo!' v prohlášení se prali 
ze mm .' v3',al,a nemgvttostt do pachtu, že jakopachtýřka stro'e n~ 
nemovltosli. zand~la .• Pr~d~?kládajíc správnost tohoto tvrzení nedí 0-
chybn?stt" ze strOje zustavaJI vlastnictvím firmy M. a nejde o výhr Pd 
ylastn:ctvl ve ~t;nyslu, citovaného ustanovení, takže žádaná poz~á!k~ 
Jest v~bec, nep;lpus!1ja. f-však i kdyby se za to mělo, že poznámka 
v Qr~Je?navanen: yr~pade nen~ vyloučena, nelze ji povoHU na základě 
zml1:ene~o p~ohla,sem. K poznamce, že stroje nejsou příslušenstvím' ne
~~hltOSt~, vyzaduJe ~e .souhlas knihovních věřitelů jichž zástavní práv f-' tn~ ~rlo zapsano po spojení strojů s nem'ovitostí K posouzen~ 
o a~ y: P v,? způsobet;n ,této zásadě má býti vyhověno,', est roto za
P?třebl J,as~eho tvrz~m, učastníků. Prohlášení firmy E. Jjest ~šak tak 
vseobecne, ,ze neyYlucuJe možnost, že se spojení strojů stalo již ř d 
v~l!den: ~.astavm~h .práv stěžujících si věřitelů. což také v rekur~e~h 
zl u!aznu(J§L

9
A
4 
Erav3ě proto jest poznámka bez jejich souhlasu vůbec vv-

oucena CIS. kn, zák.). 
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Duvody: 

, I?ovolací stížnost s~ma uznává, že žádané poznámky není třeba bv 
flrm~ M. ,bylo zachovan? v!astnictví ~e slro,jům se spachtovanými 'ne: 
n:Ot!ostf' firmy ~. spoJeny~, protoze stroje i beztak zůstávají vlast
mc, VI~ Irmy M§. Jako pachtyrky nemovitostí. Za tohoto stavu není po
znam a podle, 297 a) ob~, zák. ani dovolena, protože jest účelem 
!?hoto z~k?nneho. ustanovem, by poznámkou bylo zabráněn hr" 
J111ak ztfate ,vlastmctví kS stFojům s cizími nemovitostmi sPojenÝm, t~~~~ 
nelze pozna~kui o ~IZ Jde stěžovatelům, odůvodniti ustanovením 
§ 297 a) obc. zak. Jezto není ani jiného předpisu, o nějž by povolení 
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žádané poznámky mohlo býti opřeno, kromě toho není účelem pozem
kových knih; zabrániti sporům o věcech,které nemohou býti předmětem 
knihovních zápisů, jak si dovolací stěžovatelé přejí, a ježto do pozem
kové knihy nelze učiniti zápisy zákonem nedovolené nebo dokonce, jako 
v souzeném případě, právně zbytečné, zamítl rekursní soud žádost 
firmy E. právem již z tohoto důvodu. Správný je však i druhý zamítací 
důvod rekursního soudu, že žádaná poznámka vyhledává přivolení těch, 
jimž byla dříve práva v knihách zapsána. Názor rekursního soudu je 
v úplné shodě s ustáleným rozhodováním dovolacího soudu, opřeným 
o mínění téměř všeobecně i v písemnictví uznávané (sr. rozh. éís. 30B5, 
4112 sb, n. s,). Vývody dovolací stížnosti nejsou s to názor rekursního 
soudu zvrátiti. Zákon mluví v § 297 a) obč. zák. ovšem o souhlasu 
osob, jimž byla dříve práva v knihách zapsána, jen v té souvislosti, 
že jde o nahražení strojů, které bylo pokládati za příslušenství, za s{roje 
nové. Ale z toho neplyne, že souhlasu toho není třeba i v jiných pří
padech, najmě, vyžaduje-Ii to ochrana poctivého právního styku nebo 
důvěry ve stav veřejné knihy, pokud se tkne ochrany nabytých práv. 
Zákon vychází v § 297 a) obč. zák. z předpokladu, že o knihovní po
známku je žádáno současně se spojením anebo nabražením strojí!. Sta
ne-Ii se poznámka současně se spojením, nedotýká se to vůbec zájmů 
osob, jimž byla dříve práva v knihách zapsána, a není proto jejich sou
hlasu třeba. Stane-Ii se poznámka současně s nahražením strojů, dotýká 
se to jen těch, kdož staré (nahrazené) stroje mohli bezelstně pokládati 
za příslušenství nemovitosti. Proto žádá zákon jejich svolení. Slape-li 
se však poznámka - jako v souzeném případě zákonem neupraveném 
_ až po spojení strojů, pokud se týče po jejich nahražení, dotýká se 
poznámka také všech těch, pro něž byla zapsána práva v době od spo
jení neb nahražení do povolení poznámky, v kteréžto době stroje firmy 
podle zásad obč. zákona - ustanovením § 297 a) nezměněných -
mohly býti pokládány za příslušenství. Proto je třeba k poznámce, která 
jim má tuto vlastnost odníti, svolení osob právě naznačených, třehaž~ 
to zákon - jako samozřejmost plynoucí ze zásadpoclivého právního 
styku a důvěry ve stav veřejné knihy, pokud se týče ze zásady ochrany 
nabytých práv, _ výslovně nestanoví. Míní-Ii zájemníci zajistiti v ta
kovém případě poznámkou vlastnictví k strojům, jež nejsou příshlšen
stvím nemovitosti jen proti pozdějším po poznámce zapsaným knihovním 
věřitelům, jest na nich, Dy si buď zjednali svoléní dřívějších věřitelů 
nebo poznámku upravili tak. že se již podle svého doslovu může vzta
hovati jen k věřitelům pozdějším, k těm, pro něž se staly zápisy až po 
poznámce, 

čís. 10744. 

Při povolení prozatímního opatřeni podle § 382 čís, 8 ex. ř, nelze 
se zabývati otázkou, jež jest předmětem sporu o výživné, zda nárok 
manželky na výživné zanikl tím,že se ho vzdala. 

(Rozh. ze dne 30, dubna 1931, R II 125/31.) 

'I: ! 
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Návrh manželky by jí b I I ' 
bylo uloženo, platiti 'jí výživn~ o s~o~od eno od?e1ené bydliště a manželi 
k u r s nJ s ~ 1:1 d návrhu vyho~ěI. p rve s t o II c e zamítl, r e _ 

N e J v y s s í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Napadené usnesení správn' 1"1 
t~e?~ odděleným bydlištěm pOdfe pov18~ o,!1avrhova;eke ,pr,:za!ímní opa
zJlsteno, že se stěžovatel oPětovn~ ,. ~IS. 8 ex. r., Jezto setrením bylo 
lesně ubližuje a takto J'i na zdra ' ~PIJI .atkv tomto stavu manžekť tě-
znáv" 'd VI I maje u ohrožUJ' e St" t ''" a, ~e az osud s manželkou žil ve sl" .'. ez?ya el při-
vyzlvu lil natura poskytoval O 'h' lO ecne ~omacnosÍl a JI veškerou 
c~n~ výživného ze zákonného' dŮ~:d~ § ~r ~ym ,manželka sporem pia
nem rozhodnuto ve sporu zejména i t .0 c; ~ak., bude o Jeho opráv
~ání mezi manžely v roce' 1926 ři' ~ ~m1 Jaky učel a dosah mělo narov
z?:,~tel, dovozuje, že se navrhov~telk: naglt rozvo~u od s~olu a lože. Stě
vyzlvne a že nemá vůbec' ,:Z a a spornym smlrem nároku na 
zajistiti. Než o otázka'ch zPdravo, kt.ere by bylo lze podle § 378 ex ř '" d ' a ma zalobkyně ' , , . . CI Z a tento nárok zanikl dohod t pf<;vm narok na výživné, 
b~de rozhodnouti v zahájeném ~uos ra,? ~ vzdamm se nároku žalobkyní, 
pn povolení prozatímního opatt~/u c. 1; C~, I 547130 a nelze je řešiti 
~poru o tuto věc. Dovolací stížn~lo~eY~ě z ~k hu: bylo předbíháno 
CI,S. R I 336/30, poněvadž v této ěc' ~ 1 o az~]e ~ rozhodnutím 
naroku na výživné předme'te v I ~e y a ,sporna otazka vzdání se 

'" , m soucasne ved 'h o v Y Z I V n e, a ve věci Rv I 792/25 ", e n e o s por u 
roku na výživné ře~ena v řl" ,byla prave otazka vzdání se ná-zenl spornem. ' '" 
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Nárok na náhradu škody proti t k '" 
promlčuje se ve třech letech. omu, omu prtslusel dozor na škůdce, 

K tomu, by počala bě' t' '" 
jest třeba takové znalosti ~~~!rO~lceCl lh?ta podle § 1489 obč. zák. 
kové škody z poraněni s trval r, . y ,vrsdkytactla k podáni žaloby. Z cel: 
lestného a následků úrazu za ~:;e~: ~ I' nelze vytr~nouti část bo
v době, kdy nárok na náhradu škod bl'" eta a ~to cást uplatňovati 

y Y JIZ promlcen. 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1931, Rv II 394/30.) 

Žalobkyně domáhala se žalob d' 
na žalované. ježto .ii před dese~ť' l~~ anOdU roi~ 1 929, náhra~y škodv 
poraml. O b a niž š í' s o u d , ' t b ne ospe y tehdy syn zalované 
z těchto d ů vod ů: Po stránce) z,a o, u zamltly, ,o d v o) a cí s o u d 
~enapadá úsudek prvního soudu p~!Vžn;r~~OS?~z~m .odvolapí. v podstatě 
I co do bolestného i co do n '. o xr~e ]IZ davno vedela o škodě 
předpokladú za nichž b s emo~no?t; vydelku, a dále, že tu nebvl0 
latelka vyvr~cí domnělý Yná~;:oml~hm zalodbv ~ylo stavělo. Pokud odvo-

- ... prve o sou u, ze prý čin ne dospělce bvl 
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by nejvýše přestupkem podle § 335 tr. zák., jsou její vývody bezpře:l
mětné, poněvadž prvý soud spatřoval nejvýše přestupek § 335 tr. zák. 
v tom, co spáchala žalovaná podle samotného přednesu žalobkyně, 
kdežto čin nedospělce právem kvalifikoval nanejvýše jako přestupek ne
dospělých. Netřeba proto ani rozebírati otázku, zda by v souzeném pří
padě mělo místo promlčení třicetileté, kdyby jednání nedospělce vskutku 
bylo zločinem. Sporné jsou tudíž podle odvolacích vývodů hlavně dvě 
otázky: od kdy jest konkrétně počítati tříletou promlčecí lhůtu a zdali 
promlčení bylo přetrženo nepřímým uznáním žalobních nároků žalova
nou. Podle ustanovení § 1489 obč. zák. promlčuje se každá žaloba o od
škodnění ve třech letech od doby, co poškozený zvěděl o škodě a osobě 
škůdcově. Ve shodě s ustálenou již praksí jest tu předpokláDati takovou 
vědomost, jež stačí k podání žaloby, tedy zejména vědomost neien 
o škodné události, nýbrž i o jejich příčinách a o rozsahu jejího škodli
vého účinku. Avšak žalobkyně v řízení prvé stolice, ani když bylo na
mítnuto promlčení žalobních nároků, netvrdila výslovně, že se jí takové 
vědomosti nedostávalo. Z jejího přednesu, že jí noha přes všechno léčení 
od té doby, od poranění, stále teče, že ji má ustavičně v obvazu, že 
není skoro žádné práce schopna a že trpí stále velké bolesti, pťv," sto
lice správně usoudila a zdůvodnila, že žalobkyně věděla již dávno 
o škodě i co do bolestuého i co do nemožnosti výdělku. Doložiti jest 
jen, že k vědomosti o rozsahu škodlivých následků se ovšem nevyža
duje, by účinky napřed poznatelné také již skutečně nastaly. Odvola
telka vytýká prvému soudu, že v otázce, kdy se počalo promlčení žaloby, 
pochybil, smísiv prý promlčení žaloby s promlčením nároku. Míní v pod
statě, že prý § 1489 obč. zák. mluví jen o promlčení žaloby pro nárok 
konkretní; jen takový určitý náhradní nárok prý se pro minulost ztrácí, 
nebyla-li žaloba podána do tří let, ale tím se prý neztrácí žalobní právJ 
pro nároky budoucí, neboť nárok sám jakožto takový se prý promlčí 
teprve ve třiCeti letech. Ódvolatelka je na právním omylu. Ani v nauce 
ani v praksi není o tom sporu, že výraz "žaloba o odškodnění" v § 1489 
obč. zák. jest totožný s "nárokem na odškodněnÍ«, při čemž jest míti 
na zřeteli, že obligace z nedovoleného činu vzniká teprve z bezprávně 
utrpěného poškození a že tudíž teprve ve sporu jest zjistiti, zda zaža
lovaný nárok jest vůbec po právu. Tím lze vysvětliti, že zákon užívá 
obratu ),každá žaloba o odškodnění«. Odvoláním tvrzená obdoba s pro· 
mlčením výměnkářských dávek přes tři léta zadrželých - na rozdíl 00 
promlčení nároku na dávky budoucně dospívající - je nemístná, po
něvadž nárok na výměnkárské dávky je co do svého obsahu a rozsahu 
již stanoven smlouvou stran. Výkladem, jejž odvolatelka dává předpisu 
§ 1489 obč. zák. bylo by proti zřejmému úmyslu zákonodárcovu usb· 
novení o tříleté promlčecí lhůtě prakticky namnoze zvráceno, najmě, 
pokud jde o náhradu škody z poranění s trvalými následky. Obdoba 
jednotlivých případů z judikatury nebo literatury, na něž odvolatelka 
pOUkazuje, nepřiléhá, poněvadž v souzeném případě již ze skutkového 
přednesu žalobkyně vyplývá, že jí celý poznatelný rozsah .škody byl jil'! 
dávno znám, jak prvý soud správně vystihl, poukázav při tom k usta
novení § 1325 obč. zák. a ~ 406 c. ř. s. Než odvolatelka nemá pravdu 
ani v tom, snaží-li se z tvrzeného ujišťování žalované, že si její syn 

li. i 

';,1 
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vezme žalobkyni za manželku, sestrojiti uznání žalobních nároků a do
vozuje, že tu platí promlčení třicetileté a při nejmenším že promlčení. 
byť i tříleté, bylo tímto uznáním přetrženo (§ 1497 obč. zák.) až d~ 
doby, kdy žalovaná (její syn) odepřeli splniti tvrzený slib. I když se 
vychází ze skutkových tvrzení žalobkyně, nelze mluviti o nepřímém 
uznání žalovanou již proto, že, slibovala-Ii žalovaná, že si její syn vezme 
žalobkyni, neuznala tím ještě žalobní nároky odvozované nyní z jejího 
vlastního zavínění. Slibovala tím něco za svého nezletilého syna, který 
není žalován, tedy nikoliv jménem vlastním. Dokonce pak není v před
nesu žalobkyně zmínky o tom, že domnělé uznání žalobních nároků 
jménem nezletilého syna bylo poručensky neb opatrovnicky schváleno, 
jak by k jeho platnosti po zákonu bylo potřeba (§ 233 obč. zák.), ne
hledíc k tomu, že sám slib, o nějž jde, byl by podle § 45 obč. zák. nezá
vazný. Není-Ii tu uznání žalovanou, nemohly nastati ani právní účinky 
§ 1497 obč. zák. a nelze mluviti o smlouvě uznávací, která by podmi
ňovala obecnou třicetiletou lhůtu promlčecí. 

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

D ů vo d y: 

Důvod nesprávného právního posouzení jest tu nejdůležitějším do
volacím duvodem (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) a proto v prvé řadě jest se za
hývati tímto duvodem a otázkou namítaného promlčení žalobního ná
roku. Předem jest si uvědomiti, že žalován není pachatel, který úraz 
žalobkyni zpusobi1 jako chlapec as dvanáctiletý, nýbrž jeho matka proto, 
že prý na svého syna nevykonávala náležitý dozor. Správně usoudily 
nižší soudy, že v tom, co se klade za vinu žalované, bylo by lze spatřo
vati nanejvýše přestupek § 335 tr. zák., takže' mUže jíti jen o tříletou 
dobu promlčecí. Další spornou otázkou jest, od kdy jest konkretně po
čítati tříletou promlčecí Ihňtu a zdali promlčení bylo přetrženo nepří
mým uznáním nároku žalovanou. I tyto obě otázky správně posoudil 
odvolací soud a proto poukazuje se k jeho správným, stavu věci i zákonu 
odpovídajícím duvodum, které ani vývody dovolání nebyly vyvráceny. 
Podle těchto správných duvodu napadeného rozsudku žalobkyně již 
dávno měla vědomost o škodě, kterou jí zraněním nohy zpusobil Alois 
Š., neboť sama v žalobě uvádí, že jí noha přes všechno léčení od doby 
zranění stále teče, že ji má ustavičně v obvazu, že není skoro žádné 
práce schopna a že trpí stále velké bolesti - věděla tedy žalobkyně, 
po případě její zákonný zástupce již dávno o škodě i co do bolestnéno 
i co do nemožnosti výdělku. Žalobkyně sice v dovolání tvrdí, že neža
luje staré bolestné, že žaluje jen bolestné z doby přítomné za tři roky 
od žaloby zpět, pokud není promlčeno, a že nemohla věděti, jaké bolesti 
a jaké následky ze zranění ještě vzniknou a jak dlouho budou trvati. . 
Avšak tvrzení toto jest nerozhodné, ano jde podle vlastního tvrzení ža
lobkyně o zranění. s trvalými následky, ana nebyla ani tvrzena ani pro
kázána nějaká skutečnost, z níž by nutně muselo býti usuzováno, že 
o škodě žalobou uplatňované žalobkyně nevěděla dříve, již před uply· 
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b P dl ťlené judikatury tohoto nejvyš-
nutím tříleté promlčecí ,do Yh ,? ~6~/ 3082 3419,5089,5409,7102 
šího soudu,csrovn. na prb roz oČ~l:'lhuta' promlčecí běžeti, třeba takové 
sb. n. s.), lest k tomu, J. p dání žalob. Zde jest míti na mysl!, 
znalosl1 skody, ,by Vys~~ci1a ~ l'dk a sprá~ně bylo poukázáno, k, ~sta
že jde o zranem ~ tr,:akyml§nt~~ ~ s Nejde tu o občasná plnem,lako 
novení § 1325 obc. za . a c, :.', 'h 'b' škODU z urazu 
při dávkách výměnkářsk~Sh n~to pn, u7i~~z~n~\~~ě1~ mnohem dří ve 
s trvalými následky, o, mz pos ozena P žaloba o náhradu škody podle 
než až za deset let po Uf~ZU, Jest )roto t't celkové škody vytrhnouti 
§i 1489 obč. zák. ~romlc~n~ a ne ze zosl~gní tři léta a tuto část, jež 
část bolestného a nasledku ulrat;u Zj~ Palobou po deseti letech po úrazu. 

, statny' m celkem up a nova 1 z ,~ . t 
nem sa~o , ' 'k' uďl odvolací soud zcela spravne a les 
I ostatm pravm otaz y poso I , 
proto dovolací důvod čís. 4 neopodstatnen. 

čís, 10746, 

Ob' ák) podle zvyku lázeň
Jízdní kolo není věci vnesenou (§ 97 o c; z h' kol 

skými hosty do lázní, jež nejsou zařízeny na USC ovu . 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1931, Rv II 112j31.) 

I' 'h 'alované obce odcizeno kolo. 
Žalobci bylo za jeho pobytu ~ azmc z sní s o udp r v é s t 0-

žalobě o náhradu škody p~oh o cd I: rlo ~ue zamítl. 
I i c e vyhověl, o d vol a c I s o ~ za?, 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolam, 

Důvody: 

b ~ 'k čí majitelé lázeňských ústavů 
Podle třetího odstavce § 970 o c. ,za . ru ku lázeňskými hosty do 

stejně jako hostinští, za věC! vnesene Jlodleří~:~ě pokládati jízdní kolo, 
lázní. Za takovou ~ vec ~e!z.e v soyzenem, Jl úschovu . ízdních kol, 
ježto městské lázne, o n~z Jde!.~:lsOU .zan~nJo~ladní když

l 
ji žádal za 

což žalobce věděl, ano .lest zj1.s~ eno,- z; ,~ kolo do ú~chovy, ježto nemá 
úschovu kola, ,sde!J1a, Zt~ ~~,!ze IP~~~:1 na něhož se žalobce obrátil se 
k tomu vhodne mlstnos 1. a e, p a ~! b' hlásil že za kolo ne
žádostí, by na kol~ ~ohi~dl" Yr~oov~: ;ř~~ t~ ~~o nebyl~ místností urče
ručí. Je l!erozh?dn~, ze ,az!:,s 1 k I stavělij~ na chodbě, neboť to činili 
ných spravou laz~l1 pro u~c oV,!~ o, 'zřízenci' e upozorňovali na to, 
na vla~t.l!! o~l?ov~dnost, h~ ~~Ise{ ~d; dnikatel lázní ručí jen za věci, 
že nepnj1maj1 zaruku za fa u, {Q~. ,o. h t seny do lázní tento 
které obvyklým ~působhe!il JS011 l,,;z~~tž~lob~l ::r~k, pokuD je z'alo~en 
predpoklad tu vsak se aZI~ a n,em p. ěn Žalobce nemůže se vsak 
na ustanovení § 970 ?bc .. zak.,~ od~vodnvin~osti odnikatelovy podle 

§ ~;l;e~)~btz~~:Vj~~t.o ~:t~b:cu~~~~id1a:V:~~štoi~ě~~~~~~í Ž~~1~š\~1 
strany na ztrate kola a Jez o mezI s a 
schovad smlouvy. 

, , 

:" i 

,:, I 
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Čís. 10747. 

Při veřejném nolářském poslední " , ,. 
tářsk~h,? p~otokolu připojili doložku ~:~~~~~ §e~;Ór~~a! ~vědci no-

Oedlcka smlouva sepsaná i . t' •. c.. 
notáfským posledním pOřízení: ~~7-e. no ars~eh~ spis~ n~~~ veřej~ým 
podp~~u ! ~ol?žku, že podpisuje jako ~~tct~~~Sl vsak prtPOJIÍl k svemu 

vy, ~~~~~s'~i~t~~i~e~~é :a~z~~~:~n~í~:!a:to ~~n~e~ z, d~dic~é smlou-

~!CahloStřt~ PtOttkt.ázataki na P?!ad ,práva pozÍl.stalého mad:el~e c~~omibyvpo:Jt 
I c vr m p rodlce zustavitelky. ' 

(Rozh. ze dne 2. května 1931, R 1 212/31.) 

z dl5/~~ pozlůstalOSti po .~nně. P-ové přihlásili se pozůstalý manžel 
e IC, e sm ouvy a, rodlce z~stavitelčiny ze zákona. P o z ů s t a -

~t~~ět ~r~t~ °ž~ ~ě~o~~aza\ na porad práva pozůstalého manžela v pod
f .- ,", I. a sm ouva ze dne 29. ledna 1920 vyhotovená ve 
~~~e !:odtalskeho SpISU~ nemá náležitostí předepsaných' v § 67 ~otář

s e ~ ra u ze dne 25. cervence 1871 čís 75 ř zák a § 579 • . a~a .!e~t podepsána jen dvěma svědky, ~eboť 'notÚ smlou u obc. zak., 

P
PISuIJldCI,po?lepsaRI se jen jak? notář, nikoli však s dodatkem jak~U s~~d~ek 

os e m vu e. e k u f S n I s o udp k' I • d ' telčiny rodiče. D ů vod Y' Cj'· t ,ou aza ?a. pora prava zůstavi
• .' 'J Iznos pravem vytyka usnesení d . 

stohce, nesp~ávné právní posouzení v~ci. § 67 not řád t sou, u ~rve 
v prvem svem odstavci· ., d' . ; u s anOVl ovsem 
Sei

cl 
jest ~ dbáti i ~vláštnf~h ~!ed~:s~e o~čf~:~~g~l~á~oo:!zenl v~~tářtS~~ 

~~ět1~~~y p" o~Jl obc
t
·.3'ak. o, svedcích p.osledního !,ořízení docházej í ~v-

" . se yce zmeny v druhem odstaVCI § 67·t t" d 
~lf~;t ustanovuJe; .že ,~otá~ a přibraní svědci aktu, mají-li ~I io~~' z~~s~: 
třetíh~ ~vě~~~ ~~tpl a~~ rdey~kYp,POS}~bd~íh,odPořízen\,~ že potřeba přibrati 

• •• < , z fl pn ram vou notaru oba ma j' ák 
zpusobllost Jako svědci poslední vůle Právě ja"o tato't . 1 z, onnfu 
~~jJ~ ,~e, jsoy-li 1.'řibrá?i .dva 13ot~ii, kteří mají způsob~~o~t l~~~~kr~~: 
S
myslI u °a Pdonhzem"knem trebha treÍ1ho svědka. právě tak prvá věta' podle 

uc. a za ona nec ce vyjádř'ť . .. 'h " .. . 

b
a svědci aktu způsobilost býti svědkv Ip~~~dbf~ů~e' noedzp' aZde'a' mnaJtl-li tnot~.ř . 
rati další ědk A ..," , ' u nos pn-

!ářs~ého s;~.u. :'?ěd~Ckrs%~~~~~a;:i~r~tífe~ěd~~t~~fI~yse~~~i~~fIí n~ 
~~~n~l'~vou ,:,uh b~tkl tretnn svě~kem a lze tím méně o to~ pochybovati 

e Icove ze za ona nemohli uvésti žádnou okolnost ze kt r" ' d~lo S?~dl!l na opak. Nebylo proto ani potřebí, bv notář k sv~~u by se p~su I'fll'0]11 dodatek »jako svědek poslední vŮle,,' Notářsk' .. d t pod~ 
~~h~P~~~h~a aogl~~~~ ~~íSluŠ.í, již mo.cí leh?, úřadu' vlastnosrJftvěr~h~~: 
úkonů. Ostatně co do f~r~aJI\~ I·a •v Jet~~ pr.'tomnosti zřízených právních 

, 1 T . v,, ,e~ n0,!lr pn sepIsování notářského aktu 
ma p m I, JSou pro neho zavazne Jen predpisy notRřského f'a' du A . . . n v no-
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tářském spise ze dne 29. ledna 1920 konstatoval, že před ním a před 
dvěma svědky dědická smlouva byla zřízena, dosvědčil tím i úředně, že 
byl třetím svědkem této dědické smlouvy. Tím jest však prokázáno, že 
dědická smlouva, z níž se pozůstalý manžel přihlásil, jest co do formy 
platná. V tomto smyslu rozřešilo ostatně otázku, zda notář musí při se
pisování posledního pořízení ve formě notářského aktu k svému podpisu 
připojiti ještě i dodatek vlastnost jeho jako svědka poslední vůle nazna
čující, již rozhodnutí bývalého rakouského nejvyššího soudního dvora 
ze dne 5. května 1891 č. 4399, 01. U. č. 13763. Poněvadž tudíž POZtl
stalý manžel přihlásil se jako dědic z dědické smlouvy opatřené potřeb
nými frmálnostmi, jejíž pravost nebyla popřena, musí proti němu jako 
žalobci vystoupiti pozůstalí rodiče, kteří se k dědictví přihlásili jen ze 
zákona (§§ 125 a 126 nesp. říz.). 

N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu pozůstalých rodičů změ
nil napadené usnesení tak, že ohledně čtvrtiny pozůstalosti má vystou
piti proti pozůstalým rodičúm přihlásivším se k dědictví ze zákona ža 
lobou pozůstalý manžel na uznání svého dědického práva do jednoho 
měsíce; jinak, ohledně zbývajících tří čtvrtin pozůstalosti dovolacímu re-
kursu nevyhověl. 

D ů vod y: 

Mezi přihlásivšími se dědici jest spor o to, zda je platná dědická 
smlouva podepsaná kromě stran notářem a dvěma svědky, an notář ne
připojil k svému podpisu dodatek podle § 579 c"č. zák., a zda má vy· 
stoupiti jako žalobce manžel onou smlouvou k celému dědictví povo
laný, či rodiče zůstavitelky, kteří se přihlásili ze zákona. Rodiče zusta
vitelky popírají platnost dědické smlouvy z důvodu, že notář nepřipojil 
při podpisu dědické smlouvy k svému jménu dodatek podle § 579 obč. 
zák., naznačující, že podpisuje jako svědek. činí tak neprávem. Notář, 
který sepisuje veřejné poslední pořízení, musí podle § 70 notářského 
řádu zachovati všeobecné předpisy o úřadování notářů (§ 31-51 not. 
řádu), předpisy §§ 569, 587-592, 594-596 obč. zák. a předpisy §§ 72 
a 73 not. řádu. Ježto není předepsáno zachování předpisu § 579 obč. 
zák. při veřejném notářském posledním pořízení, není při něm třeba, by 
svědci notářského protokolu připojili doložku ve smyslu § 579 obč. zák. 
Dědická smlouva sepsaná ve formě notářského spisu není však veřejným 
notářským posledním pořízením. Pro ni platí předpisy §§ 52 až 69 notář. 
řádu, tedy i předpis § 67 not. řádu. Nejde tu o veřejnou notářskou závěť, 
nýbrž o soukromou smlouvu .dědickou, ovšem oděnou ve formu veřejné 
listiny, notářského spisu. Pro tuto smlouvu předpisuje však zákon (§ 67 
not. řádu) kromě forem předepsaných pro notářské spisy, také zacho
vání forem posledního pořízení. Touto formou je ovšem i forma podpi'lu 
svědků aktu a podpisu notáře. Ale není předepsáno, že notář podpis1ljící 
vedle dvou svědků aktu, musí připojiti ke svému podpisu i doložku, že 
podpisuje také jako svědek. To jest zřejmé z historického vývoje a 
z ustanovení notářského řádu. Podle původního ustanovení občanského 

I 
I' i 
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zákona byly předepsány pro dědickou smlouvu forma písemná a Láro
veň i náležitosti posledního pořízení. Podle tohoto předpisu bylo třeba 

. svědků pro poslední pořízení kvalifikovaných (§ 591 a násl. obč. zák.). 
Ale podle zákona ze dne 25. července 1871 čís. 76 ř. zák. byla nařízena 
pro dědické smlouvy forma notářského spisu, ježto dědická smlouva se 
pokládá za smlouvu svatební. formu dědické smlouvy a kvalitu svědků 
upravil notářský řád samostatně. V § 56 notářského řádu se ustanovuje, 
že dvou svědků je potřebí i při sepsání dědické smlouvy. Zákon patrně 
chtěl nahraditi náležitost tří svědků závěti novou formou, podle níž no
tářský spis sepíše notář a podpíší jej dva svědci. Ustanovuje-li zákon 
v § 67 not. řádu, že musí býti zachovány i zvláštní předpisy občanského 
zákona, které podmiňují platnost posledního pořízení, není tím patrně 
míněna forma spolupodpisu notáře, nýbrž jiné formální náležitosti zá
věti. Ani občanský zákon ani notářský řád nenařídil, by doložku podle 
§ 579 obč. zák. připojil k svému podpisu i notář. Tuto náležitost stanovil 
zákon jen pro svědky. Notář vystupující při sepsání posledního pořízení 
nebo dědické smlouvy není jen svědkem aktu, nevystupuje jako svědek 
poslední vůle nebo svědek aktu, nýbrž jako jeho upravovatel a zřizo
vatel listiny, podobně jako soudce a zapisovatel nevystupují při se
psání soudního ústního posledního pořízení podle §§ 587 a 588 obč. 
zák. jen jako svědci. Notářský řád předpisuje notáři v § 68 not. řádu, jak 
má spis podepsati (s pečeti). Z toho jest zřejmo, že podpis druhého no
táře s pečetí po·dle § 68 h) not. řádu nahrazuje podpis dvou svědků 
i bez doložky, že podpisuje jako svědek, a že ustanovení § 67 not. řádu 
o zachování předpisů občanského zákoníka pro platné poslední pořízení 
nevztahují se na způsob, jak notář podepíšenotářský spis, ježto je to 
zvlášť upraveno samým. notářským řádem a tato úprava měla patrně 
nahraditi předpis § 579 obč. zák. při podpisu tří svědků. Rozhodnutí 
nejvyššího soudu uvedená v dovolacím rekursu nedopadají na souzený 
případ, poněvadž se tam neřeší otázka potřeby doložky podle §579 
obě. zák. při podpisu notáře, nýbrž otázka platnosti posledního pořízení 
při nedostatku oné doložky při podpisu svědků. Jest tedy dědická smlouva, 
které se dovolává pozůstalý manžel, platná. Jí však je platně pořízeno 
jen o třech čtvrtinách pozůstalosti (§ 1253 obč. zák.). Pozůstalý manžel 
přihlásivší se k celé pozůstalosti z dědické smlouvy, vykázal silnější 
dědický titul jen ohledně tří čtvrtin pozůstalosti a popřít žalobou jeho 
dědické právo k těmto třem čtvrtinám mají rodiče zůstavitelky, ježto se 
opírají v tom směru o slabší důvod dědický, o zákon. Pokud však jde 
o čtvrtinu pozůstalosti, o níž nebylo dědickou smlouvou platně pořízeno, 
nevykazuje dědická smlouva pro pozůstalého manžela silnější dědický 
důvod než zákon a, chce-li pozůstalý manžel upříti dědické právo rodičúm 
zůstavitelky, kteří se opírají o zákon, jest na něm, aby se žalobou domáhal 
uznání svého dědického práva i na zbývající čtvrtinu. 

čís. 10748. 

K povolení zajišťovací exekuce pro výživné podle § 372 ex. ř. ne
stačí, domáhal-li se vymáhající věřitel, žádaje o povoleni exekuce k za-
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jištění výživného, současně exekuce uhražovací pro .d?syělé výživn~, §neB 
platilo-Ii v době navrhované a povolené exekuce jeste u;~~ten 
zákona ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 sb. z. a n. na rok . 

(Rozh. ze dne 2. května 1931, R I 318/31.) 

s o II d P r v é s tol i c e vyhověl návrhu vymáhající~o _věř,i!~le. ,~Y 
mu byla povolena exekuce k zajištění nároku na poskytov~m vyzdlvneexe~ 

. 1931 Rek u r s n I s o u 
od)? ~rosince 1,930;~ l5',r~sl~c~11 § 372 ex. ř. lze k zajištění n~-
~~~gl n~av:~k~~~~!~í vý~i~; pIv'oliti

O 
k ~ávrhu VÝ~01! exekučních ú~onu: 

musila-ljiŽ jednou býti vedena exekuce proh ~uzmko~~l Vy~o~~~: ~~_ 
spělých splátek výživného. Múže tedy tadto

b 
e~e duce ,f:~~ ~~:~kU na vý_ 

volena jen, následuje-lt po exekUCI k vY, o Y ~ ospe , d h' 1 ná
živné 'iž jednou povolené. Že by uhrazovacl exekuce pre c a;e a , 
vrhu Ja zajišt'ovací exekuci, strana vymáhající netv~d!. S,kutecnJstp~~ 
se strana vymáhající současně domáhá ~x:~uce uhraz,QvacI pro os 
výživné nedostačuje (viz také rozhodnuh CIS. 8008 sblfky n. s.). 

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

D ů vod y: 

Rekursní soud vyslovil v napadeném usnesení, že r:estačí J;ro povo
lení zajišťovací exekuce pro výživné podle § 372 .. ~X~ ~., ~~ma?al-hse 
vymáhající věřitel, žádaje o povolen~ ~xe~~ce ~ zaJ:stem vyzlvneho,. sou
časně exekuce uhražovací pro dospele v~~:tVne. ~a~r t~er:, se 8

któée 1e 

zásadou vyslovenou nejvyšším soudem jlz v roz o, n~ I _ CIS.. . _ .s . 
n. s. a stěžovatel napadá jej neprávem ja~o nesprav~y, Jde>-lt, J~ le~t 
ze spisú patrno o první návrh na povolem uhrazovacl exekus~· d' na: 
zoru toho nemá nejvyšší soud příčinu se uchýlth v

9 
t~m!? P~lrl~3~ a~l 

přes ustanovení § 6 zákona ze dne 16. prosmce ~}, CIS., S . 
zák. a n., ježto ustanovení zákona toho nepla!ll? Jeste v dobe nayrh,f", 
vané a prvním soudem povolené exekuce, kt~r~ Jest PTo posouzem V_CI 
rozhodná, a proto se také stěžovatel dovolava nepravem tohoto usta
novení zákona. 

čís. 10749. 

Otázku, zda postup pohledávky mezi ~anžel~ v~žad~tje f~rm~~.otář
ského spisu, jest pósuzovati podle základmho pravnlho jednaní, jez bylo 
právním důvodem postupu. . ., . '" . -

Manžel není povinen, by manželcépr~v".ím j,:~n~n~ mez~ ztvy:!tI1 
poskytl nebo zabezpečil vdovské zaopatřent. Ucmtl-It tak prece, slo 
o darováni; 

;. i 
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Při postupu pOhledávek z právního důvodu darování lze shledati da
rování se skutečným odevzdáním v tom, že se stalo odevzdáni postupní 
listiny nebo jiné listiny podle § 427 obč. zák. postupnlku za vyrozumění 
dlužníka o postupu. 

(Rozh. ze dne 2. května 1931, Rv I 542/30.) 

Proti žalobě, jíž se domáhala pozůstalost po advokátu na žalované 
pozůstalosti zaplacení palmární pohledávky, namítla žalovaná mimo jiné 
že advokát postoupil část pohledávky své manželce. O b a niž š i 
s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d uvedl v otázce 
o niž tu jde, v d ů vod ech: Jako zvláštní oddíl výtky nesprávnéh~ 
právního posouzení věci poukazuje žalovaná k tomu, že neprávem za
mítnuta byla námitka nedostatku aktivního oprávnění žalující pozůsta
losti co do 25.000 Kč postoupených prý Heleně K-ové. Strana žalovaná 
nesrovnává se se stanoviskem prvého soudu, že postup ,dopisem ze dne 
13. července 1927 právně nenastal, poněvadž nebylo dbáno formy no
tářského spisu podle zákona ze dne 25. července 1871 čís. 76 ř. zák. Ž,a
lovaná napadá názor prvého sondu tím, že není třeba k platnosti postnpu 
titulu, že ku pohledávkám jako nárokům rázu obligačního, nikoli věc
ného, není vlastnidví a že proto prvý sond jest na omylu, míně, že po
stup jest neplatný, poněvadž postupitel a postupník v době postupu byli 
manžely. Názor prvého soudu jest správný. Dovozuje-li žalovaná 
z § 1375 obč. zák., že ku platnosti postupu není zapotřebí titulu, protože 
tam stojí, že strany mohou svá - jak je žalovaná jmenuje - "domnělá« 
(willkiirkliche) práva a závazky měniti, jest k tomu podotknouti, že se 
tu míní právi\, o nichž mohou strany podle své vůle pořizovati, na důkaz 
viz slovo zcizitelná práva (verausserliche Rechte) v § 1393 obč. zák. na 
rozdíl od tamtéž zmíněných osobních práv, jež zanikají s osobou, na níž 
lpí il jež tudíž předmětem odstupu býti nemohou, takovými zcizitelnými 
právy mohou. právě býti i pohledávky, a je-li možno nevšimnouti si 
otázky, je-li k pohledávkám možno vlostnictví čili nic, protože jest to 
nerozhodné, jest jisto, že pohledávky odstoupiti lze a j,de jen o to, z ja
kého důvodu a jakou formou se postup děje. V prvém směru jako právní 
důvod vzniku pohledávky může býti různý, musí přirozeně i tu býti 
právní důvod změny pohledávky, jenž může býti různý (§§ 1375, 1392, 
1400, 1404 obč. zák.) a může zejména býti úplatný nebo bezúplatný 
tedy darování (§§ 864, 1392 obč. zák.), z něhož tedy také vzniká po~ 
hledávka (§938 obč. zák.), mající za předmět zcizitelná, tedy přenosná 
práva. Co do formy postupu jest ovšem pravda, že postup pohledávky 
mezi manžely v taxativním výpočtu shora zmíněného zákona výslovně 
není uveden, ale právem poukázal již prvý soud k tomu, že se ani ne
tvrdí, že za poskytnutí 25.000 Kč Dr. K-em jebo manželce byla poskyt
nuta protihodnpta. Tvrdí-Ji žalovaná nyní v odvolání, že to bylo a jest 
právním jednáním úplatným a nikoliv darováním (§§ 864 a 940 obč. 
zák.), jest to nejen v řízení před prvou stolicí netvrzenou okolností, tUl
díž nedovolenou novotou, ale není to podloženo ani fakticky ani pravně; 
fakticky ne, neboť se ani netvrdí, co bylo úplatou, a právně ne, neboť 
poukaz na § 91 obč. zák. tu není na místě, ano se tam mluví o povin-
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nosti manželově, poskytovati manželce výživu, t~dy v!?:n?ě o právu 
manželčině požadovati výživu, právu to ryze osobmm, pryshClm zprava 
rodinného, tedy o právu mezi živými, zanikajícím smrtí jednoho z man
že�ů. Jednání manželovo směřující k zaopatření manželky nelze odvo
zovati proto z § 91 obč. zák. a nelze tím vyvrátiti správný náhl~d prvého 
soudu že Dr. K. nebyl právně povinen tímto způsobem zaopatrovah po
zůstal~u vdovu jednáním mezi živými. Když pak - jak řečeno - tu ne· 
bylo úplatnosti, jde o darování bez odevzdání, k němuž formy notářského 
spisu potřebí bylo a nebyla-li zachována, není postup platným a pohle
dávka Dr. K-a patří do jeho pozůstalosti. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Pochybené jsou právní vývody dovolaní o otázce, zda postup 
25.000 Kč ze dne 13. července 1926 jest platný i bez formy notářského 
spisu. Je sice pravda, že zákon ze dne 25. července 1871 ČÍs. 76 ř .. zák. 
při výpočtu právních jednání mezi manžely vyžadujících ~ platnosti for
my notářského spisu, nejmenuje postup. Právě proto vsak Jest nutno, 
jak vyloženo již v četných rozhodnutích nejvyššího soudu (srv. r.o!h. 
čís. 6592, 7650 sh. n. s.), posuzovati otázku, zda postuppo,hleda,:ky 
mezi manžely vyžaduje formy notářského SpISU, po~le zakladmho pr~v
ního jednání, jež bylo právním důvodem postupu. slo-ll b~ v souzenem 
případě, jak dovolání tvrdí, o "úplatné jednání«, o placem dluhu, bylo 
hy v postupu zi\hrnuto též uznání_.dluhu a ,;,yž?dovalo by P?dle § ,I 
písm. b) řeč. zákona ku platnoshzn~em notarskeho.splsu. (l-vsak pod,~e 
,"jištění nižších soudů nešlo o placem dluhu, o ~an~ na ml,~to pl~c~,m, 
nýbrž šlo o to, poskytnouti Heleně K-ové zaopatrem, pro pr1J~ad y~J]ho 
vdovství. Správně uznaly nižší ,soudy, že z ~stanove,nl ~ 91 ob~. ~a1c ne: 
lze usuzovati na povinnost manzela, bymanzelce pravmm )ednamm ::neZl 

živými poskytl aneb zabezpečil vdovské zaopat~ení. Ubml-ll tak ,pl'C~e. 
nešlo o plnění povinnosti, nýbrž šlo 0?aťovám podle j 9}8 o?c. ~a~. 
Darovací smlouvy však vyžadují ke' sve pla!noshtaktez znzem nOlar
skéhospisu staly-li se bez skutečnéhoodevzdáilí.' Při postupu pohle
dávek z právního důvodu darování lze podle dáVilo ustáleného rozhodo
vání (srv. rozh. čís. ,9793 a judikát ČÍs. 142 b~v: víd. n~j,:. soudu čís 
650 sb. OL Ung. n. L) ovšem s?ledah d~rovam se sku.tec!,y;n .odevz~~
ním v tom že se stalo odevzdám postupm hstmy nebo ]lne hstmy pOQle 
§ 427 obl zák. postupníkuza vyrozumění dlužrtíka o postupu. Ale že 
se v souzeném případě odevzdání takových listin postupníku vůbec,;tal,), 
nehylo rozsudky nižších soudil ijištěno, a nemá ani jinak v přednesu 
stran skutkového základu: Jde tédy skuteehě o datování postupem po: 
hledávky bez skutečného odevzdáni. D-arování to vyžadovafo, k pla~nostl 
zřízenírtotářského spisu a není platné, árt zřízen hébyl. Tlm pine vy
vrácenai dovolatelova námitka nedostatku 'aktivního oprávnění 'ke' sporl1. 
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čis. 10750. 

Pr?ti ~las!nické žalobě lze se brániti námitkou, že žalovaný nabyl 
v~astnlctvl zpusobem uvedeným v § 367 obč. zák., třebaže jeho auktor 
sam nebyl vlastníkem věcí, nelze však z ustanovení toho usuzovati že 
kupítel způs~bem tam ~azuačeným nabývá vlastnictví, šlo-Ii o jiné' ne
dostatky a zavady kupm smlouvy, najmě o nedostatek náležitostí platné 
smlouvy stanovených v §§ 865-880 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 2. května 1931, Rv I 635/30.) 

Pr~ti nepr?tokolované firmě Č., již tvořili Hynek H. a František Z., 
vedla zalovana !lrma e,xekuci na svršky. Žalobce, tvrdě, že mu svršky 
ty byly fIrmou C. prodany dříve, než byly vymáhající věřitelkou zaba-' 
veny, domáhal se nepřípustnosti exekuce. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Soud zjistil že žalobce za: 
kOUP,l1 ;,ylučov.ané vě~i od obou společníků H-a a ua v' jejich obchodě, 
v k~ame p~~ fIrmou C., kde oba prodávali, a kde také již před tím něko
hkra~e ZbOZI kupova~ ~ .oba s~olečníci n:u je vprodávali. Ani to, že zboží 
prodavahv ob~ spolecn~cl, nelll rozhodne, lezto vzhledem k ustanoveni 
~. 367 obc. zak. vve SP?lení s §§ 1027 a 1030 obč. zák. bylo by plně sta
cIlo, kdyby ~ylv zalobcl zbo,Ží prodával i jen František Z. sám nebo jiná 
osoba v krame ustanovena. Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno nelze 
o bezelstt.I0st~ žalobcově J:ři uz~v.írání smlouvy pochybovati.' Podle 
§,367 ?bc .. zak" na,?y!-h nekdo veCI od živnostníka k obchodu s lako: 
vym~ vecml opravneneho bezelstně, stává se vlastníkem věci a nelze 
proh němu uplatňovati ani zástavní práva na věci snad váznoucí tím 
mén.ě pak poz,ději nabytá. ~edlo ~y !< dale~o?áhlým důsledkům, kdyby 
k~pltel v kteremkoh obchode, v nemz volne Jest prodáváno musil na
p~e~ uvažovati a se přesvědčiti o osobních a právních poměrech vlast
mk,; obchodu, ? t?m, zda snad vl~stník obchodu (některý společník) 
nen~ zba:,e~ sv~~avnosh ~ne?o v ypadku,v jak se snaží dovoditi žalo
vana. Pn~~e. v zaJ~u uJe~ce~l1 a zlednodusení obchodních styků a ná
kupu :;;,bOZI, JSou ,dan~ recena ustanovení zákona a proto soud neuznal 
za potrebne" zabyvatl vse dále ot~zkou :,yhlášení úpadku na firmu Č. 
O d v, o I a vCI ~ 0.ll d ~~Iobu zamlp. D u vod y: První soudce rozhodl 
na, zaklade zeJmena, tez s~ěd~ctvl Hy~a !i-a, o ně~ž zjistil, že byl 
v ,;stavu. chor?mysl.nyc~ a ze te. p~o dusevlll chorobu uplně zbaven své
pravnosh. ljV,.adl SIC~, ze se pn vyslechu tohoto svědka neprojevilo nic, 
co by nasvedcovalo Je~o neverohodnosti nebo zmenšené schopnosti vní
maCl !lebo r~produkčm, a že ~e ve výpovědi nijak nepletl, vypovídal po
stupn,e, s~u~lsle a docvela !oglcky" ta~že S! leho výpověď nijak nelišila. 
od vypove~l osob dusevne !,.?rmalmch. :,vedek ten' jest usnesením ze 
dne 23. brezna 1926 prohlasen za choromyslného a proto mu první 
s~udc: n~měl dáti .víru a podle přesvědčení odvolaciho soudu nesprávně 
vypoyeď Jeho ocem1.Podle § 3 řádu o zbavení svéprávnosti jest ten kdo 
byl uplne zbaven svéprávnosti, co do způsobilosti. jednati na roveň po-
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staven dítěti před dokonaným sedmým rokem. Podle § 865 obč. zák. ta
kovýto choromyslný není způsobilý závazek učiniti ani ho přijmouti, a 
není proto způsobilý ani uzavříti smlouvu trhovou bez svého opatrov
níka a bez schválení soudu opatrovnického. Nesporné jest, že zboží, 
o něž jde, bylo před prodejem žalobci vlastnictvím neprotokolované firmy 
Č. a tudíž společníků HynkaH-a a Františka Z-a. Prodejem bylo 
takto disponováno se jměním opatrovance bez opatrovníka a bez schvá
lení opatrovnického soudu a jest proto smlouva trhová, uzavřená mezi 
žalobcem a oběma jmenovanými společníky neplatná. Na věci nic ne
mění, že o choromyslnosti H-a nevěděli ani František Z. ani žalobce. Za 
účelem ochrany opatrovance vyhlašuje se veřejně ediktem prohlášení 
jeho za zbavena svéprávnosti a stalo se tak podle spisů opatrovnických 
i o Hynku H-ovi. Jest proto nerozhodné, zda se prodej stal za podmínek 
podle § 367 obč. zák správně čl. 306 obch. zák. (čL 277 obch. zák). 

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

Ditvody: 

Pro rozsouzení sporu je právnicky bez významn, zda Hynek H. mohl 
nabýti spoluvlastnictví k věcem, které žalobce od něho jako od společ
níka firmy Č. prý koupil a o které nyní jde. Správně doličuje v příčině 
té - třebaže v jiné souvislosti - dovolání, že žalobce i bez toho mohl 
vzhledem k předpisu § 367 obč. zák. nabýti vlastnictví k těmto věcem, 
když mu je v obchodních místnostech prodal druhý společník firmy č., 
František Z. Avšak dovolání se při svých příslušných výkladech odchy
luje od zjištění nižších soudů, založeného na vlastním žalobcově před
nesu, totiž od zjištění, že žalobce koupil vylučované věci od obou spo
lečníků v jejich obchodě, kde oba společníci mu je prodávali a účet 
o nich také oběma společníky byl saldován " podepsán. Sjednal tudíž 
žalobce kupní smlouvu i s Hynkem H-em. Není sporu, že tento již tehdy 
byl úplně zbaven svéprávnosti a že právě řečená kupní smlouva nebyla 
podle § 865 obč. zák. schválena. Nedošlo tudíž, pokud jde o věci (aneb 
o spoluvlastnictví k věcem), prodávané Hynkem H-em, k platné smlouvě, 
takže žalobce k věcem těm vlastniclví (spoluvlastnictví) nenabyl. Ne
nabyl je přes ustanovení § 367 obč. zák, protože tímto ustanovením lze 
se úspěšně brániti proti vlastnické žalobě námitkou, že žalovaný nabyl 
vlastnictví. způsobem tam uvedeným, třebaže jeho auktor - prodalel 
sporných věcí - sám nebyl jejich vlastníkem, ale nikterak nelze z usta
novení § 367 obč. zák usuzovati, že kupitel způsobem tam naznačeným 
nabývá vlastnidví i tehdy, jde-li o jiné nedostatky nebo závady kupní 
smlouvy, zejména o nedostatek náležitostí platné smlouvy, stanovených 
v §§ 865-880 obč. zák. Nelze-li podle toho, co právě vyloženo, vyhověti 
žalobě, pokud jde o. věci (o spoluvlastnictví k věcem), které žalobce 
koupil od Hynka H-a, nelze jí ani vyhověti, pokud jde o věci (spoluvlast
nictví k věcem), které koupil od Františka Z-a. Ani ze žalobcova před
nesu ani jinak z průběhu sporu nej de na jevo, které věci žalobce od toho 
neb 'onoho společníka firmy nabyl, a že, an pro choromyslnost Hynka 
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li-a mohl nabýti platně snad jen spoluvlastnictví ke koupeným věcem 
aneb k některých z nich, měl skutečně také vůli, nabýti třeba i jen tohoto 
spoluvlastnictví a že neměl toliko vůli nabýti výhradného vlastnictví 
k celým věcem (srv. sb. rozh. čís. 6298 sb. n. s.). 

čís. 10751. 

Pojišťovací smlouva. 
Podle pojišťovacích podmínek, že »nárok na náhradu škody nevzniká, 

nastala-Ii škoda dříve, než bylo zaplaceno pojistné s příslušenstvlm, 
nebo, bylo-Ii sice zaplaceno, avšak pojišťovací doba dosud nepočala«, 
jest pojišťovna sproštěna povinnosti nahraditi škodu z doby po početí 
pojišťovací doby, ale před zaplacenÚl1 první premie jen tehdy, byl-Ii po_ 
jištěnec s placenún dospělé již prvé premie v prodlení. Tak tomu není, 
neuplynula-Ii v době placení povolená čekací lhůta. 

(Rozh. ze dne 2. května 1931, Rv 12126/30.) 

Žalobce koupil v listopadu 1928 stroj, jejž přihlásil dne 27. listopadu 
1928 k pojištění u žalované pojišťovny, u níž byl již jeho předchůdcem 
pojištěn. Dříve, než žalobce obdržel pojistku, stroj dne 12. prosince 
1928 shořel. Dne 13. prosince 1928 hlásil škodu a obdržev pojistku za
platil premii. Proti žalobě o vyplacení pojistného namítla žalovaná po
jišfovna, že jest lhostejno, že žalobce po požáru dne 13. prosince 1928 
premii zaplatil, poněvadž se pojišfovací smlouva stává účinnou podle 
§§ I~ a II všeobecných pojišťovacích podmínek teprve zaplacením pre
mie. Zalobce věděl o výši premie od svého předchůdce a mohl po pří
padě zaplatiti na ni přiměřenou zálohu. Žalobce učinil 'zcela novou při
hlášku pojišťovací, na jejímž základě byla uzavřena nová pojišťovací 
smlouva. V takových případech neplatí obvyklá čtrnáctidenní lhůta jako 
při trvajících smlouvách. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu 
zamítl. D ů vod y: Podle pojišťovacích podmínek, jimž se žalobce 
P?~epsav ~ávrh, poc;Irob!l, závazek ústavu ze s~louvy pojišťovací za: 
cma, byla-h premle uplne zaplacena (§ 10). Ponevadž premie byla za
placena až dne 13. prosince 1928, až po nehodě nestala se smlouva 
účinnou, třebaže byla platná, a závazek k náhradě škody ze smlouvv 
P?)!šfovací _ ney~eš~l. ~e;ozhodné jest, že, žalovaná pojišťovací premfi 
pr1)ala. Rucem lep začma teprve zaplacemm premie (§ II pátý odsta
ve~ pojišť. podmínek) a pojišťovna nemusí pro neplacení premie ustou
pih od smlouvy. Smlouva jest tedy platná žalovaná strana premii ne
vrátila, závazek její však počíná teprve z~placením premie. Poněvadž 
se nehoda stala před zaplacením premie nevzešel závazek žalované 
strany platiti škodu z této nehody. O d v' o 1 a c í s o u d uznal podle 
žaloby. D ů vod y: Jde o vý~lad pojišťovací smlouvy ze dne 29. listo
padu 1928. Smlouva a pojišťovací návrh, který byl v prvé stolici uznán 
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za pravý a přečten, mají v tištěném textu ustanovení: "Na záklac;Iě § 11 
všeob. podmínek pojišťovacích byla ředitelstvím ústavu pro prvlll preml1 
povolena čekací lhůta tří měsíců počítajíc od její splatnosti.« V § II 
odst. (3) všeob. pojišť. podmínek se praví: »Jestli pojistné s přís!. ne, 
bylo v čase splatnosti anebo béhem případně povolené lhůty čekací 
zaplaceno není ústav ze smlouvy pojišfovací zavázán (§ ID odst. 2).« 
První so~d správně zjistil, že mezi stranami šlo o nové pojištění, což 
žalovaná strana zdůrazňuje. První premie podle obsahu poiistky a § II 
odst. 1 všeob. poj. podmínek byla splatná 1. listopadu 1928, ale byla 
povolena čekací lhůta k jejímu zaplacení do 1. února 1929. Žal.?bce za; 
plativ v této lhůtě premii, splnil svou smluvní povinnost a je na zalovane 
straně, by i ona smlouvu splnila. Okolnost, že za čekací lhůty á před 
zaplacením premie nastala škoda (pojistný případ), nevylučuje závazek 
pojišfovny, ano se zaplacení "talo v čekací Ih~tě. V t~n smysl jes~. vy, 
kládati § II odst. 3 a § 10 ods!. 2 všeob. pOJ. podm1l1ek, neboť J!nak 
by povolení čekací lhůty podle § II nemělo smyslu. Ustanovéním pod
mínek není vyloučen závazek pojišťovny, když pojistný případ nastane 
před uplynutím čekací Lltůty a před zaplacením premie v této: lhútě. 
Chtěla-li pojišťovna dosíci toho účinku, měla to určitě vyjádřil!, ale 
nynější doslov uvedených míst pojišťovacích podmínek mluví pro!i ta; 
kovému výkladu. Platí tu ostatně předpis § 915 obč. zák., že neJasny 

- výraz jest vykládán na škodu toho, kdo ho použil, v souzeném případě 
na škodu pojišťovny. Poukazuje se také k tomu, že podle obsahu po
jistky (doložky, razítkem vytištěné) měl žalobce zaplatiti pojistné slo" 
ženkou k pojistce přiloženou, což se též dodatečně zjišťuje z pojistky. 
Ježto žalobce dostal pojistku se složenkou až při hlášení škody u jed
natele dne 13. prosince 1928, což vyplývá z rozsudku prvního soudu, 
žalobce dříve ani platiti nemohl. Ale tato okolnost není při zmíněném 
povolení čekací lhůty nijak závažná. . 

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

Důvody: 

Po právní stránce posoudil odvolací soud případ správně. § 31 po
jišťovacích podmínek ustanovuje, že nevzniká nárok na náhradu škody, 
nastala-li škoda dříve, než bylo zaplaceno pojistné s příslušenstvím 
(§§ 10 a ll), nebo, bylo-li sice zaplacrteo, avšak pojišťovací doba do. 
sud nezapočala (§ 10 odst. 1). Předpis tohoto § jest však po~lle §§ v něm 
citovaných vykládati s hlediska těchto §§. A tu u~tan.ovuJe.§ ID (~); 
že se pojišťovací doba počíná 12. hodinou dne, ktery nasleduJe po dOJIl! 
přihlášky ústavu, nebyla-li urč~na v přihlášce yozděj~í. d?ba ~.~ pO,čátek 
pojištění, nebo nebylo-li odepreno nebo odroceno pflJeh pOJlstem .. yro 
nepřesné vyplnění přihlášky. (2.) Závazek ústavu ze smlouvy pOJlsfo
vací počíná již, jakmile byla úplně zaplacena (§ ll) splátka pojišťo; 
vací (pojistné, premie, příspěvek), která se stala splatnou. § II sta~oyl 
v ods!. (1): Pojistné je splatným (dospívá k placení) v den,.~tery Je 
v listině stanoven jako začátek pojištění. (2.) Pojistné s vedleJslml po-

39' 
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platk~ má.se ~Iatiti .t~sta~u neb,O jeho jednateli v čase splatnosti. (3.) Ne. 
bylo-ll pOJlstne s pnslusenstvlm v čase splatnosti nebo v době čekací 
zapl~seno, ne~t;í ús!av ~e sml?uvy pojišťovací zav~zán (§ 10 odsl. 2) 
a !iluz.e pozde]1 'pypstn~ s pnslusenstvím buď přijati, buď soudně vy
mahalt, t;ebo 'poJI~tova~~ sn:louvu zrušiti. (5.) Přijme-li ústav dodatečně 
zaplacene pO]1stne s pnslusenstvím počne jeho ručení jen úplným za
pl~ce~ím p;ojistné~? s vedlejšími poplatky. Jak odvolací soud dále zjistil, 
may~'l~laska POJlsfovací ke konci pojišťovacích podmínek ještě další 
vyltstene ustanovell!, že byla podle § II pojišťovacích podmínek po
\'o~~naJedite}s!yím ústavu pro první premii čekací lhůta tří měsíců, 
pOClta]1C . od J~p spl~tnosti.< Povol~n~m. této čekací lhůty posunul se den 
splatnoslt o tn meslce, Coz doznava I dovolatelka sama uvedši v do
volaní, ž~ účele~ povolení čeka~í lhůty jest prodloužiti dobu splatnosti 
ve .f'.r~spec,h pO]1stence. Podle prijaté pojišťovací přihlášky (tedy podle 
POJlstova~1 smlouvy) ~e< ~n~ 26. listopadu 1928 (ze dne 29. listopadu 
1928) ~acala doba pOJlstem dnem 1. listopadu 1928. Podle § II poj. 
podm. Jest, t:n!o den dnem splatnosti první premie a podle dodatku 
svrch.u zmllleneho ,byl den splatnosti posunut o tři měsíce, takže první 
prem;e byla splatna teprve d~em 1. února 1929, jak správně uznal od
;olacl soud. Zapl~t0-h tedy zal obce první premii s vedlejšími poplatky, 
J,:~ Jest nes~orn?, ]1; <.lne l~~ ~rosmce 1928, zaplatil včas, an ani nemohl 
~nve tak UClll!Í1, ac, pk z]1steno, platiti chtěl, neboť jednak pojišťovací 
lednatel nechtel O? neho peníz~ dříy<e přijmouti, jednak se mělo platiti,' 
Ja.~ nespor~o, sl?zenkou sekoveho uradu a tato mu nebyla pojišťovnou 
dnve d?rucet;a! J.ednak a~i. mu nebylo pojišťovnou před tím oznámeno, 
kohk <ma p~aÍ1!I, Ja~ v~lka Jest první pre~ie. Požadavek žalované, nyní 
uplat;-lOvany, ze m;l z<~lobce zaplat~h pred 12. prosincem, jest úplně 
hezduv?dn~ a nell! ll!~lm oP?:Istat?en~ byl však i prakticky nemožný. 
N~hledlc vsak k tomu, Jest uvazlh, ze vsecka ustanovení §§ 10 II a 31 
P?J. podn:., P9~ud ,vyjadřUjí, že závazek pojišťovny zaplatiti požární 
llahr!ld!1 Jest ucmnym teprve po zaplacení aspoň první premie, před
pokl~.da podle :I0s1ovu .. !ěchto podmínek, že nebyla zaplacena v čas 
prvn~ premle, .. ~c byla ]1Z, spl~tnouJ že tedy byl pojištěnec s placením 
prvmyremle JIZ v prodlem. Zduraznujef se i v § 10 odst. II. (arg. slova: 
"ktera se stala splat~ou«), i ~ § 11 odst. II. (slova: "v čase splatnosti«), 
odst. III. ("nebylo-h ... v case splatnosti, nebo v době čekací zapla
ceno«) ~ odst. V. arg. slov!l},<do,datečn~«, t. j. po dnu splatnosti. Z toho 
plyne, ze" ne~~pla!tl-h P?]1steny prvm premii do dne splatnosti, je-li 
v prodle~,l s JeJI!" plac,emm, tu a jer;om < tu nemá nárok na požární ná
h~~du dnve, nez ~rvlll premll aspon pred požárem nezaplatil. O ten 
pnpa,ct tu vs~k <neJd~, tu byla první premie následkem povolené lhůty 
~~kacl splatna az 1. unora 1929, nebyl tedy pojištěný žalobce v den po
zaru, dne.12.<pros~nce 1925J v r;rodlení s placením první pojistné premie, 
~aplaltv l! vca~ pr~d do~pelo,~lt dne ) 3. prosince 1928 vplatem na slo
zenku P?stovlllho sekove~.o uradu (jak nesporno), pojišťovna též tuto 
platbu, Jak .. ~esporno! prtJala a, poněvadž pojišťovací smlouva byla 
v pl:tn~sti, JIZ od 1. hstopa~~ ! 9?8, )est žalovaná povinna z této, plainé 
POJISťO;~CI s~louvy, an pO]1steny vsecky závazky se své strany splnil 
pllllÍ1 tez, k cemu se zavázala, platiti mu náhradu škody požárem n; 
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pojištěném předmětu mu způsobenou. Tvrzení dovolání, že pojistka ne
byla žalobci doručena a že se tudíž pojišťovací smlouva nestala vůbec 
účinnou, jest v rozporu se zjištěním odvolacího soudu, podle něhož ža
lobce dostal pojistku se složenkou až při hlášení škody u jednatele dne 
13. prosince 1928, a s další nespornou okolností, že pojišťovna platbu 
ze dne 13. prosince 1928 přijala. Další námitka dovolacího spisu, ž~ 
úplným zničením pojištěného předmětu přestává podle § 36 (l.) pOJ. 
podm. platnost pojištění, neobstojí, neboť ustanovení to předpokládá, 
že pojištěný předmět byl zničen před započetím doby pojišťovací, a 
znamená dále, že, když byl předmět požárem zničen a požární náhrada 
zaplacena, není pojištěný vázán dále platiti pojistné premie. Výtka ne
správného právního posouzení věci tedy neobstojí. 

čís, 10752, 

S hlediska § 31 čís, 5 zákona na ochranu nájemců ze dne 26, března 
1925, čís, 48 sb. z, a n, stačí, že byl pronajat byt v rozsahu v něm uve
deného. Lhostejno, zda nový nájemce užívá najatého bytu jen jako bytu .. 
Okolnost, že nový nájemce používal po uzavření smlouvy části bytu, 
najatého smlouvou jen jako byt, jako obchodni místnosti, a to i se svo
lením pronajímatelovým, nemůže nic změniti na původním právním sta
vu, podle něhož byl byt vyloučen z ochrany nájemci, leč by bylo tvrzeno, 
že se pronajimatel chtěl, dávaje souhlas k jinakému použití části prona
jatého bytu než jako bytu, vzdáti práva poskytnutého mu v § 31 zák. 

Byla-Ii dána výpověď k poslednímu dni měsíce, předcházejícího 
skončeni nájemní doby, jest uznati na vystěhovaci lhůtu ke 14, příštiho 
měsíce; uplynula-Ii však tato lhůta v době vynesení rozsudku, jest vy
sloviti, že se má státi odevzdání ihned. 

(Rozh. ze dne 2. května 1931, Rv I 457/31.) 

Pronajímatel dal nájemci soudní výpověď ze čtyřpokojového bytu 
k 30. září 1930. Pro ce sní s o udp r v é s tol i c e zrušil výpověď 
k námitkám žalovaného, že vypovězený byt podléhá ochraně nájemců. 
O d vol ac í s o u d rozsudkem ze dne 31. prosince 1930 ponechal 
výpověď v platnosti s tím, že jest byt vykliditi a odevzdati ihned. D ů
vod y: Předmětem nájmu hyLbyt o ~tyřech pokojí~~ a kuchy~i s, př}
slušenstvím který podle § 31 CIS. 5 zak. na ochr. naJ. - uzaVTem na
jemní smlo~vy po I. květnu 1924 jest nesporné - nepodléhá zákonu 
na ochr. ná j. a proto podle smlouvy nebo podle zákona (obč. zákon, 
c. ř. s.) může býti vypověděn. Výpověď byla dána podle návrhu ze dne 
4. července 1930 byla podle zpátečního lístku žalovanému doručena 
dne 5. července 11)30, tedy ve lhůtě § 4 výpovědního a stěhovacího řádu 
pro Čechy čís. 172/24 sb. z. a n., takže výpověď jest platná a odvolá~í 
z rozsudku, kterým byla zrušena, jest vyhověti. Prvým SOUdcem ve yy
povědi ustanovená lhůta k vystěhování ·dne 30. září 1930 neodpovldá 
lhůtě § 5 výpovědního a stěhovacího řádu, poněvadž měla běžeti až do 
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14. nJna 1930, což však jest bezpředmětné, ana i tato lhůta mezi tím 
uplynula a podle § 573 c. ř. s. bylo naříditi okamžité vyklizení. Jest se 
ještě zabývati otázkou, jíž prvý soud přikládal takový význam, že vý" 
pověď zrušil, prohlásiv ji za neplatnou, totiž, že nájemce s vědomím 
tehdejší pronájemkyně používal dvou místností jako obchodních a 
zbytku jako bytu. Odvolací soud nepřikládá této skutečnosti právní vý
znam, poněvadž předmětem nájemní smlouvy, což jest rozhodující, hyl 
byt o čtyřech pokojích a kuchyni. Jak nájemce používá jednotlivých částí 
bytu, jest vedlejší, nedotýká se ani povahy nájemního poměru, ani 
~mlouvy, ani pronajatých místností a jest posuzovati věc na příklad tak, 
Jako kdyby nájemce používal ze všech najatých místností jen jedné a 
zbytek nechal prázdný, nepoužitý. Způsob používání nesmí býti směro
datný při posuzování nájemní smlouvy, nájemního poměru a najatého 
bytu, a to ani tehdy, když pronájemce o tom věděl a byl s tím srozuměn, 
po případě, jak jest tu zjištěno, když jest tu jednotná nájemní smlouva. 
Ani skutečnost, že v daňovém přiznání byl byt podle skutečného způ
~obu užívání uveden, není směrodatná, poněvadž při posouzení věci 
Jest právním základem nájemní smlouva, jejímž předmětem byl a jest 
právě byt o čtyřech pokojích s příslušenstvím. 

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

D ů vod y: 

Ano bylo zjištěno, že žalovaný najal byt o čtyřech pokojích, jest 
pro posouzení otázky, zda spadá tento byt pod ustanovení § 31 čís. 5 
zákona čís. 48 z roku 1925 sb. z. a n., vedlejší, jak bude níže dovoděno, 
zda bylo mezi smluvníky ujednáno, že žalovaný může používati části 
bytu jako obchodních místností. Byl proto důkaz výslechem stran do
voláním postrádaný zbytečný padle § 275 c. ř. s. Dúsledkem toho není 
dán ani dovolací důvod § 503 čís. 2 c. ř. s. ani důvod podle § 503 čís. 3 
c. ř. s. Ustanovením § 31 čís. 5 uvedeného zákona byla ochrana tohoto 
zá~ona odepřena bytúm skládajícím se kromě kuchyně a obytného po
kOJe pro služebné ze čtyř nebo více obytných místností, které byly nebo 
budou pronajaty po 1. květnu 1924 novému nájemníkovi. Více, než, 
~by by! aneb že bude pronajat takový byt, zákon nežádá, zejména necí 
Je.!:o ,Predpokladem, že nový nájemce najatého bytu pak jen jako hy tu 
uZlva. Nemohla proto am okolnost, že nový nájemník používal v sou
~eném př.ípadě po uzavření smlouvy části bytu najatého smlouvou jen 
Jako b~ pko obcpodní, místn,osti] a to i se svolením pronajímatelovým, 
n~~ zme.mli n!!. puv,odmm p!avmm s!avu, podle kterého byl takový byt 
pn vzmku naJemneho pomeru vyloucen z ochrany nájemcú, leč že by 
by.lo tv~zeno a JJf?~~záno, že .se, pronajímatel. chtěl, - dávaje souhlas 
k Jmakem? pOUZIl! cash pronajateho bytu, než Jako bytu, - vzdáti práva 
poskytnuteho mu v § 31 uvedeného zákona. To však žalovaný ani ne
tvrdil, tirr.r měn~ .prokázal (srovn. rozh; čís. 8394 sb. n. s.). Za tohoto 
stavu ,Vecl nemuze dovolatel nic dovoditi ve svůj prospěch ani z usta
novem § 1098 ohč. zák. Není tudíž odůvodněna ani výtka, že odvolací 
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soud vyložil v souzeném případě nesprávně ustanovení § 31 čís. 5 uve-
deného zákona. •. " t 

Neobstojí ani další výtka, že odvolací soud vyloz~l ne~p~avne~;; a 
novení§ 573 c. ř; s. Jest sprá".~é, ~e.:húta k vystehovam se bezela 
v souzeném případe podle § 5 na~lzem CI~. 17'} z roku 1924 sb. ~. a n 
až do 14 října 1930 a nikoli Jak ve vypovedl bylo uvedeno, Jen do 
30. září i 930. Okoln~st ta byÍa by však měla jen z~ ~ásl~dek,. kdyby 
byl první soud nalezl, že žalovaný jest povn~en najatý predmet o;le
vzdali že jej má odevzdati ve lhúte do 14. října 1930. Nalezl-li vsak 
teprve' odvolací sond, že žalovaný jest povin~~ najatý ~ředm~t od.ev:dah, 
a prošla·li v době vyne~ní jeho ro!-~u~ku JIZ doba ?-a)em~l, ,;,el podle 
§ 573 prvý odstavec c. r .. s. vyslovltr, ze ~e od~yzdam ma stali lill~ed. 
Tak to. odvolací soud učinil a jeho výrok ma tu-dlz oporu v § 573 c. r. s. 

čis. 10753. 

Podnět k zákroku podle čt 26 o,bch. ~á~. m?~e vY.liti od kohokoliv_ 
Lhostejno že jde o firmu v obchodmm rejstřiku JIZ zapsanou. . . 

Při n~vé firmě veřejné obchodní společnosti může býti společmce 
zapsána do obchodniho rejstřiku jen svým .r~innrn .imén~m, takč by 
podle mluvnice jazyka, jehož použito, bylo zreJmo, ze Jde o Jmeno zeny_ 

(Rozh. ze dne 2. května 1931, R II 132/31.) 

Rej st ř í k o v Ý s o ~ d z.a~ít1.žádost firmy Josef Frankl, akc_ spo
lečnost v U. by bylzrusen zapls firmy: Josefa Frankla vdova a spoL 
D ů vod y: 'Soud je toho názoru, že fi;ma: )o~~~~ ~rankla vdoya a spol. 
odpovídá čl. 17 obch.zák., ~ ~oukazuJe,v te pnc~ne k rozh. neJv. s: dv~ 
uveřejněná v Manzově vydam obch. zakona u cl. 16 (pozn; 2), Jakoz 
i k obdobnému případu uveřejněnému u čl. 17 v pozn. 4. Take s hl~dlsk~ 
čl. 20 považuje soud finnu Josefa Frankla vdova a spol. za flrm~ zretelne 
se lišící od firmy Josef Frankl, akc. společnost. Navrhov~te1ce Jde zcel~ 
zřejmě o zákrok konkurenční, jakž plyne i z pouk~zu ~ zákonu o r;ekale 
soutěži, avšak rejstříkový soud není povolán zab~vah s~ touto otazk0';l 
znění firmy Josefa Frankla vdova a s~oL s ~ledlska zakona o, nekale 
soutěži, neboť předpisy zákona o nekale soutezl r;ebylo derogo~ano am 
čl. 16 a 17, ani čl. '}O obch. zák~na. H e k u r.~. n I. ~ o n d., zrusil .napa
dené usnesení a ulozi! soudu prve stohce, by pr,l.slusr;yml pnka~y'zJed~al 
nutnou změnu ve znění firmy. D ú vod y: Shznostr nelze upntr oprav
nění. Podle ustanovení čL 26 obch. zák. jest rejstříkový soud povil.!~n] 
by z úřadu· zakročil pořádkovými p~kut~mi proti to:nu, ~do pouzlva 
nepříslušející mu firmy ve smyslupredplsu obchodmho zakona ~ hr
m{(ch. V souzeném případě používá Josefa.Fr~nklová a)~sef.I\. hrmy? 
která odporuje zákonným předpisů~ o t".orem firem, Jl!1 cem~ Jest. a;-cl 
nerozhodné, že firma ta byla rejstříkovym soudem JIZ z,aJ:sana, Jezto 
nikdo nemúže nabýti práv proti zákonu. Podle ustanov.e~1 ~l. 17 .ob~h~ 
zák. musí firma veřejné obchodní společnosti obsahovatr Jmeno neJmene 
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jednoho z~ spol!,čníků s doda~kem naznačujícím, že jest tu společnost. 
TOr;'ut? zak?nnemu y~t~novem neodpovídá rejstříkovým soudem povo
l~ny_ zapls f1p:~y. z~eJlC; "Jo~efa Frankla vdova a spol.«, poněvadž se 
, n~'." .neuvad~ ].men~ z~nske t~k, by podle mluvnice jazyka, jehož se 
pO~1Z1va, byl.o zre]mo, ze Jde o jmeno_ ženy, o Josefu Franklovou. Na tomto 
P?zad~vku ].sst v pro]ednav.aném prípadě podle ustanovení čl. 20 obch. 
zak; tl1~ . s!llse trvah, ana Jest v rejstříku zapsána v tomtéž místě se 
n~leZa]ICI hrma "Josef Frankl, akciová spol. v 0.«, o které se tvrdí že 
prevzala firmu a p~dm~ J oBsfa F rankla, takže znění firmy J osefa Fra~kla 
vdo.va a spol. budl dOJem, ze jde o následní firmu zapsanou po úmrtí 
m.aJltele firmy Josef~ Frankla a tedy o právního a hospodářského jeho 
~!lstupce. :- .Takovy dodatek »}os_efa Frankla vdova« neslouží k bliž
s~mu oznacem kupcovy' oso~y,. nybr~ podporuje jen klam, že jde o.starou 
~Irr;'u. V ~?uzenem pnpade Jde vsak o firmu novou a v té musí Mti 
]m~no maJItelky. !l1~my ~vedeno rodinným občanským jménem s k~n
COVKOU, oZnaCU]ICI zensky rod. 

Ne .i v Y š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Do~ola~í st!žnost~ ~elze přizn3lti oprávnění. Stěžovatelé se poukazují 
na spravne o~uv?~dnem napadeneho usnesení, jež nebylo vyvráceno vý
vod!, ~ovolacl~ shznosh. Pokud se týká oprávnění firmy Josef Frankl 
akclOva ~polecn5'Jt v U:. k žádosti o zrušení zápisu firmy stěžovatelů' 
p.ou~azull se stezovat~le na ~ozhodn~ltí Nejvyššího soudu sb. čís. 5827: 
Jlr;'~ byl~. ~yslovena zasad~, ze p_~dnet ~ zákroku podle čl. 26 obch. zák. 
m~,:e vy]ill. od kohokoliv ]!lko pn k~ždem !,akročení v zájmu veřejného 
por.adku. rlmto IOzhodnu~.I;n bylo vsak. take uznáno, že jest nerozhodno, 
ze ]~e o fumu zapsan.ou ]I~ v obchodmm rejstříku, ueboť', zápisy příčící 
se .zakoll!; ~em~o~ou,. ]~~mil~ skutečnost ta vyšla na jevo, nadále trvati 
a. Jest prave .vecJ }e]stnk?v~ho ':.oudu, by ve smyslu čl. 26 obch. zák. 
z]ednal ~utne zmeny vydall!!ll príslušných příkazů. Jde o novou firmu 
a po~le. cl. 16 ~ 17 obch. zak. může proto býti Josefa Franklová jako 
lPolecll!S~. z~p~ana do obcho~ního rejstříku jen svým rodinuým jménem 
uď s prl]memm nebo bez neho. Tomuto ustanovení příčí se však firma 

"Josefa~ ~mnkla vdova ~ spol.«. Jes! přisvědčiti rekursnímu soudu; že 
Wo znem firmy podporuJe Jen ~lam, ze ide o starou firmu (srov. Randa 
andelsres~t 1., s!r. J.~~)' Pn tomto stavu věci jest nerozhodné 7d~ 

se firma stezovatelu pncI také ustanovení čl. 20 obch. zák. ' -

čís. 10754. 

_ Jedna~el. ~ez příkazu jest oprávněn podati žalobu k vydobytí toh 
ceho ~e týka Jednatelství bez příkazu. o, 

Tr~bas ~e dom~hal jednatel bez příkazu zaplaceni lze uznati prá
v~m, ze ~azalovany peníz jest složiti k soudu pro op;ávněného J'eho ~ 
vec vzal zalobce na sebe. ' z 

(Rozh. ze dne 2. května 1931, Rv II 143/30.) 
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Rodáci R-ští, vystěhovavší se do Ameriky, sebrali mezi sebou 
5.000 Kč, jež zaslali roku 1919 na adresu tehdejšího starosty v R. Fran
tiška N-a, by jich bylo použito na zřízení dělnického domu, pokud se 
týče konsumu v R. Zjištěno, že František N. zapůjčil zaslaných mu 
5.000 Kč, protože na stavbu dělnického domu ani na zřízení konsumu 
nestačily, mqnželům Janu a Marii J-ovým na stavbu domku. Po smrti 
N-ové roku 1920 žalobce, který se stal po N-ovi starostou, poradiv se 
s příslušníky své politické strany, dal roku 1921 zajistiti zapůjčenou 
částku na domku J-ových a byl při tom i v dluhopise i v pozemkové 
knize uveden jako věřitel. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se N. na 
právních nástupcích manželů ]-ových zaplacení 5.000 Kč. O b a n i 1. š í 
s o u d y uznaly podle žaloby. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaných potud, že je uznal 
povinnými složiti zažalovaných 5.000 Kč k soudu. 

D ů vod y: 

Jest zjištěno, že žalobce, i když vystupoval jako věřitel vlastním 
jménem, nečinil tak, by si pohledávku osoboval, nýbrž by tu byl někdo, 
kdo by mohl pohledávku vymáhati a ji k účelu, na nějž zapůjčená částka 
byla určena, uvolniti. Podle plné moci, založené ve spisech, má zástupCe 
žalobcův příkaz, by, dobuda zažalovanou pohledávku, obrátil ji na stavbu 
dělnického domu v R. Jak za sporu vyšlo na jevo a jak n.lŽší soudy do> 
vodily, nebyl žalobce nikým, kdo by byl k tomu oprávněn, zmocněn, 
by co se zažalované částky týče, vystupoval jako věřitel a jako žalobce. 
Jeho vystupování jako věřitel a jako žalobce jest jednatelstvím bez pří
kazu (§§ 1036 a násl. obč. zák.). Manželé J-ovi žalobce za věřitele při· 
jali, pokud se týče uznali a žalovaní v tento poměr J-ových k žalobci 
při koupi domku J-ových vstoupili. Žalobce vymáhá zaplacení částky 
5.000 Kč J-ovýmzapůjčené a žalovanými jako dluh převzaté, protože 
žalovaní od srpna 1925 úroky neplatí a dluh jest splatný. Žalobce, ujav 
se jednatelství ohledně zažalované částky, jest povinen je řádně a pilně 
vésti jakož i ukončiti (~ 1039 obě. zák.). Upírati mu tudíž oprávnění 
k žalobě žalovaní nemohou. Správnost tohoto názoru plyne z přirozené 
povahy věci. Jestliže totiž právní jeduání a jinaká opatření jednatelem 
bez příkazu provedená vedla - ať již z jeho zavinění aneb bez něho -
v dalším vývoji věci k tomu, že se stalo. nezbytným, by proti někomu 
pro porušení zájmů toho, jehož věc jednatel bez příkazu vzal na sebe, 
se dovolával pravomoci úřadů a dokonce podal u soudu žalobu, příčilo 
by se odepření žalobního oprávnění zákonnému ustanovení o poviunosti 

jemu v §§ 1037, 1039, 1009 a 1012 obč.' zák. uložené,dovésti věc bez 
příkazu převzatou k zřejmému značnému prospěchu druhého až ke konci 
a učiniti o ní zevrubný počet jako zmocněnec. Přes to však, že žalobce 
jest tudíž oprávněn k žalobě, nebylo lze jeho žalobě plně vyhověti, 
protože nelze míti za neodůvodněné obavy žalovaných, zda zaplacením 
dluhu do rukou žalobce, jehož dlužníky nejsou, budou zproštěni pIa. 
tební pOVinnosti (§ 1412 obč. zák.). Jest tudíž chrániti žalované před 
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možnou škodou. Proto bylo uznáno, že jsou povinni složiti zažalovanou 
částku ne přímo do rukou žalobci, nýbrž jen k so.udu, a to pro onoho 
oprávněného, jehož věc žalobce vzal na sebe, poskytuje půjčku podle 
dlužního úpisu ze dne 18. srpna 1925, o niž tu jde. Tak mohlo býti 
uznáno i bez výslovného žalobcova návrhu, protože v návrhu na zapla
cení jest zahrnut též návrh na složení zažalované částky na soud (sr. 
rozh. čís. 8827 a tam uvedená další rozhodnutí sb. n. s.). 

čís. 10755. 

Nepominutelný dědic není ve skutečnosti dědicem, nýbrž jen pozů
stalostním věřitelem. Žaloba nepominutelného dědice na zaplaceni pe
níze odpovidajícího povinnému dilu, má směřovati až do odevzdáni po
zůstalosti proti ni, zastoupené přihlášenými dědici, po připadě opatrov
níkem, po odevzdáni osobně proti dědicům. 

(Rozh. ze dne 2. května 1931, Rv II 211/3().) 

K pozůstalosti po Kateřině T-ové přihlásila se žalovaná za dědičku 
výminečně. V době, kdy pozůstalost byla dosud projednávána, domáhal 
se nepominutelný dědic na žalované zaplacení peníze, odpovídajícího 
povinnému dílu. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d v ol a c í 
s o u d z těchto d ů vod ů: Odvolací soud sdílí právní názor prvního 
soudu, že nepominutelný dědic, jenž se domáhá zaplacení částky odpo
vídající jeho povinnému dílu (§ 775 obl'. zák) vystupuje jako pozů
stalostní věřitel a že před odevzdáním pozůstalosti může zaplacení 
povinného podílu žádati žalobou na pozůstalosti, zastoupené žalovanou 
jako přihlášenou dědičkou (§ 547 obl'. zák.) a že žalovaná mohla by 
teprve po odevzdání pozústalosti po rozumu § 819 obl'. zák. býti žalo
vána ve své vlastní osobě. Nepominutelný dědic není ve skutečností dě
dicem, nýbrž jen věřitelem pozústalostním,' což obzvlášlě vyplývá z dvor
ního dekretu ze dne 31. ledna 1844 čís. 781 sb. z. s. Podle § 781 obl'. 
zák múže mlčky opomenutý nepominutelný dědic ascendentní vždy žá
dati povinný díl z pozůstalostní podstaty. Totéž platí tím spíše o des.
cendentu óprávněnému k povinnému dílu. Toto zákonné ustanovení, ja
kož i ustanovení § 162 nesl'. říz. poukazují k tomu, že povinný díl se 
zapravuje z pozůstalostní podstaty a že proto nepominutelný dědic ža
lobu o zaplacení určitého peníze, odpovídajícího jeho povinnému dílu. 
má podati proti podstatě pozústalostní (§ 811 obl'. zák), zastoupené 
dědici podle § 547 obč.zák. Nelzepřisvědčiti názoru odvolatelovu, že 
nikoliv pozůstalost, nýbrž žalovaná jako dědička jest k žalobě pasivně 
oprávněna, poněvadž dědictví se nabývá teprv odevzdáním a nikoliv 
přihlášením se k němu a dědic před nabytím dědictví nemúže· přirozeně 
býti přidržován k zaplacení ad personam (viz též rozhodnutí býv. nej
vyššího soudu ze dne 30, května 1917, čís. R IV 62/17). Jest nesporno, 
že pozústalost po Kateřině T -ové, k níž se přihlásila žalovaná za dědičku 
výjimečně, nebyla ještě odevzdána, ba dosud nebylo skončeno její pro-
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jednání. Není tudíž žalovaná, dokud jí odevzdací listina nebude vydána, 
pasivně oprávněna k žalobě pro ní žalobcem podané. 

N e i vy š š í s o u d nevyhověl dovolám. 

Dúvody: 

Odvolací soud správně uznal že nepominutelný dědic není ve sku
tečnosti dědicem, nýbrž jen po;ústalostním věři~elem. Stačí v tomto 
směru poukázati na jeho případné rozsudkové duvody. J~;lt tomu tak, 
jest pozústalost až do odevzdání dědici dlužnicí a, ~~prye JIm sp:y?e, se 
jměním dědicovým a tento ručí podle pravIdel o ucmclc~ podmmene a 
nepodmíněné dědické přihlášky (§§ 797, 801, 802 ?b~. za~.). Žaloba ne; 
pominutelného dědice má směřovati až do odevzdam pozustalosh proh 
ní, zastoupené přihlášenými dědici, po př!padě opatrovl!íkem, po ode
vzdání osobně proti dědicům (srv. rozh. ne]v. soudu ve Vldm ze }ne 30. 
května 1917 R IV 62, uveřejněné ve sbírce Oe\1er a Jo\1es, XIX C1S. 41). 
V souzeném případě není pozústalost po Kateřině T-ové dosud ode
vzdána. Proto měla ,býti žaloba o rydání povinného díl,;, říze,!a proti po; 
zústalosti, ne proti zalované osobne. Nero7.ho~no Jes!, ze s,: ~alo~ce ~ake 
přihlásil za dědice, vždyť v tomto sporu nejde o J~ho de~lck: p~avo, 
nýbrž o jeho povinný díl. Námitka nedostatku paslvmho, opravnen! zalo
vané k žalobě jest odúvodněna a proto byla žaloba pravem zamltnuta. 

čís. 10756. 

Pro nárok, jimž se žalobce d0?t~há prot! obci,?chra~y vl~stnick~hO 
práva proti soukromému zasahovant obce, Jest pnpustny porad prava. 
Lhostejno, že obec namítla, že ji pnsluší veřejné právo k žalobcovu po
zemku. 

(Rozh. ze dne 7. května 1931, R I 1023/30.) 

Československý stát domáhal se na obci v čechách, by bylo uznáno 
právem že mu přísluší neobmezené vlastnické právo k pozemkové par
cele že' žalované nepřísluší právo po pozemku choditi a jezditi, aniž ho 
jina'k používati, že žalovaná jest povinna to uznati a zdržeti se jak.ého; 
koliv jednání, jež by se jevilo jako zásah do neobmezeného vlastmctvl 
žalobcova. Žalovaná obec namítla nepřípustnost pořadu práva. Pro
ce sní s o udp r v é s t o I i c e, zamítnuv námitku nepřípustnosti po
řadu práva, uznal částečně podle žaloby. O d vol a c í s o u d vyhověl 
námitce nepřípustnosti pořadu práva a odmítl žalobu. 

N e j v y Š š í s o u d změnil napadené usnesení co do námitky ne
pří pustnosti pořadu práva v ten rozum, že obnovil usnesení prvého 
soudu; jinak napadené usnesení zrušil a vrátil věc odvolacímu soudu, 
by nepřihlížeje k dúvodu, pro který žalobu odmítl, vyřídil odvolání. 
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Důvody: 

, V pr0.iednávané~ ~poru ~eskosloverIský stát (železniční správa) do
maha selako vlastmk zelezmcního pozemku, parc. čís. 237(5 v katastrál
ním území žalované obce proti žalované obci soudního výroku že tato 
poz,emková ,par~ela Je jeho :I~stnictvím, že žalované obci n~přísluší 
sluzebnostm am ]lne opravnem po pozemku tom choditi jezditi nebo 
ho jin,ak, užívati a že žalovaná obec jest povinna se jakéhokoliv za
sahovam do vlastnictví žalujícího státu k oné parcele zdržeti. Tento ža
lo~ní nárok odůvodňuje žalující stát tím, že si prý žalovaná obec oso
bUle k pozemku právo chůze a jízdy z důvodu vydržení a že již také na 
?chra?~ své ~ržby toh~to práva soudně žalobou pro rušení držby proti 
zalu]lcll1;m statu zakroclla a Sl rozhodnutí ve svůj prospěch vymohla. 
Žalovana, obec, k,terá skllteč~ě stát pro rušení držby s úspěchem žalo
val~, poprela nym ve sporu, ze si osobuje z důvodu vydržení právo chůze 
a Jlzdy po P3z~n:~u s~atu] a obranou namítla, že, chodí-li a jezdí-Ii ona, 
pok~d ~e, tyce ]e]l o~cane po pozemku státu, vykonává tím jen veřejné 
opravne~ll, neboť pry pozemek, o něž jde, byl při stavbě dráhy určen 
k s~rostred~oyá?í kom~nik~c~ a jest veřejnou cestou. ~~!g_t"dyjde u ní 

-~,vy.kon:vere]neho, Opl' avnerp, )lamí tla ... žalgyanáoQecnepřípustnosl '. po~ . 
••.. .fíldILprav,a .. Prvm soud namltce té nevyhověl a uznal podle žalobní 

P;'3sby; Otázkou, :;dali žalo,vané obci přísluší právo přechodu, pokud se 
tyce preJezdu z duvodu ve:eJnosti, se první soud nezabýval, ježto, jak 
v r?zs~d,~u uv~dl, tuto otazku řešiti a o ní rozhodovati jest povolán 
spravm urad" mkolr, soud. Na odvolání žalované obce, v němž napadeno 
bylo usnesem ,prvmho soudu ,o námitce nepřípustnosti pořadu práva, 
uznal o~volacl soud napadenym usnesením, že se námitce nepřípust
nosh poradu práva vyhovuje a, zrušiv rozsudek prvního soudu ja
~ož i !ízení jemu předcházející pro zmatečnost (§ 477 čís. 6 c. 
r. s.), zalobu jako na pořad práva se nehodící odmítl. Usnesení od
volacího soudu zakládá se na názoru, že jde o úpravu veřejné komuni
kace podle § 10 písm. C železničního koncesního zákona (min. nař. ze 
dne, 14. září 1854, čís. 238 ř. zák.) a proto, že věc z pořadu práva je vy· 
loucena (§ 13 tohoto zákona). Rekursu žalujícího státu do tohoto USne
se!?;í ,od~olacíh~ s?udu nelze upříti oprávnění. Jde o spor, v němž se ža
IU]lCl stat domaha ochrany sveho soukromého práva, práva vlastnického, 
protr ,so~kromému zasahování (osobování si soukromého práva) s oso
bou t~etr: o I, když to r:er:í v žalobním žádání přesn~ vyjádřeno, vyplývá 
t~ z udaJu zaloby, ze]mena z poukazu na spor o rusení držby a na jeho 
vysledek, Podání žaloby pro rušenou držbu sv~dčilo, že si obec osobuje 
souk!0!lle pravo,. a u~~ano-h, ve sporu tom, ze obec byla čsl. státem 
v drzbe prava chuze a Jlzdy rusena, uznána tím byla ohledně práva držba 
obce 120,~le pravid~l ob!ansk~ho práva. Rozhodovati o nároku, o který 
v nyne]Slm sporu Jde, ze totrz nepřísluší obci právo na drženou služeb
nost, jsou povolány řádné soudy (§ I j. n.). Námitkou žalované obce 
že vykonává a že jí přísluší veřejné právo k pozemku žalujícího státu; 

~,~ ",,-"_'_'~--'~-' '" -
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se na příslušnosti řádných soudů, co se týče projednávaného sporu, nic 
nemění a věc se pořadu práva neodnímá. Námitka ta před soud nepatří 
a soud se jí ani zabývati nemůže, ježto otázka veřejnosti přechodu nebo 
jízdy po pozemku žalujícího státu patří před úřady správní (srovnej 
rozh. čís. 2293, 4604, 7655 sb. n. s. a jiná). Vyhověl tudíž odvolací soud 
námitce nepřípustnosti pořadu práva neprávem a bylo se o rekursu ža
lujícího státu usnésti, jak se stalo. Tím padá zrušení rozsudku prvního 
soudu a řízení mu předcházejícího pro zmatečnost (§ 477 čís. 6 c. ř. s.), 
v tomto bodu bylo proto napadené usnesení zrušiti a odvolacímu soudu 
uložiti, by vyřídil odvolání věcně. 

čís. 10757. 

Od dohody o příslušnosti soudu (§ 104 j, n.) mohou strany sou
hlasně ustoupiti, nejsouce při tom vázány určitou formou aniž tím, by 
tato druhá úmluva byla výslovná. Stačl i přijetí faktury opatřené dolož
kou, že se má placení státi na určitém mistě a že na témže mistě mohou 
býti podány žaloby. 

(Rozh. ze dne 7. května 1931, R I 356(31.) 

Tuzemská firma zadala žalobu proti Karlu O-ovi v Lipsku u tuzem
ského soudu. Námitku místní nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i ce 
zamítl. Rek u r sní s o u d námitce vyhověl a žalobu odmítl. O ů -
vod y: Prvý soud zjišťuje, že žalovaný udělil žalobkyni zakázky za 
"předepsaných podmínek«, že žalobkyně ústřižky (Anhanger) těchto 
zakázek, které výslovně uvádějí, že »obiger Auftrag zu den vorgeschrie
benen Bedingungen ausgefiihrt werden wird" vrátila žalované straně 
bez námitek s potvrzením zakázek a že bod 3 těchto podmínek zadání 
zakázky zní: "Oerichtsstand liir beide Teile ist Leipzig«. Přes to však 
zamítá námitku nepříslušnosti, ježto prý v sudištní doložce není, že toto 
sudiště, ujednané ve smyslu § 104 j. n. mělo býti sudištěm výlučným, 
takže žalobkyni zůstalo ponecháno, by na základě faktur, opatřených 
. záznamy, proti kterým nebylo námitek »zahlbar und klagbar am Aus
stellungsorte«, uplatnila sudiště faktury. Proti tomu brojí rekuren!, uvá
děje, že zaslání faktury opatřené odchylnou doložkou po písemném ujed
nání stran, podle něhož má býti sudištěm Lipsko, nemůže zrušiti dřívější 
ujednaní, nýbrž jest libovůlí .žalobkyně, i když žalovaný výslovně neod
poroval. S tímto právním názorem jest souhlasiti. K ujednání o přísluš
nosti došlo výměnou zakázky a jejím potvrzením s výslovným odvoláním 
Se na podmínky v zakázce. Toto ujednání musí proto zůstati v platnosti 
pro obě strany, pokud se souhlasně nezruší nebo nezmění. Ježto v sou' 
zeném případě jde o obchod a jest proto použíti obchodního zákona, ne
lze všeobecně použíti § 863 obč. zák. Obchodní zákon má zvláštní usta
novení o tom, kdy jest mlčení pokládati za souhlas, na př. čl., 319, 323, 
339 a j. V souzeném případě se faktura odchýlila od ujednání již hoto
vého, žalobkyně jednostranně změnila již oboustranně ujednaný bod do-
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hody. J:~lovaný mohl. se s~oléhati na sjednané právo, a nemusil zvláště 
o?pov~d~t~, by ~e u~ra!lll teto,s~én::OCI, ž~lobkyně. M?~e jíti jen o to, zda 
uJednam Jest uJednamm sudlste vylucneho či na vyber daného. V tiště
ných podmínkách zakázkových zní bod 3: Sndiště obou stran jest Lip
sko. Slovo Lipsko jest zvláště zdůrazněno silným tiskem. Toto ustano
ve!lí r:řiP5',uští, j~n ten výkla.d! že sl!:a?y chtěi,ít by jen so~d v Lipsku byl 
m~stne pnslusnym. ,O SUdISl! na vyber nemuze proto býti řeči. Jest po
sl;z~ otaz~?u,. z.da upr.avou z~káz~ových P?dmínek mohlo dojíti k ujed
n~~l s!1~lste, tezt? v m~h~em Y?:lllO, kteD; z německých soudů má býti 
pr:sl~~ny. Nez ne;n.ecky ,clVllm .ra?, ~oudm (C?erichtsverfassungsgesetz) 
:na, ta:!, us!~nov~m jako csl. . cI'Cllm rad s;lUdm o tom, které spory nále
zejlpred ~red~l so~d a kte~e ~red zemsky soud prvé stolice, z nichž jest 
v Lipsku jen Jedmy a u nehoz by bylo podati žalobu hledíc k hodnotě 
spom. Ustanovení o přísl~šnosti )e~t pr?to dostatečně jasné, by bylo lze 
poklada!l on~~ ~oud za uJednany, jemuz platila výslovná dohoda stran. 

Ne] v y s S I S o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů v o cl y: 

O~ úmluvy.o p~íslušnos~i soudu (§ 104 j. n.) mohou strany sou
hlasne ustOUpIli, nejsouce pn tom vázány určitou formou aniž tím by 
tato druhá úmluva byla výslovná. Stačí proto i přijetí faktury opatřené 
doložkou, že placení se má státi na určitém místě a že na témže místě 
mohou býti podány žaloby. V této příčině bylo zjištěno, že faktury čís. 
989 a 919, dané v Karlových Varech dne 14. září 1929 a dne 24. září 
1929, jsou opatřeny doložkou "Zahlbar und klagbar im AusstellunO"s
orte«, tedy v Karlových Varech, a jinak nebylo ani tvrzeno že došly te
prv~ po doFt.í zb~ží ani ne~ylo proti, této dol~žce nebo vůbec proti fak
turam namltano, ze odporUji smlouve, a rovnež nebylo tvrzeno že fak
tury byly bez poznámky vráceny nebo že fakturovaná zásilka 'byla od
lt\ítn~ta jako r:eobjednaná. Jí;n bylo ~puštěno od úmluvy o příslušnosti 
hpskych soudu, pakh km vubec doslo, a bylo založeno sudiště místa 
spl~e~í P?d~e § ,88 druhý .o~st~vec ). n., jehož se. ~alobkyně právem do
volava, pn cemz Se podotýka, ze zasadne arel muze strana spoléhati na 
smlouvu, že však přes to se musí ozvati v případech kde to vyžadují 
pra~idla poct~vý.ch s!yk~, najmě tam, kde zákon, zde § 88 druhý odsta
vec J. n., poklada mlcem za souhlas. Dovolací rekurs jest důvodný a bvlo 
mu prot.o vyhověno a rozhodnuto jak výše uvedeno, aniž bylo třěba 
z~oumah, zda ,pův?dně snad ujednané sudiště v Lipsku mělo býti výluč
nym ~ zda pnslusnost dovolaného soudu není snad založena i podle 
§ 99 J. n. 

čís. 10758. 

. Zav~al-I~ ~e po~ika~el _ Slt\lou~ou (z doby válečné), že přenechá 
vOJenske sprave po cas valecnych úkonu rudy, vzešlo státu (rakouské
mu vojenskému eráru) smluvní požadovaci právo na tyto rudy, nikoliv 
nárok na vydání výtěžku, jehož podnikatel docílíl prodejem rud. 

(Rozh. ze dne 7. května 1931, Rv I 539/30.) 
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Žalovaná firma provozovala za války horní podnik. Žalující česko
slovenský erár domáhal se na ní žalobou, o niž tu jde, mimo jiné zapla
cení 93.137 Kč, tvrdě, že žalovaná byla za války povinna dodávati vy
těženou rudu eráru, že při převratu zůstala u žalované ruda, již žalovaná 
prodala za 93.137 Kč jinak, a výtěžek si ponechala, ač výtěžek ten prý 
náležel podle mírové smlouvy žalobci. Pro c e sní s o ti d p r v é s t o -
i i c e, vyhověv žalobě v jiných bodech, nepřicházejících tu v úvahu, co 
do 93.137 Kč žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d v tomto směru na
padený rozsudek potvrdil. O ů vod y: Žalující stát opírá žalobu o to, 
že u žalované strany zůstal erární materiál (různé rudy), jejž žalovaná 
strana prodala a výtěžek si ponechala, ač jej měla odvésti. Ve sporu vý
slovně tvrdil, že kovy ty byly majetkem eráru. I v odvolání uvádí, že mu 
kovy vytěžené žalovanou náležely. Žalobu opírá žalobce tedy o to, že 
byl vlastníkem kovů. Žalovaná provozovala podnik horní pod vojenským 
dozorem podle zákona ze dne 26. prosince 1912, čís. 236 ř. zák., dobyté 
kovy byly jejím vlastnictvím a byla jen povinna je bývalému vojenskému 
eráru dodávati. Tento měl jen obligační nárok na do,dávání výtěžených 
kovů. Bývalý vojenský erár nebyl vlastníkem kovů před jich dodáním a 
nemohl proto československý erár státi se jich vlastníkem podle zákona 
ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. a n., nehledíc ani k tomu, že již 
v prosinci 1918 byly z části zcizeny. Právnímu názom žalobce, že ná
rok na kovy může žalované příslušeti jen proti bývalému vojenskému 
eráru, nelze přisvědčiti, jelikož bývalý c. a k. vojenský erár nebyl vlast
níkem kovů, any mu vytěžené kovy nebyly odevzdány, nýbrž měl by jen 
obligační nárok na jich dodání. Nárok ten ani bývalý vojenský erár do 
28. října 1928 ani žalující erár neuplatnil. Poněvadž nešlo o dodávky 
k vojenským účelům ve smyslu § I vládního nařízení ze dne 4. prosince 
1918, ~ís. 58 sb. z. a n., nebyla žalovaná povinna dobyté kovy, jež již 
v prosmci 1918 prodala, ve smyslu § 2 cit. nař. ministerstvu národní 
obrany oznámiti a o jich propadnutí nemůže býti řeči. Že žalovaná ne
byla povinna kovy oznámiti ve smyslu § I citov. nař., vyplývá z Údajů 
samé žalující strany, ana o vzájemné pohledávce žalované strany za do
dané kovy sama v žalobě tvrdí, že tu nejde o vzájemnou polt.ledávku 
z vojenských dodávek, jakž to plyne i z přípisu ministerstva národní 
obrany ze dne 28. března 1927. 

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

O Ů vody: 

Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce, zamítnuv ža
lobu. Bývalý vojenský erár rakouský měl skutečně jen obligační nárok 
na vydání rud (kovů) v žalobě uvedených. Ovšem nelze nárok ten do
voditi z předpisů zákona čís. 236/\'2, který uložil držitelům provozova
cích ': průmyslových závodů závazek veřejnoprávní, nikoli soukromo
právm. To vyplývá z účele zákona. šlo o požadovací právo státu k úče
lům veřejným, šlo o ochranná opatření v zájmu vedení války pokud ne
mohly. potřebné prostředky býti opatřeny normálním způ;obem(srv. 
§ I zakona toho). Soukromoprávní nárok byl však založen smlouvami 
ze dne 12. března 1916 a následujícími, jichž závaznost pro sebe uznala 
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i žalovaná firma. Ovšem byla i těmito smlouvami žalovaná firma zavá
zána jen k tomu, by přenechala vojenské správě po dobu válečných úkonů 
rudy tam uvedené, a státu vzešlo smlouvami jen požadovací právo, ni
koli vlastnictví k rudám. Měl tudíž rakouský vojenský erár nárok jen na 
vydání určitých rud a jen tento nárok přešel dnem převratu na stát čes
koslovenský a může jím býti uplatněn před řádnými soudy. Na této sku
tečnosti nemění nic dopisy žalované firmy ze dne 6. a 10. května 1919 
jež jsou jen uznáním požadovacího práva, nikoli vlastnictví bývalého vo~ 
jenského eráru, neboť žalovaná domáhá se jen svolení k prodeji rud, po 
případě nabízí jich zbytek k disposici. Nárok na vydání rud není totožný 
s nárokem na vydání výtěžku, jehož žalovaná docílila jich prodejem, ať 
se tak stalo způsobem příčícím se smlouvě čili nic. Prodejem rud ne
změnil se nárok na jich vydání, neboť není pro změnu tu zákonného dů
vodu. Bývalému vojenskému eráru nešlo o peníze, nýbrž o kovy a o rudy 
P9třebl!é k v,álčení, pro.to vyhrad.il si ! smluvně požadovací právo, a 
pre~n:ětem naroku jeho JSou zaSe jen ony rudy a kovy, nikoli peníze, ani 
kdyz Jde o kupní cenu zaplacenou za ně třetí osobou. Zalující strana ne
uvedla skutečnosti, z nichž by se dal dovoditi její nárok na vydání kupní 
ceny dosažené za kovy, ve smlouvě není nic stanoveno a ústní úmluva 
nebyla tvrzena. Nárok na vydání kovů a rud není uplatněn. Nezáleží na 
tom, že žalovaná strana uvažovala o žalobě též jako o žalobě na náhradu 
škody, rozhodné jest, že tento nárok nebyl žalobcem uplatněn ani výc 
slovně ani mlčky, neboť nebylo tvrzeno ani to, že žalující stát utrpě! 
š~odu pr?deje~. ko,Vů. ,~oud není povolán, uv~žovati o tom, zda sporné 
vec! nemely bylr pnhlaseny podle § I vladmho nař. čís. 58/18 neboť 
i tu jde o předpis rázu veřejnoprávního, jímž nebvlyzaloženy an'i oráva 
ani závazky, o nichž by mohly jednati řádné soudy. ' 

čis, 10759. 

K' přičtení viny toho neb onoho manžela na rozluce nestačí, že dů
vod rozluky nastal objektivně v jeho osobě, nýbrž se vyhledává i zavi
nění subjektivni. 

(Rozh. ze dne 7. května 1931, Rv I 1365/30.) 

Zalobu manžela proti manželce o rozluku manželství z vinv žalované 
procesní s o u dp r v é stolice zamítl. O d vol a t í soud 
~yh?věl, žal?bcovu odvolání potud, že prohlásil manželství za rozlou
cene s hm, ze vma na rozluce nestihá žádnou ze stran. 

N e j v y Š š f s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany .a od
větil k dovolání žalobce v 

důvodech: 

, .Dovol:"cí důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s., jejž žalobce jedině uplat
nUje, nem opodstatnen. Rozluka manželství byla povolena jen z důvodu 
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podle § 13 h) rozl. zák. a odvolací soud uznal, že pncrnu k manžel
skému rozvratu daly výstupy vyvolané žárlivostí žalované. Objektivní 
příčina rozvratu a rozluky byla tedy žárlivost žalované a jest ještě zkou
mati, zda lze žalovanou za tuto povahovou vlastnost a za její následky 
čmiti též subjektivně odpovědnou, neboť k přičtení viny na rozluce jed
nomu z manželů nestačí, že důvod rozluky nastal objektivně v jeho osobě, 
nýbrž vyhledává se k tomu také zavinění subjektivní (viz rozhodnutí 
čís. 1285,5420 sb. n. s.). Nižšími soudy bylo na základě znaleckého po
sudku zjištěno, že svoboda vůle žalované, pokud jde o projevy její žár
livosti, jest podstatně omezena nutkavě se vtírajícími pochody myšlen
kovými a že proto žalovaná nemůže býti činěna plně odpovědnou za jed
nání z toho vyplývající. Toto zjištění odůvodňuje úsudek odvolacího 
soudu, že žalovanou nestíhá subjektivní zavinění na její žárlivosti a na 
výstupech jí vyvolaných. Nezáleží na tom, že žalovaná není jinak du
ševně chorou, neboť nejde tu o otázku příčetnosti, nýbrž jen o otázku 
subjektivní zodpovědnosti za projevy neobyčejné žárlivosti jakožto po
vahové vlastnosti. 

čís. 10760. 

BývaÍé okresní nemocenské pOkladny, (zřizené podle zákona ze dne 
30. března 1888, čís. 30 ř. zák.) v sídlech politických úřadů prvé stolice 
nebyly zrušeny zákonem ze dne 9. řijna 1924, čís. 221 sb. z. a n., nýbrž 
trvají i na dále, arciť pod změněným názvem jako okresní nemocenské 
pojišťovny. Tímto zákonem nebylo se dotčeno právního postavení do
savadních zaměstnanců, najmě pak dosavadních vedoucích úředníků ne
zrušených okresních nemocenských pokladen. Právo k jednostranné 
změně služebního postavení těchto úředníků nebylo zejména ani § 69 
zákona čis. 221/1924 přiznáno Ústřední sociální pojišťovně. 

(Rozh. ze dne 7. května 1931, Rv I 1611{30.) 

Zalobce byl zaměstnán od roku 1906 jako definitivní úředník okresní 
nemocenské pojišťovny v B. Podle námezdní smlouvy ze dne 20. září 
1913, schválené c. k. okresním hejtmanstvím v H. výměrem ze dne 
10. října 1913, byl ustanoven definitivním účetním. Podle čl. V. této 
smlouvy, doplněné přípisem c. k. hejtmanství v H. ze dne I. července 
1913, mohl býti propuštěn jen při trestním odsouzení pro delikt, s ním~ 
je spojena ztráta občanských práv, nebo pro hrubé porušení povrnnosh 
zjištěné okresním hejtmanstvím jako úřadem dozorčím. Tato smlouva 
byla pozměněna kolektivní sinlouvou ze dne 2. listopadu 1920, jež byla 
uzavřena mezi československým ústředím nemocenských pokladen v re
publice československé v Praze a ústředním svazem českých nemo
cenských pokladem v Praze se strany jedné a odborovými organisacemi 
zaměstnaneckými se strany druhé a zrevidována dne 4. července 1924 

Civilní rozhodnut! XIII. 40 
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paritní k~misí s..mluvnkh stran; F?d!e čl. XX. této smlouvy mohou býh 
de!~lhvpl zames~~anc~, propuste?1 Jen ~a těch podmínek, za kterých 
muze byh propusten uredmk statm. Vynosem bývalé zemské správy 
politické v Praze ze dne 20. září 1922 byl žalobce ustanoven vedoucím 
úředníkem. Výměrem Ústřední sociální pojišťovny ze dne 17. října 1928 
byl pověřen funkcí vedoucího úředníka okresní nemocenské pojišťovny 
v B. František T. s tím, že žalobce zůstane až na další ve službách 
okresní ~en:ocepské pojišťo'yn~ s do~~v!,dním platem až na funkční pří, 
davek, pn cemz mu byla pndelena lma agenda. Proti tomu ohradila se 
okresní nemocenská pojišťovna v B. přípisem ze dne 27. října 1928. 
K žalobcově žádosti povolila mu žalovaná okresní nemocenská poji
šťovna výměrem ze dne 8. listopadu 1928 zdravotní dovolenou. Pří
pisem jejím ze dne 12. ?ubna 1929 byl nárok žalobcův na funkční pří
davek;<Oa dobu po 3}. b~eznu 1929 zamítnut z důvodu, že vedoucím je 
Fra?hsek T., ~ soucasne. by~o mu oznámen~, že po projití doby stano
vene v oDst; 7 ~,1. Y.js12ravpe II.L) ko~ek!lvm smlouvy bude mu vyplácen 
plat odpovldaJlC! pndelen~ pracl. Vymere~ okresní nemocenské poji
~~ovn~ v B. byl zalobcezarazen dnem 1. kvetna 1929 jako manipulační 
u~edn.lk do JIl. kat~~one ,zaměst~anc,ů n,em.ocenských pojišťoven s při
delemm sluzby ve stItkovem Jddelem pn cemž platové požitky až na 
funkční přídavek byly mu podle čl. III. kol. smlouvy do 30. dubna 1930 
zachovány. Výměrem okresní nemocenské pojišťovny v B. ze dne 
12. dubn~ 1929 byl žalobce vyrozuměn, že není námitek, by po uplynutí 

. zdravotm dovolené nevybral si ještě řádnou dovolenou podle čl. XVI. 
k~1. smlouvy. Byla ,mu }~ak přiznána dovolená jen ve výměře čtyř neděl, 
ackohv dle uvedeneho clanku kol. smlouvy přiznána jest vedoucím úřed
níkům dovolená šestinedělní, a byl mu poukázán výměrem ze dne 
3. května 1929 50% příplatek na čtyřnedělní dovolenou 1.457 Kč 50 h 
podle,pla~u.. ~edoucího úředníka ll. třídy. Podle výměru okresní nemo
c~n~ke P?Jlstovny, v B. ze dne 7. června 1929 byl žalobci důsledkem 
preraz~m d?, I. t~ldy od}; dubna 1929 přiznán do 30. dubna 1930 plat 
vedouc:ho uredm~a I; ~EI~y be: funkčního přídavku, činícího měsíčně 
530 Kc, 3',278. 'Sc meslcne a dusledkem toho byl mu výměrem okresní 
nemocenske pOj1sťovny ze dne ll. června 1929, čís. 4790/29 přiznán 
doplatek na dovolenou 161 Kč 50 h, tedy úhrnem byl mU vyplacen pří
platek na dovolenou za čtyři týdny 1.619 Kč. Přípisem okresní nemo
censké pojišť,o~ny v B; ze, ~n~ 26., srpna 1929 byl žalobce vyzván, by 
na~toupll .rracI v oddel~m sbtkovem pod sankcí zastavení platu. Tuto 
pra~l yake, n,:stoupI1. ~se~hnY."u.vedené výměry byly vydány vzhledem 
k vymer~ Ustr~dm socH~I~1 POps! o;',ny ;;e dne 17. října 1928, takže jsou 
ve skut~cn,osh Jen p;ov~dec~~1 nanzemml. Žalobce ohradil se proti po
stupu Ustsedm socwlm pOj1sťovny dopisy svého právního zástupce ze 
dne 2~. kvetna ~ 9~9 a ze dne 29; srpna 1929 na ni řízenými, avšak tato 
ve sv~cb odpovedlcb ze dne 8. cervence 1929 a 12. září 1929 setrvala 
na sve!" stanovls~~, že je pro ni věc jmenováním vedoucího úředníka 
Franh~ka T-a vyn~ena .. ~, ze žalobce pokládá za obyčejného úředníka 
okresm !,emo~enske. POJIs! ovny v B. a v dopisu z 8. července 1929 
uvedla, ze .nejde ~m ,o,pro;;at!mní suspensi a že s ním nebylo dosud 
zavedeno dlsClplmarm nzem. Zalobou, o niž tu jde, domábal se žalobce 
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na Ústřední sociální pojišťovně v S. a na okresní nemocenské pojišťovně 
v B., by bylo uznáno právem, 1. že jsou bezúčinnými proti 'Žalobci vý
měry okresní nemocenské pojišťovny v B., a to a) výměr ze dne 26. 
dubna 1929, jímž byl žalobce zařazen dnem 1. května 1929 jako mani
pulační úředník do III. kategorie zaměstnanců nemocenských s přidě
lením služby ve štítkovém oddělení, b) výměr ze dne 12. dubna 1929, 
podle něbož po uplynutí doby, stanovené v odst. 7 čl. II. (správně III.) 
kolektivní smlouvy (t. j. podle výměru z 26. dubna 1929 čís. 3335/29 
od 1. května 1930) bude mu vyplácen plat odpovídající přidělené práci, 
2. by bylo zjištěno, že výměr Ústřední sociální PQjišťovny ze dne 
17. října 1928, jímž byl žalobce zbaven místa vedoucího úředníka, jest 
proti žalobci bezúčinný, žalobce zůstává nadále vedoucím úředníkem 
okresní nemocenské pojišťovny v B. jako před tímto výměrem s plnými 
služebními požitky, t. j. s platem Kč 3.238'- měsíčně a s funkčním 
přídavkem 530 Kč měsíčně, 3. by bylo zjištěno, že výměr ókresní ne
mocenské pojišťovny v B. ze dne 12. dubna 1929, jímž zastaven byl 
žalobci od 1. dubna 1929 funkční přídavek, jest proti žalobci bezúčinný, 
4. by žalovaná Ústřední sociální pojišťovna v S. jako nadřízený úřad 
okresní nemocenské pojišťovny v B., žalobce do jejích služeb jako ve
doucího úředníka (s titulem ředitele) uvedla do čtrnácti dnů pod exe
kucí, 5. by žalovaná okresní nemocenská pojišťovna v B. zaplatila st;apě 
žalující a) z titulu zkrácené dovolené 809 Kč 50 h, b) na funkcmm 
přídavku dnem 1. dubna 1929 počínajíc do dne vynesení rozsudku v prvé 
stolici, t. j. do 8. března 1930 měsíčně předem 530 Kč. Žalobce tvrdil, 
že postup Ústřední sociální pojišťovny v S. jest nezákonný, poněvadž 
podle § 69 zák. o soc. pojištění čís. 221/1924 ve znění novely čís. 184128 
není oprávněna vedoucí úřed~íky su~~en?o~ati a ~ov~ na j~jich. '!l.Ísto 
jmenovati pokud nebudou vydany zvlastm dlsclplmarm a sluzebm rady, 
neboť jen' po řádně provedeném disciplinární~ řízení mů~e býti vevdouc! 
úředník pojišťovny sesazen a i!ný na )e~? m!sto Jm,en~van. r:'0ne,:adz 
tento postup zachován nve,byl, Jest cele n..zem f~~m~!n,e va~ne a .ls~u, 
proto i výměr ze dne 17. njna 1928 I na nem spOCIVaj1cl d!!lsl prOV!!deCl 
výměry okresní nemocenské pojišťovn~ ~ B. neplatné., Tlmto v n~zako?v 
ným postupem vznikla žalobci hmotna skod~, od~vze!lm funkcmh? pn
davku měsíčně 530 Kč od 1. dubna 1929 pocmaJlc az do vynesem roz
sudku a dále ze zkrácené dovolené o čtrnáct dnů a tím zkrácení pří: 
spěvku na dovolenou za tuto dobu v částce 809 Kč 50 h,. P r.? c e s ~1 I 
S o udp r v é s t o I i ce uznal podle žaloby ad 1., JInak )1 zamltl. 
D ů v od y: Zákon ze dne 9. září 1924, čís. 221 sb. z. a n. nabyl plat
nosti dnem 1. července 1926 a tímto dnem podle § 266 a násl. byly 
zrušeny okresní nemocenské' pokladny a pozbyly platno~ti, i . ~m~ouv~ 
uzavřené mezi nimi a úředníky jejich. V § 69 (l) se pravl, ze Dstre~m 
sociální pojišťovna ustanovuje u nemocenskýcb pojišťoven ved~uc:bo 
úředníka. Jakým zpÍ!sobem jmenování to má býti ,pro~:den?, ze)mena 
zda vedoucího úředníka jest vybrati z řad dosavadmbo uredmctva okre;;
nicb pojišťoven, ani zákonem ani ~aříz~ním ,sta.n0v~n,o ne~ylo, tak.ze 
prá~o jmenovací bylo vybraženo Ustredm socwlm POJlsťovne podle l~-
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jího volného uvážení, a to právě z toho důvodu, by tak Ústřední so
ciální pojišťovna mohla v zájmu veřejném vykonávati vliv na správu 
pojišťoven. Aby pak účelu tomu mohla dostát, musila míti možnost po
staviti v čelo pojišťoven jednak lidi schopné a jednak naprosto nezávislé 
a proto nebyla ve svém výběru nikterak obmezena ani návrhy poji
šťovny nebo úřednictvem. Není důvodu pro to, by toto její jmenovací 
právo bylo snad odsunuto až do doby, kdy budou vydány v § 69 (4) 
zák. o soc. poj. zmíněné služební a disciplinární řády, poněvadž mezi 
nimi a jmenovacím právem není spojitosti. Jmenovala-li proto vedou
cím úředníkem Františka T-a, jednala jen v mezích práva v § 69 odst. (I) 
cit. zák. jí vyhraženého. Poněvadž vedoucím úředníkem může býti jen 
úředník jediný a tím právě jest František T., mělo přirozeně vzápětí 
jmenování jeho odstoupení žalobce z úřadu toho, s čímž nutně je spo
jena i ztráta funkčního přídavku. Považuje proto soud výměr Ústřední 
sociální pojišťovny ze dne 17. října 1928 za právem vydaný a proto 
i proti žalobci účinný a zamítl tudíž žalobu, pokurl se domáhala jeho 
bezúčinnosti. Ohledně ná'Vrhu žalobcova, by bylo vysloveno, že jeho 
služební plat zůstává nezmenšen tímto výměrem, jest žaloba bezpřed
mětná a proto zbytečná, poněvadž v něm Ústřední sociální pojišťovna 
o platu žalobcově mimo funkčního přídavku nečiní disposice, naopak 
žádá okresní nemocenskou pojišťovnu v B., aby žalobci vyplácela služné, 
jež do těch dob požíval. V důsledku tohoto rozhodnutí bylo zamítnouti 
žalobu i v ostatních směrech, jak shora jest uvedeno, pokud se opírá 
o bezúčinnost tohoto výměru. Oprávněnou shledává soud žalobu jen 
v tom, že žalobce byl okresní nemocenskou pojišfovnou v B. bez před
chozího disciplinárního řízení zbaven místa předního úředníka, což ne
odpovídá § 69 zák. o soc. poj. a nebyly-li příslušné disciplinární před
pisy dosud vydány, jest použíti do té doby platných předpisů discipli-, 
nárních a dle výsledků řízení disciplinárního lze teprve stanoviti jak 
plat, tak i zaměstnání žalobcovo. O d vol a c í s o u d k odvolání 
žalobce napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Prováděje důvod ne
správného posouzení věci po stránce právní, napadá odvolatel přede
vším názor procesního soudu, že § 69 (I) zák. čís. 221/1924 v doslovu 
novely čís. 184/1928 dává Ústřední sociální pojišfovně právo, nově jme
novati, bez ohledu na nabytá práva, vedoucího úředníka, a snaží se dáti 
onomu ustanovení výklad ten, že Ústřední sociální pojišťovna musí dbáti 
nabytých práv tak, že vedoucího úředníka může zbaviti jeho místa te
prve po řádně provedeném disciplinárním řízení. Odvolatel dále uvádí, 
že si byla žalovaná Ústřední sociální pojišťovna této povinnosii také 
vědoma, že však fakticky žalobce byl funkce své jako vedoucí úředník 
u okresní nemocenské pojišťovny v B. zbaven. Avšak s výkladem, jejž 
odvolatel dává ustanovení § 69 (1) zák. o soc. pojištění, nelze souhlasiti. 
Podle tohoto ustanovení má Ústřední sociální pojišťovna nesporné prAvo 
jmenovati vedoucího úředníka druhé žalované strany, nejsouc nijak ome
zena ve výběru vhodné osobnosti, až na zákonnou výhradu, že jmeno
vání podléhá schválení ministerstvem sociální péče. Zákon o sociálním 
pojištění nemá zejména ustanovení, že vedoucí úředník okresní nemo-
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'b'j" řevzat okresní nemocenskou pojišťovnou 
censké pokladny musI y I P I že žalobce neměl nárok na to, bl' 
jako ve,dou~~ úře,dník. i toh? ~e~~~enské pojišfovny byl jmeno;án on, 
vedouclm ured~llkem o .~~mT d ucím úředníkem do práv zalobn-
a že jmenovámm Frantls

N 
a ;a: ~naží se odvolatel popříti bezpro

vých zasaženo nebylo. eprave I)·t zák ana v zákoně samém 
střední a okamži~?u působnost § 6~t~ p~~~bno~i zákona nastala tudíž 
působnost tato mpk nebyla po~u~u ďpřirozeně jeví zákon tent,) vliv 
dnem 1. července 192? a _ od to o o ~e závadu ustanovení § 5 obč. 
na poměry dříve utvorene. T?mu nen! n\ Ono roto že dnem 1. čer
zák., tím méně pak ~stanove~1 §,? í~c. ~~išiění z~čal působiti, zanikly 
vence 1926, kdy zakon o ~OCta n .. hr \nísto vstoupily okresní nemo
okresní nemocenské pok~~?nYJ na JIC;- ů obnosti tento pak proto, 
censké pojišfovny s r~zslre?ym o t~v e~!ní Střeba s~hnouti k normám 
.že jsou !U jasné 'pře~pI~y z~on~_lia o~~olatel příčinu a p~ávo k ,žalobě 
odvozenym z prava l.'ne~~. ~m h' žalované nebyl Jmenovan on, 
z důvodu, že vedouclm ure~mkel!' dr~ e ěníani výtce, že Ústředrt~ so
nýbrž František ~., nelze, PT,znah opra~f 'hned nýbrž až v roce 1929, 
ciální pojišťovna lmenovam to nePbrove daz1orvc'l ~oci nadřízeného mlm-

v v k I t t padá do o oru o , V' ponevadz 00 n?s "a s _ důvodu nesprávného posouzem V;CI 
sterstva sociálm pece. o?volaclfo t' dají i návrhy odvolací ve veCI 

PO stránce právní tu nem a. pro, o pos ra tueln-Im na-vrhu bv částečnoU 
,·t· lest Jen o even ,. v 

samé podkladu. Z;m~I.'1 ~ se dk b 1 žalobě vyhověno potud, ze se 
změnou napadene cash roz~u u ~ o emocenské pojišťovny ze dne 
zjišťuje bezúčínnost výměru t~esmI9~9 i proti Ústředn:í .~ociální po-
12. du~na I ?29 a ze dne ~~ .. u ~~olatel odůvodniti tím, ~e podl~ ~e
jišťovne. Navrh tento snazl se df .. štění prvého soudu JSou vymery 
sporného přednesu s~r~n a P~ád~~ nařízením výměru Ústř~d?í so: 
tyto podle povahy sve Jen pro". 1928 a dovozuje že bylo-h zalobve 
ciální pojišfovny ze dne 17. :IJna f okresní nem'ocenské pokladne, 
ohledně vý~ěrÍl t~chto :,r~oveno. l?rs~ř~dní sociální pojišť?vně., Ze, zj!
mělo žalobe vyhoveno byl! I prot!.l! , nijak neplyne. ]e-h spravne, ze 
štění toho však závěr žalobcem(l)m:f~ o nem. pojištění byla opr~vn,ěna 
prvžalovaná podle v _~ 69 odsl. ati a ; tom vzhledem ku shora ;ecene1l!u 
výměr ze dne 17. r1]l1a 192,8 vY~ I b hledně prvžalované cela bezdu
pemůže býti pochybnosh, Jest za o a o 
vodnou a musela býti zamítnuta·v v' _ ě dovolání žalobce a změnil 

N ej vy š š í s o u d vy?ovel ~astec~ ču' e se proti oběma žalova
rozsudky obou nižších, SOtl?~ ~akt?:vt)vn rze Jdne 17. října 1928, yokud 
ným, že výměr Ústředm socI~lm POJIS o 'h Y úředníka, jest proti zalobc~ 
jím byl žalobce zbaven. m~st~ vedou~1 o vedoucím úředníkem Okr~sm 
bezúčinný, že žalobce zustav.a I n~ddalet'mto vy' měrem s plnými sluzeb-

, "Vt' Y v B Jako pre I v' "d vkem nemocenske POJIS ovn . 3 238 Kč měsíčně a s funkcmm P!I a d-
ními požitky, to jest s p~a\em " Ú třední sociální pojišfovna Jako n~ -
530 Kč měsíčně, - a za ovana, s "šť _ v B jest povinna, by za-. 
řízený úřad Okresní nemocenske pol.' . ~V:~edou~ího úředníka Okre~m 
lobce uved~a d~. vslužebního p~st~~en~l1ha pod exekucí. b) Určuje se dale 
nemocenske POJlsťovny v B. o 
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proti žalované Okr . 
dne 12 d b eS~l nemocenské pojišťovně B • '" 

žalobci'0/ln~u~~;9Ib~~ ~~~:~V:~o~~kb.ezúč~~dný ~ p~tu~~ ~~JI:u~ý~!r b~~ 
nen:oce~ska Pojišťovna v B. 'est .cnl pn avek,. a Žalovaná Okresní 
zkracene dovolené 809 Kč 50 Jh povmna ,z~platlh žalobci z dů d 

d
l ?29 počínajíc až do dne vynese a .na funkcmm přídavku od I. d~~n~ 
o dne 8. dubna 1930 _ n! r~z?~dku v prvé stolici _ t . 

kucí; jinak dovolání nevyg~vgl~o Kc meslcně předem do 14 dnů po~ ~~~~ 

Důvody: 

• Dovolání žalobce, opřenému o 'o 
c. r. s., nelze v podstatě upříti o rá doyolacl d~~?d podle § 503 čís. 4 
pokud se domáhala určení že P, v~en?st .• N1ZSl soudy zamítly žalobu 
d~e 17. října 1928 jímž b' I ' Iv~mer Ustrední sociální pojišťovny z~ 
mka, a v ·důsledku toho télvý~ě~ Ok zba~en postavení vedoucího úřed
fe d~e, I~., dubna 1929, jímž bl' fe~m nemocenské pojišťovny v B 
ynkcm pndavek, jsou proti žallb/a o Cl .. ~d I. dubna 1929 zastave~ 
Jednak uvedení žalobce do slUŽb.l bez ucmku, a pokud se domáhala 
placení náhrady za zkrácenou .d y lako vedoucí~o, úředníka, jednak za
?~ I. ~ulma 1929 až do vynesenfvo enou a fun~cmho přídavku za dobu 
(f:t~ed~,lobní 'Iž~dos!i, odůvodnilt~~~~k~t:dehot, sou~u. ~a,mítnutí této 

1 Socla m PO]1sťovny b I d' , Y 1m, ze recený v' , 
kor;a o sociálním pojištění a ž~ vy t ano praY~!ll r;a základě § 69 (1 j~~~ 
~~~~~oudotdal ~ tomu ještě, že f;I~~c~e~~~~:nny lroti žalooci. Odvo
nování u f resn} nemocenské pojišťovny v'B b nf~o , by yedoucím úřed-

,m ranhska T-a vedoucím úřed 'k . Y Jmenovan on a že jme-

~:s:~~~. o~t~~?t~t~~~:e především ,zr;;ů;~ň~t~ ~o t~~f~~Ových práv 

~!~o~~~f{t~:~~~,~~~~o:~~~~žrl~~~:~:e~áo~~~~lgjea~i~!t~~3~t:~~!1 
no~ a)eho se ;;por netýká. jd~ tu \ ranl!sek T. ner;í v této rozepři stra
saze,nYt;J vS vyměru Ústřední soc.l·t ,o to!z,da byl zalobce opatřením ob
P:ot.1P.ravn~ zkrácen na svých na~y~~h°]1Š~ ovny ze dne 17. října 1928 
~~naJehoo zalobní žádost, by tento vJ~ě/ravech a ~da je tudíž opráv-

ym 1 s dusledky z toho vypl'v .. , Y byl proŤ1 neml! uznán be Ú" 
stran byl žalo!Jce jmenovái' viá~~~í' PO,~le s?Uhlasného přednesuz o~~~ 
P?~}adny v B. již výnosem zemské s m, uredmkem, okresní nemocenské 
~~r! ~ 922 podle ustanovení § 12 lrry pohtlcke v Praze ze dne 20 
tSien~ v doslovu zákona ze dne 2~os e m odstavec zákona o nemoc po: 

o o Jeh~ jmenování se stalo řádně' probslťnce 192?" čís. 689 sb. z. ~ n 
noveno, ze vedou ' ;, d ' , ne o ve zmmeném § 12 b . 
p~1itickým úřade~l d~~~' nlť temocenské pokladny musí býti j Ylo s~a
Tl}na 1924, čís. 221 sb. z~ : ~ l~e'l T~prve v, p.ozdějším zákoně z~e~;eva~ 
mch nemocenských po"'t' . y ~ Jmenovam vedoucích úřed 'k' k ,. 
ťovnu . Podle § 266 záL~n~v~~ preneseno na Ústřední Soci~;n~ o o~~Š 
pokladny, zřízené podle zákona' z~2 ~~e9~Ó bYJY sice okresní nemoc~n;ké 

. brezna 1888, čís. 33 ř. zák. 
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v sídle politického úřadu prvé stolice, přeměněny v okresní nemocenské 
pojišťovny, ale touto přeměnou nezanikly ani nebyly zrušeny, jak se 
mylně domnívaly nižší soudy. Zanikly a zrušeny byly jen ostatní okresní 
nemocenské pokladny, uvedené v § 267. V souzeném případě nejde o ta
kové zrušení, neboť není sporné, že okresní nemocenská pokladna v B. 
nezanikla, nýbrž trvá dosud, ovšem pod změněným názvem »okresní ne
mocenská pojišt'ovna«. Nebylo proto potřebí, by po účinnosti zákona 
čís. 221/1924 a po přeměně okresní nemocenské pokladny v okresní ne
mocenskou pojišt'ovnu v B. byl pro ni ustanoven nový vedoucí úředník, 
neboť již řádně jmenovaného vedoucího úředníka měla a !Jyl jím právě 
žalobce, který také - což jest nesporné - tuto funkci stále zastával až 
do vydání výměry ústřední sociální pojišťovny ze dne 17. října 1928, 
ač zákon čís. 221/1924 nabyl účinnosti již dnem 1. července 1926. Ře
čený výměr ze dne 17. října 1928 byl vydim v době, kclyž platil ještě zá
kon ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. Z. a n., a jest proto žalobní nárok 
na určení jeho bezúčinnos!í oproti žalobci posuzovati podle tohoto zá
kona, nikoli podle novely ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 sb. z. a n., 
která v příčině ustanovení, o něž bv tu šlo, nabyla účinnosti až dnem 
1. ledna 1929. V § 69 (I) zákona čís. 22111924 bylo stanoveno, že 
ústřední sociální pojišťovna ustanovuje u nemocenskýchpojišťoven po
dle jejich velikosti správce pokud se týče ředitele, pokladníka a hlavního 
účetního. V ,§ 70 bylo stanoveno, že správce jest vedoucím úředníkem 
nemocenské pojišťovny a obor působnosti vedoucího úředníka byl tam 
zákonně vymezen. Pro skupiny těchto vedoucích úředníků měla podle 
§ 69 (4) Ústřední sociální ;pojišťovna vypracovati vzorné služební a 
disciplinární řády, podléhající schválení ministra sociální péče a mi
nistra financí, k čemuž však nedošlo. Ale zákon čís. 221/1924 nechtěl 
'Se dotknouti právního postavení dosavadních zaměstuanců okresních 
nemocenských pokladen, jež byly přeměněny v okresní nemocenské po
jišťovny, a tudíž ani právního postavení dosavadních vedoucích úřed
níků. Plyne to jasně z důvodové zprávy výboru sociálně-politického a. 
výboru rozpočtového poslanecké sněmovny - tisk 4795 -, kde se praví 
na str. 43, že "nabytá práva nynějšíchzaměslnanců nemocenských po
kladen nemají býti dotčena«, a na str. 44, že "dosavadní smlouvy za
městnanců, nebyvše tímto zákonem zrušeny, zůstávají i nadále v plat
nostk Rovněž ve Zprávě výboru sociálně-politického a výboru rozpoč
tového Senátu - tisk 1988 - bylo na stránce 2. připomenuto, že na 
právním postavení nynějších zaměstuanců nemá býti nic mě'něno. (Viz 
o tom ·též spis minist. rady Dr. Jana Brablece "Zákon o pojištění za
měsina'nců pro případ nemoci, invalidity a stáří«, vydaný nákladem 
ústředního svazu českých nemocenských pokladen v Praze, str. 59, 
pozn. I). Teprve v novele ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 sb. z. a n., 
která - jak bylo již uvedeno - nabyla účinnosti až po vydání výměru 
Ústřední sociální pojišťovny ze dne 17. října 1928, byl odstavec čtvrtý 
§ 69 změněn proti dřívějšímu stavu v ten smysl, že se služební a disci
plinární řády, které budou vypracovány Ústřední sociální pojišťovnou, 
mají vztahovati také na ony vedoucí úředníky, kteří již jsou ve službě, 
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a že při. úpravě požitk.Ů úř~dní~ů posléze zmjněných jest míti slušný zře
tel k JejIch dosavadmm narokum. Z toho vseho plyne, že právo jmeno
vati vedoucí úředníky pro okresní nemocenské pojišťovny bylo zákonem 
čís. 221j1924 vyhraženo ústřední sociální pojišťovně pro případy kde 
by bylo třeba místo vedoucího úředníka nově obsaditi, nikterak' však 
nelze ze zákona dovoditi, že okamžikem, kdy zákon čís. 221 jl 924 nabyl 
účinnosti, pozbyli dosavadní řádně ustanovení vedoucí úředníci okres
ních nemocenských pokladen tohoto svého postavení a že ho mohli do
síci opětně teprve, až by byli ústřední sociální pojišťovnou vedoucími 
úředníky znova jmenováni. Z tohoto zřejmě mylného právního názoru 
vycházely nižší soudy a dovolatel proto důvodně vytýká, že napadený 
rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 503 čís. 4 
c. ř. s.). Byl-Ii pro okresní nemocenskou pojišťovnu v B. jmenován ještě 
další vedoucí úředník vedle žalobce, nemůže to býti na újmu ani jeho 
dosavadnímu služebnímu postavení vedoucího úředníka, jehož obor pů
,sobnosti jest upraven přímo zákonem (§ 70 zák. o soc. poj.), ani jeho 
nároku 'na služební požitky, které mu příslušely podle tohoto jeho slu
žebního postavení. Žalovanou stranou bylo výslovně přiznáno, že ža
lobce nebyl ani disciplinován ani suspendován, takže jednostranné opa
tření, jímž byl bez zákonného důvodu zbaven svého služebního posta
vení jako vedoucí úředník a jímž mu byla zastavena výplata funkčního 
,přídavku a zkrácena dovolená vedoucímu úředníku náležející, stalo se 
protiprávně a jest proti žalobci bezúčinné. Z toho dále vyplývá, že jest 
důvodnou i žalobní žádost, by žalobce byl uveden ve své ,služeb'ní posta
vení jako vedoucí úředník a by mU bylo zaplaceno, co mu ušlo neopráv
něným zkrácením dovolené o čtrnáct dnů a odepřením funkčního pří
davku, na nějž měl nárok jakožto vedoucí úředník. Žalovaná okresní ne
mucenská pojišťovna v B. neprávem namítala, že žalobci nepřísluší 
funkční přídavek proto, že odl. dubna 1929 nevykonával funkci vedou
cího úředníka. Bylo-li žalobci znemožněno protiprávním postupem vy
konávati funkci veřejného úředníka, nelze mu proto nárok na funkční pří
davek odpírati. Vý,še částek požadovaných žalobcem z důvodu zkrácené 
dovolené a na funkčním přídavku nebyla mezi stranami sporná. Bylo 
proto žalobcovu dovolání v naznačeném rozs;lhu vyhověti a změnou roz
sudků nižších soudů uznati právem, jak se stalo v odstavci prvém roz
sudkového výroku. Podotýká se ještě, že poukaz žalovaných na rozhod
nutí čís. 7581 sb. n .. s. nebyl vůbec případný, protože tam šlo o žalobu 
úředníka zrušené nemocenské pokladny, vznesenou jen proti okresní ne
mocenské pojišťovně, tudíž o případ od projednávané věci skutkově 
i právně naprosto rozdílný. Naproti tomu nebylo lze vvhověti dovolání 
pokud se žalobce domáhal také přiznání titulu »ředitele« a pokud na
vrhoval, aby zjištění bezúčinnosti výměrů Okresní nemocenské pojiš
ťovny v B. ze dne 12. dubna \1929 a ze dne 26. dubna 1929 bylo vyslo
veno též proti spolužalované ústřední sociální pojišťovně, neboť ža
labce nijak neprokázal, ba ani netvrdil, že mu titul "ředitel" byl udělen 
a že naň má právní nárok, a v příčině druhého návrhu se připomíná že 
jest zbytečný, neboť proti Ústřední sociální pojišťovně byla vyslov~na 
bezúčinnost jejího výměru ze dne 17. října 1928 a to postačí, ježto vý
měry Okresní nemocenské pojišťovny v B. jsou - jak dovolatel sám 
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ProváděcímI nařízeními onoho výn,~su ústřední, dS~-
zdůrazňuje - jen ,..' y)'ply'vá i bezucmnost prova e-
ciální pojišťovny, z jehož bezucmnosti 

cích nařízení. 

čís. 10761. 

, k ~ cí školy jest procesně zpU-

SOb~~~~~~~d ~;~~~~k!í~~~~;: :č~t:~~~:~ sil pro fond jest poměrem 
soukromoprávním. 

(Rozh. ze dne 7. května 1931, R II 52/31.) 

. Žalobce domáhal se na "školním, fondu I' odbkoa,r~rnsek' e' škvolB
Y <;o~~~f~:;~~ 

. .~ k' k d ~ 'cke a vasen . , 
pro učně živnosÍl hohcs e, a ,e~n: 76 K~ s příslušenstvím jako náhrady 
ném školním výborem zaplacen~. uCčovati za odměnu ze školního 
oZ důvodu, že ~yl o,chote;, '.'a skol~ ;~I řidě\iti vyučovací hodiny. L,á
fondu že mu vsak skolm VybOl od P P, 'k Iní fond není vůbec prav
stupc~ žalovaného fondu namítl v.e sporu, z~ s ~ , S o u 'd p r v é s t o -
nickou osobou a že nemá ,a~, pa~IVmho, {)p~a~~eJ~ítl žalobu. D ů vod y: 
I i c e prohlásil dosava9m nze~\ zmate~~~uta namítaje 1. nedostatek. pa
Žalovaný n~vrt:l, ,aby ploba y ~ ~a~~t žal~ván, není, kromě .t~ho JS?U 
sivního opravnem, JeDto fondu,)~ ) . a jest jejich poměr k JejIch UCI-
2. pokračovací školY. škol~ml ,vereJJ.~y~:ěchto námitek a z přednesu stran, 
telů~ ,pom,ěre~ vereJ~opr~vmř~d '~Sů v příručce pro odborné školy p?
jak()! I z, c~t~ych nanze'd a l2 dt'l jest zřejmo a jest soud, toho na
krac()VaCl, ]lz stra~y,~oU ,u p~e t~Z~~'oru projednávaněrn se zalova~o~ 
zoru, že dosavadm nzem v ~~ právdím zástupcem, jest zm,atecn~, 
stranou, zastoupenou soukr~ }dně zastoupena ve sporu, jak bylI ma. 
,protože žalov.aná ~trana nem r~. ůbec o fondu pro vydržování pokra
.Jest totiž zřejmo, ze, lze-I; mluyl~ \01 vůbec není tento jond soukro
{'ovací školy n~~opo~raC?VaCIC ,s 'e í~ a udržováním, i účelem, 
,!,ým" ný~rž ve~eJ~oZ-p~a~~,m, ~ s~ifov~~iOt~~o fond přísluší t?tiž jed'.'ak 
Jemuz ma \slouzltl. a OZl I a y,., vazkům 'obcím zemlm astatu, 
korporacím ~eřejným, j~?n~\ve'JJnx:os platí !domě ji~ých i, st~t, jenž 
dozor n~d mm ~a a pnspev ':f e~stvem školství a vynčovam, )de }~d~ 
vykonáva nad, r:,m ~~z~r .~n;s~čelem jest udíleti a umožňovatI v~r~Jn,e 
o fond ve sprave vereJne, Je?z 'd cházkou tedy opět účel vereJny, 
vyučování učňů, povmnydh skolmeřelný a je~t proto povolána k jeho 
takže celý ráz tohoto fon, u J~s ",., r' kuratura jako zástu pce státu a 
zastupování před soudy)en fmancm P on' dosud ve sporu nebylo, jest 
státních zařízení. Jehkoz t~~ot~ za~tou,pe b~lo ji fl úřadu zjistiti a řízení 
tu zmatečnost podle ,§.~77 CIS. t S'~' So~d však jde dále a má za nutné, 
vádně vedené prohlá,sllI za .zma ecne." i . ořadu ráva. Jak již 
by kuto žalobu odmltl z duvod~kn~pnpy~t~oS~i?o\i souk~omě zřizované 
shora bylo odů~od~ěn?, j?ke o s, o.y 1~'JpJrs~ nařízené, jichž školní ná-
ani zřizovatelne, nybrz za onnyml p , 
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vštěva jest pro určité osoby a za určitých podmínek povinnou, státní 
správa vyučovací nejen že si vyhražuje nad nimi dozor svými orgány, 
nýbrž je podporuje a financuje z veřejných prostředků, vydává pro 'ně 
závazné ustanovení a předpisy, rozhoduje o stránce vyučovací i admini
strativní, jak zřejmo z četných ministerských výnosů - viz zejména vý
nos ze ·dne 23. ledna 1923 na stránce 88 knihy a jiné, - podle nichž 
ministerstvo školství a vyučování prohlašuje školní výbory těchto škol 
mkolI za nositele samostatných práv odlišných od práv vyučovadí 
správy, nýbrž za pouhé pomocné, poradní a výkonné orgány státní správy 
vyučovací. Správnost tohoto názoru dovozuje soud již z tohoto případu 
samého, kde žalobce sám tvrdí, že ministerstvo vyučování zrušilo k jeho 
stížnosti usnesení skolního výboru této 'pokračovací školy, kterým mu 
bylo odepřeno přiděliti vyučovací hodiny, tedy zasáhlo ministerstvo sa
mo do práv ,školního výboru, která by vlastně plynula z pojmu soukro
moprávnosti poměru mezi školním výborem nebo školním fondem a 
učitelem dotyčné školy. Již z tohoto zásahu jest zřejmo, že samo mini
sterstvo pokládá poměr učitele pokračovací školy za veřejnoprávní, ježto 
o něm rozhoduje a o stížnosti jeho proti usnesení, kterým školní výbor 
- podle tvrzení žalobce ve věci patřící na pořad práva soukromého, -_ .. 
rozhodlo postavení a soukromých pravech žalobce. Z toho jest zřejmo 
a soud jest toho právního názoru, že postavení učitele na pokračovacích 
školách jest stejné jako jiných učitelů na jiných školách ve správě státní 
nebo pod ,státním do'zorem, rázu veřejnoprávního. Rozdíl tento vysvitne 
nejlépe ze srovnání pokračovací školy s jakoukoli školou soukromou, na 
př. Dbchodní nebo jazyko'vou, kteráž jest ryze soukromou školou a po
měry na ní podléhají právu soukromému, kdežto na škole pokračovací, 
která jest .veřejnou, ve správě ministerslva vyučování nebo podléhaj,cí 
jeho nařízením .a výnosům, jest poměr tento veřejnoprávní. Proto musel 
soud podle tohoto svého právního názoru žalobu odmítnouti pro nepří
pustnost pořadu práva. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení 
a uložil prvému soudu, by vyčkaje pravomoci, ve věci dále jednal a 
znova rozhodl. D ů vod y: Podle nařízení býv. min. kultu a vyučování 
ze dne 24. února 1883, čís. 3674 poskytuje ministerstvo na vydržování 
pokračovacích škol pravidelné podpory, nejvýše do 'I, nákladů, je-li 
ostatní část vydržovacího nákladu zajištěna jinými činiteli, zejména ob
cemi, živnostenskými společenstvy, příslušnými obchodními a živno
stenskými komorami a zemským fondem. Zřízená škola a školní výbor 
jenž se podle prováděcÍCh předpisů k onomu nafízení má ustaviti při 
každé pokračovací škole, vázáni jsou stanovami, i~ž pro každou takovou 
školu se zadávají a schvalují. - Podle předložených stanov odborné 
školy pokračovací pro učně živnosti holičské plynou veškeré příspěvky 
a subvence pro školu tuto určené do fondu jmenované školy pokračovací 
a případné schodky fondu toho hradí společenstvo holičů a kadeřníků. 
Správu školy a také fondu podle stanov vede ško,lni výbor, o jehož se
stavení rozhodují rovněž stanovy. Za těchto okolností 'nelze míti za to, 
že žalovaný školní fond jest fondem veřejnoprávním, k jehož zastoupení 
byla hy povolána podle nař. veškerého ministerstva ze dne 8. března 
1898, ČÍs. 41 ř. zák. finanční prokuratura, ježto nejde o jmění nebo fond 
spravovaný státem neb veřejným úřadem, nýbrž soukromým, podle 
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, ' 'm školním výborem. Není tu, proto ,zma-
schválenych stanov s~~tav;ny , č žalovaná, strana nem >:astoup~na 
tečnosti podle § 477 C1S. . c. r.š~i~ ~ s or nenáležející na porad p~ava. 
finanční prokuraturou. N,~Jde ,v dl ~kolních stanoV ustanovuje uCltele 
podle cit. provaděc~o na~~z~mk~ ~ooz~r~ ministerstvu školství vyhraže~o 
školní výbor. I kdyz)e s r' e IS novené potvrzovati, nestává se hm 
právo učitele školmm ,vyboren; !,sta 'Vním Ani z té .okolnosti, že škol
ještě jejich pon;~r p,,:mer~m v~reJnor::čovacim právo dozoru, neb že :,á
ním úřadům :pnslusl ke skolam Pf . 'tě vyvozovati ,že poměr ten Jest 
vštěva škol těch jest povm~ou, n~ ~~ Jesnad vel'ejno~rávní poměr ško:y 
veřejnoprávní.. Plyne ~ to o, ~eJvys~ s í poměr učitele. Poměr ten zu
jako takov~, mkohv vs~.~ v~r~ln~z~:~; práva soukromého, a ~ochybJ1 
stává pomerem, pro ~eJzp,a I1 b důvodu že prý jde o pomer nena-
proto prvý so~d, od~J1\tnuv za o u z, . 
ležející na porad prava. 

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

D ů v údy: 

, V' h' ti námitkou žalo'vané strany, která ve 
Soudům se bylo pred~vslm o ,,:a : fondu býti samostatným pod-

svépoc!statě popřela ~pus~b~O~\ Sk~~I~~dostatku zaklá:dajícímu i pro
mětem prá~ a závaz~u, ne o ,. o~aždémohdobí 'sporu ;z úřadu (§§ 6 
cesní nezpusobJ1o~t, j~st. hledeh v db ., pokračovací školy lze seznah, 
a 7 c. ř. s.). Z predpI~~ ,stanov, o , or;.(S 4 ;;tanov) a že se nák!~dy n~ 
,že správu školyobstara,:a .~kolm. VY~~h :eřejných subvencí a pnp~dny 
pokračovací školu uhrazuj 1/. rUZI?, nstvo holičů, kadeřníků a vlalse~
schodek že se zavázalo hr~ Ih, sp,~ ·ec,e k na v drŽování .školy připadají 
kářů v B.·(§ 3 stanov). ves~er:p)lsg~vf:ridU trto školy, kter~ spravuje 
podle stanov (§ 3 posledm v';ta ůsobn()st tohoto ,fondu JS~u ,vy~e: 
školní vy'bor (§ 8 stanov). Oceltap 'e tO.·I'Z' j'est určen k ·vydrzovam 

1 d ' étě a § 8.s anov, z ' 'C , " l' 'k ly 
zeny v § 3 pas e m v '." tOV d ěny (remunerace) UClte um s O< 
školy a že se z něho uhr~zuJI ez o. mškoIní výbor jako, správce tohot? 
za služebn.í výk~:lllY, kt;re, poukazui:d školní fond podle sta.nov rá~ne 
fondu v pulletmch i>platkach. Jest. y'" t te''7 vy-mezeno, jeho pravo 

, ' 'b rem a stanovamI Jes .. ~ ", , ' f 
zastoupen, sk?!m1p vy o 'k lu docházející jako na zvlástm )mem, hf" 
na veškere pn~pevky pro. s h d·ti náklady výše vZiPomennte. Z ,te~ o 
dové, i ,jeho }8.::-azky, t; ,li< /~ ~ nd jest způsobilým podmětem y!av ,a 
úvah plyne, ze zalovany s o ll! o 'vní ráv'1lické osoby. MylnY'le na
za'vazků a že má povahu soukro~~prřizen ~ři pokračovací škole, jež byl~ 
zor prvého sou~u, že, ~n.fo~d z ~ii~odů sprá~y vyučovací, již proto ma 
prohlášena za skolu ver?Il:0 h hu jest posuzovati podle stanov, Jl
ráz vefejnoprávní, nebo Je o p~va 'k ly Domáhá-li se žalobce sporem 
miž byl zříz~n, nikoh p~dle po~, Y s aO p~řad práva, .ponevadž jeho ~o
náhrady nejde am o vec nepa ICI n, říadě poměrem 'smluvmm 
měr k pokračovací školejes1 ';j0uzen~~nrm Pa oprávnění [školního vý
ve smyl>lu § S stanov, tedY, so~ , °fo~ra lyne 'z př~dpisU'§ 4 druhý od
boru k takové soukromopravmum uve p 
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stavec čís. I vlád. nař. ze dne 8 března 1923 •. 
slovně uložena správním or ánů • " -' c\s. 52 sb. z. a n., jímž vý
vinnost pečovati o to aby vfemo·m• ve;ef::fch .pokračovacích ško'! po
hodou za odměnu tedy soukromo z~e Z,IS I uCltele pm ~vé školy do
že ministerstvu školství a nár~d~1 avn; sn:louvou. Nes~jde ani na tom 
k těmto; školám a právo, potvrditi soStty .les,t vyh;aženo právo dozorčÍ 
pokračovací školy a že tito mohou bý1uvne z~~~a~,: odborné učitele pro 
sterstva) poněvadž tu jde vždy jen l,prhPu~ e';I- len se ~volením mini
smluvDl služební poměr však při t~m Z~~tá~á ~~d~~~;pravy vyučovací, 

Čís, 10762. 

Shlediska§80čis lex ř net"k .. 
soudu, bylo-Ii v žalobě ~vede:, " s ,acl pnslušnosti řišskoněmeckého 
SOUd místa plnění a že žalov;y!e~ ze

dl
, něm,ecký soud jest pHslušný jako 

y I V ceskOSlovensku. 

(Ro'zh. ze dne 7. května 1931, Rv II 860/30.) 

Na základě rozsudku úředního soud • 
zemsku exekuce ano bylo v dožád' , ,y v,AItone bylapo,volena v tu· 
lob~ ,a př.edvol~ní k ústnímu líčen~n~ ~re~Dlh?SOUdU po~vrzeno, že ža
ru~am a ,ze rozsudek úředního soud ~ y ť oruceny dl,uZDlku k vlastním 
tu Jd~, domáhal se dlužník' by l rozs~dJ:s ,r:r~v~Phlatnym. Žalabou, o niž 
odeprena vykonatelnost a 'by , u ure Dl o soudu v AItoně byla 
prohlášena pepřípustnou mim ,e~~k~ce pOV.olená ;na jeh a základě byla 
nepříSlušným. P r a c e ~ n í SO oJ~n~ proto, ,že úředlú úřad v Altoně byJ 
o d vol a c í s a u d wznal odle " ,P rve s t o II c e žalobu zamítl 
vll ů vod ech: Odvolánt t ,z}~~obYa .uv~I:~ otázce, o niž tu jde' 
kuce na základě exekuč'níh {~~I pnznah opralvneno,st. K povo,lení exe~ 
spln~ny t~ké tyto, podmínk~ ,~ov~h clz.f'zem~k~~, jes! zapotřebí, by byly 
ustanoveDl v tuzemsku .. I • y. orma ~1. a) ze vec mohla podle 
cizím (§ 80 čís. I ex ř) bn~ usno~h platnych býti zahájena ve státě 
před cizím sou'dem ~eb ~ř~ze obs~~~ nebo 'nařízení, jímž bylo řfzení 
ní~ má býti exekuce vedena doe~a~~tLenok byl(o§ dor~~e,no osobě, proti 
~I.nka pod a) uvedená není odl .' c ru, ou ,80 CIS. 2 ex. ř.). Pod
pnpadě splně:na. Jak vysvítlze e n:;.z?:~ o~volaclho soudu v souzeném 
~:~Iovány jen úroky ze zhOdnocinl,su 1!re n~ho 6?udu Y Altoně, byly za
JIZ zaplacené a důsledkem toh '" I puv~dne klllhovne zajištěné avšak 
ního soudu byla po'dle žaloby ~p~:n~alllkl~~~!tledáv~~. Příslušno~t úřed. 
o~tavec j. n. mohou žaloby o s'Plně'nt s~ IS e sp}lllste. ?odle § 88,prvý 
mls~a, na kterěm smlOUVa podle doho~~~~v~ býti p,od~'ny u soudu toho 
v.anym a musí úmluva ta b'ti k'; .I.S ran má! být! splněna žalo
odsta'vec j. n. jest užší nelkof:~a~~~~ I.'Stlllta°U. Ustanove'ní § 88, prvý 
neboť vyžaduje listinn' ůk ,JISl us ~oyení § 29 něm. c. ř. s. 
kaz~ebyl u lÍředního s~!cIu :Á.f o~~luye spl~lste.Jakový listinný prů~ 
uroku ze zhodnocené pohledá k t VUh bec l?;ed}~zen, Spor o zaplacení 

v y nemo I tudlz byh podle § 88, prvý od-
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stavec j. n. u úředního soudu v A1toně zahájen, bez ohledu k tomu, zda 
se považuje zažalovaná úroková pohledávka za nárok z pohledávky pů
vodně knihovně zajištěné nebo za úplně samostatný nárok ze zákona. 
Příslušnost úředního soudu v AItoně jako soudu věci obtížené podle 
§§ 81, 91 j. n. nepřichází již z toho důvodu v úvahu, poněvadž podle ža· 
lobhího žádání nebylo se domáháno zástavního prá!va. Av.šak úřední 
soud v A1toně nestal se příslušným ani prorogací ve smyslu § 104 po· 
slední odstavec j. n., poněvadž příslwšnost [a byla by tu jen v tom pří
padě, kdyby žalovaný, neučiniv včas'ně námitku nepříslušlllysti, v hlavní 
věci byl ústně 'projednával. To se však nestalo, neboť po,vinný se k roku 
o žalobě vůbec nedostavil, tak že proti němu byl vynesen rozsudek pro 
zmeškání (rozhodnutí býv. nejvyššího soudu ve Vídni .ze dne 9. května 
1900, čís. 5021, sb. min. v. 244). Ježto exekuce již pro nedostatek poct
mínky v § 80 čís. I ex. ř. uvedené neměla býti p(yV,olena, netřeba se za
bývati uplatňovanými odvolacími důvody neúplnosti a vadnosti řízení 
a nesprávného ocenění provedených důkazů směřujícími proti zjištění 
prvého soudu, že žaloba byla dluž'níku doručena k vlastním rukám.· 

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

Důvody: 

Jež!() jde '0 exekuci podle německého titulu exekučního, jest věc po
souditi podle vládní vyhlášky čís. 131/24, a to především podle § 328 
čís. I německé,ha civilního řádu soud'ního. O příslušnosti německého 
soudu procesního podle předpisů zdejší jurisdikční nonny měl uvažovati 
soud ,prvé stolice již před povolením exekuce, neboť měla podle § 55 
exek. řádu náležitost ta býti prokázána navrhovatelem v exekučním 
návrhu. V písemném rozsudku připojeném k exekučnímu návrhu není 
však zmínky o příslušnosti německého soudu procesního. Povinný ne· 
bránil se povolení exekuce rekursem, nýbrž vznesl odpor podle § 83 
ex. ř. a lze nyní uvažovati jen o tom, zda jsou tu zákon'né l'admínky pro 
povolení exekuce uvedené v §§ 79 až 81 ex. ř., v souzeném případě po
dle poslední věty § 79 především také ve vyhlášce čís. 131/24. Povinný 
pC\přel mimo jiné též přísluš'nost ně\neckéhoprocesního soudu a jest 
,uvážiti, zda soud ten byl skutečně přísluš'ný po'dle československých 
zákonů, Podle § 41 j. n. jesrl: příslušnost zkoumati podle údajů žatobco
Yých. žaloba jest přiložena, ale co' do příslušnosti soudu nepraví se v ní 
více, než že německý soud je příslušný jako soud místa plnění (Oericht 
des Erfiillungsortes) a žalovaný že 'bydlí v Československu. Uvedené 
údaje ,nestačí k přesvědčení o příslušnosti němeokého soudu proti po"in
němu, jenž bydlí v éeskoslovensku, neb()ť bylo za nedostatku listiny 
třeba skutkových údaj1l., z niclťž by se dalo dovoditi podle § 88 j. n., že 
šla o smlouvu, jež podle dohody stran měla býti splněna žalolvaným 
v místě procesního' soudu. Údajů těch není v žalobě. Odvolací sooo po· 
soudil, vyhověv odporu, věc správně po právní stránce. 
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čís. 10763. 

žádati o rozluku podle § 17 rozl . . h~;Ž..viny bylo manželství rozvedeno .~akt ltst op~ávně? ! manžel, z je
pncd dobrým mravům. s o u a loze, lec ze by se návrh 

(Rozh. ze dne 8. května 1931, R I 313/31.) 

~ žalobě manželky bylo manželství r z 
man zela. Návrh manžela by byl ~ vedeno od stolu a lože z viny 
§ 17 rod zák., s o udp r v é s f ~ovo ena . r~zluka manželství podle 
napadené usnesení potvrdil. o I ce zamltl, rek u r sní s o u d 

N e}v y š š í s o u d zrušil usnesen' b .", 
prvému soudu by nehledě k o <Oj' I o ou l!1Zs~ch soudů a vrátil věc 
o návrhu šetře~í a' znovu rozho~1 UZl emu zamltaC1mu důvodu, provedl 

D li vody: 

Dovolací stížno'st důvodně v týk' •. , 
usnesením nižších soudů (§ 16 n~s ř, zr)eJm~u dnezákonnO'st ~rovnalým 
va'tel byl rozsudkem ve sporu p. ~z. d po u z okoln.ostl, ze navrho
zahájeném, uznán sám vinným °r~~~~~e~ _stolu ,a I~~e~ Jeho, manželkou 
d??1)'m mravům, kdyby manželu J·eh. '{ 9oyoz~JI, ze by ~dporovalo 
z]1stena _ mělo b' ti h' " o:, vy ~cna Vma na rozvodu byla 
svo~ení manžela rIzvo~e~n~~~i~~:h~' :t:a,h o rozl~ku, m~n~lství bez 
vemm prvého odstavce § 17 rozl tik I ~\ so:t prezlraJI, ze uslano
znáno oprávnění, žádati za rozluk~ m n·· I tO, a emu z .manželů při
vod za dalších podmínek § 17 ro I \ze s Vl pa ~odklade sporu o roz
k rozvodu došlo z vin manžel z. za ona a z.e zakon nerozlišuje, zda 
h? tak~ neVYlučuje, b~ se žád~s~í r~~~~~a~anz~l~ví žá~ajícího, a tedy 
zakonneho predpisu lze ovšem fi ". roz u y. YYJlmku z tohoto 
rozluky příčil dobrým mravům ~t pus~~, kdyby s.e navrh na povolení 
okolností případl!, a usnesení 'nižŠr~u~ o d~~ku Jest v3í~k ~ešiti podle 
.s ustanovením § 17 rozl záko'n . ' .?u. u JSou ve zreJmem rozporu 
~ádati o rozluku již pr~to ŽJ a, uplra]1-h v této v~i stěžo'valeli právo 
.rozvod z 'eho vi Z .'. e ve spoTu rozvodovem bylo uznáno na 
§. 17 rozl záko~I' pr~v~:ft~;t~!~~dovych, na ii~hž P?dkladě je\St podle 
,rnkterak neplyne, že stěžovatel USilo~:lozhodnut~ o za~osh ~a rozl~ku, 
,SPOTU navrhl zamítnutí žalobv m •. o rozvo :'1lanzelstvl, nebot ve· 
?yly zjištěny, neOjJodstatňují zá\rě'ra~~el~~. a ~n; duvo:ly rozvodové, jež 
zadostlo rozluku sleduje záměr ll' s e;ova e spo~m o rozvod anebo 
ani jinak v chování stěžovatele ~ni y ~anzel~u hmotne poškodil, a nelze 
spatřnvati jeďnaní příčící, db' v Jeho pavrhu na rozluku manželství 
řádné stížnosti jeho v hO'vě~i o rym m~avum. Bylo proto dúvodné mimo
žov~tele jeu z ;:lt\vodU: že se pH~f~dbn~ usnesel!í, zamí~jkí žád2st stě
-k predpisu § 17 rozl. zák se us 't'o .. rykm mr~vum, zrusI!t a se zretelem . nes 1, 1a ve vyroku uvedeno. 

- čís. 10764 - 639 

čís. 10764. 

Obchodvedoucí není po zákonu oprávněn příjímati s účinkem pro 
principála výpověd' z obchodních místností. 

K platnosti výpovědi z nájmu se sice nevyžaduje, by byla osobou, 
jíž plati, přijata, výpověď všák působí proti druhé straně jen, stala-Ii 

se k ní nebo k jejímu zmocněnci. 

(Rozh. ze dne 8. května 1931, R I 324/31.) 

Žalobkyně dala mimosoudní výpověď z prodejny žalovaného tím 
způsobem, že v prodejně ústně prohlásila obchodvedoucímu, že dává 
.žalovanému mimosoudní výpověď. N a základě této mimosoudní výpo
vědi podala žalobkyně na žalovaného žalobu o vyklizení prodejny. Ža
lovaný, když mu byla doručena tato žaloba, pod,al námitky pmti mimo
soudní výpovědi, jež pro' c e sní s (> udp r v é s to-I i ce odmítl. 
Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a. vrátil věc prvémn 
soudu, by, vyčkaje pravomoci, o námitkách jako včas podaných dále 
jednal a ve věci wzhodl. D ů vod' y: Žalobkyně podala na 'žalovaného 
žalobu O' vyklizení prodejny, kterou má žalovaný pronajatu v jejím domě, 
tvrdíc, že žalovanému dala 21. března 1930 výpověď s vyzváním, by 
pronajaté místnosti byly vyklizeny 1. dubna 1930, že výpověď byla při
jata a námitky nebyly proti ní podány. Tato žaloba doručena byla ža' 
lovanému podle zpátečního lístku 23. dubna 1930. Obdržev žalobu, 
podal žalovaný k soudu námitky proh vý'pověili V' žalobě uvedené -
aČ ji popřel, 'z opatrnosti, a námitky ty došly na soud -26. dubna 1930, 
tedy třetí den. První soud zjisti! bezvadně, že žalobkyně 21. března 1930 
v prodejně žalovaného prohlásila, že dává žalovanémll mimosoudní osmi
denní výpověď, by se ,do 1. dubna 1930 vystěhovaL Sourlto· sice vý
slovně nezjišťuj'e, je však patrno z celé souvislosti .dalších úvah, že má 
i za zjištěno, že se prohlášení tO' stalo k obchodvedoucímu Aloisu ,L-ovi. 
První soud zjistil sice dále, že .obchod'vedoucímu L-ovi bylo zakázá:no 
zastupovati žalovaného ve věcech nájemních a že také byla zrušena 
v poštovní plné moci stať o oprávnění k samostatnému jednání ,ve věcech 
nájemních, poněvadž však ve smlouvě služební néní prý řeči o mimo
soudní výpovědi a nájemních věcech, pelze prý tako,véto vnitřní obme' 
zení plné moci proti žalobě (VÝPClvědi) namítati. Uvažuje o povazesl

u
-

žebního poměru Aloisa L-a k žalovanému a o rozsahu plné moci podle 
§ 47 obch. zák., má prvn.í soudce za '.to, že výpověď .daná obchodnímu 
zmDcněnci jest účinná ,i pro žalovaného a, pon~vadiž .obchioclvedoud 
výpověď neodmítl, mohla prý žalobkyně prilvem ,před\pokládati, 'že 'vý
pověď by,la přijata, pokud se týče, že námitky, any !1ebyly podány do 
W d'nů od 21. března 1930, jsoU opožděné, a musily proto býti odmít
nuty. SHžnost vytýká především, že mělo ve věci býti rozhodnuto .roz
sudkem, nikoli usnesením, to však nep'l'álvem. V této věci, ač již byla 
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pc>dánažaloba O vyklizení, :zahájil první soud nový spor o 'námitkách. 
§ 572 c. ř. s., ustanovuje sice, že v rozslldku má býti vyřčeno, zda se 
uznává vÝ!pověď za účinnou, no však před.pokládá věcné projednání 
námitek a rozhodnutí o nich. Uzná-li však soud, že námitky jsou opož
děné, třebaže musil !prováděti o tom dúkazy ,a činiti skutkovátjištěl1í, 
má je podle § 571 c. ř. s. odmítnouti - bez jednání. Ustanovení to jest 
kategmické a platí pro vyřízení námitek.v každén období řízení. Jest 
tudíž forma rozhodnutí, jež věcně o námitkách nerozhodovalo, správná. 
Otázk,a, zda mimosoudní 'výpověď měla zálmnné náležitosti, a vývody 
stížnoS!ti tét(} otázky se týkající mohou zůstati nepovšimnuté, neboť 
i nevhodné, pokud se týče zákonným pOž!i1davkům ne'vyhovující výpo
vědi jest čeliti jen námitkami. Jsou-li námitky oppžděné, nemohi1o by se 
přihlédati ani k námitce, že nelze prohlášení žalobkyně pokládati za 
platnolu výpověď. V tom~o období siporu jest rozhodná jedině '()tázka, 
zda byly námitky podány včas. Nemůže býti o tom pochybn()~í, že 
Alois L. jest k žalovanému v poměru obchodn:ího zmocněnce po rozumu 
čl. 47 ,obch. zák. RoZ'Sah plné moci takového :zm()cnencestanpven jest 
v tomto zákonném ustanovení a obmezení tohoto, rozsah u 'nemůže býti 
třetím osobám namítáno, nebylo-li jim o,známeno (čl. 55 obch. zák.)'. 
Tato plná moc vlltahuje se k oněm jednáním a právním účinkům, které 
provozování živnosti, y níž obchodní ,zmocněnec jest ustanoven, oby
čejně s sebou přenáší. Pro jiná právní jednání vypočtená v druhém 
odstavci potřebuje zvláštní pln,ou moc. Nemůže býti o tom pochybnosti, 
že zmocněnec, jenž jést ustanoven k vedení prodejny, není mocí zákona 
(čl. 47 obch. 'Zák.) zmocněn disponovati obchodními místnostmi jinak, 
než k provozování živnosti mu svěřené, a že nenáleží k jeho .zákonnémll 
zmpcnění, prodejní místnosti, jež mu byly odevzdány, opu'stiti a do ji
ných se nastěhovati. To není jednání, 'které pIlovozování žIvnosti oby
čejně s ,sebou přináší, neboť změna obchodních místností, jak je i .laiku 
známo, má vždy :v zápětí možnost ztráty zákaznictva, 'a obchodníku 
vždy záleží na tom, by udržel své m'í'stDiosti na témže místě, najmě, je-Ii 
polohou výhodné. Již ta,oo úvaha musí vésti k názoru, že obchod vedoucí, 
pokud nemá prokuru, není zmocněn k žádnému právnímu jednání, jež 
by mělo za účel :změnu prodejních místností. Z ustanovení čl. 47 bbch. 
zák. nelze ,tudíž dovozovati, že jest obchoiWedouci také oprávněn při
jímati & účinkem, zavazujícím principála, výpověď z obchodních míst
ností. Naopak z druhého odstavce čl. 47 obch. zák. lze .davoditi opak. 
Při krátké, třídenní lhůtě pro podáni námitek, jež by se při předpo
kladu oprávnění obchoovedoucího k přijetí výpovědi musila čítati ode 
dne, kdy mu byla, dána, nezbý,valo by mnohdy ani času, by byl zaměst
navatel uvědoměn. Obchodvedouoí byl by nucen, po případě sám !podati 
námitky. Toto dprávnění by mu musilo být důsledně přiznáno, neboť, 
kdyby se mu přiznalo oprá'Vnění, výpověď přijati a tak místnostmi .dis
ponovati, musilo by mu býti přiznáno. i ,oprávnění učiniti výpdvěď hez
účinnou. To by však znamenalo vedení sporu, a k tomu podle druhého 
odstavce čl. 47 obrn. zák. bez zvláštní plné moci není oprálvněn. Je sice 
pravda, že mimDsoudní výpovědi nemusí býti doručeny do Vlastních 
rukou a že tudíž obdDbně nemusí ani ústní výpověď oána býti přímo 
nájemníkovi, tu žalovanému, to však neznamená, že výpověď může býti 
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D ů vod y: 

"t . de zda totiž obchodvedoucí 
Rekursní soud rozřešil otáz~u, 9 .. n1Z tl!- 1 " c>věď kterou žalobkyně 

Alois 1.. byl oprávně!1 pla~n~ pnlm,o~i:m{P rohlá~i1a ústně jen j~mu, 
ohledně pronajatých ':llstn~slt }aloyan~hodnull také odůvodnil. N~zor 
s rávně a v podsta!e spr~vne sve ro, , kladné odpovědi na otazk~ 
davolací stížnosti" zel ;;p~ayns~io~~;c1~~isa 1.-a, jest mylný. I?o~ola~1 
plyne z ustanovem s ~ze m , 1 u má při tom na mysl!. ,ce. -
stížnost neudává, ktere ustanovem"sm o aT! Služébní smlouva neude1ule 
kového obsaht;- sml~uvy p,lyne, SPIS~/tt"~i místnostmi nějak yládnoutl , 
obchodvedouclmu vys~ovne pravo, ~afiti získati mrstnoslt zalovanou, 
n'brž zavazuje ho, ze se ,nebud~. \ a rohlašuje, že obchodve?ou,cl 
n~jaté pro sebe nebo pro neko~o ]1njed~áv~ti zejména že není opravn~n 
není oprávněn jménem fIrmy n~co vy , 'v" měry a že není zm<lcnen 
řijímati za žalovan01:l so~~?1 ~eb, danoY:ké{oli p~dání činiti. Z těch~o 

li u úřadu zastupovah a lepm )~ege~ ) že žaJ!ovaná firma klade zna,c
ustanovení smlouVY plyne, l~?n~'~~n~:ti' zachovala pro sebe, jednak, z~ 
nou váhu na to, by SI n::,p e: a ni cokoli vyjednávah ne;1o ]1 
nedávajíc obchodvedonclmu l'ravo\ z, nez lnomornuje nad meze cl. ~ 7 
v důležitých věcech z~stup<:v~lt, ,h~ ~~~o d:konce k vyrizování výpov~ldl 
obch. zák. a proto a?1 k, pflJlm~n1 , ostavení nelze ob~hod'.'edoucl lJ 

z nájmu. Při takov~m le~o, pravm~ ga b výpověď přilalllen v to~ 
míti za oprávněna, ltm men~ za l'0vlf 'aio/ané Svěřila-Ii mu žalobkyne 
smyslu ak t0n;'u úč~lu, by II .~Z~~:ilil ~ omenuÍ-1t splniti ú:ko~, j~iž m~ 
přes to tento ukol, ld~ na lell 'M i 'Pje též názor dovolacl shz!l0&Íl, 
svěřila proti jeho povmnostem. 'kY lny sobě I' en když je tu moznost, 

'ď " by' ti dána ktere o IV o , , postačí že výpove muze , b' r kterou byl zamyšlen, a z~ , ' 
že její projev b~~ dodan oSO e~lctě~a aneb zvěděti mohla. Tr.~<lZe s~ 
že osoba ta o, leJI,m plole;TU dZ b" výpověď byla osobo~, J:: platJ, 
k platnosti vypovedl nevyza uJe, J, 'm l'ednáním ktere muze prah . , ť 'vY'P' ověď prece pravm ' , , Mo 
také přijata~ zU,s ava. . . -li se-k ní nebo k jejímu 2l~I1O'~ne~1. .. 
.druhé osobe pUSOblŤ!. len, st~~'l "tější právní a hospodaske nasled,ky 
houf s ní býti spolenL!1eJ ue~~ o 'mu a nejprvotnějším zák}adum 
pro VYPovídaného a pnctlo bb' f p I dařbith zůstaveno náhode, zda 
právního řádu, kdyby mohlo . y! na ~ zví Bylo tudíž schváliti n~z.?: 
a kým vypovídaný ?.tomto, prole~gv~~~ a n~třeba se obírati také teste 
rekursního soudu JIZ ~,tech~o , h . o předpis § 101 .a nasl. c. 1'. s. 
otázkou, zda jej lze opnÍ! s uspec em I 

čís. 10765. 

. I třetl osobou k zajištěni pohle-
postupem pohledávek pos~upde e ~t I pohledávky Postupoika za 

dávek postnpníka za postupItelem zus a y. 41 

Clvilni rozhodnutí XIII. 
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postupitelem co do pravosti, splatnosti a žalovatelnosti nedotčeny, a jest 
při vymáhání pohledávek postupnika za postupitelem lhostejno zejména 
i to, zda dříve, než žaloval, postoupil zpět postupiteli pohledávky po
stoupené mu k zajištění. 

Postoupeny-Ii pohledávky k zajištění, jest tomu, nebylo-Ii nic jiného 
ujednáno, rozuměti tak, že postupnik má jménem vlastuim a na účet 
postupitele postoupené pohledávky vybrati a po případě i soudně vy
máhati. ·útraty s tím spojené jdou, nebylo-Ii nic jiného ujednáno, na 
účet postupitele. K těmto útratám patři i náklady mimosoudního vymá
hání, jsou-Ii k uskutečněni práva nutné a účelné. 

(Rozh. ze dne 8. května 1931, Rv I 640;30.) 

Zalobce domáhal se na žalovaném zaplacení kupní ceny za dodané 
zboží. Stalo se nesporným, že žalovaný postoupil k zajišténí této po
hledávky žalobci svou pohledávku za spolkem K. Pro ce sní s o u d 
p r v é s t o I i c e ž<lJlobu pro tentokráte zamítl. O d vol a c í s o u d 
uznal žalovaného povinným zaplatiti žalobci zažalovanou pohledávku 
proti tomu, že žalobce postoupí žalovanému zpět pohledávku za spolkem 
K. O ů v o cl y: Jest nesp'Orno, že pohlec1.úvka žalovaného za spolkem 
K. byla žalobci postoupena k zajištění jeho původního nároku. Spor
nými zůstaly jen právní účinky toholo postupu, zejména otázka, zda 
,při postupu k zajištění může postupník vymáhati svou původní pohle
dávku za postupítelem dříve, než postoupenou p'Ohledávku postoupil 
zpět. Soud procesní řeší tuto otázku ve smyslu záporném a vzhledem 
k nesporné okolnosti, že žalobce zmíněnou pohledávku žalovanému do
sud zpět nepostoupil, zamítá žalobu jako předčasnou pro tentokráte. 
S názorem tímto však soud odvolací se nesrovnává. V souzeném pří
padě jest předmětem názoru žalobcova a proto právním ·důvodem za·· 
loby trhová smlouva, pokud se týče nárok na zaplacení zbytku trhové 
ceny za dodané zboží a teprve v druhé řadě eventuelní nárok na náhradu 
škody ve smyslu § 1397 obč. zák. Vzájemný nárok žalovaného směřuje 
k vyúčtování postoupené pohledávky a k vydání eventue1ního přebytku, 
po případě k zpětnému postupu dosud nevydobyté pohJledávky za spol
kem K. žalovaným žalobci postoupené a jest proto věc posuzovati podle 
zásad vyslovených v § 469 obč. zák., pokud se týče § 1052 obč. zák. 
o vzájemném plnění. Neboť postupem pohledávky žalovanéh'O za spol
kem K. zůstala žalobcova pohledávka za žalovaným co do pravosti, 
splatnosti a žalovatelnosti nedotčena. Vyslovil-li pak žalobce již v ža- . 
lobě ochotu, že p'O zaplacení zažalované pohledávky žalovanému vydá' 
další vyrovnací kvoty, které od spolku K. obdrží a jemu pohledávku za 
spolkem K. zpět postoupí, nelze žalobu zamítnouti ani pro tent'Okráte, 
nýbrž jest žalol:rě o zaplacení zbytku trhové ceny za dodané zbozí, po"' 
kud jest prokázána, vyhověti, ovšem ale pojati do výroku rozsudečného 
vzájemný závazek žalobcův, a to i z úřadu. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného. 
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o ů vod y: 

_ . , , s od čís. 7101 bylo arci~' vy-
Rozhodnutím uvereJnenym ve Sti ~'vk~ k zajištění pohledávky po

sloveno, že, byla-h P?stoupena .P~ž ~o~u v souzeném případě -,_ Jest 
stupníkovy ,za po~tuPItelde,!, k Ja tupní'kovy proti postupiteli odloze';l~. 
s latnost puvodm pohle a~ Y pos , í názor a vy-slovil a bl1ze 
l'1e nejvyšší soud dodatečn~}r:1~1;t~Po:~i}.K.ll"'š~opo'lf"č'[Š'-'S1l95 že po
odůvodnil v rozhodnutí UVerejll nem, ~~ S' . b~u 'k zajištění pohledávek 
stupem pohledávek P?stupitel~ f~ ,t~ohl~d~V'ky postupníka za P9st~pí
postupníka za postu!llte1ert:u1. a 1 žalovatelnosti nedotčeny, a z~ J,est 
telem co do pravostI, sp a os " a postu itelem lhostejno zeJmena 
při vymáhá~,í pohle,d~vek PfstuP~,kp~s~ouPil p~stupiteli pohledávky po-
i to, zda dnve, n~z, :a~ova , zpe í soud nemá příčiny, proč by se na
stoupené mu ~ zaJls~em. Do,:"ola~., 'těnému to tím spíše, an neo~: 
vrátil k právmmu nazorl1 pahm

j 
J!Z fPuS který' jest abdobný jako pn 

povíc!á. předpo~lá~ úmys,u s ran~ní_li zvlášť umluven opak, !le
zřízení zástavmho prava, kd~ zasá~v~,,~u a nemusí býti vrácena. pred 
vylučuje žalobu pro!! OSO]J:';I'n;U ~z~díž dovolání opodstatněno a ze-, 
podáním ž~loby. '1,. teto ~flCl~e t~~I n dovolatel výro.kem, že z~plac~nl 
jména nem ve svych prav,ec , 1 \ce žalovanému zpět postoUP! pO,11e
státi se má proh tomu, .. :e, ,,;a o ce eb la . eště vybrána. Ale dovo·· 
dávku postoupeno~ k z~JIstemb ~okU~t~up~na_h pohledávka k zajištění, 
lání ani jinak nem v pravu, ,~e o. 'j!"ť ujednáno podle pravidel poch
jest tomu, nebylo-li niS jir;e o) zvas 'f tak že' postupník má jménem 
vých styků (§ 914 obc. zak. rozume 1 né' 'Ohledávky vybrati a po 
vlastním a na ~čet P?~tuPltele, go~to:lríývá P že útraty s tím spoj~';Ié, 
případě i s?udn,~ vyma a!I" z ce oz 'ež se 'zde nestala, jdou ';Ia ucet 
vyjmouc opel pflpad opac;te dohlo~YI" aJ rci i náklady mimosoudmho vy-

. tIK těmto útratam na ez '"" 
~1~~~~,e i~~u-li k uskutečnění práva nutné a ucelne. 

čís. 10766. 

bč zák není jen nebezpeči úplné 
»Nebezpečlm« ve smysl1!,,§ 52,0 o : s rfi věci nebezpečí, že se 

zkázy věci; stačl i nebezpecl ~ ~patne t!e ~mda 'kterou nebude lze 
zhorší podstat~. věci, nebezpect, ze nas , , 
snadoo napravIti. 'k odstoupeni věci nebo naroku 

Předpokladem eventuelniho nar,? U,:a není by se zajišťovaci nárok 
na trpěni soudní sprá~ (~ 520

k
Ob;: z~č~ že poživatel nechce zajištění 

ukázal býti neprovedltelny exe. UCl, ~, ' 

poskytnouti nebo je poskytnoult nem~~;llík.y a pořlzení, jež podle § 513 
Důkazní břímě, že jde o .opravy, ,'.' tele a že ročm výtěžky z ne

obč. zák. obstarati jest povmnostt p,~z!~al n1kl náklady s tím spojené, 
movitosti dostačuji k tomu, by poz1va e 
stihá vlastuíka, 

(Rozh. ze dne 8. května 1931, Rv I 143/31.) 41" 
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, Žalovaná postoupila žalob' dO 
pravo d?životního požívání. {j ž~mb;;e zahI~adou" vyhradivši si k domu 
zalo::ana neudržovala nemovitost ~e e, t o mz tU) de, tvrdil žalobce že 
opat:ovaJa z jejího výnosu zdokon ~ ayu, v !1en:ž )i převzala, a' ne
movItostI:. I navrhl žalobce b b I aIOVa?I, do~lnovam a obnovován' _ 
y,mna zajIstiti žalobci pod~taiu ~e':n~z~anf p(~avem, že žalovaná jes~ ;~_ 
Jl~tooty ve smyslu § 1373 obl' zák Vl JS} ,o,mu se zahradou) dáním 
§am a o?novo'vání podstaty 'nem~v~~~i r:eOva,~I, ~dok~nalování, doplňo-
d~7( ~. r. s. nebo přenechati nemovitosti žal 6S1,. ]~k Jl soud urči podle r y ne nebo dáti do soudní správy P o Cl ]~ o vlastníku za slušné 
1 c e Uznal práNem, že žalovan' .' r oe e snl" S o udp r v é s to-

hr,adoll bez ohledu na l'el'í pra'vac Idest.pOVtlI~na trpeti, by dům byl Se za-
správy t d OZIVO mho 'pOZ" 1" ' , d' ,a o po exekucí do 14 dnů K ' " 'lam an do soudní 
: o u d, n~padený. r?zsudek potvrdil. . D ůo~~olan.I zalova~é ? d ~ o I a c í 

OUzem V;CI ~patřule odvolatelka řed v" d y. N.espravne pravní po
§.520 obc. zak., ano není proká P ~ SIm v, tom, ze tu není podmínek 
V~Cl. Podle. § 509 obč. zák. služ~~~~,ze ~~O~I ?~bezpe~í zkázy služebné 
~ecI beze ~~eho omezení šetříc podst ~t p~z~vam le~t pravem užívati cizí 

aZUle pozlvateli, by jako dobrý ha y. d ,s. ano,:em § 513 obč. zák. při
stavu, v němiŽ ji převzal a z v' ospo ar. sluzebnou věc udr!Žoval ve 
novy. Ze SOUvislosti těchto zák~~~~u hopatroval opravy, doplňky a oh. 
podstaty služebné věci jest tu již ut:;'1 ~sta~ovem plyne, že porušení 
z,: Požívatel zanedbal povinnosť " e ~-} z oršení yžíváním nebo tím 
mm § 513 obč. zák. takže . est ,y:,c u rzovďÍI, ulozenou mu ustanove~ 
z~oršení ~ěci, jež za~inil. J~st ~~fta~~1 zodpo~ědný vlastníku za každé 
z~k. hrozI podstatě nebezpečí i teh;I 1 za .to, ze P? rozumu § 520 obč. 
veSl, služebné užívá, a z nedbání y, kdyz ze .zP~sobu, jak požívatel 
pozlvateli, hrozí nebo clokon .. ;povmnoslI ulozene v § 513 obč zák 
~ehné. Soud první sto lÍce zji~~l~á~:~tal? I?~st~tné zhoršení vě~i slu~ 

'rady,. které svědčí o značné sešlosti, y 1., n;, e9;'ch, částí srtavby, i za
~ ~JlslIl dale, že vadný stav staveb' dolycnych castI stavby a zahrady, 
JeJlc~ jest ohrožena tím že neb I 1 ~a~rady Jest zaviněn a tak podstata 
nosl! dobrého hospOdáře Nel Y, u :zovany ve stavu, jakž jest povin
O~ŮV?~uje odvolání poukazem ir:~~ae zho~nocení znalec~ch důkazů 
~ehoz Jest POVinností vlastníka . nov~':ll § 514 ob. obc. zák., podle 
ufr~ty stavby, jež se stářím budo~Ikoh bPozlyatele, by obstarával na své 
týkavtomto směru zároveň 'ako n~úne o n,:~od0.u .staly nutnými, a vy
nezJlshl, které ze zjištěných 1ávad byfln~st ~lzem: :€ soud první stolice 
st;amh bylo podle § 514 obč zák y .fU II pr~'Ve uvedeného, jež od
Vytky tyto nejsou opodstatněné n b'l~v~nnosh zalobce jako 'Vlastníka. 
u ~oudu prvé stolice námitky' ne~i~ila za ovana v ,tomto směru v řízení 
t~kze nemel soud první stolice ř--' b a sku!kove okolnosti netvrdila 
dIC k tomu, že ani v řízení ~dI~lllY" y se otazkou tou zabÝ'Val. Nehle: 
okolnosti" nelze se tím ani odvol ol~clm odvolatelka neuvádí s,kutkové 
'~ novotu"k n~ž ,nelze podle § 482 ~c~mu sO?du ,zabývati" poněvadž jde 
uplnost nzem vyty'kana' odvol' , . . s. v nzem odvolaclffi hleděti Ne. .. ť ' amm v tom " • . , 
neZ]IS ll, zda výnos služebné věci t.. b smeru, ze soud první stolice 

s aCI, y z neho mohly býti opatřo. 

- čís. 10766 -
645 

vány opravy, doplňky ~ obn?vJ: věci, není odůvo?něna, po~ěvadž žalo
vaná strana v tomto smeru namltky u soudu prvm stolIce necmIla, a, ne
hledíc k tomu, že ani nyní netvrdí konkretní skutečnosti v tomto směru, 
nelze k tomu bráti zřetel, poněvadž jde o novotu podle § 482 c. ř. s. 
v odvolacím řízení nepřípustnou. Odvolatelka uplatňuje jako nesprávné 
právní posouzení věci, že prý žalobní žádost není odůvodněna proto, po
něvadž žalobce mohl žádati jen, by žalovaná provedla opravy, pokud je 
k nim zavázán poživatel, nebyl však oprávněn žádati zajištění. Toto sta
novisko žalované jest však vyvráceno hořejšími vý'Vody, podle nichž jest 
zjištěno, že žalobce prokázal nebezpečí pro podstatu nemovitostí ze způ
sobu vykonávání služebnosti jich požíVání žalovanou a z opomenutí po
vinnosti udržování služebné nemovitosti, kterou žalované ukládá usta
novení § 513 obl'. zák., takže jsou tu podmínky pro nárok žalobce na 
poskytnutí zajištění žalovanou po rozumu ustanovení § 520 obč. zák. 
Posléze uplatňuje odvolatelka jako nesprávné právní posouiení věci, že 
žalobce mohl žádati nejvýše jen zajištění, a že předčasnou jest even
tuelní žalobní žádost o přenechání věci za odbytné a dání věci do soudní 
správy, poněvadž podle § 520 ob. zák. obl'. může takováto žádost býti 
podána jen, když zajištění nebylo dáno, a předpokládá prý proto tato 
žádost pravoplatný rozsudek odsuzující ke složení jistoty a provedení 
bezvýsledné exekuce, Toto stanovisko odvolatelky jes,t však v rozporu 
s doslovem a s duchem ustanO'Vení § 520 obl'. zák. V druhém odstavci 
tohoto zákonného ustanovení se praví: »nebylo-li (zajištění) dáno, bu, 
diž věc přenechána buď vlastníkovi za slušné odbytné nebo podle okol
ností dána do soudní správy«. Podle doslovu tohoto ustanovení nemůže 
oprávněný, bylo-li uloženo poživateli, by poskytnul vlastníku služebné 
věci zajištění podstaty, domáhati se exekucí poskytnutí zajištění, nýbrž 
může jen, nebylo-li zajištění dáno, domáhati se toho, by věc buď byla 
přenechána vlastníku za slušné odbytné nebo podle okolností byla dána 
do soudní sprá'Vy. Z toho jest zřejmo, že jest ponecháno na vůli poži
vatele, zda chce zajištění dáti, čili nic, s tím ovšem, že, nedá-li zajištění, 
bude věc k návrhu vlastníka buď přenechána vlaslIlÍku za slušné odbytné 
neb podle okolností dána do soudní správy. Ana žalovaná za sporu pro
hlásila, že, bude-li jí uloženo rozsudkem, hy dala zajištění podstaty slo
žením jisté částky ať v hotovosti neb v cenných papírech nebo jinakým 
způsobem, jmenovitě ručiteli, zajištění poskytnouti nemůže, a tím pře
dem odmítla dáti zajištění, nebylo třeba, poněvadž by to nemělo smyslu, 
aby jí rozsudkem předem bylo uloženo, by dala zajištění. Posrtupoval 
proto soud první stolice správně, když, shledav podmínky, za nichž jest 
žalovaná podle § 520 obl'. zák. povinna dáti zajištění podstaty, rozhodl 
hned o eventuálním žádání žalobce, by služebná nemovitost byla buď 
ponechána vlastníku za slušné odbytné nebo podle okolností dána do 
soudní správy. Soud první stolice zhodnotil tudíž správně provedené 
důkazy a posoudil správně věc po stránce právní, rozhodnuv, že žalo
vaná strana je po'vinna trpěti, by nemovitost bez ohledu na její právo 
doživotního požívání byla dána do soudní spriwy . 

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. 



- LIS. 1U/OO -
646 

D Ll vod y: 

Dovolání napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacích důvodů 
čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s. S právního hlediska (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) vytýká 
dovolatelka, že žalobce nebyl oprávněn použíti ustanovení § 520 abč. 
zák a žádati zajištění podstaty nemovitosti, neboť bylo prý na něm, by 
předem žádal na žalované provedení oprav, k nimž jest podle § 513 
obč. zák. povinna. Tato výtka neobstojí, neboť podle § 520 obč. zák. 
může vlastník na poživateli, je-li nebezpečí, žádati zajištění podstaty 
věci. Nebezpečím ve smyslu § 520 obč. zák. jest nejen nebezpečí úplné 
zkázy věci, stačí i nebezpečí ze špatné správy věci, nebezpečí, že se 
zhorší podstata věci, nebezpečí, že nastane škoda, kterou nebude lze 
snadno napraviti (viz Stubenrauch str. 724 a Krainz-Ehrenzweig 
§ 253). Není, jak mylně dovolatelka za to má, předpokladem eventuál
ního nároku na odstoupení věci, nebo nároku na trpění soudní správy 
(§ 520 obč. zák), by se nárok zajišťovací ukázal býti neproveditelným 
exekucí, stačí, jako v souzeném případě, že žalovaná poživatelka za
jištění nechce poskytnouti nebo poskytnouti nemůže (StU'benrauch, str. 
724). V tom směru stačí její prohlašení, že zajištění dáti nemůže, jak 
žalovaná učinila, a proto neprovedení exekuce by bylo překážkou 
eventuálního žalobního nároku. Oprávněnost nelze však upříti další výtce, 
že nebylo rozeznáváno nižšími soudy, zda stavební závady, znalci zjiš
těné, jsou takové, že je musí napraviti vlastník domu podle § 514 obě. 
zák., či poživatelka podle § 513 obě. zák a v tomto případě, zda opravy, 
doplňky a obnovy, k nimž by žalovaná podle ustanovení § 513 obč. zák. 
byla povinna, byla též s to niknouti z výtěžku požívané nemovitosti. 
Ukládá totiž § 513 obě. zák. poživateli, by udržoval služebnou věc ve 
stavu, v němž ji pievzal a by obstaral opravy, doplňky a obnovy z vý-

., nosu služebné věci. Vlastníka nemovitosti však stihá náklad na zacho-

f
l vání věci, pokUd přesahuje meze obyčejných oPTav, doplňků a pořízení, 
'I - d' - h pripa ajíC1ch na pozivatele. Nastane-li tedy následkem vek osti domu, 
1 následkem požáru, povodně aneb jiné nehody nutná potřeba znovu vy-

j I stavěti dům anebo jeho část, má poživatel jen povinnost vlastníka domu 
I o tom zpraviti (§ 514 obl'. zák.), stavbu provésti jeSlt však věcí vlasl
I níka. První soud zjistil posudkem znalců nejen potřebu oprav, doplnění 

a pořízení ( obnovení), nýbrž zjistil dále, že půdička přístavku jest zcela 
sešlá, že se záklop zakrytý plechy bortí, že krovy jsou shnilé, zjistil na 
promočené části krovu houbu, že zadní štítová zeď jest vybočena do pů
dičky, uhnilost sloupků altánu a nedostatek jeho stability, že vrátka jsou 
částečně rezem prožrána atd. Je tedy otázkou, zda jde o závady, které 
nasvědčují vetchosti stavení neb aspoň jeho jednotlivých částí, jichž 
odstranění by se dalo provésti jen znovuzřízením, jež od poživatelky 
podle § 514 obč. zák. požadováno býti nemůže. Odvolací soud vyhnu! 
se výtkám učiněným žalovanou v odvolání v tom směru pOUkazem k tomu, 
že jsou to novoty, že okolnosti ty nebyly žalovanou uplatněny v ř·í
zení před prvým soudem, přehlédnuv, že bylo věcí vlastníka, žalobce, 
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. . _ 226 c. ř. s.), že jde o opravy, d?p}ňky 
by tvrdil Jako z~lad zalob~ I~§ b - ák obstarati jest povmnosh zalo: 
a P?říze!1Í, k!e~\y?fě~ty ~ nemo~i~s~ d~stačovaly k tom~, abyt.Phosltu~~~ 
vane, a ze roenl .. od' břímě v tom smeru s 1 a o 
nikla náklady s tím sP?Jene. Pruvo ~l nost k tomu v žalobě tvrdil, že 
lobce. Žalobce též, uzn::va)e svou p~v~s odář ve stavu, v němž ji ?ř~
žalovaná neudrzovala ve~ )~ko d.obry ~ vy doplňování a pořizovam, 
vzala a neopatřovala z JeJlho Vy.nfs~ op m~st~ím ohledáním za přibrání 
a nabídlo tom důkaz sPIsy ~agls ra~, vytýkala v odvolání a vytýká 
znalce a výs~ech str~n. Pra::~m pr(§ \03' čís. 2 c. ř. s.) v tom smě~~~ 
i v dovolání zalovana k~sost nzem t b) byly nutné následkem stan 
že nebylQ zjištěno, ktere opravy _(s av l 'ich provedení vlastní~u bu-
(sešlosti vetchosh) budovy, tak zebPa Jt'lha'Jl' podle § 513 ob. c. zak. 

'. d plňky a o novy s . -- .. 
dovy, a ktere _opravy, o '.. d- nebyl zjištěn výnos lISed.losh, k mz Jl 
žalovanou, a ze v .tom)o pnpa e souditi zda stačil vynos ten k po
přísluší právo pO~lVa~l, byo bylo ~ze .~~ s ob~yklými, vyskytnuvšími s~ 
stupnému hraz~m nakladu s?oJen~a a okud žalovaná své povmno,:;)' 
opravami, dopinky a obnov~ml a z I P Bez těchto zjištění zůstalo !1~ 
dostála, či zda svo~.vmou tl o~om~r aproto podle § 510 c. ř. s. ZruSll! 
zení kusým .<5, 503 CldS·o 2 c. !- s'rá~ti p~vnímu soudu, by řízení v nazna
rozsudky mzslch sou u a vec, v d I 
ěených směrech doplnil a novy rozsudek vy a . 

čís. 10767. 

, - bního řádu šlo o byt naturální, 
Pokud vzhledem k ustanovenun sluzet 'lm'ho bytu nebyly zasaženy 

. t· p' 'poměry naura . . bl 
nikoliv o byt naJ,? Y:. ra,:~~ Lhostejno že úplata za závodnt byt y a 
zákony o ochrane na]emm u. .. _ ,,' Neza'leží na tont, že zrunestna-

- , 'ak bytne' «nebo })cmze . - ' . • oznacovana] O}) • _ odléhá zákonu o ochrane na]e~cu: 
vatel v jinént sporu tvrdli, ze byt p , - zaměstnavatel po skoncem 
Naturální byt nepozbývá s,:,é po,::a~ tít~\~'iurálni byt výjimečně a pro
služebního poměru ponecha zames anel 
zaHnt na určitou dobu. 

(Rozh. ze dne 8. května 1931, Rv I 766/31.) 

. . I' aměstnanci o vyklizení bytu 
Žalobě zaměstnavatele p;oh by~a emu ~hověl o d vol a c í s o u rl 

procesní soud prve sto lce v , 
žalobu zamítl. d 

d obnovil rozsudek prvého sou u. 
Nejvyšší sou 

D II vod y: 

'do d § 503 čís 4 c. ř. s. nelze upříti 
Dovolání opřenému o dovol~Cl o uv~ b tem naturálním, jak tvrdí ~a

oprávněnL ]~~ o t~, z~akspornrt?y..taf~~a~ a zda žalobkyně jest oprav-
IQbkyně, Čl naJemmm, Ja naml a z , 
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něna" an žalovaný vystoupil z 'e'íc ' , ?~Z p~edchozí výpovědi. Kdežto J J h, sluzeb: pozadovati vyklizení bytu 
Jim uciněného náz. Qr že nes'lo prvm

t 
soud cerpal ze skutkového zj'ištěn,' 

bytu ' , " mezI s ranamI p k d ' , o najemm poměr dos.pe'l od I' ,o u se tykalo sporného 
k o v. , ' vo ac! soud 'kl d

V 

. ,pac,nemu nazoru, že šlo mezi nimi o ' , n~ za a e tohoto zjištění 
obc. zak. Dovolací soud shled I d naJemm smlouvu podle § 1090 
lobkyní s hlediska dovolacího ~ů~~J s~at~g~o~ výtku uplatňovanou ža.
soud neposoudil věc správně dos ě u , CIS. 4 C. ř. s., že odvolací 
~oru shora uvedenému Úv 'h ktP v, na zakladě zjištění k právnímu ná-

J
est .. vd"·' ' a y, ere vedly dovol ' , pnsve ClÍ! nazoru prvníh' ' aCI soud k nazoru že odporovatelně na základě př ~ soudU't JSou ,tyt~: První soud zjistil' ne

'by! Jako dělník u žalobkyně. O:sť s, ran, ze"zalovaný obdržel sporný 
sv:dka inspektora Karla M-a že o ~CI s~u,d ,zj~shl na základě výpovědi 
s]vedek ř~kl dělníkovi, že dost~ne b~~1 z~ av~m by!~ byl postup ten, že 

de nym Q to, jak jest posuzovati r~ Zt; ma zva neJ tohk a tolik platiti. 
podle tohoto zjištění tím že b 1 vPl a;m ~o~er vzmklý mezi stranami 
za určitou úplatu z důvodu v y v Zt o ~ym prenechán žalovanému bvt 
zá~): Pran;en k rozřešení ~t~~;;j:sth~ldv racovn~ po,?ěr (§ 1I510tlč. 
vt;jlclm ovsem v první řadě pracovní e a -' ve sluzebmm řádu - upra
~I~,h ~§ 4~ a 55 tohoto řádu. Ustanov p.omer stran" --: a to v ustanove
JeJ! vyplate býti odpočítána děl 'k ~n.' § 43 prav~, ze ze mzdy smí při 
vena, za určité přídavkv a d /'\ OVl up lata, ktera byla předem smlu
ktere obdržel dělník od o majit~l av: Ydzuwendungen und Liefernngen) 
s~ především byt. V § 55 se u~á~':vo, u. J~ko takový přídavek označ1!j~ 
vyp,wědi nebo propúštění spoje I, ze / vyst~pem ze služby následkem 
b~ ,nebo jiných výhod, jako o:v~[:í Id ztrat,a případného závodního 
zejmena § 55 řádu neplatl'la pr ' ' ,eput,:t atd. Že ustanovení ta 
n . d v,, o pravm pomer vOV' ' aml v o\lě Jeho vzniku, neb 10 ve .' ,o neJz Jde mezi stra-
ve sporu prvé stolice jen že ~st sp~ru namltano, zalovaný namítal 
o ochraně nájemníků V 'odv I' ~no,vem ~ 55 bylo derogováno zákony 
t zb ,·oamSlcemlmt 'I' o po y~o v poměru stran platnosti o o ? nam;ta , ze ustanovení 
~vedl, J~c k námitce té nelze přih\íž :. ~t;vQdu, ~tere v odvolání blíže 
r. s.), jezto v první stolici se žalovan~ 1 j~~.ljro zakaz novot (§ 482 c, 
am k ?tázce, zda by šlo o takov' ;: ~el dl ta~o,vou obranou, nehledíc 
z, mchz by beze vší poch bnostie o,n {U entn~ cmy II 863 obč. zák., 
n~ho. Správný výklad těchfo ustano~aJ~~o vycha~elo stanovisko ža1ova
zák, opodstatňuje závěr že kytne 'tpodle zasad § 914 a § 6 obč 
vstoupivšímu k ní v po~ěr pos ,u I bytu žalobkyní žalovanému' 
jsoucnost služebního poměru p!acovvm, nebylo ovšem požadavkem pr; 
kterou poskytla žalobkyn'e z' 'lze v~ak to byla, správně řečeno vy'hoda 

, • , a ovanemu z dův du ' k " , 
pra,va, ~ pozustavala z .práva bydleti 'do" ze v m vstoupil do . 
sl?zebm poměr nebyl rozvázán v' ,v, zavo mm byte po dobu, pokud 
~rfo,dU (přídavek, jak to § 43 !J~~;~~:hne~~.ror~~těnhn, za kteroužto 
emku plablt určitou předem umluv o, ra u ,a, e pOjmenoval), bylo 

mzdy. A právě to, že tato výhoda ~~?U Uhl~lu, lez se mohla srážeti ze 
~obkyně, byla spjata s pracovním' ~vo y em y závodnim bytě ža
zalovaným jeho vstupem k ní d p~merem yzmklJm mezi žalobkyní a o prace tak uzce, ze měla podle služeb-
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ního řádu sdíleti i jeho osud potud, že zanikla s jeho zánikem, vtiskla 
právnímu poměru stran pravý ráz a poukazuje k tomu, že úmyslem ža,.
lobkyně bylo poskytnouti touto výhodou žalovanému v pravdě naturální 
byt, jímž se rozumí byt, jejž ponechává zaměstnavatel svému zaměst-
nanci po dobu trvání služebního poměru buď bez úplaty nebo za l1:á
hradu na účet mzdy, Jen tak lze rozumně vykládali, přihlíží-li se k obě-
ma ustanovením služebního řádu, právní poměr stran v ten smysl, že 
žalobkyně přenechala žalovanému jako dělníku vstoupivšímu k ní do 
práce závodní byt za úplatu. Přijal-li žaiovaný tuto výhodu tím, že v zá
vodním bytě žalobkyně bydlel po dobu, pokud byl u ní ve službě, pod-
robil se tím také právnímu poměru, který vznikl, jak již bylo uvedeno, 
mezi ním a žalobkyní Hm, že mu přenechala také svůj závodní byt za 
úplatu, tedy že mu přenechala naturální byt, Právní poměry naturálního 
bytu podléhají sOl!kromémUPf~V1JarozllOduií v otázce skončení natu
rálního 6ytu pfedplsyobČánského práva o skončeni služebního' poměru. 
pomět}r~tylojJebyly~z.asa~enYzákony . o ochraJ,~.J!~ie!!l)1iM,.n~!>Qfzá: 
kony tyto se dotkly jen skutečnychsmluv nájemních, (Rozh. čís. 6560 
sb. n, s.) Na pravém rázu původního právního poměru stran nemohla 
nic změniti později ani ta okolnost, že byla úplata žalovaným za závodní 
byt placená, označována žalobkyní ve výplatní Iigtině jako bytné 
(Quartiergeldl nebo jako činže (Mietzins) v prohlášení ze dne 30, března 
1923, neboť nézáleží na tom, jak strany úplatu pojmenovaly, nýbrž čím 
byla podle své pravé povahy. Skutečného právního poměru mezi stra
nami původně o závodním bytu žaloženého nemohlo se dotknouti ani to, 
že se žalobkyně hájila ve sportl zahájeném proti ní jako žalované před 
horním rozhodčím soudem tím, že závodní byty podléhají zákonu 
o ochraně nájemníků, a žei dříve ve sporu Cll 233/21 proti ní vedeném 
vycházela z názoru, že závodní byty jsou nájemními byty. Neboť v sou
zeném sporu nejde o to, posouditi, jakého právního názoru na věc byla 
žalobkyně v jiných sporech, které se netýkaly žalovaného, třebaže šlo 

f 
\ j' 

V 

v nich také o závodní byty dělníkům přidělené, a zda byl názor ten 
správný, nýbrž úkolem soudu jest zkoumati, zda právní stanovisko za
ujaté žalobkyní v tomto sporu obstojí s hlediska zákona na základě! 
zjištění ve sporu učiněných. Že tomu tak jest, bylo již svrchu dovoděno. 
Usuzuje-li odvolací soud, že jde v souzeném případě o nájemní byly, 
i z toho, že, ač služební poměr byl již dávno zrušen, dělníci přes to uží
vají dále bytu se souhlasem závodu, nelze mu přisvědčiti. Neboť, j'ak již 
nejvyšší soud vyslovil v rozhodnutí čís, 6560 sb, n. s" nepozbývá nahl
rální byt _ a o takový podle svrchu uvedeného jde - své povahy tím, 
že zaméstnavatel zaměstnanci po skončení služebního poměru naturální 
byt ponechá výjimečně a pro zatím na určitou dobu. Že nelze pro názor 
odvolacího soudu nic získati ani z obsahu návrhu písemné nájemní 
smlouvy, kterou žalovaný odepřel podle žaloby podepsati, jest zřejmé 
již proto, že smlouvou tou chtěla žalobkyně právě docíliti nové úpravy 
dosavadního poměru jeho přeměnou v nájemní poměr. 
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čís. 10768. 

jem~t:~~~v~~~e~~i~o~u~mimOSOUdní) výpovědi, že se vypovídá ná

(Rozh. ze dne 8. května 1931, Rv I 785/31.) 

Pronal'ímatel dal .' . . ... nalemcum mimosoud' . • ď • 
nalemm smlouvu na vůl roku K . ·tk~i v.ypove , v mž vypověděl 
~ o ~ d p r v é s t o I (c e výp~věď ~r~~tl at!J lalovanýc.h pro c es n í 
eny i ozsudek potvrdil. . vol a c i S o u d napa-

Ne] v y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

O ů vod y: 

• Odvolací soud uznal bez r' 'h zalobcova mimosoudní vy' povfď avmbo homylu (§ 503 čís. 4 c ř s) že 
stavec c • • neo sa uje přesné a § 562' . ., "r' . r. s. vyznacené udání času kdy . . . v prvý, od· 
Cl. i, lak § 565 druhý odstavec c ř's • se na)emm smlouva má skon
piSU ze dne 30. prosince 1930 j . ~ . predp~s~Je, praví-li žalobce v do
let!"", Rčení to připouští růz ep, ze."vYPovi.da smlouvu nájemní na půl 
Ihula ~e má počínati buď hne~e d mozn~Sl! . vykladu, totiž, že výpovědní 
aneb casto užívaným výpovědnímn~m .oPiSU ze dne 30. prosince 1930 b~la dána, nebo .dále dnem POUhéh~r~~n~m. 1.. led~a? před nímž právě 
nych, aneb dokonce dnem až výpověď ~a!1\vypov.edi do rukou žalova
P1Sl!. se seznámili. DovoÚmí samo smlsfl)8 1 na vedomí, s obsahem do
~apcza to,.že se výpovědní IMta poč' ~J~. !ytok po~lední dva termíny, 
pfl]ah na vedomí tuto výpověď to . es~na i~ o 3'n;zikem, kdy' žalovaní 
dopis ze dne 30. prosince 1930' d ].' o m zvédeh, tedy kdy jim byl 
do udání.č~supř~snosti v § 562 d~u~:n'dNevYhovuje tud!ž výpověď co 
t~m nemem mc, ze žalovaní podali ~·t~tavec~. r. s. predepsané. Na 
o. e dne doručení neboť není' . n i y v zakonné lhůtě osmi dnů 
kam proti výpovědi musila se p:edpi~u, p~dle kterého by lhůta k námit
naopak. Zaloven pocmah s lhůtou výpovědní nebo 

čís. 10769. 

Zavázal-li se dlužnlk soudním smí. • 
bU,dou stanoveny soudem do čtrnáct' re~, ze zaplati útraty sporu, jak 
Ihula pro zaplaceni útrat' te r i ?nu pod exekuci, počíná platební 
jie/ho výši těchto útrat niko~vv: .. doruc~nl,:, soudního usnesení upravu-

, JIZ uzavremm smíru. 

(Rozh. ze dne 8. května 1931, R II 75/31.) 

V soudním smíru zavázal s· dl • . . .. 
dem stanoveny. Procesní so e uzm~ zaplal!l! utraty, jak budou sou-
padu 1930, jež bylo dlužníť~ cltano}il utraty usnesením ze dne 4. listo

oruceno dne ll. listopadu 1930. Téhož 
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dne navrhl vymáhající věřitel povolení exekuce k vydobytí těchto útrat. 
S o udp r v é s t o I i c e exekuční návrh zamítl, rek u r sní s o u d 

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

o ů vod y: 

Exekučním titulem jest soudní smír ze dne 23. října 1930, podle 
něhož se nynější povinná strana zavázala, že odevzdá byt, o který šlo, 
do 30. října 1930 .a že zaplatí útraty sporu, jak budou soudem stanoveny, 
do čtrnácti dnů pod exekucí. podle spisů upravil procesní soud tyto 
útraty usnesením ze dne 4. listopadu 1930, jež bylo povinné straně do
ručeno dne ll. listopadu 1930. Téhož dne podala strana vymáhající 
návrh na povolení mobilární exekuce pro tyto útraty. Kdežto první soud 
tento návrh zamítl z důvodu, že exekuční titul není ještě pravoplatný, 
povolil rekursní soud navrženou exekuci, maje za to, že podle převzatého 
smluvního závazku byla dlužnice povinna zaplatiti útraty do čtrnácti 
dnů po uzavření smíru, t. j. do 6. listopadu 1930, třebaže v této době 
ještě neznala výši útrat. Aby svému závazku mohla dostáti, bylo prý 
na ní, aby se o tom u soudu přesvědčila. Názor rekursního soudu jest 
mylný. Ve smíru ze dne 23. října 1930 nebyly určeny ani výše útrat, 
ani přesně den, kdy měla povinná strana zaplatiti útraty, nýbrž bylo 
jen vysloveno, že tak má učiniti "do 14 dnů«. Toto určení platební 
lhůty lze vykládati jeti. tak, že povinná strana měla útraty, k jichž za
!placení se zavázala soudním smírem, zaplatiti do čtrnácti dnů po do
ručení soudního usnesení, upravujícího výši těchto útrat, neboť teprve 
doručením tohoto usnesení se dověděla o jejich výši a mohlo po případě 
podati i rekurs proti úpravě útrat. Platí tu tedy procesní předpis ~ 426 
druhý odstavec c. ř. s., podle něhož usnesení (v tomto případě výměra 
útrat) se stává účinným proti nepřítomné straně teprve doručením. Te
prve od této doby počínala se smluvená čtrnáctidenní lhůta platební, 
.jakož i lhůta rekursn/. Rozhodnutí čís. 8964 sb. n. s., z něhož rekursni 
soud patrně čerpal svůj právní názor, tu nedopadá, neboť v případě, 
Jehož se týkalo ono rozhodnutí, zavázal se dlužník soudním smírem 
,že .zaplatí nejen útraty, jak budou soudem stanoveny, nýbrž i jistin~ 
.s uroky do přesně určeného dne, na němž pak ovšem soudním usne
sením o úpravě výše útrat nemohlo býti nic zméněno. Ježto exekuční 
návrh byl podán dříve, než dospěla vymáhaná pohledávka a než prošla 
lhůta v soudním smíru pro zaplacení útrat, rozhodl správně soud prvé 
stolice, zamítnuv exekuční návrh (§ 7 druhý odstavec eX. ř.) a rekursní 
soud pochybil, povoliv exekuci. 

čís. 10770. 

Při exekučním zajištění dávky z přírůstku hodnoty jest v exekučním 
návrhu udati důvod ručeni toho, proti němuž se vede exekuce. 

(Rozh. ze dne 8. května 1931, R II 156/31. 
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K návrhu výběrčího úřadu povolil s o udp r v é s t o I i c e proti 
Robertu M·ovi exekuci k zajištění dávky z přírůstku hodnoty. R e· 
k u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Rekursu nelze 
upříti oprávněnost. Na základě předloženého potvrzení zemského vý
běrčího úřadu ze dne 18. prosince 1930 nemohla býti povolena exekuce 
proti rekurentovi Robertu M·ovi, jenž podle tohoto potvrzení není ani 
zcizitelem ani nabyvatelem nemovitosti. 

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

Důvody: 

Stěžovateli jest přisvědčiti, že exekuční zajištění daní a veřejných 
dávek ve smyslu dvorských dekretů ze dne 18. září 1786, čís. 577 sb. 
z. s. a ze dne 24. října 1806, čís. 789 sb. z. s. a § 38 c) kn. z. lze povoliti 
na pouhý návrh správního úřadu, avšak podle ustanovení čl. III druhý 
odstavec uvoz. zákona k exekučnímu řádu jest při povolování a výkonu 
exekuce k zajištění takových nároků a pohledávek šetřiti předpisů exe· 
kučního řádu. Jest tedy dbáti i ustanovení § 54 čís. 3 ex. ř, podle něhož . 
návrh musí označiti nejen exekuční prostředky a části majetku, na něž 
exekuce má býti vedena, nýbrž i udati vše, co podle povahy případu 
jest důležité pro nařízení, jež soud exekuci povolující nebo exekuční 
má vydati pro vedení exekuce. To však návrh nečiní, ježto z jeho obsahu 
nelze vůbec seznati právní poměr povinného Roberta M-a kvymáhané 
dávce z přírůstku hodnoty nemovitosti, ana kupní smlouva ze dne 16. 
března 1922 byla podle doslovu návrhu uzavřena mezi firmou F. M. 
a spol. jako prodatelkou a J o se f e m M - e m jako kupitelem o ne· 
movitosti zapsané ve vl. čís. 347 pozemkové knihy kat. obce L. a návrh 
nevysvětluje nikterak ručení Rob e r taM - a za tuto dávku, kterou 
podle § 37 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. a § 37 
prov. nař. čís. 143/1922 sb. z. a n. a § 13/lII. do:datku pravidel platí 
zcizitel nemovitosti a nabyvatel ručí jen při nedobytnosti dávky na zci· 
ziteli. Pro závazek Roberta M-a za tuto dávku nemá návrh potřebné 
údaje pro nařízení povolujícího a exekučního soudu ve smyslu § 54 
čís. 3 ex. ř., pročež bylo jej z tohoto důvodu zamítnouti. 

čís. 10771. 

Promlčení nároku na náhradu škody z neoprávněného záboru obytné 
místnosti počalo již záborem, nikoliv teprve vrácením zabrané místnosti. 

(Rozh. ze dne 8. května 1931, Rv II 128/30.)' 

L:alobou, zadanou na soudě dne 23. března 1926, domáhala se ža· 
lobkyně na žalované obci odškodnění za zábor světnice za dobu od 
l. listopadu 1921 do l. května 1925, kdy jí byla světnice vrácena. Pro· 
ce sní s o udp r v é s t o I i c e přisoudil žalobkyni odškodnění jen 
za dobu od 23. března 1923 do 1. kvělnal925, shledav nárok na odškod-
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, mlčen' m O d vol a c I s o u d vyhověl 
l1ění za předchoz} do?u PJ'~'í od~k~dnění i za dobu od l. listopadu 
odvolání žalobkyne a pnsou I ) 
1921 do 23. března 1923. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu, 

Důvody: 

, dk h 'I odvolání žalobkyně 
Odvolací soud nap~denym rozsu em vy °I: žalovaná strana jest 

a změnil rozsude~ prveho sou~:, v ten roz~~, 5 % úrokem od l. května 
povinna zaplahh zalobkym dalslc~ 1.67~ hK d ' s od I listopadu 
1925 totiž částku požadovanou Jako na ra u za, ca .' I' 
1921' do 23. ~řezp~ 1,923, ktel~ou ,rrv?í I so~fž!tf~~~~~:1 zl~~~f:e~~n~Jy 
Soud odvolacl mml, ze pro~ cem po~a (), .' . totiž od I května 
obec nepr~vem, zabranou s."etmcI }rahla }fl~~~f\náma celk~vá výše 
1925 ponevadz teprve v teto dobe byla za o Y , ' 'i u Jde tu 
škody a obec, po cel~u dobu pokr~čovala :m~~:JírŽ~ťo~~ ~l~ti tu usta
o nár~k§naI4n8a9hrab~u S~dYp~cR~o ně~~~tlfl~tá.doba promlčecí, počítá se 
novem o c. z ., " 'd' b' 'kůdcově skoda byla 
od dClby, kdy poškozený zve~el ~ ~ko e a o, o,so es,. '. ež Se stalo 

~P~~~~~~~uŽi~~br~\~~~k~~~n~~~~laz~~~;n~~~os;~n,c;pů~hfené h~e~; 
~dbŽ ob~c sV~ť~c~:I6h~;~ě ;~o~brj~la z;Ů~~:~~IU S1u~ I:{ň~~at~' ž~l~bOU~ 

o Y.J1z mo d b kd "b la světnice opět vrácena. Nebylo třeba, 
mkohv teprv,e .o~ o y, y)1 J. 'k d 'do vrácení světnice jí způ· 
b žalobkyne )IZ znala celou vysl s o v az " d t ' 
<oYlJene, neboť )'í bylo známo již při zabrání světnice, l~OU sko ':'t' rp,l, 
, , kt ' a)"í(má a u fl.1Z se DOCl a na
ježto šlo o místn?~t obytnou, ya ~e .p~ontk 'e'ího užívání,·t. j, podle 
je'?l!é n~bo )'lo?na)emn~ podle cas?'le 6~ no dfá J )Znala protožalobkyne 
meslce Jak I zalobkyne sama v za o e po . , t ' " t k ' 
svou škodu již při zabrání světnice a již tehdy byla, v~,do~~~9)eJ~ a ov)' 
jaké jest potřebí ku podání žaloby (VIZ ~ozhodnuÍl CIS., ,sr:rP's~~d 
Poněvadž žal?ba byla ,~od~l!a, dne 23 .. brezd~b 1929, ~r~~~:n~ 1~23 až 
usoud!l, ž~ n~tradatP~lslduosllz~~~~n~~~5. ~k~doa vzeŠlá za dobu přcd 
do vracem sve mce, . J., , ' 'd 't I h t dovo 
23 březnem 1923 která v částce 1.675 Ke Jest p!'e me em

l 
o o (} hl 'i: 

la~ího řízení, jesť podle § 1489 ob~. zá~, pyom1cent oa t~~ozeč:~t~/j~slt 
s právním názorem soudu odvolaclho, ze zaloba, , 'I b" ti 
dů;odnou, ~oněvadž" ja~ již, bylo u~ebd~n?č bromp;~~~ý~egd~~tím ~~ět: 
teprve okamzlkem vracem svetmce, ny rz JIZ ez 
nice žalobkyni. 

čis.10772. 

K osvědčení že v rámci úvěrové hypoték~ vzn~kla, po~ledávka, ne
stačí ani ověře~ý výpis z věřitelových knih predlozeny pn rozvrhovém 

roku. 
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N.elze-Ii dosáhnouti souhlasu všech účast ík" , , 
nevycerpanou část úvěru k 'e 'ímu d" n u, od~azanych na dosud 
prokázati její jsoucnost r~zsuk~m, vy am vymáhajícímu věřiteli, jest 

(Rozh, ze dne 9. května 1931, R I 192/31.) 

Ve zrušovacím usnesení rek 'h ' 
potomním u Sne sen í r v t;rhm o souau ze dne 3. září 1930 a v na-
bylo stanoveno že se nf úv: o s o u d u, ze dne 3. prosince 1930 
rtikazuje 4.39Í Kč a z fruktifr~:fu~c60~le~~vklu4 v~áhající věřitelky 
castky mají býti podle § ?24 dr h' dum u O Kc 45 h a že tyto 
a , ď ' - , u y o stavec ex ř 'k • v J.,an~ jen"na pravoplatnou pouká k I, '. " . na uro • ulozeny 
vY:nan!l]lcI veritelky, dotčený co do 4 I9ť K~e"dmho sou~~, ]ezto nárok 
vente!1;',.ne.~~1 zřejmý ani z pozemko~é kn'hc o porem da}slch knihovních 
maha]1el ventelky uznal rek u r sní s o ~ ~ an~ ze Sp;lSU. K rekursu vy
smee 1930, že ony částky "b' r h • u,nesemm ze dne 24. pro
te1ce,_ j~žto ověřeným výpise:

a11 je~;h ~toheb vlYPI~cen!'. v~máhaiící věři-
prokazan. m Y pry ]e]l narok dodatečně 

N' ... 
e ] v y s S I S o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Dúvody: 

Částky, o něž tu jde byly " _ ., , _ • 
a }ruktifikačnírni úroky ~a ni pfie\ Yde~ p~nou ~asÍl. ,uverové pohledávky 
pn rozvrhovém wku odporováno P:aJ]~~~l!ll .• Teto

k 
cash pohledávky bvlo 

právu. Rekursní soud v usnesení z nejsI ~':~Itel ou proto, že není 'po 
čení, že v rámci úvěrové h . t e dne 3. zafl I ~30 vyložil, že k osvěd
prostý výpis z věřitelčiných k~fhekp~ ~fn!klaý n~ya pohledávka, nestačil 
totéž platí i pro ověřen' v' -'" ." e ozen pn rozvrhovém roku. AI" 
výpis souhlasí s kniha~i ~~s n~kj~tch k~l~ {~.lím nejvýše dokázáno ž~ 
rové hypoteky. Na tom nlc n .,1 .vznE a SI po~ledávky v rámci Jvě
dne 3. září 1930 bylo m r em, ze v rozhodnuÍl rekursního soudu ze 
býti nahražen ověřený~ vý~s~~ - kvy~oye.no, že důkaz knihami mohl by 
~~dech] jež ne~:labývají moci prá~a. nN~6~~t~I!0 dbYIO• vysloveno jen v.dů
ucastmku, odkazaných na tut d d • e I osazeno souhlasu vsech 
vydání vymáhající věřitelce bud~s~ut~evycerl?anou, č.~st úvěru, k jejímu . 
kem (srovn. rozhodnutí Ol' U n • 74~trokazatl jejl jsoucnost rozsud
tento průkaz nebVI dosud 'pod' . rb I d a sb. !'. s. čís. 7869). Protože 
uznati, jak je ve vy" roku uvedo • an, y o ovolaclmu rekursu vyhověti a 

"no. 

čís, 10773. 

Příslušnost podle § 51 čís 2 ' 
C' '!n'h ' ' J. n. lVI 1 o 1I1ženýra nelze okl' d ť . 

určité osoby zaměstnané u cienn/\ a,l • za. o:bchodt?k~: L,hostejno, že 
chodnlch pomocnicích. c mzenyru podlehajt zakonu o ob-

(Rozh. ze dne 9. května 1931, R I 214/31.) 
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Žalobce opřel žalobní nárok na zaplacení 1.978 Kč Q to, že byl za
městnán v kanceláři žalovaného jako civilního inženýra pro kreslířské 
práce za měsíční plat 800 Kč, a že bylo výslovně ujednáno, že služební 
poměr jest služebním poměrem podle zákona o obchodních pomocni
cích, a domáhal se na žalovaném zaplacení mzdy za zákonnou výpo
vědní lhůtu. Žalovaný vznesl námitku věcné nepříslušnosti, poněvadž 
jest pro řešení tohoto sporu příslušný obchodní soud podle § 51 Č. 2 
j. n. S o udp r v é s t o I i c e (okresní civilní soud v Praze) zamítl ná· 
mitku věcné nepříslušnosti. D ů vod y: Podle ustanovení § 51 druhý 
odstavec j. n. patří před samostatné obchodní soudy spory z obchod
ních věcí, uvedených v § 39 uvoz. zák. k dbchodnímu zákoníku ze dne 
27. prosínce 1862, čís. I ř. zák. z r. 1863, pokud věc nenáleží před soud 
živnostenský. Podle ustanovení § 39 cit. uvoz. zák. před s:oudy obchodní 
náležejí rozepře, z právního poměru obchodníkít k obchodním pomocní. 
kům a K jiným osobám v jejich živnosti zaměstnaným, které nekonají 
služby jen čeledínské. Za obchodníka podle § 4 cit. uvoz. zákona k ob
chodnímu zákoníku má býti podle obchudního zákoníka pokládán ten, 
kdo po živnostensku provozuje obchody. Randa definuje pojem obchod
níka tak, že za obchodníka podle obchodního zákona jest pokládati toho, 
kdo vlastním jménem a po živnostensku provozuje některý z obchodů 
v čl. 271 pod čís. 1-4 nebo v čl. 272 pod čís. 1-5 uvedených. Soud ne
považuje civilního inženýra za obchodníka podle obchodního zákoníka. 
Následkem toho pokládá se za příslušna k rozhodnutí tohoto sporu přes 
to, že mezi stranami byla uzavřena smlouva pracovní, která se opírala 
o zákon o obchodních pomocnících. Rek u r sní so u d vyhověl ná
mitce věcné nepříslušnosti a odmítl žalobu. D ů vod y: Stěžovatel do
vozuje, že žalovaný jest podnikatelem staveb a civ. aut. kulturním inže
nýrem, že provádí meliorace rybníků, polností v důsledku živnostenského 
oprávnění a že jest proto obchodníkem. K vyzvání předložil žalovaný 
živnostenský list z 20. listopadu 1928, z něhož je patrno, že opověděl 
dne 14. srpna 1928 provozování podnikatelství staveb a že opověď tato 
jest zaznamenána v rejstříku svobodných živností. Tím má rekursní soud 
za zjištěno, že živnost žalovaného podléhá živnostenskému řádu, že jde 
o spor živnostenského podnikatele a jeho zaměstnance, k jehož vYří
zení jest příslušný soud živnostenský (§§ 2, 41 zák. o obch. pom.). Roz
hodnutí živnostenského soudu ze dne 6. února 1930 předpokládá, že ža
lovaný jest jen civilním inženýrem, žalovaný však ve skutečnosti jest též 
podnikatelem staveb a oprávněným živnostenským podnikatelem. 

N e i v y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Procesní soud prvé stolice právem zamítl námitku věcné nepřísluš
nosti, neboť civilního inženýra nelze pokládati za obchodníka. K námitce 
žalovaného v jeho rekursu, že jest podnikatelem staveb, že provozuje 
meliorační stavby po živnostensku a že jest proto obchodníkertr, nelze 
přihlédnouti, poněvadž nebyla přednesena v řízení před soudem prvé 
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st9lice (§ 482 prvý odstav ' 
mestnané u civ'l 'ch " ec c. r. s.). Z ustanove " " 
cích čís. 20/ld ~I ,lllzenýrů podléhají zákonu on~~e urc~té osoby za
mezi obchodníky . n:\; nelze vyvozovati, že jest tyto ho~nr~h pomocní
se »ustanovení tohot o 'k§ 2 (1) uvedeného zákona výs~nzef!.yry zařaditi 
jsou .ustanoveny pře~I:něnka vztkah~jí ,dále na služební p~-:;r stanbovkí, ž~ 
peckych slu' eb. vy onavaní kup k' h oso, tere 

~i~o druhuJ\Yťvi~~J~i~o;;!f~:;~~~~ pogni~~ ~~b ~~~~v~Y!~~~h u~~~
tOh~t:~~~~~kj:' :J1s\~dy~s!však i náz?r ~ee;~r~~f~~~o~~:mJs~ ob,c,hod~ 
nostenského soudu p d .1 ~Ivnoste~ský soud. Jak vypl' "ze VY!'Izenr 
vaný . t ' o a zalobce zalobu od' yva ze SpISU živ-
1930 Iby~~ ž'::j~~~l n;m!:ku nepříslušnosti Pau:~n~:e~í~hoto soudu, žalo
vyslovena Příslušn~st~~~U!~ pro nepříslušnost Živnoste~~k~~e 6. Února 
a JSou jím tudíž řádné so~~ o soudu.J~t(} usnesení nabylo e r~vs<:udu ~ 
§ 24 zák. o živn soude h '! podle třelrho odstavce § 42.F' nr mocI, 
n~tí bylo mezi sÚanami c vazany. }a~ vyplývá z obsahu J. n. a podTe 

efI~í:t~:eo~?Íe~ pracíc~e:'~~lr~~stý~~c~ %\0z:m~stnáo:j~kor~~~11č 
inže~ýrské }geom:tr~~s~klAadě Úřední autorisace p~~~~~Ú kpte~ý jest ci: 
namltáno o '1 ,.' nr v tomto ani. race Clvllne 
městnán ~ f~m~~ 0pvadn~kJest podnikatelem sta:e'i,noamz,sPopll nbebylo tudíž 

o nr u. ' e za o ce jest za-

čís. 10774. 

Proti zrušovacímu ' 
vec, c ř s) . t ff usnesenI rekursníhosoudu (§ 527 

pra~~ed' o~! ~edi~~ (~pf~~~~) ~:1~~~í :::rs, tni ~dyž nebYI~u:hr~~~~~ 
r plSU § 251 ex ř o .. nu y. 

:~rCi na nárok na vYdání ~~:~b:v:!e}?žospt! ~rčitých. věcí jest dbáti i při 
. 're prodejem a před vydáním 

(Rozh. ze dne 9. května 1931, R I 321/31.) 

, ~lužník navrhl, b bl. ' 

~~~~ ;~~~~ů§ n~~el~~t ~~!~F~~je~~~kj~~e ~~~v~~~~í~yf::Če~~ ~a vy-
u r snl s o u d zrušil . p rve s t o I I ce návrh za' exe-

by znovu rozhodlo' hnapadene usnesení a vrátil vě ,ml tl, r e -
P . , navr una zruše ' D' . c prvemu soudu 
.pvmna strana zrušení na ,m. u vod y: Stížností do ' ,., 
JIm ,~ávr?~ na zastavení ele~~~neho usn~se.ní ~ nového rozhodn~áha .se 
nepnpouslr exekuci co do s 'k~ a

t 
uplatňuJe, ze ustanovení § 251 o J~-

ustanovení 'k " vrs u am uvedený h Ob ex. r .. 
tohoto druh~a Sn~,I pri za~avení a přikázání ~á:;'~ ec, takže"p!atí toto 
a '. " nazorem Irmto' jest hl'" u na vydam Svršků i X r rst .razu všeobecného a neob sou. aSltl,. Ježto ustanoveni § 251 
v~~~ est Jen ot~zkou, zda se návrh ~!Z~J~o s~ J~n n~ :xeku~ena movi-

jinak ~ie~I~~č;~ vJ~oemto přkípadě stal je~tě ~~1Ií::~~~~et~Ie~uce z dú-
. o exe UCl zabavením "k'" muo, an by. 

, , a pn azamm nároku na vy-
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dání svršků, usnesení, povolující zabavení a přikázání, bylo stranám 
i poddlužnici doručeno. Bylo by tedy uvážiti, zda tímto doru.čením byla 
exekuce již skončena čili nic. Podle § 327 ex. ř. byl-Ii nárok na vydání 
nebo dodání movitých hmotných věcí příkázán k vybrání, má poddlužník 
po dospělosti nároku vydati věc výkonnému orgánu, který mu byl sou
demjJojmenován. Exekuci jest tudíž považovati za ukončenou teprve, 
až svršky budou převedeny do držby vymáhajícího věřitele výkonným 
orgállem. V projednávaném případě není patrno ze spisů,že výkonný, 
orgán svršky, na něž se nárok vztahuje, odevzdal vymáhající straně po 
právní moci usnesení příkazního, naopak ve spisech jest jen záznam vý' 
konného orgánu, jímž tyto svršky byly seznamenány, o čemž byly strany 
jen vyrozuměny. Není tedy pochybnosti o tom, že povinná strana může 
uplatniti nárok na vyloučení svršků z exekuce podle § 251 ·ex. ř., pokud 
exekuční úkony ve smyslu § 337 ex. ř. nebudou skončeny. Ponevadž 
rekursní soud nemá podklad k rozhodnutí o žádaném vyloučení svršků 
z exekuce, musil napadené usnesení zrušiti a prvnímu soudu uložiti, by 
zjednaje si podklad k rozhodnutí o návrhu povinné strany, vydal nové 
usnesení. 

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

Důvody: 

Nejprve bylo se vypořádati s otázkou, zda je přípustný dovolací re
kurs. V tomto směru přichází v úvahu podle § 78 ex. ř. ustanovení § 527 
c. ř. s" podle něhož lze zrušovací usnesení soudu druhé stolice napadati 
dovolacím rekursem, nebylo-li soudu prvé stolice uloženo, by učinil roz
hodnutí nové, vyslechna strany. Při tom ovšem nezáleží na tom, zda pří
kaz na vyslechnutí stran byl výslovně učiněn ve zrušovacím usnesení 
soudu druhé siolice; stačí, že nařízené doplnění nutně vyžaduje tako
vého výslechu stran. V tomto případě byly strany již slyšeny před vy
dáním usnesení soudu prvé stolice. Opětovný výslech stran není tudíž 
nutný a není tu podmínek § 527 c. ř. s., za nichž se další opravný pro
středek proti zrušovacímu usnesení nepřipouští. Dovolací rekurs, jest tu
díž přípustný (srovnej sb. n. s. 8773). 

Dovolací rekurs není však odůvodněn. Exekuce na nároky, by hmotné 
věci byly vydány a dodány (§§ 325 a násL ex. ř.), ovšem nečelí, pokud 
se týče zabavení a přikázání nároku, k placení peněz; avšak tím není 
účel této exekuce vyčerpán; n~boť jest povinností poddlužníkovou, by 
vše vydal po dospělosti nároku výkonnému orgánu (§ 327 ex: ř.). Ke zpe
něžení dodané věci vztahují se ustanovení o prodeji zabavených věcí mo
vitých (§ 327 druhý odstavec ex. ř.); vykonatelná peněžitá pohledávka vy
máhajícího věřitele a peněžíté pohledávky ostatních věřitelů, kteří na témž 
nároku nabyli zástavního práva, buďte uspokojeny z prodejového vý
těžku podle předpisů §§ 283-287 ex. ř. (§ 327, čtvrtý odstavec ex. ř.). 
Provádí-li se však prodej vydané věCi podle ustanovení o prodeji zaba
vených věcí movitých aniž by bylo zapotř~bí, před prodejem provésti 
zabavení vydané věci, jest též, a to již před prodejem a před vydáním 
věci dbáti ustanovení § 251 ex. ř, o nezabavitelnosti určitých věcí. 

Civilní rozhodnutí XIII. 

I 
! 
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čís. 10775. 

• Je-!i jednání, jímž se zavázalo více os' • . 
nekterych z nich obchodem, ručí ten b ob, .len ~ st;ane jednoho nebo 
obchodem, solidárně, ostatní jen podkehl~v~l, na Jlchz straně jest prá~ě 

(Rozh. ze dne 9. května 1931, Rv I 70/31.) 

Zalující firma domáhala • 1 ' . 
Vlastě K-ových, by byli uznánfe na z~ ovanych .m",:~že1ích Bohumilu a 
nerozdílnou trhovou cenu za ib~1!m~m~ za~laÍ1lt JI Jukou společnou a 
s o u d y uznaly podle žaloby. I o e rane na uver. O b a niž š í 

N e j v y Š .š í s o u d zrušil na d ' 
~osti závazku žalovaných a uložil tJ, ~ny, rozsudek ve výroku o solidár
Jednal a znovu rozhodl. \ o aC!mu soudu, by o odvolání dále 

D ú vod y: 

o.důvodněna jest výtka' dl' 
ja~~ jedná~í .iakož i na čí ~t::n~ i;~t a~~cho~d, nezjišťuj~ vúbes. zda a 
ru~1 za cely dluh rukou společnou a nedí o em, uzn'"), ze oba zalovaní 
Clanek tento stanoví jen tehdy s r d' ,l~ou podle cl. 280 obch. zák. 
osob se společně zavázalo jiné osoobě j~~I, z<;tvazk~os!,. když dvě neb více 
?bchodem, tudíž na straně každého z ~~mm, ~r~ Jes! n,a jejich strane 
l~n !la straně jednoho nebo některéh . ~ Je-I} Je~nam to obchodem 
penz straně je právě obchodem Od ~ n~c , ruČI ,ov~m !en nebo ti, na 
(srovnej Staub-Pisko komentá~ i, s~~chrge; ost~tkm :,sak Jen podle hlav 
V souzeném případě ručili h ť d'" o nIt." za o~um II. sv., str. 5.0). 
tehdy, kdyby koupě zboží u Y, ~ ~~ z,:lovam podle cl. 280 obch. zák. jen 
čině není tu však otřebn'cha o yne ,byla ~,o,bo." o·bchodem. V té při. 
učiniti bezpečný ús~dek o 10m sk~tkov~c~ ~JI~tem,. z nichž by bylo lze 
dodání zboží žalobkyní na úvě z a u Je nan! mezI stranami o koupi a 
takže trpí odvolací řízení "ado~ Jpe~~lna ,~tra2ne§ s5P0031uža~ované obchodem, 

e CIS. c. r. s. 

Čís. 10776. 

Pro otázku aktivního oprávněn' k • lb" , 
nerozhodné, zda jde o plnění děIite~é zad?r~ r~t při mnohosti věřitehi 
~oste~ těm jest přihlížeti teprve při' f:~h~~ e ~e ne~ ~lidá~í. K okol
zalobe vyhověti v plném rozsahu či J'en .. t~ , ve vecl same (zda lze . 

, . cas ecne podle podílu). 
Predpls § 848 obč. zák. pojednává o v vád' í' . 

v přípa-dě zrušení společenství aneb vystoupYPO. enr vaknte t?Ohme,f,!! účastníldi 
ne re o ucastnlka. 

(Rozh. ze dne 9. května 1931, R II 77/31.) 

Žalobce a společnost H uzavřeli s '1 . 
vaný zavázal k peněžitém~ plnění Zel z~ ov~,~ym s!"louvu, jíž se žalo- . 

. a o u, JIZ se zal obce domáhal na 
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žalovaném plnění z této smlouvy, p I' o 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 zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 
prvému soudu, by ji vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. 

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

Důvody: 

Soud prvé stolice zjistil, že smlouvu ze dne 4. června 1925 a smlouvu 
ze dne 21. prosince 1925 ujednali se žalovaným žalobce a společnost H., 
a dovodil z toho, že oprávněným z této smlouvy není jen a. výhradně ža
lobce, nýbrž žalobce a společnost H. o.dvolací soud se nevyslovuje, zda 
zjištění prvého soudu přejímá, nýbrž za1tývá se jen jeho právními dů· 
sledky pokud jde o otázku aktivního oprávnění. Procesní soud, vychá
>;eje ze svého zjištění, má za to, že by žalobce mohl samostatně uplat
ňovati nároky z obou smluv teprve, až likvidací společnosti H. bude zjiš
těno,kterými částkami přísluší zažalovaná pohledávka (157.500 Kč a 
117.000 Kč) společnosti H., pokud se týče jejím společníkům a žalobci 
neb jiným případným zájemníkům. Názor svúj opírá o ustanovení § 825 
o násl. obč. zák. Naproti tomu odvolací soud neshledal závady, by ža
lobce neuplatnil své nároky samostatně, vycházeje z právního názoru, 
že i při mnohosti věřitelú má každý z nich právo žalovati samostatně, ať 
již jde o plnění dělitelné (§ 889 obč. zák.) nebo nedělitelné (§ 890 obč. 
zák.) nebo solidární (§ 892 obč. zák.) a dodává, že pro otázku aktiv
ního oprávnění jsou tyto okolnosti nerozhodné a že k nim jest přihlížeti 
teprve při rozhodnutí ve věci samé, totiž zda lze žalobní žádosti vyho
věti v plném rozsahu či jen částečně podle podílu, připadajícího na ža
lobce jako na jednoho z několika věřitelú. Přisvědčiti jest právnímu ná
zoru odvolacího soudu. Zvláštní předpisy zákona o společnostech s l"'u
čením obmezeným mohly by míti význam jen co do uplatnění nároku 
příslušejícího společnosti H., pokud se týče žalobci jako společníku. Pro 
posouzení oprávněnosti samostatných nároků žalobcových bez ohledu 
na jeho účast ve společnosti H. jsou rozhodné jen předpisy občanského 
zákona. S tohoto hlediska bylo by přihližeti ·ke společnosti H. a k dal
ším zájemníkúm jen jako k případným spoluvěřitelům. A tu rozhodují 
předpisy, k nimž poukazuje odvolací soud. Z ustanovení § 848 obč. zák. 
nemůže stěžovatel nic dovozovati, neboť toto zákonné ustanovení po
jednává, jakž patrno již z marginální rubriky ke skupině §§ 841 až 849, 
zejména pak z doslovU § 847, na nějž § 848 >;řejmě navazuje, o vypořá
dání poměru účastníků v případě zrušení společenství nebo vystoupení 
některého účastníka. o. to v souzeném případě nejde, a jest proto právní 
poměr posuzovati podle zákonných ustanovení již naznačených. Správně 
proto odvolací soud uznal, že žalobce jest k žalobě aktivně oprávněn, a 
zrušil rozsudek soudu prvé stolice, který, vycházeje z odchylného práv
ního názoru, neučinil zjištění potřebná pro rozhodnutí ve věci samé. 
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čis. 10777. 

Není-li k provozováni hostinské živnosti třeba průkazu způsobilosti, 
ježto bylo koncese nabyto před účinnosti zákona ze dne 15. července 
1927, čis. 112 sb. z, a n., nelze exekuci na živnost a koncesi hostinskou 
podle § 341 ex. ř. zrušiti (§ 39 čis. 2 ex. ř.), i když podnik dlužníka neni 
veden ani se čtyřmi pomocnými silami. 

(Rozh. ze dne 9. května 1931, R II 153/31.) 

K návrhu dlužníka zrušil s o udp r v é s t o I i c e exekuci zaba
vením a propachtováním živnosti a koncese hostinské a výčepnické. 
Rek u T sní s o u d zamítl návrh dlužníka na zrušení exekuce. D ů -
vod y:. Napadeným usnesením zrušil první soudce exekuci z důvodu 
§ 341 ex. ř., ježto jde o koncesovanou živnost, vyžadující zvláštní způ
'sobilost podle zákona ze dne 15. července 1927, čís. 112 sb. z. a n. a 
povinný ji provozuje sám nebo nejvýše s třemi pomocnými silami. Ře
čeným zákonem byl sice pro živnost hostinskou a výčepnickou zaveden 
průkaz způsobilosti, avšak tento zákon se na projednávaný případ ne
vztahuje. Podle § 3, prvý odstavec čís. I a) zákona ze dne 15. července 
1927, čís. 112 Sb. z. a n. jest od průkazu způsobilosti osvobozen, kdo 
před účinností tohoto zákona nabyl koncese hostinské a výčepnické. 
Přípisem okresního úřadu jest zjištěno, že koncese, na jejímž základě 
povinný provozuje živnost hostinskou a výčepnickou, byla mu udělena 
již v roce 1913, takže povinný nabyl koncese hostinské a výčepnické 
před účinností cit. zákona. Povinný jest tedy osvobozen od průkazu způ
sobilosti, může svou živnost hostinskou a výčepnickou dále provozovati 
bez průkazu způsobilosti, pročež není odůvodněn jeho návrh, by byla 
exekuce zrušena z důvodu, že živnost provozuje sám nebo nejvýše se 
třemi pomocnými dělníky (§ 341 ex. ř.). 

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

Důvody: 

V napadeném usnesení n~kursní soud správně uvedl, že pnplsem 
okresního úřadu jest zjištěno, že koncese, na jejímž základě povimiý 
provozuje živnost hostinskou a výčepnickou, byla mu udělena již v roce 
1913, že povinný nabyl koncese hostinské a výčepnické před účinností 
zákona ze dne 15. července 1927, čís. 112 &b. z. a n., a jest osvobozen 
od průkazu způsobilosti a může svou živnost hostinskou a výčepnickou 
dále provozovati bez průkazu způsobilosti. Není proto odůvodněn návrh 
povinného na zrušení exekuce z důvodu, že živnost provozuje sám nebo 
nanejvýše se čtyřmi pomocnými dělníky, poněvadž povinný může provo
zovati živnost i nadále bez průkazu způsobilosti. Jak bylo odůvodněno 
již v rozhodnutí čís. 8351 sb. n. s., došlo by, kdyby byla exekuce podle 
§ 341 ex. ř. zrušena na základě § 39 čís. 2 ex. ř. proto, že jde o živnost, 
k jejímuž nastoupení jest potřebí průkazu způsobilosti, k nesrovnalosti, 
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. o rovozovati i nadále živnost bez 
že by po zrušení exek~ce moh~~~v~~::bgzen. Poněvadž není k pro:,ozo: 
průkazu způsobllosh ]~a ~d n p třebí prokázati způsobilost a ponevadz 
vání této ži,:,nosh Pkv~n?e~~. o provozování oné živnosti bez pr~~az,: 
podle toho Jde ve s u ecno I o 3 cit zák nelze se v tomto pnpade 
zvláštní způsobilosh ve osm~slu ~ o 'ekuc~' třebaže podnik povinného 

odle § 341 ex. i'. domahah zrus~m e~ .' 
~ení veden ani se čtyřmi pomocnyml silami. 

čis. 10778. 

232 233 ex ř) neomezuji se jen na 
,očinky úspěšného odporu o(§~ o ~~ o odp'or'přichází k dobru všem 

~. I kt" nesli odpor nybrz uspesny 
věnte e, eno'::z ~ o . 'em kdož nepodali odpor. . 
na rozvrhu sucastnenym, I e, . ~v' dáni za prodanou nemo-

přikázáni celé poh!ed~ov~y !'vone]vyss:hOr~tutéž pohledávku exekusi 
vitost nevadl, že vymaha]ICI ventel v~d .Pdošel částečného uspokojeni. 
na movitosti a že by snad v této :~~ UCl 
Předpisu § 222 ex. ř. nelze tu poUZ1ti. : 

(Rozil. ze dne 15. května 1931, R I 198/31.) 

. • VV' o o kučně prodanou nemovitost přiká-
Rozvrhuje ne]~yssl podanl za ř~~lně v L. na její zajištěnou pohl~

zal s o 11 d p rve s t o II C e ~P? ~ ořitelna v L vyplatila na za]ls
dávku 65.000 Kč jen 26.654 Kc" J~z!o sirostl na pÚkázaný peníz; Jin
těnou pohledávku i~? p.OOO hf~át'i:'u ~O 93; Kč přikázal jen 17.606 Kč, 
dřichu W-OVI na Z3]lstenou 120 ~ k '. ní exekucí na movitosti. R e
ježto co do zbytku 3.333 K~ doskel uspo O~\ lny v L. rekursu Jindřicha 
k u r sní s o u d nevyhovel re ursu spon e" ' 
W-a vyhověl a přikázal mu I zbytek 3.333 Kc. "t 1 Y 

. ~ , o u d nevvhověl ani dovolacímu rekursu spon e n 
N e ]V Y s S 1 S o . oh" Oh 'ftele 

v L., ani dovolacímU rekursu vyma aJlcl o ve I . 

D ů vod y: 

.' řihlášce k rozvrhovému roku 
Spořitelna v L; vyplahla, ]~k ~am~~vhosti ve výši 65.000 15č zaj~š

uvedla, na pohledav,ku na pro ,~n;kneS úroky a s. dalším příslusenstvlm 
těnou jen 23.000 KC"kterážto cas. ~ za'ištěná pohledávka po právu je;t 
vzrostla na 26.654!<;~. Byl~ tedy ]eJhvbily phk!rzavše spohtelně z ne)" 
touto částk0!1 .a. m~s~ sou r.ntlfu° Případně .dovodily jiŽ nižší soudf, ze 
vyššího podam len recenou cas . , t že bude nucena na pohledavku 
poukaz dovolacl rekurentky .. ~f, mOlzj~Ště další částky vyplatiti, neopod: 
na prodané nemovltosh zaFs enOl fkázání pohledávky v cele 
statňuje požadavek d~v~laCl ~e~~e~~imn~ů~oldům nižších soudů, ještě 
zajištěné výši, a doda~~ ~ o y~ytnutého úvěru nebo z převzaté zá
tolik, že nejde o 12o)hle !;lv ~':ái~~í ještě nevyčerpané částky na po?le
ruky (§ 22~ ex. r. a ze Pf-Ič pohledávky dovolací rekurentky, ~Ista. 
dávku ne~a proto, CIO t~e yneyo dovolací rekurentkou, že částky, prevy
Jest mylny nazor up a nova 

1':\ 

'-', 
lliJ: 

~'i 
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šujíci jí přiznaný peníz 26.654 Kč, mělo býti použito jen k uspokojení' 
oněch zadnějších věřitelů, kteří proti jejímu plnému uspokojení vznesli 
odpor. Jak plyne z §§ 232 druhý odstavec a 233 ex. ř., neomezují se 
účinky odporu s výsledkem se setkavšího a jsoucnosti pohledávky, jak 
tomu jest v projednávaném případě, se týkajícího, jen na věřitele, kteří 
vznesli odpor, nýbrž přichází úspěšný odpor k dobru všem na rozvrhu 
súčastněným, i těm, kteří odpor nepodali. Vytýká tudíž spořitelna v L., 
že jí kromě 26.654 Kč nebyla přiznána alespoň částka zbývající z její 
zajištěné pohledávky po srážce pohledávek věřitelů, kteří odpor vznesli, 
neprávem. Dovolací rekurs spořitelny v oL. není podle toho odůvodněn. 

Pokud jde o dovolací rekurs vymáhajícího věřitele, v němž o.dporo
váno je tomu, že rekursní soud přiznal Jindřichu W -ovi na jeho pohle
dávku ještě další částku 3.333 Kč, jest stanovisko tohoto dovolacího re
kurenta, že uvedená částka jmenovanému věřiteli z prodané nemovitosti 
nepříslušela, protože ji dostane v exekuci současně vedené na movitosti, 
neopodstatněné. Podle zásady vyslovené v § 15 knih. zák. má zástavní 
věřitel na vůli žádati uspokojení z kterékoli mu dané zástavy. Nebránila 
proto přikázání celé pohledávky Jindřicha W-a z nejvyššího podání za 
prodanou nemovitost okolnost, že vedl pro tutéž pohledávku exekuci na 
movitosti a že by v exekuci té došel po případě částečného uspokojení. 
Pro použití ustanovení § 222 ex. ř. nebylo místa, neboť scházejí pro ně 
předpoklady v uvedeném § vytknuté, zejména nešlo o společné zavazené 
nemovitosti a vytýká vymáhající věřitel ve svém dovolacím rekursu ne
právem, že nebylo použito řečeného ustanovení. 

čís. 10779. 

Mezizasilatelem ve smyslu čl. 380 obeh. zák. jest zasílatel, na neJz 
jiný zasilatel, převzavší obstaráni eelé přepravy, adresuje přepravované 
zbožl, by samostatně obstaral jeho dalši přepravu v určitém přepravním 
úseku. I 

Za všechny jiné osoby, kromě povozníků, lodníků a mezizasílatelů 
ručí zasílatel podle obecných zákonných pravidel. 

Ustanoveni § 1010, prvá věta, obč. zák., že plnomocník, jenž bez 
nutné potřeby odevzdal příkaz ke splnění náměstkovi, ručí sám za vý
sledek, není výjimkou ze zásady, že povinnost k náhradě škOdy předpo
kládá zavinění, a nezavádí ručení za výsledek bez ohledu na zavinění a 
na příčinnou souvislost škody se zaviněním, nýbrž znamená, že plno
mocník ruči sám za všechny následky toho, že příkaz nesplnil bez nutné 
potřeby osobně. 

Při ručení podle čl. 380 obch. zák. nepřichází v úvahu ustanovení 
§ 1315 obč. zák. Nelze spatřovati zaviněni ve volbě československé 
Labské paroplavební společnosti. 

I podle obchodního zákona i podle železničních přepravních řádů 
vyžaduje ručení železnic za škody, jež zboží utrpělo za dřívější přepravy, 
by železnice vstoupila do dřívější nákladní smlouvy podle původního 
nákladního listu. 

(Rozh. ze dne 15. května 1931, Rv 1122/30.) 
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_ v dala žalované zasílatelské ~irmě 
Z lUJ' ící firma v Teplicích-sanove zva d Ústí n. L. vléčným parmkern· 

a " H hurku do Tepltc, az o ,,' ,t tupena 1fi-' 

dpoyra~u ;;;'~:ánt~oží zjistila ž~l~bkyně, ~ J~~e Jf~/~~~ao žalobkyni 
fl prez 'ch o desinfekcmm pros e , v O bch zák. 

tensivním z;,pa
d 

e~.J: náhrady se domáhala podle cl. ?Bl bO z~mítl. 
způsobena sko a, JeJ1z , II d r v é s t o II c e za o. ~ v' 
na žalované. Pro ce sn: s o . v r bkvní 8 žalovanou na zakla.de pl: 
D ú vod y: Jest zjištěr;o, ze m;Zl zf3 o k~ětna' 1927, jež byla žalob~yn~ 
<emné spediční oferty zal ovane z. . dmínku že pro závazky a rucem 
doručena a jež v bodu 1; obsahuJ~ P?dy tarif~ konosementní pod!"ínkl
žalované jsou směrodatne pro}o:z;r:1 ra v "ch a'v bodu 5., že v prevze 1 

dovozních ústavů na ~oprave s~cast~~~~ní' železniční ve~dlvej~í poplatk; 
nákladu žalovanou neJs~~ Sb~az~ny celní poplatkv, pobrezm poplatk), 
a staniční popla1ky, pO]1štem, c o, z člunů a lodi~ (Kahn- und Schute~
vážné ledné, noční práce, poplatky" dné útraty za opravy, palub ne, 
iiberllegen), lmnosementn! kolkY, pnp,a »Elbekahn_Hamburg-Freihafen-

orto atd. dále obsahuJe. ustanovem ndun splalz 59 pf. per 100 kg 
lWaO'gon_Teplitz-SchOnau, vla AUS?lgJ:mhur; und Schandau, stat. Oe
exklusive Assekurenz-Zollspess~n~~rto etc., jakož i event.p!y:žk\?~ 
hiihr Frachtbrief, Stempel un y 150 cm minus na Drazv ~ns e 
mal~u vodu při nižším stavu v~dy nez 1927 ke smlouvě spedlcll!, po~ 
měří1ku stavu vody, došlo dne I .~~r~~fíků rýže _ 1100 kg od firn;y . 
níž žalovaná přenalaúdOt?rzvaa~~b~yni do Teplic-šanova, žde žatloVayn~ů~~c 
1 b k' . člunem Vl:" s I . v tom ohle u s ran 
b;l~ ~~povězeno vpo~zíti m~zisf:g!i~do~::v: rýže děčínské La,ger~aus
nic neujednaly, z~:t~'ya~~rfy v níž byly stanoveny vdO~~:V?~:~I~~k', 
gesellschaft .na ~a f ,\Oy'lohy' v Hamburku a žandave, ~a n~"m stavu 
vyjmouc pO]1stne, ce m V' Yo' žl< na malou vodu pn ll! SI t 
nákladní listy a porto? jalmz I ~~~ďa~ském měřítku slavu vody, d~es~ 

d než 150 cm mmUs ,na v - ti do Teplic drahou '}a a 
~oH:mb~rk~ do 9st~~~~~~~~ ~~r~J~:í zs~~ečnost udělila ~ir~e !ias'n~: 
zalovanHe, dabllelr'kzuepříkaz by odebrala ryzl v Hdwnbuurdkveuvcí~ské 'skladištní 
r o v am J d ·ti na a res V' 306 
l~žÚi v do vlečné~o /a!;t~m~ BOP~~~~ naložiti rýži dOd čl~~í c~de na 
~polecnosÍ! do, Ya~~kéz společnosti akciové a ?oprav~~\ec~ou do'pravní a 

~r(~~~:~i~~k~~!č~~~íd~i~{0!~~:~:~~~~t~~~~i~1o ;:~~~I.u~~~:~~~E~ 
ských státních drah, nacez v y b la ry,že naložena, by o o:" dů 
dále, že ve čl~t!'tI Č. 306, ;o~e:: př~dní části lodi naloženo ta!e l~~ s~ko 
kusového ZbOZI v. dr~h: P nákladním seznamu, u~eden o vy. b 10 
kreosotového oleje, JenzhbY~ ve kdy olej byl nakladan ~o c~un?, vlak 
k kosový olej a že to on, . vl' má zvláštní zapac , ze 
c~ladno a nebylo lze pozoro':~~I, zJn~c~ dolů, pocítil za M~gd:burkJ~ 
kormidelník sestoubPiV

I 
v, tep1pe~;: načež člun vyvětr~l, pOls~ez~str :alež 

Vl náhle kar o ovy z "'1 t plavebm spo ecn "'k 
Čl~nu~~spěl do Dě~ína:L31llbe, oZ~~~;un Obyl vyvětrán, že kormldelm 
byla odeimuta celm uzaverka a ce Y 

'''l \ 
" 
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obdržel příkaz, aby plul s člunem dále do Ústí, kde byla rýže zástup~em 
ústecké dopravní a skladištní společnosti a úředníkem dráhy převzata 
a přeložena do vagonu českosl. státních drah. Rýže společným naložením 
s kreosotový!m olejem do člunu Č. 306 dostala při dopravě z Hamburku 
do Děčína-Laube zápach po kyselině karbolové, činící ji nevhodnou 
k lidskému požívání. Z těchto zjištění je patrno, že vina na zkažení 
rýže stihá dovozce, československou labskou paroplavební společnost 
poněvadž neměla společně s požívatinami, zejména s rýží naložiti d~ 
člunu produkt jako jest kreosotový olej, jenž Se nakládá jen podmí
nečně. Žalobkyně stihá jen speditéra, firmu Edmund W., mezispeditéry 
(dovozníky), zvláště pak československou paroplavební společnost ne
žaluje pro utrpěnou škodu. Žalobkyně opírala se v žalobě původně jen 
o článek 380 obch. zák., uvádějíc, že k náhradě škody jest povinen 
hlavní speditér. Žalobní důvod podle čl. 380 obch. zák. není však opod. 
statněn. Žalobkyně tvrdí, že žalovaná jest podle tohoto zákonného usta
novení povinna k náhradě škody, poněvadž zaslání požívatin řečeným 
způsobem odporu je venkoncem kupecké péči. Přichází tudíž podle 
tvrzení samé žalobkyně v úvahu jen ručení speditéra za opomenutí péče 
řádného obchodníka při volbě povozníků, plavců a mezipovozníků. Ručí 
tudfž žalovaná jen za nedbalost v jich výběru. Použití náležité péče řád
ného obchodníka má prokázati žalovaná. Ze zjištění soudu vyplývá, že 
zalovaná použila jako mezispeditérů a povozníků děčínské skladištní 
společnosti zaps. spol. s r. o. a tato firmy B. v Hamburku a ústecké 
dopravní a skladištní společnosti a že firma B. dala provésti dopravu 
československou laJbskou plavební akciovou společností na člunu čís. 306. 
Jest nesporno, že žalobkyně nezakázala žalované použití mezispeditérů, 
povozníků a plavců. Žalobkyně za sporu vůbec netvrdila, že proti spe
ditérůlm a povozníkům vyvoleným žalovanou jsou pochybnosti, zvláště 
.proti jejich solidnosti. Naopak udal znalec, že podle jeho obchodnické 
0<:ušenosti jsou děčínská skladištní společnost, jakož i labská plavebmi 
akc. společnost známé jako spolehlivé firmy. Soud zjistil, že ústecká 
spediční a skladištní společnost a firma B. v Hamburku jsou velkými 
spedičními firmami, s nimiž jest děčínská skladištní společnost po mnoho 
let v obchodním spojení a že mezi nimi nedošlo nikdy k nedorozumění. 
Ani žalobkyně nemohla udati nic, z čeho by se dalo usuzovati na ne
spolehlivost žalované jako speditéra nebo mezispeditéra a povozníků jí 
zvolených. Žalobkyně netvrdí, že žalovaná nějak porušila spediční 
smlouvu, uzavř~ou na základě oferty ze dne 13. května 1927. Žalovaná 
uzavřela s děčínskou skladištní společností řádnou spediční smlouvu. 
'Žalovaná neručí však za chyby, jichž se dopustí patřičným způsobem 
zvolený povozník, plavec nebo mezi povozník (Staub-Pisko § 3 b) od
stavec 2 článku 380 obch. zák.). Ježto podle zjištění soudu bylo zkažení 
rýže způsobeno povozníkem; československou plavební společností 
akciovou, ana dala naložiti k rýži kreosotový olej', neručí žalovaná za 
toto povozníkovo pochybení" čímž jest i vyloučeno, že škoda .byla při
voděna lidmi žalované, jichž použila při provádění spediční smlouvy. 
Žalobkyně uplatňovala, že podle § 8 něm. říšského zákona o soukromo-
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. h'ff hrt und der f!6sserei« z 15. června 
právních poměrech "Der Bmn~nsc / a náležité uložení nákladu lak, b~ 
1895 jsou plaVCI po~mm ?:co~av~~h okolností a při vší prozlravostl 
bylo lze při rozut.?!,em u~aze~ z 'eho uložení za vyloučeno. Tot? ~sta-, 
poklá~ati ~e,bezpecI§p~o ~fk~k »kinnenschiffahrtsgesetz«, ktery t~dna 
novem oplra se o CI 'v . § 7 ustanovuje že plavec ruCl za 
o péči a o ručení plavcovet, Te?;.to řádného obchodníka nejeu majiteli 
v.šechnu škodu z oP3~enu I pece , tra říjemci), dále že 
lodí, nýbrž i súčastnenym n~ naklad\ (~d~~l~s~;ně tyl-li při udělení 
'se udělením p~í~azu zav;uJe, vla~~~~ve~í nevyslov~je 'tudíž nic iinéh,~' 
obeznámen s VeC1. Tot? z o!,ne ~~ ventuální škodu; kryje se tudlz 
než že plavec (vlastmk ~od\ r~c~ ~~v~ný jako speditér, nýbrž povozník 
úplně s názorem soudu, ze;11 o I za , '. 'še ano podle posudku znalce 
'(plavec) ručí za povstalou skodu, to hm 3ttJI dJ--nskol1 skladištní společ-
. . t' 'kovou vyrozume I eCl 
bylo povmnos I P.9,:-0Z;m, midelníkem Mezi stranami jest nesporno, 
nost o vadách z]1stenych Kor v i 927 byla uzavřena na zaklade 
ze spediční smlouva ze dne 3~ :~rvnf 927 a že v bodě 1. této nabídky 
nabídky žalované ze, dne lv3. ve n~vazek a pro ručení žalované jsou 
byla obsažena pod~l~a, ze tJro z konosementní podmínkY' dopravních 
směrodatné proyo~m r~dy, tanfyva Ve všeobecných podmínkách, sesta
ústavů súčastnenych pn d.o1rave·

d
·r ů jež platí pro všechny příkaz,!: 

venýc~.~polket.? h~mbťu~SkYc. ~tJ~o~~[iV' obsahu, ustanovuje se výslov~e 
'spedlterum udelen,e, a )SOU Ja ~ 'jím mezispeditéry a pomocmky pt; 
v § 18, že spedlter ruCl za ,zvo ~~~ německého zákona odst. 1 pro ne
plnění j~~vpodle usta~oven~v§ zák ustanovuje: Wer einen anderen zU 
meckou nsl. § 831 nem. o. c. . Ersatze des Schadens verpfl1chtet, 
,einer Vernchtung, bestellt, 1st zu: Verrichtung einem Drilten wleder~ 
den der ande.re ln Ausfuhrun~. e~ritt ein wenn der Ges~haftsherr beJ 
rechtlich zufugt. Dle Ersat~fl!cht d'e im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
der Auswahl der bestellten erson S~ d uch bei Anwendung dieser 
nicht beobachtet, oder wenn, ~er J s: t~dí~ zjištěno, že žalovaná ručí 
Sorgfalt entstanden sem wu~ e. k'~ 'a i podle spediční smlouvy 
i podle domácího, i podle v~e~ec e. ~oh~~~ mezispeditéry a povozníky 
žalobkyní v tuzemsku za s o y zr~ II tudíž v souzeném případě, kde 
jí zvolenými jen za nedbal?s! ~e V\ erd , týče kde žalovaná prokázala, 
nebylo prok~ánvo, tot? zavbm~n~, r:a ~ři ~eolbě za niž zodpovídá, nemusí 
že použila pece radneho o com. v '. ze spediční smlouvy 
nahraditi škod~. Ježto ž~bc~ vJ:!~;n~a~ts~:di~ní smlouva byla mezi 
se žalovanou narok na n . ~ u s o 'hybně v tuzemsku (článek 321 
'tranami jako tuzemCi uzavren,a nToc k'h O d vol a ci s o u d 
~bch. zák.) , jest použíti. prav~ v oUde~s Já~em odvolání jest výtka 
napadený rozsudek potvrdIl. D Ut' Yr' a' vnl' 'Jež spatřujé odvolatelka 

"h . n' VěCI po s rance p, ti d I' nespravne o posou~e I , d' t především zkouma , z ~ I 
V tom že podle nazoru prveho sou ':. J~s dníků a mezispeditérů osved
žalov;ný zasílatel při vý,~ěru d~vo~m llda oji osvědčil, ano ho po zá~onl1 
čil péči řádného obchodmka, zeJmen~ z r tomu že prvý soud otazku 
postihuje ,břemeno průvodní, a Jb.~ac: ~!~á~or pr~ého soudu,snaží se 
tuto zodpověděl kladně. Napa aJ1c e 
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odvolatelka předevšim dokázati, že žalovaná strana k provedení ulože
ného jí příkazu nepoužila ani povozníků, lodníků nebo mezispeditérů, 
nýbrž, jak prvým soudem zjištěno bylo, uloženou .jí dopravu zboží z Ham
burku do Teplice-Šanova předala děčínské společnosti skladištní. Z toho 
odvozuje žalobkyně, že tuto společnost nelze považovati za' mezispedi
téra, nýbrž za podspeditéra, za něhož neručí žalovaná strana jen v rámci 
čl. 380 obch. zák., nýbrž mnohem šíře, že za pochybení podspeditéra 
ručí tak jako za pochybení vlastní. Avšak námitka ta není způsobilá, 
by otřásla správnými vývody prvého soudu. Rozdíl mezi pojmem mezi
speditéra a podspeditéra nemá v zákoně opory - jinak u povozníka 
a pod povozníka čl. 40 I obch. zák. -, nýbrž vytvořen byl jen v nauce 
a spočívá v tom, jak odvolatelka správně v souhlasu s komentářem 
Stanb-Pisko uvádí, že za mezispeditéra jest považovati zasílatele, na 
jehož adresu jest zboží zasláno, jinak jde o podspeditéra, ohledně něhož 
může po případě nastoupiti ručení širší. Soud prvý ovšem zjišťuje, že 
.žalovaná strana svěřenou jí dopravu zboží z Hamburku do Teplic-ša
nova předala firmě "Tetschner Lagerhausgesell$chaft reg. Oen. m. b. 
.H.«, avšak odvolatelka přehlíží, že dle dalšího zjištění prvého soudu, 
jež není bráno v odpor, tato firma udělila firmě B. příkaz, aby odebrala 
zboží v Hamburku od firmy O., dala naložiti do vlečného parníku a do
praviti na adresu děčínské skladištní společnosti, do Ústí atd. Mýlí "e 
tudíž odvolatelka, majíc za to, že »Tetschner Lagerhausgesellscha!t« 
byla podspeditérem. I podle názoru odvolatelky jest ji považovati za 
mezispeditéra, ohledně něhož ručí žalovaná jen v rámci čl. 380 oboh. 
.zák. Avšak i kdyhy bylo správné, že děčínská skladištní společnost 
byla podspeditérem, ručila by žalovaná strana, ano se poškození Ziboží 
stalo zaviněním československé paroplavební akc. společnosti při do
pravě v člunu po .Labi, zase jen za zachování péče řádného obchodníka 
při výběru a zjednání této čsl. paroplavební akc. společnosti Labské. 
A v té příčině zjistil prvý soud, že při výběru mezi speditérů, zejména 
"Tetschner Lagerhausgesellschaf!« osvědčila žalovaná strana péči řád
ného obchodníka, a to i se stanoviska § 1315 obč. zák. Zjištění tato 
spočívají na provedených důkazech, aniž žalovaná strana se pokusila 
zjištění tato bráti v odpor. Posléze byla i při výběru čsl. paroplavební 
labské ake. společnosti zachována péče řádného obchodníka, neboť pod
niku tak velkému vzhledem k posudku znaleckému nelze upírati zdatnost. 

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

D ů vod y: 

Dovolání žalující firmy, podanému podle § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s. p"o 
nesprávné právní posouzení a neúplnost řízení, lze 'přisvědčiti jen v je
diném bodě, jen v tom, že vedlejší intervenientka, Děčfuskil skladištn.í 
společnost, nebyla k žalované firmě v poměru mezizasí1'atele, nýbrž 
v poměru t. zv. podzasílatele. Mezizasílatelem ve smyslu čl. 380 obcIT. 
zák. jest zasílatel, na něhož jiný zasílatel, převzavší obstarání celé pře
pravy, adresuje přepravované zboží, hy samostatně obstaral jeho' d'alší 
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y..' "seku Mezizasílateli byli v souzeném 
pl-epravu v urcltem prepravmm. u, b;tarala přepravu z Hamburku do 
případě firma B. ~ Hamburku, rZu~d LagerhausgesellschaH, j~ž ?bsta
Ústí n. L, a AUs~lg~r TrtndoO\eplic_šanova. Děčínská skladlstm spo
rala přepravu z us~; n: '" b z rostřední moci a neujednala o leho 
lečnos! neměla 2\bOZl !,lk~y IV L e b~kOU paroplavební společností, ani se 
přepravě sama am s ges ~s. d a žalované firmy příkaz obstarati celou 
železnicí smloUVU. Prevza a o . k s lnění na místo žalované 
přepravu z Hamb.urku do ,Tephc-~anova e'm~novaných mezizasílatelů. 
firmy a vyřídila Jej prostre~rl~\vk-\' ob~~Jazu nemůže se jeho splnění 
Podle přirozené povahy zasl ~ e._s e. o 'k' a mezizasílatelů proto ob
zpravidla obejíti bez pO,vozm~u, ,lodn~'~'rovo za povoznÚ'y lodníky 
mezuje čl. 380 obeh. zak. rucem sP:t I e § 1010 obč. zák. z~ zavinění 
a mezizasílatele v souhlasu s.d~uh0ub ve .?Uhz zasílatel použije ke splnění 
při jich výběru. Za všechny J1r;e ~sl° y, llc 'h z přenesl splnění celého 
příkazu, zvláště i za po~zasll~: e, ?ah n~a~idel Potud jest dovolání 
příkazu, ručí podle ?beenye~ ~a d °fl;Y: ~e podl~ obecných zákonných 
v právu. V neprá,vu lest, po,~ ,o 'C~le, lnění s edičního příkazu na 
pravidel, žalovana fmna ;-UCI, preness: sp u 'kogu kterou zásilka za 
jiného zasílatele (podzasJ.latele\}a vs pech dni ~ 1313 a) obč. zák. ručí 

, "k I' v'nou byla poshzena. oe" "t' . k prepravy CI o IV. I . , , D'" sk' skladištní spolecnos I la o za 
žalovaná firma len za zavI~er;1 ic{glOeobč zákruči za všechnu (i na
vlastní zavinění, podle prvm vety", ci· ční' příkaz odevzdala bez 
hodi1ou) ~kodu, ,~~erá ,vzkn~k~,th':\pz:le~~~S~i k provedení. U~tanovení 
nutné potreby Dccmske ,s a IS m " '1 b z nutné potreby ode
prvé věty § 1010 ob~. ;:ák., ~e pln?m~Sfl~~~e~~ ";sledek, není výjimkou 
vzdal příkaz ke spinem name~~ov~o f'le dy předpokládá zavinění, a ne, 
ze ,zásady, že povmnost k na rtled~{~a za~inění a na příčinnou sou
zavádí ručení za výsledek bez o, e a' z' e plnomocník ručí sám za . " y'brz znamen ' , 
vislost škody se zavmemm, n" I '1' bez nutné potřeby osobne. 

Y , I dk t ho ze pnkaz nesp m , • t k . vsechny nas e y ?,,' 'k d usm-li se jeho names e zav,l-
Naproti to~u peruCI pl?,~moc!1~o'U~i~l~iti s přenesením příkazu pal na
nění a nem-I! sko?a v ynCl~ne 'du vzniklou za přepravy c1unem 
městka. V souzenem pnpade lde o s~o I čnosti za kterou ručila tato 
Československé Labské, paroP,la~~f~~~~z=s;latel: jenž jí odevzdal zboží 
společnost jako,?ovo~mk. Z.aslla:dle čl 380 Obell. zák., tedy d~pushl-I: 
k ,přepravě, ruCl za ~kodu le~ p sti . ak~povozníka. Jelikož v teto volbe 
se zavinění volbou teto spoleeno . I 'k d nemělo vlivu kdo volhu pro
nelze spatřovati z~vinění a na,~.~mk s ~eJením spedice Děčínskou sk!a
vedl a že žalovana hrn:~ J'0ven ~ pro a za škodu ani podle ob~cnych 
dištní společnost, nelHCI ~alo~an~, hr~ovolání doUčiti že i podle cl. 380 
zákonných předpisů. Ma;neJod?~s~ se olečnost a následkem toho i žalo
obeh. zák. ručí I?ěčínska s a lS ~Ia~~kou paroplavehní spole~no~t, P?: 
vaná firma za ceskoslovenskou . , "'t' e' vadné nalozem zbozl 

ť 'k a k tomu ze zlls en . P dl 
ukazujíc k § 1315 o c za . d t t ť hoto dopravního 'podmku. o e 
na člun o sobě dokazule nez ~ ~o~ ,o ech především předpisy obchod
čl. I obeh. zák. platí v obeho ~le b

vec
" občanského zákonníka lze 

ního zákonníka; k ustanovemm o eCnetlO 

1 ľ--

.,. ,I,i'; 

i"!1:.', ' 

I.t· 
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přihlížeti jen tam, kde obchodní zákon n.· . ' , 
yyvrátiti ponka~em k § 1315 obě. zák emalvl~stm~h pred.?i~ů, !'okus 
cL 380 obch. zak. podle něhož z 'I ,zc~,a lasny a urcttý predpis 
mezizasílatele jen,' pokud se do usa~l atel, SU~l ~~ povozníky, lodníky a 
pro,t? odmítnut jako příčící se Pzá~11 zavl]nem IXl Jich výběru, musí býti 
~e zadný hromadný do ravní onu, ~n ml~o~hod:m se podotýká, 
Jeho lidé. zaviní škodu, ~e protgon~~~ ~e~l1 uchra~en P!~d l)10žností, že 
na nezpusobilost a nespolehlivost pod .~ednO!hveho pnpadu usuzovati 
V?lbě C:eskoslovenské Labské paro 1a~~b u, a ze spatřovati zavinění ve 
m~o, prepravného podniku, vybav~ného n:, sf~le~nos!!, tedy polostát
prave tak nemožné jako by bylo nemožn cas ,ecnl.'m monopolem, jest 
pravou l;yla pověř~na železnice, Spíše b p~k\adah z~ zavinění, že pře
kdy?y rrepravou byl býval pověřen ~ěkfer.Y °10kla~al! za, zavin~~ 
kd~z pn volbě přepravního podniku ne'd l.' sou ,romy lodmk, zvlaste 
sobdost a spolehlivost ny'brz' I' o m h J etlen

hr
° Jeho techmckou způ-

P '. , o oucnos na ad'ť Vo d ' 
os!eze Jest dovolatelce nesprávn' m rá' 11 pnpa n.ou skodu, 

uznano na zavinění žalované fi]1m~ . h . vmm I;'0souzemm, ze nebylo 
uplatnila nárok na náhradu škody' Je /":. ~e p:~ d.o~nSťila tím, že ne
clch-Šanově po přepravě zboží v ~~o 1 z~ ezmCl, lez vydala v Tepli
dající vývody dovolací i on 'im'Pos oze?;e~ stavu. Všechny sem spa
nutí nabídnutého dltka~u výrie~he~ :fr:hCUI~,ku~,ost řízení pro zamít
že železnice ručila jako posled' ',' Spoclva]1 na právním názoru 
všechny škody vzniklé za přeprae~ ~~~::~k'ě Jú~stn.ěný povozník z~ 
ten jest mylný. Nehledíc k tomu' 't. r u o ephc-Šanova. Názor 
se žalobce d~volává, platily v' ~~bWl~~d~~r~ <1,,401 ob;h. ,z~k., jic.hz 
§§ 84 a 100 zelezničního dopravního řád" z OZl o· rucem zelezmce 
?bchodního zákona i podle všech železniČní~~ 293/ 21 , ,!yža.?uj~ i podle 
z~lezntce za škody, které zboží utrpělo za dř' I?::praymch rádu ručení 
mce vstoupila do dřívější nákladní sml ~eJSl.prepravy, by želez
hstu. Předpokladem takového ruč ,ouvy po ; pn':.~dn~o nákladního 
zboží bylo přepravováno z Hamb::J:u v ~?nzenem pnpa~e by bylo, že 
kladě jediného nákladního listu V kr~~o do. Tephc-.sanova na zái
zboží mezizasílatelovi v Ústí n L vyehost u ecnos!!. byl vsak po vydání 

d " '. oven o nem novy' ákl d '1' t . a a evzdamm zbaží s na 'm náklad',. ,n a m· lS , 
do. Teplic-Šanava byla uI'~nána novna,lm ,llste

t
m

t 
~ ze!ezmční přepravě 

P dl -- " , samos a na nakladní I o e mz rucl1a zeleznice jen za anen stav zb __ . • '" sm a~va, . 
n. L. odevzdáno k přepravě. Protaže b I ".~~1, V ?emz p, byla v USlí 
zeno již ,před tím za doprav člunem y a ZJIS en~,. ze zOazl byla paška-
o. náb~ad~ ŠkOdy,' jehož nepr~vedeníŽa~~~ahl !ll!!hspor pro~i žele~nici 
VlllU, uspech, a byl by znamenal 'en zb • c; pncl zalovane flťme za 
Ani v tomto. směru nejsau tedy upl latně~lecdne ultratY

d 
~e škadě žalobcavě, 

ovo aCl uvady opadstatněné. 

čís. 10780. 

Prvá věta § 1300 obč zák nepřed kl' d ' . 
nýbrž radu na základě smiouvy . mez' r' r a a P~o r~du úplatnou, 

Pro druh' řl dia cem a poskozenym 
y p pa § 1300 obč. zák. nestačí hrubá nedbaiost 
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Byla-li škoda způsobena špatnou radou, jest věc posuzovati podle 
§ 1300 obč. zák., nikoliv podle jiných předpisu. 

Ten, kdo se spokojil s poučenlm osoby nepovolané a podle toho se 
zařídil, zavinil si škodu sám. 

(Razh. ze dne 15. května 1931, Rv I 623/30.) 

Žalobce byl pojištěn u pojišťavny D. prati následkům povinného 
ručení z jízdy matocyklem. Pazději si kaupil žalabce k matacyklu p'O
stranní vazík a uzavřel prostřednictvím žalovaného. vrchního. inspektara 
pojišťovny s pajišťovnou dodatečnou pajišťavací smlauvu. Žalavaný při 
tom ujistil žalobce, že není třeba vltdčíha listu. Žalabce pak usmrtil při 
jí2'dě třetí asobu a byl uznán pavinným zaplatiti jí náhradu škody. Po
jišťovna D. adepřela vyplatiti žalobci náhTadu, ježto. žalabce neměl 
v dabě nehody vůdčí lisl. Žalobou, a niž tu jde, damáhal se žalobce 
nažalavaném náhrady škady celkem 49.525 Kč. Pro c e sní s.o u d 
p r v é s t a I i c e uznal žalavaného povinným zaplatiti žalabci 43.321 ,Kč, 
se zbytkem žalobu zamítl. D ů vad y: Žalobní žádast jest pakládati 
za aprávněnau ca do důvodu. Padle § 1295 obč. zák. jest každý apráv
něn damáhati se náhrady škady na tam, kdo. škadu zavinil, bez ahledu, 
zda škada vzešla z nezachavání ,smluvní povinnQsti či bez takavé po
vinnosti. Podle§ 1300 abč. zák. jest znalec i tehdy zadpavědný, udělí-li 
za adměnu ve svém aboru z nedapatření nesprávno11 radu. Tento § sta
naví dále, že se jinak ručí při udělení rady jen za škodu, která byla 
zpltsabena udělením rady vědomě nesprávné. Žalavaný nemůže býii 
li této. věci pakládán za znalce, ač jest zástupcem pajišťavny. Vztahuje 
se však na žalovaného. druhé ustanavení tohoto. paragrafu. Saud vzal 
za prokázáno, že žalovaný řekl žalabci k jeho. otázce opětně, že pro. 
své matarové kalo s postranním vazíke!ffi .nepotřebuje vůdčí list a že 
pajišťovna ta nežádá, jakož i, že jsa zástupcem pajišťavny, musí to 
věděti. Žalavaný uvedl svým opětným prohlášením žalobce věda mě, 
prati lepšímu vědomí, pakud se týče úmyslně v amyl, že žalabce ne, 
musí míti vůdčí list, a ručí proto žalabci za svau úmyslně nesprávnau 
radu. Kdyby žalovaný nebyl udělil žalabci nesprávnou radu, byl by ža
labce měl při úrazu vůdčí list a byla by pajišťovna pavinna, nahradit 
!žalobci škadu způsobenou usmrcením W-avé až do. výše 30.000 Kč, 
jakaž i bez zapačtení na tuto. částku též 90% útrat zástupce zřízeného 
!se svolením pojišťovny a ostatních útrat civilního. sporu. Protože však 
pajišťovna D. odepřela škodu nahraditi, anhllabce neměl vůdčí list, 
musí žalovaný nahraditi škodU z udělení nesprávné rady V dalším vy
pačetl saud prvé stolice podrabně škadu, jež vzešla žalabci. O cl, v o -
I a c í s o u d žalabu zamítl. D ů vod y: Výtku,že věc byla s' hlediska 
práva posauzena mylně, činí odvalání pwcesnímu soudu právem. Od
půrce čerpá svůj náhradní nárak z ustanavení § 1300 abč. zák. Padle to
hata předpisu ručí znalci, t. j. asoby, u nichž se předpakládá vyšší stu
peň pozarnasti a píle, za radu špatnau, za potvrzení ,nesprávnasti, jen, 
byla-Ii udělena rada za odměnu, kdežto. jinak ručí rádce jen za abmysl, 



670 
- Čís. 10780-

nost, za radu udělenou vědomě proti lepšímu přesvědčení. Z toho plyne, 
že nedopatření činí zodpovědným jen, káže-li zákon nebo smlouva, by 
v . určitém případě bylo použito péče, vylučující jakékoli nedopatření. 
O onen případ nejde, neboť, jak soud procesní zcela správně vyložil, ne
byla odpůrci udělena rada za odměnu. Nejde však ani o pr-ípad druhý, 
neboť, že mu odvolatel udělil špatnou radu vědomě, odpůrce, jakž bylo 
jeho povinností, nedokázal, ba ani to přímo netvrdil, takže pro právní 
stanovisko procesního soudu, že odvolatel udělil špatnou radu vědomě 
proti svému lepšímu přesvědčení, není vůbec věcného základu. Základní 
chyba napadeného rozsudku jest v tom, že soud spatřuje vědomé udě
lení špatné rady již v tom, že se rada týkala věci, které měl odvolatel 
jako odborník rozuměti. To ovšem nestačí. Poněvadž se udělení špatné 
rady stalo mimo smlouvu a odvolatel tudíž neručí za nedopatření, po
strádá žaloba oprávněuí a měla býti z tohoto důvodu zamítnuta. 

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

o ů vody: 

Pravdu má dovolání v tom, že prvá věta § 1'300 obě. zák. nepředpo
kládá přímo radu úplatnou a že slova "za odměnu« v § 1300 obč. zák. 
neznamenají nic jiného, než že nda byla udělena na základě smlouvy, a 
právem se odvolává v této příčině na zdejši rozhodnutí uveřejněné ve' 
Sb. n. s. pod ds. 7474. Ale dovolání přezírá, že se tu předpokládá smlouva 
mezi rádcem a poškozeným, která právě zavazuje ,rádce pr0ti smluvníku 
k bedlivosti, a že mezi stranami rozepře smluvního poměru n(!bylo. 
I kdyby tudíž odvolací soud slova ,>za odměnu« byl vykládal mylně, pří
liš úzce, jak tvrdí dovolání, nestalo se tak na újmu žalobce, jenž podle 
toho, co uvedeno, ani při správném výkbdu těchtO' slov zákona nemá 
nárok na odškodnění podle prvé věty § 1300 obě. zák. Nelze však sou
hlasiti s dovoláním, že pro druh& případ § ,\300 obč. zák. stačí i hrubá 
nedbalost, neboť zákon rozeznává pojmy zlého úmyslu a hrubé nedba
losti (§ 1324 obě. zák.), stanoví, že poškození se zakládá na zlém úmyslu, 
byla-li škoda způsobena vědomě a s vůlí (§ 1294 obě. zák.), a před
pokládá v druhém případě § 1300 obč. zák., že špatná rada byla udělena 
vědomě, pr'oti lepší vědomosti, což se podle zjištění odvolacího soudu 
v souzeném případě nestalo a žalobcem v prvé stolici ani nebylo tvrzeno. 
Ale dovolání nemá pravdu ani, pokud se dovolává §§ 7 a 12990bč. zák., 
any platí pro připad, že škoda byla způsobena špatnou radou, zvláštní 
předpisy '§ 1300 obč. zák. a nelze proto takový případ posuzovati podle 
předpisů jiných, na něj nedopapajících. Na žalobci ,bylo, když si opatřil 
postranní vozík k motorovému kolu, by se obeznamil s příslušnými zá
konnými předpisy, ,zejména s oDsahem § 22 druhý odstavec min. nař, 
ze dne 28. dubna 1910, čís, 81 t. zák., podle něhož jest dovoleno samo
statně říditi jízdné silostroje o více než jedné koleji jen tomu, kdo, vy
kázav se odbornou způsobilostí, obdržel k tomu povolení (vůdčí list), 
pokUd se týče, by se v tomto směru informoval na příslušném místě, niko
liv u agenta pojišťovny, jenž podle svého povolání nebyl povinen dávati 

--' čís. 10781 - 671 

- ' J -to žalobce tak neučinil, spokojiv se 
v onom směru rady a pouce!\l. eZdle toho se zařídiv, zavinil si škod,; 
s poučením osoby nepovolane a l~renzweig System druhý svazek, prva 
sám (srovnej k tomuhDLd rm~nhUldverhiiltn;sse Vídeň 1928, str. 667 
polovma' Oas Rec t er c 'k _ 
u § 398). Zalobní nárok nemá tudíž v za one oporu. 

čis. 10781. 

1903 .. 10 ř zák vztahu je se Zákaz § 10 zákona ze dne 4. ledna .', c~s: _ ., . 
i na termínové obchody s obilíin ujedtlane v clztne. 

(Rozh. ze dne 15. května 1931, Rv I 828/30.) 

, - I u firmou v obchodním spojení, 
Zalující fir~~ stal~ se za, ov~o. naie'í úč~t koupě a prodeje 

provádějíc kp!.lkazu zalova~~ ~I ~Jrsách ' Llobu o zaplacení nedo
pšenice a kukunce na amenc yc .' udp r v é s t o I i c e za-

t- ht obchodů pro ce s n I s o " - h k platku z ec o . h - . est "alováno mall vsec ny zna y 
mítI. O ů vod y: ~bchod~\ z lllC ZJ, §§ 10'a II zákona ze dne 
termínových ob~~odu ~ O~~I~ ~Ž ~f:J~~ povšechně pro uzávěrk~ jed-
4. le~na 1903, <;18. 10 rb.fa h o ladné závěrkové jednotky a Uf_čite te:: 
notne stanoveny t~p. o ll, rom est nerozhodno, zda jde o pselllcl CI 
míny pro skoncovalll o~chodu. J. t obilninou v pravém slova smyslu, 
o kukuřici, neboť I kuk~nce_ sam\Jes .. 'h roduklů k nimž se užívá 
ježto se jí používá k vyr~be ~ou Yn av~~~~bJhodů nepozbývají obchod~ 
i zrní z jiný'ch obllmn. H<;~u er~1 d9 . pokud se týče splnění efektlvm 
ony ani tím, že byl? zamysleno o am, , ovaze obchodů termíno
a nikoliv diferenčm obc~od. VZh\edem .!<a{e~~~ že jde o obchody dife
vých, nemůže se ~o~d n~mltkou ~rt~;;'~no~' s dbilím podle § 10"shora 
renční, zabývati, Je~to, sam obcho ,e ní . ednlní z obchodu takového trys
cit. zákona jest zakázan a pr~to PJr§ ~79 bč. lák. k čemuž jest soudu 
kající jest samo sebou mc~~e po. h "I' ~ ádný dvazek a není pohle
přihlédati .z úřadu, a nemu~ z _n~c v ~~f~~~ z třebaže obchody byly ujed
dávka žalobkyně v tuzems u za ,o O d v 0\ a c í s o u d napadený roz
nány v cizině a tam byly dov~e~e. , ud I' stolice poukázal k tomu, že 
sudek potvrdil. O ů vod r ra~e,m so, a ~icotné (§§ 11 a 12 zák. ze 
jsou termínové Obc~9dy ~~ec, ta) aza~~může z nich býti v tuzemsku ža
dne 4. ledna 1903,Cls.l

d 
;'bza\ . 'r a vedeny v cizině a mělo, býti plněno, 

lováno a to am tehdy, k yz y /' jl o ._ 
na což' žalující zdá se váhu klastl, effekhvne. 

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

Ouvody: 

. - ávní stránce správně a ve shodě 
Odvolací soud posoudIl v,ec po pa- "m tohoto nejvyššího soudu, 

s dávno ustáleným ,a ,dů~lednym rozhodo~n~e tetmínové abchody byly 
z něhož také :,yplyva, ze n;sebde na Jis 6124 6971 7490,8349).00-
ujednány v clzme (srov. roz . s . n. s.. , , 

" '-', 
;0 'ir1;: ' 

;;, ~rl ji 

, li 
.' , 
'-;'1, 

",;,)"" 
i ~ 1 'I 
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volací soud neshledává příčin b v 
~~ž ~edovolatel dovolává zlsiáJá se ~d neho ?d~hý~i1. Staub-Pisko, je
jizbyvalý nejvyšší soud v~ Vídni vy~~se~ op~:nYdnazor, přes to však 
se § 10 zákona ze dne 4. ledna 1903 vyi a ~ u~o ml právní názor, že 
nové obchody s abi1ím uzavřené ' CiS. 10 r. ~ak. vztahuje i na termí-
2608), kterýžto názor jest zastávána. cizozemsk,e burse (Adler Clemens 
1903 str. 49). Právní statek jenž ~.i ~:'lŤe~a~urJ (s~ov. Oerichtszeitung 
obchodů s obilím, jest tuze~ské ho! ~vc r~lllen zakazem termínových 
pova~y termínových obchodů s Obi1íniodátř~~ih,Pokud se. tý.če asociální 
takovych obchodů na tuzemské ha, ','e a eho vlivu i cizozemských 
za!i na, vysvětlivky k vládní osnově ospo~aTs!ví stačí dovolat~lku pouká
m:novych obchodech není nijak zá~~~á °n~akona. Platnost zakona o ter
~ery .v ,ro~e 1903 byly docela obdobné' tom] zdali, hospodářské po
byvahs'pravností tohoto úsudku. jako nym, ,a netřeba se proto za-

čis, 10782. 

Na tom, kdo si jen fiklivn' 
v pravdě však pro jiného mů ,e vymoh.~ hostinskou koncesi pro sebe . 
živnostenskému úřadu vzdal ~ehtento Jmý jen POžadovati, by se proti 

v Je o prospech koncese. 

(Rozh. ze dne 15. května 1931, Rv I 976/30.) 

Když žalobkyně, cizozemka nab I' , 
konS~~! ~ provozování hostinsi'é ži:n~J;v?~~r~\ď~~~1 pro dům čp. 41 
nynejSi }alovaný. Žalovaný napotom v t je,l\ e ejs':, ce~trální ředitel, 
se na nem domahala žalobou b 1 ys ?UPi z.e s,lnzeb zalobkyně jež 
~?sthlskou koncesi dáti žalobky~ i7 /zna,~ .povmným: propůj'čenou' mu 
~iho jednání s koncesí tou s " iSpOSiCi a. zdrzeli se každého dal
j~Ž dávají žalobkyni nebo ts~~ěn~~o a P?depsah .veškerá úřední podání, 
!lllskou koncesi pro dům čp. 41 J~ ~znace','~ !D.0znost, opět získatihos
zaloby, vycházejíce z toho že žaiovant .ll k ~ t 1 

S oy d y,uznaly podle 
N e j v y Š š í s o u d : I b ZiS a onces, pro zalobkyni. 

za o u' zamítl. 

Dfivody: 

v , Dovolatel vytýká s hlediska čís 4 § 503 ' , 
rese, pokud se týče právního osoU: ; v .. c. r. s., ze odvolací soud 
rozepře je považovati za m B' t I zem ':'~~i j~n otázku, kterou ze stra~ 
správnému závěru že konces aJ1 e e propuJcene koncese, dospívá k ne
jítelku velkostatku' pro žalob~y y.lo n~byto ž~lovaným výhradně pro ma
koncese stalo na Údost žalova:!it a ov?z:Je v dovolání,že se udělení 
ko~cese je jeho osobnímráv e o, I!a je ?v pop,ud <: že právo z j,~"llO' 
am předmětem soukromo~rávriTc'hktere nemuze býl! predmětem obchodu 
hlas příslušného politického úřadu smluv:, pokudv k tomu není dán sou
okresní politické správy ze dne I . !:~ í~gOS~i zalovaného a z dekretu 
byla k jeho žádosti osobně udělen~ taH. k5 Jepatrno~ ~e žalovanému 

onrese provozovam živnosti hos-
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tmské a výčepní v domě č. p. 41. Byl-li majitelem propůjčeni: koncese 
žalovaný, nebyl povinen vzdáti se jí ve prospěch žalobkyně. Avšak, 
i kdyby se vycházelo z předpokladu nižších soudů, že koncese byla zís
kána žalovaným jako tehdejším zaměstnancem žalobkyně podle úmluvy 
stran rozepře ve prospěch žalobkyně, a že tato fiktivně prov'ozovala na 
jméno žalovaného propůjčenou hostinskou a výčepní živnost v domě 
čp. 41, vyplývalo by z toho jen tolik, že na žalovaném by bylo lze PIJi 
jeho vystoupení ze služeb žalobkyně jen žádatí, by se vzdal koncese. 
Mohla by tudíž jen žádati, by žalovaný k úřadu prohlásíl, že, se vzdává 
propůjčené koncese (§ 144 živn. řádu), nicvke. Toho se však žalobkyně 
žalobou nedomáhá,nýbrž žádá podle žalobního návrhu více, navrhujíc, 
aby žalovaný byl odsouzen dáti jí propůjčenou mu koncesi k disposici a 
zdržeti se nadále každého jednání s koncesí tou 'Spojeného. Jelikož oba 
nižší soudy žalobní prosbě v celém rozsahu vyhověly a rozsudkům se 
vytýká nesprávné právní posouzení věci, jest též zkoumati, zda a do jaké 
míry žalobní pro~ba a rozsudek mohou před zákonem obstáti. Odvolací 
soud byl si patrně vědom slabin žalobního návrhu, nevyvodil však z toho 
patřičné důsledky, pravě, že je zhola bez významu, jaké důsledky bude 
míti splnění žalobního žádání, t. j. zda živnostenský úřad bude snad mu
seti hleděti k rozsudku žalobní prosbě vyhovujícímu a zda žalobkyně 
dosá,hne tímto r.ozsudkem toho, co chce. Tomuto názoru však nelze p.ři
svědčiti. Nemúžeť býti úkolem soudního rozhodování vydávati rozsudky, 
nemající praktický smysl a neproveditelné. Takovými však jsou rozsudky 
nižšfch soudů. Žalobní návrh, by žalovaný byl uznán povinným propůj
čenou mu koncesi dáti žalobkyni k disposici, je právně nemožný. Vy
myká!' se disposice s koncesi (předání a převzetí její a pod.) soukromo
právnímu jednání stran, 'příčíc se předpisům živnostenského řádu (§§ 18, 
19 a násl.) o propůjčování koncese, podle nichž jen příslušný úřad jest 
k tomu povolán, by rozhodoval podle platných předpisů o tom, komu 
koncese má býti dána, pokud se týče komu vzdáním zaniklá koncese 
znovu má býti propůjčena, nejsa vázán případnými úmluvami a návrhy 
žadatelů. Pokud jde o další bod žalobníhožádání, by žalovaný byl uznán 
povinným, kdyby mu bylo povoleno přenesení koncese, dáti i tuto pře
nesenou koncesi žalobkyni k disposici, platí totéž, co shora uvedeno, 3 

nemá kromě toho uplatňovaný právní nárok ani podklad v úmluvě mezi 
žalovaným a žalobkyní. Kromě tůho vyplývá ze spisů, že žádosti žalova
ného o přenesení koncese bylo již dne 11. června 1929 rozhodnutím poli
tického úřadu vyhověno. Že žalovaný má býti uznán povinným podepsati 
veškerá podání úřední, která umožňují žalobkyni nebo jí označenému 
právnímu podmětu, jí patřící koncesi opět pro dům ČP': ~ I zís~ah, n~m 
žádání opodstatněno předneseným skutkovým dějem am udaJi zalobmmi 
a kromě toho jest tak neurčité (§ 226 c. ř . s.) ,že nemůže vůbec býti 
podkladem pro případné vynucení takového nároku žalobkyně (§ I čís. I 
a§ 7 1. ex. ř.), nehledíc ani k tomu, že žalobkyni koncese vůbec ne
patřila. 

Civilul rozhodnu tí XIII. 43 
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čís. 10783. 

Není přípustná nová soudní výpověd' nájemní smlouvy, z níž již byla 
dána a bez námitek přijata mimosoudní ústní výpověd'. 

(Rozh. ze dne 15. května 1931, Rv I 303/31.) 

Pronajímatelka dala nájemkyni dne 15. února 1930 ústní na měsíc 
mimosondní výpověď z najatých místností, již nájemkyně přijala. Dne 
18. února 1930 dala pronajímatelka nájemkyni soudní výpověď se Ihů. 
tou k vyklizení do 30. března 1930. K námitkám žalované pro ce sní 
s o ud p r v é S' t o I i ce výpověď zrušiL O d vol a ci s o u d ponechal výpověď v platnosti. 

N e j vy.š š í s o u d obnovil rozsudek prvéh'o soudu. 

Důvody: 

Žalohkyně již v žalobě tvrdila, že dne 15. února 1930 dala žalované 
ústní mimosoudní výpověď z najatých místností (z krámu a z vedlejší 
místnosti) na měsíc, t. j. do 15. března 1930', kterou žalovaná přijala 
slovy: "Ale jo, aťsi!« a že novou měsíční výpověď soudní se lhůtou k vy. 
klizení do 30. března 1930, podanou u soudu 18. února 1930, dala žalo .. 
vané proto, by takto získala exekuční tituL Žalovaná v písemných ná
mitkách proti soudní výpovědi výslovně vytýkala nepřípustnost nové 
soudní výpovědi, ana již 15. února 1930 byla jí dána ústní mimosoudní 
výpověď. Dovolání právem napadá názor odvolacího soudu, že nelze 
vyloučiti soudní výpověď, i když byla dříve nájemcem přijata mimo
soudní výpověď ústní, poněvadž prý není nikde předepsáno, že v takú
vém případě by muselo býti jen žalováno o vyklizení na základě ústní 
mimosoudní výpovědi. Než podle ustanovení prvého odstavce § 565 
c. ř. s. lze smlouvu nájemní vypověděti i mimosoudně, a to buď notářem 
nebo jiným způsobem, tedy i ústně. I laková ústní výj:lOvěd'L.!lebyly-1i 
proti .ní včas vypovídaným p04ány. u .. SOlli:!U námitky,. jest účinnou, tře
baže nemá povahu exekučního tjtJlln (§ J čís. 4 ex. n .. Očinnou výpo
věélí zrušuje se však dosavadní sniluvní poměr nájemní a dřívější smlouva 
pozbývá platrrosti. Právním důsledkem toho jest, že nájemní smlouvu, 
která již 'po právu netrvá, nelze znova vYpověděti, výpověď taková jest 
bezpředmětnou abezúčinnou a jest ji zamítnouti. Vypovídající může se . 
ovšem z důvodu přijaté mimosoudní výpovědi domáhati ,ž,alojJOJ!.yykli, . 
zenía odevzdánípředmětunájmu. Právě o takoVYjířípac(v souzené věci 

.. jde, heb:oť zillobkynesaníit za sporu·tvrdila, že dne 15. února 1930 dala 
žalované měsíční mimosoudní ústní výpověď k vyklizení a odevzdání 
předmětu nájmu do 15. března 1930 a že žalovaná výpověď přijala, a 
jest i nesporné, že žalovaná vůbec námitky proti mimosoudní výpovědř 
nevznesla. Byla tedy nájemní smlouva rozvázána přijatou mimosoudní 
výpovědí a nemohla býti znovu vypověděna. 
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" . latu od obchodníka, opráv-
Bylo-Ii zboží nabyto ?eze~stn: t h~a k~mu je vlastník svěřil, nabývá 

něného s ním obchodo~ah, ne o. o 'savadní vlastník zboží může se 
kupítel ke zboží vlastmckého prdava, ~~ . a nárok na vráceni toho, co 
h "ť 'en na tom kdo jest mu o pove .ny, .. 
b~{~ I Jlněno bez právního důvodu, mus! ustoupiti. 

(Rozh. ze dne 15. května 1931, Rv II 229/30.) 

. f " b" í (přízi) K dodávce dóšlo 
Žalující firr~a ~odala žalovan~ t~cí ~ir~y i jiných firem, sdělil na-

tím, že Jan L, ]enz byl ag.en!em z~ U) " stavila uzávěrkové listy a Z8 .• 
bídku žalované firmy žalu]ícl flrm,e," Jelz vY

e
' f'lrmě Jan L však uzávěr-

. t k d !šímu doručelll za ovan . . .., 
slala ]e agen u a . 'h "'í rodal zboží vlastlllm Jme. 
kové listy žalované firm~ netsl~~" ny ;z b~l!' uvedena v uzávěrkových 
nem .a to za cenu poneku mzsl] nez "ímo L.ovi až na zbytek 
liste~h. Žalovaná zaplahla kfPP{ ~e~~hk~~i Jan L byl právoplatně 
10.250 Kč, který napot?m zap ~ 'ba I~a se svý~i soukromoprávními ná
odsouzenl?r~ POdvod,~a~ob~rv~ s:Oukromého. Zalobou, o ~iž. tu jde, 
roky poukazana na p"ora "PI ' . aplacení kupní ceny z duvodu obo. 
domáhala se ža:1~h!,-yne na za ovane 'f h 10 250 Kč. Pro c e sní s o u d 
bacení, obmezivšl zalohu o zal?~fce~y~ o cl Y' Žalující strana opírá ža. 
p rv é s t o I i c e ~alol}ll zaml., UI~31 obč. zák. Jest proto úk".le~ 
lobní nárok hlavne o ustano~eO! 5, . dě uváží-li se veškeré pro pravO! 
soudu obiasn~ti, zda y skoulzen:.m ~l~~~ názor strany žalující jest spr~vnÝ, 
posouzeO! smerodatne o o nos I, p t ' § 1431 obč zák nelll po 

" I 11' , k opřený o us anovem .. d" či zda z~ o n~ naro .' " I b z bezdůvodného obohacení jest vy al11 
právu. Predmetem narokl:' ~a o " "Ido majetku žalovaného, ale pravl' 
toho~ co ze žalob~ova" m~]e u p~e~\li bezelstný, má vydati jen to,. C? 
delne"s "obmeze"O!m, z"e ~a:o~a::Y' (l1437 obč. zák.). Žalovany poklada 
má jeste v dobe dorucelll za o y, ". I . dle toho zda o omylu 
se za hezelstného neb ohmysI:'~ho t<;lr~~t~oeh:~omnívati mohl, čili nic. 
poskytujícího vě?ěl ~!,~bo z o o no,s I a enta Jana L.a jako sprostřed. 
Jest zjištěno,.že 'faluj1cl strana ~abld~ pftjala a žalované straně podle 
kovatele mezI m a zalovanou "~rano 28 a ze dne 13 října 1928 těmto 
uzávěrkových listů ze dne 21. ~:]!,a ~9", římo zaslaia Výměna závěr. 
uzávěrkovým listů~ ?dfPko~ída~c~ zseo~r!střednictvím ~genta Jana L.a. 
ltových listů a zaslalll a ur. a o I 'nebyly však ža
Závěrkové listy a faktury, žalt~iící strano~ :~:;~~I~~I se závěrkový~i 
lované firmě Janem ~·em ~as ~ny. ~anSi tyto listiny pro sebe podržel, 
listy a s fakturam~ hm" ~puso em, z,e . , m' ako římý prodavatel 
zhotovil na zaslane zbozl faktuy~ S{( Jm'mea:l na ~ytek 10.250 Kč! 
a byly jemu téžJ)ení~e, na ktere \á~r~~~vlnou dne 25. dubna 1929 

~~f:?cež1J~j~~nt~~ntr~ě'abli!~~":~tu~t~~~t ~~~~~ j:~~m;lí~Ý ~~~; 
x~~~e~ j~t~n~~~b~~e~á o~hod samostatně uzavřela. Jan L uved\3;e 
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fakturách nižší ceny, než byla správná cena zboží, kterážto správná cena 
byla L-ovi sdělena žalující stranou. Peníze, které byly žalovanou L-ovi 
zaplaceny, ponechal si pro sebe. Srovnáním faktur, které byly zaslány 
L-ovi žalující stranou, a faktur, které L. zaslal straně žalované a jichž 
pravost nebyla popřena, jest považovati za zjištěno, že kupní cena ve 
fakturách, které L. vyhotovil a žalované firmě zaslal a kterou tato mu 
zaplatila, jest o 1 až 1 Y2 Kč za kg níže než kupní cena uvedená na fak
turách, které žalující firma L-ovi zaslala. V první řadě jest povinen ža
lující firmě k náhradě škody, kterou způsobil zločinnou kvalifikací svého 
obchodního jednání, a strana žalující připojila se jako soukromá účast
nice k trestnímu řízení, byla však se svými soukromoprávními nároky 
poukázána na pořad práva. To však nevadí, by se žalujíeí strana pro 
svou škodu jinak nehojila. Postihu toho domáhá se žalobou, o niž jde. 
Zalující strana vyvozuje z toho, že žalovaná strana zboží koupila za 
nižší cenu než byla tehdejší trhová cena, že jí zajisté obchod muset 
býti podezřelým a že musela dospěti k domněnce, že jde o obchod ne
reelní. Usuzuje z toho, že žalovaná strana byla držitelem obmyslným, 
to tím spíše, ano jí zboží nedošlo od jejího udánlivého smluvníka, nýbrž 
jí došlo drahou od žalující firmy. Strana žalovaná popírá důvodnosi 
stanoviska žalující str?ny. Jde o rozhodující okolnost, o zjištění, zd~li 
jest žalovanou stranu považovati za bezelstnou držitelku jí dodaného 
a přijatého zboží. Z tohoto zjištění lze pak vyvozovati další právní dú
sledky. Zalovaná firma tvrdí, že neměla příčiny, by neuzavřela obchod 
s agentem L-em, an byl znám v kruzích textilních továrníků jako so
lidní obchodník, který vedle komisionářských obchodů též jako samo
statný obchodník vystupoval a .též s jinými velkými firmami uzavíral 
obchody a strana žalovaná již dříve takové obchody s ním hladce uza
vír.ala. Soud vzal za prokázáno, že skutečně firmy obchody, jak žalo
vaná firma tvrdí, s agentem L-em uzavíraly, jelikož Jan L byl znám 
v branži jako seriosníobchodník a těšil se nejlepší pověsti. Jest dále 
prokázáno, že se agenti s bavlnou kromě obchodů agenturních zabývají 
i s obchody na vlastní účet. Z toho plyne závěr, že se i obchod žalované 
firmy s agentem L-em stal bezvadným způsobem. Další tvrzení žalující 
strany, že žalovaná firma z levné ceny musela věděti, že jde o obchod 
nesolidní, jest podle ná>čoru soudu nesprávné, uváží-li se, že jde o ne
patrný rozdíl a jest věcí prodávajícího stanoviti kupní cenu. Podle zna
lecké svědecké výpovědi Aloisa R-a má soud za zjištěno, že v souzeném 
případě nejde o nápadný rozdíl v ceně, že se častěji stává, že agent 
prodává zboží levněji než továrník, by odběrateli projevil ochotu neb 
aby se zboží zbavil, jelikož lze očekávati, že zboží v ceně klesne. Svě
dek dále udal, že při přízi bavlny Amerika rozdíl v ceně 1-2 Kč nehraje 
úlohu, jelikož záleží též na jakosti zboží zhotoveného v té neb v oné pfá
delně. Zhodnotiv tento průvodní materiál, dospěl soud k přesvědčení, 
že žalovanou stranu jest považovati za bezelstného držitele zboží, jež 
Jí došlo, jelikož při uzavírání obchodu a při realisaci nemohla ani tušiti, 
že snad jde o obchod nesprávný, a to ani i při uváženÍ! toho, že jest na 
nákladním listě jako odesílatel uvedena žalující firma, jelikož. byla objed-
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. ", ". mei může býti lhostejno, kdo jest uveden 
nana pnze puvodu,.F. a pr1Je ěl k ,řesvědčení, že žalovaná firma 
jako odesílatel zb?zl. An s~u~, dOJ~ dál/o to jaké právní důsledky má 
jest 'bezelstnou drZltelkou z .o~I'd\ sp ru zdlovaná strana žaluje, ano 
tato zjištěné okolnost pro vys e el ? ku' nI' ceny a opírá tuto žádost 

" . t'" r cováno o zap acem p , 
zboZl Jes JI~ §z~ 4a31 obč' zák jelikož žalovaná strana jest patrne obo
o ustanovem ., . :' lu'ící strana zboží dodala. Objem povm
hacena,.ana nWla ,na~ok, by za J ,. 1437 obč. zák. a jest pou,;W 
nosti pr1J~m~e, Jenz. pn~a~~e~u~ik~~~ij~ ~ři kolísajícím výkla~u § 143~ 
§ 329 obc. zak.,a n~sl. o. P "1 .. t'ž při rozhodnul! souzene 
obč. zák. k pravmmu nazoru a P°.uZ1 )el e , d § 1431 obč. 
rozepře, že bezelstný držitel, uplatnuJ~-1! s~u~:~Okk(K~ l:věděl, že drží 
zák;,. jest p.ovmen. ~ydaÍ1 len tOd c5'1 m]e~il(Qž pak žalovaná strana, jak 
zbozl nepravem, Jez nepr,ayem ,?S o. vala a roto zboží in natura 
nepopřeno, veškeré jí dosle zbozl, zop-raco é vý~i vrátiti která odpo
vrátiti nemůže, jest povmna ;upm ~efu '~a o~ kterou dosJd neodvedla. 
vídá ceně zboží, které ~e.z OZl z o ?VI tím že zadrženou kupní cenu 
Této povinnosti žalovana firma Vyho~~la ráv~í hledisko sdílí též komise 
žalobkyni zaslala. Toto soyde~.~auJa.e p § 1323 osnovy kteréžto zá-

, k vypracování nového ohc~ns e .0 pra~~o~acení de lege fe~enda. Plnila 
konné ustanovení se z.abyva s ch°J~e~ . , zákona byla povinna, a nelze 
tedy ~alov~?á vŠ,e, ,k ce~~ po f e §r~ 6~~~ hlediska bylo obmezenou ža
od m dalsl pInem poza ova ~'" o shledává žalobní nárok opod
lobníprosbu zamítnouÍ1. Za,luJ1~1 str~natrany tedy v zavinění strany 
statněn obchodní ne.?b,al~~t~l"za. ov~n~ \e zakoupila přízi od Jana L-a 
,žalované. Toto zavmem se. a~a v, o 'hnouti k tomu by se pídila po 
za nápadně nízkou cen~~ coz II melo p? k náhradě škody. Jak již 
původu věci a neučmlvsl tak, lest pO~I~r:a žalov;nou stranu v tomto 
shora dopodrobna by!~ uveden?, I n.~s.1 ~rana uplatňovali proti straně 
směru zavinění a nem~ze proto ~a UJ~CI s, S o u d napadený rozsudek 
žalované náhradní naroky. O v o a CI, " z to že usta-

. potvrdil. D ů vod y: Odvollatelka lest n~mompYrJI.up'ad~alpl~už~ti 'poněvadž 
, 1437 h' ák ne ze v souzene ' " ,. ~ovem :li . o· c. z _. obč. zák. takto nerozeznáva a .!i'ka se 

'Jde o vec zastuplteln~u. § 1~37 'h hl dávek Neznal-li amz mUSil 
jen vedlejš.íchy~ávazku a. vzale~nY~ní~í~o e povaŽuje se za' bezelstn,ého 
z okolnosh pr1Jemce ;:u,al! 0u;y . p t . ' stavu ve kterém jest v case 
držitele, to jest odpovl~~ z~r ve~l? ~ ~~zil nebo spotřeboval, jen za 
doručení žaloby, po. pnp~ e, yz .. dále . en za plody a za užitky 
,obohacení, které tu Je v teto. hdob~, ru~~ého a Južitečného nákladu podle 
:od té doby a má nárok ~a na ra ~n~ , náklad. Jinak ručí za věc a za 
nynější ceny, pokud ::epresah~Je ~m~ny dí se mu jen jako jednateli bez 
její přírůstek od pocatkr; a na~~a, Y, ra 'h soudu které odvolatelka 
příkazu. Podle skutkoveh? .~J1~ten~ ~r~f\~ud za ~vé přijala žalující 
,nenapadá a které proto preJlma o. ~o a rostředkovateie mezi ní a ža
strana nabídku ag~nta J.an~ L-~dJa.,~ ~~ávěrkovým listúm. Tvto a fak
lovanou a zaslala j1 zbozl o pOVI ~J1.C\, I vané nezaslal nýbrž podržel 
tury zaslala však Janu L-OVI,. kt~ru~ ~~u~y ve svém jm'éně jako přímý 
pro sebe a zhotovIl na zaslane z OZl a 
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prodavatel. Peníze, na které faktury zněly, byly mu žalovanou až na 
zbytek 10.250 Kč vyplaceny. Žalovaná s.trana byla při tom bezelstnou. 
Příze byla již zpracována. Odvolatelka sama připouští, že žalovaná má 
vydati užitek, který z použití příze měla, má však za to, že rozumí Se 
tím jen užitek, kterého docílila při prodeji zboží a který nastupuje na 
místě zboží. Vývody její v tom směru hyly by snad správné, kdyby šlo 
o vindikaci, nikoliv však když jde o nárok ve smyslu §! 1431 ooc. zák., 
{) který odvolatelka jediné nesprávné právní posouzení opírá. Z usta
novení § 1437 obč. zák. plyne, že bezelstný příjemce jako poctivý držitel 
jest povinen vrátiti jen to, co v době, kdy se o omylu plnícího dověděl, 
ještě v rukou měl, t. j. oč byl obohacen. To jest též názorem dřívější 
teorie (Krainz-Pfaff, Stubenrauch) a také nynější judikatury (rozh. n. s. 
ds. 2610, 4108). Opačný názor zastávaný Ehrenzweigem a v rozhodnutí, 
jehož se odvolatelka dovolává, měl by v zápětí úplnou nejistotu v ob
chodování. Ana žalovaná přízi zpracovala, avšak za ni kupní cenu za
platila, nelze říci, že se její jmění rozmnožilo o cenu přijaté příze,po
něvadž naproti tomu ubyla z něho zaplacená kupní cena. Jen kdyby se 
tak nebylo stalo, byla by žalovaná na úkor žalující firmy nebo, jak odvo
latelka míní, proti ní obohacena. Obohacením mohlo býti jen to, co ža
lovaná po srážce zaplacené ceny a svých nákladů provozovacích za . 
přízi vytěžila, nikoliv však, jak odvolatelka uplatňuje, ve fakturovaných 
cenách příze. . 

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

Důvody: 

Lze připustiti, že podmínky § 1431 obč. zák., o něž se žalob ní nárok 
opírá, dopadají, ale tohoto pravidla nelze použíti o sobě, nýbrž jen 
v souvislosti s ostatními pravidly občanského a obchodního práva. Ze 
srovnání s předpisy § 367 obč. zák. a čl. 306 obch. zák. plyne, že, bylo-li 
zboží nabyto poctivě a za úplatu od obchodníka oprávněného C1bchodo
vati s takovým zbožírm neh od osoby, kleré vlastník sám zboží svěřil, 
nabývá kupitel ke zboží vlastnického práva, dosavadní vlastník zboží 
může se hojiti jen na tom, kdo jest mu zodpovědný a nárok podle § 1431 
,obč. zák. na vrácení toho, co hylo plněno bez p~ávního důvodu, musl 
.ustoupiti. V souzeném případě bylo zjištěno, že žalovaná firma koupila 
zboží bezelstně od firmy Jan L., jež s takovým zbožím obchodovala 
.a byla oprávněna obchodovati, a kupní cenu této firmě také zaplatila. 
Jsou tu proto podmínky čl. 306 obch. zák. a§ 367 obč. zák., jež vylu
čují nárok podle § 1431 (Jbch. zák. Nelze namítati,že zboží bylo ode
vzdáno žalované firmě nikoliv Janem .L-em, nýbrž žalující firmou. Že 
bylo žalované firmě odesláno drahou přímo ze závodu žalující firmy 
v A. a že tato byla snad na nákladních listech označena jako odesíla
telka, nemá význam, nehať jest v obchodě obvyklé, že se prodané zboží 
dodává na účet obchodníka, jenž zboží prodal, přímo výrobcem zboží, 
,a v tomto :případě bylo Janem L-em nad to prodáno z!boží "Provenienz 
F.«, tedy žalující firmy. Rozboduje, že žalující firma, odeslavši na popud 
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'1 "1 u firmu proč a na čí účet jí zboží 
;Jana L-a zboží, neuvěd?IDI a za ?va?o uzo~ati tak že bylo zboží za~ 
,zasílá, následkem čehoz se mysl vec po VS a' ni' J'eho ob~hodu Na skutečné, 

1, "'k Jana L-a a pn provozo " " t 
IS an? na pr~ az _ námené vůli žalobkyně, plniti na vlastm uc~ , 
ale zaloval;e s~~~:c~ozzák a § 367 obč. zák. nezáleží. S rozhodnuhm 
:~í~lef~~\a 0\. 3U., na ~ěž s~žalující strana odvolává, n:lze.~ou~la~~:~ 
St;ohé použití § 1431 obč. zák. bez ohle~u n~ §_ 3~~ ~bC. z~ . '~t[O ~o 
b bez ečnost obchodu a příčilo by se zas~de, ze s o u ma ne· " , 
j/zavigil nebol' nikoliv žalovaná firma umozmla )~OtdvOd ~a!lah ~-iá~i:J~ 
firma žalující a to tím že uzávěrkové listy a uc y, pa JeJlc z t ."' ' 

plnila, nezasl~la" ja~ ~YŽadOLvala 0zbyšejlná oby'C~~~~ J~:~~~J~~od~t~ 
žalované flrme nybrz Janu -OVl. aza oyan . 
nižší soudy nepochybily, když žalobu zal!mtly. 

čls. 10785. 

Zmocněnec se prohřešil proti zásadám § 1009 obč. zák. ~t ~~v~~ 
obch. zák. tlm, že svolil, neujistiv seb dřive souh~~ě ':~~~~:lhO ti~ 
by zbožl, jež pro něho držel, bylo za aveno na z 
tulu pro třetl osobu. , . 

Nejde o absol~tnl nem{)žnos~ PI?ěVnyld~~t~l~~~ p§ r~:t:h~~~b~~~~í d~~ 
máhá-Ii se zmocmtel na zmocnencl 
prospěch pohledávky třetí osoby. 

(Rozh. ze dne 15. května 1931, Rv II 338/30.) 

ŽalUJ' íd banka ,přikázala žalované firmě, by zboží, jež bylo zals~~tn~ 
, ď f 'S a šakjen na zv as m 

~~~~~nf;.· ní~e~~~s~~~r;:~~l~bry~~. a~~l~~~;á ~vo~ila, ~ezajistivši se 
s~uhlas~nť žalobkyně, by zboží bylo zabaveno ve prospech .~Ir~y. re· 
k vydobytí její pohledávky za Jakubem A-em. žalobo~, o n~ ), 
'domáhala se žalobkyně na žalované ~ydání, zboží proste~okz~ aveR~e~e 
prospěch firmyH. k vydobytí pohleldavky!etlobflrmy zmal'tl a ~ de~ o 1 a ci 
P 'u d p r v é s t o I c e za O· u za, . 
s : ~ ~ e ~z~~l~~dle žaloby. D ů vod y: Právn! poměr mezi strana_~~ 
,byl založen dopisy strany žalující ze tne 2~. b~~n:ře~~~9i ~:7:nfí~to 
lované ze dne 26. března 1929 a firmy . ze_ ~~ . . . . . a 
do isem sdělila firma A. žalované straně, ze JI ;zasl!a yagon ~emene 
žá~á by ho držela k disposici žalující strany. Tlm, ze zalov:a t~~:t~ 
íse~ného nařízení vyhověla a zboží převz~la" stala s~ us ova e 0ě_ 

~boží po~le §, 957 _ obč. ~ák. !ato povdah,at!,r~vt;l,h~ ~~:p~~~cť~~~~~ ~htí 
něna soucasnym prevzehm zavazku, ,r:e I z O~I o ' . t kže 
(žalobkyně). Nebol' hlavní povinn?sh zal~van~ zustala uschov~h ad. ě 

' a ovinnosti z tohoto právmho pomeru Jest posuzov,ati vy, ra n. 
~~~~: §§P 961 a násl obč. zák. Tak jest posuzovati i ~ávm bo~er_ ~e~1 
stranami rozepře. Pfevz~tím dUPlikátu

d 
n~~la~~ího ali~tg29av;h~a~~é~; 

kyně ve smyslu dopISU firmy A. ze ne~. I ezn 

I. 
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práva, disponovati s vagonem daným jmenovanou firmou žalované do 
lúschovy. Tuto disposici vykonala tím, že poukázala žalovanou dopisem 
ze dne 25. března 1929, že může dovoliti firmě Ignác Sch. prohlédnutí 
iboží, že však vagon vydati smí jen na její výslovný písemný příkaz. 
I mezi procesními stranami zůstala proto úschova hlavní povinnosti 
žalované, takže žalobkyně byla podle § 962 obč. zák. oprávněna, úschovu 
v každé době na sebe převésti a žádati od žalované vydání zboží v tom 
stavu, jak je tato od firmy A. převzala. Toto právo příslušelo by ostatně 
žalující straně podle § 1020 obě. zák. i tehdy, kdyby se posuzoval právní 
poměr mezi stranami rozepře jako příkaz ve smyslu §§ 960, 1002 ooc. 
zák. Jak nesporno, byl vagon zboží po převzetí do úschovy stranou 
žalovanou zatížen soudním zástavním právem pro pohledávku firmy 
,Jakub A. Že tím věc daná do úschovy byla značně znehodnocena, jest 
zřejmo. Jest proto řešiti otázku, zda lze ,žalovanou jako uschovatelku 
činiti zodpovědnou za toto znehodnocení. Tuto ,otázku jest zodpověděti 
kladně. Neboť exekuce byla provedena na základě exekučního titulu, 
znějícího proti osobě, jsoucí mimo právní poměr mezi firmou A. a stra
nami rozepře a žalovaná jako osoba třetí měla možnost, zabrániti za
bavení zboží pouhým odepřením souhlasu (§'§ 258, 262 ex, ř.). Neuči
nivši to, porušila hrubě péči řádného kupce opominutím povinného opa
trování, jí jako uschovatelce přináležejícího (čl. 282 obch. zák., § 964 
obč. zák,) a ručí za škodu způsobenou žalobkyni znehodnocením zboží 
do úschovy převzatého, Prvý soud nevyhověl žalobě, poněvadž prý pro
vedení nároku žalobou uplatněného brání nárok třetího oprávněného, 
jehož tento získal řádným exekučním postupem. Avšak tuto překážku 
,může žalovaná strana odstraniti dohodou s vymáhaj'ícím věřitelem, po
Iskytnouc mu jinou přiměřenou jistotu nebo zaplatíc jeho pohledávku; 
,nejde tu proto o absolutní nemožnost plnění ve smyslu § 1447 obě, zák. 
,Také podle všeobecných zásad o náhradě škody byla by žalovaná po
vinna postarati se o to, by věc její vinou znehodnocená byla uvedena 
v předešlý stav (§ 1323 obč. zák.) a vydána v tomto stavu žalující 
straně, takže by bylo vyhověti žalobnímu nároku i tehdy, kdyby byl 
v něm spatřován odškodňovací nárok. 

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

D ů vod y: 

Žalobní nárok se oplra o příkaz daný žalované dopisem ze dne 
25. března 1929, by zboží, které bylo zasláno firmou A. na adresu ža
lované, bylo vydáno firmě S., avšak jen na zvláštní výslovný písemný 
poukaz žalobkyně. V tomto příkaze jest tedy také zahrnuto, by žalovaQá " 
zboží u sebe podržela, než dojde poukaz k jeho vydání, tudíž by jím 
nijak nenakládala. Tento příkaz přijala žalovaná dopisem ze dne 26. 
března 1929 s tím, že složí zboží do svého skladiště. Jde tedy o poměr 
mandátní. Podle § 1009 obč. zák. jest mandatář povinen obstarati jed
nání jemu přikázané podle slibu a zmocnění bedlivě a pečlivě a, je-li 
obchodníkem a prá\'ní je:lnání na jeho straně obchodem, jak tomu jest 
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, " ~ ~ . 'est povinen vynaložiti péči J~dn~o 
,v souze~em rnpade u z~ov'.'~e) ~roti těmto zásadám se prohreslla za
IIbcho?mka (cl;282 o!'cho byZI~ 'ďříve ujistila souhlasem žalobkyně, by 
lovana SVOhVSI, amz se ~ dl §§ 253 258 a 262 ex. 
zboží, které pro ni drž~la, bdylO ~za~ave~~hf~~oza~ráÚiti z~bavení. To po
ř měla možnost prostým o epremm s " . k t b žalovaná 
st'ačí k odůvod,nění žalobního nároku, P?kud

b 
sme~uJe omsupe'clY fl'rmy H 

. 'b~' r stc za avem ve pro. . 
předala Ž'.'I?bl~ym sporpe z OZl, ~ ~em A-em Uvádí-li dovolate1ka, že 
k vyddObY~1 J~Jl kPo~~~~~~y uZp~ať:ě:éhO brání ~árok třetí osoby, jejž tato 
prove em naro u z ~,,, k' ti k důvodům napa
získala řádným l'0stupem exe~uce, JtaC1 Jl p~ou o~~~dí že nejde o abso
deného rozsudku, k?e, odvolacl sou {;~:~~ rzák. Otázka náhrady pří
.Iutní nemožmost plne~l ve s,myslu §h \ r~ Že by žalobkyně nebyla 
padné škody n~spada v ~~ame~c to O? spo ; stolici netvrdila. Dovola
oprávněna naklada~h zboZlm, zalovana v ďve 15 března 1929 jímž ji 
telka uvedla SIce, ze !1~dostala dopIS z~h n:eme~e převzala k 'disposici 
firma A.~žádá, by dos'J vagon~konop~e ~Yla která telefonicky zpravila 
žalobkyne. Jest v~ak napa~~od z~ ~n:k ~ysvíÚi z dopisu ze dne 25. břez
žalobkyni o tom, ze vagon JIZ ose, J. 6 hl 1929 aniž vv
na 1929, který žalovaná pot~r~ll!, dOplSett;' z 2a~ém~zn~íkazu.' Tím je'st 
slovila pochybnost o oprav~e~l zalobky,ne k d I vP, alobkyně byla 
dostatečně prokázáno, že vedela a sama uzna a, ze z 
oprávněna nakládati zbožím. 

čís. 10786. 

žalobu o nepřípustnost exekuce lze vznésti, i když jde o částečné 
uspokojení vymáhajícího věřitele. 

(Rozh. ze dne 15. května 1931, Rv II 380/30.) 

d' \ 19 000 Kč vedl žalovaný exekuci 
K vydobytí peněžité,po~le av,y . .- se žalobce na žalovaném, 

,proti žalobci. Žalo~ou, o ~mz tu )~e, ?o~ah~1 zanikl ohledně 10.000 Kč. 
hy bylo uznáno pra~em, ze vYdma ar;y n~o tří s t o I i c. 
,Žalobě bylo vyhoveno S.i) u y v sec o< • 

Ne j v y šš í s o u d uvedl v otázce, o mz tu Jde, v 

důvodech: 

V souzeném případě vyplývá ze žalobr;í~o návrhu, ~e ža~í~c~á~~ 
dává žalobou námitky proti nároku z~~xekucmho t~tulU, a ~e ~~53). Ta~ 
by exe~uce byla pro~\áše~d:t j~~P~l~~~~g:é ~~PO~~j~~í\ymáhaj!cího 
kovou zalobu lze v:,nes lIb' zabavené věci nebo zabavene po
,věřitele (§ 41 ex. LL- Nejde o ~o, ), sledkem částečného zrušení exe
hledávky byly vylo~Cen~k~c:x~e:l~ ~~dále vedena k vydobytí ~elé pa-, 
kuce, nybrz, o ~o" bj ex d b r ~; sf pohledávkv což má zásadne zajlste 
h~edávky, nybr~ Jken kd v~ ~,Y y~š~aJ'el zabavena ií' přikázána dělitelná povyznam pro otaz u, , o Ja e v 
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~ledávk~ (§ 314 druhý odstavec ex ř) . ' 
.CIÍ! drazba zabavených movitý h ~:'. a pro otaz~u, kdy se má skon
by byla u~okojena vykonate~ná vecI, Jak,mlle docllený výtěžek stačí 
(§ ~79 ex. r.). Dovolatelka uvádí fOhled,a,:~al yymáhajícího věřitel~ 
lobam vyhovělo, neboť mohl b ',e nem ~ce ne, by' se takovým ža
sadních důvodů pokaždé kd 'j Pry .jovmny podaÍ! zalobu jen ze zá
m~nšf s~látku. Takovým Žal06Imuc~~1 b na . exeku~ní P?hledávku i sebe 
braml! hm, že žalovaný vymáhajíc' L~ fyly ~vevolne, lze snadno za
žalo,bní nárok o že tím žalu'ící I ve;1 e UZll';' Ihned při prvém stání 
vanemu vymáhajícímu věřiteL út~~~yl~n~ sttrana Je nucena zaplatiti žalo-

o o o sporu (§ 4? c. ř. s.). 

čís. 10787. 

Nárok dlužníka proti třetí osob - -o ._ 
dobytí peněžité pohledávky. e na slozem uctu nelze zabaviti k vy-

(Rozh. ze dne 16. května 1931, R I 229/31.) 

K vydobytí peněžité pohledávk' hl '"' , 
e~ekuce zabavením a přikázáním kJ ntv,r , vymáhaJ.lcl věřitel povolení 
mku podle úmluvy proti A-ovi na :{ .ra~l.~~roku, Jenž příslušel dluž
ko~aných dlužníkem pro A-a. S o u 'dzem uc t; o obchodech sprostředc 
vohl rek u r sní s o u d k rek p rve s t o' II ce exekuci po
vody: Exekuci podléha'í'e ~rsu A;a exekuční návrh zamítl. Dů
~áro~ na složení účtu ne~í ~,rro~e~ frav~_ a n~:oky, .ie~ lze zpeněžiti. 
p~rnym, jenž předpokládá . soucnost peneZ1t~lnym, n)"brz nárokem pod
mka proti rekurentu na slo{ení účtu nPlohletdad":9' Tvrzený nárok dluž-

N' - - . e ze u IZ zabavIl! 
e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.' 

DŮVOdy: 

Jde o exekuci k vydobytí oOT 
exekučního řádu ze dne 27. k~:~e:I{886h~e,dávky.)a~ z druhého dílu 
plyne, mohou býti předmětem tak v. ,CIS. 79. r. zak, §§ 87-345 
rc:ky, jež dopouštějí zpeněžení N~r: exek~se J;n, věci, práva a ná: 
narokem, jak správně uvádí r k ' na s ozen~ učtu není takovým 
povinného proti poddlužníku ~aur~n~ s~u~c a nem proto tvrzený nárok 
zovatel má za to že bez zabav s, o~em učtu, zabavitelný. Pokud stě
ke zpeněžení zab~vené pohledá~l~~ ;~~f .. ?aroku nelze mu pfikročiti 
Není proto dovolací rekurs opodstatn/

e 
IZlbyuIstanovení §o 301 ex. ř. 

n a ne o mu vyhoveno. 

čís. 10788. 

Před samosoudce sborov . ch dO 
vť~I?V?ě mu přikázané jen Kn :ou Uo (§ 7 a) }. n.) patři mimo případv 
pnkazany sborovým soudům P~dtz:p~e o m~jetk~va práva, které jsou 

e o noty predmetu sporu, nikoliv též 
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rozepře, jež patří před sborové soudy podle povahy nároku ze zvlášt
ního nařízení zákona. Ke sporům posléz jmenovaným patři také spory 
o žalobách o bezúčinhost nálezů rozhodčich soudů bursovních (čl. XXV. 
>Iv. zák. k c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 16. května 1931, R I 371/31.) 

Zalobu o bezúčinnost nálezu rozhodčího soudu Pražské plodinové 
bursy s o udp r v é s t o I i c e (samosoudce při krajském soudě) za
mítl. zalobcovu odvolání, uplatňujícímu zmatek podle § 477 čís. 2 c. 
ř. s., ježto spor provedl samosoudce, nikoliv senát, odvolací soud vyho
věl, zrušil o d vol a c í s o II d napadený rozsudek i s předchozím ří
zením pro zmatečnost a uložil prvému soudu, .by, vyčkaje pravomoci, 
znovu věc senátem projednal a rozhodl. D ů vod y: Odvolání nelze 
upříti důvodnost. Podle f,i 7 a) j. n. mají býti právní rozepře o právech 
majetkových, jež náležejí před sborové soudy prv~ stolice (§ 50 prvý 
odstavec, § 51, čís. 1-3 j. n., zák. o ruč. železnic ze dne 5. března 1869, 
čís. 27 ř. zák a ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák) projednány 
a rozhodnuty samosoudcem, nejde-li o hodnotu předmětu sporu přes 
20.000 Kč. V souzeném 9.poru jde ovšem o spor majetkový v hodnotě 
pod 20.000 Kč, neboť rozhodčím nálezem, o jehož bezúčinnost jde, od
souzena byla žalující strana k zaplacení 4.500 Kč, avšak přesto nenáleží 
tento spor před samosoudce, nýbrž před senát, ježto spory o bezúčinnost 
rozhodčích výroků bursovních soudů nepatří ke sporům v §51 čís. 1-3 
uvedeným, nýbrž byly zvláštním zákonným ustanovením, čl. XXV HV. 
;zák. k civ. ř. s. Sborovým soudům obchodním podle své povahy phká
zány, jakž plyne již z toho, že v § 51 čís. 1-3 nejsou citovány a že patří 
před sborové soudy, i když jde o hodnotu nikoli přes 5.000 Kč. Ustano
vení § 7 a) jur. n. jest vykládati podle intence zákonodárcovy ve shodě 
s judikaturou nejvyššího soudu (viz sb. n. s. čís. 9456) jen tak, že jen 
ony rozepře o majetková práva mají býti po případě rozsouzeny samo
soudcem, jež patří před sborové soudy prvé stolice podle hodnoty, tře
bas tato slova v § 7 a) j. n. nejsou výslovně uvedena. Ježto v souzeném 
případě spor provedl a rozhodl samosoudce, ač k tomu byl povolán se
nát, nebyl soud řádně obsazen a rozsudek, jakož i předcházející mu ří
zení jsou ve smyslu § 477 čís. 2 c. ř. s. zmatečné. 

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

D ů vod y: 

Rozhodnutí odvolacího soudu jest správné a jeho odůvodnění se srov
nává s judikaturou nejvyššího soudu, že před samosoudce sbo,rových 
soudů patří podle § 7 a) j. n. mimo případy výslovně mu přikázané jen 
ony rozepře o majetková práva, jež jsou přikázány sborovým soudům 
podle hodnoty předmětu sporu, nikoliv též rozepře, jež patří před sbo
rové soudy podle povahy nároku ze zvláštního nařízení zákona. (Srov
nej rozhodnutí čís. 340 a 9456 a co do zásady též čís. 6305 a 6371 sb. 
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n. s.). K rozepřím, jež jsou sborovým d' ", 
nároku na základě zvláštního předpissou ,~m pnkaz~p.y podle povahy 
uvoz. zák. kc. ř. s. i s or • , u za, ?na, path podle čl. XXV 
soudů bursovních a o t~ko~'o s z~~oťach o bez~,cmnosti nálezů rozhodčích 
na důvody napadeného usJes!n, .u hlge. St~Ci proto odkázati stěžovatele 

i, liC z spravnost nevyvrátil. 

čís. 10789. 

Byla-li námitka věci právo I t • 
usneseními nižších soudů nelz~ ~~e r~~~uzen~ ~ítnuta souhlasnými 
lání důvodem zmatečnosÚ. o o az u uvadeb na přetřes v dovo-

(Rozh. ze dne 16. května 1931, Rv I 487/30.) 

hov~~IObě o zaplacení peněžité pohledávky o b a niž š í s o u d y vv-

Ne j vy Š š í s o u d do Iii' k . 
§ 503 čís. I c. ř. s. odmítl .vo km, po ud ~platňovalo zmatek podle 

, ,lma mu nevyhovel. V onom směru uvedl v 

důvodech: 

Žalovaní vznesli již v orvní st r' ,. . . 
zené. První soud jednal Ol této ná~~~~ nad'~~U ,::eci prá~opl.atně rozsou
(§ 261 prvý odstavec c. ř. s) N ke o ~e ene a. zamitl Ji usnesením 
soud usnesení prvního soudu' Tí; t;1 u~s t zaloyanych )?otvrdi! rekursnf 
,platností (§ 528 c. ř. s.). Marně ~ la o o~azka .v~nzena s konečnou 
1 v první stolici i v řízení o ravn' se z~o~aill snazih v dalším řízení 
,na přetřes, byvŠe odvolacím ~oude~m'·i~rfr.~st~/uto',~ámitku v~dy znov; 
v ~ozhodnutí ze dne 21. červn 1928 J. . i ra a tez dovolacim soudem 
,P:~vopla,tné rozhodnutí této ot1zky DC. \ ,R~ .1 1768/27 upo~orněni na 
pnpustnym dovolacím rekur . ovo a~ll Jest ~ tomto smeru jen ne
odstavec a 528 c. ř. s., srovn~j~ ~o~~S~IOk?Y~ odrilltnuto (§§ 526 druhý 
,1048). Poukaz na předpis § 240 tř r dat e eun:ann 1915 k § 261 str. 
názoru dovolatelů že b SOud m e i.? ~.avec c. r. s. spočívá na mylném 
k~yž byla tato otázka ~ž právo~f~t~~i~hzhtrdke zmíněné námitc,e i tehdy, 
Vzdyť nelze podle § 42 třetí odsta . oz o. nuta ve smyslu zaporném. 
slušnosti přihlížeti brání-li tomu v~c J. tt ap.i k t. zv. ausolutní nepří- . 
To:éž ustanovuje § 462 druhý odE~avop a}le rozho~nutí ,o téže otázce. 
c. r. s. také pro řízení dovolací. vec c. r. s., ktery pla!r podle § 513 

čís. 10790. 

Požární zdi, třebaže nevyho .. • d . o '. 

dne 8. ledna 1889, čís. 5 z. zák VU]1 Jl.re plsum § .56 .~t~vebního řádu ze 
Nelze vydržeti služebnost ~j~ro(a ~~:~rYa't.n)ezktraceJI ra~. pO~árnich zdí. 

t o na v pozami zdi. 

(Rozh. ze dne 16. května 1931, Rv I 912/30.) 

Zalobce domáhal se proti žalovanému, by bylo zjištěno, že žalova
nému nepřísluší právo, by ze své ložnice v domě čís. 129 otvíral okna 
do vzduchového prostoru žalobcova, aniž právo zakazovati žalobci, by 
nezastavěl okna z ložnice zdí souběžnou s domovní zdí žalovaného a na 
tuto zeď bezprostředně přiléhající. Pro ce sní s o udp r v é s t o
l i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žalouy. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

d ů vod ú: 

Odvolací soud zjistil místnílID ohledáním a přizvaným stavebním 
znalcem, že zadní zeď nádvorního stavení domu žalovaného čís. 129 
jest zdí požární. Toto zjištění odvolacího soudu napadá dovolate! jako 
nesprávné právní posouzení, poněvadž prý jde o protizákonný výklad 
,§ 56 staveb. řádu. pro čechy ze dne 8. března ,1889, čís. 5 zems. zák. 
Než výtky dovolatelovy nejsou správné. Řečený § 56 stav. řádu nemá 
definici požární zdi jako ji má stavební řád z roku 1864, nýbrž jen před
pisuje, že požární zdi nesmějí míti okna a jiné otvory, musí býti od krovu 
střechy zcela isolovány a mají stí'echu o 15 cm přesáhnouti. Tím však 
není řečeno, že požární zdi, které těmto předpisům nevyhovují, ztrácejí 
ráz požárních zdí. Odvolává-Ji se dovolatel na to, že by zde v úvahu při
cházel staveuní řád z roku 1864 a nikoliv z roku 1889, poněvadž stavení 
bylo postaveno v roce 1878, jest mu odpověděti, že tento starší stavební 
řád obsahuje v § ·54 rovněž zákaz oken a jiných otvorů, které musí býti 
na sousedovu žádost odstraněny -c- jak dovolatel v dovolání sám cituje. 
Ať již jest se dovoláváno stavebního ř:idu toho neb onoho, nelze tím 
dokázati, že tu nejde o požární ceď a že jest dovoleno ve zdi té nríti 
okna a okna ta otvírati do sousedovy vzduchové prostory. V daném příL 
padě však bylo odvolací!m soudem na základě místního ohledání a po
sudku stavebního znalce zjištěno, že tu jde o požární zeď. Správně tedy 
na základě zjištění, že tu jde o požární zeď, odvolací soud uznal, že není 
,přípustno ve zdi taková okna a otvory míti a že nemůže žalovaný vůbec 
uplatňovati právo okna tam míti a je otevírati, poněvadž to odporuje 
llstanovením stavebního řádu, a že dále žalovaný ani nemohl vydržeti 
tvrzené právo vykonáváním od roku 1878, poněvadž do 14. února 1889, 
kdy nový stavební řád v platnost vstoupil, neuplynula ještě řádná lbúta 
promlčecí podle § 1478 obě. z. a vydržení podle § 1455 obč. zák. jest 
vyloučeno. 

čís. 10791. 

Tím, že dohoda rodičů při dobrovolném rozvodu o výchově a výživč 
dUek byla pojata do soudního protokolu a soudně schválena, stala se 
soudním smírem (§ 1 čís. 5 ex. q. 

(Rozh. ze dne 16. května 1931, R II 154/31.) 
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K návrhu Marie S-ové povolil p r v y' .s o II d vymáha]'I" ·"t I k vyd byt'·' 'h·'· oCl ven e ce o, I vyzlvo~aClC p~lspevku pro dítě od 1. dubna 1928 na zákl d. 
soudmho usnesem okresmho soudu Nc II 726/21 usnesením 6 b. a.e 
~931 .:xekucI zabavením a přikázáním k vybrání '/ služeb~ích ~~z~~ 

rinhska ~-a, pokud převyšují 3.000 Kč. K rekurs~ dlužníka změ~~ 
r eur s n I s o u d usnesení prvého soudu a návrhy na 1'-
kuce zamítl, poněvadž tu není exekučního titulu. povo em exe-

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

Důvody: 

JOdle spis~ Nc JI ~2~/2l o dobrovo~nérn ;ozvodu manželů Františka 
a , al1e S-ovych pn trehm pokusu smlrovaClm dne 9. března 1921 se
psan, byl pro!ok.?lyodepsany soudcem, zapísovatelem a oběma manžel 
S-o~ml, v I.I~m~ ]e~t uve!Íeno prohlášení manželů, jak se shodli o v ~ 
chove a o vyzlve svych dltek podle písemného podání které jest do { 
,hoto protokolu. descnbov~no, načež jest uvedeno usn~sení, ze se tat~ 
dohoda ohledne n~zl. ~lIroslava, Vladimíra a Vlasty S.ových o atrov
,mcky ~chval~]e. Tlm, ze dohoda byla pojata do soudního rotJkolu a 
soudne sChy,alena, st~1 se ze. soukromé dohody soudní smírP a ten 'est 
po~le § I CIS. 5 ex. r. exekucnírtr !it~lem. Na základě tohot~ SOUdu/ho 
sl!l!ru bYlo exekUCI povohh a nevadl, ze v návrhu nesprávně místo »soud
n~ho smlru« Dylo. uv~deno ,,,usnesenÍ«, neboť usnesením byl 'en smír 
p~ed soudem uzavreny schvalen a není tu neurčitosti v označeni x k ._ 
~I!ho tItulu. ,Nel;;e 'proto, souhlasiti s názorem rekursního soudu ež~ ~~_ 
slo o sO,udm smlr. Ne~1 tu, neurč~tosti smíru, která by byla na' závadu 
povolem exekuce, nebot v navrhu lest uvedena vymáhaná c·ástk . d b za kterou . st • d . .• '., a I o a 

k' ,]e .poza ovana I, ze zaleZl z 10% tixního platu základníhd 
a .a tlVJ:uho pnd~vk,~dl~žníkova: Správně uvedl rekursní soud, že ná
mitku, ze pl.ac~m vyzlvpeho pommulo provdáním vymáhající věřitelk 
mohl by dluzmk uplatmh]en podle § 35 ex. ř., nikoliv stížností. y, 

čís. 10792. 

Provádí-li okresní úřad politickou exekuci na ža' dost· k d 
byt! obe 'h d' k . ODce vy 0-

• • C~IC. ave, nenl pro vybavovací rozepři podle § 37 e • 
slYne opravnen stát, nýbrž obec. x. r. pa-

(Rozh. ze dne 16. května 1931, Rv 11 222/30.) 

Okresní úřad ~ B. vedl pro!i Marii O-ové k žádosti obce S. olitickou 
ex~~ucI k o vydobyt~vykonate!ne P?hledávky na obecních dávkfch z ná-

. PO]U a psu a vo~m d~vce. V zalobe, o niž tu jde tvrdil žalobce Ja 'R • 
~1]J: zabave~v pr,e~mety, které isou jeho vlastni~tvím, nikoliv vlast~ict~í: 
k uznlce

d
, a , om

k 
a a~ se ;!?roh ceskoslovenskému státu rozsudku že exe- . 

uce ve ena o resnlm uradem jest nepřípustná. Pro c e s. n í s o u d 
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p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d ji zamítl 
pro nedostatek pasivního oprávnění ke sporu, maje za to, že žaloba měla 
směřovati proti obci, nikoliv proti státu, jenž není na věci hmotně nijak 
súčastněn a exekuce není vedena okresním úřadem jako vymáhající stra
nou, nýbrž jako úřadem povolaným k povolování a k výkonu správních 
exekucí. 

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

Dtivody: 

Dovolání opřené jen o důvod § 503 Č. 4 c. ř. s. není oprávněno, ne
boť odvolací soud posoudil věc po stránce právní v podstati'i správně. 
Jde o odpor proti politické exekuci podle § 37 ex. ř. a čl. III. poslední od
.stavec úv. zák. k ex. ř. (žaloba vylučovací). Žalující strana - jako třetí 
osoba - tvrdí, že byly zabaveny předměty, které jsou jejím vlastnictvím, 
nikoli vlastnictvím strany povinné, a domáhá se proti žalovanému česko· 
slovenskému státu rozsudku, že exekuce vedená okresním úřadem jest 
ohledně věcí v žalobě blíže popsaných nepřípustna. Žalovaný stát na
mítl především nedostatek svého pasivního oprávnění ke sporu, protože, 
- což není sporné - okresní úřad provádí politickou exekuci na žá
dost obce k vydobytí vykonatelné pohledávky na obecních dávkách 
z nápojů a psůir nadávce vodní. Jde tedy o rozřešení otázky, zda v ta
kovémto případě jest ke sporu pasivně oprávněn stát, či obec. Neřeší se 
tu otázka. co by bvlo právem, kdyby nešlo o dávky obecní. Podle po· 
sledního ódstavce čl. JIl. úv. zák. k eX. ř. mají lpro domáhání se práv ku 
předmětům dotčeným politickou exekucí (§ 37 ex. ř.) výlučnou platno~t 
předpisy civilního soudního řádu a řádu exekučního. Podle § 37 ex. r. 
má býti vylučovací žaloba podána na vymáhající stranu (nehledíc k pří
padu, o nějž tu nejde, že by. mohla býti spolužalována také strana po
vinná). Zhušťuje se tedy rozhodnutí sporu na rnřešení otázky, kdo jest 
v souzeném případě vymáhající stranou. V tom směru jsou rozhodné 
předpisv o exekučním řízení v 1. a ll. hlavě drtfhé části vládního nařízení 
ze dne 13. ledna 1928 Č. 8 Sb. z. a n. k provedení čl. 10 zákona ze dne 
14. červenCe 1927 č. 125 sb. z. a n. Tento článek totiž ustanovil, že budou 
vládním nařízením sjednocenv a upraveny předpisy o řízení ve věcech 
náležejících do působnosti politických úřadů, čítajíc v to exekuční ří
zení. Článek 12 (2) téhož zákona pak ustanovil, že okresní úřady (jimž 
přísluší výkon politické exekuce) jsou povolány přis,pívati soudům i ji
ným úřadům a veřejným orgánům k jich žádosti při nuceném výkonu 
jejich vykonatelných rozhodnutí, opatření,nálezů a usnesení. Podle toho 
jsou také povinny přispěti obcím při nuceném dobývání obecních dávek, 
o což tu právě jde. Již z toho, co dosud uvedeno, lze souditi, že ph 
obecních dávkách není vymáhající stranou stát, nýbrž obec. Ale zcela 
nepochybně to vyplývá z předpisů 1. a II. hlavy druhé části vládního 
,nařízení čís. 8/1928. Předpis § 90 rozeznává exekuční tituly dvojího 
druhu: (I) vykonatelná rozhodnutí úřadů Uivedených v § 1 a (2) VY" 
konate1ná rozhodnutí, opatření, nálezy, usnesení, platební výměry a vý-

I 
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kazy nedoplatků jiných úřadů a orgánů, pro které se poskytuje zvlášt
ními předpisy výkon politickou exekucí, tyto pod čís. 2 uvedené exe
kuční tituly se vykonávají politickou exekucí jen k návrhu a jest na
vrhující úřad (strana) povinen prokázati vykonatelnost. V souzeném 
případě jde o druhou alternativu, totiž o výkaz nedoplatků obecních 
dávek a o ·politickou exekuci na žádost obce prováděnou okresním úřa
dem, jako úřadem exekučním (§ 92). V takovém případě má exekuční 
úřad obdobné postavení, jako exekuční soud při exekuci soudní. Pouka
zuje-li tedy dovolatel na úřady výčetmo uvedené v § I a na exekuci 
ve veřejném zájmu podle § 90 (I) rit. nař., jest na zcestí, neboť tyto 
předpisy v souzeném případě nedopadají. Z § 90 (2) plyne tedy nutně, 
.že navrhující, t. j. vymáhající stranou není stát, nýbrž obec. Totéž plyne 
úsudkem z opaku z § 93 (2). Podle exekučních titulů zmíněných již 
svrchu v § 90 (I) múže býti žádáno také o soudní exekuci. O povolení 
soudní exekuce zakročí úřad. Úřad má v soudním exekučním řízení po
stavení vymáhajícího věřitele jen, nejde-li o plnění, která se vymáhají 
jen k návrhu strany. Tedy úsudkem z opaku, jde-li o plnění, která se 
vymáhají jen k návrhu strany, pak úřad, t. j. okresní úřad (§ 92) nema 
ani při soudní exekuci postavení vymáhajícího věřitele, což zase nutně 
vede k závěru, že vymáhajícím věřitelem jest ten, k jehož návrhu byla 
exekuce zahájena. Podle § 102 (I) mají býti exekuční úkony zrušeny 
(t. j. exekučním úřadem zrušeny, neboť on jest povolán k výkonu exe- . 
kuce) také, upustí-li oprávněná strana od vymáhání. Oprávněnou stra
nou, která jest pánem exekuce, jest v případě § 90 (2) jen navrhující 
strana, tudíž v souzeném případě zase jen obec. Nesprávně tedy uvedl 
první soud, že obec nemá na zrušení exekuce vlivu. Předpisy §§ 109 
a 112 nemají pro spornou otázku pasivní legitimace významu. Onen 
předpis odpovídá v podstatě předpisu § 253 třetí odstavec ex. ř. o tom, 
že se vznesené nároky třetích osob na zabavené věci vyznačí v zájemním 
protokole, a druhý předpis modifikuje pro .obor politické exekuce před-o 
pis § 37 ex. ř. potud, že múže i exekuční úřad bez vylučovací žaloby 
vyloučiti zabavenou věc, shledá-li, že na ni přísluší třetím osobám právo, 
které nedopouští exekuce. Nehledá-li toho, určí straně činící námitky 
přiměřenoulhútu, ve které se má obrátiti na pořad soukromého práva, 
t. j. na pořad předepsaný v § 37 ex. ř. a v čl. III. úv. zák. k. ex. ř. ·Hm . 
však není řešena otázka pasivního oprávnění ve sporu, jak míní dovo
latel. Předpisy §§ 96, 105 a 114, na něž poukazoval první soud, týkají 
se jen způsobu provádění exekuce a nikoliv otázky pasivního oprávnění 
ve sporu. Pro tuto otázku jest rozhodným podle čl. III. poslední odstavec 
úv. zák. k ex. ř. jen předpis § 37 ex. ř. Z téhož dúvodu nerozhoduje 
tu ani předpis § 44 (3) zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n., 
jehož se první soud dovolal, neboť tento předpis ustanovuje toliko, že 
o řízení exekučním (k vydobytí obecních poplatků a dávek) platí táž 
pravidla, jako při dobývání nezaplacených daní přímých, ale neřeší 
hmotněprávní otázky pasivní legitimace (v excindačním sporu). Pokud 
dovolatel konečně odkazuje na rozhodnutí nejvyššího soudu ve Vídni 
č. 4777 Ol. U. a na názor NeumannÍlv k § 37 ex. i-., přehlíží, že ono roz-

_ čís. 107i)3 až! 0794 -

", d'h tí obecní dávky ~ Že Komentá! n~mo'Í1Jpočí, 
hodnul! se.~et~ka. vy .o Y <, - t t t r zhodnutí opreno. Jak tomu 
tati se zdelslml predplsy, o nez les o o o, ••.. 
bylo před vydáním nařízení čís. 8/1928, netreba resll!. 

čís_ 10793. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května. 1919, čís. 320 

sb_ z_ a no). , . - . hl d k mladému 
Nejde-li o hluboký rozvrat ma,nž:lsh;í! lze-h V! ; em., O' !tecto

věku li ke krátkému spolužití manzelu m~tt za t?! ze Jde spise ění ro 
statek životní zkušenosti a o nedostatec~é v~a Je~~. porozum p 
práva a povinnosti manželské a ,pro mllnzelske SOUZI I. 

(Rozh. ze dne 16. ~větna 1931, R:v )14-:58/ 30.) 

., ..' . . r k· . 'I t • 'p r o c e s ti í 
Žalobě manželhyproti manzeh o rOZll 11 I!lanze sdVI

, lbu· zamítl. 
soud p. r v é s t o I i c e vyhověl, od vo I a Cl s o u za o 

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

Dúvody: 

. de o rozluko ' důvod § 13 písm. hl, totiž o tak hl~boký rozvrat 

majže~s~Ýk': s';,~7~::t~:c~~~~~!Cís~~~~e~~v!áCI~~ěd~~~~~b~~C~e~r;~~, 
v manze set' .,. , d' Ik přesvědčení že nelze usu-

~~t~~t,t °m~~\Ý tě;~i~~~ia~ý~~sl~~k' nž~f;. j~ ~~~~;I:~~O%:~~~~kt~~~: 
vrat který by oduvodnoval roz u u jejlc 1901· ' Ik 

~y~U~~6~)o ft~~féu~~~ře.W~ta~~;aJ~~e~/~~s~k;~~~ dI9;§ F;yjilj.:d~ 
1929 ď á manžell<a zalobu o rozlu u voe, 

20. ledna , ,~o av 'd't't Mládí a krátké manželské soužití 
hornou a oc~kava !tarozem · ,} ~ e. hádkám mezi nimi docházelo pro 
st!!:1:l i skuiecnosl\~e k/(íi~~~k~s~ado bálu, ostříhané vlasy, odjezd 
poemy zee a ma:. ern 'dJ.í tomu že jde tu spíše o nedostatek 

~~~~Ik~k~š~~~~~~~)'o n~:~~sf~~č~é v~~jem,né, po~r:~f~~o~;oro~~~~: 
a povinnosti, m~nželské a pro mkatnz~ls.ke SO~yz:t' t~ž rodiči manželského; 
, při dobre vult obou stran, ere JSou" ,. , . .. , ' tu 
~ítěte, lze zatím očekáv~ti, spok~=~~eI1~~s~e~~~z~~rl~~~rrvě ;~ž~~~~ati, 
hlubokého rozvratu, v nemz n~ , .. 
.by setrvali v manželském spoleeenstvl. 

čís_ 10794. 

kl d . h knížek určuje se příslušnost 
Při exekuci na pohledávkY§ zlSv ~t ~cex ř místem ·kde jest'vkladni 

exekučního soudu ve smyslu c s_ - - ..' .' . 
knížka. " 

Civilní rozhodnuti XIII. 
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.Ustanovení -:ll .1.1,7 -exekučníhO'Zálrona )jltainého lna :~ovensku ,platí 
jen.v oblasti ,pt'ávasloveD8kého41 ,fíiH,se ;iím den ,příslušnost :SOUdů." této oblasti. 

(Rozh. ze dne 18. května 1931, Nd II 41/31.) 

.Ne,j vs·i§.š í so u d .rozhodl na oznámení okresního soudu v .Pře
rove 'ziípoTnyspormezi ·tíhito 'soudem a 6kresním, pókud -setj"čekraj_ 
ským soudem v Prešově o příslušnost k rozPodnutí . .o exekučn"ím .návrhu 
z'álOžny ,vymaJlliíféívěřrtelky, :próti 'firnfě 'K ,.poVinné Sjran~,v ten 
rozilm,ze -pi!IsIIfSl}ým j\!"st 'Okre'srií 'Soutl·v 'Prešo.vě. 

Důvody: 

.Okresní soud v Přerově povolil podle konkursních spisů krajského 
soudu v ,Frešov~, ."právně ,j'lgdle .zápisurkonkursního komísaiíe v,seznamu 
přihlášek Ks ;61 lkonk,ř.»,\jymáhaiícíVětiték-e Pfllíipovinnéstrartě <exe
kuci zabavením pohledávek, .p.okládaje se za soud exekuční a ,za .prí
slušný k povolení exekuce potlle'§ '4 posletlní odstavec ex. ·ř., ježto měl 
konkursní spisy po ruce Po té učinila vymáhající věřitelka proti povinné 
strane podle téhož exekučního titlilua ik'vydobytí téže vykonatelné po
hledávky u okresního soudu v Přerově nový návrh exekuční, a to na 
zaba'l!ení!kaúčníknížky, w'ydané bankoUič. a stCíŽ1!né u· okresního lesního 
úřadu w 'Prešo.vě.1:'ento návrh 'Postoupilmk:resní~oud w Přerove ,okres
nímu SOUdu 'v lBrešny.ě ljako <příslušnému ,soudu; .ťJkFesní <Baud iV :Prešove 
však vrát,i! návm ':6kresnímu :soudu v ,Pferově,p.oněv;adž 'prý tento jest 
k ijMvolerií'exelruee :pllíslušný,·podle:§ '1:17 ,ex. zák. ;jako soud,kterýpo_ 
vóliLzákladllLexekuei. u1tké krajský'.oud·v Prešově, jemuž okresní soud. 
v :WeJ:(wěpak iná,vrhzaSlál,jej,vrátil,poukazuje na zákon .Cís.130 
z Ir. W30.sb ... z .. a:n. :<Dhesní-soutl.v Piierověa :·krajský 'Soud vPrešově 
právem:neuznaly svou:přiSlušnost.:Okresnísoud 'vPřerOýě'byl ,by podle 
§ 4posleaní, odstavec ,'ex. ř. příslúšný ']1lovolitLžádanou, exekuci, kdy'hy 
byl soudem 'exekučním. 'Přiexékuci na'l~ohledávkyz Vkladních knížék . 
(§Q96 exA,) .. urciujese příslušnosbexekučního soudu 'p,odIF§! iI8:ČíS.4 
ex.'ř.,'tedy·místem,:kde jest v:kladnLknížka, poněvadž podle § 296 ex. ř. 
se zabavení takol'ýct1,pohledávek vykoná zabavením ,krtížkypoaIe před. 
pisůo exekuci ,na hmotné,věeimovité (§ 253 a násl. ex. ř;). 'Ježto 
vklatl:ní 'knížka ,není 'V ' obvodu; okresního soudu vPřerově, není ,tento 
soud ,'soudem exekučním. "Názor ókresníhosoudu v Prešově,že okresní 
soud v 'Přerovějestpříslušný podle :§ ;]17 ex. zák. (čl. 'LX' 'z r.1881), 
jest mylný. Ustanovení § 117 ex. zák. platí jen v oblast/právasloven_ . 
ského a řídí se tedy jím jen příslušnost soudů v této oblasti. Pro okresní 
soud v Přerově platí předpisy exekučního řádu a v tomto není předpisu, 
podle něhož by okresní soud v Přerověmohl býti pokládán za příslušný 
povoliti žádanou exekuci proto, že povolil exekuci dřívější. Tento soud 
musellSvou . příslušnost ',k :povólertí . nové exekUce zkoumati samostatné 
a nezáviSle ma:dřívější • exekuci. Příslušným 'však není ani ,krajský '.soud 
v Prešově. Podle ustanovení § 141 konk. ř. slov. přichází tu vpocet 

- Čís. 1<0799-
691' 

~Íl\. J.m95,. 

I AAO\1 o @o ~o hý,ti P9JMlC;\l.{I.\1P lRoJ'h(aničl!Jli~7ij ;k.<;mp.i a ~ ~ ';";;Ch";'~ vědě,a Pr!WS!. §~)9!l.Vc;;t 
~t, t II 1>.1i19d9.da 'lá.t\!:.t:I n~r.z ,př~- .. """," .' , . smlMva 

jen '"."~ ~1; : jňe-;)i 'OPt>l\\ltl~M\li tW. Čiti ;'ě.\1i za \~Y:n: =-'_~. l<n~ ~~Ii'@ :11\lM)~Úí ~la ~ ~ ~ -Qr~ ~;~io!>AAUé 
() ,. " " .t - " ·!rtprnlle i\ÍI11Yll\lt .;st!;an1!i!tynl "'~c ~1l! - , . .t '. ' 't' dě 
:!J !'>_1P~"e 4~ - .". '- .' .IIr,QUé jeli 'Yll<!s~, v t!il!llt9 ,p JM;; 
hudnoty.,,~lll>~ ,~Iy Y'YIllÍ~ tWdíÝidtt\tlui PQti',wy; Y -91Ul\li1 ,pr,t" 
je.!St ll!avm ~u.l!Qj).pro~de.m .; em \ Iu.ě!l.i Yý~QbgI<Qbtlc!1t''''~~ l~<!.d. 
pa.".l! ;JeSlt. v. ~~d'!l 'PJ:!"!~ ílQle 1imtividUíd.ni IP9fr.-tlb. y, Ipfl .... ~.~t~ noty, 'v ,tomtoprtPll C v J" '. " . .- -' ';hodnotIt. P~Q r'()!l;,H'a',,~,,~ 
neklade tolik váhy na ~~~nou smell!m\1 řěctíněíCn1!io,qá\fky iS;9u ,-:ecl 
obojiho druhu smluv nezaleZl l!a }Qm, .z.d~JP.!tU lni potřeby pOOmku Jest 
zastupitelné. Objednávka plakatu pro tn lVI e 
smlouvou o dílo. 

(Rozh. ze dne 20. května 1931, ~ I 149/31.) 

. . d'alu'íeí!irmy reklamní plakáty. Ježt~ 
Žalovaná f~rmaobJed~al~ o~a . ,1 žalobkyně o zaplacení s~ll.\vene 

žalovaná odeprelap!acem, zalov. ,el s.t ol ic e uznal podle, zaloby, 
úplaty.P.r_o,cesp I,S o.:l,dst~a~~ ve smyslu čl. 354 obch, zák;v)'~o
vzav za z]ls!e!,o, .!'e zalups' . žalovaná odepřela placem a .z~
nala volbu, zadl\jle sp \~em b~m,l?~~Ikaz žalované firmy k tisku p lakálu; 
lující jest ochotna,Jakt.n~e ?k rz~ I ané strany dodati. Od va I a ~:' 
tyto vytištěl!édle obJe. nav y dZ~ o; vrátil věc IJfVému soudu, ~y JI, 
s o u d zrusII napadeny rozs~ ~nal a rozhodl. D ů v o dy:Od,uv~d: 
vyčkaje praVOm?Cl1znov~ prortňujenesprávné právní posouzen.~,,\feel 
něné jest odvolam, poku up a.. ; Napadený rozsudek pohhZl na 
a z toho vy~!ývaj.ící ~adnos~ ~:f:~~u dodací podle čl. 33~ obeh. z~k. 
smlou~?, ,o mz-tli J~e, \~~o.n zákonného předpisu ustanovem obch. z~k. 
apouzlva t;a ,n' pOc le e o~ 'I 354 Smlouva podle čl. 338_ obch, zf)k. O 'koupI zeJmena ustanovem c . . v • tli I·telne· Za ne nelze po-

' v d ět d dávky vecI zas p ... b I jest tu, jsoll-lipre 11!, em o ť' ak v svítá z povahy věc~,. ?e yy 
važovati plakaty, o p'e~ tu]deh N~~h ~daéek Ynýbrž měly míti umte mdl
určeny jen podle ufC1tyeh d~u ovy žalova~ou stranu jako reklama pro 
viduelní vlastnosÍ1, byly urceny pro 4'-
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slad jí vyráběný. Podle toho ·1 b' • m.ěly cenu jen pro objednatel~e~e y o eenou hod~otu. s.men!lOU, pýbrl 
J)redshozím zhotovení žalující ~tra~tou 1a~tnosh ;ecl,.)ez mela by ti po 
koupe. Zboží jež mělo býti • I ... o ana, z avul' smlouvu povahy 
strany ~hotoveno á dodáno :~oUI!~ stranoll po<;lle příkaz,: žalova!,é 
dovaná práce měla býti konáni rl .. Il(redem lll.dlVlduallsovano,. poža
sle.';I~emc právě této určité práci ~ě?~lb~~ate~e.,z:.al~v~nou strat;lou, yý-' 
a .jez melo býti dodáno. Smlouva o .• f" J OZl, !~Z bylo oblednano 
Slnlo~v?u? dílo. Tomu neodpornje u~l~n~v~nf' n~m tedy .koupí, nýtbr~ 
praV

1J 
ze. jen v pochybnosti jest hl dT § 166.obc. zak., nebol 

kupm, má-Ii ten, kdo řevzal zho e e :n~.smlouv,: lako na smlouvu 
Zákon vyslovuje tu do~něnku k t~ven~ veCl~ d?dah k tomu materi*.L 
Poc~ybnosti tu není, vzhlede!n ~r~1 mf plr' \ )e~ "v .poshybriostech«. 
o dtlo jest tu vždy když . ak '. as no~ 1 o.le n~ne vecl. Smlouva 
plán a způsob zhot~vení ~ěJi iO k~y~o~z~ne~ /['gade, objednatel určil 
Ježto tedy smlouvu jest pos~zovatt· ak m a e odal ~ dílu materiáL 
llslanovení § 1168. obč zák Již v_o J ,o ~~Iouv,: odtlo, Jest použíti 
lovanástrana že násl~ketfi' t h.· r!zen~ pre prvym soudem.udala ža
~tr~něnšel je~ 10%ní zisk,an~.~Šetř~lrr:3%nebyla vyk?nána, ,žalující 
Jlilym zužitkováním lento peníz vyděl I 'bza,zalovaneho pemze nebo 
<tělati, a o tomto tvrzení nabídla dukaz

a 
za ~e. ~~)s~: opomenula vy

:aného. nesprávného právního os . ~a Cl. ~s e '. elil shora prok~ 
zalovanéstrany, o němž důkaz n~b.~~lzem. prvm ~to~lce tento přednes· 
vadnost řízení ve smyslu § 496 od t ai ~,;,bec3nevysetrovala. Jé tu tedy 
zrušení rozsudku prvního soudu s . CIS. . c. r. S., jež odůvodňuje 

.. N e j vy šš í s o u d nevyho~ěl rekursu. . 

D ů vod y: 

. Stěžovatelka uplatňuje nesprávné ., , ze odvolací soud pokládá sporn u ~ravm posouzem v podstatě proto plakátů pro slad za smlouvu o ~íl~m Ou~\O dodání 3000 reklamních 
vad). Podle § 1166 obč zák j t alm o I za smlouvu kupní (dodá
v po c h Y b n o S t i za' ku ~,es s~ 0,nvu o vyhotovení věci pokládati 
jednatel za smlouvu o dílo p II ~oda-r zhotovItel látku, dodá-li ji ob
veno, že dodání látky je vždy r:~ ~s. ~t;ovení~ zákona nebylo stano
tak. býti je~ v pochybnostech. Rozhr~J~f~ p;-o raz smlouyy. Má tomu 
o dhtl? ne~el.o býti ponecháno jen okolnos1in\:e~ d~ouIPI a ~ml?uv?u 
nec ano vede a praksi (Sr Z.' . .J, o o a atku, nybrz pre~ 
kupní jest tu, jde-li o 'přen~~há~I~;~iiéUS~Cll! komise str. 240.) Smlouva 
obč. zák.), smlouva o dílo 'd -I' vecI za. peynou cenu (§ 10531 
osobní zodpovědnosti. Je t~dJ e o~s~ ~h?tovem ?II~, osobně nebo za 
provedení práce. V onom ří ~. . a ne, zd,: zaleZl na způsobu a na 
získání věci obecné hodnot p l~ e ble pOdlS ~myslu stran hlavní věcí 
zde však s.e nepracuje před~:n ~eroa zvrlYt vyml~:n? urč~té. její vlastnosti, 
V tomto prípa.dě je hlavní způs b s dll! po re u urcdeho objednatele 
.V .ono,m případě je výsledke~ pro.."~ e~1 podle i?~ivid?ální potřeby: 
smenne hodnoty, v tomto příp;d·a l?r\ ~etem plnen.l. vyrobek obecné e vyro e podle mdlVlduální potřeby, 

_ (;ís. I 0796 -~-- 693 

při čemž se neklade tolik váhy na obecnou směnnou hodnotu. Objed
návka plakátů pro individuální potřeby podniku je tedy podle toho 
smlouvoU o dílo, 'protože nejde o výrobek všeobecné směnné hodnoty, 
nýbrž o výrobek podle individuální potřeby objednatelovy a záleží na 
způsobu provedení, zejména na tekstu plakátů. Pro rozhraničení obo
jího druhu smluv nezáleží na tom, zda předmětem dodávky JSOU věci 
zastupitelné. (Srov. čl. 338, 271 a 3'01 obch. zák.) Takovými věClili JSOU 
totiž, které se obyčejně určují podle váhy, počtu a míry, u nichz te;:Iy 
nezáleží na individualitě uvnitř druhu. I kdyby se považovaly plakaty 
objednané za takové, že jeden může zastupovat druhý, nemění to nic na 
rázu smlouvy, kterou byly objednány. Rovněž na tom nezáleží, zda zho
tovitel vyvine individuální činnost k výrobě, zda použije strojů nebo 
pomocníků, to je možné při předmětech obojího druhu smluv. Již z uve
dených důvodů není řízení vadné proto, že o bezvýznamné vlastnosti 
plakátů jako věcí zastupitelných nebyly provedeny důkazy dotazem 
u odborných firem a znalci. Ostatně jde o otázku právní, o níž nelze 
připouštěti důkazy a také důkaz dotazováním u odborných firem nebyl 
ani v prvé stolici vůbec nabízen. Ježto při smlouvě o dílo, když sejde 
z objednávky, si výrobce musí odpočísti, co ušetřil následkem nevy
konání práce a žalovaná vznesla námitku, že žalující firma ušetřila 90% 
celé ceny a nabídla o tom důkaz znalci, odvolací soud právem shledal 
řízení prvé stolice neúplným, protože tento důkaz znalci nebyl připuštěn. 

čis. 10796. 

Tvrzení povinného v rekursu proti povolení el<'ekuce, že o jeho jměni 
bylo zahájeno vyrovnáni, neni novotou .. 

Soud povolujici exekuci nemůže vyšetřovati ve vyrovnacich spisech, 
zda vymáhaná pohledávka podléhá vyrovnáni. Neplyne-Ii z návrhu na 
povoleni exekuce ani z jeho dokladů, že vymáhaný nedoplatekpojist .. 
ných dávek z nemocenského pojištění pocházi z doby, uvedené v § 23 
čís. 1 vyr. ř., jest návrh na povoleni exekuce zamítnouti. 

(Rozh. ze dne 20. května 1931, Rl 178/31.): 

K návrhu okresní nemocenské pojišťovny povolil s o udp r v é 
s t o I i c e exekuci k vydobytí dlužných příspěvků. Rek u r sní s o u d 
exekuční návrh zamítl. D ů vod y: K exekučnímu návrhu připojený exe
kuční titul: platební výměr vymáhající věřitelky, nelze pokládati za do
statečný exekuční titul vzhledem k vyrovnacímu řízení, zahájenému dne 
6. května 1930 o jmění dlužníka a vzhledem k předpisům § 10 (2), 
§ 23 čís. 1 vyr. řádu. Ježto příspěvky k sociálnímu pojištění, o jichž 
vydobytí tu jde, požívají ve vyrovnacím řízení přednostního práva jen, 
byly-li splatné za vyrovnacího řízení nebo ne dříve než tři roky před 
jeho zahájením, není z platebního výměru zřejmo, až do jaké výše po
žívají tohoto přednostního práva příspěvky likvidované do 2. února 
í 930 bez udání počáteční lhůty. . 

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

§ 3 ex. ř. sice nestanoví, jak tvrdí stěžovatel, že se návrh na povo:
lení exekuce má vyříditi bez šetření, nýbrž stanoví jen, že se povolení 
exekuce stane, pokud zákon jinak neurčuje, bez ústního jednání a bez 
slyšení odpůrce. Ale § 55 druhý odstavec ex. ř. stanoví, ze. se povolení 
má státi bez vyšetření. Proto exekuční soud nemohl vyšetřovati ve vy
rovnacích spisech, zda vymáhaná pohledávka podléhá vyrovnání.. Že 
se povinný octl ve vyrovnání, nebylo v jeho rekursu novotou. Vždyť se 
zahájení vyrovnacího řízení oznamuje vyhláškou (§§ 3, 4 vyr. ř.), vy
hlášení vyrovnání má soud exekuci povolující dbáti z úřadu, ježto před
pis § 10 (1) vyr. ř. jest právem velícím. Výkaz o nedoplatku pojistných 
dávek z nemocenského pojištění byl jen tehdy vykonatelný za vyrov
nacího řízení, když z něho plynulo, že vymáhaný nedoplatek nepodléhá 
vyrovnání (§ 54 ex. ř. a § 10 VyL ř.), ježto pro jiný nedoplatek nebylo 
lze xekuci povoliti. Ježto prvý soud nesměl konati šetření o tom, zda 
nedoplatek pochází z dohy vytčené v § 23 čís. I vyr. ř., a z návrhu anl 
z výkazu nedoplatku to neplynulo, byl návrh na povolení exekuce prá
vem zamítnut. 

čis. 10797. 

Třebaže nebyla rekursním soudem v usnesení, jímž bylo zruš,eno 
rozvrhové usnesení prvního soudu a nařízeno mu, by ustanovil nový 
rozvrhový rok a znovu rozhodl, vyhražena pravomoc, zůstal postižené 
straně opravný prostředek vyhražen pro dovolací rekurs z usnesení, jež 
bylo v právním důsledku zrušovacího usnesení napotom vydáno rekurs
ním soudem. 

Názorem, z něhož vycházel rekursn! soud ve zrušovaclm usnesení, 
byl v dalším jednání vázán i první i rekursní soud. Neřídil-Ii se však 
tímto názorem při dalším rozhodování ani první ani rekursní soud, nelz~ 
dovolacímu soudu přihllžeti k právnímu názoru rekursn/ho soudu vy
slovenému v důvodech druhého rozhodnut! a jest věc naopak posuzo
vati jen s hlediska důvodů vystovených rekuťsním soudem ve zrušo
vacím usnesení. 

Exekuční soud není v rozvrhovém řízení ani oprávněn ani povinen, 
by sám od sebe konal setřeni o nárocích veřejných orgánů a vysvětloval 
anebo doplňoval nejasné nebo neúplné přihlášky. 

(Rozh. ze dne 20. května 19:31, Rl 283/31.) 

V usnesení ze dne 20. dubna 1929, jímž rozvrhl nejvyšší podání za 
<exekučně prodanou nemovitost, přikázal s o u rl p r v é s t o I i c e eráru 
převodní poplatek v přednostním pořadí. Rek u r sní s o u d usnese
ním ze dne 12. srpua 1929 k rekursu hypotekárního věřitele Alfreda P'a 
zrušil napadené usnesení a, nevyhradiv pravomoc, uložil prvému soudu, 
ty znovu rozhodl. S o u dp r v é s t o I i c e usnesením ze dne 18. srpna 
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1930 nepřizt'al eráru převodní poplate~ v přednostn!m. P?řadí. ,R e: 
k u r sní s o u d usnesením ze ·dne' 1O, unora· 1931 eraru prevodm po 
platek v přednostním pohdí. přiznal. 

N ejv y š š í so u d vyhově~ dovolacímu rekursu Alfreda P'a.a zru: 
šil i zrušovací usnesení rekursmho soudu ze dne 12, srpna ,1929 I us~; 
sení rvního soudil ze dne 18. srpna 1930 jakož i usne~em rekursm ~ 
soud~ ze dne 10: února 1931 a rckursní~?u soudu' nloZlI, by, nehlede 
je důvodu pro který zruš'il usnesení prvmno soudu ze dne, 2? du~na 
1929, ro;hodl znovu i o rekursu české fi~an~ní pr.,:kuratury Imenem CťS
koslovenského státu i o rekursu hypotekarmho ventele Alfreda P-a clo 
tohoto usnesení. 

D ů vody: 

Alfred P. napadá dovolacím rekursem nejen u~nesení rekur~uího 
soudu ze dne 10. února 1931, nýbrž i j~ho usnesem ze dne, 12. srpna, 
1929, jímž bylo zrušeno bez výhrady prav:,: mocI rozvrhovJ u~~eset~~' 
prvního s?udu ze dn: 20,dubna 1929~ ~ťrZen;e{~:~:ěž~~~te~i o~e~říti 
novll novy rozvrhovy rok a znovu roz o . ,e . " ._ 
právo stěžovati si v této souvislosti dovolaC1m rekursem I pr~ti :ruso

c v~cím~ usneseuí rek~rsního. ~5'udu, jemuž nebbylda VYt~~~ze~~f~a~l1 nmo
,.: 

v l' vá . ak nejvyššI soud l'Z vyslOVIl v roz o nu I CI~. . 
yp Yt ' J '§ 515 c r· s an byl stěžovatel s clovolaclm re.kursem po

z us anovem . . ., "h' d d 'tnut 
daným původně proti zrušovacímu nsnesem. rekursm l~~~u p': ~ ml lest 
rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 23. I~stopadu, . re em : 
j)odo" tknouti že J' ak vytýká i stěžovatel, pravmm nazorem, vyslohven~n: 

" . " ' byl Jak z pova y veC1 tehdy rekursním soudem ve zrusovaClm usnesen,;, .) , . 
vyply'vá podle obdohy § 499 druhý odstavec c. r. s. (§ 78 ex.!. vVayzllaOn 

. , ' d 1'1 v onom usnesem - -
i první i rekursní soud. Rekursm sou vys OVl, 'řihláška berního 
:~je rekur~11 čes~é fiuanlčf~ Pf~kou~~t~l nentt~~~' j~~n1, by se z ní dalo 
uradu o prevodmm pop a u . . 1 t k d žené nemo-
11rčiti o jaký poplatek převodní jde, zda o pop a e z vy ,ra k a 

vitosÚ~ ~ o jak. veliké. úr,oky z prod~~~lá~k~ j:lli e~;~iu~~t:~~l~:klad 
soudm utrat~ .Jde, a ze )e~\pro~o p " du Zrušil-li rekursní soud z to
jednání, vrátili k do~lnem 'hermmud urbya I ~ázorem takto vysloveným vá
hoto důvodu usnesem prvm o sou u, , . 'cl' hl _ 

, I" 'ednání o rozvrhu i prvm soucl I rekursm sou a Jen s ~ 
zda,'snka

v ~~;~~ házoru měly oba soudy posuzovati yě~ po, strán~esopurdavaDncl" 
" " dl" zh dovam am prvm 

Nťídil ,se ~Štkj~:I~ř~j~~~ ~~vo~~'iejfch r~zhodnutí, a proto po.r~š~ly 
~~au~~~~;ozákon v § 499 c, ř. s., jeh?ž ~~tanove~~r~\ j~k ~i~oJ'~ /): 
čeno, použíti obdobn~i teMy, Jde-ll. lpnp~~ ~ uložil' ~u 'bez výhrady 
an rekursní soud zrusIl usnesm prveho sou h dl Nelze proto k práv-
p:-ávní :noci, bY'kVysl~hchna s~:nJy' sf:::é~~ VO 

d{,vodech jeho druhého 
mmu nazoru re ursm o sou. . . . hl diska důvodů vyslo-· 
rozhodnutí přihlížeti a jest vec P?suzoyatl Jen s ,e boť jen s hlediska 
vených rekursním s011dem ve zrusovaClm usnesem, ne 
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právního názoru v dúvodech těch uvedeného měl posuzovati rekursní 
soud věc i ve svém druhém rozhodnutí. 

Tu jest ovšem předem zkoumati, an stěžovatel napadá názor ten 
jako nesprávný, je-li púvodní přihláška berního úřadu o převodním po
platku 12.055 Kč, která jedině může přicházeti v úvahu, nejasná a ne
úplná, jak vyslovil rekursní soud ve zrušovaCÍm usnesení. Názoru tomu 
jest přisvědčiti a nelze arii z knihovního zápisu o vydraženém domě nic 
vyvoditi pro opačný názor. Podle zápisu toho bylo podle výkazu berních 
nedoplatků ze dne 1. září 1927 vloženo zástavní právo pro pohledávku 
českoslovenkého státu 12.055 Kč. Z knihovního zápisu není vůbec 
patrno, že šlo o převodní poplatek z vydražené nemovitosti. Nehledíc 
k tomu se berní úřad v přihlášce na tento knihovní zápis ani neodvo
lával. Šlo-li však o nejasnou a neúplnou přihlášku, nebyl postup rekurs
ního soudu, když zrušil usnesení prvního soudu k vůli doplnění při
hlášky, ve shodě se zákonem (§ 210 ex. ř.) a neshodoval se ani se zá' 
sadami vyslovenými nejvyšším soudem v rozhodnutích čís. 4504, 4933, 
5206, 5962 sb. n. s., podle nichž není exekuční soud v rozvrhovém řízení 
ani oprávněn ani povinen, by sám od sebe konal šetření o nárocích ve
řejných orgánů a vysvětloval nebo doplňoval nejasné nebo neúplné při
hlášky. Bylo proto další řízení, zahájené na základě zrušovacího usne
sení rekursního soudu, pro rozhodnutí věci zbytečné, neboť věc byla již. 
zralá k rozhodnutí, an podle zásad již uvedených nesměl exekuční soud 
k přihlášce přihlížeti vúbecpro její nejasnost a neúplnost, jak spr<,\vně 
vystihl i první soud. Bylo proto zrušiti i zrušovad usnesení rekursního 
soudu, z něhož vyšel popud k onomu dalšímu zbytečnému řízení, i usne
sení prvého soudu ze dne 18. srpna 1930 jakož i usnesení rekursního 
soudu ze dne 10. února 1931, učiněna jen důsledkem onoho nyní zru
šeného zrušovacího usnesení soudu rekursního. 

čís. 10798. 

šekový platební rozkaz jest exekučním titulem podle § 1 čís. 2, § 371 
čís. 2 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 20. května 1931, R I 287/31.) 

s o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh na povolení zajišfovací exe
kuce na základě šekového platebního příkazu. D ů vod y: Na základě 
šekového platebního příkazu (omylem označeného jako směnečný pří
kaz platební), proti němuž včas podány námitky, nelze vésti exekuci za
ji~ťovací ve smyslu § 371 čís. 2 ex. ř. Toto ustanovení odvolává:· se na 
príkazy platební, uvedené v § I čís. 2 ex. ř., jenž ve výčetnémi výpočtu 
jmenuje na tomto místě platební příkazy (rozkazy) v řízení mandátním a 
směnečném. Podle § 24 zákona ze dne 3. dubna 1906 čís. 34 ř. zák. pl:ití 
pro uplatnění šekových postižních nároků předpisy o příslušnosti a 
o sporném řízení vydané pro věci směnečné .. Na předpisy exekučního 
řádu poukázáno není. Třeba že by pravoplatné šekové platební příkazy 
pozdějšího zákona bylo považovati podle povahy věci za souřadné titu-
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10 § I ' 2 ex ř _ nelze tuto souřadnost vztahovati i, na případ 
,u~7~ ex /"pro n~d~statek výslovného předpisu a j~likož přápa~ tento 
~est v· ·i~k~u z pravidla. Rek u r sní s o u d ~r~s:r. napa ene u.'\ne: 
~ení l~ložil prvému soudu, by, dav .opraviti e~eku~n~~~~~s} ~~ov~s °f,l 
rozhodl. D ů vod y: Podle § 24 zakona~e. ne: o.' .. 'o . Jří
, . k platí pro upl.atně.ní šekových poshzmch naroku. predplsy o Id 
r. za. . . d· ' i směnečné Tím bylo u
slušnosti a o procesním řízem vy ane pro ~es" ' . dle §§ 555 'lŽ 
plněno ustanovení §§ 555 až 559 c: ř.. ~. ta , ~ nz~n! ~oh nároků Ttm 
559 c. ř o s. platí nyní i pro upl~!nem s~k,~vyc. pOJI

IZ§§ 555 až 559 c 

~e změ~~h~~~~f ~~~~~~i ~t~~Z ř~~e~t :1~e~1 ro 
ja~oří~ení v,e věcech 

~~ěn~čn'ch ne~dpovídá tudíž úplně obsahu tohotoříz~m a,mel? proto 
býti tot/ označení změněno, c,ož se,}ša~ n~stalo. Nlcm~r:ě vsa~ ]~st l~g~ 
čítati s touto okolností, zejmena tez pn vykladu §, I ,Cl~. 2"e ·nl· .p' odl' 

, k I t b 'h '·ka ech vydany· ch ve smenecnem nze ,-jest zmlil a o p a e mc ~n . z " . h §§ 555 až 559 
§ 557 c ř s a jest zastavah nazor, ze v ustanovemc , ' . 
c. ř. s. j·est nyní podle § 24 šek. zák. up'raven~, též řízer;1 pr~ uplatn;f: 
šekových postižních nárokú a že se tud;z tkl cls·l ~~. {" a 2~~:k~vého 
čís. 2 ex. ř. vztahuje na šekovéplatebm pn azy. uce" 
zákona podporuje tento výklad. 

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

Důvody: 

, 'J t lny' názor dovolací reku~ Dovolací rekurs nem opodstatnen. es ~r. d § I" 2 

rent!,y, ž,e šekový pllatební ~ohzkaz.kle:Jt;~ykty~ftl~~~lu~~~eb~í~u pří~!~U 
ex. r. a ze proto ne ze na Je o za , .. " , I" 2. ') Vy·-

, ·tky povoliti exekuci k Za]lstem (§ 37 ClS. ex. r. ... 
vzneseny naml , . b . fl ačué stanovisko 
vody dovolací rekurentky nei,sou s to~. y vyvra I y op. sk rekursního 
zaujaté v napadeném usnesem r:kurs~llm ~oudem, st~nov~ dubna 1906 

d dovídá zákonu (§ 24 sekoveho zakona ze ne. , ' 
~~: ~40/Jz.) a je důvody napadeného r;sneseni plně opodstatneno. Do-
volací rekurentka odkazuje se na tyto duvody. . 

čís. 10799. 

'h ' . t . ·emce 
působnost (účinnost) exekučního titulu, podle ne oz les na~ doml 

povinen upustiti od podnájmu (č~stl) j!m užív~n~~~~r~:r ':vajíci 
a souhlasu pronajíml.lt~le, ~ztah1!Je se Id ~ po .:~ by snad teprve byl 
v době vydítni exekucmho htulu 1 na po naJem, I 

·ed . Sl nan. . ., . tvr ním) zrušeni 
Bylo-li účelem exekuční žádos~~ (vZkhletde~ \~:n by ~~Ia povolena 

trvajících podnájmů, není ten~o ucel ,r~ n vr , ' 
exekuce k vydobyti opomenutí podnálmu. 

(Rozh. ze dne 20. května 1931, R I 345/31.) 
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Pronajímatelé domáhali se na nájemkyni, by byla uznána povinnou 
upustiti od; podnájmu svého bytu do lhůty soudem vytčené, Procesní 
,;oud prvé stolice uznal právem, že žalovaná jest povinna upustiti 
oj pronájmu svého bytu· do čtyř týdnů. Odvolací soud vyhověl 
odvolání žalované potud, že uznal právem, že žalovaná jest povinna 
upustiti od podnájmu bez vědomí a souhlasu žalobců, Exekuční návrh· 
pronajímatelů, by jim byla povolena exekuce k vydobytí opomenuti, 
by dlužnice upustila od dání části svého bytu v podnájem, ex e k u Č II í 
so u d zamítl. Rek u r sní s o u d povolil vymáhající straně exekuci 
proti povinné straně k vymožení, by povinná strana upustila od pro
nájmu části svého bytu v domě vymáhající strany v prvém poschodí 
vlevo od vchodu, sestávajícího z pokoje a kuchyně, bez vědomí a sou
hlasu strany žalující, a přikázal povinné straně, by do osmi dná byt 
zbavila podnájemníků, jinak že jí bude k návrhu vymáhající strany 
l'!ožena peněžitá pokuta nebo vazba. O ů vod y: Ze spisů rozepfe 
okresního soudu vysvítá, žebylo účelem žaloby přiměti žalovanou ótra;m 
rozsudkem, by upustila od podnájmu, příčíCího se smlouvě a odstranila 
podnáj,emníky. r navrhla žalující strana, by bylo uznáno právem, že b
lovaná jest povinna upustiti od podnájmu částí svého bytu do doby 
soudem určené. Prvá stolice vyhověla žalobě rozsudkem ze dne 2i. 
května 1930 potud, že uznala právem, že žalovaná strana jest povinna 
upustiti od podnájmu částí bytu do čtyř týdnů a odůvodnila tento výrol, 
zeiména tím, že se žalobní žádost vztahuje zřejmě na to, že žalovaná; 
již od počátku opomenula opatřiti si souhlas žalobců k podnájmu a že 
se vztahuje i na další takové opomenutí a že jest žalované poskytnouti 
lhůtu, jež byla stanovena čtyřmi nedělemi, by žalovaná mohla dosa
va'lní podnájemní smlouvy řádně vypověděti. Odvolací soud vyhověl 
odvolání žalované rozsudkem ze dne 22. října 1930 potud, že napaden}' 
rozsudek, jenž v nenapadenéčásti zůstal nedotčen, byl změněn tak, že 
žalovaná jest povinna upustiti od podnájmu bez vědomí a souhlasu ža
lující strany. Přes to, že odvolání bylo v tomto bodu vyhověno a přes 
to, že odvolací soud uznal na ono omezení, týkající se podnájmu bez 
vědomí a bez svolení žalující strany, nezměnilo se nic na působnosti 
a na podstatě prvého rozsudku, který odpovídá žalobní žádosti, třebaže 
nebyla právě šťastně upravena; jeho účel: zrušení protismluvního pod~ 
nájmu, zůstal i nadále týž. Působnost (účinnost) tohoto rozsudku ča
sově vztahuje se neomezeně i na poměr podnájemní ohledně bytu žalo
vanou stranou užívaného, v době vydání rozsudku. již existující, i na 
podnájem, jenž teprve budoucně mohl by býti uzavřen, jak to rozsudek 
v odůvodnění zdůrazňuje a jakž vyplývá i z jeho výroku. 

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

o ů vod y: 

Dovolací soud souhlasí s právním názorem rekursního soudu, že se 
pitsobnost (účinnost) exekučního titulu vztahuje časově neomezeuě i na 
poměr podnájemní co do bytu povinnou stranou užívaného v době vy-
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. ..,. t ., , i na podnájem jenž snad teprve 
dání exekučního· titulu ]12 eX1S Ull~l, .. h· zoru vyplývá jak z ditvodá 
bude sjednán. Sprav~o~t toholo ~ra~n:aov ne~ekučním titulu určena doba 
exekučního titulu, patme~ loho, ~\ Y , b I zapotřebí' kdyby se exe
k plnění čtyř ';lede!, ceh~z by~~lS e ,!e, y.~ bl jsoucídh a vyžadujících 
kuční titul netykal ~od~alemmc . po~,;r~ Jl ájemního př-edmětu z těchto 
delší dob,u ke zruskeu:, ~)l~tZPI·~~~ ~~~lš~ní odklizení trvajících pod-
Po.měrů. Učelem exe. ucnl za o 1 , k'" z' a· dost uvádí v tomto , h·' . , . z toho ze exe ucm " t 
nájmů, jakz vyc ni zelmena, -. . "1 odná· emníky a že dala cas 
ohledu, že povinná strana mat I ~~ 1a_~eCuční JžádoSti není kryt exe' 
bytu do podná jmu. A však ten 5' ,uc~ ~ omezu· e se na to, by byla po
kučním návrhem; neboť, exekucm navr d b tí ,,\edmětného opomenutí« 
volena vymáhající strane exelm~e k/6'e~d~n 0nterlassung). E,xekuční 
(behuls Erwlrk~,n~ der m Re, e se. zrušení trvajícího pomeru. R,~' 
návrh žádá tudlz Jen opomenull, mk0l-'v unul do povolení exekuce pn
kůrsní soud, chtěje tuto vadu na~ra,vlb\ v:bavila podnájemníků. Právem 
kaz by povinná ·strana do OSml ?U Y že v máhající strana ne
vytÝká povinná strana v ,~ovolacl1:' Iek~rs~ebyl s~ud oprávněn vydati 
žádala o vydání tohoto pr,lk~z,: a ~~I P~~e~uční' žádosti není kryt e~e: 
tento příkaz. Z toho vyplyva, ze I" xekuc'nl' z' á.dosti že exekucm 

d 'l 'k vyp yva ze' . . .. ' 
kučním návrhem; a e '1sa k ' , 'a' dOStl· r..eboť jak bylo JIZ , 't· t . ením v exe ucm z . , , . 'h 
návrh nem kry a~1 VIZ, 'ft I i na odklizení trvajícího podna]emn; ~ 
shora uvedeno, zm exe~ucm ~ u d t Tvrzení exekuční žádosh celt 
paměru i na oP~,?enu~1 pro ~_ ouc~~:h exekuční žádosti však na op?' 
ke zrušení podna]emmho,Pom,e, ':' ,n~, d ti není tudiž příslušného na
menutí. Hledíc ke tvr~e~l exeK,:,cn~:a ~:nl příslušného tvrzení v ex~
vrhu a hledíc k exek,uc!,:,:,u navr h' . tudíž podmínkám § 54 ex: r. 
ku.ční žádosti. Exekucm zadost,nevyo~:J:u vyhověti a usnésti se, Jak 
Z těchlo duvodů bylo dovolaclmu re 
shOl:a uvedeno. 

čís. 10800. 

Zažalovány-Ii jen ťIroky, řídí se, věcná přislušnost výší za7.alovaných 

ťIroků, nikoliv výši jistinné pohledavky. 

(Rozh. ze dne 20. května. 1931, R I 382/31.) 

o O K' adal ža10bce na okresním soudě. 
Žalobu o zaplacení úroku 1.1 O dC z 's tol i c e žalobu odmítl, 

" -- lušnosh s o U· P rve k·· 
K námitce vecne n,epns·, hl d' 'k jest úrokovou pohledáv OU z 11

-
maje za to, že zazalovana, po ,e a~ t a pro ocenění předmětu sporu Je~t 
stiny převyšující 5.000 Kc a z,e to ~ e k u r sní s o u.d zamítl n~
rozhodná výše jistin~é pohled~v y. d . Rekursu nelze upříti oprávněme 
milku věcné nepříslusnosh. Du v ~i J tom že soud, jenž má rozho~~: 
S. prvým soudem lest sIce, sout\a~, m~sí zjistiti jsoucnost a vys~ 
vali o zažalované ú!okove po, e avc~~ řednesu činí 92.590 Kč, nem 
blavní pohle,dáyky, Je~ po~le, zal~ťc~ní bohledávka předmětem sporu. 
však správne, ze se hm stava I a 

~", II 

",. 
'! 

.. , 
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Nejsou-li úroky jistinné pohledávk • l' .' • , 
samostatně, jest úroková pohledávkI zW

a JY~y spolecne s m, nýbrž 
může tkvíti ve zvláŠtním právním dů/o e av .ou s~mostatnou. Ostatně 
dlužníka k placení úroků v protipráv o?u,nJ f;'r., v umluvě, jež zavazuje 
a pod. T.ato samostatndst úrokové~~hl~~á~~m p~dlc. V 333 o~č: z~k. 
byla-li zazalována řídí se hodnot y ~a vsa v zapeÍ!, .ze, 
nost, jen výši zaŽalovan' ch úro~ůsporu, rozhod';l~, pro ,věc:;0!l f;'.řÍsluš
pohledávky. Tento názor Idí1í i nejv' .'.1, mkoJ'v VySl zbyva]lCI ]Istmné 
jež poukazuje k rozhodnutí Ol U YS~' sou v rozhodnutí čís. sb. 8795, 
jsoucnost a výši jistinné pohledávk~' :·k~6~1. ?otd ~usel by ,zjišťovati 
zažalována teprve po zaplacení jisti~y ft y, u~~ ov~, po~ledavka byla 
poc~y~)Qvati, že pro ocenění ředmětu' v. eremz o pnpade nel~e .0. tom 
mkla listinná pohledávka nfbrž '1' sporl;'. ne?yla b~ rozhod;,a ]IZ za
v onom ani v tomto ří 'd- .vy u~ne v~~e ur~kove pohledavky. Ani 
dečném výroku nýbr~ s~~d e ~ezJIsťu]e se ]Istmna pohledávka v rozsu
a pokud pokládá jistinnou pohfeJá~~zsudečnýc~ důvodech jen udati, zda 
důsledky co do zažalované úrokové p~h~a frtaz~~ou, ~ z toho pak činiti 
i jinak rozho?ovat~ v rO,zsudku o nárok~ ~;e~Yšu]·~~:I 5sg~g vKše

k mů~e 
pn mezIÍ!mmm urcovaCIm návrhu. . c na;pr. 

Ne'v '-- -] y s S I S o u d nevyhovel dovolacímu rekursu 

D ů vo dy: 

t Žhal.ované a první s?ud přehlédly, že se předpis druhé věty § 55]' . 
vz a u]e na spory, v mchž se žádá ž 1 b -- t ..., . n. 

~f~~ž věC;o~;oáct~~a~ěs::gí ~~~áZ~~iz~id~~~u ~~~~;~~~;~;ud:~~g::lYá 
čís. 10801. 

Ručení hosti,?s~ého ~odle § 970 obč. zák. 
Stodola, patnct hostmskému ne' . t _. o 

by si hosté přijati hostinským ~ b~t u~:~:~{ :OC~?~~t;t!:~~~IY~ tomu, 

(Rozh. ze dne 20. května 1931, Rv I 722/30.) 

Žalobcovo auto bylo postav t d' , 
Zatím, co žalobce spal od]'ely t~nto, ve sb o ole zalovaneho hostinského. 
Ž 1 b" ' re I oso y autem a za jízdy ]'e r b'l 

a o a ma]lt:le auta proti hostinskému o náhrad 'k d bl' o,z I y. 
S o u d y v sec h tří s t o I i c N' •• , u s o y y a zamItnuta 

. e ] v y s S I m s o ude m z těchto 

důvodů: 

dle ia~~~ce č?sap~dá ;oz":,udek 1dv.olacího soudu z dovolacích důvodů po
rok opírá 'žal~bcea v d~:~l~~íajf. ]~ho dov~lá~í ~ení. opr~vněné. Svůj ná" 

obč.zák. Pro rozhodnutí o něm ~i:~ ~k~~~~k l~~~?~~~~bcg:~~to~~~g 
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považovati za "věc vnesenou« ve smyslu §970 obě. zák. Věci jsou po' 
dle, tohoto ustanovení vneseny: l:. byly.li odevzdány hostem' samým 
anebo za něho třetí osobou· buď přímo hostinskému:nebo někomu·.z jeho 
lidí; 2. i když nebyly odevzdány. těmto osobám, byly-li hostem přine
seny na místo, které lctomu vykázal hostinský -nebo někďozjerro' lidí;' 
3. nebylo-li hostu na by! přijatému vykázáno zvláštní místo .. pro'.uložení 
jeho věcí, stačí. pro vznesení ve. ~TIlySJ.l.l zák,Ol:Ia,. že host věci přinese na 
místo vůbec k tomu určené; takovým místem jest předev.ším hostem na
jatý pokoj, ale není jím místo, které zřejmě není určeno k ukládání, věcí 
toho druhu. (Srovnej Ehrenzweig, DasRecht der Schuldverhiiltnisse, 
vyd, z r. 1928, str. 38~.). V souzeném přípa,dě plyne ze ,zjištění nižších 
soudu, že automobil, o nějž jde, nebyl ode',izdán ani ŽáloVanému hosti)!
skému ani nikomu z jeho lidí a že stodola, db 'které si žalobce automobil 

. postavil, nebyla mu vykázána jáko ínísto k uschování automobilu. ZbýVá 
tedy uvažovati ještě o tom, zda lze stodolu patříc! žalovanému pov1tŽó
vati za místo určené vubec k tomu, by si hosté přijatí)alov;:tným na byt 
ukládali do ní <;lutomůbily.V té přičině zjistí! již prvý soud, že žalovaný 
nemá ve svém hostinci místo pro uschovávání automobilu, a jest souljla
sitl'též s názorem nižších somlli, že neuzavřená stodola zřejmě není mí
stem vhodným a určeným vubec k uschovávání tak cenných věcí, jako 
jsou automobily, zejména přes noC. Dovolateluvnázor, že automobil byl 
vnesen již tím, že byl přivezen na dvúr žalovanému patřící a_ze o tom 

. žalovaný věděl, nemá opory v zákoně, neboť pojem věcí vnesených jest 
v druhém odstavci § 970 obč .. zák. vymezen tak, jak bylo právě vylo' 
ženo, a plyne ostatně z vlastního přednesu žalobcova,. že anion sám 
nepovažoval dvur za vhodné místo pro uschování automobilu přes noc. 
Ježto žalobní nárok nemá podkladu již proto, že nešlo o v'ěc vnesenou, 
není třeba obírati se otázkou vlastnictví k automobilu, ani otázkou, jaká 
škoda a kým byla žalobci zpusobena, a zdali žalobce žalovanému za noc
leh platil. Jsou proto bezvýznamné výtky, jež dovolatel y té příčině činí 
, hlediska dovolacího duvodu netÍplnosti řízení podle § 503 čís. 2 c. ř. s. 

čls. 10802. 

o dražebním roku jest vyrozuměti (§ 272 ex. ř.) i vymáhající vě
řitele, ;'Jroti nimž byl povolen odklad prodejového řízeni. Nestalo-li se 
tak, jes~ vykonanou dražbu zrušiti. 

(Rozh. ze dne 20. května 1931, R II 133/31.) 

Návrh vymáhajícího věřitele Josefa K-a, by byla prohlášena za zma
tečnou dražba svršků, ježto nebyl tento vymáhající věřitel o dražbě vy
rozuměn, s o udp r v é s tol i c e zamítl. Rek u r sní s o u d zru
šil dražbu, vrátil věc prvému soudu a uložil mu, by nařídil, čebo třeba 
k pokračování v ·dražebním řízení. D u vod y: Usnesením okresního 
soudu ze ,4ne 15. března \930 byla rekurentovi k vydobytí vykonatelné 
pohledávky 5..418 Kč s přísl. proti povinnému povolena exekuce na mo-
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"itostiaby}o v .eJ;~kuciřádněpollraČ'Qváno. Jako vymáhající věřitel ,mu
§el ,p!,oto~yt~:tek~ent,'PQdle § .272 . druhý ,odstavec ex. ,ř .• zpraven.o . dra
,ze1!mm eS/aH! rdQntQenlm,v~hlá~kY, :byse ,mohl ·súčaslniti ;de~by a .s!a
f'!!l·,&e o}to, ;by' ZabilN'en.e·"e.Glbyly 'co nejlépe ,pnodány. V 'tomto svém 
Vfiljt!~I;;kem:praYU1~yli(-eku~t~(áQien.'tím, že -pĚes jasný ,piiedpis:§ .272 
druhY ,0dsta\1ecex. T .o,dl'<!zehmm 'stil U! mtjbyl ,uv.i!do~n. 

N·~.JV1Y'Š'ií'í 'S·o-u·d :nevyhověl ,dovqladmu :r-ekursu. 

čís, 10803. 

Trafikant jest ~upcel!' (čl. 4, 271 čís. 1 obch. zák.). Jde o pomocný 
obch~q, .kOllpen-h trafikantem parrnmový automat pro PQtřebu zá-
kazmku. . 

(Rozll. ze dne 20. května.1931, RII 151/31.) 

žalovaná,trafikantka,ko,:pila 0;1 ža!obkyně na splátky parfumový 
auto;n!!t a pod!obll~ se v O?lcdnaClm hstku soudu mimo své obecné 
sudlste. Proh zalobe, zadane na umluveném sudišti o zaplacení kupn' 
c~ny, namítla, žalo~aná. místnínepříslušnostvzhled~m k předpisu § J 
zakon~ o ~platkovych .obchodech. S o ud pf V és t o I i.c e námitce 
vyhovela zalobu .. ~<!,mltl., ~ův o d y:Objednacím lístkem ze dne 21. 
ledn!! .19~0 lest ,zjlsteno" ze zalovaná objednala z1!oží v ceně 800 Kč na 
8 meslCmch~piatek, takze v souzeném j:}řípadě jde o obchod splátkov' 
ve smyslu zakopa ze ?ne 27.~ub~a 18?,6, čJs. 70ř. zák. Bylo prot; 
podle § 6 Clt.zak. knamltce mlstm nepnslusnosti tohoto soudupřihlí-
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žetiz .úřadu., Podle ,.§.6ci!. zák.ona nemůže s~ ,žalovanáp,QdrQbitipří
slušnosti jiného -solldl\, leda 1e ,by Ne smy~lu§ 10,.cit. zák. 'na ·~ií ,straně 
byla sporná ol1i6dnávka .obchorlem .v.e smyslu a. 2171 :ubeh. :zák. Vilhle
dem ,k ,tomu ,však, ií-e aall\jící -strana ·"amaÍ'lrdí, ,že ,žalo.vaná jest 'maji
telkou :.trafiky, .·nelze ,ji považ(watiza ,kItpcevesmyslu ·čl. ,40bch.zÍik. 
Nemohla ,se ·proto ií:al.oManá :podrobiti 'sttdišti tohoto ,soudu a bylo . proto 
žalobu :pro .místní ;nepříslušnost IOdmítnouti.R e:k.u,r ",n,Í s o,u,d .zamítl 
námitklt nnístní ,nepiííslušnosti. Jj);ů',v,o,thy: Nelze 'Vřisvědciti 'názoru 
pného soudu, iíexalovaná 'jako trafikantka není obchodnicí ve 'smyslu 
čl. 'A obch. ;·zák. 'Vždyť trafikant prodává nejen ,jabákové 'výrdbky,nýbrz 
nákupujek ,dalšímu . zcizení j ;jinézboží, 'zápalky, :špicky a ·pod.,a již 
tím >se ,'Stává obchodníkem 'podle č1.4, 27·1 'čís. :1 ,.obch. zák. 0bjednala'li 
žaloManá,u ,žalobkyně -pro ',svůj ,obChod ''Paúfumovýautomat, jde o akce
sonní ·obchotl 'ícl. "273 ·dbeh. 'iZák) ma ,jeJí 'straně a ·prolo. podle '§ 'tO 
splát./iálrona nep'latí ·tuustanoverií ltóhoŤozákona. 'Nebylo 'proto 'lze při
hlfžetifk ,námitl:e .nepiíil\ltišnostiv-zn{lSenéaž,po prvém :ró'ku,próěéŽ -hylo 
fijkursu wyb"věti. 

iN<e:j'v Y'Š"Š'í 'sCO'u'tl -nevyhoVěl :dovolaCímurékursu. 

Důvody: 

o námitce nepříslušnosti soudu jest rozhodnouti jen na základě ža
lobcovýchúdajů, tudíž i údajů, jež byly předneseny v ústním jednání. 
Na přÍSlušnost ,dwůlaného s01,1dujest uznati, ukáže'li se, že sporná věc 
patřila 'by ·na·dovolanýsoudpodle :toho, jak žalóbce odůvodÍlilžalobní 
pohledávku vža!dhě apřiÚstriímjednání o námitce nepříslušnosti soudu 
podle jejího skutkového a právníhopodkladu. Zda vlastní .důvod žaloby 
jest; po právu, čili nic, nelze v tomto mezisporu zkoumati, neboť to do
týká se již otázky věcné oprávněnosti žalobního nároku. Nelze proto 
námitku ,nepříslušnosti soudu :opírati. o ,to, že tvrzený Skutkový a právní 
základ ža.1obyjest ,lichý, o tvrzení, ,že žalovaná neobjedna\aautomat 
vlibec, ·nYbr'" jest v tomto mezisporuv,ycházeti .ze .žalobcova ,údaje, 'že 
se objednávka ,stala. Názor rekursního soudu, že žalovaná :jest 'kupcem 
vesmyslu,čI.4obch.zák., 'jest správný. Právní poměry trafikantů jsou 
upraveny nařízením ministerstva financí ,ze dne 10. června 1911,čis. 
44.236, doj:}lněným ,výnosem ministerstva financí ze dne 17. prosince 
19:20, čís. ,148.009.2 rokuI924.Podle:§ I'onoho nař1zeníjsou trafiky 
obchodyschvál.enéfinanČnímúiadem, v nichž se ,prodávají spotřebite
lům ·tabákové itovary výroby režijní, . dané do všeobecného prodeje. 
Podle§'4 je trafikant oprávněn prodávati i tabákové tovary všeobecné 
sazbyprodejové (a tabákový výtažek), i specia1ityrežijní výroby, jichž 
prodej ,v trafikách 'byl povolen. Podle § 5 jest oprávněn prodávati cenné 
známky důchodku ,kolkového (kolky, . nákladní listy, směnečné blankety 
apod,) a může býti k tomuto prodeji·zavázánprodejovým ,úřadem. 
Podle§6 jest na výalovnoužádost oprávněn prodávati i cenné známky 
poštovního důchodku (poštovní známky, dopisnice a pod.). Podle § 7 
jest na žádost laterních ředitelství povinenpm:hvali losy dobročinných 
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loterií, pořádaných těmito úřady. PosléZe jest podle léhož paragrafu 
zásadně oprávněn prodávati i jiné předměty,na příklad: noviny,' jiné 
periodické časopisy,hrací karty, kuřácké a psací potřebý a losy sou
kro~ých loterií. ~odle §8 j~st jeho odměnou za obstarávání PTodeje 
tabaku trahkantskYZ1Sk, provlse. Podle §§ 43 a 44 se mu vydajltabá
kové tovary, zaplatí-li kupní 'cenu, jinak není skladník povifien je vy~ 
datL Podle § 20 přechází vlastnictví tabákového zboží a erárních cen
ný,h znám~k ·trafikantem objednaných do jeho vlastnictví,jakmile on 
nebo jeho posel je převzal v odběmě. Z těchto předpisů plyne, že tra
fikant kupuje zboží, určené pro obchodní styk, by je dále zCizoval. Jeho 
podnikatelským ziskem je proviee. Provozuje tedy oochod podle čl. 2n 
čís. I· obeh. zák. po živnostensku (za stálým ziskem) a jest kupcem 
podle čl. 4, obch. zák. Podle přednesu žaluj-ící firmy při 'ústním jednání 
koupen byl parfumový automat pro potřebu zákazníků žalované,sírany" 
Koupě automatu stala se· k ukojení . dalších· potřeb osob docházejíiliéq' 
do trafiky, účelem jejím bylo zvýšení Počtu koupěehtivýcJJ vtraficeža~' 
lované a tím zvýšení výnosu plynoucího jí z trafiky, zvelebení její živ" 
nosti, a jest proto obchod ten považovali zapompcný obchod na straně 
žalované, na nějž se nevztahuje předpis § 6 zákona o splátkových o~ 
chodech. 

čís. 10804. 

. Vedena-li exekuce podle § 325 ex. f., aniž navrženo přikázání k vy
bráni, nýbrž jeti zabaveni nároku, nelze.povoliti také již uschováni a 
prodej věcl,jež podle zabaveného nároku majl býti teprve vydány. 

(Rozh. ze dne 20. května 1931, R II 170(31.) 

So u d pr v é s t o I i c e povolil exekuci zabavením dlužníkova ná
roku proti třetí osobě na vydání zboží v ceně plus minus 4000 Kč, uscho
váním tohoto zboží a jeho prodejem. Rek u r sní s o u d vyhověl :re
kursu dlužníka potud, že zamítl návrh na uschování a na prodej zboží. 
D ů vod y: Rekursní námitky povinného proti povolení exekuce zaba
vením jeho tvrzeného nároku proti Hedvice T-ové na vydání osad
nického zboží v ceně plus minus 4000 Kč za natěračské práct-, ll.SebO-' 
váním tohoto zboží a jeho prodejem jsou větším dílem opodstatněné. 
Jak ze stavu věci jest zřejmo, jde o exekuci na nárok povinného podle 
§ 325 ex. ř., hy mu hmotné věci hyly vydány, pokud se týče dodány. 
V ·takovém případě provádí se zabavení podle předpisu §§ 300-319 
ex. ř. Má-li tato exekuce míti praktický výsledek, musí si vymáhající 
strana vymoci přikázání nálúku kvybrání a teprv, když na základě to
hoto přiznání věci mohou býti vydány výkonnému orgánu soudem po
jmenovanému, jest jejich uschování a zpeněžení prodejem přípustné 
(§ 327 ex.ř.). V souzeném případě vymohla si vymáhající strana jen 
zabavení nároku, přikázání nároku k vybrání nebylo am navrženo a jest 
proto prozatím řízení ke zpeněžení zboží vyloučeno, není ani provedi-
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telné dokud s ohledem na účinek zabavení n~roku poddlužnic~ nená 
ovi~na ani oprávněna, by věc,i 'yy,dala .• ~epravem proto prvm s01;l._ 

~ovo1i1 i uschování a pro?ej zmmenyc~ veCi. I bylo 'oj' tomto ohledu shz 
nosti vyhověno a onen navrh byl ~amJtnut. , 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolaclmu rekursu vymáhajícího 

věřitele. 

o ů vod y: 

Rekursní soud případně z §§ 325 a 327 ex. ř .• dovodi!~ ž,e ?-e~ze, ve
dena-li exekuce podle § 325 ex. ř. a neJ?-~-li n~~r~eno pn~a~am k vy: 
brání, nýbrž jen zabavení nároku, poy,oh!l. take JIZ usc~ovam. a prode~ 
věcí jež podle zabaveného nároku maJ1 hyh teprve vydany. Duvody n~ 
pad~ného usnesení nejsou nikterak vývody dovolaCiho re~ursu vyvra
ceny pročež stačí prostě na ně odkázati. Poukaz .d~vol,acl reku~~ntk~ 
na Jstanovení ~ 298 ex. ř. o vzetí do úschovy ru~m ~astayy, z!!zen~ 
pro zabavenou .'r?hl~dávku, nedopadá, ježto v proJednavanem pnpade 
nejde o uschovam zastavy. 

čís. 10805. 

Prohlášení zástupce nezletllce, žalujiclho o uznání nem~nželského 
otcovstvl že odpírá součinnost při prováděni důkazu zkoltskon krve, 
nevyžad~je scbválenl poručenského soudu . 

(Rozh. ze dne 20. května 1931, Rv II 382/30.) 

Žalobě o uznání nemanželského otcovství hylo vy}lověno 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: 

Dovolatel uplatňuje jako dovolací důvody zn:ate~nos~ P?dle ~ 47~ 
čís. 5 (§ 503 čís. 1) c. ř. s., vadu řízení a nespr~vne pravm p,oso.uzem 
věci (§ 503 čís. 2 a 4 c. ř. s.). Dovolatel pro,:~dl ,tyto d,ovo,lacl ~uvody 
tvrzením, že se odvolací soud spokojil s pro~lasemJ1 pr31vmho zas!1;Ipce 
žalohců že nesouhlasí s provedením krevm zkousky, ze SI nevJza~al 
schvále~í tohoto prohlášení poručenským sou~em podle 9 216 5lbc. ~ak., 
že následkem tohoto prohlášení nepřipustil dukaz krevm zkouskou.Jak~ 
neproveditelný a že proto trpí řízení i zmatečností podl,e § p7 CIS. " 
c. ř. s. i vadou řízení a nesprávným právním posouzenlm V~C1', Dovo,-' 
lacímu' soudu bylo se zabývati jen otázkou, zda tu by~o :"apotře?! sC,hv~' 
lení řečeného prohlášení poručenským Sioudem; Dotycne prohla~em .la
stupce žalující strany, učiněné pře~ od,:olacm!c, ?oude~, nem .ovsen: 
přesné neboť žalujídstrana mohla Jedme odepnh soucmnost P:I. pro 
vádění' důkazu krevní zkouškou a odvolací spud mohl posoudit: ~no 
P

rohlášení žaluJ'íd strany podle svého volného uvážení. A skuteČlle, Jak 
• • 
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vychází ze spisů a zejména též z dovolání a z dovolací odpovědi, chtěl 
zástupce žalující strany vysloviti tímto ppohlášením jediné, že odpírá 
součinnost při provádění tohoto důkazu, t. j., že nesvoluje, by se ode
brala žalující straně krev. Toto prohlášení nevyžadovalo schválení po
ručenského ~oudu, ježto nešlo u žalující strany o důležitou neb pochyb
nou věc (§§ 216, 233 obč. zák.), zejména ana měla jiné důkazy, by: 
prokázala správnost svých tvrzení. Ovšem přísluší procesnímu soudu 
posouditi toto odepření podle § 272 c. ř. s. podle volného uvážení. 
Schválení poručenského soudu k tomuto prohlášení však není zapotřebí. 

čis. 10806. 

Dovoláni z rozsudku krajského soudu jako soudu odvolaciho o ža
lobě.o obnovu u něho podané jest zadati na okresním soudě (na soudě 
prvé stolice). Lhostejno, že krajský soud doručil, neprávem, rozsudek. 
přímo stranám. 

(Rozh. ze dne 20. května 1931, Rv II 212/31.) 

K r a j s k Ý s o u d v B. rozhodl jako soud odvolací o žalobě o ob
novu u něho podané a doručil rozsudek přímo stranám. Žalobce podal 
dovolání přímo u krajského soudu. 

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

Důvody: 

Napadeným rozsudkem rozhodl krajský soud civilní v B., jako soud 
odvolací o žalobě o obnovu u něho podané. V takovém případě platí 
podle předpisu § 535 c. ř. s. pro ústní jednání, provedení důkazů a pro 
oznámení rozsudku vydaného k žalobě první stolicí, jakož i pro odporo
vatelnost rozsudku ustanovení platící pro tento vyšší soud jako stolici 
opravných prostředků. Soud druhé stolice pochybil, neoznámiv rozsudek 
yydaný.k žalobě o obrtovu okresnímu soudu v B., jenž v základní rozepři 
Jednal Jako soud prvé stolice a jemuž náleželo doručiti stranám vyho
tovení řečeného rozsudku, a doručiv sám svůj rozsudek přímo stranám. 
Než tento postup, jenž není zmatečností, neopravňoval dovolatele, aby 
nedbal jasného předpisu § 505 c. ř. s., podle něhož bylo opravný pro
středek podati ve lhůtě čtrnácti dnů u procesního soudu prvé stolice. 
Ježto však dovolání bylo podáno přímo u soudu druhé stolice .r nedošlo 
k soudu prvé stolice v dovolací lhůtě, bylo dovolání jako opozděné 
odmítnouti (§ 507 c. ř. s.), srov. rozhodnutí čís. 8489 a 8670 sb. n. s. 
rozhodnutí bývalého nejvyššího soudu ve Vídni ze dne 5. května 1915', 
č. j. Rv II 272/15 (Jur. Bl. z roku 1915 čís. 32) a komentář Neumanův. 
4., vyd. !l.,stL 1365 a 1419. . 
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čís. 10807. 

Pro lhůty k nánůtkám proti výpovědi Z nájmu neb,o z pa~htll; plati 
předpisy §§ 125 a 126 c. ř. s. a § 89 zákona o soudttt orgam.sacl. 

(Plenární usnesení ze dne 21. května 1931, Pres. 221/31.) 

V rozhodnutí ze dne 24. května 1928, R Í 372/28/1, čís. sb. n. s. 8074, 
byl vysloven názor, že lhůta k nát;Jitkát;J ~roti. výpovědi z 13ájmu jest 
lhůtou hmotného práva a že neplaŤ! o m predplsy § 126 c. r. ~., § 89 
z. o. s. org., aniž § 903 obč. zák. V témže smyslu též rozhodnuŤ1 ze dne 
21. února 1929, R 1 1()30/28/1, čís. sb. n. s. 8726 a ze dne 27. prosmce 
1928 R II 408/28/1. Naproti tomu bylo vysloveno v rozhodnutI ze dne 
23. I~dna 1931, R 1 15/31/1, že lhůty sta~oyen~ v § 562 prvý od~ta,;ec 
c. ř. s., nejsou lhůtami hmotného práva, lezto. ISo~ stanove]1Y clVl10lm 
f'ádem soudním ku provedení určitého p:ocesm~o ~konu, a ze proto pro 
tyto lhůty platí nejen §§ 125a 126 c. r. s., nybrz I § 89 z. o. s. org. 
V rozhodnutí ze dne 15. června 1929, Rl 210/29/1 sb. n. s. 9039, ~yJa 
vyslovena zásada, že do lhůty k námitkám proti st;Jě~ečnému.12latebmm1! 
příkazu nezapočítávají se dny, po něž ~ylo, podam, na poste. Sporna 
otázka byla přikázána k rozhodnutí plenarmmu senatu. 

D ů vod y: 

Podle § 89 odsl. I zák. o org. s. nevčítají se dny poštovní doprav~ 
do lhůty při lhůtách zákynných a S?u?co,;~k~ch,. jež .isou dány, st;an.e 
v občanských právních v,:cech k P?~an,1 vYladn,;m ~ n~v;hu, zadam rl

-
senmích podání nebo k predsevzeh J1nych ~konu, tyk~)1c!c~ se soudnho 
řízení. Tento předpis byl do zákona o orgamsacl soudu preraze~ 2, § 1.3? 
odsl. 3 vládního návrhu civilního řádu soudního, a to podle mohvu prave 
z toho důvodu aby zasáhl nejen lhůty v řízení sporném, nýbrž! nespor
ném tedy celé' soudní řízení. Stačí proto řešiti otázku, zda Ihuty k pc
dáni námitek proti výpovědi z nájmu nebo pachtu jsou lhůtami prá,;a 
formálního t. j. lhůtami soudního řízení, pokud se týče, zda řeče?é ,?a
mitky jsou '»úkonem· týkajícím se soudního řízení«. Na tuto otazKu jest 
dáti odpověď kladn~u. Třetí oddíl šesté části civilního řádu so~~mh,;. 
upravuje podle svého uadpisu řízení.v rozep~íc~ ze }ml0l!';y n~)em~1 
nebo pachtovní, ale stanoví v § 562, ze soudm vypoveď muze byh UCI

něna podáním neb ústně a předpisuje tam, co podání nebo protokol 
musí obsahovati a že k podání námitek má býti ustanovena Ihů'ta tam 
blíže označená. Podobná. ustanovení jsou obsažena v §§ 565 a 566 c. 
ř. s. v příčině výpovědi mimosoudní. )iž z to~o jde, ~e př,:s o?en poně1:ud 
nepřesný nadpis - v § 2·24 odsl. I CIS. ? c. r. s .. v ~prav:, za~ona ~e d~e 
19. ledna 1928 čís. 23 sb. z. a n. mlUVI se spravne o "nzem o vypove
dích" _ počíuÁ soudní řízení upravené v tomto oddílu již samou výpo: 
vědí. třebas podle ustálené prakse i podle nauky (srovnej rozhodnut! 
čís. 7145 sb. n. s., Otl "Úvod« lil. str. 213, Neumann 1928 str. 1450 az 
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I ~51; H.ora !}1. str. 195, ~e~erforium ,~álezů bývalého nejvyššího soudu 
v~de~sk~ho CIS. 255 uve:-ejnene pod CIS. 1684 úř. sb. býv. nejv. soudu 
~~den?keho) ke, spo;u. dot~e teprve podáním námitek, jimiž zahájené již 
Tlzem, tO}lko prec~azl z nzem nesporného v řízení sporné. Dovoluje-li 
~lVllm rad soudm, aby se vypovězený bránil proti výpovědi námitkami 
jež jes! po~ati .u so~du, jest, zř~)mo, že tyto námitky, jsouce obrano~ 
proti vypovedl, JSou ukonem tykajlcím se soudního řízení a předpisuje-li 
pro tyto ~~mit~y civilní řád soudní u~čité lhůty (§§ 562 ~ 566), jež jsou 
n~prodluzl!e!ne !§ 570), a t?, pod nasledky, že by se jinak stala výpo: 
y~ď e.xekucmm, tlÍulem (§ } CIS. 4 a 18 ex. ř.) a že by pak již nebylo lze 
zadati na so~d~ rozhodnuti, .zda ~pokud se uznává výpověď za účinnou 
nebo, se Z~~sU]~ (§ 572!, lest t~z nepochybno, že nejde tu snad jen 
o lhuty, nanzene ~e formalmm pravu, což by o sobě arci nerozhodovalo, 
ale take p~dle sve povahy a podstaty o lhůty práva formálního jinými 
~lovy o lhuty dané k předsevzetí úkonů "týkajících se soudního' řízení« 
jak to. § 89 odsf· } z~k .. o org. s: p~edp9kládá. Podle toho jest jasno, že' 
n~ lh1!ty k pod~m namltek proti vypovedi z nájmu nebo pachtu dopadá 
p'~edpls § ~9 za~. o org. ,s. o ~evčítá~í dl}ů poštovní dopravy, který. jak 
!~Z b~lo z~!Irazne~o, povsechne mluvl o ukonech, týkajících se soudního 
:Izem, a nIJak l}em omezen ~a, úkony, ,týkaj ící se řízení sporného. Z toho 
Jde dale, :~ duvody, o ktere JSOu oprena rozhodnutí uveřejněná ve sb. 
n. s. pod CIS. 8~74 a 8726 a rozhodnutí ze dne 27. prosince 1928 R II 
408/28 ,~eobsto]í, .pokud. zdůrazňují, že správnost názoru tam hájeného 
plyne pnmo z P?]'!lu lh?t proce~~ích, předpokládajících zahájený spor. 
Ale, zast.an~l opacneho na~oru am Jinak nejsou v,práv~. Pokud se opírají 
o pr~dpls cl. ,LIl. ~vo~. ,,:~k., k c~ r. s. a vyVOZU]1 z neho, že jde o' lhůty 
hmo,n~ho prava, preZlra]l, ze predpis tento nijak nechtěl řešiti otázku 
~da lhuty ~a~ uvedené jsou lhůtami práva hmotného či formálního, nýbrŽ 
ze obsah!I]e jen ustal}ov~ní ryze p~f'ehodní právě tak, jako předpisy čl. 
X,LVll az 1:1 ,~,~1II t~hoz ~voz?yacillo zákona, jichž účelem bylo upraviti 
p~echod dnveplho procesmho nzení do řízení podle civilního řádu soud
mho (tak take Neumann Komentar zu den Zivillprozessgesetzen 1927 
~tr. 3~1 a. rozhodnutí uveřejněné ve sb. n. s. pod čís. 9039). Pochyben1 
Je,:;: vs~k I pouk~z na, mu~o~oudní výpověď a na skutečnost,. že v tomtó 
pr~pade S01!d ZVI o ,vYl?ovedl teprv~ po~áním námitek, neboť nelze pře
~}edn?uti, ~e pro ~amIl~y p;-oh yypoyedem mimosoudním a pro další 
nzem, o mch plali tyte: pre~plsy: Jako. pro námitky proti výpovědi 
soudm, a n~l;ze p!,oto dusl:~ne pnpushh, by postavení vypovězeného 
bylo ta,!ll horsl: nezzd~. Stac~ tu od~ázati na § 571 c. ř. s., který začíná 
slovy, ze k ,n ~ ml! k a m ,~ c, a sne pod a n Ý m (ať proti soudní nebo 
mlmosou~m ,vypovedl) nan~1 s,e ro~ k ústt;í'!lu jednání, a který dále 
ustanov!l]e, ze ~trana! od m:: vypoveď vychazl, se pokládá za žalobce. 
J~st to ]ak~SI z~konna fikce zaloby, která platí stejnou měrou pro výpo
veď soudm! ml;nosoudní. N~mitky mají tu právní povahu přípravného 
S~ISU, o n e m z se ustanovl rok k ústnímu jednání a jenž jest tudíž' 
"ukonem, týkajícím se soudního řízení«. K tomu se dodává že Ott "Sou
stavný ?vo~« vychází na n~kolika místech z názoru, že' námitky jsou 
procesn~m ukonem, tak na pf. str. 214 věta "neboť obrany jsou úkonem 
proces mm (Prozesshandlung:)« a str. 215 věta "jelikož obrany na rozdíl 
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od výpovědi mají povahu přípravného podání«; na str. 213 výslovně 
uvádí, že i mimosoudní výpověď se přirovnává žalobě a že vypovídající 
straně se vykazuje postavení žalobce, a v dílu 1. str. 346 praví, že ko
nečnými lhůtami jsou lhůty k odporování soudním rozhodnutím (vyří
zením), také lhůta k námitkám v řízení nájemním (§§ 562, 566 a 567 
c. ř. s.). Též Manzovo vydání civilního soudního řádu 1914, pořádané 
Dr. Františkem Kleinem a Dr. Hugo Schauerem, a Hora v komentovaném 
vydání civilního řádu soudního k § 123 uvádějí lhůty k podání námitek 
proti soudním a mimosoudním výpověděm, a stejně tak činí N eumann 
ve svém komentáři k civilnímu řádu soudnímu z r. 1927, svazek první, 
str. 686. Konečně nelze přehlížeti ani stránku účelnosti a požadavků 
života. Mohlo by se státi; že by vypovězená strana byla v době výpo
vědi tak vzdálena, že by v případě třídenní lhůty k námitkám tyto ani 
nemohla včasně podati u příslušného soudu, nebo že by jinaké zpožděni 
poštovní dopravy šlo na její úkor, ačkoliv se nájemní, pokud se týče 
pachtovní poměry dotýkají hospodářských zájmů většiny obyvatelstva 
měrou velmi citelnou. JSOU-li však, jak dolíčeno, námitky proti výpovědi 
z nájmu nebo pachtu, ať již proti výpovědi soudní či mimosoudní, 
ú k ony. týk a i í cí m i s e s o u dní hoř í ze n í, pak nelze ani 
rozumně nahlédnouti, proč by pro tyto lhůty neměly platiti i povšechné 
předpisy §& 125 a 126 c. ř. s. o počítání lhůt, když sám zákon v této 
příčině nečiní výjimek a když není nutícího důvodu, proč by právě tyto 
lhůty, stanovené civilním řádem soudním ku provedení určitého úkonu 
soudního řízení, měly býti počítány jinak. než ostatní lhůty dané: tímto 
zákonem k stejnému účelu. Z těchto úvah dospěl plenární senát k zá
sadě, vyjádřené právní větou v čele uvedenou, při čemž se podotýká, že 
tím není rozřešena otázka, vztahuje-li se předpis § 89 odstavec prvý 
zákona o organisaci soudů na veš ker á podání v občanských věcech, 
zadaná k soudu, jež jsou vázána lhůtou. 

čís. 10808. 

Pro přerušení lhůty třetího odstavce § 575 c. ř. s, jest lhostejno, zda 
návrh na odklad exekuce byl podán před uplynutím této lhůty, nebyl-Ii 
odklad povolen. 

(Rozh. ze dne 21. května 1931, R I 37/31.) 

S o udp r v é s t o I i ce (okresní soud civilní pro vnitřní Prahu) 
odmítl návrh na povolení exekuce nuceným vyklizením jako opozděný. 
Rek u r sní s o u d exekuci povolil. D ů vod y: Rekursu jest při
znati oprávnění. Prvý soud odmítl návrh vymáhající strany na povolení 
exekuce nuceným vyklizením jako opozděný, ježto návrh nebyl podáa 
ve čtrnáctidenní lhůtě § 575 třetí odstavec c. ř. s., t. j. nejpozději dne 
28. července 1930. Jak z § 1114 obč. zák., § 569 c. ř. s. a z § 575 třetí 
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odstavec c. ř. s. vysvítá jest před oklad b '". 
telova nečinnost po určitou dobu Pstan em o n~~y najmu pronaJíma
však předpokládá že rona'ímatel oven~~ ~ o?em. Nečinnost ta 
zjišťuje ze spisů okresnl!to so~du exek~Č~!h byh pcmny~. Rekursní soud 
podala již dne 14. července 1930 u toho~ o v /a~:ie strana povinná 
kuce, o kterémžto návrhu dosud nebyl o sou u za ost o odklad exe-

!e~~~a~ř~~~!c?~?t:J!~ž:;ra~t !J:~Sfi~~!~d~~~~sNY~~~~ndJé vs;~~; 
opozd~I}Ý, i když 'nebyl učiněn Je lhůtě II n~~~~~~h g~ povole?í exekuce 
rozh.' CIS. 4810 a 5507 sb n s} Lh'! ' ;e! o s !lvec c. r. s. (srov. 
padě končila dne 28. čer~e~ce' i 930 u aá ct~actJdenm v ~ouzeném pří
ceným vyklizením bytu došel ksoud~ ~řY~ ,n~ pOkolem exekuce nu
dne 29. července 1930a:; ježto žádo t I~ uspemupovolení exekuce 
došla k soudu již dne '1.4. července f9:fOv~n7: stra~y ~.o~klad exe~uce 
stižena povinnou stranou takže i kdybý'b i d ~Ylm.a~~JI~1 strana pred
vené lhůtě k soudu povolujícímu exekuc' y ose J,e]! n~vrh, ve stano"' 
voleno, nemohlo by vyklizení býti v ko~' a n~c~e vyklIzeni byl,opo
na odklad exekuce pravoplatně roz60dn ar

o
, V oh ud nebylo o navrhu 

ná~r~ na povolení exekuce došlý dne 29~ ~~rve~c!e~~~o \ tomud tie~~l slusnemu opozděný a byl ne rávem . k ' " ' sou u pn
se proto zabývati otázkou zd~ návrh J~~ oPdo,zdeny zamítnut. N ~třeba 
lhůtě § 575 třetí odstav~c c ř s dPO kan vcas, ~n byl podan ve 
sl "h" . '.' u S?U u povolem exekuce nepří
$O~~: o, a Jim po rozumu § 44 J. n. navrh ten postoupen příslušnému 

Ne j vy šš í so u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů vody: 

Dovolací rekurs jest opodstatněn Podle t' t'h d c' . t d' , . re I o o stavce & 575 
čir~ác~i J~~ec:ood~h d~:vr~d na v§k1izc~í ~ytu, u přísll1šného soudu ve 
titull1.býti vyklizena. Přísl~ :nela n~Jata. mlst;~os,t ~?~Ie, exekučního 
povolil výPověď(&-4čís2~~~řsouem Jest,~ te,pneme soud, jenž 
civi!t;í pro vnitřní Prahu.' Podl~ 2~s~ ~n:~o p~lpade tedy ,,'okr~sní soud 
v pnpadech čís I 3 a 4 pr 'h dem o o stavce §.4- ex'. 'v, lze- sice 

. , vm o o stavce § 4 '" d t· exekuce i u exekučního soudu a . .,' ~x, r. za ,a I. o povolení 
tovení exekučního titulu opatfenrp1er' Je-I~ k navrhu pnlozeno vyho
jednávaném případě n~byl však k o, vr~emm o vyk?n,atelnosti. V pro
pojen exekuční titul takže k na,:r u na exekucm soud vůbec pfi-, 
soud pro vnitřní Prahu (§ 51 ~~v1)m pexe~ud' byl příslušný okresní 
exekučním soudem podle § 44 J' ~ . ci t onev~ z, k tomuto soudu došel 
klizení bytu te rv at' 'h . . o s oupeny navrh na exekuční vv
dne 29. červen~e 19~0 n;~by~o~:/o lU11~nutí vykl,izovací l?ůty, totiž 
civilního pro vnitřní P~ahu e dn ~op a ne l~n;sem okresmho soudu 
zák. na ochr. náj. nahrazu'e z lat e . s~pna. O, ~teré P?dle § 4, (5) 
strany platnosti. Nezáleží ~a f nou

d 
vy)'oveď, 1.leC!!mosh vymáhající 

om, z a navrh povmneho na odklad exe-
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kuce byl podán před uplynutím lhůty § 575 třetí odstavec c. ř. s. a před
stihl tak návrh na vyklizovací exekuci, neboť podle spisu nebyl odklad 
exekuce povinnému vůbec povolen. Bylo proto vyhověno dovolacímu 
rekursu a obnoveIlo usnesení soudu prvé stolice, jímž byl návrh vymá
hajících ýěřítelů na povolení exekuce nuceným vyklizením bytu odmítnut 
jako opozděný. 

čís_ 10809. 

Byla-li nalezena závěť a odevzdána osobě z ní oprávněně, nejde 
sice o nález ztracené věci, nálezci však přes to přísluší přiměřená od-
měna podle § 403 obč. zák. ' 

(Rozh. ze dne 21. května 1931, Rv I 1482/30.) 

Proti žalobnímu nároku na zaplacení činže 7.000 Kč z krámu a bytu 
za rok 1929 namítl žalovaný k započtení pohledávku z odměny za na' 
lezení závěti po zesnulém manželi žalobkyně ve stejné výši se zažalova
nou pohledávkou a odůvodIlil tento nárok na odměnu jednak§§ 7 a 
396 obč. zák., jednak §§ 7,403 obč. zák. O b a niž š í s o u d y uznaly 
podle žaloby, neuznavše po právu pohledávku namítanou započtením. 

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

D ů vod y: 

Nelze tu ovšem mluviti o nálezu ztracené věci podle §§ 388 až 397 
obč. zák., poněvadž tato zákonná ustanovenípřpdpokládají, že ztracena 
byla věc zcizitelná, mající obecnou hodnotu. Jde tu o závěť; o listinu" 
která má cenu jen pro osoby, jichž se dotýká a která proto nemohla 
míti obecnou cenu. Avšak pro žalobkyni měla značnou cenu jako' základ 
jejího dědického práva. Tuto soukromou listinu našel žalovaný ve skla
dišti převzatém po zůstaviteli v makulatuře, . listina ta zřej mě mu ne
patřila a býlo z ní jasno, že jest to listina, která má význam pro vdovu 
po zůstaviteli, pro nynější žalobkyni, a žalqvaný také správně žalobkyni 

, listinu tu odevzdal, čímž nesporně žalobkyně získala značnou výhodu, 
neboť se stala na základě této závěti dědičkou celé pozůstalosti, ledy 
i oné poloviny pozůstalosti, která by podle zákona byla připadla souro
zencům zesnulého jejího manžela. Třebaže tudíž nelze uznati nárok ža
lovaného na nálezné podlé §§ 391 a396 obč. zák., nelze mu upříti nárok 
Ila přiměřenou odměnu podle § 7, 4030bč. zák., kteréžto ustanovení 
zákona nepředpokládá; by zachráněná věc měla obecnou hodnotu, jak 
mylně se domnívají nižší soudy. Není sporu o tom, že žalovaný našel 
závě!', o níž žalobkyně neměla vědomost, že závěť žalobkyni odevzdal 
a že následkem. toho žalobkyně jako dědička ze závěti získala tím značné 
jmění. Žalovaný takto závěť zachránil od nevyhnutelné ztráty nebo 
zkázy, které by byla listina nutně propadla, kdyby si nebyl všiml, oč 
tu jde, a kdyby byl listinu tu neodevzdal osobě, pro kterou listiná ta 

~ i, 

1 i 
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měla značný majetkový význam. Lze předpokládati, že by jinak byla 
bývala listina pohozena a spálena nebo jinýr:l způsobem zničena a ža
lobkyně by se byla ani nedověděla o listině a o majetkových výhodách, 
které pro ni závěť zakládala. Byť i ustanovení § 403 obč. zák. plně 
nedopadalo na tento případ, poněvadž žalobkyně nebyla vlastnicí listiny, 
nýbrž jen osobou z listiny té práva nabývající, přece jest již z důvodů 
slušnosti a spfavedlnosti obdobně tohoto předpisu zákonného použíti 
(§ 7 obč. zák.), neboť úmysl zákona odměniti poctivého držitele cizí 
věci, který vlastníku, jenž by věc tu jinak těžce byl získal, zjednal 
patrný užitek, vyslovený zásadně v § 333 obč. zák. a stejně v předpisech 
o nálezu (§ 388 a násl.), jeví se zřetelně vyjádřen v § 403 obč. zák., 
který zachránci věci dává nárok nejen na náhradu nákladu, nýbrž i na 
přiměřenou odměnu nejvýše deseti ze sta. Nárok žalovaného nemůže 
býti odmítnut jen proto, že žalobkyně nebyla vlastnicí listinY, ježto 
o vlastnictví při závěti nelze mluviti, byla však osobou, jíž se listina 
týkala, jíž byla zachráncem odevzdána a jež z listiny té nabyla právo 
na značné jmění. Poněvadž tedy započtením namítaná pohledávka ža
lovaného na odměnu za zachránění závěti jest podle §§ 7, 403 obč. zák. 
po právu, bude nutno, by se soud zabýval i otázkou výše této pohle
dávky a by doplnil v tomto směru řízení, které vzhledem k odchylnému 
právnímu názoru nižších soudů zůstalo neúplným, dbaje po případě 
předpisu § 273 c. ř. s. 

čís. 10810. 

Směnečný zákon (ze dne 13. prosince 1927, čis. 1 sb. z. a n. na 
rok 1928). 

Nestači materielni totožnost osoby přijatele s osObou směnečníka, 
nýbrž se vyžaduje i formálni totožnost. Stačí, bylo-li jako směnečník 
udáno »Sanatorium Dr. A. a Dr. B.« a přijali-li směnku Dr. A. a Dr. B. 
bez přídavku »Sanatorium«. 

(Rozh. ze dne 21. května 1931, Rv I 817/31.) 

Jako směnečník bylo uvedeno Sanatorium Dr. O. a Dr. H. Směnku 
přijali Dr. O. a Dr. H. Směnečný platební příkaz byl ponechán v plat
nosti obě man i ž š í m i s o u d y, o d vol a c í m s o ude m z těchto 
rl ů vod ti: Jako přijatelé směnky podepsáni jsou Dr. Rudolf O., Dr. 
Jan H. Je nesporné, že se tito dva přijatelé zažalované směnky spolčili 
k řízení a zařízení sanatoria, každý jednou polovicí, že směnka byla 
1iydána na kupní cenu zboží dodaného a použitého pro sanatorium, jež, 
nejsouc firmou protokolovanou, jest společností podle obč. zák. Jde tedy 
o výdělečnou společnost podle § 1175 obč. zák., pro niž oba společníci 
používají označení, jak uvedeno jest v adrese směnky, t. j. Sanatorium 
Dr. O., Dr. H. Takováto společnost nemá nárok na firmu, antž na zápis 
do obchodního rejstříku, nemůže žalovati, nemůže však ani býti žalo
vána. Nicméně může i taková společnost vystupovati na venek jako spo-
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-' 'dl ravdy jmény svých společníků, 
lečenský podni~" oznacenY

b 
zevn~ .Pd

o keemP Je-li tedy vedle pravých jmen 
t buď bez pndavku ne o s pn av . , .. 

~p~ečníků uvedena také ještě jejich ~epříPfst~Virma;o~á~uzse;oel~lí~~ 
dě »Sanatorium« nelze uznah, ze se ySlc ym o , . d' 

~!dostává způsobi!o~ti nabývati práv, p~e~m.att zára~~~ý~hst~~oba ~~t~: 
V souzeném případě totožnost zalovanyc ja o ys . ' h bná 
pujících pod označením "Sanato~iumJ)r. .0. ,- Dr., H~';,'j~~a~ep~f Ykteřf 
Není proto »sanatorium uvedene« ;nclm jt~ym" ne\z 'e / podepsali 

~~mrZfa~~í~~~n~~Jáj~~~i j~jí ~f~l~fcl~n~~:~1~rn~k{ak~dt:ln:tr;fk 
vaných vyhOVUje zákonu. ~koln~st, ze v a r~se _ D H« 'est 
(§ 3 čís 6 srn. zák.) vyznaceno jest "Sanaton~n: Dr~ G. k' r. f . llní 
postačuiící, poněvadž po zákonu stačí vyh~)Veb. po,za~d:.u~n ~~;:usí 
Platnosti údaj'e směnečníka, jelikož se vyzaduJe, ze , J 'h 'dmětu 

, ' k ' .. b'ť J'ménem pravm o po , 
státi takovým oznacemm, tere muze, Y I ., bčansk'm neb 
t j osoby pasivně směnečně způsobile, a to b~ď Jl;neJ?-em o dný~ stačí 
~bchodním. Ve sméru tom stačí údaj t;asát~.len )n:e?e~:\~~ividu~listljo 
tudíž i jméno dotyčnou osobou skutecne.r0u~lvan~ez J b h cl í styk 
pro obchodní styk Používají-li tedy př~at~lek s~ eIp~;~o o j~ ti; totož-
pojmenování uvedeného v adrese smen y, ja je n 'k' , 
nost směnečníka a přijatele směnky nade ~š~ pochybnost ,pro ~~a~aor~ 
jiného k platnostisměnečního závazk~, nem tře~a, a~o nbelm tam ěn~čné 

, ... t l' směnky nemajl paslvm zpuso I os I s~ ..; 
~~~~~o, ro~~ ~~l~~ ~o, že směnečníkem v .~ouz,~~ém ,případu jest J;n~ 
osoba, ~ež žalovaní, kteří směnku jako jejl pnjatele podepsali svyml 
vlastními jmény bez přídavku "Sanatonum«. 

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

Dů vo dy: 

, ' ' í 
Dovolatelé napadají rozsudek odvolacíh3 soudt; pro nesPbrat~noedPvro~:~i 

, ,. (§ 503" 4 ř s) lec nepravem, ne o . 
posouzem veCt CIS., c',' .; , rávně Dovolatelé se no-
soud I??soudi! ~ěc po yrávm ~tr~~:éh~P~~~s~~kU, jeŽ nebyly vyvrác~ny 
~;~~~~I ~~v~ll~~n~v~~:~tYd~v~late~ů, ~e, i v adkcePt~Jchest ustvoel~tCen~p::~:ě 

. ., boť jak JIZ sou Y mzsl 
torium, odporuje splsum, ne, ' měnku bez tohoto označení. 

(;:i~~~vf~g~ict~IJbol~~~g~:e~~ i~~~y'~r~~~! ~a~~~:~~j:o~~f~~:ll~~o;J-
akceptantovy s oso OU smenecm, ". , , , t' ' b i bez
t~žnosk Avšak tento požadave~ nesml bJb p:eÍaIl~~: z:~~J~ j~í plat
v' znamná odchylka v tomto smeru ve sm~nse , Y 'm a _ 
y t· Že dovolatelé sami nepřikládali zmmene od,chy}c~ vyzna I' ,)J{l, 

nos 1. o • m" sou smenecmky vyp yva Jlz 
jali smě~y v }Okm s~~slul.' (zseroo:1 ~;ii~h~t Wechselrecht II., str. 213 a 
z toho ze smen tl pnja I . , 
Staub,' Kommentar čl. 21, § 6). 

1 ~ 
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čís. 10811. 

I smíšené darování lze odvolatí pro hr b' .' 
toho právoplatně vzdáti. u y nevdek a nelze se práva 

K odpuštění hrubého nevděku nedošlo tím ' • , , 
dostavil k hlavnímu přelíčení o obžalobě n~ zoebsed .urll;zheny dárce, ~e. 
na cti.. arene o pro urazku 

N~rok na !esti~ci in natura jest při smíšené darovací smlouvě o • 
stat~ehn, 'p~mmou·h vrácením darované věci veškeré závazky obJ:!. 
vanyc. , Jez převzali smlouvou. 

. Dárci, odvolavšímu dar, nelze uložiti by nesl všechn' 
vyloh~ převodu ze svého, po případě by 'nahradil Obdaře~m':'::~~ .. ~ 
zaplattl na poplatky a výlohy převodu.' J1Z 

(Rozh.ze dne 21. května 1931, Rv II 40/31.) 

~otář,ským ,spise~l1 ~e dne'12. listopadu 1923 postoupili žalobci Marii 
S-o~e, s)'.e n~ten, a Je]lmu manželi Vojtěchu S-ovi nemovitosti za "' 

)zem ~ozlva~lho Práva pro žalobce a za vy'platu 16000 Kc' b t. Z:I
ovane Mane SéM • ľ S '. . ra rum za

vinnými řestu -~;~ anze e -.OVI. byh ?apotom právoplatně uznáni 
těle VojtKch S ~" .§ /1 ~ tr. zak.! Jezto !,alobcům úmyslně ublížili na 

sp~~,haným na' ž~~ob~í~huP z~~6:~\ b~~fet~:lO].~t~ c~o:lhlel~' 49? tr
bc
· zák., 

VOJtechu a Marii S-o . ch by b ľ . '. a I se zalo I na 
dne 12. listo adu 1921 :,". y. o .!-lznano, pravem, že se smlouva ze 
lobcům do vlastnictví n~~~~ft~s~ize zalovam.)sou povinn! ,odevzdati ža
listiny způsobilé ke vkladu. Pro c:s ~y,dati JI":J k toml! ucelu potřebné 
podle ,žaloby s tím, že. žalobci nalhradí I ž~I~:an.P r v ~. s.t o ll.c e uznal 

~oonOaOneKeráce a krom~!ohoVojtěchu S'ovi 8.b~0 U~?/~'~~iiz~_~vY~ 
. c za zapravene poplatky 'I h ". ' 

vitostí. Co do odpuštění proViněnt·v~ b '1 ..spt]ene, s postupem nemo
v d ů vod ech' Ne ráv ' .:'~ o CI z,a ?vanym uvedl prvý soud 
vo.Jání pominul 'ponfvad:n;ti~aJ?liaJI .zalova?l, ze.nárok žalobcův na od-

žalovaní, k,tom?! že~alobci Jse ž~ťo~~~ý~e~~c~21i~~~~n~~:27 PO':1kdaz~jí-li 
o urovnam vza]emnych poměrů a c. '. . v vYJe navah 
~ým zp~sobeJ? se stalo odpuštění, J:~e o~P~~~~ěd~e~~ě~~' kDdy a

ll
)a-

ze se ovsem Jednalo o sm'r' ,,', , " . > .a. r. ,,-a, 
že však ke smíru nédošlo IA~~ zvr:s~~em nfkterY5h v~ajemnÝch nároků, 
jednání. Při Výslechu str~n ud~l žalll nep, yn,e, ze doslo k ,sn;tír!,ému do
nemohlo dojíti k dohodě, ažalovanálo~aiy,.ze pro c~?vam zalobcovo 
lov~ná str~na, žé žalobci později, v r~c: f9~~ s~ nesi:fJh. ,Tvrdí-li ža
~1Uh, vzavse zpět trestní obžalobu' " omn~ e ura,;ky proml
lest zdůrazniti, že dle trestních pr? urazku na C!I ?roh. zalovaným, 
zalobců proti prvžalovanému pro u:f!kSU bylO

t
. dtrestm flzem o obžalobě 

z u na c I ne 13. srpna 1929 podle 
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§ 46 tr. ř. zastaveno, poněvadž se nikdo k hlavnímu přelíčení nedostavil. 
I když nedostavení se obžalobcu k hlavnímu líčení jest zpětvzetím ža
loby, nelze z toho souditi na odpuštění a i kdyby bylo považováno za 
odpuštění, vztahovalo by se jen na následky trestněprávní, nikoliv ci
vilněprávní. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaných, od
volání žalobců vyhověl potud, že vyloučil z jich vzájemného plnění 
částky 8.000 Kč a 4.000 Kč. D ů vod y: Jde o to, zda jest tu . důvod 
zrušení darovací smlouvy po rozumu § 948 obč. zák. K této otázce 
odpovídá rozsudek právem kladně a jeho důvody jsou bezvadné. An 
je tu odsuzující rozsudek trestní u obou žalovaných, nemůže soud civilní 
přezkoumávati, jak žalobci míní, podle volného uvážení znovu všecky 
okolnosti a důkazy, protože jest podle § 268 c. ř. s. odsuzujícími roz· 
sudky vázán. Ovšem mohl by civilní soudpřezkoumávati další otázku, 
která pro řízení trestní nebyla rozhodná, zda žalobci zlé nakládání 
v němž spatřován jest nevděk žalovaných, vyprovokovali. V této příčině 
si stěžují žalovaní, že prý řízení zůstalo kusým, leč činí tak neprávem. 
Zalovaní byli jako strana slyšeni a :bylo na nich, by se vyjádřili i o těch 
okolnostech, které by podle odvolání chtěli míti výslechem stran blíže 
vyjasněny. Nebylo toho však potřeba, ani kdyby skutečně bylo snad 
došlo k nadávkám na straně žalobců anebo kdyby skutečně byl žalobce' 
na žalované vy\i1 hrnek horké kávy, jak se v odvolání uvádí, nemohlo 
by to ještě nikterak ospravedlniti chování se žalovaných proti žalob
cům, které bylo předmětem trestních rozsudků. Nelze přehlédnouti, že 
žalobci jsou staří lidé, kteří již proto bývají nedůtkliví a že žalovaní 
měli podle toho s nimi zacházeti, nehledíc ani k tomu, že si m,ěli býti 
vždy vědomi toho, že se jim od nich dostalo skutečného dobrodiní, za 
něž měli jim býti vděčni. Jest ovšem povážlivé, brání-li se nyní na jedné 
straně zrušení smlouvy, snažíce se na straně druhé dokázati, že smlonva 
byla pro ně majetkovým břemenem, a nebylo by divu, že se tak hrubě 
chovali k žalobcům, jestliže snad i dříve vycházeli z tohoto zcelamvl
ného hlediska. Stejně má se věc i s tvrzeným odpuštěním a lze v té 
příčině poukázati k tomu, co o tom uvádí soud prvé stolice. Odvolání 
žalovaných nemohlo tedy míti úspěch. Nelze tot5ž říci i o odvolání ža
lobců,jemuž bylo vyhověti ve příčině zaplacených poplatků. Správně 
uznal soud první stolice, že právním základem restituce je zásada § 877 
obč: zák, S ni se však nesrovnává, by žalobcúm uloženo bylo nésti všecky 
poplatky ze svého, po případě nahraditi žalovaným,co na poplatky za
pravili: Právem poukazují žalobci k tomu, že z tohoto titulu od žalova
ných nic nedostali::;Z vývodů rozsudku plyne, že z poplatků, jež činily 
celkem 22.125 Kč, zaplatili žalovaní .ze svého jen 12.000 Kč, které jim 
tam byly přiznány, zbytek uhražen byl z majetku žalobců. Nelze se
znati, proč by žalobci po zrušení smlouvy, k němnž došlo z příčiny na 
straně žalovaných, měli nyní nésti všecky poplatky a výlohy smlouvy a 
proč by v tomto směru měli býti žalovaní na jejich úkor ve výhodě. Za
platili-li žalovaní část těchto výloh,plnili svou povinnost a nesou tuto 
ztrátu, poněvadž ji sami svým jednáním zavinili. Ostatně ji z titulu ná
hrady škody nepožadují a z tohoto titulu nebylo by jim lze nižádný ná
rok přiznati, spíše mohli by Se náhrady škody domáhati žalobci. Bylo 

i I 

I 
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tedy položky 8.000 Kč, po rřípadě 4.000 Kč za poplatky a za výlohy 
smlouvy ze vzájemného plnění žalobcům uloženého vyloučiti. 

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

Důvody: 

Jde pľedevším o to, jakou smlouvou jest smlouva ujednána mezi stra
nami podle notářského spisu ze dne 12. listopadu 1923 a poznačená 
jako smlouva svatební, odstupní a darovací. Podle zjištění nižších soudú 
měla nemovitost žalobci žalovaným postoupená v čase smlouvy cenu 
385.000 Kč, takže po odečtení požívacího práva v dohodě 192.000 Kč a 
částky 16.000 Kč, jež měli žalovaní podle smlouvy bratrům žalované 
vyplatiti, zbývala ještě částka 176.500 Kč a, přihlíží-li se k závazku ža
lovaných ve smlouvě převzatému ke konání prací v hodnotě 75.000 Kč, 
ještě částka 101.500 Kč. Že při právu, které si žalobci smlouvou vyhra
dili, jde o právo požívací podle § 509 obč. zák., rozhodl již dovolací soud 
ve svém rozhodnutí ze dne 25. dubna 1930 Rv II 350/29-2 (č. 9859 sb. 
n. s.) a stačí proto dovolatele s jejich námitkou, že tu jde o doživotní 
důchod podle § 1286 obč. zák. odkázati na toto rozhodnutí. Ježto žalo
vaní převzali spornou smlouvou určité závazky, jichž výše však nedo
sahuje hodnoty postoupené jim nemovitosti, není sporná smlouva smlou
vou ryze darovací, nýbrž darovací smlouvou smíšenou (§§ 935 a 942 
obč. zák.). Tvrzení dovolatelů, že při smlouvě nešlo o darování, nemá 
ve zjištění nižších soudů a hledíc k hodnotě vzájemného plnění opod
statnění. I smíšené darovací smlouvy lze pro hrubý nevděk odvolati, a 
nelze se práva toho právoplatně vzdáti, neboť ujednání takové odporuje 
dobrým mravům a jest nicotné podle § 879 obč. zák. (§§ 948, 949 ooc. 
zák. a rozhodnutí čís. 1982 a 3725 sb. n. s.). Ježto žalovaní byli právo
platně rozsudkem trestního soudu odsouzeni pro přestupek § 411 tr. z., 
jehož se dopustili tím, že žalobcům úmyslně na těle ublížili, a žalovaný 
Vojtěch S. nadto ještě byl pravoplatně vinným u~nán přestupkem proti 
bezpečnosti cti podle § 496 obč. zák. spáchaným na žalobcích, který
mižto odsuzujícími trestními nálezy jest soud vázán podle § 268 c. ř. s., 
správně dovodily nižší soudy, že se žalovaní dopustili proti žalobcúm 
hrubého nevděku. Pokt!d dovolatelé poukazují k tomu, že žalobci jim 
dali podnět ke spáchání přestupku § 411 tr. zák., že tento trestný čin 
vyprovokovali tím, že žalobce František M. vylil na ně hrnek vřelé kávy, 
přehlížejí, že v prvé stolici ani při svém nepřísežném výslechu jako strany 
neudali, že bezprostředně před spácháním přestupku § 411 ti. zák. ža
lobce na ně vylil hrnek vřelé kávy, takže k tomuto jejich tvrzení v odvo
lání nemohlo býti odvolacím soudem přihlíženo jako k novotě v odvola
cím řízení nepřípustné (§ 482 c. ř. s.). Než, i kdyby se věc měla tak, jak 
žalovaní udávají, nemohlo by to ještě, jak správně dovodil odvolací soud, 
oSpravedlniti chování se žalovanýcn k žalobcúm, které vyvrcholilo 
v trestném ublížení žalobcúm na těle. Že k odpuštění hrubého nevděku 
nedošlo, zejména tím, že se žalobci nedostavili dne 13. srpna 1929 
k hlavnímu přelíčení o jejich obžalobě proti žalovanému Vojtěchu S-ovi 
pro urážku na cti, takže trestní řízení bylo zastaveno podle & 46 tr. ř., 
správně dovodily nižší soudy (srov. roziLčís 1982 s!J. n. s.). Jde o to, 
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_. " . ťtuci in natura. N árok ta~ový při 
zda žalobcům p~lslusl n~rbk ga re~dstatněn pominou-li vrá,cemm. daro
smíšené darovacl smlouve u e op . h kt~ré smlouvou prevzah. Po
vané věci veške!ft závaz~y obd~~ova!1Y.c l sl žalobci smlouvou vyhradi~i 
kud j~e před:vslm o pravo P~~IV~~~Ž~~o zanikne právo to ~onsohdacl; 
a ktere pro ne na nemovitost. \0 mlo~vy ke konání pracI na sporne 
Pokud jde o závazek žalovanyc z~ s , zrušením smlouvy. Pokud 
nemovitosti, samozřejm~ ?~asne .z~;~~!o~npřevzali že vyplatí bratrům 
{lak jde o závazek, ktery za Ova~l1 8 000 Kč úhr~em 16.000 Kč, jest 
zalované TomášI a Josefu. S;o?m RO . Josefa S-ových žalobci. Závazek 
zjištěno, že šlo o obdarova~1 fm~se Pozbyla-Ii smlouva platnosti, za
ten byl podmíněn,platn?sh srn omy. něn' závazek žalovaných. Z ~ve
nikl i smlouvou prevz~tý ,a dosud ~esri uv~ budou žalovaní prosti vsech 
deného zřejmo, ze, zrus~ll1m ~porne sm h bil roto nižší soudy, vyho
smlouvou převzatych zavazku,.a nepoc y ~tkud jde o částku, kterou 
věvše žalobní prosbě o reshtucI !n natu~a. dle § 877 obč. zák., vytý
současně žalobci musí zaplaht} zalo~anY~rf~et:1 odepřel jim vyplatiti 
kají žalobci jen, ž~ ~~volacl 1~0~00 ~~ za p~platky a výlohy sp?jené 
8.000 Kč a 4.000 Kc, u r~e!ll " í na náhradu těchto nákladu ~e
se spornou smlo;lVo,u. ~ezdzelza~val~cí soud a stačí, by se předeslo 'í nárok spravne oduvo m o Vo . " . ~ikování, 'poukázati dovolatele na toto oduvodnem. 

čís. 10812. 

. , t" , padcem nýbrž jest jen úpadková podstata není e~~vn!, to;ozna ~~ jeho jmění se samo
zvláštní, k uspokojení jeho ventelu urcenou c 

statným práv~ím osu~em., elkOll úpadce a úpadkovou podstatou manPro darovaní mezI manz 

žela není třeba formy notář~kého, Spi';' é podstaty jako strany, ačkoliv 
Lze naříditi výslech spr~vc~ upa, ov Právo to přísluší i odvolacímu jako strana hyl již slyšen upa ce Satn_ 

soudu. (Rozh. ze dne 22. května 1931, R I 389/31.) 

. dk . odstatě svého otce vydání ná-
Žalobce domáh~l s~ n31 ?pa ?v:, l' lral žalobu o to, že zaža-

hradních dluhopisu valecnych 'p~JCek ~ op Marií M-ovou jíž příslušel 
loyaný nárok ?y! rr;u host.~p~n J~h °d~hop~~ú, proto, že v~~chny, vá1ečn~ 
narok na vydam vsec na r~h m 1 tila že jí však spravce zalovane 
!?ůjčdkkY s~madsufstyala yad~f J.~~e ;ol~~kt náhradních dluhopisů s dtím, ž~ 
upa ove po a ,". , k' . d t ty Pro c e s n I s o U l' r v ~ 
druhá polovIce patfl do uy~db oveopdovso ~ a'c í s o u d zrušil napadeny 
s t o II c e uznal p?dle z~ o y, b'i včka'e pravomoci, znovu 
rozsudek a vrátil vec prvem~ sou~u" y k JotřAuje doplnění v tom 
projednal a rozhodl. '; p?~st~e proM" ~~ ke správci úpadkové podstaty 
směru zda v prohlasemc ane -o. f d" se nároku pokud 
po ~~~ém j~ Y)'svě!lení. vě~k n~~zep~S~f~~v~~ ;~o~f;i náhradních dluho-se týce uznam prava upa o e 

pisú. , " s o u d nevyhověl rekursu. Nejvyssl 

(I I 

" 

I 
I 
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D ů vod y: 

, ~ekurs poklád~ doplnění řízení podle zrušovacího u5nesení za zby
tecn~, maje :a to, ze; 1 k~ybybyl~ lze shledah ~ tvrzených prohlášeních 
1I;1,ane ~,oye k,e sp~avcI up~dkove podstaty vzdaní se nároku, pokud se 
tyce uznam prava upadkove podstaty na polovici náhradních dluhopisů 
bylo. by to pro .spo~ bez rozhodného významu, protože by šlo o darováni 
mez! ~alobkym a ~p,adkovou podst~tou jejího manžela, tato je právně 
!otozna s. osob~osh upad~ovou, takze by dar?yání mezi nimi - stejně 
Ja~~. me~1 m~nzeh - vyzad?valo formy notarského spisu a bylo bez ní 
neu~In?e .. ~azor ten ~eo~s~olí, I?rotože ~'pa?ková podstata není právně 
tot?zna s, !1P~dcem,. nyb~z Jest Jen zvlastm, k uSDokojení jeho věřitelů 
urcenou cash Jeho Jmem se samostatným právním osudem (sr. odst. (1) 
~ (2) § I ~onk. ř.). Me~i tímto úpadkovým jměním a úpadcovou man
zel~ou,nem onoho osobmho vztahu jako mezi manželi vzhledem k ně
~u: zak0I.J z~.dn~ 25., č~rvence 187}, .Čís. 76 ř. z~~. ~ádá pro platnost 
JISt.YC~ p.ra~n!~h Je~nam mezI manzeh formy notarskeho spisu. Není tu 
one ~~v~rne Z~VOt?1 I?ospoh!osti, která jednak může snadno svésti k ne
rozvaznym pravmm Jednámm neb k mylnému jejich pojímání a jednak 
ne,d~voluje spolehlivé určení, zda a kdy se tvrzená právní jednání sku
tecne sta!a, ~~a n~by}a snad ,dodatečně jen předstírána na újmu třetích 
osob., Pravm Jednam, o kterem odvolacl soud nařídil doplnění řízení 
nevyzad?v.alo t~9íž k syé I?latnost!. formy ,notářského spisu. ' 

, Llchy Jest tez druhy duvod shznosh, ze odvolací soud nařídil důkaz 
y'~sl~chem s1;rávce podstaty jako strany, ačkoli jako strana slyšen .bvl 
JI~ upad~,: sa?I. Podle,§ 373 druhý odstavec c.ř. s. jest zůstaveno vol, 
nemu uvazem procesmho soudu, zda ve sporu, v němž jest úpadková 
podstata ~tr~nou r~~epře, má, býti nařízen výslech správce úpadkové 
podstatv CI upadce CI obou. Vyslechu obou může býti třeba zejména 
l.ehdY, jde-li .0 ~zné skutečnosti, z nichž o některých má vědomost jen 
upa)lce a o JInY,ch, zase Jen. správce, nebo, když soud uzná za nutné 
~pravn~st, seznam ob?u. t~cht.? oso~ zkoumati vzájemným srovnáním 
]I~h ~~,:nL O proces::aln!YJme druhe strany nemůže při tomto postupu 
b~Í! recI; Pravo to pnsl~sl oVšem též odvolacímu soudu, ať již provádí 
duk~z vy~lechem ~tr.an ,~am, aneb jej musí provésti z jeho příkazu soud 
prve s1ohce, doplnuJe nze;lI podle jeho zrušovacího usnesení. \ Nebrání 
n:u v ·omto ,am okoh;ost, ze. prvý soud dotčenou spornou okolnost Už 
zJlshl, nebol odvolacl soud Je v mezích odvolání oprávněn přezkoumati 
i skutková zjištění prvého soudu. . 

čís. 10813. 

. Z~ n~přimou ~kodu f?či ~kůdce Jen podle zvláštního zákonného před
pIS,? len;, stanovl takove rucení, nikoliv v~ak podle vĚeobecnvcl! zásad 
obcanskeho zákona o náhradě škody.· .. 

(Rozh. ze dne 22. května 1931, Rv I 759/30.\ 
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Žaloba obce proti žalovanému o náhradu škody hyla 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: 

Žalobkyně se domáhá náhrady š.'wdy, kterou prý, utrpěla , tí~, , že 
žalovaný ve své působnosti jako spravce domu, v nemz svaz. valecnyc~ 
poškozenců jako nájemník provozoval. biograflck~u ko?cesl, a ,ve sv~ 
působnosti jako obchodvedoucí to~oto bi,<!gra!1!- ~v.em?cne,. poruslv ,sve 
povinnosti k řečenému svazu, zmanl dalsl poradam blOg~a!tckych p,red-
stavení, přič~mž ža}obkyni ~šly příJ?IY na,dávce.ze z,abav, ,ktere ,by 
byla jinak mela z predstavem konanych pn pravldelnem sbehu vecl. 
J de tu tedy ~řejmě, ~ nepřímod ~k~du ž.alob~?ě, t~tiž o š~odu z~ škůd
cova jednam, ktere)e proh .?sobe t~m!o Jednv~m~ pnll!0 pos~ozene proh
právním, vzešlou tretí osobě, rozdllne od pnmehopo~koze~eho. ,Za .ne
přímou škodu ručí však škůdce jen podle zvláštního zakonneho predplsu, 
který stanoví takovéto ručení, jak jest obšírně vyloženo,: rozh. č~s. 9674 
sb. n. s. Není zvláštního právního předpisu, o který by zalobkyne mohl,; 
svůj nárok na náhradu tvrzené nepří!Dé ško?y, opří~i. Ž:~lobkyn~ take 
neukazuje k takovému předpisu, nybrz dovolava se Jen vseobecne plat
ných zásad o náhradě škody podle obč. zák. Ty, jak vyloženo, tu ne
platí. 

čis. 10814 .. 

Zákon ze dne 6. června 1887, čís. 72 ř. zák. o odporovatelnosti ná
hradnich nálezů vojenských správních úřadů. 

Ustanovení tohoto zákona nedoznala v poměru vojenského eráru 
k řidiči vojenského auta změny druhým odstavcem § 1 zákona o auto
mobilech. 

Lhostejno, že osoba, jíž předepsána správní cestou náhrada, nebyla 
v čase nálezu již v činné službě vojenské. 

Vadnost a kusost náhradního nálezu podle § 2 zákona, proti němuž 
byl zavčas podán odpor, jest bez významu pro soudnl uplatňováni ná
hrady. 

Jest služební povinnosti vojenské ,?soby, ~Y. si, ř!?~~ .. svěřené jí vO' 
jenské auto, počínala tak, jak jest ulozeno kaz demu rtdlel auta. 

Neopovězení rozepře nemá v zápěti náhradního nároku. 

(Rozh. ze dne 22. května 1931, Rv I 1012/30.) 

Vojenským automobilem, řízeným ,žalova,ným, te~dy desálnikem, ~yl 
sražen Ch. a poraněn. Ch. žaloval erar o nahradu s~ody. Kdyz ~ys~udll 
spor v prvé a v druhé stolici uzavřel s ním erár srnu, podle nehoz se 
zavázal vyplatiti mu lO.OOO 'Kč, což i učinil. Zemské vojenské velitelství 
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uložilo žalovanému podle § 3 zákona ze dne 6. června 1887, čis. 72 
ř. zák., by vojenské správě nahradil oněch 10.000 Kč. Žalovaný podal 
proti tomuto nálezu včas námitky. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se 
československý erár na žalovaném zaplacení 10.000 Kč. Žalovaný na
mítl proti žalobnímu nároku, že žalovaný jako vojenský řídič nepodléhá 
ručení podle zákona automobilového, aniž ve smyslu zákona občanského 
a služebních předpisů vojenských, neboť služební předpis žalovaným 
porušen nebyl a zákon o vojenském právním řízení z roku 1887 bvl 
derogován zákonem č. 162/1908. Žalovaný řídil vojenský automobilový 
vůz jako vojín při konání vojenské povinnosti a jednal přesně podle 
rozkazů představených a byl v trestním řízení před divisním soudem 
zproštěn z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti života. Řízením tím 
vyšlo na jevo, že šetřil vší možné opatrnosti, by nehodě zabránil. K ne
hodě došlo zaviněním poškozeného, který si hrál na silnici s obručí, 
ačkoliv viděl automobil, vběhl za obručí přímo do cesty, takže žalovaný, 
který jel po správné straně silnice rychlostí 10-15 km a dáv<!1 vý
stražné znamení, nemohl na krátkou vzdálenost vůz zabrzditi. Ani ci
vilní rozsudky neprokazují zavinění žalovaného, nýbrž jen, že se žalující 
strane nepodařil důkaz o plném zavinění poškozeného. Žalující strana, 
i kdyby jí nějaký nárok proti žalované straně příslušel, nepočínala si 
tak, aby si svůj nárok proti žalovanému zachovala, neboť neopověděla 
žalované straně ve smyslu § 21 c. ř. s., rozepři, by se žalovaný mohl 
postihu brániti, a nevyčerpala všechny možné opravné prostředky v ci
vilním sporu, uzavřevši po rozsudku druhé stolice bez vědomí a bez sou
hlasu žalované strany nevýhodný smír, neboť poškozenému dostalo se 
smírem bez ohledu na jeho spoluzavinění částky, na kterou si poškozený 
při výslechu dne 22. července 1926 škodu ocenil, tedy částky nepřimě
řeně vysoké. Mimo to straně žalující nevznikla škoda, neboť vojenské 
auto bylo pojištěno a i bez pojištění byla by škoda uhražena ze zvlášt
ního fondu, který jest při ministerstvu národní obrany zřízen pro po
dobné případy místo pojištění soukromého. Pro ce sní s o udp r v é 
s t o I i c e uznal podle žaloby, O ů vod y: Ve smyslu ustanovení § 32 
sb. z. předpisů J. L. L čís. 25 vojenského věstníku z r. 1887 jest žalující 
erár oprávněn uplatňovati náhradu škody způsobenou mu vojenskými 
osobami proti těmto osobám, jakž ostatně i vyplývá z ustanovení § 1295 
obč. zák K námitkám žalované strany proti žalobnímú nároku jest 
uvésti: 1. Ustanovení § I odst. (2) aut. zákona čís. 162/1908 nemá 
v projednávaném případě místa, neboť ustanovení to upravuje jen ru
čební povinnost řídiče jako vojenské osoby proti poškozenému ve smyslu 
automobilového zákona a nelze je vztahovati na poměr mezi vlastníkem 
vozidla a jeho řídičem. 2. Neopovědění rozepře žalující stranou žalo
vané straně podle § 21 c. ř. s. není v projednávaném případě opome
nutím, jež bylo spojeno se ztrátou nároku proti žalovanému, neboť opo
vědění jest na vúli žalobce (může), není obligatorní a není - jakž tomu 
při ustanovení § 931 obč. zák. - ohroženo ztrátou nároku. Ostatně 
žalovaná strana, která v dřívějším sporu byla slyšena jako svědek a 
o tomto sporu měla vědomost, měla možnost a k ochraně svých práv 
i povinnost (každý jest povinen věnovati svým věcem náležitou péči 
a pozornost, § 1297 obč. zák), by sama ve smyslu § 17 c. ř. s. při-
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stoupila ke sporu jako intervenient. Neučinivši tak, nemuze s úspěchem 
uplatňovati ani další svou námitku, že žalující strana, spokojivši se 
s rozhodnutím dvou stolic, nevyčerpala v předchozím sporu všechnv 
opravné prostředky. O d vol a c í s o u d napadený ro~su~ek P?tvrdil. 
O ů vod y: Z ustanovení zákona čís. 72/1887 ve spojem s predplsy 
o řízení K - I (zejména z § 48) vyplývá, že zákon ten se vztahuje na 
případy kde došlo k poškození eráru osobami ve svazku vojska. Z toho 
plyne, ž~ nález múže býti vydán proti osobám, jež byly ve svazku vojska 
alespoň v době, kdy porušením služební povinnosti přiyodjly udá}ost 
poškozující erár. Ostatně vyplývá z nálezu o náhrade, ze zalovany je 
četařem v záloze. Je tedy dosud ve svazku armády, třebaže v poměru 
neaktivním. Odvolatel vytýká dále, že předpokladem žaloby podle § 3 
zák. čís. 72/1887 jest, Že vojenskému eráru byla. způsobena, škoda p?
rušením služební povinnosti (§ I téhož zák), že vsak am v nalezu o na
hradě ani v žalobě není uvedeno, kterou služební povinnost žalovaný 
porušil, ač to v §§ 48 a 49 předpisu K-I jest ,nařízeno. Ve skutečno;,tI 
prý se žalovaný porušení služebních povinnostI nedopustIl. V, trestmm 
řízení byl prý právoplatně zproštěn z obžaloby a I v souzenem sporu 
prý potvrdili důstojníci, které tehda v,ezl, že, ž~lova?ý jel op~tn!ě a P?dl~ 
předpisu. Ani napadený rozsudek pry neuvadI, v cem shledava poruselll 
služební povinnosti žalovaného nebo jeh? vinu n~ škodě eráru. ~ toho, 
že bylo uznáno, že náhradní nárok Antonma Ch-a je ~ro,tI .eraru d~vodem 
polovicí po právu, nelze prý ještě dovozovatI zavmelll, zalovaneho, .ze
jména ano šlo o žalobu podle zá~ona. automob:loveh?, kde s,taclIo 
k odsouzení eráru že se mu nepodanl dukaz vyvlllovacL Tyto vyvody 
jsou liché. 1 nále~ o náhradě, i žalobce dovolávají se právoplatných 
rozsudkú, jimiž bylo zjištěno, že těžký úraz Anto~ína. Ch-a byl ~po:u
zaviněn řidičem vojenského automobilu. V rozsudClCh tech bylo zejm~n~ 
dolíčeno, že řidič jel rychlostí .na místě nehodl:' ~ za?anych r:omen~ 
nedovolenou. Předpisy o jízde automobIly,. zejmen~ t~z .~ezp~cnostnl 
ustanovení min. nař. čís. 81/ 191 O platí pro vsechny ndlce ]lZdlllCh sllo
strojů i pro řidiče automobilú vojenských. Žalovaný jednal proti pře,~: 
pisu § 46 nařízení a zanedbal také zv~ášt~í odbornou opatrno~t a pec~ 
uloženou řidiči ustanovením § 1299 obc. zak Okolnost, ze byl zalovany 
v řízení trestním z obžaloby zproštěn, jest nezávažná. ~ředpoklady zod: 
povědnosti trestní a civilněprávního ručen,í se nekrYll ~ s.oud Clydlll 
není vázán osvobozujícím rozsudkem trestmho, so~d.u.~!v!lnepravr;I za
vinění žalovaného bylo v předchozím sporu nalezlte Zjlsteno a,od.uvod
něno. Důkaz spisy těn:i byl připuštěn a pro~eden., R~z~odovacI du.vod~ 
nejsou ovšem účastné moci právní, JSou vs~k, z~vazne 'pro v)'svet!elll 
a pro posouzení rozsudečného nálezu. Za~hovavan: bezpecnostmc~ pr~d
pisů při jízdě automobily a opatrnosh predepsane v § 1299 o~c. z~k. 
patří ke služebním povinnostem hdiče vojens!~h<; auta. PorusII:h za
lovaný jako osoba ve svazku vOj~ka tuto. slu~eolll p.<;vI~nost, pnvo.dII, 
tím událost z níž vojenskému eraru vzesla skoda, Clmz byly splnenj 
předpoklady pro vydání administrativního ~~hra~n~ho nál~zu. Ne~)'I? 
nutno, by v nálezu a v žalobě bylo podrobnelI uvadeno, v cem spoclva 

46 
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porušení služební povinnosti žalovaného, ano v nálezu i v žalobě bylo 
se v ohledu tom dovoláváno oněch právoplatných rozsudků. Z toho, 
co uvedeno, vyplývá, že jest neopodstatněna i výtka neúplnosti řízení, 
již odvolatel odůvodňuje tím, že prý první soud neprovedl sám důkaz 
o zavinění žalovaného. Mylný je také názor odvolatelův, že zákon 
čís. 72/1887, pokud se týče služební předpis l( - I v poměru eráru k vo
jenskému šoféru byl zrušen § I odst. (2) autom. zák., podle něhož jsou 
osvobozeny od ručení jakožto řidiči vojenské osoby, které řídí jízdní 
silostroj u výkonu své služby. Námitku tu vyvrátil již první soud. Není 
důvodu, by z náhradní povinnosti i proti eráru byla zproštěna osoba 
vojenská, jež při řízení vojenského auta svým zaviněním a porušením 
služební povinnosti způsobila eráru škodu. Rovněž správně dovodil 
první soud nedůvodnost námitek, že erár neopověděl žalovanému dří
vější rozepři podle § 21 c. ř. s. a že nevyčerpal všechny opravné pro
středky proti rozsudku krajského soudu a nedal spor rozhodnouti ve 
třetí stolici. 

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

o ů vod y: 

Oovolatel, prováděje dovolací důvod nesprávného právního posou
zení, vytýká odvolacímu soudu, že se nezabýval s jeho námitkou, že se 
zákon čís. 72/1887 L z. na souzený případ nevztahuje a že tudíž ne
právem bylo žalující stranou použito ustanovení tohoto zákona na sou
zený případ. Tuto výtku činí dovolatel odvolacímu soudu marně. Již 
prvý soud se s touto námitkou zabýval a vyřešil ji v ten smysl, že usta
novení druhého odstavce § I zák. o aut. nelze v souzeném případě po
u.Žíti, poněvadž .ustanovení to upravuje jen ručební povinnost řidiče jako 
vojenské osoby k poškozenému, nevztahuje se však na poměr mezi vlast
níkem vozidla a jeho řidičem. Tím byl projeven právní názor, že předpisů 
zákona o automobilech na souzený případ použíti nelze a že by'co 
správně použito předpisů zákona ČIS. 72/1887 ř. z. ve spojení s předpisy 
o řízení l( - I, zejména jejich ustanovení § 48, kterýžto právní názor 
si i odvolací soud osvojil a scbvaluje i dovolací soud. Oovolatel tťvá 
v dalším r:a námitce, že se předpisy zákona čís. 72/1887 ř. z. vztahují 
jen na osoby, které v čase náhradního nálezu jsou ještě ve vojenském 
svazku a to ve službě aktivní, a že se tedy na něho nevztahují, poně
vadž v době, kdy náhradní nález byl vydán, již nebyl ve svazku vo
jenském. Také tato námitka dovolatelova došla již svého vyřízení v roz
sudku o·dvolacího soudu, takže stačí poukázati na jeho správné důvody. 
Oovolatel dovozuje v dalším, že prý odvolací soud nevyvrátil jeho ná
mitku, že ani v náhradním nálezu, ani v žalobě a zejména v rozsudku 
prvé stolice není uvedeno, která služební povinnost jím byla porušena, 
jak vyžadují §§ 48 a 49 služ. předpisů l( - I a že v důsledku toho je 
náhradní nález neplatný. Ani v rozsudku ll. stolice prý není zjištěno, 
proti které služební povinnosti dovolatel jednal. Odvolací soud prý ne
právem poukazuje k tomu že hylo právoplatnými rozsudky zjištěno, že 
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"1' hl p"y' ví'sloviti jen , I t I úraz Antonína Ch-a spoluzavlm , vmu. mo ..' , • k 
GOVO a e h b I uznal vinným trestnym cmem, coz se vsa 
trestní soud, kdyby . o Y d tatněné ježto se odvolací soud s mmi 
nes!al~. I tY.t0 výtky JSou, ne?po s áti! stačí proto dovolatele pOUkázati 
obšlrne zabyval ad le,spl avne J~~r a k' nim jen dodati že i vojenskému 
na důvody napa eneho rozsu ,. .,' t by si hdě 
řidiči silostroje.ukládá j~ho, pov~~ant ~akSlj:~nL&~;mj~~j 'řádný' řidič 
~~i~ns~~~~~~, J~~~~~~=~~~ehfI~~I~~u,:tdi, J. č~~ t~~e~!V~o~~~~t~~n~:d~i 
žební P?vinnosh,.a Je Je p~o~ů~:P~~~rtk~a č~J~z věc' byla přenesena ~a 
pr~h nalezu v rJir~n~ps~~~azuje posléze 'dovolatel na své námitky, ze 

~;l:~~r~~oapově~ěl dRvější rozepři, že. nevJ.č~rp.~ ~~ec~e~dt~~~~ě~~~i 
středky a že si tím vlastne zavl ml aspon z cas I s o. , 
jejich vyvrátil zcela správně prvý so,;d a,l;:tohl proto, odv~acl soud po
ukázati na jeho správné důvody, ktere sd1l1 I dovolacl sou . 

čís. 10815. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 28. března 1928, čís. 4~ sb .. z. a ?:í. 
S hlediska § 1 č,is. 17 zák. ne~á~~~i I!a tom, zda náJemmk muze 

s domem nebo s bytem' disponovati cill mc. 
Výpověď z nájmu. 
Nelil závady, by nebyla dálla výpověď k 1. říjnu. 

(R ozh. ze dne 22. května 1931, Rv I 360/31.) 

..' • I' B-ovým k 1 říjnu 1930 

sou~~ín:§~~~~~é z d~~~:~]e~~~, p~d~h~~0m. zákon~ n~' o~ťcIao~~r~~ě 
jemců, odvoláv~jíce se l!a to, že ~alov~~~ mK]1 f~~~::n~l~e:~ých pro
nájem~ů (§ 1 CIS. 17 z~k nta ~c : ~ n~y]:p~věď zrušil, ježto má disposiční 
c e s n I s o udp rve s o I . I" d pone
právo nad.domem žalovaných třetí osoba. O d v o a c I s o U . 
chal výpověď v platnosli. 

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

O ů vod y: 

Podle zjištění nižší.ch so;d: pod~ht č~~0~1 p~;~o~TIr~~~:~~jď~~~~~ 
P?d~e sml~~vy o.f~ok~~~y,U~á a v o~b~i kde j~st byt, vlastní dům s dosl a
nenemu na]em111 , . '. rk . eznává zda nájcm-
te!nýn; !'yten;, nfPodlé~ajíc~nt ~h~~;~n:Vaf~iGe~~~. Není 'ani třeba {e-
mk mUze s Qomem ne o s y e ,. t ., 'k Vtl před po
šiti otázku zda zákon takovou disposič111 mozn?s n~]em111. o • ne-
kládá. Od~olací soud zjistil" že inž. K. ža!~Vdny~ ~~iet~'vZje~~ ~;mě, 
~;::~~ ~~fe~~i~~:l P::v~iC~, W% ~b~~~~ ~~~iu~lfa~1 ~~~a:á nd~~mn~~~~. 
bez potřeby. Účelem zákona Je, by na]emm, ery , 46' 
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našel prostředky k jeho zbudování nebo k . h ' . 
nější, n~vy~~i,tkoval ochrany a bytové nonze]eveo s~~fYÍl, te~Yh]~' zámo~
sobem, ze teZ! z vlastního domu pronájmem a sám v P!?spec h 1m zpu
cinému bydlení Takov' ná' 'I' yuzlva oc rany k la
volně disposič,{ího prá~a n~~mbyl ~~mktenrYezdaosmIUuhunabudhe a zbav! se dobro
ť' .. , . ., ]e oc rany lezto p" -

I~on~:} ~~l~ífe~~oo~~~~~~ ~~ ~~~r;y ~{~~r~~ í o~~~:es~~h~.~t~ t;~~~há~e~T~~~ 
am dahnechtel. Prona]1mateli nelze ukládati ještě bJímě d,lm I; z:,kon 

~~1~~ft~~~:~~n~~l~rri~t~ ~~~~~~~n;1~~t~~á~~~~~b:~~;:~~~~~ 
ochrany. Ani v tom nech bu' ez: ? Cl, V nen:z.Je byt, nepožívající 
dapá k 1. říjnu 1930 stan~ví ~ře~~~o~d~ ;wyd, mkad-h zato} ž~. VÝP?věď 
mer skončiti B t' i b I s ' 'o nI casu, y se ma na ]emm po
ze dne 26. č~rv~a 19~~ čf:.al~i :: se obvykl~,podlt; stěhovacího řádu 
dne 30. června 1926 čís. 125' b . z. t n. )'~lpadne podle zakona ze 
30. zářím, je přes t~ datem u:o~č!~ť :á]' o:C{ cly'rtletn: na]emní termín 
podle § 562 c. ř. s. I kd ž k .. ,. ,m " r1Jnem ca?}lrČen přesně 
zní-li výpověď k I řclu ,O:'Cl ?a]~;nn! ~bdobl dne 30. zan, neškodí to 
14. října a výpověd' d~ná ~~dYJ,na]emn:k m_a k, vyklizení lhůtu až d~ 
konci čtvrtletí, které ukončilo ďn~~nu30]e :~~]me mlllena Jako výpověď ke 

. zarl. 

čís. 10816. 

Rozsudel, pro uznáni předpokl' d ' o o • 

prohlášením při prvém roku nebo ~,~, t; z~lov~nr ~?al výslovným 
že soud usuzuje na uznání d pn us nim jed~anl SVU] dluh, nestačí, 
splatnosti výkladem Přednes~~I~u t ebo ,~okonc~ Je.n ~a uznání částečné 
zejména ani jeho splatllost vy' SIOavon~ane o, ,v .nemz vsak se ani dluh a - e nenznava. 

Zákon nevylučuje by fuk " rb' . 
ll/k. K dluhu lze přistoupiti i ~~mJ:inny.eCshl tll g~athlti dřív~ než hlavni dluž

, UZS1C podmmek. 

(Rozh. ze dne 22. května 1931, Rv 1563/31.) 

Žalovaná zaručila se žalujíc' f', - . k '. 
P'a, svého zetě že Zd latí 1 ,l1';1e P, o rUkO]ml a pl<itce za Josefa 
dlužníkem do třiceti dnů (za dod~ne uhh,_ nebude-Ii zaplaceno hlavní;n 
po dodávce hlavním dluž!ke~davcle). Jeztd uhlí nebylo do třiceti dnů 
placení na žalované. Žalobě bZ'~P ace~o, _ omahala se ža~obkyně za
S t o I i c, N e j v y Š š í m s o u d ~ ~ ?tě~~f~o s o u d y v sec h tří 
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včas. Nejde o rozsudek pro uznání, který podle § 416 c. ř. s. nabývá 
účinnosti proti stranám vyhlášením. Vždyť žalovaná neuznala výstov
ným prohlášením při prvém roku nebo při ústním jednání syůj d!uh do 
vyše 10.000 Kč jakž plyne z jednacího protokolu. Jen na za klade tako, 
vého prohlášeni lze vynésti rozsudek pro uznání, nikoli však, t~h~~, k~yž 
soud usuzuje na uznání dluhu nebo dokonce Jen na. uznam castecne 
splatnosii výkladem přednesu' žalované v žalobní odpovědi, ve které 
však se ani dluh a zejména ani jeho splatnost výslovně ne!;'znává. V ta, 
kovém případě nejde o uznání jaké má na mysli § 395 c. r. s. Proto ne, 
běžela k odvolání lhůta od vyhlášení rozsudku Jne 12. září 1930, nýbrž 
ode dne doručení I. října 1930. 

Ve věci samé není dovolání, opřené o dovolací důvody § 503 Č. 2 a 4 
c. ř. s. opodstatněno. Žalovaná převzala v dopisech ze dne 12. června 
1929 a ze dne 23. září 1929 záruku jako rukojmí a plátce za svého zeíěf 
v onom dopisu pro případ, že by po řádném dodání uhlí do třiceti dnů 
po doíití zboží u žalobkyně nebylo zaplaceno, v druhém dopise pak pro 
případ, kdyby dlužník třicet dnú po dojití jednotllvých vagonů zboží již 
snad nezaplatil. Převzala tedy závazek zaplatiti, kdyby do určité doby 
hlavní dlužník nezaplatil, bez ohledu na to, zda proti hlavnímu dlužníku 
nastala splatnost, tvrzená podle žalované až po odprodeji. Nezáleží na 
tom, že hlavní dlužník mohl platiti později podle původně umlu
vené doby splatnosti. Zákon nevylučuje, by rukojmí neslíbil placení 
dříve (§ 1353 obč. zák.). Třeba by v takovém případě nebyl závazek ru
čitelův závislý na splatnosti dluhu pro hlavního dlužníka, nebrání zác 
kon smluvním stranám, by nevzaly na sebe závazek k zaplacení dluhu 
vedle hlavního dlužníka dříve, než on, a odpoutaly tak svůj závazek 
z části od závazku blavního dlužníka co áo splatnosti. I když v takovém 
případě nelze považovat závazek rukojmího do splatnosti u hlavního 
.:JJuŽníka za rukojemský, nevadí nic tomu, by kdo nepřistoupil k dluhu 
za jiných tužších podmínek (srov. § 1344, 1347 obč. zák., rozh. čís. 
12764 sb. Ol. U. W.). Proto jest nerozhodné, zda byla původně s hlav
ním dlužníkem ujednána splatnost až po odprodeji zboží a zda později 
bylo smluveno zaplacení 10.000 Kč do 31. července 1930 a zbytek do 
konce roku 1930, zejména ana žalovaná sama tvrdí, že k této pozdější 
dohodě nepřistoupila. Když žalovaná slíbila, že zaplatí, nebude-li hlav
ním dlužníkem zaplaceno do třiceti dnů (po dodání) a tato lhůta uply
nula, jest povinna platiti. Odvolací soud tedy nechybuje, nepokládá,li 
úmluvy o splatnosti s hlavním dlužníkem za rozhodné a neprovedlo nich 
důkazy. 

čís. 10817. 

Pro nárok obce proti státu, by jí žalovaný stát nahradil náklad, jeii 
zaň učinila a jejž měl podle zákona sám uéiniti (vyplaceni zaopatřova
cích !l{lžitků), jest přípustný pořad práva. 

(Rozh. ze dne 22. května 1931, RII 167/31.) 

Žalující obec domáhala se na československém eráru zaplacení toho,. 
co vyplatila v době od I. ledna 1924 do 31. prosince 1929 městskému 
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léka~i Dr. }-ovi na. odpočivný~? požitcích. Žalovaný stát vznesl proti ža
lobmmu ?ar?ku n~mltku nep;lpustnosti pořadu práva, ježto otázku, ja
kou pensI mel. a ma stat vyplace!1 D;. ]-ovi, nelze řešiti pořadem práva. 
S o u d. p! ves t o I!c e ,vyhovel namitce nepřípustnosti pořadu práva 
a odmltl. z~lo~'~! uy.azl~,_ ~e r0.z~odn~tí sporu závisí na řešení otázkv, 
zd~ a. v. Ja~e vy~1 p~'lslusl zal~Jlcl obcI pn:;ti ž~lovanému eráru podle pří
slusnycn zakonu. naro~ na nahradu ,o~poclvnych požitků, )bcí Dr. ]-ovi 
dos~~ vJplacenych, ~e Jde ~edy o resení otázky veřejnoprávní, o které 
nepflsl~sl rozhodovalI soudum, l!ýbrž správním úřadům (rozh. nejv. 
s0l!du CIS. ?b. 646!). Rek u r s n I s o u d zamítl námitku nepřípustnosti 
poradu prava. D u vod y: I podle spisu i podle skutkového děje napa
den~ho usnesení opírá žalobkyně svůj žalobní nárok skutkově i právně 
o pred~lsy §§ 1O~2, 1036. a 1037 obč. zák., po případě uplatňuje nárok 
z bezduvodneho. oDohac,em .. Tyto n3'roky jsou v~směs soukromoprávní 
P?va~y, prall!emce ~ predplsech obc. zakona a Jest o mch rozhodovati 
r~dnymo soudum. Otazka, kolik vlastně stát podle příslušných zákonných 
p;edplsu mel plalIt Dr. J-OVI, nemůže býti se zalobními nároky směšo
vana. I kdyby snad povolány byly k jejímu rozhodnutí orgány správní, 
mohl by soud v tomto sporu, a ovšem s účinkem jen pro strany rozepře 
o n.1 rozhodnouh Jako o kterékoli jiné předurčujícf otázce, leč že by s~ 
roznodl k postupu podle § 190 c. ř. s. 

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

D ů vod y: 

" . Otázku, zda jde? P?měr veřejnoprávní, či soukromoprávní, jest ře
slh podle .!'~vahy p,r.av.ntho ~?~ěfll, z .něhož jest vyvozován žalobní ná
I~k. ZaluJlcl ?bec, zada, by. JI zalovany stát nahradil náklad, který zaň 
~ClnrIa ~ kt~ry mel podle z,?kcHla sá~ učiniti. ?bec ~ stát vystupují tu 
Ja~o pré~vnl P?dmety sobe na roven postavene, takze "alobní nárok 
oprenl p.redevsI~ ? ustanovení § 1042 obč. zák. jest nárokem 80ukro
mop~avntm, o nem!, n~mohou rozhodovati úřady správní, nýbrž podle 
§ I J. n. ,a § I obc. zak. len soudy. Nemá významu tvrzení dovolacího 
~ekursu, ze. nárok Or. ]-a proti státu I,a placení pense jest povahy ve
reJnop.ravnt! neboť tento nárok není předmětem sporu. Spor se týká ná
hf<:dn~ho. naroku obce Jako osoby třetí a náhradní nárok podle § 1042 
obc. z~k lest n~rok~m novým, na právním důvod" pohledávání obcí za
pl~ceneho r:ez,avls!ym. ~dah a pokud jest žalobní nárok vohčanském 
prav~,skutecne oduvodn,,?, bu~e ,otázkou yěc:rého ;ozhodování rozepře, 
pr? n,-;z Jest soltd opravnen rozresllt SI take predurcující otázky veřej no
pravnt nebo poslt:P?yalr podle § 190 c .. ř. s., jak správně uvedl rekursn; 
soud .. Rozhodr:uh ~IS. 6461, sb. n. s., jehož se dovolává stěžovatel, ne
d~p~da na proJednavanou vec, neboť v něm šlo o žalobu státu proti vá
lecnemu poskozencl o vrácení neprávem vybraného invalidního důchodu 
podle ,) 1.431 obč. ~ák., tudíž o případ skutkově i právně zcela rozdílný. 
Napa.dene usnesem vyhovule stavu věci a zákonu a neoprávněnému do
v olaclmu rekursu nebylo lze vyhověti. 
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čís. 10818. 

K pojmu »provozovny« ve smyslu prvého odstavce § 87 j. n, se ne
vyžaduje taková samostatnost, jaké jest potřeb! k pojmu »zvláštního 
závodu« ve smyslu druhého odstavce § 87 j. n. Provozov110U obchodu 
nebo povolání žalovaného jest místo, na kterém žalovaný provozu je 
svou výdělečnou činnost. V čem záleží tato výdělečná činnost, jest lho
stejno. Nezáleží na tom, zda má žalovaný jen jediný podnik, či zda má 
hlavní a odštěpné závody. 

Jde o »provozovny", provádí-Ii firma mímo obvod soudu svého by
dliště rekonstrukci silnice a má pro řízení těchto prací najaty kance
lářské místnosti. 

Jde o spor z podnikatelské činnosti, odvozován-li žalobní nárok z~ 
služební smlouvy uzavřené pro práce týkající se provozovtly. 

(Rozh. ze dne 22. května 1931, RII 168/31.) 

Žalobce byl stavbyvedoucím na stavbě silnice v D. v obvodu okres
ního soudu v H. Bvv propuštěn, domáhal se na podnikateli žalobou, 
zadanou na okresním soudě v H., zaplacení mzdy za výpově:!ni IhMu. 
K námitce místní nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl. 
Rek u r sní s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti. O ů vod y: 
Soud první stolice zkoumal otázku své místní příslušnosti jen s hlediska 
druhého odstavce § 87 j. n. a prohlásil se nepříslušným, slotožniv zřejmě 
pojem provozovny a zvláštního závodu, došed z konaných šetřeni k pře: 
svědčení, že žalovaná firma nemá v O. zvláštní závod. Toto rozhodnuh 
soudu první stolice bylo by ospravedlněno jen, kdyby místní příslušnost 
dovolaného soudu bvla opírána vůbec nebo jen o tvrzení, že žalovaná 
strana má v D. zvl~štní závod. Zvláštním závodem jest úvod, jenž po
žívá v poměru k závodu hlavnímu jisté samostatnosti co do své působ
nosti, jsa vyzbrojen zvláštní pravomocí, v jejimž objemu může neodvisle 
od hlavního závodu u.zavírati obchodv. Tento názor zastává nejen 
nauka (liora, Čsl. právo procesní 1. dí(str. 190), nýbrž i nejvyšší soud 
v Brně (rozh. čís. 8654), tak že brojením proti němu nemohl by stě
žovatel docíliti úspěchu. Ano bylo soudem prvé stolice zjištěno, že inž. 
K.; jenž jest vedoucím kanceláře žalované firmy v O. a pověřen byl 
žalovanou firmou vypracováním podrobného projektu pro úpravu říšské 
silnice v úseku L.-N., směl přijímati jen dělníky, nikoliv však mistry 
a úředníky, že směl nakupovati jen maličkosti proti neprodlenému za
slání kopie objednávky žalované firmě a proti jejímu dodatečnému schvá
íení nikoliv však jiný stavební materiál, že faktury musel zásadně za
siIah žalované firmě, a nebylo ani tvrzeno, ani dokazováno, že kancelář 
v D. byla ve vlastním oboru podnikatelské činnosti, zejména v podávání 
ofert, v přijímání zadávek atd., oprávněna počínati si samostatně, jest 
zřejmo, že kancelář v D. nebyla zvláštním závodem. Leč žalující st;'an~ 
citovala v žalobě povšechně ustanovení § 87 j. n. a dovolávala se mlstm 
příslušnosti soudu prvé stolice z důvodu, že žalovaná strana má v D,. 
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stavební kancelář jako provozovnu, měla tudíž zrelme na mysli usta
novení prvého odstavce § 87 j. n. Jest se proto obírati otázkou, zda 
s hlediska tohoto zákonného ustanovení jest místní phslušnost soudu 
prvé stolice odůvodněna, čili nic. V tom směru vysvítá z přednesu ža
lované strany a z výpovědí svědků, že žalovaná strana provádí rekon
strukci říšské silnice L.- N., že si zřídila za tím účelem 4 vyměřovací 
sekce, jednu z nich Se sídlem v D. za vedení inž. Karla R-a, že si pro 
tuto sekci najal kancelářské místnosti na dobu od března 1930 do srpna 
1932, že odtud řídí inž. Karel R. rekonstrukční práce silniční pracov
ními silami přidělenými mu žalovanou firmou a že práce v úseku D. 
budou trvati asi do konce června 1931. Již z tohoto skutkového děje 
jest zřejmo, že D. jsou místem, v němž žalovaná firma podnikatelskou 
svou živnost provozuje, že má žalovaná firma v D. provozovnu. An ža
lobce právě byl této provozovně přidělen služebně a žalobní nárok jest 
odvozován ze služební smlouvy pro práce týkající se této provozovny, 
jde nepochybně o spor, jenž Se vztahuje na činnost žalované strany, 
související s její podnikatelskou živností. Byla proto právem žaloba 
podána u soudu prvé stolice, jakožto soudu podlliku podle prvého odstavce § 87 j. n. 

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

Důvody: 

Především jest řešiti otázku, zda má žalovaná firma v D. provo
zovnu svého povolání ve smyslu prvého odstavce § 87 j. n. Rekursní 
soud odpověděl na tuto otázku kladně a stěžovatelka proti tomu brojí, 
dovozujíc, že její kancelář v D. nebyla samostatná co do své působnosti. 
Avšak k pojmu "provozovny« ve smyslu prvého odstavce § 87 j. n. se 
nevyžaduje taková samostatnost, jaké jest potřebí k pojmu »zvláštního 
závodu« ve smyslu druhého odstavce § 87 j. n. Provozovnou obchodu 
nebo povolání žalovaného jest místo, na kterém žalovaný provozuje svou 
výdělečnou činnost. V čem záleží tato výdělečná činnost, jest lhostejné. 
(Srovnej Dr. Vážný, O ústrojí a příslušnosti soudů, str. 162, 163.) K za
ložení slldiště podle prvého odstavce § 87 j. n. stačí tedy, že žalovaný 
provozuje svou výdělečnou činnost na místě, které jest v jiném soudním 
obvodu, než ve kterém žalovaný bydlí, a že se spor vztahuje na činnost' 
spojenou s obchodem nebo s povoláním žalovaného. Nezáleží na tom, 
zda má žalovaný jen jediný podnik, či zda má hlavní a odštěpné závody. 
(Viz Hora, Čsl. civilní právo procesní, I. díl, str. 189.) V souzené věci 
bylo nižšími soudy zjištěno, že žalovaná firma provádí v obvodě okres
ního soudu' v H. práce na rekonstrukci říšské silnice, které potrvají asi 
do konce června 1931, a že pro řízení těchto prací má v D. kancelářské 
místnosti, najaté na dobu do srpna 1932. Z toho správně usoudil rekursní 
soud, že žalovaná firma, která má své sídlo (§ 75 j. n.) v M., provozuje 
v D. svou podnikatelskou činnost a že tedy má mimo soudní obvod 
svého bydliště a v obvo·du procesního soudu provozovnu svého povo
lání. Na tom nic nemění okolnost, že tato provozovna byla zřízena jen 
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, b v. áší 'iž sama povaha podni·· na dobu přechodnou, neb~t to s se ou pr~~. tél rozhodnutí čís. 985 a 
katelské činnosti žalovane tf~flj.Ypr~~~~~váhí živností stavebních po~l1: 
6019 sb. n. s., ktera se Sice 189~ čís 193 ř. zák., ale jichž odůvodne~~ 
zákona ze dne 26h· g:os11lcet t do ji~té míry obdobný případ.) ,Roynez 
se co do zasady o i i na en o 'h s udu že j de o spor, klery se 
jest souhlasit~. s názorem rekurSll1d °ikafelsk~u živností žalované firmy. 
vztahuje n~ c11lnos!.spodJk~noa~' Sst~~o~atelku na správné důvody napadePo této strance stacr o az i 
ného usnesení. 

čis. 10819. 

. . k movitostí zatížené předkup-Vklad převodu vlas!~~ckeho p~ava v n~ pro kt~rou zní předku pni 
nim právem,. ~e1ze pn~ jtn~~ v o~ t ~ n:~ik předkupního práva listinami. 
právo, povolili, neprok~z~!- j ~a a ~:alost pravého stavu věci Jl soudu. 
Nestačí pouhá - hyť i ure nt - v. tu .t 1_ má míti před-

U.stan~:wení smlouvy, že »jeden ~~z~y ~ r:éh~~:lrv důvodu je~en 
kupm pravo na celou nemovltost!. Y Y t.t lů předkupni pravo 
nebo druhý z ny~ějších SPolum~rtelj~s~ e~~I~~~~ tak, že předkupn! 
vykonávati nechtel anebo. nemo ~. osti lze v konati jen tak, by obe 
právo ohledně oboltpOlo~1Il m;mo lt ti itell Cednoho z nich!) aneb 
byly vlastnictvím bud' puv.odn.leh v p~s~ p snad jedna polovice zůstala 
vlastnictvím nabyvatel!.')', ?íkOhv vsa '. : 
této a jedna oněm anebo jednomu z mc . 

(Rozh. ze dne 22. května 1931, R II 176/31.) 

. -- . 1 ot . k Jiřině M-ové, vázlo předkupní 
Na nemovitoslr, pnpsane v il~ ~:~ ~ ch. Jiřina l\t1-ová prodala ?e-

Právo pro datele Karla a AmhRlu "vy II d po\'olil vklad vlastmckeho 1'· v 'K n lOV n 1 s o. v 

movitost Ama 11 S-ove. k . s o u d k rekursu Karla S-a 
. 1" Š u R eur s ni. 'h'. prava pro Ama 11 -.ovo. Od' Podle stavu pozemkove km Y je 

kllihovní žádost zam.itl. Du voy. iřinu M-ovou vloženo právo ~Iast
při vkladu vlastmckeho prava pro. J dlužení a v kupní smlouve Jest 
nické, obmezepé zák~zemv zCizen~ ar~azcizitele Karla a Amalii š-ovýc;h, 
mimo to vyhrazeno pravo predkuIlll Pl 930 prodala M,ová vložku Ama'll 
Kupní smlouvou ze dne 20. prksl~ce v rovedena aniž byl proveden 
Š-ové a byla kupní sml9uva n~ ovne !;ku u nabídnuta takže převod 
důkaz, že stěžovateli by~a n~movitos: k v~ř ~kupní práv~ jest ve pro-
vlastnického práva nemel byl! pov.;> en. e 
spěch manželů Š-ových knihovne vteleno., . 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekU1su. 

Dúvody: 

. . .. 'roku i v důvodech, pokud s~ 
Napadené usnesem jest sp!.a,!?e ve s?Karlu Š-ovi. Názor dovolaci 

týká polovice nemovrt?~tr, patnvsi k.dy dst X. odstupní smlouvy ze. 
stížnosti, že nastal pnpad upraveny v o . 
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dn~ ll. )edna 1924, podle něhož ,> . " 
pravo pr~dkupní na celou nemovito~ted{2 kazdy z 'postupitelů má míji 
neb druhy z nyněj.ších spolum "t I" yby z Jakehokoli důvodu jeden 
konávati nechtěl, anebo nemo~l:< e aU !l po~!upltelů právo předkupní vy. 
p~stupltel K~rel Š. nemůže VYkonávat~es~nr:a~k nastal proto, že druhý 
c kor~bu ~ uplnou nemajetnost, kteréžto ~~v dupn~ Plra\~~ p,ro, duševní 
1 ,m ovnunu soudu prvé stolice neob"" o y J y ureane znnmé 
pr!lva k nemovitosti zatížené předku ~lOJ1. Vklad prevodu vlastnického . 
r;ez pw tu, p,ro kterou předku ní p}um p~avem nelze pro jinou osobu 
Gatel zamk predkupního právaP . prabvo Z~I, povolrlI, neprokázal·li ža. 
koně t t·, I' . zpuso em predepsa' k . , o IZ IslInami (srov -S§ 26 94 I' nym v mtiovním zá· 
To se tu nestalo. Pouhá ~ byť '. ,,~n. ,zak. a rozh. čís. 9304 sb. n. s.). 
u s?udu, nemůže listinný důkaz t~nU~~h~1 ďl' znalost plavého stavu věci 
vyiýka tlovolací stížnost napad' a II a plOto nestačí. Nep"áve~ 

ti , enemu usnese ' , k" 'u., 
vy ,?,"el" usnesení prvého soudu ne t; d' m, ze, mhovní žádosti ne· 
~rrvsI, kaysi dovolací stěžovatelce APO (r rl a~espon co do polovice pa. 
~pmmprávem. Z řečeného ~dsta rr;,a n S'ove a pro ni zatížené před., 

vykladu podle § 914 obč zák ú r e X. o,dstupní smlonvy plyne při 
obou polovin nemovitostí I;e' vy~~~, st~a,:, ze predkupní, právo ohledně 
t?~t, byly vlastnictvím buď původn~;~ I J:~ tak, o by_ obe, celá nemovi. 
tyce Jednoho z nich) anebo vl, ' yoo'r:I?I~e.I,r: S·ových (pokud se 
M·ove,. ale nikoli lak, by snad je~~~,ctvim dn~eJsI n~byvatelky Jiřiny 
anebo Jednomu z nich. po oVlce zustala teto a jedna oněm 

čís, 10820, 

Nekalá soutěž (zákon ze dne '5 ' 
. " , cervence 19°7" 1 

Neopr,ávněný v}'kon živnosti (zastu " ~, ,Ctg, 11 sb, z, II n,), 
ve spomych věcech) aneb podn'k fovalll no!arem po živnostensku 
usta110vení zákona ° nekalé sout~,~ ne ze o sobe podřadW pod žádné 

eZl. 

(Rozh. ze dne 22. května 1931, Rv II 479/30.) 

,Žalující advokát domáhal s " , 
pravem, že žalovan' 'est . e na zalovanem notáři by b 10 uzná, 
stens~u v občanský~h] spof;c,;:n~n ~anec~ah zast~pová~í straK' po živ~~~ 
p rve s t o I i c e žalobu zaml't'l o Dre~lllCh soudu. Pro c e sní s o u d 
v občan k' h . u vod Y' Vp .. ·, , , 

" s,.yc. sporech u ohesních so1.l'1', . npmanI ;zastupování 
bellI protI zakonu o nekalé soutě" .. _Ul f~l~e.o sobe shledavati pornv. 
plOtr § I tohoto zákona Toto Zl C1S. ,z roku 1927, zejména pak 
~3'}ov.aný ,v ,hosP,o;lářské~ styku ~~ti~fovv~nl zákona pře~p~kládá, že se 
eze ]ednalllm zpusobilým poškoditi .°.zPOI u s, dobry ml mravy sou. 

nebyl? by však ani tehd kdo b ,soutezltele. Teto skutkové podstat 
takove zasttlpování nebol' p ,lIY zalovany nebyl oprávněn přij'ímaiY 
nezáv" d' o a la r07poru s db' . . . ISI sna. již na tom zdali . d .:- , o .ryml mravy soutěže 
plSŮ živnostenských po případ)e. n~]lcI byl v této činnosti podle před 
nebyl, nýbrž předpokládá bez O~I J~nych zákonů vůbec oprávně~ neb; 

. e u na otazku opravnéní určité skut-
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kové počínání si při soutěži, které odporuje d0brým mravům. Takové 
jednání žalovaného nebylo však žalobcem ani tvrzeno. Příslušné úřady 
dozorčí, jak notářsk::' komora tak i kárný senát vrchního soudu uznaly 
rovněž o stížnosti žalobce, že není příčiny ke kárnému zakročení proti 
žalovanému pro jeho činnost jako zástupce ve sporných věcech. Ostatně 
nelze uznati správným názor žalobcův, že podle nynějšího stavu zákon o' 
dárství jest notářům vůbec zakázáno zastupovati strany v občanských 
rOlepřích, jak patrno také z §§ 28, 30, 31 a 42 c. ř. s., žalobcem samým 
uváděných. Nebylo by také poslouženo zájmúm venkovského obyva· 
telstva u okresních soudů, kde není vúbec advokáta anebo je jediný, 
kdyby se notářům zapovídalo, převzíti tam zmocnění k zastupování ve 
sporech. Slvší-Ii činnost tuto pokládati za provozovanou po živnostensk1J 
čili nic, jest pro tento spor nerozhodným. O d vol a c í s o u rl napa· 
dený rozsudek potvrdil. D ú vod y: Soud první sololice po právní stránce 
nepochybil, pravě, že podle stavu nynějšího zákonoddrství nelze říci, že 
notáři jsou ze zastupování stran ve sporných věcech občansl;ých na· 
prosto vyloučeni. Stačí poukázati k tomu, Co se o tom blíže uvádí v na
padeném rozsudku. Podle názoru odvolacího soudu však skutkový děj 
žaloby vůbec nelze posuzovati s hlediska zákona čís. 111/27 o nekalé 
soutěži, který předpokládá soutěžitele, jimiž však proti ~dvokátÍIm ne· 
jsou ani notáři, ani pokoutm písaři. Tu vůbec nejde o zájmy soukromé, 
které by byly dotčeny a které má zákon o nekalé soutěži jediné na mysli, 
nýbrž o zájmy veřejnoprávní, které jsou upraveny a chráněny zcela ji· 
nými normami a které musí býti docela jinými prostředky obhajovány, 
než zákonem o nekalé soutěži cestou soukromoprávního sporu. Pokud 
byl notář v konkretních případech k zastupování oprávněn v mezích 
platných zákonů, pak ovšem nebylo by lze říci o něm, že se dotkl ně· 
jakým nedovoleným způsobem zájmú žalobcových. ]ednaHi však mimo 
obor púsobnosti, jak jest mu zákonem vymezen jako veřejnoprávnímu 
orgánu, náleží posouzení takoví'ch případů úřadům, které jsou podle 
zákona pověřeny dohledem nad činností notářů, kterým také náleží, by 
se postaraly o nápravu a zamezení nezákonné činnosti, protože jde tu 
o zájem veřejnoprávní a soudu nenáleží rozhodovati o tom v rámci Sou
kromoprávního sporu. Ostatně příslušné úřady v tomto případě o nad
hozených otázkách již také jednaly a rozhodly, a zÍlstalo nedotčel10 
odvoláním skutkové zjištění rozsudku, podle něhož ani notářská komora 
ani kárný senát vrchního soudu neshledaly příčiny ke kárnému zakročení 
proti žalovanému pro činnost toho rázu, jak mu ji za vinu klade žaloba. 

1'1 e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dftvody: 
, 

Provinění žalovaného proti zákonu o nekalé soutěži a tudíž i právní 
důvod žaloby vidí žalobcovo dovolání jen v tom, že žalovaný, prý proti 
platným zákonům, zejména proti předp'súm c. ř. s. a notářského řádu 
zastupuje strany ve sporech před soudy po živnostensku. Tímto před· 
nesem se žalobce pokouší, podrobiti soudnímu rozhodování podle zá· 
kona o nekalé soutěži otázku, jejíž rozhodování je vyhrazeno úřadům 

:1: 

II 
'I 
I 

.~. 
, 



- čís. 10821 -
732 

povolaným k dozoru na činnost veřejných notářů, nikoli však občanským 
soudům ve sporech, a jejímž vyřešením, ať dopadne jakkoliv, ať už tedy 
notáři smí neb nesmí zastupovati strany ve sporech před soudy po živ
nostensku, nikdy nemůže býti zjednán podklad pro žalobní nárok podle 
zákona o nekalé soutěži. Neoprávněný výkon živnosti aneb podniku, 
jejich výkon bez zákonitého oprávnění, nelze o sobě podřaditi pod žádné 
z ustanovení zákona o nekalé soutěži, ani pod jeho speciální (zvláštní) 
ustanovení §§ 2-14, ani pod jeho generální (povšechná) ustanovení 
§ I, neboť nestačí k uskutečnění jejich skutkových podstat, by někdo 
živnost nebo podnik vůbec provozoval, ať již s řádným povolením aneb 
bez něho, nýbrž jest třelJa, by se dopustil nekalé soutěže v hospodář
ském styku, do kterého právě přichází teprve p~i vykonávání své živ
nosti. Okolnost, že podnik nemá právní podklad, nemá pro jeho posu
zování s hlediska zákona o nekalé sóutěži právní význam. Neoprávněné 
jeho provozování se stíbá podle zvláštních - veřejnoprávních - pIed
pisů, které je stíhaly již před platností zákona o nek. sout., takže v té 
příčině nebylo třeba nové úpravy tímto zákonem. Proviní-li se živnost
ník (podnikatel), jehož podnik nemá právní podklad, při jeho provo
zování - v hospodáIském styku -- proti zákonu o nekalé soutěži, není 
mu ovšem nedostatek právního podkladu jeho živnosti na omluvu. I ta
kový podnikatel jest odpověden za jednání, jež zahrnuje v sobě nekalou' 
soutěž. Než pouhým vstupem, byť i se stal neúkonným vlouděním se 
mezi živnostníky (podnikatele), stává se neoprávněný živnostník (pod
nikatel) teprve soutěžitelem, ale nedopouští ~e jím samým ještě nekalé 
soutěže. Až teprve další činností, kterou jako soutěžitel v hospodářské"! 
styku vyvíjí, může se státi soutěžitelem nekalým a stává se jím, příČÍ-li 
se tato jeho činnost zákonu o nekalé soutěži. To, co právě bylo vyloženo 
o živnostech neb o jiných podnicích, platí v podstatě též o pdslušnících 
tak zvaných svobodných povolání, jimiž jsou advokáti, notáři a pod., 
pokud se přiblíží jen k podnikovému rázu jejich činnosti, totiž k jejich 
jen na soukromém ujednání, nikoli též na úředním příkazu spočívající 
činnosti, neboť v té příčině jsou i tato povoláni výdělečnými zaměstná
ními a způsobilá vyvolati (na př. podbízením) hospodáIskou soutěž. 
Žalobce ve svém přednesu, ke kterému se dovolání již jen vztahuje, 
ani netvrdil, že se žalovaný proti zákonu o nekalé soutěži provinil jinak, 
než právě tím, že ~e prý bez zákonného oprávnění ujal živnostenského 
zastupování stran ve sporech pIedsoudy a je dále provozuje. V tom 
však, i kdyby tento přednes byl správný a činnost žalovaného skutečně 
neměla právního podkladu žalobcem postrádaného, nelze shledati pří
znaky žádného ze skutkových dějů v §§ 1-14 zák. o nek. sout. stano
vených a proto nižší soudy zamítly žalobu právem. 

čís. 10821. 

Pozemková reforma. 

Do dohOdy, již Státní pozemkový úřad ujednal s vlastníky zabra
ného majeíku o jeho převzetí a o přejímací ceně, nenl přípustna stlžnost 
na soud_ Na tnm nemění nic ani nesprávné právní poučeni Státního po-
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. tř dcích ani že přejímací ceny byly 
zemkového úřadu o opravnyc\P~~: š~tření podle §§ 41-45 náhi'. zák. 

dohodo~ smludvneen~lsni~~n~ lZ:2f, čís. 53 sb. z. a n. 
a vl. nar. ze . 

(Rozh. ze dne 28. května 1931, Rl 340/31.) 

'h .. du s majitelem zabraného ma· 
Do dO,hody .Státního, pozemkov~ o ~~Ia stížnost řada o~č,:,nů, ježto 

jetku o prevzet; zabrar;eho maJ~tk. hP knihovní právo na rocU! poskyt.~
nebyl v doho~e vzat :retd r;,:, leJlclesů S o II d p r v é s tol i e e StlZ
vání ujednanSho mnozstvl d;1Vl z d ~apadené usnesení potVrdIl. 
nosti nevyhovel, rek u I s n I s o U . b .", h soudů . s před-

N
· š š í s o u d zrušil usnesem o OU mzslC 

e J vy, 10< t 
chozím řízením a odmltl s Iznos . 

[)"vody: 

. '. divu novely ze dne 13. Šer-
Podle § 46 ICáhradoveho zakona,"~ oSsllžnool podle poučení udele

vence 1922, čís. 220 sb., z. ~ ?, o neJz, ~e lze siC osobám, pro něž json 
néhoStátním pozemkovym uragem .0Ptl!a, služebnosti reální břemen~ 
na zabraném majetku kmhov~e zallS eny, h do r o z'h G d n II t í Stú\-
a jiná práva, s!ěžo,:~ti u s9udu ta~a ~~fX~ také stížnost do do h ,0 d Y; 
ního pozemkoveho urad~ .. ~e hy ?~ . dra v souzeném případe tak~ 
kterou Státní pozemkovy ur~~ muze. ~k~ ~a jleho převzetí a o přejímacI 
ujednal s vlastník~. z~br.ane o, m;~~ is neustanovují, a nelze ze zák??Ů 
ceně, ani ten!o aUl Jm] ~t~O~~l p po~ěvadž předmětem stížn?stI ~tezo
o pozemkove reforme ?' o ,I > '1. d Státního pozemkoveho ~!adu 
vale1ů nebylo rozho:lnuÍl, nybJz Q~JO zahodnutl'm ° pIeJ'ímacÍ cene, am 

. ,., . sama neUl "O • h 'k 
o přejímacl cene, Jez aUl ' . ' lJ- la stížnost podle § 46 na r. za . 
takového rozhodnutí neobsahule} ne. Y ěnili ani nesprávné právní po
vůbec přípustná. Na lom ,nem}l,ze UlC zrn vn' ch roslředcích, ani sk": 
učení St~tníh~ p-ozen;kovehú urad~ohod~~' s~luv~ny snad na základe 
tečnost, ze pre]lmacI cen~ h byl ~ k '1 nařízení ze dne 21. ledna 1921, 
šetření podle §§ 41-~: n~_~. z~rČe~~ 'zrovna jen dohadem podle ok:; 
čís. 53 sb. z. a n., UJ ne ,y,. 'I cen' i když zrovna nesouhldo' 
Dohoda připouští, by se platnbe ujedna'IY o 're' "ursu stěžovatel1I rozho.d-

, .' kdy Y <e me o a . h 
s cenami za~O?n~ml,~, ., C k d se týče nebyla-li cena podle mc 
nouti podle recenych predp~su'sf:ol ~ pozemk~vý úřad býti donucen, by 

. přesně vy,šetřena, ~dyby mel ,.t Ul, by vlastňě též bylo rozhodnuhm, 
ji podle nich vysetnl a stano~1 J ~hz majitele velkostatku dohod~u n~
dotklo by se to I p~~v vyvlas,ner;e o tředek) do do hod y nel1l v ZJ

tytých. Poněvadž shznost (pravUlJ1ros ú'astník v " 46 náhr. zák. jme
koně odkázán na řádné sou,dy, mUze ~e;c a kdyt tento skončen (jak? 
novaný hrániti leda Jen pora,~e~ sp~a~~JFn~u správní stolicí) stížnost! 
zde kde Stální pozemkOVý ura lS Jtý, kdyhy t~to stížnost uznána 
na 'Nejvyšší správní soud, poklf se c~"a o čemž blíže rozhodnutí 
byla také za nepřípustnol1~ pokradem t~ro:at~lův ~ěl býti odmílnut již. 
čís. 6159 sb. n. s. Podany re urs s 
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prvním soudem jako nepřípustný, a když se tak nestalo, musilo býti 
tak učiněno dodatečně za současného zrušení celého řízení a vydaných 
v něm usnesení. 

čís. 10822. 

Uložil-Ii zůstavitel dědici, by vyplatil obmyšleným podíl z čisté hod
noty nemovitosti, na niž se dědic s obmyšlenými dohodne, nebo nedo
hodnou-Ii se účastnící, jež bude určena soudem, a účastníci se nedo
hodnou, jest dědic oprávněn k návrhu, by čistá hodnota nemovitosti 
byla určena soudním odhadem. Tento odhad není odhadem v pozůsta
loslnim řízeni, nýbrž -dobrovolným odhadem podle § 267 nesp. říz. 

(Rozh. ze dne 28. května 1931, R I 359/31.). 

Za pozůstalostního řízení, v němž se přihlásily k dědictví bezvýji
mečně ze závěti zůstavitelovy děti Rudolf H., Otto H. a Emma P~ová, 
navrhl dědic Rudolf H. u pozůstalostního soudu provedení soudního 
odhadu domu. K odůvodnění návrhu uvedl, že podle zůstavitelovy zá
věti má sice dům ten připa·dnouti jemu do vlastnielví, že mu však bylo 
uloženo, by vyplatil svým sourozencům Ottovi a Emmě třetinu ceny pře
sahující hypoteky na domě váznoucí, na které se buď dědici dohodnou 
aneb jak ji určí soud, dohody mezi dědici že však nelze dosíci. Když. 
byl odhad proveden a pozůstalostnímu soudu předložen písemný' po' 
sudek stavebních znalců, vydal p o z Ů s tal o st n í s o u d příkaz, by 
do šesti týdnů byl soudu na základě tohoto posudku předložen návrh 
projednacího protokolu, odevzdací listiny a pozůstalostních výkazů. R',
k u r sní s o u d k rekursu Emmy P-ové a Otty H-a zrušil příkaz na
padeného usnesení a uložil prvému soudu, by v řízení pokračoval a znovu 
rozhodl. D ů vod y: Rudolf H. navrhl za pozůstalostního řízení, by byl 
soudně odhadnut dům a by byla stanovena cena domu. Podle § 102 nesp. 
říz. jest odhad provésti, bylo-li oň dědicem žádáno. Odhad se vskutku 
stal, načež byl znalci předložen znalecký posudek. Po té vydal prvý 
soud napadený příkaz. Tento příkaz bylo zrušiti, ježto soud nemá jen 
dáti provésti odhad, nýbrž má na základě odhadu stanoviti i cenu' ne, 
movitosti. Pro odhad sám jest použíti předpisů civilního řádu soudního 
a exekučního řádu. Ježto účastníci nebyli k odhadu přibráni, bylo na 
soudu, by je podle § 360 c. ř. s. uvědomil o tom, že došel písemný' po
sudek, by byla dána účastníkům příležitost uplatniti dotazovací právo 
podle § 289 c. ř. s. a činiti výtky. Prohlásí-li strany, že se chtějí dota
zovati znalce pokud se týče že činí posudku v jednotlivých bodech výtky, 
bylo na soudě, by stanovil rok, k němu pozval strany a znalce, by takto 
byl nález nebo posudek vysvětlen. Na základě tohoto roku má pak soud 
na základě vysvětlivek znalců o výtkách stanoviti cenu a odůvodniti své 
rozhodnutí. Teprve nabude-li toto rozhodnutí právní moci, jest účastní
kům přikázati, by předložili návrh pro jednacího protokolu, odevzdací 
listiny a pozůstalostních výkazů. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Rudolfa B-a. 
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Dl'tvoclv: 

, dl "267 esp říz. o nějž bylo žádál:" 
Jde o dobrovolny ,o~fa~,to o,dsi'avce z~sta~itelo~y závěti! j~hož v'~l1 

důsledkem ustano~ell1 c vr.e o t k . k byla projevena, totiz, ze, .nedo
má pokud lze, byl! vyhoveno. a , ]a. . . . t'i v šetřiti soud ne. Ne· 
hodnou-li se dědic! o čisté ,cen.e, ne~ovitos~, s~e~ě)E' z ~eho podnětu, nýbrž 
jde o odhad v pozus,t~lostll!n: nZdm, i tdy b la j;sná vůle zůstavitelova 
Rudolf H. chce mih len zakla nu, ,1. 1 ú lně samostatný uprave'úo 
splněna. Říze!lÍ pro tento.?dhaad~gl~rl i~~ nfsp. řízení platí pro n~, po
jest §§ 267 az 280 nesp. r~z. P , d h lná ustanovení co do vykonu 
kud nesporný patent n,ema vla~tn! ?h c ř~du zejména i ~dhadního řádu, 
odhadu předpiSY civ~mho a exe ucn~í ~dstav~c ex. ř. Řečeným ustanove: 
vydaného na zaklade '?! 144 posled, R d lfa H.a Ottu H-ovi a Emme 
ním zá,:ěti propůjčer:o jest s~uro~encu~zůs~al~sti op;ávnění k námitkám 
P-ové Jako zakonnym zas upcum .1'... řísluší odle § 31 druhy od-
Proti odhadní hodnotě nemovlÍost~, lez dPm l' ·1 dleP § 24 prvy' odstavec 

'h •. d Nesporny sou ce me po, . h 
stavec odhadm o ra ,u,. . dh d Poněvadž tak neučinil, bylo ]e o 
odh. ř. zpraviti.řečeno: dedi~e o o a u. u b se o "ěm mohli dědici vy
povinností, by ]lm sdelil vysledek o?ha~ ~ěi nesporný soudce jednaÍl se 
jádřiti a učiniti přiPo,mín~ ~ ~i~o~~:tu stanoviti a o předep;;aný~h l(ři: 
znal~i a, pak usnesell!~ o P a t~l rekursního soudu, jenž, zrusrl cas!ecne 
pommkach se vyslovlÍ!. o~ J\ b pokračoval" řízem podle smerme 
výrok prvého sou1u a mu u OZi" Yd vídá tudíŽ úplně předpisu § ~ 
mu daných a pak vyd!'} uiese~iJ o f~odle tohoto patentu je dovolaci 
druhý odstavec n,:s~; ~iZ. e v nZ,en ního soudu dopuštěna, vyslo
stížnost proti zrusU]~Cll1,lU usnesen: ~~kur~e'v soudu vídeňského ze dne 
veno již v plemsSimr.rmm usneseml ·tv .. J.Útů čís 203 Právník 1913 
17. června 1913, čís. 366/13 prtd., mi a]u i ., 
str. 527. 

čís. 10823. 

Pojišťovací smlo~va..., ' . ž b I o 'išťovnOu odepřen, 
. časové obmezem pOl~~tne~o ~~rokuz~~en_;; r~z!udek nižší stolice 

musí býti za .SJ?Oru zvl~sf .?p ~ z~s~~IO kusým, nelze v dalším pro jed-
opravnou stO~ICl proto, ze nzde d t • • l'iž uolatniti. . 
návání rozepre onu obranu o a ecne -

(Rozh. ze d~e 28. května 1931, Rl 393/31.) 

•. . čís sb 9533. V řízení před 
Co do předchozího dej;' pouka,zuJe set na námitku promlčení, načež 

prvým soudem vz::\esla z~lov~n~. napo. ~~bu :>.amítl z důvodu, že šesti
pro ce sní s o udp rve s .~.o, i C ~ zd' k k uplatnění nároku 
měsíční lhůta v .. článku 24 PO]lsť?vacichopci v ~'f: c í s o u d zrušil na
pojistníka z pO]lstky n~byla. dodrz:na. oudu b . i, vyčkaje pravomOCi, 
padený rozsudek a vrahl vecDp~vem~ s. Š~sti~ě~íční lhůta stanovená 
znovu projednal a Dzhodl. u voy. 

I' 

I' 

\, 
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ve článku 24 poj podmínek na 'kl d' " 20 ( ) 
since 1917, čís. '501 ř z' za, a e", ,2 ,zá~ona ze dne 23, pro-
k poj. řádu u § 20 a Ehre::~efelll pro~lcecl, nybrz pr~padná !motivy 
prvý soud zjistil, žalovaná ač jígkPozn., '1 § ~o CitoV. zakl. Avsak, jak 
d? výše 54.000 Kč, dopis~m ze d' oznaml pos up pohle~á~ky z pojistky 
naroku z pojištění pojistníku rye 28. ledna 1927 oznamlla zamítnutí 
24 poj. podmínek k podání ~a;n~muk a upozorlllla ho na lhůtu článku' 
1930, ještě v této lhůtě ted ~.a o [II' terou pak podal dne 24. června 
sivní, byla zachována.' žaIIv~~~s"iž :t;, t~c~ť Je pr~mlčecí ryeb preklu
statek aktivního oprávnění žal b J k ' lab, III ?dpovedJ namlÍala nedo· 
již věci hlavní, kterou však pr~/~oUda o ~' ~vsak, tato námitka týká se 
nechal stranou,. pročež ana žaloba b' I vy °d~v nal~l1tce 'promlčení, po
soudu zabývati věcí hla'vní a zk . y a po. 3ln.a , vcas, Jest se prvému 
vati a důvodnost nároku saméhoum~tl b~pravdn.en.1 ;:alobce nárok uplatřio
sudku. o voe po am, zaloby a vynesení roz-

Ne j vy Š š i s o 11 d nevyhověl rekursu. 

Dúvody: 

Časové omezení pojistn 'h 'k . . 
všeob. poj. podm. jest obm~z o !laro ~! Je?z byl o?epřen, podle čL 24 
Otavský, Pojišťovací Plávo I ~~Im fOJ~~~lktva prava (srov. Hermann
Rechtsordnung der Vertra"sversi~h~lr~n" " 1; Anuu Ehrenzweig, Die 
ruugen zur Versicherungso~dnun' d "", Videu! 929 str. 78, a ErUiute
Ví,dpi, 1915, str. 35), jež podle t' ~b (~)e ~Irlsterstve~,sprav~dlnosti ve 
muze býti smluveno ale právě . ~a ona o pO]lstovacl smlouvě 
Neměly se proto nižŠí soudy zab~~~i~ 1t!USltkZa sporu ,být! ,uplatři?váno. 
roku, ana tato obrana v původ' "' na~lll bOU promlcem zalobmho nú
n. s. čís. 5024), a měl se r ,mm nzen~ ne yla up!atňo~ána (srov. Sb. 
vané strany v púvodním řfze~ soud za~yvatl ostatmml namitkami .žalo. 
mu zdejším rozhodnutím ze d~~zť;s~n~ml, I~~gosud nevyřízenými, jak 
9533) bylo uloženo. Zrušil-li odv~l~ ~ na ~v I ?~2/29 (Č'Ís. sb. 
soudu prvé stolice stalo se t k ,CI soud za hmto ucelem rozsudek 
strany vyhověno -~ tím odpa~1 ~r~,:em; Nebylo proto rekursu žalované 
síčnÍ lhůta čl. 24 všeob poi o a, e prezko~mání otázky, zda šestimě- . 
podanou pojistníkem, j~nž P·o~t~~~.\nel~ byla CI n~byla, p~etržena žalobou 
loby. jemuž však tento nárok J'ešt; I ~naro.{ na(d'0llstne pred podáním ža
pen zpět. . e za sporu .; 406.c. ř. s.) byl postou-

čís, 10824, 

Obrana příslušející podle § II 02 b' . 
proti nájemcově námitce že zaplafl ? c, ~ak. hypotekárnímu věřiteli 
jemní období, pfisluší p~dle § 1191 naJ~m?e na vl~e než na jedno ná
vnuc.ená správa povolena věřiteli 'eheX; f: It vn~cen~mu sprá~~i, byla-Ii 
v Iuuze pozemkové. ,J oz zas avUl pravo bylo JIZ zapsáno 
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Žalovaná najala v domě Karla V-a místnosti na 4 léta počínajíc 1. 
lednem 1929 za nájemné 60.000 Kč. V té době byla na domě již vtělena 
pohledávka Josefa J-a, jenž vedl napotom k jejímu vydobytí exekuci vnu
cenou správou. Proti žalobě, jíž se domáhal vnucený správce na žalované 
splatné činže, namítla žalovaná, že platila úhrnné nájemné na čtyři roky 
60.000 Kč hned po uzavření smlouvy v době, kdy vnucená správa vůbec 
nebyla zahájena. Kromě toho namítla nedostatek aktivní legitimace na 
straně žalobcově, poněvadž jen hypotekární věřitelé by mohli odporovati 
tomu, že žalovaná zaplatila předem vlastníku domu, že vnucený správce, 
vykonávaje jen práva dlužníkova, musí si dáti líbiti všeliká osvobození 
a zproštění, jichž žalovaná dosáhla dříve než byla vnucená správa zahá
jena. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů -
vod y: Pronajímatel může si vymíniti plar~ní činže předem. Zaplatil-li 
však nájemce více, než jednu lhůtu, může to namítati později zapsanému 
hypotekárnímu věřiteli jen, je-Ii to zapsáno v pozemkové knize (§ 1102 
obč. zák). Toto ustanovení jest zvláštním předpisem, jenž má chrániti 
proti škodlivému vybírání činže předem. Jen pravidelné hospodářské vy
bírání užitku pokládá se za odpovídající správné disposici s objektem 
zástavy, jež se dlužníku vyhražuje. Jen takové pravidelné braní užitků 
věřitel, poskytující pozdější hypoteku, béře do počtu. S jiným způsobem 
by věřitel musel počítati jen, bylo-Ii to z pozemkové knihy zřejmé. Ani 
exekuční řád nemá v tomto směru obmezující ustanovení. Předpis § 110 
ex. ř. vztahuje se jen na platy, které v době od povolení a provedení vnu
cené správy byly plněny a pak na všechny platy bez ohledu na jejich splat
nost. Ale ani ustanovení § I 19 ex. ř. nic nevyvrací. Placení činže předem, 
ať se stalo podle úmluvy předchozí, nebo později v dohodě mezi pronají
matelem a nájemcem, jest modifikací práv a povinností příslušejících 
pronajímateli a nájemci a rovná se neplnění a prodlení. Hypotekární vě
řitel jest oprávněn neuznati placení předem a nelze se domnívati, že exe
kuční řád chtěl změniti posavadní právo v jeho neprospěch. § I 10'2 
obč. zák jest pro poskytování úvěru tak důležitý, že nelze míti zal to, že 
exekuční řád chtěl postavení hypotekárních věřitelů, jichž zájmy jinak 
hájí, měniti v jejich neprospěch. Jest proto hypotekární věřitel oprávněn 
i za vnucené správy uplatňovati právo vyhrazené mu podle § I 102 obč. 
zák a i vnucený správce jest oprávněn toto právo realisovati, neboť byl 
soudem ustanoven, by hájil právo hypotekárních věřitelů na užitky ne
movitosti stížené vnucenou správou. Soud pokládá tudíž vnuceného 
správce za oprávněna k žalobě a ježto žalovaná strana nedala si zapla
cení činže předem poznamenati v knize pozemkové, jest povinna platiti 
vnucenému správci. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 
D ů vod y: Žalovaná brání se proti žalobuímu nároku námitkou, že na
jala místnosti za roční nájemné 15.000 Kč na čtyři roky a že nájemné za 
čtyři roky po sjednání smlouvy zaplatila najednou napřed ve výši 
60.000 Kč. Není proto exekutu nic dlužna, proto také není povinna nic 
vnucenému správci, a pokud se tento dovolává ustanovení § 1102 obč. 
zák., není k žalobě oprávněn. Ve sporu jde ve skutečnosti jen o zodpo
vědění otázky, zda vnucený správce jest povolán a oprávněn k tomu, by 
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vymáhal nájemné předem zaplacené, neboť, zodpoví-li se tato otázka 
kladně, jsou bezvýznamné všechny další námitky žalované, ano zapla
cení nájemného předem nebylo v pozemkové knize poznamenáno. Otázku 
tuto zodpovídá býv. nejvyšší soud vídeňský ve svém rozhodnutí, na něž 
se odvolání odvolává, v neprospěch vnuceného správce (čís. 752 úř. sb. 
nová řada Vl.). Odvolací soud tento názor nesdílí. Nájemné patří k užit
kům nemovitosti, na něž se podle § 457 obč. zák. vztahuje zástavní právo 
věřitelovo, zapsané v pozemkové knize. Na užitky z nemovitosti, poku'd 
nejsou splatné, nelze však vésti exekuci jinak, než vnucenou správou ne
movitosli. Zástavní věřitel nemůže tudíž budoucí výtěžky postihnouti ji
nak, než vnucenou správou. S hlediska zástavního věřitele není však užit
kem a výtěžkem nemovitosti jen nájemné v budoucnosti splatné, nýbrž, 
- nebylo-li zaplacení napřed poznamenáno - podle § 1102 obč. zák. 
i nájemné, jež sice již bylo zaplaceno, avšak proti ustanovení§ 1102 
obč. zák. nepřípustnou měrou za čas budoucí. Z úvahy této vyplývá, že 
zástavní věřitel nemůže postihnouti ani »výtěžky nemovitosti« této po
vahy (nájemné předem zaplacené) jinak, než vnucenou správou nemo
vitosti. Nemá-li však zástavní věřitel možnost, postihnouti exekucí ná
jemné, předem zaplacené, jinak, než vnucenou správou, nelze seznati, 
proč by k vymáhání takového nájemného nebyl oprávněn vnucený 
správce, jenž je právě orgánem soudu, který vnucenou správu provádí. 
Tomu neodporuje ustanovení §§ 109 ani 111 ex. ř. Ustanovuje-Ii § 109 
ex. ř. v třetím odstavci, že vnucený správce je oprávněn, vybírati užitky 
»na místě dlužníka«, nelze již z toho dovozovati, že vnucený správce 
může uplatňovati jen taková práva, která by - nebýti vnucené správy -
mohl uplatňovati dlužník, a dovozovati z toho, že vnucený správce nemá 
právo požadovati nájemné předem zaplacené, poněvadž je ani dlužník 
nemůže požadovati. Vnucený správce jest povolán k tomu, by podával 
veškery žaloby, jichž jest třeba k provedení vnucené správy. Vnucená 
správa postibuje však, jak shora bylo dovozeno, i nájemné předem d
placené, a, má-li. býti i po této stránce provedena, jest třeba žaloby, již 
podle § 109 ex. ř. může podati jen vnucený správce. Z ustanovení § 111 
ex. ř. nelze dovoditi, že vnucený správce musí uznati osvobození od po
vinnosti platiti nájemné z důvodu, že bylo před vnucenou správou pře
dem zaplaceno (tento názor projevuje n. př. Dr. Mayr, Právo obligační, 
čtvrté vydání str. 253). Ustanovení to má na mysli existenci nájemních 
a pachtovních smluv, jak zřejmě vyplývá z následující věty o možnosti, 
takové smlouvy za podmínek platných pro to vypověděti, nikterak se 
však nedotýká otázky, zda a které nájemné může vnucený správce poža
dovati. Pro řešení této otázky má zvláštní ustanovení § 119 ex. ř., z ně
hož právě jest patrno, že příjmy budoucně splatné patří bezpodmínečně 
do vnucené správy (tak Neumarrn Kom. k ex. řádu u §§ 111 a 119 ex. ř.) 
a že dlužníkova disposice s nimi, třebaže z doby před zavedením vnuce· 
ného správce, je proti vnucené správě bezúčinná. A takovou bezúčinnou 
disposicí jest také podle platného práva § 1102 obč. zák. - vybrání ná
jemného předem za více než jeden termín nájemní. Bylo by však také 
bezúčelné, přiznati právo žalobní podle § 1102 obč. zák. jen zástavnímu 
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"..' ··V h ra b 10 uvedeno náleží ná\emn,é k užitkům 
vente\! samemu. Jak jlZ s d~ § ~57 obč. zák. s nemOVItostI spoluzava
nemovit?sl! a )es!v?roto ~o e na t to užitky nárok jen potu~, pokud 
zeno. Zasta.vm vellt~l ma p'r~t~ zást~vní věřitel oprávněn vymahah ná
na něho dOjde. Nem te~y ~h nd v o sebe jeho žalobní prosba mUSIla 
jemné předem zaplacene vy ra ne ť' o v~ucené správě. Patl-í-li však 
by se domáhati toho, by bylo zap acen né do v·těžků vnucené správy, 
podle této úvahy nájemné před~md~aťJa~~o ex ř) běžné výdaje, úroky, 
z nichž jest zaprav.lh podle. h?r~. i kového náj·emného přiznati jen vntr 
renty, anuity atd., jest ~yma ~m a dle ex řádu oprávněn podávati ža
cenému správci, neboť Jen ?n jest p? rá~y podle názoru odvolacího 
loby, potřebné k proved~m v~ucenl~ s~dání· této žalo'by oprávně~ .. Ná-, 
soudu jest proto vnuceny. spr,,;~ce ,P ajednou předem za celý naJemm , 
mitka žalované, že zaplal!l~ ~~Je~ne Pedluženosti tím méně o vnucené 
čas, nemajíc tušení o dluzm ove ~\ 1102 obč. zák. významu. Žal~
správě, nemá vzhledem k ustanovem ní nemůže předchozímu za
vaná přehlížj! ž~ p:ávě podl~/~hotopf:~:~r;~ájemného předem a pozd~j
stavnímu věnteh vubec nan.tl a 1 za h ste·no zda měla či nemel a 
šímu jen, bylo-li poznavm~na~o. Jest ~rot~s~i Oz ~st~novení § 1102 o,bč: 
žalovaná tu~ení o ~lu;m~kovel pre~;~~1r:u libovolně dlouhými plat~bmU:l 
zák .. však dale ,;yplyva, ze ~e ze s házeti zákon na škodu zástavmch ve
termmy smluvne .ustanov~nYn:l ?bc , c stanoveny a byl-li pronajat ob
řilelů. Nebyly-ll jednotl!ve telmmy r\e 1102 obč. zák. těchto několIk let 
jekt na několik let, nem tu ve. su:ys ft bní lhůty jest tu stanoviti podle 
»jedinou lhůtou platební«! nJ:b~z p tle stí A tu jak jest notorické, platí 
§ 1100 obč. zák. podle mlstmc zvy ~ .. vce' musí podle toho uznal! 
lhůty čtvrtlet!!í 1! nájmu ~h~t~ V;~~~?o sE~~tletí, neboť takto s~ obvykvl~ 
sice zaplace~l p:ede~ za . však uznati placení předem pro cas dal Sl, 
nt apřed lh~~ ~paí:fn~~' ťe~~~s~o zavedení vnucené správy. 
. J. za l' . 

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

núvody: 

v. ". ·ímatel vymíniti placení ~ájen.t-
Podle § 1102 ob~. ~ak. mu~edsl ~~~~lch). Zaplatil-li však nájem~lk 

ného předem (ve lhutach, ku?~e ~. J ůže lacení to namítati hypotekar: 
předem více než je~nu lhut~l cmzl, m vér:uu vlastníku jen tehdy, bylo:h 
nímu věřiteli pozdějI zapsanemku, n~bko nOe Z toho vyplývá že náJemmk 

, t veno v pozem ove mz. ' . v dem 
placem o vy~nac v' v.š • hypotekárnímu věřiteli zaplacem pre 
nemŮže namlÍal! dnve} lml! 'b anI· pozděJ·šímu nebylo-\! zapla-v .. , . . . lhuty vU ec a· '. v . bV • k 
více nez\! jedne naJemm . (tak i Klang Komentar k o c. za , 
cení v pozemkové knize pozna~enano k o ak 'majíc za to že dřívěj-
1924, str. 54). My!něldOh1~fJeá~;Zá~~~e tůfe p!ostaviti, nežpozdějšíh?, 
šího zástavmho vente e c e ~ 'knihovního i exekučního, obra
což by se příčilo ce~ému system;, p!ava knihy veřejné«. Nesporno jest, 
žejícímu se. v :ásad~ »vchr~m~l ík~v~o~~ zaplatila nájemné roční 15;000 
že žalovana, as t,;rdl, ze vda\ n . 1 cení to vůbec v knize pqzemkove po, , 
Kč předem na čtyn leta, ne a a Sl p a 47' 
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znamenati. Neobstojí tudíŽ·d rá " v 
dávka Josefa J-a 30.000 Kč J p~ ~fl nazor, ·ze ana hypotekární pohle
v pozemkové knize zapsán~ d7íve erouv sev vede ,,:nucená v správa, byla 
smlo~~u, v nemÍtže se vymáhající věř{tet~z z~o~ana uzavre~~ nájemní 
nou JlZ predem zaplacené platila znovu ~l1J?a a ~ toho, by naJemne jed
o vymáhajícího hypotekárního věřitele . 'beJ~ie vsak v ~ouzené:n případě 
se zalobami domáhá na žl' ' ny r;; o vnuc~neho spravce, který 
jemních po 3.000 Kč, sPla~Ý~~~n~ar~cem dvou c!~~·t1etních IhM ná
zavede~í ja~o vnuceného správce (3. Če~;:~cg2~/- ~IJ~a 1929 po jeho 
vn~ceny spravce jako orgán soudu (rozh, čís 5173 'b eJ e am o ~o, :da 
udeleneho mu v §§ 109 a 119 ex v, ." v S . n. s.), mocI prava 
nárok na toto nájemné· jeho akr . ,r., Je;;t opl,avnen uplatňovati žalobou 
případě nepochybné jde tu . e IV~I opravnem ke sporu jest v souzeném 
jemníkově že zaplatil náJ·emJn? vO v~, zda ,mu přísluší proti námitce ná-
b J, v I cmzl na vIce než J·ed ,. 'b·' 

o rana, pnslnsející podle § 1102 bV 'k h ,po paJemm o dobl, 
savadní soudní praxe mu práv t o~. fa . }P?,tekarmmu věřiteli, Dov 
ex. ř., podle něhož povolenI' V

O 
UO u~lra a) op~raJ1c se o ustanovení § III .. v ,. n cene spravy Jest be __ o ku ., 

JlZ naJemní smlouvy ohledně spra " ..z UClO na trvaJlcí 
předpisu, že vnucený správce vst:o~~ne neI?oVltoslI, vyvo:,.ujíc :' tohoto 
Jest JImi vázán právě tak ·ako dl p)e do techto smluv naJemmch a že 
přijal-li dlužník od nájem~íka n~ímk., V>:.v~zovala z ,tohoto předpisu, že 
nemůže vnucený správce ná' emn' e~.?e. pre em na vlce,lhM nájemních, 
vati, poněvadž bv je ani dlu1ník e JIZ Jednovu zaplacene znova požado
(zejmé~a nález ~e dne 25. listop:g~v~6:t:~do~~~ ?:mo~l, a, vyslovil 
vnu~eny ~pr~vce, nejsa plnomocníkem ani dt~~· 'k ,uredm sv~lrky)" že 
nem opravnen k obraně vyhr v '§ :m ovym am ventelovym 
řiteli. Není však důvodu vykl~~e~~ v ~ 02 §bc. zák. hypotékárnímu vě: 
zI?ěněn neb omezen předpis hm~t~lh~e !r~va U II ;~2 \ ~ak, ,že byl jím 
nazoru projeveného v Klangově kome t.v· k bV , o c. zak.). Podle 
řečená věta § III ex ř že vnu ' n ~n o c. zak. str. 55 znamená 
musí Uznati jen, pok~d jde o do~~nYe ~~~atvce, d?savadní v~mlo,uvy nájemní 
['IS t,en vykládati jako derogaci § Ilh2 ~yan\ a Jes~usl pry proto před
ntelu. Tím že třetí dílčí novel . o c. za. aneho na ochranu vě
nez~ěněný: ač by I praxí VYklád~:ja~~Cr:~I~ ~ } ~ 02 obč. Z?k. v podstatě 
nutI k výkladu, že exekuční řád onech c~s ecne ero~ova,ny § III ex. ř., 
nos~i..!o.mu nasvědčuje i dOSlo/§ 1l9

a
ex§ / 1~2dobc. zak. v pl?é úči?: 

k vytezkum vnucené správ řC v·· o I~ § 119 ex, r., patn 
již splatné, avšak dosud ne~yhr1:1 .:k~~s~ z~y.edem. ~nuceného správce 
P9 0ct.evzdání nemovitostí správci 'slanou spPIll~Y' ]e~~edv budoucno~~ 
presne rozeznává mezi řC m v , a nyml. re plS ten ludlz 
přís~ušejí k výtěžkům s~rlv!j~n~a~~:~~e~:~~lsP~á~Y)iŽ sPlatnými,~teré 
ktere se stanou splatnými v budoucnu - Yd y,rany, a :nezl prl]my, 
p~tří k výtěžkům správy vžd bez rozlo zave em vnuc~ne, spr~vy; ty 
Predpis tento platí beze všeh! omezení I~, :-,~a o byli- vyDrany Cll! mc. 
jemné i pachtovné s lat ,··v d . ~nlmum em patří tudíž ná-

~~~a~~~i.lod:;~sYlfr~~~:)J~~~~;:0~~~~~1~::t~:~I:~~~l:f~~flit 
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po zavedení vnuceného správce, učiněné před jeho zavedením, jsou tedy 
pro vnuceného správce bez účinku (Neumann komentář k § 119 ex. ř. 
str. 438), což nasvědčuje neomezené platnosti § 1102 obč. zák. Naproti 
tornu jest platné zapravení nebo postup nejblíže splatné nájemní činže, 
stala-li se dlužníkem před zavedením vnucené správy, stalo-li se zapla
cení dříve, než nájemník byl zpraven o zavedení vnucené správy (Neuv 
mann § 103 str. 403 a 404). S názorem tím souhlasí i prof. Hora (sou
stava exekučního práva 1930 str. 118) uváděje, že jest nepochybné, že 
předpisem § III ex. ř. nechtěl zákon dáti dlužníkovi disposici s nájem
ným nedospělým ještě v době zahájení vnucené správy a rovněž ne s ná.
jemným sice v době té již splatným, ale dosud dlužníkem nevybraným, 
jakž plyne z § 119 ex. ř. (opačně Ehrenzweig. Das Recht der Schuld
verhiiltnisse, str. 453). Podle exekučního řádu není ochrana hypotekár
nich věřitelů proti placení předem budoucích nájemních lhůt bez zave
dení vnucené správy dobře myslitelná. Žaloba hypotékárního věřitele 
proti nájemníku by musila zníti a) na určení, že placení nájemného ná
jemníkem dlužníku předem jest proti hypotékárnímu věřiteli bezúčinné 
a b) že jest povinen nájemník zaplatiti nájemné k rukám vnuceného 
správce znova (viz rozhodnutí vídeňského nejvyššího soudu z 8. března 
1927, Zentralblatl 45 čís. 160, str. 387 až 390 s poznámkami Petschka). 
Takovouto obtížnou úpravu žaloby při vymáhání hypotekární pohle
dávky exekucí na nájemné zákonodárce jistě nezamýšlel a ani zamýšleti 
nemohl. Jest proto přisvědčiti právnímu názoru nižších soudů, že jest 
vnucený správce oprávněn při opětném vymáhání nájemných splátek 
předem do budoucna dlužníku zaplacených k obraně po rozumu § 1102 
obč. zák. To platí, ana při vydání občanského zákoníka vnucená správa 
předpokládala, že ji předcházel jako první exekuční stupeň vklad exe
kučního práva zástavního potud, pokud vymohl vnucenou správu věřitel, 
jehož zástavní právo jest již do pozemkové knihy vloženo, neboť v tomto 
případě používá pak vnucený správce, jako orgán soudní, jen obrany, 
která přísluší podle § 1102 obč. zák. hypotekárnímu věřiteli proti ná
mitce nájemníkově tam zmíněné. Lze, poněvadž v souzeném případě 
vymáhající věřitel jest současně hypotekárním věřitelem, zůstaviti neře
šenou otázku, zda a v jaké míře přísluší táž obrana úkojnému právu 
vnuceného správce při vnucené správě nemovitosti, byla-li vydobyta 
vymáhajícím věřitelem, kterému knihovní zástavní právo k nemovitosti 
nepřísluší. Námitka žalované, že zaplatila již v lednu 1929 nájemné na 
4 lela předem, tudíž neobstojí, neboť vnucenému správci by mohla 
s účinkem namítati jen zaplacení činží splatných I. ledna a I. dubna 
1929, jakožto nájemních lhůt nejblíže splatných po uzavření nájemní 
smlouvy, nikoli však lhůt pozdějších v čas zavedení vnuceného správce 
dosud nesplatných, o něž je právě žalováno. Nižší soudy posoudily tedy 
v podstatě věc správně po stránce právní a nemohlo proto dovolání býti 
vyhověno. o 

! 

I" ,~ 

I
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~í~ .. lt)1:j25. 

y~rovnací spnívce jest práv z náhrady škody, způsobené tím že bez 
dluzmkova souhlasu prodal pod cenou jeho věCi Lho t . , ! . 

nacím dlužníkem byla společnost v likvidaci. .' s eJno, ze vyrov-

(Rozh. ze dne 28. května 1931, Rv I 745/30.) 

. O jmění v~ř~tné ~bchoqní společnosti v likvidaci bylo ne' rve zahá
Jeno vyrovnacl .n.ze!ll (vyrovnacím správcem bvl žalovan' JPD' Ch 
napotom ?yln~ Její Jmění vyhlášen úpadek. Za vyrovnacího fízen~' proci!] 
?rOVnaCI spravce, bez souhlasu společníků L-ovi věci (cementář kO 

p~~{lt:~~t~~vr~' 6:l0~h~~v~ ~~d~~ld~r~~:~~~l ~eě~r;~~e ÚP!ldk~V~ 
skody, tvrde, že prodané věci měly cenu 18837 K' P o .nahrady 
p . tl" . c. r o c e s n I s o u d 
ža~:v~~éh~ b~.ec~_~a~ ~~~~ní ~árOkh.duZ·vodeI? po právu a ~vedl ohledně 

dl' . L . o e c . avmem Dr. Ch-a Jest v tom že 
~~~tí a b V~~l ze -OVl, neop,at!i~ si souhlas společníků. Bylo jeho po~in-
kt ,y kl' dPtal sp~lec~!ku, zda souhlasí s prodejem za cenu 8 500 Kč 

erou po a al za pnmerenou t ť ". . . , 
máhali inseráty nalézti kupce.' J~k l~ sf.l~i am ose S~l1)1 sp?lečníci na
poptával se svědek J' 't' 'd d' yp Y z vypovedl svedka Ch-a, 

. . es e pre pro eJem forem I -ovi u D Ch b 1 

g~;;;Ýi~~J~ějgró Cd\a o r~žcá1~t~ ~id ~~p~~~~ý n::1!~~k bpY}~dl~j ~yl Yc~ 
N' '" vr I. 

e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání a odvětil k dovolání Ch-a 

v důvodech: 

Pokud jde o dovolací důvod ,<, 503" 4 ' 
~;~ovananCelmo se,P~ávce oPtrávněn, pr~dati ~~~ent~ř~kh~:!~l d~~~i~fl dl~~~ 
" m mc na om okolnost že dlu" b 1 rk '. . 
h.yhne~odhla tato okolnost odúvod~iti obd~~~~e o~U~i~ pl ř~~dpal.cslu; ZuoepjmdekOna 
ve o ra u na souzený p" d ChCI ľ 'o a 0-

~~~~y ~~~~i~k ~; sle'ln~tgh~~o~~l~i ~1~rf;~k~~C~ej!~:c~hf:~~n~~;~1 
soudy jeho zavině~í 'ež ho činí z me a J'rayem v t~m spatrovaly nižší 
žalující straně tímtd Jednáním D odf.0v~dnymo za skodu,o ~působen?u 
př~fině na zd~jší rozho~nutí, ~veř~j~ě~~lv:ij,m:e~ ~~~0~~:a2~~; ~~o 
~e~l~č o ofrKfeJ vyrovnacnn správcem. Poukazuje-li dovolatel' k tom~ ž~ 
i;Pl"aso m, o aox Sl· potvrdIl, ž~ společníci firmy s prodejem zásadně ~ou-

I, plezlra, ze nerozhoduje co p t d'l M O o , 
nižší soudy činností v § 272 'ř .0 vr I . ax ., ,nyb;z, c~. zjistily 
s prodejem ještě neznam o c. . s. Jim vymezenou, a ze zasadm souhlas 

.
kkterá , P?dle zjištění nižŠí~~ s~~1~s ~f~~pd~t~dal~a uarnčlitou lkupn} cenu, 
s utecne. . po ovme ceny 
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čís. 10826. 

Věci podvodně vylákané nejsou věcmi sverenyml ve smyslu § 367 
obč. zák. a lze je vindikovati i proti bezelstnému nabyvateli. 

(Rozh. ze dne 28. května 1931, Rv 1719/31.) 

Žalobce prodal Marii B-ové jízdní kolo za 800 Kč s výhradou vlast
nictví a vydal jí je, když mu zaplatila 200 Kč, ana mu předstírala, že 
jest rolnicí. Marie B-ová dala kolo do komise Ch-ovi, by je prodal za 
800 Kč a Ch. je pro,dal za 800 Kč žalovanému. Žalobu o' uznání vlast
nictví ke kolu a o jeho vydání pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
zamítl, dospěv k závěru, že žalovaný nabyl kola bezelstně a úplatně 
od druhého dúvěrníka a že tudíž nabyl ke kolu vlastnictví podle § 367 
obč. zák. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: § 367 
oĎč. zák. ustanovuje, že vlastnická žaloba nemůže býti vznesena na 
bezelstného držitele věci movité, dokáže-li, že věci nabyl buď ve veřejné 
dražbě neb od živnostníka k prodeji oprávněného neho za plat od toho, 
komu ji žalobce svěřil. V souzeném případě jest tudíž řešiti otázku, 
zda Richard Ch., od něhož žalovaný kolo koupil, měl kolo svěřeno ve 
smyslu onoho zákonného ustanovení od Marie B-ové, a zda mu tato 
kolo mohla svěřiti. - Nejprve jest se zabývati poměrem, který vznikl 
prodejem kola mezi žalobcem a Marií B-ovou. Soud odvolací sdílí názor 
odvolatelova odpúrce, že svěření věci předpokládá, by vindikovaná věc 
přešla do držby s VÍllí, a to zcela svobodnou vúIí vlastníkovou. Je zkou
mati, zda se tak stalo i v souzeném případě. Rozsudkem trestního soudu 
byla odsouzena Marie B-ová pro podvodné vylákání kola na žalobci; 
poněvadž rozhodnutí této právní rozepře závisí podle názoru odvola
cího soudu na důkazu a připočtení trestného činu právě zmíněného, jest 
soud právoplatným trestním rozsudkem, jeho obsahem podle § 268 
c. ř. s. vázán. - Vzhledem k tomu osvojuje si odvolací soud právní 
názor odvolatelúv, že se v souzeném případě svěření kola žalobcem 
Marii B-ové nestalo; žalobce totiž jen proto B-ové kolo vydal, že se mu 
vydávala za rolnici, jeho vúle k převodu držby kola na B~ovou nebyla 
svobodná, nýbrž byla ovlivněna lstivým jednáním B-ové, prokázaným 
trestním řízením, skončivším také jejím odsouzením pro podvod. Toto 
její lstivé jednání začalo hned tehdy, když vyjednávala se žalobcem 
o koupi a o odevzdání kola, takže již v té době byla žalobcova vúle ovliv
něna - a nelze proto právem tvrditi, že žalohce, odevzdav tehdy Marii 
B-ové kolo do vlastnictví, kolo to jí ve smyslu zákona svěřil. Neměla-li 
však B-ová kolo svěřeno, ježto je podvodl!ě vylákala, nemohla je ani 
sama svěřiti Richardu Ch-ovi; správně v tom směru poukazuje odvolatel 
k ustanovení § 442 obč. zák., že nikdo nemÍlže více práva postoupiti než 
má sám (viz též § 1394 obč. zák.). - Kolo odevzdané B,ovou .Chcovi 
k prodeji nebylo tudíž Ch-ovi svěřeno Ve smyslu zákona - a nemúže 
proto žalovaný, který kolo od Ch-a koupil, právem dovolávati se usta-

, 
!. 
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novení § 367 obč zák b 
nehodí. .., ne oť jde o případ, na ktery· 

se ustanovení to 
Nejvyšší s· d 

o u nevyhověl dovolání. 
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zákona »poněvadž u povinné strany nebyly nalezeny žádné veCI« vy
plývá, že slovem věci jest míněno jen movité jmění. Z úmyslu zákono
dárce, co nejdříve uspokojiti věřitele a při tom šetřiti co nejvíce dlužníka, 
vyplývá dále, že vymáhající věřitel může žádati vyjevovací přísahu již 
před zahájením, po případě před skončením exekuce na nemovitosti 
anebo na jiná práva dlužníkova (sb. n. s. 3167). 

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

Důvody: 

J de o uložení vyjevovací přísahy dlužníku, u něhož exekuce vedená 
na movitosti k zajištění peněžité pohledávky neměla patřičného vý
sledku. Jak vidno z § 374 ex. ř., není vyjevovací přísaha uvedena mezi 
prostředky, jež tu jsou vypočteny výčetmo jako jediné přípustné exe
kuční prostředky k zajištění peněžitých pohledávek. Z toho plyne, že 
vyjevovací přísaha na základě bezvýsledné exekuce zajišťovací nemá 
místa. Také hledí-li se k účelu a povaze vyjevovací přísahy jako nej
zazšího a nejkrajnějšího exekučního prostředku, jenž se těžce dotýká 
dlužníka, nelze míti za to jinak, než že zákonodárce neměl v úmyslu 
na základě neúspěšné exekuce k zajištění připustiti vyjevovací přísahu, 
ano tu o oprávněnosti vymáhané pohledávky není ještě konečné právo
platné rozhodnutí. Dovolávati se ustanovení § 402 ex. ř. pro přípustnost 
vyjevovací přísahy v případě exekuce k zajištění nelze, neboť tím byla 
by uznána přípustnost vyjevovací přísahy i při bewýsledných proza
tímních opatřeních, o čemž, že to jest vyloučeno, není pochybnosti. Toto 
stanovisko zaujal již bývalý nejvyšší soud ve Vídni v rozhodnutí Ol. U. 
n. ř. 4700, pak v rozhodnutí ze dne 26. dubna 1916, Rl 410/16 Z. Bl. 
1917 čís. 220, a jest uvedený názor také stanoviskem tohoto nejvyššího 
soudu v rozhodnutí uveřejněném ve sb. n. s. pod čís. 3583, od něhož 
se v projednávaném případě odchýliti neshledává dovolací soud příčiny. 
Uložil tedy rekursní soud napadeným usnesením vyjevovací přísahu do
volacímu rekurentovi neprávem. Co se týče druhého, dovolacím reku
rentem proti uložení vyjevovací přísahy uváděného důvodu, že totiž 
navrhovatelka vede proti němu také exekuci na nemovitosti a na jeho 
podíl u firmy Š. a že bez vyčkání výsledku těchto exekucí nelze na něho 
nastupovati vyjevovací přísahou, netřeba se důvodem tím blíže zabývati, 
ano návrhu na vyjevovací přísahu nebylo již z důvodu v předu uvede
ného vyhověti. Podotýká se jen, že dúvod ten nedopadá a odkazuje se, 
co se toho týče, na zákonu a ustálené judikatuře (srovnej jud. čís. 227 
Ol. U. n. ř. 7438, sb. n. s. 3167) odpovídající dúvody napadeného usne
sení, jimiž názor dovolacího rekurerita o nepřípustnosti uložení vyjevo
vací přísahy z uváděného jím dúvodu je případně vyvrácen. 

čls. 10828. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
Členy družstva pro chov a zpeněženi hospodářského zviřectva ne

mohou se státi, kdož pracuji o povznesení zemědělstvi a o povzneseni 
chovu hospodářského zvlřectva. 
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členství v družstvu přest' ' . uvedených v § 5 zákona (v' :tva jen, nastane-Ii některý ze tří případů 
za svého členství pozbyl čl~n;~' :;!~::~tl~YIOUčení); nestačí, že člen 

(Rozh, ze dne 29. května 1931, R 1339/31.) 

~ e j s tří k o v Ý s o u d vrátil k dl' , • ,. 
dru.zstva pro chov a zpeněžení hos ~p.n~~h opoy.eď zaplsu firmy 
z tec~to d ů vod ů: Ustanov n' § lO ars e o zVlrec!va mimo jiné 
lost; c!enské jest jednak neurč~t~ a ti sml?uvy, poku?, se týče způsobi
valll, Jednak nepřípustné pročož a) m zPu~orle k pnpadnému zneuží
osoby, ... ,. chovem ,>h~spodářskéh prvm~ J~ JO větu t~st doplniti takto: 
h' aby odpovídal přesně a jasně od~ta~~~r~c v§a 2

a 
/yere« se zabývající 

ou vetu "nebo které pracují , . • .eze smlouvy, b) dru-
vznesení chovu hospod~l"skéh o P?,~ZneSelll ,zemedelství, zejména o po-

lou
"t' 'I'k' ' < o ZVlrectva« Jest z ust ' , Cl I, Je 1 oz Je tak nenrčitého a širokéh ' an?Velll toho vy-

vykl~d ustanovení toho mohl rozšiřov f 'I o kvyznan:u, ze by extensivní 
Idere by nebyly ani býti odl tal ~ ens ou zpusobllost i na osoby 

. v ,,! pes avu sveho nemohl • , ' ~:ova,nl podnIku přímo k vÍlli d' ,.. y n31,spolecnem pro-
d~rstvl, osobní spolučinností súča~~nfn~r~ a~IIC~ vlastlll zlv~osti, hospo
lecenstvech a mm nař ze dn 17 I d 'IJ vyzadule § I zakona o spo
ano jde v podstaÚ o družst:o z' ': ~a ?OO, čís. 4.věstníku miu, sprav, 
podářství chovem hospodářskéh eme~~ls~e, k pO~l2ore zeI?ědělského hos: 
pouze a jediné zemědělci rolní~i zv~ec va a ~yere zakladané, na němž 
ye svém hospodářství sk~tečně ,c .0veI? z~l:ectva hospodářského se 
Jako členové; z těchto důvodÍl je:t~~s!n.~val;cI, m?~ou býti súčastnění 
stva zvoleného krajského ta 'emní e c ens Vl a uc~st ,do představen
lllsace) Josefa M-a v tomt~ druž~~ strany (stavovske 1 politické orga
Josef M, platně členem družstva ~u vyl?ucena a nemÍlže, se proto ani 
)ako takový do rejstříku zapsán ~,leh~~redstav~nstva stati, zůstati a 
Jest doplniti odstavcem dalším ž .~ 1. ~ anov~n: § 4 stanov družstva 
pozbude způsobilosti členské ~ §e ~ ~~StVI POZt~YV~ osoba, jež za členství 
k o V ý. S o u d nevyhověl. .D ů vod a~ov vy cene;. R~zkladu rej st ř í-
9pakuJ.e soud, že členy družstva o~i a ,~k~d se tyce ,uprav] § 3 stanov 
L z, ~§ I cit. zák, o min, nař, Čí~. 4/{9Ó~1 5' t

se 
o zakon CIS, 70/1873 

platne a po zákonu státi jen zá'c . toV ves n, mlI~~ sp,rav,) mohou se 
společné svépomocné osobní či~ m~l ez~ hospodar~ke base, kteří ve 
r;aP5'máhají, svůj vlastní výdělek nO~d o~:e,I?u vlastlllm,u hospodářství 
aruz~te~nictví »svépomoc sPolečníků/' k Jl ~e zak~~dn~ zas,~dou vš~ho 
sdruzelll.a podniku družstevního., neboť Ja,~ o~podars~e~o uce!e <;eleho 
ke spolecné hospodářské činnosti pod/a ?!1 ple,~pokl:"da sdruzelll osob 
nost -hospodářství _ jejich h t' OruJlSI piln:O JeJIch vlastní živ
os~b~ jiného hospodářského zákla~~ n~ego.m~ryh ~oz/rayě ~ylučuie, by 
prave, povznesení vlastního hospodÚskéh J1l1t, en k en~l a uI?yslu, než 
stevlllm podniku byly vůbec účast t Od s av~: P, o cle~ove na druž
se mohly státi členv Soud poukaz ~y a e. V ta~e, tI eba Jen výjimečně 
(Dr, Ant. Hůlka)' ~veřejněny' v ~~~~~.Plrk' !1ahcldane~ »Po~em družstva« e s yc ruzstevllIch listech ze 
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dne 9, srpna 1929, str. 532-533 a rozhodnutí nejvy'ššího Goudu čís. 2605, 
5249, 5264 sb" kde stejně s tímto projeveno stanovisko shodné s vý
kladem zákona uvedeným již v odůvodnění napadeného usnesení. Jinai{ 
by tomu ovšem bylo při organisaci ~amýšleného sdružení osob podle 
všeobecného spolkového zákona, kde by přípustnost různorodých členů 
(čestných, zal<lftdaiících, phspívajících a vlastních činnýCh) nijak v po
Chybnost brána býti nemohla, Podle opovědi však osoby takové, jež jen 
,.pracují o povznesení zemědělství a zvláště povznesení chovu hospo
dářského zvířectva«, které by jen ideově, po případě účastí jen kapi
tálovou (svým vkladem) a morálním vlivem, svými životními a odbor
nými zkušenostmi _ radami - s družstvem tím spolupracovaly - jak 
v rozkladu jest uvedeno -, kteréž by však ani nemohly dle svého po
volání, zaměstnání a své hospodářské base přímo hospodářsky a ve 
vlastním hmotném zájmu na předmětu podniku podle zásad svépomoci 
spolupracovati, nemohou se platně státi členy tohoto zamýšleného ze,
mědělského družstva, tím také ovšem nikoliv členy jeho představenstva 
a to ani výjimečně, jelikož způsobilost členská může býti určena jen 
jednotně, A v těchto právě směrech musí obmezení - ohraničení -
způsobilosti členské dojíti výslovného a přesného výrazu již ve stano
vách, by bylo znemožněno každé rozšíření členství na osoby přímo 
na předmětu podniku družstevním hospodáhky, majetkově, hmotnými 
zájmy nesúčastněné a s požadavky § I zák, o družstvech i nař, čís, 
4/1900 min, sprav, s podstatnou, stěžejní základnou družstevnictví ne
slučitelné, Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu, D ů vod y: Ke 
správným stavu věci a zákonu vyhovujícím důvodům napadeného usne
sení d01dádá se jen ještě toto: Ze znění firemního ve spojení s článkem 3 
stanov vyplývá, že se členy družstva mohou státi jen osoby, které se 
zabývají chovem hospodářského zvířectva a zvěře, Z toho následuje, že 
nemohou býti členy tohoto družstva osoby, které těmto podmínkám ne
vyhovují. Důsledkem toho není přípustné, by se staly členy družstva 
též osoby, které pracují o povznesení zemědělství a o povznesení chovu 
hospodářského zvířectva, Právem proto žádá prvy soud, by dotyčné 
ustanovení bylo z § 3 stanov vypuštěno I požadavek rejstříkového 
soudu, by § 4 stanov byl doplněn dalším odstavcem, že členství po· 
zbývá osoba jež za členství pozbude způsobilosti členské v § 3 vytčené, 
jest po prá;u, neboť jest přirozeno, že osoby, které se přestaly zabývati 
chovem hospodářského zvířectva a zvěře, nemohou na dále býti členy 
tohoto družstva, a důsledek toho jest, že musí stanovy míti ustanovení 
o zániku členství takovýchto osob, což vyjádřiti možno jen tím, že se 
do § 4 stanov pojme ustanovení, že členství pozbývá osoba, jež za 
členství pozbude členské způsobilosti. Právem proto žádá rejstříkový 
soud doplnění § 4 stanov ve směru právě vytčeném, 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu potud, že změnil 
l1

a
padené usnesení v ten smysl, že schází s příkazu, by bylo ustanov~ní 

§ 4 stanov družstva doplněno dalším odstavcem, že členství pozbyvá 
osoba, jež za svého členství pozbude způsobilosti členské, vytčené v § 3 
stanov; jinak dovolacímu rekursu nevyhověL 
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DŮVOdy: 

P?kUd nižši soudy učinil '. " , 
~te~ntho rejstříku závislým nI n~~I~ tVOl"!Clho se družstva do společen_ 
cep~m ~ usnese~í rejstfíkového soul:ave ~ 3 stanov ve smyslu nazna_ 
J1z jen Jde, nent to ani ve zřej'mé ' zeJmena v odstavci bl o kter' 
a nesběhla st"· m rozporu se zák . ' y 

~ri~~~i":~~:~;~ffJ:~!i~:~~~!:,~~~g~~ 
po b' em pozadavek -doplnění stanov v- § 4 te zrejtaem rozporu se 

z. y~a osoba, jež za svého čle Iv' v en rozum, že členství 
yytc~ne v § 3. stanov. Zákon ze dn~s9 Id p;zbude zP~sobiIosti členské, 
nzuje, v § 5, ze společetistevní smlo . u r;a 1873, ClS. 70 ř. zák. na
pod;nln~y vstupu členů sPolečenstvaU7 ~~Sl o?~ahovati mimo jiné táké 
vent o. JIch odpadnutí (výstupem s' r~ oz lb pnpadná zvláštní ustano
naz~aceno, že členství přestává .' m I ane o v)'loučením). Tím 'est 
padu (mimo zvláštní pfípady u jen, r;astane-h nekterý z těchto tří tří 
stanovami mohou býti učiněna ,prave~~ v, § § 59 a 83 zák. družst) a ž~ 
Nemů~e tedy člen řádně členI~~, zVlastn!, opatření pro ten který pří ad 
za t:v~ní svého členství pozbyl č\e~a~FsI ,pozbýti. členství již tímP ž~ . 
zemedelcem, zabývajícím se ch s he ZPUS?!>II~sÍJ, totiž přestal býti 
Nelze Sice popříti že se členů ktv~;n • ospodarskeho zvířectva a zvěře 
f~k cho,:~m hospodářského zvdect~~1 tes!~h býti z~n;ědělci zabývajícími 
y atl ~cel druzstva, totiž na omáh' ,zvere, !ledotyka a nemůže již do-

a
t 

zpenežení hospodářského ~vířect:ant vla~t.nlm(u hospodaření při chovu 
s .av může býti jen přechodn' a a zvere ,§ ,2 stanov), než tento 
preds/avenstvu, by uvážilo n[má fUd~. \konkretntm případě vždy na 
~t~';;pkldYby člen, pozbyvší' trvale -čle~~~~1 ~por~eln~tvedsmYSIU §.4 sta-

I . so I o, I, obrovo lne nevy-

tís. 10829. 

Skrývá-Ii se vlastní ma 'i/el z' _ 
pOuhé »a spol.« a pouhý fi!l1rant~Odu ':.ereJné obchOdnJ společnosti za 
řený)ménem, jež v Obchod~Jm stykeze vsec Společenských práv obda
své Jméno, nelze povoliti takové zn ~ 1!~~YIO zvuku, má dáti spoiečnosti 
valo liteře zákona. em Irmy, i kdyby formálně vyhovo-

(Rozh. ze dne 29. května 1931, R I 390/31.) 

R~jstříkový soud nev h -I ' " . 
kovsky a Syn« proti zamýšlené br~tk lna;nlikam firmy» Prokop Skor
v Humpolci«. D ů vod : Zakro" o o aCI Irmy ,,,Skorkovský a spol. 
protokolaci firmy Skork:vský a s~~tfl~aJodala ~amlÍky 'pf?t.i, zamýšlené 
starou firmou a proto prý s k . un:~olc! proto, ze JeJ! firma jest 
lané firmě "Skorkovský a s;ol ons~menh myh.~ ,:,dresují dopisy jí zasÍ-

. v umpolcl«, Clmz bude docházeti a také 
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již dochází k omylům a že tudíž, jak z obsahu námitek lze souditi, firma 
Skorkovský a spol. v Humpolci se od její firmy zřetelně neliší. Podle 
čl. 17 obchod. zák. firma veřejné obchodní společnosti, nejsou-li do ní 
pojata jména všech společníků, obsahovati musí alespoň jméno jednoho 
ze společníků s přídavkem naznačujícím, že jest tu společnost. Podle 
čl. 20 téhož zákona nová firma musí se zřejmě lišiti ode všech firem, 
které v témž místě nebo v téže obci již jsou a do obchodního rejstříku 
byly zapsány. V projednávaném případě veřejní společníci Jan Karel 
Skorkovský, soukromník v Humpolci a Miloš Karel Josef Poláček, tex· 
tilní technik v Humpolci opověděli k zápisu do obchodního rejstříku ve· 
řejnou obchodní společnost pod firmou »Skorkovský a spol. v Hum
polci«. Zákonným předpisům shora uvedeným znění firmy »Skorkovský 
a spol. v Humpolci« v každém směru vyhovuje, neboť ve znění firmy jest 
uvedeno, jak článek 17, obchod. zákona přímo nařizuje ("musí«), jméno 
jednoho ze společníků s přídavkem naznačujícím, že je tu společnost 
(»a spol.,<). I předpisu článku 20 obch. zák. učiněno zadost, neboť firma 
Skorkovský a spol. v Humpolci zřetelně se liší od firem v rejstříku se 
sídlem v Humpolci již zapsaných, již tím, že ve znění firmy je dodatek 
"y Humpolci«. V obchodním rejstříku jsou zapsány firmy: "Prokop 
Skorkovský a syn« - pak» Jaroslav Skorkovský« - -dále "Adolf Skor
kovský« - a posléze,,]. Skorkovský« (veřejná obchodní společnost). 
Jak z firemních spisů posledních třech firem zjištěno žadatelka proti pro
tokolaci firem těch svého času nevznesla námitky. Okolnost, že použí
vání firmy "Skorkovský a spol., v Humpolci« v obchodním styku mohlo 
by vésti k záměně za firmu» Prokop Skorkovský a syn« není směrodatná 
a rozhodná, ježto pro povolení firmy rozhodují jen předpisy obchodního 
zákona a podle nich uvedená firma jest přípustná. Ježto znění firmy 
"Skorkovský a spol., v Humpolci« o,dpovídá předpisům obchodního zá
kona nebylo námitkám vyhověno. Podotýká se, že usnesením ze dne 15. 
listopadu 1930 byla také firma »Skorkovský a spol., v Humpolci« do ob
chodního rejstříku zapsána. Rek u r sní s o u d napadené usnesení 
potvrdil. D Ů vod y: Ke správným stavu věci i zákonu vyhovujícím dů
vodům napadeného usnesení dodává se jen ještě toto: Jde jen o to, zda 
nově zapsaná firma "Skorkovský a spol.« v Humpolci vyhovuje ustano
vení čl. 20 obchod. zák. totiž, že se zřetelně liší od všech firem, které 
v témže místě již jsou a do rejstříku byly zapsány. Firma tato obsahuje 
jméno jednoho společníka, naznačuje poměr společenský a dostatečně 
se liší od firem v Humpolci obchod provozujících a zapsaných již do ob
chodního rejstříku. Zejména liší se nová firma zřetelně od firmy Prokop 
Skorkovský a syn, jakž vyplývá z porovnání obou těchto firem. NemŮže 
také nová firma podle svého znění vzbuditi v průměrném konsumel!tu 
zdání, že jde o firmu Prokop Skorkovský a syn, a nemůže zajisté tato 
nová firma při náležité bedlivosti vésti k záměně s firmou posléz uve
denou. Poněvadž tedy nová firma vyhovuje předpisu článku 20 obeh. 
zák. nebylo dÍlvodu odepříti její protokolaci. Ke tvrzení stěžovatelky, že 
zapsáním firmy Skorkovský a spol. sankcionována jest zřejmě nekalá 
soutěž, jest podotknouti, že, má-li stěžovatelka za to, že jde o nekalou 

I
' 

c .. , 

t 
I: 
I" , 
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soutěž, jest její věcí, by pořadem práva zjednala průchod svému názoru. 
Firma nová, o niž jde, odpovídá zákonu a právem byla proto protokolována. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc rejstříkovému soudu, by po šetření o opovědi znovu rozhodl. 

DŮVody: 

Jan Karel Skorkovský, soukromník v Humpolci, a Miloš K. J. Poláček, textilní technik tamtéž, opověděli zřízení veřejné obchodní společ
nosti pod firmou "Skorkovský a spol. v Humpolci«. Podle opovědi jest předmětem podniku prodej a zasílatelství látek všeho druhu, jakož i ho
tových obleků a jejich součástí ve velkém i v drobném. Veřejnými společníky jsou opovídatelé, z nichž jest oprávněn společnost zastupovati 
a firmu znamenati jen veřejný Společník Miloš Poláček. Podle lustra do
sud v obchodním rejstříku krajského soudu v Kutné Hoře zapsány čtyři 
firmy se jménem ),Skorkovský«, totiž firmy Jaroslav Skorkovský, Adolf 
Skorkovský, J. Skorkovský a stěžovatelka firma Prokop Skorkovský a 
syn, vesměs v Humpolci. Posléz uvedená firma brojí proti zápisu nové 
opověděné firmy" Skorkovský a spol. v Humpolci« jednak proto, že prý 
tato firma jest snadno zaměnitelná s její firmou, jednak, že při její volbě 
bylo přímo úmyslem, by v zákaznickém styku vzcházela záměna s fir
mou stěžovatelčinou, a že proto Miloš Poláček přivzal za společníka 
Jana K. Skorkovského, nikoli proto, by měl spolupracovníka ve společ
ném podniku, nýbrž aby získal do firmy jméno Skorkovský, jemuž stě
žovatelka usilovnou prací po mnoho desetiletí zjednala v dalekém okruhu 
zákaznictva dobrý zvuk. Nižší soudy, vycházejíce z doslovu čl. 17 a 20 
obch. zák. mají za to, že firma "Skorkovský a spol. v Humpolci« byla 
utvořena po zákonu, poněvadž jest do ni pojato jméno jednoho společ
níka s dodatkem naznačujícím Společnost a že se také zřetelně liší ode 
všech firem se sídlem v Humpolci v obchodním rejstříku již zapsaných. l.eč nižší Soudy přehlížejí, že jednou ze stěžejních zásad firemního práva 
jest pravdivost a přiměřenost firmy, jejímž účelem jest ochrana obecen
stva před klamáním nepravdivou firmou. Mohlo by býti pochybno, zda 
stačí pravda formální, či zda je třeba praVdy skutečné. Duchu zákona 
odpovídá pravda materielní. Rejstříkový soud nemusí se spokojiti s tím, 
že vyhověno liteře zákona, byla-li skutečná pravda porušena. Nabude-li 
přesvědčení, že se vlastní majitel závodu skrývá za pouhé »a spol.« a že 
pouhý figurant beze všech společenských práv, obdařený jménem, které 
v obchodním styku nabylo zvuku, má dáti společnosti své jméno, nemůže 
povoliti navrhované znění firmy, třeba že formálně vyhovuje liteře zá
kona (»jméno aspoň jednoho společníka s dodatkem a spo!.«). Není sice 
předepsáno, že do firmy mohou býti pojata jen jména společníků opráv
něných k zastupování, a jest jistě přípustné, by též jména společníků 
k zastupování neoprávn'ěných byla pojata do firmy, porušovalo by však 
hrubě zásadu materielní pravdy, kdyby se měli spólečníci oprávnění 
k zastupování a tvořící duši závodu, skrývati za anonymní »a spol.«, 
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čís. 10830. 

., ciho statku několik vlastNastupuje-Ii místo jediného vlast~I~:!~:fuu a místo jediné vložky 
, o ků oddělených od panuJtcI , o k nemůže býti jednáno ~~tl~jk:~~~tatku má býti ~ě~~!~!~~~n~~~ :~~~:tli vlastulka služebn~~~ 

a rozhodováno o pře.m,:sen~ So ~nosti pro nové vlastníky nelze prove statku a lmihovm zapts s uze. 
bez listin o tomto jeho svolem. 

(Rozh. ze dne29. května 1931, R I 414/31.) 

. - t ·ízd' ' . ., S b la zapsána sluzebnos J ) 
V knihovní vl?žce? připos~ne f:r~e Od fi~my s. kOClpi! něko}~k p:r5~~ 

tO ~:::i ~~ic~~~ek~e~~fiv~;í l~~b;~itl~. i ~ :~~ofti s~-~ to;yn~zd IVlO~; 
d~stem ostatních nabyvatelu) P?VO I _ lik arcel přeneseno do .r.t

0ve 
náležející firmě S. bylo bde~saf~ ~e~~kY b~la vl~žena služebno;;t Jlzd~ 
vložky náležející B:OVlo a y o e osu firmy P. zamítl rek u r s n I s o u. _ 
po cestě náležející flrme/. K:e~~ala vklad1l služebnost! c~s~·.h~ ~e 
knihovní ž~l~ost;ofoo:~u ~e vyhledáVán~ k založen~.ft~f~~foo;;rnt~eali;Y 
v ~edieJ: Íe~na f881 byla přiz~ána flrm\~ě ~~~I~ ~a1. 2368 patříci ~těžo~Slo popisu 1067, o~lulže~g~~t fI~~iPj~jietovární ~e~litětčízlO~?~,~nýtei ~70~ 
vatelce ve vlozce CIS o .. ... Tato sluzeonos nemuz _ t 
s celým komplexem po~e;rrk~ zapsanJie § 485 obč. zák. nelze sluzebnos dle § 484 obč. zák. rOZSlrovana a po 
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n' Byl-Ii k rekursu postiženého snížen v. • 
/mtu (§ 528 c. ř. s.) jeho dovolací r toradkovy trest, jest nepříp11St_ 
res . e urs prOÍl uložení pOřádkového 

(Rozh. ze dne 29. května 1931, R I 421/31.) 

Sou.~ prvé stolice I" " 
J-~:l pO~,:dkový trest 500 Kč u ~Zllk pravlllI?U zástupci žalovaných 
smz!! poradkový trest na 200 JC eur snl s o u d k rekursu D. 

N e i v y Š ,š í s o u d d ,c. l. 
o m1tl dovolací rekurs Dr. J-a. 

Dů vo dy: 

Dr. 
J-a 

Napadeným usnesením bitVo 
~?udem 5?0 Kč uložený, na ~oo ez?va;eli. sn,ížen pořádkový trest rv'
slch soudu o pořádkovém trestu 2~c'Jčk z~ \~~ o srov~alá usnese~ rij~~ 

. , a a Sl opravny prostředek proti 
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tomuto trestu 200 Kč není přípustný (§ 528 c. ř. s.). Bylo proto dovolací 
rekurs odmítnouti. 

čís. 10832. 

Nařízeni ministerstva spravedlnosti ze dne 30. prosince 1897, Věst
ník čís. 50, a ze dne 27. října 1909 Věstulk čís. 40, byla zrušena ustano
vením čl. II zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n. Nyní platí 
ustanovení § 369 tohoto zákona a vládni nařízení ze dne 20. prosince 
1927, čís. 175 sb. z. a n. 

K zabavení movitostí, jež jsou u dlužníka, podle § 364 zákona ze 
dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n., se nevyhledává, by zabavené 
předměty byly označeny známkami. 

Bylo-li administrativniho zástavního práva československého státu 
nabyto dříve, než nabyl vymáhající věřitel soudcovského zástavního 
práva, zabavená věc však byla prodána soudně, j~t pohledávku česko
slovenskému státu přikázati v pořadí před pohledávkou soukromého vy
máha jícího věřitele. 

(Rozh. ze dne 29. května 1931, R I 423/31.) 

s o udp r v é s tol i c e přikázal celý výtéžek za exekučně pro
dané svršky vymáhajícímu věřiteli, nepřikázav bernímu úřadu jeho po
platkovou pohledávku, pro niž si vydobyl berní úřad na jedné z proda
ných věcí (na mladém volu) administrativní zástavní právo, ježto prý 
erár má jen právo na vyloučení ze soudního prodejového řízení, kterýžto 
nárok musí uplatňovati před prodejem, ·což se v projednávaném případě 
nestalo, takže prodejem zástavní právo berního úřadu a tím každý nárok 
byl ztracen. Rek n r sní s o u d přikázal bernímu úřadu poplatkovou 
pohledávku, zbytek nejvyššího podání pak vymáhajícímu věřiteli na čás
tečnou úhradu jeho pohledávky. D ů vod y: Jak z napadeného usne· 
sení vyplývá, bylo prvému soudci při rozvrhu nejvyššího podání známo, 
že berní úřad nabyl na mladého vola vydraženého za 800 Kč již admini
strativního práva zástavního a vyplývá ze spisů tohoto úřadu, že tohoto 
práva zástavního bylo nabyto dříve, než nabyl zástavního práva vymá
hající věřitel. K tomu měl exekuční soud přihlédnouti podle § 254 ex. ř. 
a jelikož administrativní dražba shora uvedeného kusu dobytka nebyla 
provedena, nýbrž byl s ostatními zabavenými věcmi soudně vydražen, 
měl berní úřad podle § 286 ex. ř. právo na uspokojení své pohledávky 
z výtěžku a to, jak se shora uvedeného patrno, v pořadí před prvním 
soudním zástavním věřitelem. 

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

Důvody: 

V úvahu nepřichází, jak uvádí stěžovatel, nařízení ministerstva spra
vedlnosti ze dne. 30. prosince 1897, věstník čís. 50 a ze dne 27. října 
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1900, věstník čís. 40, neboť čl. II. zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 
sb. z. a n. byla tato nařízení zrušena. Nyní platí ustanovení § 369 to
hoto zákona a vládní nařízení ze dne 20. prosince 1927, čís. 175 sb. z. 
a n. Není zapotřebí zabývati se zákonem ze dne 27. listopadu 1930, 
čís. 167 sb. z. a n., ježto se změněná ustanovení tohoto zákona netýkají 
souzeného případu. Z exekučních spisů okresního 30udu a ze spisů b~r
ního úřadu vyplývá, že byl u povinné strany v domě čís. 8 dne 26. září 
1930 zabaven volek, a to v 10 hodin dopoledne berním úřadem k vy
dobytí pohledávky 158 Kč s přís!. a v Y24. hod. odpoledne okresním 
soudem k vydobytí vykonatelné pohledávky vymáhajícího věřitele ve 
výši 2.437 Kč s přís!. a 3.200 Kč s přísl. Přichází tudíž v úvahu usta
novení třetího odstavce § 369 vládního nař. ze dne 20. prosince 1927, 
čís. 175 sb. z. a n. Toto ustanovení zní: ukáže-li se však, že věci exe
kučním úřadem (berním úřadem) zabavené nejsou dosud soudně za
baveny, odpadá poznámka v zájemním rejstříku i v berním zájemním 
protokolu a exekuční soud vrátí berní zájemuí protokolhez prodlení 
exekučnímu úřadu. Mají-li věci, které jsou již zabaveny exekučním úřa
dem (berním úřadem), býti zabaveny soudně, vykoná soud soudní za
bavení, jakoby tyto věci vůbec ještě nebyly zabaveny, výkonný orgán 
soudní jest však povinen ihned se postarati, by. soudní zabavení bylo 
poznamenáno v protokolu o berním zabavenÍ. Dále přichází v úvahu 
ustanovení § 369 prvý odstavec zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 
sb. z. a n., totiž: Jestliže berní zástavní právo předchází soudnímu, pro
vede exekúční úřad (berní úřad) co nejrychleji zahájenou berní exe
kuci a složí pak u exekučního soudu pfebytek, který tu snad je po za
pravení pohledávky a exekučních útrat. Ze shora uvedených spisů ber
ního úřadu vyplývá, že byl berní správou určen dražební rok na 17. pro
since 1930, že však mezi tím byl již prodán zabavený volek exekučním 
soudem dne 16. prosince 1930. Nebylo zapotřebí, by zabavené předměty 
byly označeny známkami, neboť podle § 364 zákona čís. 76 sb. z. a n_ 
z roku 1927 zabaví se hmotné věci movité (svršky), kter~ jsou u dluž!
níka, tím, že je výkonný orgán sepíše a popíše v protokolu (§ 354). 
Podle § 368 zák. čís. 76/27 nabývá stát zabavením pro vymáhanou 
pohledávku zástaVního práva na svršcích v zájemnÍln protokolu sepsa
ných a popsaných. Ke spisům berního úřadu shora uvedeným byl při
pótén e xe k u ční výkaz berního úřadu ze dne 18. září 1930 o splat
nosti pohledávky berního úřadu ve výši 158 Kč s příslušenstvím. Podle 
těchto zjištění rekursníhosoudu bylo zástavní právo československého 
státu řádně a bezvadně dříve nabyto než zástavní právo vymáhajícího 
VěřiMe (§ 286 ex. ř.). Právem přikázal tudíž rekursní soud pohledávku 
českóálovenskéinu státu ve výši 165 Kč v pořadí před pohledávkou vy" 
máhajícího věřitele z výtěžku za prodaného Volka, který výtěžek činil· 
800 Kč. 
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Dovolac.í soud může dbáti. dovolatelova poukazu k obsahu jeho od
volacího spisu. jim,pO'kuá 'smeřujek ·doličertí dovolaCÍtm dilvódu ne-
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. ' '. "nak není povšechný poukaz k výv~dů~ 
správného pravmh~ posj}~zeid1t'I!~ 'm dovolacích důvodů a musí zustati 
odvolacího spisu zakonnym o lcem 
bez povŠimnntí. 

Obchodní pomocníci na Slovensku. , , pracovní řád 
SI nsku) s odvolamm se na 

Smluvily-li strany (na ove o dT lhůtou měsíční- Usta-
výpověď čtrnáctid~nní, jest ~to }~:tu n:~~:e~sko o výpovědní lhůtě 
novení § 113 (3) žlvnostenskeh? ra. u pr 
tříměsíční není donucovacím predplsem: . v svědčení služby co do 

Zaměstnavatel není povinen hodnoltti ve y 

jich jakosti. ~ ~ tnanec utrpěl škodu nepřidělenlnt 
Pokud nelze ~~ti, ~ to, ze .z~me~ kariéře a dobré pověsti. 

rodinného bytu amz ulmuna eX1S enCI, 

(Rozh. ze dne 29. května 1931, Rv I 725/30.) 

. . , "d 'k ve státních železárnách ~ v, pod-
zalobce byl techmckym ure nt ~f se čtrnáctidenní výpovedl, do

brezové na Slovensku. Byv: prol?us en I í 165 000 Kč uváděje, že 
máhal se na česko~l~v~nskem ~tatu híaPd~~fl~o privu jen Ťříměsífní vý
mU ministerstvo ve~eJ::!,ch er~cI md : měsíce ve výši 8.000 Kč, ze pen
pověď, takže ~u nalez~ sluzne zt5Kč úhrnem 90 Kč, nebyla mu~ zapla; 
sijní kvota za unor a brezen po . ' k 1927 ve výši 4.000 Kc, ktera 
cena dále že neobdržel remuneraC\ za ro. . ,. h prací z prosince 1927 

, , . ministerstva vereJnyc . "d'l byla povolena vynosem . ' I t že dále byl žalobCI pn e en 
pro úředníky ustanovenť; na de~m~: tt~n nebyl nikdy předán a byl 
bezplatný závodní byt, ze ?lu vsa, .Y., dá náhra,dy na 6'/, měsíce po 
dále používán jinými úřK~11l~Y'lf~7:k~ašef rourovny zcela bezdův5'~n~ 
600 Kč, :úhrn~m 3.800 s/e a čtrnáctidenní výpovědí jako ?byceJny 
a pr?tiza~onne, byl flroflus e~ r ministerstvem veřejných pracI, Jed~o
děl11lk a ze o zalob5~ ~any . Y y čnou ú' mu na své eXistencI, ze mllll
stranné infop:,ape, clmz .utrp~~ z~.~ žalohce protizákonným postupelli 
sterstvo ~ereJnych. pi ac~ lOS'brŽ °i na kariéře a žádá proto za tut5' . 
nejen na jeho dobre poves I, n):. Cl rho služného t. j. 150.000 Kc. 
utrpěnou újmu náhradu ve. vysl t e e euznal žalo'bnl nárok důvodem 
Pro c es n í s o u d I? rve s t ~ ~~e~ P rozsudek potvrdi!. D ů vod y; 
po právu. O d vol a c I s o U ~ ~. p .. r~vné rávní posouzení základnl 
Zalujíci strana neprávem, vY1~a nesp ákonu ~tačila k r.ozváz.ání služeb: 
otázky· pro spor rozlw:lne" z <: cf P?,! e žalobci dostalo a jež půyodne 
ního pom~ru ~aLobc~va Vypove , 1;' '~na na š.est neděl. Neiř<;b!;l řešiti 
znHa načtrnact dnu .a byla á?e~t ~íti předpisJl práva platn~ho v ze
otázku, zda na, zal9bcuy pom J boťať s.e spor posuzuJe, podle 
mích histoflEkYCh 51 n.a ,Sloven~~l1l n: k témuž výsledkll.. Z predn.esu 
těch neb onec~ PTedP1sy, dac a,zl .. ~. r vá že není mezi nillii $poru 
stran, a~ too~e v~slo,vne nepJěJ~i~~lYk:eilrie' státních želézáren a. o,ceh o tom, ze .sluzebm ;ad pro . 'h' dle dekretu ministerstv~ vet~l!,YC, 
láren v podbrezove, podle ne, oZ; 10bcův jest posuzovati, pripollsh vy
prací ze 14. říjn.a ! 926ďp<>mer :a ~5 dne v měsíci. To ostatně soud 
pověď ětmáchdenm bu 1. ne o· . 48' 
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odvolací z pracovního řádu .. v!' . 
1898, nesrovnává se se zák~~:~lje. ro;o .ustanovení, pocházející z roku 
I? ledna 1910, čís. 20 ř zák o 'o ne o I, podle § 20 zákona ze dne 
zakona ze dne 13 červe~ce i 922 bc~od~ICh pomocnících, i podle § 14 
měrech zaměstnancCI na Slovensku ~ ~s. 44 sb. :. a n. o právních po
stranamI smluvená nesmí podl h od~arpatske RusI výpovědní lhůta 
a podle druhého zákona u za e ?no o z.akona l!, <:bchodních pomocníků 
kratší než čtyři týdny. Jen tě~:tna~cu, ko~ajlc~ch vyšší služby, býti 
vOlnos,t stran, jež jinak jest uznána ~s anovemml je~t omezena smluvní 
~ovem, I podle obchodního zákonníkaPOdl\:'!htovanych zákonných usta
zlvnostenského zákona pro SI k' P a e o na Slovensku i podle 
10. října 1924 čís. 259 sb ovens o a Podkarpatskou Ru~ ze dne 
vená původně ~ § 57 prve'h'o z. ,a k n., )Jo dle mchž tříměsíční lhůta stano-
'" k' Ih o za ona I v § 113 p sl d 'h ' ' I jma e uty podle citovaného s 20 'k o e m o zakona jakož 
jsou lhůtami stanovenými r SS, za v ona o obchodních pomo~nících 
neustanovily; totéž platí i Po °usptralnPady" Zt~hst~any o výpovědní lhůtě nic 
van 'I v v . v ovem e oz § 20 z'k I' v no, ze sestmedelní výpověď jest d' r v cd a ona pos ez cito-
~tvrtletí a že služební oměr I ' ~ I,pr vuplynutím kalendářního 

. ctvrtletí. Případu tako~ého t ze vypo;edl zruSIÍ! koncem kalendářního 
pracovní řád výpověď čtrnác~d nen:. Jdtrany s~luvlly odvoláním se na 
Č~'~á~tidenní výpověď nesrov~á~~n~e zá~ o to, jaká lhůta platí, když se 
pe!I,.v":.~ smluvenou lhůtu čtrnáctiden ' .onem. Tato. okoll!0st má v zá
nejnlzSI výměrou již podl 'k n~ Jest nahradItI Ihutou měsíční 
strany lhůtu sml~vily jas~ě Z~a?na vl!bec lze smluviti, neboť tím ž~ 
zákonné předpisy o "ověd' y na Jevo souhlasnou vůli, že vyl~čují 
vůb~c ujednání; donu7~ícím\S~~ahyo dISp~slÍlVní, platící tam, kde není 
a ujednání jest závazné v m ,!ISU~ p;ava ,ovsem uniknouti nemohou 
Srozhodnutí bývalého nejvyšŠí~~cs :rcenyc~ Ílmto ~onucujícím právem 
c. j. Rv 1171/11, úřed. sbírka čí~ 1~9ve Vldm z~ {jn~ 21. února 1911, 
15. prosince 1927 měl služební . v 8l; Ana vypoveď byla dána dne 
takže prodloužila-Ú žalovaná sl v bo~er by tl skončen 15. lednem 1928 
žalobci dokonce výhodu p r u~~ m poměr do 31. ledna 1928, poskytI~ 
zorem soudu prvé stolice, ~~ L~~b on~:~~ ~!a~u., Sou~lasiti jest i s ná
z~rllč~n,a. Nemůže býti sporu o toCl r;meslcm vypoV;ď nebyla smluvně 
pnchazl v úvahu jen obsah j m, ~~ pro smluvm pomer žalobcův 

. hlasí v tom, že nedošlo ke sm~~I~~vacI o .vdekretu, any obě strany sou
covu služebním poměru s mevsI'cv " nI a :1!~ strany pomýšlely, o žalolY-
Ih o t mm s uznym tř' v ov, 

. U ou. Nelze souhlasiti s míněním žl'" a s Imeslcm výpovědní 
nebyl~ oprávněna použíti ustanov ,a .UjICI str~ny, že žalovaná strana 
se predložíti ke schválení sml u em jre~ovaclho v dekretu, zavázavši 
správné, že pro žalovanou stra~:u o sa u, prave zmíněného. Není 
smlouva byla ke schválení předložen:zm~lv. z~V~~~k p.rávní, by řečená 
u smluv, o nichž to ustanovuje 'I' vn az eo; J~dnání - nejen 
obdoby.tohoto § 914 jest v v./ys ovne § 914 obc. zak. - již podle 
~ádá. obyčej poctivého -obch01:e~ I smysl stra~ a ro:uměti mu, jak to 
Jednající za stát kteří ne"'-I' . t!l n:lze I;ustltl.se zretele, že úředníci 
v I .. , ' vy I opravnem ujednat I vb' , za UJICll1) mimo ustanoven' . h ' . I S uze m smlouvu se 

..... .. . 1 je o na denm plat, neměli zajisté na mysli, 
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by ujednáním se žalobcem převzali za stát právní závazky po zákonu 
vynutitelné, že smlouvu ke schválení předloží, nýbrž že k žalobci jen 
prohlásili, jak úředně zamýšlejí dále POotupovati by ke smlouvě stran 
skutečně došlo, že však k závazku dojíti mělo, o t~ zajisté podle úmyslu 
obou stran, i žalolYce, až by zamýšlená smlouva služební byla konečně 
ujednána oprávněnými úředními místy. To plyne z povahy úředního 
jednání osob ke konečnému ujednání neoprávněných, jež má obecně zná
mou povahu jednání ryze přípravného, pouhého vyjednávání, jež podle 
§ 861 druhé věty obč. zák. nestačí k závazné smlouvě. Na týž úmysl 
a vědomí stran poukazuje i to, že žalovaná strana teprve později zho
tovila podrobný návrh zamýšlené smlouvy, žalobce s ním nesouhlasil 
a bylo teprve pak jednáno o znění návrhu smlouvy. Kdyby úřední osoby 
se žalobcem jedna vší i žalobce byly měly úmysl založiti závazek, by 
smlouva byla ke schválení předložena, vyžadovalo by to nutně při po
vaze úředního řízení, by se stalo i dohodnutí o přesném doslovu zamý
šlené smlouvy. Z jednání vznikl jen mravní závazek ke sjednání návrhu 
smlouvy a k jeho předložení příslušnýr.:l úředním orgánům. Než i kdyby 
se mohlo míti za to, že pro žalovanou stranu byl založen právní závazek 
předložiti návrh smlouvy, nenabyl žalolYce práva, by do určité doby ke 
smlouvě došlo, a když žalobce, navrhuje změny v návrhu zamýšlené 
smlouvy, přivodil nutnost o návrhu blíže jednati a konečné uzavření 
smlouvy sám tím oddálil, nelze míti za to, že žalovaná strana zavinila, 
že do dne výpovědi nedošlo ještě k zamýšlené smlouvě. Ano nebylo 
ujednáno ani, do kdy návrh má býti předložen, ani do kdy má ke smlouvě 
dojíti, záleželo na volném uvážení žalované strany - nikoli ovšem na 
libovůli - čeho jest třeba ke konečnému sjednání smlouvy. Ani mini
sterstvo financí ani zvláště ministerská rada nebyly vázány na lhůtu 
a nelze proto vyloučiti, že by do dne výpovědi nebylo ještě ke smlouvě 
došlo, kdyby i nebylo následkem změn žalujícím navrhovaných prodlou
žení úředního řízení. Jisto jest, že pro poměr žalobcův po celou tu dobu 
byl směrodatný obsah jmenovacího dekretu. Ana tam byla výslovně 
ujednána výpověď, nelze dovozovati, že se žalovaná strana vzdala práva 
jí použíti. Slíbivše zahájiti řízení za účelem zamýšlené smlouvy, jednali 
orgánové žalované strany dozajista v očekávání, že k použití práva k vý
povědi podle dekretu nedojde, ale zajistili si je přece. Ježto je neučinila 
závislou na žádných výhradách, záleželo na volném uvážení žalované 
strany, zda a kdy ho použije. An žalolYce neměl zákonný nárok na vý
pověď tříměsíční, ani když výpověď nebyla vázána na podmínky, jeví 
se výpověď po zákonu odůvodněná a nebylo třeba ji odůvodňovati. Tím 
jest výrok, že žalobní nárok, pokud jest v něm obsažen nárok na placení 
služného 8.000 Kč za únor a březen 1928, není po právu, odůvodněn, 
se zákonem ve shodě a nebylo třeba dtlkazu o tom, že báňská a hutní 
společnost učinila žalobci v době, kdy jednal se žalovanou stranou, 
nabídku na engagement, ani důkazů nabídnutých žalobcem o tom, že 
ani služební činnost ani chování žalobcovo mimo službu neod]l.vodňo
valy neprodlené propuštění žalobcovo a o tom, že mezizávodní agenda 
šla přes ředitelství závodů, ježto tyto okolnosti jsou pro spor, při hle-
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disku shora uvedeném nezávažné, a jest rovněž nerozhodná výtka odvo
latelova, že mínění prvého soudu, že žalobce nebyl bezdůvodně pro
puštěn, odporuje tomu, co bylo zjištěno svědky a i spisy ministerstva 
financÍ. Z toho, že strana žalovaná, davši žalobci výpověď, jednala 
v mezích svého práva, plyne jako další důsledek, že není odůvodněn 
žalobcův nárok na odškodné za poškození jeho existence, kariéry a dobré 
pověsti, pokud žalobce nárok ten opírá o to, že mu žalovaná strana 
nedala výpověď tříměsíční, neboť podle § 1305 obč. zák. ten, kdo po
užije svého práva v mezích právních, neodpovídá za újmu z toho vzešlou. 
Že žalobci byla dána výpověď úmyslně jen za tím účelem, by mu byla 
způsobena škoda, což jest podle § 1295 obč. zák. výjimkou z ustano
vení § 1305 obč. zák., žalobce ani netvrdil. Totéž platí pokud žalobce 
tento nárok dovozuje z vysvědčení, jež mu žalovaná dala o době a o způ
sobu služeb u ní konaných. Nehledíc k tomu, že podle úpravy dotyčného 
odstavce přípravného spisu žalobcova, že »zmínky zasluhuje« služební 
vysvědčení žalobci vydané, v němž žalovaná strana neuznala za při
měřené ani slovem objektivně oceniti kvality žalobcových služeb, ža
lobce doslov vysvědčení neuplatňoval ani jako důvod svého právě zmí
něného nároku. To, že se žalovaná strana nezmínila o kvalitě konaných 
služeb, by nárok ten nemohlo odůvodniti. Jaké vy~vědčení jest zaměst
navatel povinen vydati, ustanovuje pro obvod historických zemí § 39 
zákona o obchodních pomocnících, pro Slovensko a Podkarpatskou Rus 
§ 24 zákona z 13. července 1922, čís. 244 sb. z. a n. Podle nich jest ve vy
svědčení udati dobu a způsob (druh, obor) služeb a nesmí obsahovati 
zápis ani poznámku, jimiž by se zaměstnanci stěžovalo vyhledati nové 
místo. Není tudíž zaměstnavatel povinen služby co do jich kvality hod
notiti. Že se vysvědčení příčilo zákazu v citovaných §§ uvedenému, ža
lobce ani netvrdil. Žalovaná strana tudíž i tu jednala v mezích zákona. 
Že se stranou žalovanou dostalo zaměstnavatelským kruhům nepřízni
vých zprávo žalobci, nebylo dokázáno a ani žalobce netvrdil, nýbrž 
vyslovil jen o tom domněnku, kteráž ovšem ani nemůže býti předmětem 
důkazu. Soud prvé stolice má tudíž právem i nárok na odškodné za 
poškozenou kariéru za neodůvodněný. Odvolání není odůvodněno ani, 
pokud jde o nárok na remuneraci 4.000 Kč. An soud zjistil, že mini
sterstvo veřejných prací žalobce z návrhu na remunerace vyloučilo -
a toto zjištění žalobce ani nenapadá - nemohla ji správa železáren 
v Podbrezové žalobci platně přiřknouti, nemajíc k tomu oprávnění, 
neboť by jednala nejen bez zmocnění nadřízeného ministerstva, nýbrž 
přímo proti jeho zákazu. Žalobci nelze přisvědčiti ani v tom, že není 
správný názor prvého soudu, že žalobci nemohla vzejíti škoda z toho, 
že mu nebyl odevzdán čtyřpokojový byt, poněvadž bytu toho nepotře-· 
boval a bydlel v jednom pokoji. škodou jest podle § 1293 obč. zák. 
Újma, která byla někomu způsobena na jmění, právech anebo na jeho 
osobě. Měl-li žalobce právní nárok na užívání čtyřpokojového bytu 
riťísto jednoho pokoje, záležela by jeho škoda v tom, že mu ušlo užívání 
byfu většího, třebaže by s tím pro něho bylo spojeno jen větší pohodlí. 
Že užívání většího bytu má větší hodnotu, jasně dokazuje činže, jež od 
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. . . t d to zda a kdy měl žalobce 
velikosti bytu přím,~ ~a~lsl. J~e, eoko·~véh~, a zda zaviněním, s!r~ny 
právní nárok na UZlVam by~U čtyrPVe \ýnosu ministerstva vereJnysh 
žalované užívání toho byl z av~n. . ně uvedeno že se žalobCI pn
)rací z 19. dubna 1927 není, ovsen: ~y~~ev ožení Avš~k nelze přihlížeti 
~ěluje byt pod podmín~ou, ze ~~ ~ako celému J~dnání o přidělení bytu. 
jen k doslovu tohoto vynosu, ~y r~ su vvplývá, že podnětem, l?ohnut
Ze záznamu na konceptu ono o vyn~ -, že se hodlá ženiti, Jakmile 
kou k příd~le~í bytu I ?y:o bŽy~lO#~~;ge;[~~~{~ se tedy jen ~ toho. dhůvodU 
mu bude pndelen s usn} .. ' ěna ženitba a pro neho a Je o ro-
a k tomu cíli, by byla za]ob,c! u,mozn neb 10 sice učiněno závislým na 
dinu byl opatřen by!. f',ndelem jy~u náro~ na užívání bytu zřejmě z.á
žalobcově předchozím sn~t1u, 3:V:::tý zaměstnanec žalované strany. bude 
visel na tom, že žalobce p o z~ nár~k na rodínný byt byl na t?l1k na 
potřebovati bytu pr? ro~m,: a ze, ovan' stát nemínil zavazovat~ k po
žalobcovu sňatk;, zav!sly! ze se z;;lobc? kdyby s jeho sňatku seslo. An 
nechání užívá';'l rodmneno bytu 1 7bá~h žalované strany, ne!ze t;'rdlt~, 
se žalobce neozeml, pokud by! .~e s,f- árok a nelze tudíž mluvlÍl o skode. 
že mu ušl~u~ívá?-í bytu, na ~~J~ ~~ ~ezakÚdalo nárok na už~vá~í. bytu, 
Ostatně pndelem ?ytu o so . e ,let bu od kdy byt žalobCi ma byb ode
od doby, od kdy zalob,ce mill!. o t 'dil že o době té došlo mez! stra: 
vzdán, výnos nes!ano~:. ?alob~e ?e tV~ed' . en oznámením o ro~~odn:,h 
nami k ujednám: ~ndě1. byb Je~ b t t ~žívání poskytne, umb vsa,k 
žalované strany, ze z.al?bcI ,rodl~~~01!címu rozhodnutí. Teprve odevzda: 
dobu užívání ponechava svemu , ke smlouvě o užívání bytu. Že mezI 
ním bytu za souhlasu stran by go~lok· h užívání žalobce netvrdil. Ne
stranami došlo k dohodě ? P? ~Ill a~žívání bytu do doby svého pro
měl tudíž žalobce smluvm na~o, ~: straně žalované a proto ani z toho 
puštění a ne?-í Qrotko am ~~V::d~I(§ 1295 obč zák.). 
důvodu nema naro na na r 

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

.,', 
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nárok na zaplacení služného za únor a březen 1928 i s hlediska práva 
platného na Slovensku, uvedl správně, že podle donucovacího předpisu 
§ 14 zákona ze dne 13. července 1922, čís. 244 sb. z. a n. jest smluvní 
volnost stran co do výpovědní lhůty omezena tak, že výpovědní lhůta 
u zaměstnanců konajících vyšší služby nesmí býti kratší než čtyry týdny. 
K tomu se připomíná, že ustanovení § 14 předpokládá, že jde o slu
žební poměr, který hlavně zabírá výdělečnou činnost zaměstnancovu 
a trval již tři měsíce, anebo že je mzda určena podle roků. Ustanovení 
§ 113 (3) živnostenského zákona slovenského ze dne 10. října 1924, 
čís. 259 sb. z. a n. o výpovědní lhůtě tříměsíční, na něž se odvolává 
dovolatel, není však předpisem donucovacím, neboť v § 117, který pro
hlašuje za neplatné úmluvy odporující §§ 114, 115 a 116, není § 113 
uveden. Odporuje-Ii tedy stranami ujednaná výpovědní lhůta zákonu, 
platí výpovědní lhůta, kterou ustanovuje všeobecný zákon - to jest 
v souzeném případě § 14 zákona čís. 244/1922. (Viz Dr. Rouček "Slu
žebné smluvy na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi«, str. 274.) Pro 
obor práva platného v historických zemích bylo vysloveno již v rozhod
nutí čís. 10.300 sb. n. s., že, byla-li smluvena kratší výpovědní lhůta, 
než lhůta přípustná podle druhého odstavce § 20 zákona o obchodních 
pomocnících čís. 20/1910, nastupuje na její místo výpovědní lhůta jed
noho měsíce v předpisu tom uvedená. Byla-li tudíž výpověď, 'daná ža
lobci původně jen na čtrnáct dnů, potom prodloužena o celý jeden měsíc 
až do konce ledna 1928, bylo tím vyhověno zákonu i podle práva plat
ného na Slovensku, i podle práva platného v zemích historických, a . 
žalobní nárok na placení služného a pojistných příspěvků za měsíce 
únor a březen 1928 byl nižšími soudy právem zamítnut. Ohledně nároku 
na remuneraci zjistil již prvý soud, že ministerstvo veřejných prací vy
loučilo žalobce z návrhu na remuneraci. V odvolacím řízení nenapadl 
žalobce toto zjištění a nelze proto v dovolacím řízení přihlížeti k jeho 
vývodům, že prý šlo jen o interní pokyn ministerstva. Smluvní nárok 
na remuneraci žalobce neměl a, že v podniku žalovaného státu bylo 
placeni. periodické remunerace vůbec obvyklé, žalobce v řízení v prvé 
stolici ani netvrdil. Na odevzdání bytu o čtyřech pokojích neměl žalobce 
podle zjištění nižších soudů vůbec právní nárok proti žalovanému státu, 
neboť přidělení rodinného bytu se stalo jen jednostranným opatřením 
ministerstva veřejných prací v předpokladu, že se žalobce bude ženiti, 
nikoliv na základě úmluvy se žalobcem. Pokud se týče žalobního nároku 
na odškodné za újmu utrpěnou na existenci, kariéře a dobré pověsti, 
není třeba k vyčerpávajícím důvodům odvolacího soudu nic dodávati. 

čís. 10834. 

Pro otázku, zda rozepře patří před senát, či před samosoudce, jest 
rozhodná výše zažalované peněžité pohledávky nebo hodnota předmětu 
sporu v době započetl ústního jednání a nemají pozdější změny v tomto 
směru významu. 

(Rozh. ze dne 29. května 1931, R II 131/31.) 

I, 
ii. 

I 
! 
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, kém eráru zaplacení 14.980 Kč 
lalobkyně domáhala se n~ ce;kosl°.Y:~mezeně· za ústního líčení ome

a měsíčního příplatku! 78 !ZC Pu~~g~~ala zaplace~í měsíčního 1?řípl~tkh u 
'Ia žalobu v tom smeru, ze pOZa O S O u d c e k r a j s k e o 

~178 Kč jen do vydán} rozsu~kU. S ~l~ o I a c í s o 11 d zrušil n~
s o u d u uznal částečne podl~ za~by:. říz:ním pro zmatečnost. D u
padený rozsude~ i s celým pre~ :zl~zení trpí zmatkem podle § 477 
vod y: Soud ma za to, ze, rozsu ~ I 'est projednání sporu samosouct: 
čís 2 c. ř. s. podle § 7 plsm. a) j.? j ět s oru nedosahuje 20.000 Kc, 
ce~ přípustné jen v příp:'tkdec~;sfn~~~í~~~ání byl pod 20.000 Kč o~e~:n; 

okud se týče až do poca U,l , 14980 Kč a kromě toho meSICn} 
\r souzeném sporu žádal~ zal.?~~~f~o doplatku, činící ročně 2I36",~~? 
doplatek 178 Kč. Pla5:111 me ., e . est . e podle § 58 j., n. 1?OCI :' ~ 
nebylo omezeno, na .ur~ltou dob2~' ~~~z K!. 60 počátku ústlllho jednalll 
desateronásobne a CIlll proto . Poznamenává se, že I podle po
nebyla tato žalobní prosba o~e~:n:'příplatkY jen do vydání rozsudk~ 
zdejšího omezení ~:,loby. na meSlClll tl Kč takže i po tomto obmezelll 
činí tato částka pnplatku ~elke~ 8.?4i n'á 20000 Kč. Vzhledem k to
převyšovala pohledá.vka v zalo~e po~a oV:y o sporu rozhodoval nikohv 
muto zákonnému predplSU by o nu no, 
samosoudce, nýbrž senát. 

. ~ .' s o u d nevyhověl rekursU. Nejvyssl 

D ů vod y: 

. . st ro otázku, zda rozepře .pa!ří. př~d_ 
Jakž plyne z § 7 a) j. n., jeh d á v'še zažalované penezlle cast~, 

senát či před s~mos?udce, roz do~ě zlpočetí ústního jednání.a ne~aJI 
nebo hodnota pred~~tl1 ,spor; v ížení žalobního požadavku (jeho o: 

zdě'ší změny, zvyselll [le o sl:. 't či před samosoudSe, ~y-
~~ty) j pro otázku, zda, vec patn preda;~~e~í' ůstního jednání znel~ ~ah 
znamu V projednávanem sporu pn z . leží nárok na zvýšení penSljlllC 
lobní prosba na určení, že žalobkYlll ntu in XI zákona čís. l30/2~, 
požitků jí poskytoV<n1ých;Wa to po~~~ ~al~bivně i 78 Kč měsíčně, takz~ 
kteréžto zvýšení čimlo p. le ~p0f'c 58 i n hodnotu 21.360 Kč, a kro:n~ 
nárok na řečené určení mel po e" u ~a'v šších do žaloby splatnyc. 
toho domáhala se žalobkyne dOPdatk udkJ žádala na příplatku} 78 !<j 
požitcích 14.980 Kč a odt~~ tald ~:~soru 20.000 Kč a, ježto nejde, la{ 
měsíčn~" převyšovatl,a ~Uf.1Zod~·o~~ím sotldem roz~odnuto, Od sPt .p~v~~ 
s konecnoU platnos I Y o )' v doslovu zakona ze ne . ce . 
zákona čís. 130/21 a podle §,7 a j. n. udce patří jen rozepře hodn?tou 
1923, čís. 123 Sb. z. ~ ~. p;ed, sam~:'~dnávaný spor před se~át.. lllkol~ 
20 000 Kč nepřeSahujlCI, ~~!e;e.l p ~emá pozdější změna, zeJ1,!-ena am 
př~d samosoudce. Jak bylo J1z. r~~es~~r co se týče příslušnosti se~a\u d~bO 
omezení nárokU, vhv na zapoca ~ ak tvrdí rekurentka, byl se nas e e~ 
samosoudce a proto, I k~b~, d J 'ní snížil žalobní nárok pod 20.~00 ~ , 
omezení po započetí ústm. o 2:m~~oudce nebyl povolán v pro~e~':~~ěn~~ 
neměnilo to mc na tom

d
, z~. že ano se tak stalo, nebyl sou ra 

sporu jednati a rozho ova I a , . 
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sazen. Z loho důvodu ne h b' 
dostate.~ zrušil napadený~0~!ne~e~1volací soud, když, seznav tento ne
J(e§mt pr,e,dcházející, počínajíc první: I?~s~dek. prv?í~o soudu a řízení 

77 CIS. 2 C. ř. s.). Ostatně se odo ~s ?It? Jednall!m jako zmatečné 
hod?ot~ Sp?ru za řízení následk p lýka, ze,$vrzení rekurentky že s 
spravne. Pn svém vy'poc'tu h d eml omezell! sn1ZIla pod 20 000 Kc' ~ 
s '" 'k' o no y sporu ,;, nell! 
,vuJ)naro na rečené určení Přihl'" 1" po omezell! pomljí rekurentka 
J. n. a s~čte-li, se jeho hod~ota d:l

- I se ':.šak k tomuto nároku (§ 55 
(8?66 Kc, spravně 10.092 Kč) .. ',440 Kc) s na.r0kem na nedoplatek 
nez 20.000 Kč. ' cml I po omezem předmět sporu více 

(Rozh. ze dne 29. května 1931, R II 163/31.) 

Žalovaný bankovní ústav za .. 
venském:, státu 'za Roberta K-a ~~CI! se dn~ 2? dubna 1922 českoslo-
4.0

d
OO Kc k vůli vystavení jeho cestjeh?hdanove l1edoplatky až do výše 

za anou roku 1930 do "I ,Vll! G pasu; Zalobou o " t 'd 

~!~~~yít:;OOžO IKč, j~Ž~o ~~~~az:~0~:St8~ho:e7t13 ~ált na 'žal~:~né~ Jz:: 
'h e. a ovany ustav uamítl 't' Y Y na Robertu K-ovi 

na, radu škody 4.000 Kč z důvOd:apoc enlm ':.záj~mnou pohledávku na 
erar opomenu,1 zavčas dlužné daně § 1,364. o?~. ~a~., poněvadž žalu'íc' 

~~~~n~~2f 1Ii9~~ů~~rik~~~;Ké .i:~;~~~~j~l:~ ~k::a;t6b j~!c~ ~[: 
!wčně na něm beze všeho vydobýr~ majetný a, bylo lze 4.000 K'č J:~e~ 

1 c oe uznal po právu vzájemnou 1. hro, c e s n I s o u dp r v é s t o
v du~l~dku toho zamítl žalobu D po legavku namítanou započtením 
Vr~t~~~ zcel,a krátký čas a vráúl seUj~š~ě r K. pobyl na vysiavený pa~ 
1tohl_lanKo, ze K. platil v roce 1922 až 192Jo~eI1922, do tuzemska. Jest 

. I . platIt do banky J' t b' za ovane bance 57500 'K' 
hatI s lispěchem dlužné d ',es na Iledni, že i erár mohl " ~. 
Ihned p dá' ane, pokud se !Vče hl' na nem vyma
ještě s ? vy: hll! pasu proti žalovanému -ruk m.o ,erar

k 
uplatniti tyto daně 

, uspec em hojiti na tehd' 't' oJmlmu, terý se tehdy hl 
se vsak nestalo nebot' žal ", y .les e p1acení schopném dlu' 'k mo 
doplatky I hd '... UJICI ewr prokazu' ,. Zll! U. To 
I ", ,e v JIZ přes 15000 KČ h .Je, ze pro nahromaděné ne 
s%allÍ<bezv1.~le.dně, prolože ~ lé dohěnj~~ I .z~et? ~prv: 31. srpna 1925-

z )ejíl;~;1 JÝ~ěik~,Sj!:~;tiťuaJ'ev~e kslatní b~;~ ~~~dl~~\ vl~~~~Y~~~k zů~ 
zaJemna daně b' '. Y onavatel vzhledem ' UCl, 
ňová pohledávk/ v u~o~~ ~;f:tolaIUj!~í 'erár neprokf:aler~~nfehuPJr-

nos I, zacatkem roku 1924' b'l o a
, ya nedo-
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bytná. Podle § 1364. obč. zák. jest ručitel oprávněn proti věřitelovu ná
roku namítati započtením škodu, způsobenou mu liknavostí věřitele. Soud 
vyslovil ve výroku, ze započítací námitka žalovaného jest po právu. Je 
totiž obecně známé z parlamentních, hlavně rozpočtových debat, že 
v dřívějších letech daně nejen že se včas nepředpisovaly, ale ani se pro 
nedoslatek personálu nevymáhaly. Jest zajisté liknavostí, nebyly-li daně 
na K-ovi po případě na rLlkojmích vymoženy do tří let, ač již roku 1922 
byl tu nedoplatek přes 8.000 Kč. Nelze nyní, po osmi letech, s úspěchem 
požadovati zaplacení z důvodu rukojemství na žalovaném bankovním 
ústavu, který ručil jen k vůli tomu, by byl vydán pas, ano se vlastně 
žalobcovou liknavostí nebylo o to pokuseno ani proti K-ovi, ani proti 
žalovanému rukojmímu v letech bezprostředně po vydání pasu, kdy, jak 
má soud prokázáno, dlužník byl ieště schopný placení. O d vol a c í 
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje 
pravomoci, o ní dále jednal a ji znovu rozhodl. D ů v o -cl y: Prvý soud 
zjistil, že závazek Roberta K 'a dosud trvá. Není proto splněn předpoklad 
§ 1363 obč. zák., ježto hlavní dluh nezanikl. Podle § 1364 obč. zák vě
řitel nese nebezpečí, že se postihová pohledávka stane dodatečně nedo
bytnou, prodlévá-li s uplatněním pohledávky (§ 1364 obč. zák). Prodle
ním věřitelovým nabývá rukojmí jen právo započísti náhradu škody, mu 
vzniklé, proti věřitelovu nároku. Podle § 1364 obč. zák. nezaniká však 
rukojemský závazek po uplynutí doby, v níž hlavní dlnžník měl zaplatiti, 
a to ani tehdy, když věřitel na uspokojení nem,léhal. Rukojmí nebyl až 
dosud z rukojemství zproštěn, mohl proto sám žádati na hlavním dluž
níku, by mu dal jistotu, a jest věcí rukojmího, by sám dbal platební lhůty 
a, nenaléhá-li sám věřitel po uplynutí této lhůty na zaplacení u hlavního 
dlužníka, by onoho práva použil. J když se prokáže věřitelovo prodlení, 
nezbavuje se tím rukojmí svých povinností z rukojemského závazku, 
nýbrž jest podle § 1364 obč. zák. jen oprávněn, domáhati se na žalobci 
náhrady, by však mohl tento náhradní nárok uplatniti, musil by dokázati, 
Že prodlením věřitelovým utrpěl škodu vůbec a v jaké výši (rozh. čís. 
8923 Ol. U). An žalovaný ani netvrdil, že sám u hlavního dlužníka podle 
své povinnosti naléhal na zaplacení daní a veřejných dávek, za něž se 
žalovaný zaručil, nelze jen tak beze všeho míti za prokázáno, že se škoda 
z domnělého žalobcova prodlení rovná peněžní sumě, za niž se .žalovaný 
ústav zaručil. Prvý soud, odvolávaje se rovněž na ustanovení § 1364 obč. 
zák., má za obecně známé z parlamentních, hlavně rozpočtových debat, 
že se v dřívějších letech daně nejen včas nepředpisovaly, nýbrž že se 
ani pro nedostatek personálu nevymáhaly, a pokládá za liknavost, že 
daně nebyly na K-ovi vymoženy během tří let, ač se v roce 1922 jevil 
již nedoplatek 8.000 Kč. Tím méně prý lze po osmi letech požadovati za
placení z důvodu rukojemství, když vlastní liknavostí žalobcovou nebyl 
učiněn pokus o zaplacení v letech bezprostředně po vydání pasu, kdy 
dlužník byl ještě schopen placení. Odvolací soud nesdílí tento názor, 
maje za to, že bylo povinností prvého soudu, 'by zjistil, jak se vůbec po
stupovalo proti Robertu K-ovipři vyměřování a vymáhání daní, ježto 
pro zjištění předpokladu § 1364 obč. zák musí býti skutkové okolnosti 
případu zjištěny. Věřiteli lze přičísti váhavost při vymáhání dluhu a či
niti ho zodpovědným podle § 1364 obč. zák. jen, vznikla-li škoda jeho 
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zavinemm. Při tom nelze přehlížeti, že povaha veřejnoprávního daňo
vého dluhu nedovoluje použíti měřítka, obvyklého pro závazky soukro
moprávní. Prvý soud měl zejména zkoumati i otázku, od kdy měla fi
nační správa zvláštní důvod se domnívati, že zaplacení daňových ne
doplatků za rok 1922 a 1923 jest ohroženo; a přihlížeti vůbec k před
pisům a instrukcím pro vymáhání těchto nedoplatků. V souzeném pří
padě chybí i důkaz, že stát mohl dříve přikročiti k exekučnímu vymáhání 
nedoplatků, pokud se týče, že byl k tomu podle předpisů a instrukcí po
vinen, že však této povinnosti. nedbal. S druhé strany bylo na prvém 
soudě, by zjistil, zda nezavinil žalovaný ústav sám vlastním opomenutím 
nedobytnost postihu. 

Ne j vy.š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvola
címu soudu, by nepřihlížeje k zrušovacímu důvodu, o odvolání znovu 
rozhodl. 

D ů vod y: 

Odvolací soud správně vystihl, že není splněn předpoklad § 1363 
obč. zák., poněvadž hlavní dluh nezanikl. Odvolací soud vychází zřejmě 
ze zjištění, že závazek Roberta K-a z dlužných daní za léta 1922 a 1923, 
za nějž se žalovaný ústav zaručil do výše 4.000 Kč, dosud trvá. Jde tedy 
jen o to, zda jest odůvodněn nárok žalovaného uplatněný započtením, 
který opírá o ustanovení § 1364 obč. zák., tvrdě, že žalující stát nevy
máhal dlužné daně včas, v době, kdy byl K. ještě způsobilý k placení a 
stát mohl s úspěchem vymoci nedoplatky daní přímo na něm, pokud se 
týče, kdy se žalovaný ústav mohl na K-oví hojiti postihem. Odvolací 
soud má za to, že žalovaný ústav mohl žádati na K-ovi jistotu, když K. 
nezaplatil daně včas, a že sám měl dbáti platební lhůty. Tato úvaha 
v souzeném případě vzhledem ke zvláštní povaze pohledávky žalobcovy 
nedopadá, neboť nelze na rukojmím žádati, by sledoval, zda a které daně 
hlavní dlužník posud nezaplatil a kdy byly splatné. Jest také pochybno, 
zda by byl v té příčině dostal od příslušného finančního úřadu vůbec po
třebné informace (§ 246 zák. ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. zák., §§ 
199 a 329 zák. ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb.z. a n., § 41 zák. z 12. 
srpna 1921, čís. 321 sb. z. a n.). Není nezávažná námitka žalovaného, 
že žalující stát zavinil, opomenuv včas vymáhati daně, že za insolvent
ního dlužníka musí platiti jeho rukojmí, aniž by se sám na něm mohl ho
jiti postibem. Nelze přisvědčiti právnímu názoru žalobce, že by stát ne
mohl býti přidržen k náhradě škody proto, že není zákona, který by státu 
ukládal tuto povinnost pro nesprávný snad výkon veřejné moci, zále
žející v nevybírání daní. Jest rozeznávati poměr mezi státem a poplatní
kem, který je nepochybně veřejnoprávní, a mezi státem a osobou za po
platníkovo plnění se zaručivší. Ručitel nevstoupil v poměr přímého dluž
níka, nýbrž zaručil se jen za jeho platební povinnost a stát toto ruko
jemství přijal. Jde proto o poměr soukromoprávní, který je upraven před
pisy občanského zákoníka (§ 1346 a násL), závaznými pro obě strany 
a platí i předpiS § 1364 poslední věta obč. zák., podle něhož jest věřitel 
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. h rknavostí ve vymáhání 
. . u potud pokud tento Je o I. . k ostupovalo 

zodpovědný r:,koJmllI!.. stihu Netřeba zjišťoval!, J~ se p. ve určité 
dluhu utf]~í ~kodu lřl;vr~í a výmáhání daní, ano ?em sPor~~~ z teprve 

p~~ ~-~~~ti9i,fa I 92~ dluh:,je, že b~~ d~fe ~j~~ěn;:~e K.\ .Iétech 

e srp~u 1925b ~p~~s~::J~~I~~~~d~jfci~h\yl ještě Jc~o~~o~la(~~~~. ~dl vydall1 p~su I ~ . a kdv mohou býti vymahany, urcuJe 'I 4 nař vlády 
jsoU ~ane sp a dne 16 'března 1921 čís. I 16 sb. z. a n., c. §§ 2'0 a 23 
a 4 zakona ze ne " 1921 čís 266 sb. z. a n., . 
rep. česko sl. ze dne 28

1
, ~~rve,I?~e 32 I sh. z: a n. a čl. 27 nař. v1ady r~~i 

zák ze dne 12. srpna , Cl. .. 450 sb z a n.). Nepostup~va • 
'eskosl. ze dne 9. prosi~ce 1?21, ~IS~ , odle'zákona ať již z duvodu 

TedY žalující stát při vyt?~hám d~I,1h~J~~~io poplatní~a SK-a), al~ ne~ 
jakýchkoli, mohlo to ?ýtl sn~d. ~ho který při převzeh zaru~y .s~e~ po; 
mohlo se tak státi na. ujmu. r oJ~ :n ři vyměřování a vymaham an., 
čítati s normálním zakonny~ pos ur,e . P ýhrady nepřistoupIl. Nebylo se 
pon.~vad~ podle .zak·ruční Jiť~~y ~:I1'~fn~nční. správa zv

9
la
2
'š
2
tní 19~~djeSs~ 

tudlz oblrah otaz ou, o v . I d platku za rok I a .. 
domnívati, že zaPla~~nt~ ~~n~~~~l&~i ~Í1kaz, že stát mohl dřt~ p:~k~~i 
~~fo~e~~~:U~:;;~uta v~m~~ání. ?něch netoJla~~~e~~~~dv~:k lé~~ ~ov0-
k tomu podle platný~ ~:e~p~~i~~~~:no, ~měrodatným! jS?U v te pn~ 
nosti nedbal - pon~va z, Ja J áděcích nařízení, ktere dukazu nepo 
čině jen předpisy zakona a prov 
třebují. 

čís. 10836. 
. -- há í v úvahu . v měření bolestnehO pnc ~ _ o b 

Jalw okolnosti rozhodne p~o k.Y měry doby, po přípa~e. 1 zPUso 
síla a trvání bolestí, h.osp~ár~ :'ajetkové nebo výd~lecne pomery 
života poškozeného, mkohv v 
Škúdcovy. 

d 29 května 1931 Rv II 471/30.) 
(Rozh. ze ne . ' 

h tří 
Zalobě o nii.hradu škody bylo vyhověno s o u d y vš ec 

s t o I i c. , r' , I vaného a uvedl v otázce, 
N e j vy Š š í s o u d nevyhovel dovo am za o 

o niž tu jde, v 
dů'vodech: 

. . .. § 503 c. ř. s. vytýká dovolatel, 
. S hlediska dovolaC1ho duvodu .CIS. 4 v cl le a neúměrně k jeho ma
, dvolací soud stanovil bolest~e bez l;ru'me Výtka ta není oprávněna. 
·ze o . v . ďlkovym pomer . t' J k 
jetkovým, pokud se tyce ';~ e . b'ji náhradou za vytrpěné boles 1. a o 
Bolestné jest, pokud se tyce ma Y . 

'(,I, 
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okolnosti rozhodné pro vvměř 'b ' 

PP~dte'o IV ú~ahbu ~íla a trvání ~~test~le~~~ephoodl~Skl,325 O?č. zák.) přichází' 
zpuso zlvota p 'k 'h" a e pomery doby " 

~?~é po~ěry škůdcovy. ~a °f;c~~o o~p~I~OIi, však m~tetkové nebo P~ý~~t 
\/SI"tak)3ko na nich nezávisí trv' ,avn~~ost a ,vyse bolestného nezá
Nepf/hhzel,proto, odvolací soud k a~~.a;ys~ ktere~ol! jiné, pohledávky. 
dovolatelovym pravem a námitk je ovym a vydelkovym poměrů 
n?YII~ odvolací soud, je na jeho ~k~ovo!atel~va, ž~ bolestné, jak je st::: 
Pf/IS vysoké, nedopadá Ž b ~vne majetkove a výdělkové ' 
odpovídá bolestem žalobkY~í ~Ie::n:" .odvolacím soudem vyměřtnoém~7 
okolnostem, dovolatel netvrdí Yk ~enym, ,a ostatním shora uveden' -
napadeným rozsudkem mu ulo~~n~muse týcde s to~o hlediska bOlestnédi~ 

, neo poruJe. ' 

Cls. 10837. 

,Exekuční zabavení pohled' k ' 
r;;a~a ,~Iužuí~~, n~jmě jeho ža~bJ;h~e;~ v zápětí zánik disposičního 

uzm nemuze vsak žalovati o za I !lva co do zabavenébo nároku 

f~~~~{~~ tt~~l:~ě~~t~Tuvo že, bttt~ UI~ž~~:~~~~~A~"u~ :;~~níd;mUZ' :,okUdě; On I I' zape 1 teprve př'k' , , ." ova , a e - 1 vymáhající věřitel' , I azam pohledávky k vybrán' 
kázana k vybrání s jejím vymáh'~~uz. byl~ dl~ž!1lkova pohledávka ři~ 
by bylo zrušeno přikázání pOhledávk Je~~kl dl~znik oprávněn navrhn!ti 
zen exekuční soudní opatrovník b y bl nI avemu věřiteli a by byl Zří~ 

, Y vy ra zabavenou. pohledávku. 

(Rozh. ze dne 30. května 1931, Rv I 1020/30.) 

Pohledávka žalobců za žalo ' 
b~ání třetí osobě. Žalobou o ni;~ny~ byla z?havena a přikázána k v
nem zePlacení pohledávky. Pro CU Je" domahalt se žalobci na žalo vI
po~ z~loby~ ,o;d v ol a c í s o u d ž~ťo~~ :a~~ tf p r v é s t o I i c e Uznal 

e J v Y s S I S o u d nevyhověl dovolání. . 

D ů vod y: 

Jakž plyne z §§ 294 a 308 o ' " 

~:e~~čá~rovbnej ro.zhodnutí čís. 42
X
9{ 5~ft~~~b ~06u8d již mnohokráte 

, I za aVem pohledávky ,'", , 2 sb. n s) ne ' 
m~~, najmě jeho žalobního pr;v!apeh

d 
zánik disP.osičního· p~á;a dl~~ 

:~~e §z~t~veno~ ~ohl ledávku zažalo~~/i °je~~~a~~~,:? nárhoku. Dlužní-k 
k d "ex. r. za ovah o zaplacení "b" uze Vz ledem k zá
s~an~e (tý~e jen t~!o může býti ulože~on~ar~le~ ~kSlože?í na soudě, pO-
" s. n. s. CIS. 3369 4746) Zl 't uzm ovu zalobu žalovan' 

(:'1 :ás.".g~1;Jí ~pr~~~ř1kázání 'POh~~d~V~~uin~~1~~n~a~§b~t~ opr~v= 
dle § 294 ex. ř. I'GZbýZ'á d~~~ni~Ovo!atelule~t uvésti toto: zápově:i r.)~ 
stavou STlad pro ni zřízenou. Přik;~~~,nakladatl ,8 pohledávkou a se ~_ 

- lm pohledavky k vybrání (§ 30S 
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ex. ř.) dostává se vymáhajícímu věřiteli oprávnění, by vlastním jménem 
v zastoupení a na účet dlužníka vymáhal přikázanou pohledávku a, je-li 
pro přikázanou pohledávku již zahájena exekuce, by v exekuci pokra
čoval. Dlužníku přiznává § 310 ex. ř. ve sporu jen postavení vedlejšího 
in/ervenienta. Věřitel, jemuž byla pohledávka přikázána, má podle § 308 
ex. ř. v zahájené rozepři postavení žalobce, kdežto dlužník ustupuje do 
pozadí (§ 310 ex. ř.). (Viz rozhodnutí čís. 9373 sb. n. s.). V souzeném 
případě byla zažalovaná pohledávka podle zjištění nižších soudů usne
sením soudu ze dne 7. března 1929 zabavena a přikázána vymáhajícímu 
věřiteli k vybrání pro vykonatelnou peněžitou pohledávku. Podle zjištění 
odvolacího soudu bylo toto usnesení doručeno žalobcům dne 8. března 
1929 a nabylo moci práva. Žaloba byla však podána teprve 12. března 
1929, po doručení onoho usnesení. Žalobci nebyli tudíž, pokud pohle
dávka byla zabavena a přikázána k vybrání, oprávněni podati žalobu, 
nýbrž měli, otálel-li vymáhající věřilel s vymáháním, učiniti návrh, by 
bylo zrušeno přikázání pohledávky liknavému věřiteli a by exekučním 
soudem byl zřízen opatrovník, by vybral zabavenou pohledávku (§ 310 
ex. ř. a motivy str. 224, Mat. I 571, srv. Neumann k § 310 ex. ř.). 

čís. 10838. 

Povolil-li exekuční soud na základě rozvrhového usnesení vklad vý
mazu zástavního práva, vycházeje z mylného předpokladu, že pohle
dávka zajištěná zástavním právem byla úplně uspokojena z nejvyššího 
podáni, nejde ani o omyl ve psaní nebo v počítání, ani o zřejmé nedo
patřenLve smyslu § 419 c. ř. s., nýbrž o mylný předpoklad, jejž lze na
praviti jen k rekursu proti usnesení povolujícímu vklad výmazu. 

~
! Opravu knihovního zápisu podle § 104 knih. zák. lze povoliti jen, 
j nesouhlasí-Ii zápis s usnesením soudu. K povolení opravy zápisu v po
I zemkové Imize obnovením vkladu zástavníbo práva neprávem vymaza
I ného vyžaduje se souhlas vlastnika zavazené nemovitosti a svoleni zadII nějších věřitelů. Povoliti tuto opravu jest pnslušný knihovní soud. 

li Bylo-Ii usnesení, jímž bylo neprávem vymazané zástavní právo bez 
I těchto předpokladů po druhé vloženo do pozemkové knihy, vydáno exe-
kučním sotldem, přísluší postiženým stižnost podle knihovního zákona 
a neplatí tu lhůta § 65 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 30. května 1931, R II 155/31.) 

s o udp r V é s t o li c e usnesením ze dne 19. února 1931 uložii 
pozemkové knize okresního soudu v H., by ve v!.č. 62 při bývalěm ide
elnlm sl?oluvfastnictví domku čís. 58 Aloisa H-a vyznačila v původním 
knihovním pořadí,že zástavní právo hromadné sirotčí pokladny okres
ního soudu v H. z dluhopisu ze dne 17. dubna 1923 z původní pohle
dávky liO.OOO Kč vázne po právu ve výši 5.000 Kč. Do tohoto usnesení sí 
stěžov.al Emil O., majitel domu čp. 58 ·a navrhl, by napadené usnesení 
bylo zrušeno, by při ideelním spoluvlastnictví domku Č. 58 vložen byl 

!"~ " , 

''''" 
i' '!~ 
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výmaz zástavního práva váznoucího z napadeného usnesení pro hromad
nou sirotčí pokladnu okresního soudu v H. 5.000 Kč. K odůvodnění stíž
nosti uvedl, že se usnesení ze dne 3. února 1928, jímž byl povolen vklad 
výmazu zástavního práva pro pohledávku hromadné sirotčí pokladny 
10.000 Kč stalo právoplatným, že o tomto výmazu uvědoměn byl berní 
úřad v H., který měl proti tomuto usnesení podati včas stížnost a, ježto 
se tak nestalo a řízení exekuční bylo skončeno, nelze již zvrátiti právo
platnost onoho usnesenÍ. Tento knihovnLstav po celý rok 1928, 1929 a 
1930 zůstal nezměněn, až prý v roce 1931 bez jakéhokoliv předchozího 
slyšení stran bylo vydáno napadené usnesení, jež není vkladu schopnou 
veřejnou listinou, nejde prý v projednávaném případě ani o opravu, ani 
o početní omyl a nemá proto napadené usnesení zákonný podklad. R e
k u r sní s o u d odmítl rekurs. D ů vod y: Stížnost bylo odmítnouti 
jako opožděnou. Z kontextu napadeného usnesení vyplývá, že bylo vy
dáno prvním soudem ve smyslu § 78 ex. ř. a § 430 c. ř. s., poněvadž ne
dopatřením (omylem) byl pro zbytek pohledávky hromadné sirotčí po
kladny okresního soudu v H. váznoucí také na ideelní polovici Aloisa H. 
domku Č. 58 5.000 Kč s přísl. vložen výmaz práva zástavního. Pro takové 
usnesení platí ve smyslu § 65 ex. ř. rekursní lhůta osmidenní, nikoliv 
čtrnáctidenní, jež má místo jen při §§ 83, 88, 184, 187, 208 a 374 ex. ř. 
Bylo proto stížnost jako opožděnou odmítnouti, poněvadž napadené 
usnesení bylo doručeno stěžovateli 23. února 1931, kdežto stížnost. po
dána byla teprve 5. března 1931, tedy po uplynutí osmidenní rekursní 
lhůty. Okolnost, že soud prvé stolice v napadeném usnesení dal poučení, 
že rekursní lhůta jest třicetidenní, nemění nic na věci, poněvadž ani ne
správným poučením nelze zákonné lhůty prodloužiti, nehledíc ani k to
mu, že v projednávaném případě bylo napadené usnesení doručeno ad
vokátu. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by vyří.di1 rekurs, nepřihlížeje k důvodu, pro který ho odmítl. 

D ů vod y: 

Rekursní soud pokládá rekurs za opožděný proto, že podle napade
ného usnesení prvého soudu ze dne 19. února 1931 jde o opravu usne
sení exekučního soudu ze dne 3. února 1928, což prý vyplývá z kontextu 
onoho usnesení. O opravu však nejde. Na základě rozvrhového usnesení 
povolil exekuční soud vklad výmazu zástavního práva pro pohledávku 
hromadné sirotčí pokladny nejen na vydražené polovici, nýbrž i na po
lovici nevydražené. Při tom vycházel prvý soud z mylného názoru, že 
pohledávka hromadné sirotčí pokladny byla úplně uspokojena z nejvyš
Mho podání. Když povoloval vklad výmazu, nešlo tedv ani o omyl ve 
psaní nebo počítání, nebo o zřejmé nedopatření ve smyslu § 419 c. ř. s., 
nýbrž o mylný přecJpoklad soudu, který bylo lze napadnouti jen řádným 
9pravným prostředkem, rekursem proti usnesení povolujícímu vklad vý
mazu i na nevydražené polovici. Nebylo tedy lze pouhou opravou změ
niti obsah povolujícího usnesení, zejména nebylo lze již provedený 
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. . vT azaný vklad obnovit!. Opr,avy 
knihovní vklad vymam ZIUSII il vY~mínek § 104 kmh. zák. ze]mena, 
knihovních zápisů I!e pOV~\~t; ]:n za 'ha zápisu v kmze pozemkové. O tep 
pokud šlo o omyl pr} prova em, s~mes o usnesením soudu

L 
i<teJ:ým_~yl z~;: 

vš~, ..s9.t!hlasl:~d~~1ll &;p~ i~ ravv- zápisu v pozeir1kove k~lZe 
-pis l'0volen. Ostatne oy II k 10Vt~: dfuh{ poloviny nemovltosŤl, mel-I! 
bylo polřeof souhlasu, spo ~v as ~I a. oV mazan' a rovněž by bylo po- , 
býti obnover: vklad)?~ava za~tavplhoh ]I~t:lí na tél~ polOVICi snad nabyl! \ 
třebí svolem zadne]slch opravne!';~\, oravu v pozemlwvé knize jen na \ 
věcných práv

h
· dJm~~ by~<:lzet ~f~~ ~~~~dl,em řádného opravného pro- . 

základě roz o nu I, vys~} s o , daného ve sporu o platnost pro
středku, nebo na zaklade rozsudk~ ~ \ 'h zák. Ježto nešlo o opravu 
vedenéh? výma~~ podl:d § 62 b\:~~ li n~L~ena změna knih?vního stavu 
usnesem, exeku,cmho so!, u, mo 'h~ vkladu práva zástavmho ]e~ sou
obnovemm pravoplatne vkma,zane sení stejně jako proti oprave vad
dem knihovním a proŤl ta ~ve~u ~~~e příslušela postiženým stížnost v~ 
ného zaplsu podle § 104 m,~ za . ted odána včas a rekursm 
smyslu knihovního zá~ona. Shznos~vbYla Pr~toP bylo rekursu vyhověno. 
soud ji neprávem odmltl jako opoz enou. 

čís. 10839, 

. t I řislušenstvím nemovitosti, jest, 
Předpokladem, by ~e stroje .~ a l !rčil stroje k jejímu stálému pro

kromě jiného, by vlastmk nemovl os I. , s budovOU tím kdo není vlast
spěchu. Jsou-~i str~* uved~n~ v.~ sr~~~:adou vlastnického práva, nepo
níkem nemovItosti ~ na~y s OJ~ vimontovány k pevnémU podkla~u! 
kládaji se tyto stroJe, ~reb~S by Y Jl.l" o tim vlastnické právo osoby, Jez 
za příslušenství n~m~vt!osb : fe~~l~:né stroje kupiteli do užívání ~řed 
s výhradou vlast~lctvl o~evz ~ a b ~ pozemkové knize poznamenano, 
zaplacením kupm ceny, ~ kd~z ne ~.o oV 
že JSOU stroje vlastnictvlm nekoho Jmeho. . ob' o prodatel 

, v' o ohradou vlastnlctvl nepoz yva v vO 

Vlastnictv~ vecl vprodane, s, vy v ádal oddělené uspokojeni, nýbrz prt
tím, že v kupttelove vyrovnan! nez 
hlásil svou zbytkovou pohledavku. o , v i prodané 

v I Oh prodatelem o vracem vec, 
Jest věci kup~teleo za ov~ne o I t'l ámitku že by měl žalobce zis~ 

s výhradou vlastmctvt, by vcas ;:et ~ v~ájemnému vypořádáni jen v te 
a on (žalovaný) škodu} kdhybYvI o~~lobni prosbě o vráceni věci. 
fonně, že by se proste vy ove o z 

(Rozh. ze dne 30. května 1931, Rv II 402/30.) 

, t' vyhradivši si vlastnictví až do 
Žalobkyně do~ala ža,lovanemu ~ {O~ialovaný zapravil jen nepatrpo~ 

úplného z~placem, kupm c~ny. ]e~~ní stroje. Žalovaný namítl najme, 
část kupm ceny, zalovala ,0 o vy. . žežalobkyne pozbyla vlast
že se stroj stal,pří~lu~enstv~~, n~m~~I~;;~v~ání žalovaného. Žalobě bylo 
nické právo I hm, ze ]~ neo

h 
~S! ~ s t o I i c N e j v y Š š í m s o ude m 

vyhověno s o u d Y v sec fl , 

z těchto 49 
Civil~i rozhodnutí XIII. 

:.111 



- čís. 10839 -
770 

d ů va d ů: 

Nižší soudy správně usoudily, že vlastnické právo žalobkyně ke stroji 
nezaniklo· tím, že stroj byl namontován v pekárně v domě manželky 
žalovaného, třebaže nebyla v pozemkové knize učiněna poznámka podle 
§ 297 a) obč. zák. Jak nejvyšší soud v četných rozhodnutích, zejména 
v rozhodnutí čís. 7769 a 8589 vyložil, jest předpokladem, by se stroje 
staly příslušenstvím nemovitosti, kromě jiného podle § 297 obč. zák. i to 

~
. , 

b v 1 a s t ní k ne11)ovitostiurčil stroje k jejímu stálému prospěchu. 
Js udi tedy stroje~úvedeny ve spojení s budovou tím, kdo není vlast
níkem'nemovHOsti a nabyl strojů s výhradou práva vlastnického, nepo
kládají se tyto stroje, třebaže byly přimontovány k pevnému podkladu, 
za příslušenství nemovitosti a nezaniká tím vlastnické právo osoby, 
která s výhradou vlastnictví odevzdala koupené stroje kupiteli do uží
vání před zaplacením kupní ceny, i když nebylo v pozemkové knize po
znamenáno, že jsou stroje vlastnictvím někoho jiného. Žalovaný ve 
svém přípravném spise namítal, že mísící stroj žalobkyní mu dodaný 
byl trvale spojen s budovou, v níž provozuje pekařství, čímž prý žalob
kyně, i kdyby si byla vlastnictví ke stroji vyhradila, tohoto vlastnictví 
pozbyla, jelikož se nestala knihovní poznámka podle § 297 a) obč. zák. 
ve vložce, k níž patří budova, v níž žalovaný provozuje pekařství. Při 
ústním jednání dne 25. října 1928 bylo žalovaným doznáno, že budova 
jest ve vlastnictví jeho manželky nepřetržitě 29 lel. V dovolání zdůraz
úuje pak žalovaný, že stroj byl spojen s nemovitostí, náležející třetí 
osobě, za souhlasu žalující firmy, jak prý uvedl v bodě devátém svého 
přípravného spisu, ba že žolobkyně sama prováděla montáž. Avšak, 
i kdyby vše, co žalovaný v této otázce přednesl, bylo správné, nestačilo 
by to podle toho, co bylo již uvedeno k závěru, že žalobkyně namon
továním stroje pozbyla svého práva vlastnického, poněvadž nebylo ani 
tvrzeno, tím méně prokázáno, že v I a s tni c e budovy určila stroj 
k stálému prospěchu této nemovitosti. 

Zbývá ještě námitka, že žalobkyně pozbyla vlastnictví k spornému 
stroji tím, že ve vyrovnacím řízení neohlásila toto své právo, nežádala 
oddělené uspokojení podle § II vyr. ř., nýbrž přihlásila svou zbytkovou 
pohledávku, čímž prý dala na jevo, že netrvá na svém tvrzeném vlast
nictví a že žádá jen splnění smlouvy. Ani tu nelze dovolateli přisvědčitL 
Podle §§ II (1) a 21 vyr. ř. nejsou vylučovaCÍ práva, jakým jest i výkon 
výhrady vlastnického práva, dotčena vyrovnacím řízením a jest je po
suzovati podle obecných právních zásad. I když tedy žalobkyně přihlá
sila k vyrovnacímu řízení svou pohledávku za dodaný stroj, nelze z toho 
ještě nutně usuzovati, že se tím vzdala výkonu práva, jehož se vyrovnací 
řízení nedotýká (§ 863 obč. zák.). Žalobkyni nemohlo býti bráněno, by 
pohledávku nepřihlásila k vyrovnacímu řízení, by si tak zachovala· vliv 
při jednání a hlasování o vyrovnání. 

Dovolatel konečně' uvádí, že, i "kdyby žalobkyně byla oprávněua 
žádati své vlastnické právo, musila by nabídnouti, že peníze, které 
cbdržela již zaplacené, vrátí«, a že by žalovaný mohl býti nejvýše od-

_ čís. 10840 až 10841 - 771 

.. .' za lacené částky z ruky do ruky. Leč 
souzen vráhÍl stroJ proh t~c~n~ Ju přísluší proti žalobkyni nárok na 
žal,:v~ný v prvédstoh~ ,ne ~r v~d~~í sporného stroje. Bylo jeP:o věcí, ?y 
p~neslllt z]. rvu~rze~ ~~e~ Erocesním soudem npl~tnil r;ámtlku, ~rea' dba'!nfe].!~ 
vca, . . , d kd b d 'I ke vza]emnemu vypo 
žalobkyně zisk a on sko ut- Yh y 'lOS ,oalobní prosbě Z úřadu nelze se 
v
t 
té jtormě'a.]ž~yb~~~!a~~~~ vJa~;:I~ Jest ponechati· jeho úvaze, zda 

s ara 1 o z t- . t k ' ,. k 
míní, či vůbec nemíní uplatnovah a ove nalo y. 

čís. 10840. 

, 'd 'I se nekonal prvý rok, ža-
'Ob~~~::;I! ~~ě~:i~~:~~~n~O~é n:::;~~ě ;:eiá:a zahájené rozepře_ 

(Rozh. ze dne 3. června 1931, R I 435/31.) 

P t" ' lb' C I 47/31 vznesl žalovaný námitku rozepře zah,ájené 
ro 1 za ,o e , / O S d r v é s t o I i c e usneselllm ze 

vzhledem k zalobe C I ;"86 3 . h o,~ PI bu C I 47/31 odmítli. Re
dne 24 února 1931 nam1.tce vy ove a za o , , d··P vo-
k u r s ~ í s o u d zamít~ námitku zah~jen~to~:d'~~. R;I v ;yl/ ~za{oa na 
p!atnÝI? u~feseťl!l' n~tIs5~lg/3Ó~ p~Jle §. 425, druhý odstavec,~. ř.s. 
~~~o;~:~~:~ev~~~no tímto usnesením a nemohl pr~o j~, ~ toho duvodu 
zastávati stanovisko, že spor C I 586/30 je~t dosu za aJen. 

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

Dlivody: 

". . C I 586/30 se nekonal a nastal klid řízení. 
Prvý rok nanzeny ve SpOl u., z T žalobu zpět i bez svolení žalo-

Byla tudíž žalující str~~~8 oI;:~;;e~~8vl ~I naul,a citovaná v poslednějším 
vané strany (sb. n. s. , "J 'I t odle § 237 třetí odstavec 
rozhodnutí). Učinila-li žalobkyne tbakl, me Od' °aP V důsledku toho přestal 

, ' 'tO J. akobv žaloba ne v a po an . c. r. s;,v z~pe I, " . ,". 'mi účink a žalovaná strana ne: 
i ~l;d nzelll (§ d168 f: l. ts.{ Ih~e l~e~;í~~rší spor r!ení dosud vyřízen, am 
muze se proto ovo ava 1 ,o "d· § 168 c ř s Správnost toho, co 
toho, že by se takto obc~azel p!"e J:IS , ... §·233 c. ř. s. jest, za
výše uvedeno, plyne 1 z, uvahy, ze ucel~~ifr:t~~~~i což jest vyloučeno, 
brániti dvojímu vedem sPobý~Ut. med Zl , y proto že žaloba byla vzata zpět. 

o' r jednom sporu 1 Je nano, , ' 
v~~~~ěi ~U~í~ SOtUkd d,ru~é stJ.7~y~~hr~~~:~ůŽj!~j~~í J~~ao~~cfrr~~~~e~tc~e~~~ 
lezl na tom, ze a U~1ll1 z , 
zdají býti správnýmI. 

čls. 10841. 

Pla~~:~~ ~ř~;p~~:it k ~~:~~!~~l!t~e::~~I~!V~:ra~!~:I~~;s::~1~ 
kona ze dne 21. února 1929, CIS. 26 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 3. června 1931, R I 443/31.) 
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Ex e k u ční s o li d prohlásil usnesením ze dne 24. prosince 1930, 
že zástavní právo vymáhajícího věřitele (úřadovny B. všeobecného po
jišťovacího ústavu v Praze) uhaslo, ježto ho bylo dobyto dne 14. listo
padu 1930 a dne 15. prosince 1930 byl na jmění dlužníka vyhlášen úpa
dek. Rek u r sní s o u d napadené usnesení zrušil. D ů vod y: Exe
kuční soud především přehlíží, že exekuce, o niž tu jde, týká se nedo
platkú pojišťovacích příspěvků, jež jsou podle § 72 zákona ze dne 21. 
února 1929, čís. 26 sb. z. a n. v exekučním řízení postaveny na roveň da
ňovým nedoplatílm, pro něž však předpis § 12 konk. ř. vůbec neplatí. 
Nehledíc k tomu, přehlíží prvý soud, že uhasnutí soudcovských odděl- . 
ných práv nabytých v posledních šedesáti dnech před vyhlášením úpadku 
jest podmíněno tím, že nedojde k zastavení úpadku podle § 166 konk. ř., 
ježto v tomto případě ona práva obživnou. Nesmí tudíž býti exekuční 
řízení zastaveno, nýbrž jest při takových oddělných právech jen poseč
kati se zpeněžovacím řízením a může býti exekuce zastavena teprve,' až 
je jisto, že zastavení úpadku podle § 166 konk. ř. nepřichází již v úvahu. 
Při tomto stavu věci jest však rekurs vymáhajícího věřitele odůvodněn 
a bylo napadené usnesení zrušiti. 

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

Důvody: 

Ze výsada § 12 konk. řádu přísluší i nedoplatkům na příspěvcích 
k všeobecnému pensijnímu ústavu ve smyslu zákona ze dne 21. února 
1929, čís. 26 sb. z. a n., jest zřejmo již z § 52 konk. řádu (»příspěvky 
k pensijnímu a sociálnímu pojištění a jiné veřejné dávky«), zejména 
však z § 72 zákona čís. 26/1929, podle něhož může býti dlužné pojistné 
i s úroky vymáháno soudní exekucí na základě vykonatelného výkazu 
nedoplatkú a požívá v exekučním řízení přednostního práva nedoplatků 
daňových, v řízení úpadkovém a vyrovnacím pak přednostního práva 
tam stanoveného. Jest tedy toto pojistné i s příslušenstvím výslovně po
staveno na roveň daním, jakožto veřejným dávkám i v úpadkovém řízení. 

čís. 10842. 

Odpůrčí řád. 

Věřitel, jenž se pokládá za zkrácena zcizením nemovitého majetku 
dlužníkova, může požadovati pro sebe jen to, co bylo odporovatelným 
jednáním zcizeno z dlužníkova jměn/, a to jen potud, pokud jest toho 
třeba k jeho uspokojení, a, nen/-Ii to možné, má mu odpůrce dáti ná
hradu, nemůže se však domáhati na odpůrci, by mu platí!, k čemu byl 
dlužník povinen. 

(Rozh. ze dne 3. června 1931, Rv I 795/30.) 

Odpúrčí žaloba žalobce proti žalovaným byla zamítnuta s o u d Y 
vše c h tř í s tol i c, Ne i vy š š í m s o ude m z těchto 
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.. , 'm odle § 2 čís. 3 odp. řádu 
Odpůrčí žalobou podano~ proH ~alovaiv ~e dne 29. března 1928 5' 

domáhá se žalobce vyroku, d~ tr~~~Ž ~~~~li ~alovaní od ž.alobcova dlt~r 
ze dne 9. prosmce 1927, p~ e n nichf b 10 pro ně vlozeno vlastm, e 
níka Josefa C-a nemovltost~ ,a p~dle, 7 že jsoU povinni zaplatiti za-

rávo, jsou proti n~'::lu bezycmne ~ zalova~ti dlužníku Josefu ,,;-ovi roz: 
fobci náklady na vypvu pnsouze~e mu !o~u pokud postačí pozustalos,tm 
sudkem ze dne 25. unora 1928,,~ o po d' 'ř" ada'ící na žalobce. Avsak 
jmění zemřelého dlužníka po pngade ,~? Ilá~adám ~dPůrčího řádu, jakž 
tato část žalobní~o nár?ku neo, ]?OVI ~e'~ž obsah se odvolali ~ r:ře~nes? 
žalovaní vytldl v zalobm odPoved,l,§n§a U a 13 odp. řádu vyplyva, ze ,v~
při ústním jednání. Z ustanoyem . ' nemovitého majetku dluzm· 
řitel, který se pokládá za zkracena zClzf~l~O odporovatelným jedná!lÍm 
kova může požadovatI pro sebe Jen .' tud pokud jest toho treba 
z dl~žníkova jmění bylo ;CClZeno, a, to Jen, p~u ~dpůrce dáti náhradu. 
k jeho uspokoje~í" a nen~-h to mO~~~~h~~lo účel vytčený,: § 13 .odp. 
Může proto pln;,m, kter,e by nep, tom že nabyvatel veci musl do-o 
řádu záležeti pn ZClzem nemovltoS\ v , 'tak jako by nebyla zCIzena. 
pustiti, by v,Hitel .vedl,t:kr~n?ap:~ba~':f~ však žalobce v ,t?mt~ spor? 
Na toto pInem ma p~1 I z~ o , b mu žalovaní platili vyzlvne, k ':Ie-
nežádá, nýbrž domaha, s~kJeJn tOťó k tomu však podle předpisu odpur
muŽ byl odsouzen dlu~m ose . oskytllie' en odporovatelov,:, od
čího řádu práva nen;a, n,eboť § h7 uPs rostiti ohpůrčího nároku p~lslu
půrci žalovaným, pravo, ze se mo o ,Pdu tím že uspokojí pohledavku, 
šejícího odporovateh P?~le § !~'tOrt ~~i ctlužn'íku. Ježto odpůrčí žaloba 
která přísluší odPoruJ1~lm~ vell e lnfní a dítsledkem toho nebylo am po: 
jest svou pova~?u Jen z~!O b?~ °p~souzení věci r,ávrhu uvedene~o v pnm 
dle § 12 odp. radu zapo re! slovena bezúčinnost trhovych smluv 
větě žalobní prosby, by tohz byl5'.-vh stolicích zamítnuta žaloba s celou 
proti žalo~ci, byla prave(m v

h 
n~z~~í čís. 5354 a 8151 sb. n. s.). 

svou konecnou prosbou roz o n 

čís. 10843. 

, d' 't § 1395 obč. zák., poukázal-li 
Jde o vyr~V,!ánl bpodl1e .rrr~~ ~~o~~ y Lhostejno že dlužník splnil po

postupitel dluzníka, Y P DI • dá k ' 
ukaz v době, kdy již vědělo postupu pohle v y. 

(Rozh. ze dne 3. června 1931, Rv I 819/30.) 

. ' 'ku za žalovanou firmo,: dne 30. listo-
Josef B. posto~pll svo~ P?hledav, irma byla vyrozumena o postupu 

padu 1927 ža,lujlcl Itrme. zalo
l
v
3
ant dl 1928 vyrovnala se žalovana Itr

teprve dne 7. unora 1?28. ~n~ . ž~ J~sef B. poukázal žaloyanou, hnu,! 
ma s Josefem B-em hm zpuso em, d la Jaroslavu K-ovi sek k uhrade 
se souhlasem jejím i firmy Josef Kl by B~ m Žalovaná firma splnila tento 
pohledávky firmy Josef K. za J ose em e. 
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poukaz dne, 13. února 1928. Žaloba žal '" . . , 
o, :;;aplacem postoupené pohledávk b lUJlcl fI~my proh zalované firmě 
trl s tol i c N e J' vy Š Š ' Yd Y a zamltnuta s o u d y vše ch 

, .' I m s o u e m z těchto 

důvodů: 

Jde o to, zda lze použíti na souzen' ř'. ' 
§ 1395 obč. zák., zda totiž žal ' Y k Ipad, u~tanovem poslední věty 
1 ?28, kdy jí žalobkyně prý neb ~~a:áJa o. dluz~I~.e byla dne 13. ledna 
nena zapl,:t!ti prvnímu věřiteli,YfÚmě ~~eta~o pnJemce po~tupu, opráv
pok~d se tyce, zda použila tohoto o ráv ' , . ?ebo se s mm vyrovnati 
poveděl právem na otázku tu kladnf nem p'~a,ve,m .. s:??volací soud od: 
postup sporné částky Josefem B-e~ ~~f~kzJ1sten~ mzs.lc!, soudů stal se 
1927, ale zalovaná byla o něm z r o ~m ovsem J1z 30. listopadu 
I ?J8. l\;lohla se tudíž dne 13. lednf t vena az dopIsem ze dne 7. února 
ventelem (Josefem B-em) Vyr ,~2t8, Jak tvrdl, vyrovnati s původním 
~ění odvolacího soudu tí~ z ů~~gam 5' se stalo podle skutkových zjiš
zalovanou firmu se souhlaseni její~j'k z~ Jf'sef B. poukázal tohoto dne 
J aroslava K-a jménem této firm b -: a oz I IrJ?Y Josef K., pokud se týče 
slavu K-o~i šek k úhradě jeho n~rok;a zbytek Jeho .I?oh~edávek dala Jaro
proh flrm~ Josef B. žalovaná b la na I?rovlSI, JeJz mela firma Josef K. 
pouk~zana vyhověti jeho pouk y v I?omeru k Josefu B-ovl povinna jako 
co mela plniti firmě Josef K j:~u, te,~to mu Jako poukazateli dluhovala 
S přijdfm této poukázkv SO;lhla~l~~~emcl pOUkázky (§ 1~01 obč. zák./ 
filel b~Íl splacen dluh poukazatele Josef!O~f K. a'hbYl! Jezto poukázkou 
v~n~n zalovanou firmu jako po k' -fl u ne o Jako příjemce por upravě vzájemných právníc~ ;:~~~r 'y~bldno,uti, by plnila. V tét~ no
Irm~ J~s~~ K., shledal odvolací soud l lz,a ovane firmy, fi:my Josef B. a 

yodnlm JeJlm věřitelem (s lirm J lB avem vyrovnam zalované s pů-
J,:l:. dolíčeno, žalované firmě t~hd ose .) p.o~ll: § 1395 obč. zák. Ježto, 
pr~Je~ce post?PU vyrovnávané nolle~~byla Jeste }nama ,žalobkyně jako 
obc. z,ak. take oprávněna se takto se av0', byla ~alov~:la podle § 1395 
a nem proto zavázána bv 1 f),;;v1.m prvmm veritelem vyrovnati 
zapl~tila firmě Josef B. "ie~t: ~e~ tutez, castku, k~erou j~ž jednou platně 
ť9~~Jd~d n~ t.oJ?, ~e ,žalo~aná splnil~o~o~~~o:~ym JaJko príjem,ci pos,tupu. 

" yz JIZ vedela o postup hl d' l;my osef B. az 13. unora 
datecn,ou yědoJ?~stí nezměnilo s~ ~~c e avky z~lobkYni, neboť touto do
kravntho )ednam ze dne 13. ledna 192~a pravm be~vadnosti a účinnosti 

P 
G!1~zkmlmo)iné patřila též povinnost bay ~alJeho ~akonných následcích 

ou {az II pflJal a bl' , ' za ovana plmla pří'em' . .J 
platně zavázala PřijJímP~~~~~~k?bldnouti ji k plnění toho, Jk č~~~e~~ 

čís. 10844. 

Pr~vovárečná měšt'anstva ne 'sou " . 
(o pO~lIech na pivovaru) jednotl}' h oprayn~n!l rOzhodovati o jmění 
v]astntho uznání. < lVyC podtlntku a nakládati jím podle 

(Rozh. ze dne 3. června 1931, Rv I 830/30.) 
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Žalující majitelé pivovaru domáhali se na žalovaném, by byl uznán 
povinným, podepsati kupní smlouvu o prodeji jedné devětadvacetiny 
právovárečného měšťanstva pivovaru v T., po případě trpěti, by podle 
rozsudku bylo vloženo na tento podíl vlastnické právo pro žalobce, a to 
proto, že se stalo dne 3. března 1929 při mimořádné valné hromadě ko
lektivní usnesení podílníků pravovárečného měšťanstva, podle něhož 
byly prodány jednotlivé podíly po 14.000 Kč, že byly sepsány o jednotli
vých podílech kupní smlouvy a že se tak stalo také o podílu žalovaného, 
klerý však kupní smlouvu podepsati nechce. Žaloba byla zamítnuta 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

dúvoclLl: 

V souzeném případě není třeba řešiti otázku právní povahy právová
rečného měšťanstva, o jeho právním poměru k jednotlivým podílníkům, 
o způsobu, jak právovárečné měšťanstvo tvoří a projevuje svou vůli, a 
o závaznosti jeho kolektivních usnesení pro jednotlivé právovárečné 
měšťany, neboť ať odpověď na tyto otázky vyzní jakkoliv, nikdy se ne
může právomoc usnesení právovárečného měšťanstva ani právních jed
nání vztahovati ke jmění (v nejširším slova smyslu), jež není jeho jmě
ním. I když se právovárečným měšťanstvům přisuzují všechna oprávnění, 
by mohla spravovati samostatně své věci, nelze v ně zahrnouti i opráv
nění rozhodovati o cizím jmění, zejména o jmění jednotlivých podílníkú, 
a nakládali jím podle vlastníhollznání. Ano je v souzeném případě mimo 
spor, že žalovaný je knihovním vlastníkem devětadvacetiny ('/,,) pivo
varu, jest jen on oprávněn nakládati s tímto svým podílem, nikoli právo
várečné měšťanstvo, jež jeho vlastníkem není. Na tom nemění nic, Že 

pivovar jest označen jako pivovar právovárečného měšťanstva. Tím jest 
jen vysloveno, že dočasní majitelé spoluvlastnických podílů pivovaru 
tvoří právovárečné měšťanstvo, pro jehož potřeby a účely jest určen 
pivovar podílníků. Jen co do uskutečnění těchto účelů, tedy co do správy 
podílů na pivovaru, múže býti řeč o obmezení podle usnesení jejich vět
šiny, ale nijak nelze z tohoto označení usuzovati na obmezení jejich vlast
nictví sama nebo jejich práva, jím volně nakládati. To plyne jasně také 
z »řádu právovárečného měšťanstva v T.«, jenž praví ve čl. 4 mimo jiné, 
že každý člen může míti jeden neb více podílÍ! a může je komukoliv pro
dati nebo postoupiti, že člen, jenž všecky své podíly prodal, přestává 
býti členem, a že kupující má se u předsedy prokázati, že mu byl podíl 
na pivovaru v knihách pozemkových připsán, a stává se tím členem spo
lečnosti. Není tam však ustanovení, podle něhož by právovárečné měš
ťanstvo nebo jeho valná hromada byly oprávněny, usnášeti se o těchto 
podílech v jakémkoli smyslu. Zejména nelze takové ustanovení shledati 
v pol. f) čl. 6, jenž vyhrazuje valné hromadě právo, usnášeti se o koupi 
nebo prodeji nemovitostí. Ze zvoleného tu výrazu »nemovitosti« na rozdíl 
0:1 výrazu »podílÍ!« v čl. 4, a ze spojitosti s následující pol. g) čl. 6, jež 
mluví o nových stavbách, zařízeních a opravách, plyne jasně, že pol. f) 
má na mysli jiné nemovitosti, než právě pivovar. Mluviti o jeho koupi 
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p~'ávovárečným měšt'anstvem b 10 b '. 
plvova.r byl jeho vlastnictvím: Oavol y. pra.jlllcky protismyslné, kdyby 
padenem rozsudku právnickv myl v a(§cI 5s00u3 v nepos?udI1 tudíž věc v na-

~ ne c. 4 c. r. s.). 

čís. 10845. 

Uživatel vojenského koně ruč' . . 
o škodu zpusobenou vyšší moc~ I ~~v nahodu, pokud neprokáže že jde 
zvenčí pusobivší, nikoliv přirozeno~ jlZ n:mohl ~dvr~tit!,. tedy ~dálostí 

Předpis § 3' f v • pova ou kone, najme jeho splašením. 
. ' plsm. ) sluzebmch př d . o v 

mOCI K-III-3, není omezen na ško . ve PI~U ~eskoslovenské branné 
do soukromého užívání, třetím oso~~m~ez zpusobll vojenský kM, daný 

(Rozh. ze dne 3. června 1931, Rv 1844/30.) 

V~!it~l~tví náhradní korouhve' . 
~o ~zlvallI vojenského koně ve sl:~~e~ke~f 121~ku 0ge~zdalo žalovanému 
reneho dobrým kováním k v , va ecpe .sluzbe způsobilém o _ 
~vrd0 ~lastnorllčním pod~s~~ ~~s~n~ho v l~zdev i v tahu. Žalova~ý b~
casne, ~e se podrobuje ustanov~ním ~u~ bko,nhe p~evzal, a prohlásil Sou-
mu znama a že četl u z v, e nI o predplsu K-III-3 ž . 
Zmíněný kůň zašel ut~;t'~~; n3' konc! kontrolní knížky tohdto ek~~ěu 
~eáhr t1Jtí vOksodby po ~věři. českosl~~~~f~ýs~~li ~ež b~ol způsob~no výstře: 

, a J.s o y z duvodu, že žalovan'. .oma a se na zalovaném 
lllho p,redplsu K-III-3 ručí ze smlou y, podrO?lV se ustanovením služeb
I za nahodnou škodu, vyjmouc ří ~y z~v.veskerou ~kodu na koni tedv 
~ze pO,kladati splašení koně, jelo :eata;Y'SS\ moc,l, ~ ze za vyšší moc ne
lep nab?dou. Pro c e sní s o u d r c~s o sta\~a a splašení koně jest 
narok duvodem po právu D . d P ves t o It c e neuznal žal b ' 
koně d 'd . u vo· Y' Podle ko tl' k ' o III 
dl vy ar;e ne 26. března 1928 vei·t 1 t' n ,ro III plžky služebníh0 
v~ "P~dmmek pro vydávání služ ,I e s VIl,ll. nahradlll korouhve a 0-

UZI~alll~, zejména podle § 3 f) se ~b.~lc~ k':ll! l:~dectva do soukromfIlo 
.lany pICI za veškerou škodu kt r ]I~ť~le, ze UZlvatel koně a tedy i žalo-
ru~a, I za náhodu, pokud ~ep;o~~ž~a ,<oI.IV zav!llIl !Juď sám neb osoba 

mOCI, kterou nemohl odvrátiti Za .J, ze lde o skodu způsobenou vyšší 
~m~ost,i kv náhra~ě škody ona imni ;~~~: :oc vztaVUjícf už,ivatele koně po-

obYčej';ios~~e~~~d~f~i~I~~~~y vI: ;zdálen.o~t~ ;30 k~~~g. 1 z"aa~~~~~~P~~~~! 
ne)pečlivěj.Ší opatrností, je~ v to~OC l~st P~~lád~ti událost, které se ani 
muze, ~ebylo možno uvarovati ere~ pn~ade rozumně žádána b' ti 
»?heledzlllcť«.) Splašení koní podle (~~nda. Nahrada škody pod tituI!m . 
na o u, nýbrž za náhodu kro v ~zoru soudu nelze pokládati 'en 
~ot' Jak i,est notorickým nelz~~~~~ln0!l' ~eokd?!atel~ou (vis maioi) n~~ 
on~ ovladl a jejich zr~nění zab ' mne o OCI?O zádati, by spla§ené 

:~~hYrVlllb; takovo~ ~lu a diVO{~~\eJ:ij~ tli~~k ~otori,cké, že splašené 
d v a e u splasenych koní aj." h v, a nell! s to, by účinně 

va z tedy nastal případ Vyšší moc' (J~ zr:,nen~ mvohla zabrániti. Poně
I u ynuh kone pn splašení) a žalující 
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strana ani netvrdí, že splašení to bylo zaviněno stranou žalovanou nebo 
jinými osobami, jest žalovaná strana podle ustanovení podmínek prosta 
závazku nahraditi škodu uhynutím koně při pouhém splašení bez její 
viny. O d vol a c í s o u d uznal žalobní nárok důvodem po právu. D ů
vod y: Jest nesporno, že vojenský kůň Žalovanému do soukromého uží
vání daný zašel, utrpěv úraz, když se při hospodářské jízdě splašil. Spla
šil prý se asi proto, že ve vzdálenosti asi 500 kroků od cesty vystřelil ně
kdo v polích na zvěř. Spor jest o to, zda takové splašení koní jest poklá
dati za vyšší moc ve smyslu § 3 odst. f) podmínek K-III-3 pro vydávání 
služebních koní jezdectva do soukromého užívánÍ. První soud přisvědčil 
k této otázce a uznal v důsledku toho, že žalobní nárok není důvodem 
po právu. Rozhodnutí to odůvodňuje tím. že splašení koní nelze poklá
dati jen za náhodu, nýbrž za vyšší moc proto, že jest notorické, že spla
.šené koně vyvinou takovou sílu a divokost, že lidská síla není s to, jich 
běhu a zranění zabrániti a že proto nelze rozumně žádati od kočího, by 
splašené koně ovládl. Strana žalující právem cítí se stíženou rozhodnutím 
prvního soudu. Okolnosti, jež první soud uvádí, odůvodňují jen závěr, že 
není v moci kočího, koně již splašené zadržeti a škodě zabrániti. Jest při
pustiti, že i samo splašení koní nelze zabrániti ani při největŠí opatrnosti, 
takže jich splašení jest pokládati za neodvratnou náhodu. Avšak pojem 
neodvratné (neodolatelné) náhody nekryje se s pojmem vyšší moci. 
Vyšší mocí jest rozuměti náhodu kromobyčejnou a neodvratnou. Patří 
tedy k pojmu vyšší moci kromě neodvratnosti také kromobyčejnost ná
hody. I obyčejné náhody (a také důsledky jejich) jsou mnohdy neod
vratné a přece nelze mluviti o nich jako o vyšší moci. Splašení koní není 
zjevem nikterak kromobyčejným. Dochází k němu dosti často buď z při
rozené povahy koní nebo z rozmanitých příčin vnějších, mnohdy zcela 
nepatrných a všedních. Nelze proto splašení koní o sobě pokládati za 
vyšší moc. Ani to, že někdo střelí v zimě v polích po zvěři ve vzdálenosti 
několika set kroků od cesty, není neobvyklou, tím méně kromobyčejnou 
událostí. žalovaný musel by však, by se sprosti! povinnosti k náhradě 
škody, jíž se strana žalující domáhá, dokázati, že jde o škodu způsobe
nou vyšší mocí. Že splašení koní, na něž se žalovaný odvolává, není ta
kovou vyšší mocí a že nestačí důkaz, že žalovaného nebo kočího nestíhá 
zavinění na zahynutí koně, vyplývá z toho, co bylo shora uvedeno. Po
dotknouti jest, že nelze souhlasiti s výkladem, jejž dává žalovaný usta
novení § 3 odst. f) služebních předpisů K-1I1-3, totiž, že míněna je tu 
škoda způsobená vojenským koněm do soukromého užívání daným osobě 
třetí. Z doslovu předpisu toho v souvislosti s ostatními ustanoveními, 
i s předcházejícími, i s následujícími, vyplývá, že jde tu o škodu vzešlou 
vojenské správě na koni samém buď jeho znehodnocením nebo zhynu
tím. Obratu, že uživatel koně ručí za veškerou .škodu (vyjímajíc vyšší 
moc) použito tu (jako v četných zákonech na př. § 1300 obč. zák.) ve 
smyslu německého »haften« tedy ve smyslu, že uživatel "nese škodu« 
nebo že "je povinen ji nahraditi« nebo že »škoda stíhá« uživatele. Je také 
vysvětlitelné, že vojenská správa, ponechávajíc vojenského služebního 
koně osobě soukromé k bezplatnému užívání a po sedmi letech dokonce 
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Důvody: 

, povolání samo správně zd o ." , 

petl jeho smrteln' úr z ura~nuJe, ze 8plašení koně ", , . 

~a~ryo~enÝ,ch JVlasrnost~ k;~l;o a~~~s>~~e~ZSi:~kiné vI důsled~~zp~~~~e~;c~ 
(One«. de tudíž podl 1 u v astnosti přir ' 

k~dh sde týče o škodu z něho v~n:k~~;~s!?O nk~zoru dovolatelova o ~~~~e pP~: 
na o u Podle § 3 ' . I J1! ym nezavině t ' 
ru~í vš~k žalovan/;~r:,' ~ž~J~!~bního Plk'~dpiSU čsl. b~::~é e~;c~ k~fťr~~ 
ovsem neprokáže že'd 'I • VOjens eho koně i za náh d 

~~;~~:ie't Musil, by tU~.í~ ~a~~~~~ zg~~~~:~o~ř~~šš~,mocí, ,kte~o~' n~~~~~ 
d' ,omu, ze se kun sp lašil a zra'l ,evslm udalost působivší 

u al?s~ zalovaný ani netvrdil. Nevid: ~I .. N~z takovou zvenčí působivší 
ve ,~ystrelu po zvěři, jenž snad bl' JI z~Jmena - a to zcela správně ~ 
VYSSI, moc, již má prokázati by y p~dnetellJ splašení koně, nýbrž vidí 
v onekch :přirozených a vro~enýc~ ~I a~11 ručení, výslovně a právě jen 
vaze one«. To však II '.' as nostech«, v oné >->- řir " 
la,:~ vlastností koně. S ~~~y~alostzvenčí působiVŠí, nýbrž ~dáf::t~ po- . 
POCl tati a musí i snášeti ŠkOdu

s Jejlc~ nasledky musí kaŽdý užívatel ?:;: 
Jako. ",dyby kůií pošel nemocí ~,J1!C mu V~ll1klou. Věc Se má podobněe 

kte~e o?O?y z neznámých Př!čl~z )zl gos~lzen zřejmě bez zavinění ně~ 
spravny, ~Io by i tu o vyšší moc' v ~ t .ll, ~ovolatelův právní názor 
by byla veta "předpisů« že ,: yIUCUJ:~l uZlvatelovo ručenÍ. Ale k 
neprokáže, že jde o škodu zpx:~~:~el rUCl,}, za n,áhodu, pokud ovfe~ 
tlh, ~ez srozumitelnébo smyslu prot o,u ~YSSI,;nOCI, které nemohl odvrá- . 
neruclI am za náhodu. To bv b' I .oze y ~zlyatel pak v pravdě vůb 
dosloyu a účelu předpisů a' pr~to dUSled,e\ }enz se zřejmě příčí jasnéme~ 
mYI~y. ,M yl?ý je též dovolateltlv n~z~~ Jh v:" svfCh předpokladech 
Jen e skodam, jež způsobil . " ze se receny předpis vztahu' 
OS?bám třetím. To v podstat/~J~~~~ě do S?uh?,mého užívání daný kd~ 
ma, se ::a vysvětlitelné, že voj:nská vylozll jlZ odvolací soud. Právem 
flyzebmho koně osobě soukromé I ~prava, ponechávajíc vojenského 
e e~h dokonce do neobmezenéh {ezpla!nemu užívání a po sedmi 

take, by nebezpečí znehodnocen~ vlastll1ct~l, vyhražuje si mimo 'iné' 
pro vlastní potřeby nesl (v 'hna" neb,~ ztraty ,~~ně při Používání '~ho 
napr.ost? ?~Srozumitelné b/h I lIr rlp~d vyssl moci) užívatel. jAJe' 
~~b Jak~. ucel by sledovala" st!n~~e~/y ~aJen;, by vojenská správa měla 

am. ruCIÍ! nad meze stanovené obč m, ,ze u~lva tel koně má třetím oso-

:p~:~~f~§ ~g~oi~í 4socUdr' po)sOUdil a;rsokfoms:~~oO~e~ě~ ~a cŠekloe'mdU rVzešl,ou 
. '. s. . ozsanu 
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Okolnost, zda odpůrce při své reklamě rozšiřuje údaje opodstatňující 
nekalou soutěž, jest předpokladem samého nároku a musí býti osvěd
čena již při osvědčení tohoto nároku. 

Měl-Ii rekursní soud po zrušovacím usnesení dovolacího soudu pře
zkoumati usnesení prvého soudu jen ve věcech, jimiž se ve svém prvém, 
zrušeném usnesení neobíral, a neuznal-li ve svém druhém, nyní napa
deném usnesení rekul"s v těchto směrech za odůvodněný, jest jeho druhé 
usnesení potvrzujícím, třebas jeho výrok byl změňujicím, ale jen vzhle
dem k úvahám, jimiž se rekursuí soud již neměl obirati. 

Dovolací soud není povolán k prodloužení doby, na kterou bylo pro
zatímní opatření prvým soudem povoleno. 

(Rozh. ze dne 3. června 1931, R II 185/3l.) 

Co do předchozího děje poukazuje Se na čís. sb. 10.213. S o u d 
p r v é s t o I i c e povolil pak prozatímní opatření k zajištění nároku 
ohroženého ohledně zdržení a předsevzetí jednání ve smyslu zákona 
o nekalé soutěži, nařídiv žalovaným, by uptlstili od tvrzení, rozšiřování 
těchto okolností ve svých katalozích, prospektech, cenících, dopisech a 
jiných listinách a obchodních papírech: a) V poslední době pokoušely 
se různé firmy tu- i cizozemské napodobiti aparáty "Flamme Bleue« 
podobně znějícími nebo fantastickými jmény a křiklavou reklamou, obe
censtvo klamati, však vždy byly po krátké době podobné konkurenční 
výrobky od jasně myslících zájemců odmítnuty, ježto nikdy nemohly 
dosáhnouti bezvadného funkcionování, kvality a láce aparátů "Flamme 
Bleue«. Proto každý budiž varován, aby zakoupil jiný aparát na plyn 
petrolejový nežli aparát nesoucí značku »Flamme Bleue«. Ovšem, že se 
pokoušely rozličné firmy tu- i cizozemské o nápodobení přístroje »Flamme 
Bleue« a namáhaly se šáliti podobně neb fantasticky znějícími jmény a 
dryáčnickou reklamou lidi, byly však vždy již po docela krátkém čase ta
kové výrobky konkurenční jasně myslícími zájemci zamítnuty, neboť ne
byla nikdy dosažena bezvadná funkce, jakost a levnost "Flamme Bleue·:<. 
Proto budiž každý varován, koupiti jiný přístroj na petrolejový plyn, než 
ten, jenž nese jméno "Flamme Bleue«. b) Všechny jiné značky, jakož 
i značka »Ex« jsou pouhými padělky. Tento příkaz udělil pod podmínkou, 
že ohrožená strana za veškeré odpůrci tím snad způsobené újmy složí 
u soudu 2000 Kč jako jistotu. Toto zatímné opatření povolil na dobu, 
až bude moci ohrožená strana domáhati se nároku exekucí nebo exekuč
ního úkonu k zajištění, nejdéle však na dobu do 31. prosince 1931 s tím, 
že zatímní toto opatření nebude vykonáno, a již vykonané bude zrušeno 
na návrh odpůrce ohrožené strany, složí-li tento u soudu 50.000 Kč. 
Rek u r sní s o II d zamítl návrh na povolení prozatímního opatření. 
D ů vod y: Jde o to, zda je osvědčeno nebezpečí ohrožení nároku. Od
půrkyně jest firmou cizozemskou. Ohrožení může nastati jen, rozšiřuje-li 
údaje o napodobenině svých. výrobků ohroženou stranou v tuzemsku, 

;'-j', 

,'<,' 
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neboť nestačí je-li úda' 
kalou soutěží" k J ten uveden v prospekt h . , , 
ježto ohrože~l~t~S:n~ t~, ce~ky musí býti rozšiřov~~ý ~ t ste

t 
není ne

o nekalé soutěži v tUze o~a a se ochrany svých výrobků o Vdl Uze?1sku, 
V d~PISU Otty M'a ravťs, u. ~,tu .ohrožená strana uve po e za..kona 
yynalezkyní těchto fpar.'t:e P~lIz~ka továrna Flamme Bl dIa .Jen,. ze s,: 
lS?U jen napodobeninam~ u O~'s;e vsdecky o~tatní známky a e~~lme kPuvoEdm 
SIrovaní úd .. . ." em OpIS sam t'" a » x« 
kalé soutěžia~~, l~~ .sprá~n~ uyádí stěžovatelk~esn:~l l Os§vědče~í o roz
padle § 2 cit 'k a rozslrovaní veřejné a ž~ 'd o v 2 zak. o ne
Ze rozšiřuje ~d~~r~na" vys!ovil sám nejvyšŠí soJd e o ne~alou reklamu 

. ~~rt :hf~Ž~nOhrožen~n:tr~V;a c~~:~idr br~:~~ki! dV t:~e:~~, l~~~ood~~~~ 
ty v těchto tiJ pro~p~kt, zaplsník a ceník a tu b~Pl~U ,~Yly podle znění 
pi~e~h k tomu ~v~;~~ 'ptjŠ31k ?~ožená ~tra~a ani ~e~~~Úaby!y,li Údaje 
maha. Toto jediné faktum O~!!i"ec ted71y uct..aJe, .jejichž Záp~V~~iVs!IS~~: 
~h:~~e~á 2 s~ak. o nekalé Soutěži. A li~o~::kf:~tl/a,,~oZŠ,iř?vání veřejné 
v tuz ana !1euvedla. Všeobecné tv "ozslrovam v tuzemsku 

emsku, a predložení ceníků rzen,l, ze rozšiřuje tyto ú'ó . 

~oť~}~~o~~~n~~kOe~i~:' aO~~fs~?tJ~;~~r!~~í ~~~ká~~~~h~í~í~!ů~k~:li 
a !ep~ve Dy bylo lze Uznati ohrožení ~~? Je ~aslala v tuzemsku. 

Ohr?,:ena strana sice předložila k "JeFho naroku za osvědčené 
vystnzky z novin kde d ' . e slI;:onostl ze dne 13 b' .. 
a. kde uvádí, že podobné %;~wJe. odpurkyně své výrobky ~ef:s~r1930 
vsak nelze přihlížeti ježto 1estty JS~u napOdObeniny. K této okol tecf 
zatímní opatření ani neuvedla ,novo O!l, zv~áště když v návrhu na nos 1 

~ma,ch ,a lhze přihlížeti jen k~:;I~:~~kY~~I~~y údaje rozšiřuje i /~~: 
am n~~r u, na prozatímní o atře' . sel ym a osvědčeným do o-

k p~zd:J1 sbehlým okolnostem
P kte~~' bl. J. <t:1 16. ,p'~osince 1929, nik~iv 

no;y navrh na povolení proz;tímníh y ~o. y, pnJlh v úvahu jen pro 
ro u nelze po,:,ažova/i za osvědčen' o op~ rem. Ježto tedy ohrožení ná-
povolIlI prozalImní opatření. e, nenl tu podmmek, za kterých lze 

Ne j v y Š š í s o u d olm'l ' 
vrhu na ustanovení d b OVl usnesem prvého soudu S tí' , 
hodne soud prvé stolice o y, na kterou se zatímní opatření po~o'luz~ o na-

. Je, roz-

DŮVody: p 

. Rekursní soud rozebírá v 
Je~t osvědčeno ohrožení nárok~apad~né č~s~i svého usnesení otázku zd . 
vr ovalel prt neosvědčil, že od ~~ POylda !l~ ?i ~áporně, protož~ na: 
?ek~lou so~tez (reklamou) pOdleP§ ~yn:k rOZSlrUje u9aje opodstatňUjící 
cenym. Avsak okolnost zda : z~. o n. s. zpusobem tam nazn 
~Zlzastavenou ~avrhov~telem, o~~~rkI::čp~lk' své rkeklamě vyvíjí činno:; 

C o n. s. zakazaného 'e t d' as ou s u/koveho dě'e § 
a musí proto býti OSVědč~nae j~ ppr;'idpok~ad~em, sa?1ého žalobcoJa nVárok~ 

osve cem naroku O 'd" . osve cem ta-
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kové však rekursnímu soudu již nešlo a jíti nemohlo, protože otázka 
ta byla právoplatně - a to kladně - vyřízena již dřívějšími rozhodnu
tími. šlo mu již jen o osvědčení nebezpečí. Než ani s touto otázkou se 
rekursní soud neměl již obírati, protože dovolací soud již ve svém zru
šovacím usnesení z 9. října 1930 (čís. sb. 10213), jež bylo pro rekursní 
soud základem opětného rozhodování, uznal, že žalobci hrozí škoda 
v obou tam naznačených směrech, ne-li úplně, tedy zajisté z valné části 
nenahraditelná, a prohlásil tím nebezpečenství (ohrožení) v § 381 ex. ř. 
vyžadované za osvědčené. Na rekursním soudě bylo již jen, by napadené 
usnesení prvého soudu přezkoumal po ostatních stránkách, jimi": se ve 
svém prvním zrušeném usnesení neobíral a v nichž proto dovolací soud 
nemohl jeho usnesení přezkoumati. V těchto směrech neuznal rekursní 
soud v nyní napadeném usnesení stížnost odpůrců za odůvodněnu, toto 
jeho potvrzující rozhodnutí nepodléhá dalšímu opravnému prostředku 
(§ 528 c. ř. s. a 78, 402 ex. ř.) a proto bylo vyhověti návrhu na po
volení zatímního opatření, pokud se týče zjednati platnost usnesení 
prvého soudu. 

K prodloužení doby, na kterou zatímní opatření bylo prvým soudem 
povoleno, není povolán dovolací soud rekursní, ježto jeho činnost je 
obmezena jen na přezkoumání rozhodnutí nižších soudů, a to jen podle 
stavu věci v době rozhodnutí soudu stolic" prvé. Vyřízení návrhu bylo 
proto přikázáno podle § 44 j. n. prvému soudu. 

čís. 10847. 

Tvrzení povinného v rekursu proti usnesení povolivšimu exekuci 
vnucenou dražbou nemovitosti (jíž nabyl dlužnik koupí), že exekuce ne
měla býti proti němu povolena, ježto exekuční zástavní právo, jehóž 
nabyl vymáhající věřitel pro svou pohledávku na vydražené nemovitosti, 
zaniklo podle § 12 vyr. ř., jest, nevyplývá-li tato okolnost z návrhu vy
máhajícího věřitele na povolení vnucené dražby, nepřípustnou novotou, 
k niž nelze přihlížeti v rekursnlm řlzen!. 

(Rozh. ze dne 3. června 1931, R II 186/31.) 

K vydobytí peněžité pohledávky proti Josefu O-ovi bylo dne 16. 
dubna 1930 vloženo exekuční zástavní právo na nemovitost patřivší tehdy 
dlužníku. Dne 23. dubna 1923 bylo o jmění Josefa O-a zahájeno vy
rovnací řízení, vyrovnání bylo věřiteli přijato a dne 8. srpna 1930 skon
čeno. Dne 14. října 1930 prodal Josef O. zavazenou nemovitost Petru 
S-ovi, proti němuž navrhl vymáhající věřitel povolení exekuce vnucenou 
dražbou. S o udp r v é s tol i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d 
exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Exekučnímu návrhu nemělo býti vy
hověno, poněvadž zástavní právo podle směnečného platebního příkazu 
ze dne 8. dubna 1930 usnesením ze dne 16. dubna 1930 exekučně vlo
žené zaniklo podle § 12 vyl'. ř., takže návrh na vnucenou dražbu nelze 

j.'-' 

, " "~ 
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II 
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op~r~ti ? toto exekuční zástavn' , kucnl zastavní právo v c'as ,I pravo, Nezáleží na tom že t t vymaz' " e navrhu na v ,,o o exe-
jest týža~~k za~lk ':lastal se všemi účinky a ':::icenou drazb~ n~bylo ještě 
~f!;~~~ťte;~;E~1~~~:vC~han oe~~~d~~l, ~~~~~;%f az~~~~;:1~~~a~]~C~taf~~Oí~~~ 
vnuc d' apa ene usne'" ose a -a 
stav:ínmou r,azbou nemovitosti vzhlede~enkl nepTkal:,em povolilo exekuci 

u pravu nad to pr t' l' zam emu exeku' , , ník~ exekučního titulu bvfo 1 v astm~u nemovitosti odlišném~n~~udl z~-
zmemÍI a návrh zamít~outi, (~~~hse~1 sto ]O~~ návrhu stěžovatel~~ 

Ne]V y š š í s o u d obnov'l ,~IS" 55, 6187, 7734, 7735,) 
I usnesenI prveho soudu, . 

čís. 10848. 

Manžel jest opt' ' jemní sml av~e~. uzavírati vlastni . . . 
I?bmezují ~:v~~um~~~e]c:ných lIe!llovitost:l~::: ;aCtythtovllí a ná-
Je vlastním jménem ze ovy spravy, vybírati pachtov

e
, o ~Iouvy , . ne a zazalovati 

!Rozh, ze dne 3 ' . . ' cervna 1931, Rv II 40/30,) 

Žalobc~ Arnošt Z, uzavřel se ž " 
o hostmsky~h místnoslech v d ~lo:a~ou ~alemní a pachtovní sm ?j;~ož,:r:~z~~~~~~iiZ~-OVé, j~I~6Yl;n~t~~jft~I~~~luh~~:i~~~~y k ž~~:~: 
Jlne námitku n d ': zap acem nájemného vl' e .oncese, 
opodstaúíovala ~aj~:~~t~~e~~ěbcova aktivního opr~~~ě~í zk~v:na mim.? l~~~é ko?cese a míst~osti k to~~ ;::;}~~:vy jest v prvé řadě p~~~f' h;~~ 
pronaj~~ o~lb~žhl~d~ě l'0nkese Místno~l~~siie~Sk~u~bu lsoučástípach
zák.) , Oprávněnou os 111S ou koncesí spolupachtov' e y y proto vůbec 
koncese jest aktivně ~ konc,ese je~t Žofie Z-ová kt::Y'<~ 1091, obč, ravnena k zalobě, Avšak "kd Ja o maJItelka ,I yby vedle smlouvy 

_ Cis, IUtl4Y -

pachtovní ohldně koncese byla uzavřena smlouva nájemní ohledně hos
tinských místností, byli by k žalobě oprávněni jen žalobce a Žofie Z-ová společně, O ba niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a cí 
s o u d z těchto d ů vod ů: V souzené rozepři žaluje Arnošt Z, osobně 
žalovanoU stranu o zaplacení nájemného za poslední čtvrtletí roku 1928, Nesporně patří sporný dům žalobci a jeho manželce Žofii Z-ové stejným 
dílem, Hostinská koncese na tomto domě patří jen Žofii l,ové, Sporná 
nájemní (pachtovní) smlouva ze dne 30, září 1927 byla uzavřena jen 
žalující stranou vlastním jménem, V takovém případě je žalobce opráv
něn, nejen vlastním jménem vybírati pachtovné, nýbrž i toto pachtovné 
vlastním jménem zažalovati. podle § 1238 obč, zák. má manžel zákonné 
právo na správu volného jmění manželčina, Toto právo opírá se o zá
kon, nikoli o právní jednání. Manželovo právo správy může trvali i bez vůle a bez vědomí manželky, Jakým způsobem má manžel volné jmění 
manželčino spravovati, není zákonem předepsáno, Avšak z předpisů zá
kona, podle nichž manžel ručí jen za neztenčené zachování kmenového 
jmění, nikoliv i za jeho výnos, že není povinen vyúčtovati náklady správy, 
že není povinen vydati docílené užitky, vysvítá, že v mezích správy jest 
manžel oprávněn správu vésti i vlastním jménem i jménem manželči
ným, Je proto manžel oprávněn provésti veškerá opatření (spojená s ta
kovou správou) i vlastním jménem, K takovým opatřením patří zejména disposiční právo manželovo o užitcích volného jmění manželčina, Manžel 
jest oprávněn užitky pobírati, vlastním jménem je zciziti a zažalovati. 
Ohledně nemovitostí manželčiných jest manžel oprávněn pachtovní a 
nájemní smlouvy vlastním jménem uzavírati, pokud se tyto smlouvY 
obmezují na dobu manželovy správy (srovnej Ehrenzweig, Soustava 
1L/2 str. 169 u poznámky 28, Mayr-Harting: Rodinné právo str. 36, 
OL Unger: N, Ř, čís, 3761 a 6677 a zejména obšírně Planck: Rodinné 

právo k § 1380 něm, obč, zák,), 
Ne j vy ,š š í s o u cl nevyhověl dovolání, 

D ů vod y: 

Jako nesprávné právní posouzení (§ 503 čís, 4 c. ř, s,) uvádí dovo
latelka, že nelze přihlížeti k důvodům odvolacího rozsudku, pokud se 
opírají o skutkový předpoklad, že Zofie Z-ová jest manželkou žalob
covou a dále tvrdí, že i, kdyby šlo o manželku, bylo by třeba zvláštní 
plné moci podle § 1008 obč, zák, Ve směru posléze zmíněném poukazuje 
odvolací soud ke správným a výstižným důvodům odvolacího soudu, 

které nebyly vývody dovolacími vyvráceny, 

čís. 10849. 

Bez souhlasu dlužníka i věřitele smí třeti osoba platiti, ručí-li za dluh 
bud' osobně nebo částmi svéHo jměnl (§ 1358 obč. zák.), v připadě § 462 
obč. zák., v případech § 26 zák. o pojiŠť. smlouvě, § 17 odpŮr. řádu a 
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§ 117 horu. zák. nebo se souhl b' 
(§§ 1422, 1423 obč. zák.). asem ud dlužníkovým nebo věřitelovým 

(Rozh. ze dne 3. června 1931, Rv II 242/30.) 

. "' Žalobce domáhal se na žalova " i 
JeJI dluhy. O b a niž š í s o u dne zaplacenr toho, co za ni zaplatil na 
s o u d z těchto d ú vod Ú' N ' l' uznaly podle žaloby, o d vol a c í 
!e1~ v tom, že prvý soud ~epři~~P, ~o~t ta kusost řízer.rí spatřuje odvola
z: ,zal obcI zapověděla placení tě ~ze 0r:ru a nepr?Jednal její tvrzení. 
JI zalobce nikterak neposloužil thu ~oh~ed~~ek, ktere nyní žaluje takžé 
sama tVl'dí, že se žalobce domáhal' z~~t laz, u za;;tav~l. Avšak žalovaná 
klIenta Jana P-a, manžela žalovan' kd ~ve~1 drazby Je:r v zájmu svého 
smluvnrm ani právním poměru n:6 1 e~o z3110v~na k, zal obci v žádném 
~§ ,1422, 1423 obč. zák., jest nerozho

a
. ,oneva;:Iz se zal oba zakládá na 

tret~ zaplatil, za žalobkyni dluhy ři č~nel zda zal?bce, který jako osoba 
cene l?o.~ledavky věřitelem, platú ~ hl SI vY':rmll postoupení zapla
protI ]e1lmu zákazu Nebot' 'e'í de sou, asem zalované nebo dokonce 
ktefí při odporu dluŽníka ne~~h~u ~Ýt' ~el by význam jen pro věřitele 
P:I]mouti (§ 1423 obč. zák) P" t ; on?Cer.rl, placení od třetí osrlby 
vahu, co přimělo žalobce k t~~u ~ om o p:avlllm posouzení nepadá na 
pl~tl! ~luhy vlastními penězi' lel s: dohahal. ,z~use!lí dražby a zda za- . 
~]Ilstena a odvolatelkou nepopfená ~~~{oz t O~u]!clm Jest prvým soudem 
za ovaný peníz. nos I ze zalobce zaplatil za ni za-

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

Dú vo dy: 

Jak~ v~du řízení Uplatňu'e žalov'" . 
vala z tehoz dfrvodu v odvoládí N' ~na 1 ty!ez OkolnostI, které uplatňo
bylo třeba jednati o jejích ná~itke~ ~ ':0 aCI soud seznal právem že ne
neplatil její dluhv a že jí ne osl ~c I ,ze ~apověděla žalobci by za ní 
vyc!rází.z nesprávného práv~ho o~áll hm,. ze .za~tavil dražbu.' Žalova~á 
!en!.dluzníka platiti jeho dluh zoru, ze třetl osoba nesmí beze svo
I ventele smí třetí osoba platil r~~r.nlu takdfenl. Bez souhlasu dlužník1 
svého jmění (? 1358 obč zák)' CI:,I z~. uh buď osobně nebo částmi 
§ 26 zák. o pojišť. smlou~ě, § '1/(gr~~aI8e) § 4~2 o.bč. zák., v případech 
ne?o se souhlasem buď dlužn 'k ' Y . O?pur. r., a § I I 7 horn. zák. 
obc. zák.). O tento pří ad t ~ oVY':r.!leb,o ventelovym (§§ 1422 1423 
kova nebylo třeba. Ost~tek ~ab~e. V~n~eluv souhl~s jest zjištěn, dlužníC 
rozsudkové dúvody odvolacího ioK~uu, Se tkne teto výtky, odkázati na 

PokUd jde o výtku nesprávného " 'h 
zah k tomu, že žalobce ve s or pr~\l:l! o, posouzení věci, je pouká-
kazu (§§ 1037 až 1040 obč ~f~)Plat~uJ.e n~rok z jednatelství bez pří
(~ 1422 obč. zák.). Jak už b' 10 ~,ny rz narok z yýkupu pohledávky 

nen, maje souhlas věřitelův /j P dot~nuto,. byl. k nemu! žalohce oprávft IlJU s~á práva postoupil;. T~;efe°~~~~I~' l?fI, placení žádal věřitele, 
o cuv narok na jejich zaplacení J'est d o edcn~ ;'Ykup pohledávek a ža-

o· uvo neny. 
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Pro tutéž pohledávku může vymáhající věřitel na těchže movitých 
věcech dlužníka nabýti jen jednoho zástavního práva. 

Byly-Ii tytéž movité věci dlužníka pro tutéž pohledávku vymáhají
cího věřitele zabaveny dvakráte a první zástavní právo napotom projitím 
času pominulo, přišlo druhé zástavní právo, nebylo-Ii v mezidobí zru
šeno, při rozvrhu výtěžku za zabavené věci k platnosti a bylo k němu 
při rozvrhu přihlédnouti tak, jako kdyby jeho platnosti od původu ne
bylo nic překáželo. 

(Rozh. ze dne 5. června 1931, R I 261/31.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodané svršky nepřikázaí 
s o udp r v é s t o I i ce pohledávku Berty T-ové. Rek u r sní s o u d 
přikázal Bertě T-ové na její pohledávku výtěžek za pol. 2, 3, 10, I I, 17. 
D úvod y: Soud prvý přehlédl, že v exekuční věci E VII 1065/28 zá
slavní právo vymáhajicí věřitelky Berty T-ové nabyté dne 30. dubna 
1928 k předměfúm zabaveným pod pol. 2, 3, 10, I I, 17, 18 a 19 zaj. pro
tokolu č. j. E VII 1065/28 nezaniklo. Usnesením rekursního soudu ze dne 
25. května 1928 bylo zrušeno jen ke stížnosti vymáhající strany usne
sení okresního soudu exekučního ze dne 9. května 1928, jímž byla zru
šena z úřadu exekuce mobiIární povolená tímto soudem usnesením ze dne 
17. března 1928 č. j. E VII 1065/28, k vydobytí Kč 4.730.55 s přísl. tak, 
že usnesení povolující a další úkony exekuční provedené až do zrušeného 
usnesení ze dne 9. května 1928 zůstaly v platnosti. Neprávem proto prvý 
soud přihlížel k dúvodúm zrušujícího usnesení druhé stolice, v nichž se 
praví, že ve skutečnosti nemůže míti zabavení svrškú v této věci právní 
účinek a jest pojímali právně výkon zabavení dne 30. dubna 1928 tak, 
jako by žádné věci zabaveny nebyly. Důvody tyto vztahovaly se jen 
k době, kdy usnesení to bylo vydáno akdy pro tutéž pohledávku byly za
baveny již dříve pod E VII 268/28 dne I. února 1928 tytéž věci. Jakmile 
však tato prvá exekuce k návrhu vymáhající věřitelky byla zrušena, zů
stala v platnosti jen exekuce druhá E VII 1065/28 a poněvadž ve výroku 
usnesení druhé stolice bylo zrušeno jen usnesení ze dne 9. května 1928, 
který jedině jest směrodatný, nepřestala býti stěžovatelka vymáhající vě
řitelkou, jejíž zástavní právo nezaniklo a musilo proto, byť i neučinila 
přihlášku, býti přihlíženo k její pohledávce podle § 285 ex. ř., ježto pro
dejového řízení pro ni nebylo zrušeno. Poněvadž předměty pod pol. ID, 
I I, 17 byly zabavené vúbec pro ni jako, pro první zástavní věřitelku, a 
rovněž tak předměty pol. 2, 3 po úplném uspokojení předcházející věři
telky z výtěžku 2000 Kč za pol. I, bylo výtěžek za tyto předměty pfí
kázati jí celým penízem. 

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

Civilní rozhodnuti XIII. 50 

j" • 
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D ů vody: 

, Na, movitých věcech povinného nab' ., ,." v.', . 

l11ho zastavl11ho práva jich zaps' , dyvaE vyu;ahaj1cl ventele exekuč_ 
pohledávku může však VYmáhají~~I~"tO 1 zajeml11ho protokolu. Pro tutéž 
vinného míti jen jedno exekuční p~t,n e, ra t~chže movitých věcech po
kučního práva zástavního jako r" vo zas aV!1!. To plyne z povahy exe, 
pohledávky věřitelovy V tomt p ~~a ::edouclho k uspokojení vymáhané 
soud,u E VII 268/28 ~ E VII tot;i~~e nabyla ??dl: .. spisu exekučního 
na techže movitých věcech " vymahajlcl ventelka Berta T-ová 

- povmne strany exekučn' , , , 
svou pohledávku 4.730 Kč 45 h < .. I ,I pravo zastavl11 pro 
protokolu ze dne L února 1928 E 'Jtfl~68d;akrate, a to ,I?odle, zájemního 
!u ze dne 30. dubna 1928 E VII 1065/28 / 8 a ~o~le zajeml11ho protoko
ze se toto dvojí zabavení svršků '. .. ExekuCl11 soud v Praze, zjistiv 
máhající věřitelky Berty T-ové po~.;nne stalo ,pro tutéž pohledáVku vv: 
E Vll 1065/28-30 exekuci na 't ~rusI ysnesel11m ze .~ne 9. května 1928 
vení svršků povinné jako materi~l~ěs~~sky, ale n~~!,u~tl toto druhé zaba
rekurs vymáhající věřitell, B rt ~onu ~e pnclc!. Soud rekursni na 
května 1928 R IX 437/2SY t e y T-ove zrusIl rozhodnutím ze dne 25. 
dl ' " to o usnesení soudu ex I ' 'h " e jeho nazoru ke zrušení exekuc . " e mcnl o proto, že po-
dostatek předpokladů § § 14 27 a e 4 ~ Uta~u sou,d e~ekuční, nebyl pro ne' 
rozhodnutí zabýval se sice ~ k ,ex. r. 0pravnen. V duvodech svého 
řit~lka Berta Tová mohla d:e ~gn~:~.~~ n~~kou, ~dalio vymáhající :,ě-' 
pIava na svrsclch povinné o a' d ' I k " nabylt vubec zaslavmho 
"dl' ,u,cC ose zaveružet bl 

Z~~I I mc, by exekuční právo zástav 't " o, ~e 'L o možné, ne-
zajemního protokolu dne 30 dub ~~2~u~ vymahaJlCl veritelkou podle 
zrušeno, a p.ozbylo účinnosti. 'Toto nr~zhodn t' VI; 1065/28 založené bylo 
voplatne. Tlm se stalo že podle" ;h u I re wrsl11ho soudu jest pra-
1928 E VII 1065/28' ro v má z~j~m~:. o protokolu ze dne 30. dubna 
povinné založené exek~ční Iást::j~Cl v~ntelku Bertu T-ovou na svršcích 
~mYslu rozuměti jest názoru sou~~ pr~vo t~valo formálně dále. V tom 
~e Berta T-ová nepřestala býti Ire ursnlho v napadeném usnesení 
ntelkou, že iejí dne 30 dubna tg~~emcI.E.yII 1065/28 vymáhající vě: 
s pří!. nabyté exekuční' zástavn' ,pro jeJI pohledávku 4.730 Kč 45 II 
?dpadla materieIně právní ře~ p,~avo nez~niklo, a že právo toto, když 
ze pro !utéž pohledávku vvJáhaj~í avJ~l;~lfsoucno..stl" spočí,v~jící v tom, 
dne I; unora 1928 E VII -268/28 nab y n~, t~chze svrsclch povinné 
stavmho práva které uplynut' d bY to bylo jlZ Jednou exekučního zá-

t I , ' lm o v zamklo bl' .. pr.o o {nemu při rozvrhu 't--k ' , , ' na yo ucmnosti a že 
melo býti hleděno. Tento Jz~~ ~ z~ exekucne ~abavené svršky poviimé 
poukazem k tomu že ana pro tut~~ u rekursmho napadá stěžovatelka 
svršcích povinné Jymáhající věřitellez pohle~ávku Berty T-ové na těchže . 
nabýti, její zástavní právo dne 30 {ad nemo a dvakráte zástavního práva 
kolu nabyté, nemohlo dojíti nikd ;,ubnaI928 podle zájemního proto
!:elz~ však přisvědčiti, heboť úči~ ucmno~tL TO,muto názoru stěžovatelky 
nt~l."y Berty T-ové dne 30. dUbn~notJI zastavill,ho prava vymáhající vě
tutez pohledávku vymáhající věřitelk 28 n~bht~ho va?l!o Jen to, že pro 

. y na ec ze svrsclch povinné vy-
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máhající věřitelka nabyla již exekučního zástavního práva podle zájem
ního protokoltl dne 1. února 1928. Když ale toto zástavní právo prodle
ním času pominulo a zástavní právo dne 30. dubna 1928 vymáhající vě
řitelkou formálně nabyté, v mezidobí nebylo zrušeno, přišlo, jak soud 
rekursní správně uvedl, toto její zástavní právo při rozvrhu výtěžku za 
zabavené svršky povinné k platnosti a bylo proto k němu při rozvrhu pří- . 
hlédnouti tak jako kdyby jeho platnosti od původu nic nebylo překáželo, 
Rozhodnutí soudu rekursního, v němž se na toto exekuční zástavní právo 
Berty T-ové béře zřetel, odpovídá stavu věci i zákonu a dovolacímu re
kursu bylo z toho důvodu odepříti úspěch. 

čís. 10851. 

Pozemkové služebnosti jsou nedělitelné potud, že se právo Ipic! na 
pozemku zvětšením, zmenšen lm nebo rozkouskováním mimo připad 
§ 847 obč. zák. ani nemění ani nemMe býti rozděleno. Nejde o porušení 
zákazu nedělitelnosti služebnosti průhonu dobytka a úpravy cesty proň, 
přísluší-Ii právo to ve prospěch pozemku, jenž jest ve spoluvlastuictvi 
více osob, tehdy, když bylo vykonáváno právo to jen část! spoluvlast
níků, jen když bylo vykonáváno ve prospěch pozemku společného, tře
bas jen pro průhon dobytka některých spoluvlastníků. Není vyloučeno, 
by jednotlivý spoluvlastník panujíc/ho pozemku nenabyl pro sebe osobně 
práva služebuosti průhonu svého dobytka jako služebnosti uepravidelné. 
Záleží na tom, zda spoluvlastník nebo vlee jich mělo úmysl vykonávati 
právo Jako služebnost pozemkovou, či zda měli úmysl, vykonávati právo 
to jen pro sebe ve svůj osobní prospěch. 

Nebyl-li dosud proveden převod vlastnictví v ~pozemkové knize, může 
držba a vydržení pozemkové služebuosti počiti i proti knihovnímu vlast
níku i proti neknihovnímu nabyvateli. 

(Rozh. ze dne 5, června 1931, R I 281/31.) 

Žalobcům patří vlastnicky pozemek čka!. 701, na němž žalovaní změ
nili v místech, kde jest potok, terén, kopali půdu a měnili břehy potoka, 
žalobou, o niž tu j de, domáhali se žalobci na žalovaných, by bylo uznáno 
právem, že žalovaní tím, že v poslední době, zejména 1. července 1930 
pozemku žalobců čka!. 702 zneužívají, zejména mění tam terén, kopou 
půdu, mění břehy potoka tam se nalézajícího, porosty tam nasázené ničí, 
porušují žalobce v jejich vlastnictví, že jsou povinni toho se zdržeti a 
pozemek čka!. 702 v předešlý stav uvésti. žalovaní vznesli mezitímní ná
vrh určovací, by bylo uznáno právem, že žalovaným přísluší služebnost 
honění dobytka 3 tím také přísluší jim právo cestu upravovati a opra· 
vovati. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i ce uznal podle žaloby a 
zamítl mezitímní návrh určovací. D ů vod y: Soud použil ustanovení 
§§ 472, 485, 1472 obč. zák. Služebnost jest právem, užívati cizí věci; 
vlastní věc nemůže býti stižena slUžebností ve prospěch vlastníka a ne
může proto vlastník nabýti vydržením práva služebnosti, nevykonával-li 
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právo služebnosti po dobu vydržecí na věci cizí. Služebnost jest poklá
dati potud za nedělitelnou, že právo váznoucí na pozemku se ani nemění 
ani nedělí, byl-Ii pozemek rozdělen, a nelze služebnosti jednostranně od
děliti od věci služebné ani převésti na jinou věc neb osobu. NáleŽÍ-li po
zemek čka!. 649 dosud z velké části obci Z., nemůže na pozemku čka!. 
702 obec nabýti služebnosti vydržením, ježto pozemek čka!. 702 náležel 
až do roku 1903 obci a od roku 1903 doba vydržecí neuplynula a nemůže 
ani výkonem služebnosti býti tato nabyta vydržením, i kdyby někteří 
spoluvlastníci pozemku právo honění dobytka tu vykonávali. Vlastnictví 
žalobců jest tedy neobmezené, žalovaným nepřísluší služebnost a do
pustí-li se žalovaní výkonem domnělé služebnosti něčeho, co činiti ne
měli a nesměli, porušili vlastnictví žalobců a jest žaloba pro rušení vlast
nictví odůvodněna a muselo jí býti vyhověno. Žalovaní činnost v žalobě 
uvedenou doznali, jedině ničení porostu popřeli. Než rozumí se samo se
bou, že kopou-li se díry a upravuje-li se terén, musí se porost na něm 
narostlý zničiti. Nepřísluší-li žalovaným služebnost honění dobytka, jest 
i podružný návrh na určení, že jim služebnost přísluší, zamítnouti již 
v důsledku vyhovění žalobě. Na okolnost, že pastvina čka!. 649 ve sku
tečnosti patří 51 občanům, nikoliv obci, soud nevzal zřetel, neboť v sou
zeném případě rozbodný je knihovní stav a neprovedli-li si ostatní spolu
vlastníci dosud knihovní pořádek, jest to jejich věcí a nesou důsledky' 
své liknavosti sami. Tak jest tomu i s pastvinou čkaC 702. Tato patřila 
až do roku 1903 obci a, kdyby mohli jen někteří knihovní spoluvlastníci 
dosíci vydržením let služebnosti, scházela by jim hlavní podmínka, beze- . 
lstnost, a té tu není. Pro služebnost jest hlavní podmínkou cizí vlast
nictví, nikoli snad cizí držba, a dokud byl domnělý služebný pozem.k 
ve vlastnictví obce, nemůže obec na pozemku tom služebnosti nabýti, 
třeba jest domněle služební pozemek v držbě osoby třetí a třeba jest 
tato držba bezelstná. Kdyby názor žalovaných měl býti správný, musela 
by i domnělá vydržená služebnost býti způsobilá ke knihovnímu 
vtělení, to však v souzeném případě není možné, že by pro vlastníka 
ovšem v tomto případě měla se vtělovati služebnost na jeho vlastním 
knihovním majetku. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a 
uložil soudu prv~ stolice, by, vyčkaje pravomoci, ve věci dále jednal a 
ji znovu rozhodl. D ů \T o d y: Odvolatelé spatřují nesprávné právní po
souzení ve stanovisku prvého soudu, že nemohlo dojíti k vydržení slu
žebnosti, ana obec byla do roku 1903 vlastnicí služebného pozemku čka!. 
702 a co do 13/51 spoluvlastnicí pozemku panujícího. Tvrdí, že zásada 
nedělitelnosti služebnosti nemá ten význam, že by pro spoluvlastnictví 
nepatrné části exiStující jen knihovně nemohli ostatní spoluvlastníci větší 
části nabýti služebnosti vydržením na pozemku patřícím onomu jen 
knihovnímu spoluvlastníku. Odvolací soud sdílí právní názor odvolatelů. 
Může-li spoluvlastník panujícího statku samostatnou žalobou uplatniti 
právo služebnosti, bylo-li mu v jejím výkonu bráněno, aniž mu třeba sou
hlasu ostatních spoluvlastníkú (viz rozh. nejv. soudu sb. čís. 3722), pak 
jest logicky uznati, že i spoluvlastníci, zde tedy žalovaní, mohou ve formě 
mezitímního určovacího návrhu chrániti služebnost příslušející všem 
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. " zeného vydržení, neboť nepodnik~jí, tím 
spoluvlastníkům na zaklade Í\ \ . k d se týče společný pamljlCI po,-

. c'l'm by ostatní spoluvlastm'Y po Ul ' sluz'ebnost Přiházejí se 
mc, . 'b' b'" tím spo e~nou . , " k 
zemek poškozovah, ,ny rzaj~ t " naturálním vlastntkcm, ze vsa 
.' d řípady že nekdo jest s u ecnym, , roveden až po letech. A ta-
~ilo~ní poř~dek, přev~d vl~stm~ivdn~;~:UjícíhO pozemku žalovanlc~ 
k vý případ tu žalovam tvr~lt I o e k 'kat 702. Právě v tom spocl~a 
čka!. 649 i ohle~n~ služeb~eho poz~~z'~st~l t~to okolnosti. Zjistí-li s~, ze 
neúplnost řízent, ze prvJCl:, soudcku 1~70 (1871) faktickou vlastmcl P?: 
obec Z. skutečně nebyla JIZ od ro 1 d týče předchůdci M-ových, tUdlZ 
zemku čka!. 702, nýbrž M-ovl po <ll ah

se 
ráv vlastnických, byl? b~,tento 

nevykonávala na pozemku tom obs ~'cizí nikoli za obecm. Pnpadu 
pozemek pokláda!i proti ObCl za pozemobč . zák. tu není. podobně se, má 
nedělitelnosti sluzebnosh podle, § 485 ku čkat 649 neboť 1 tu zalo
věc i ohh,dně vlastnictví panuJlCl~O, po~eml'u 1870 (1871) ve faktick~m; 
vaní tvrdí že pozemek tento byl J1Z o t~?' z' nebyl j'iž ani co do onech 

, d ·t '1' pokud se yce e .-' d ť 
vlastnictví jednapa esa nt&U, , b Z následkem čehož by J1Z o ,e 
I' 3/51 ve skutečném vlastmc1Vl oCte 't" a mvsll' že podle § 523 obc. , . h d 'bě Jes 1111 ln, . ' ' 
doby byli žalovam ':: Je o .rz . f . k věcného práva. Jest na jeve',ze 
zák. chrání se i dr:oba. slu~ebnos I ~~t~ o žalobní prosbě na tom~ by. za: 
v souzeném přípace .;zavlsl rozhod "'léna a že žalovaní mají take prav~~ 
lovanými tvrzená sluzebno~i ~yla ~j~~to žalobě stalo v tomto sporu!.!u,dl~ 
zájem na tom, by se to yz e em směru nevykonal žádná ZJIstem, . 
co nejdříve, Ježto prvm .soudce v t~~u o rozhodnutí nezbytná" Jest.tu 
ač podle názoru odvol,aClho sou,du J d P odstraniti nemohl. Tlm vsak 
neúplnost řízení, ktere odvolacl so~ ~:~ást kterou byl zamítnut meZl-
jest dotčen celý, rozs~dek, nejen te y , 
Umní návrh urcovacl. 

. ' .' S u d nevyhověl rekursu. NeJVyssl o 

o ů v o ci y: 

, ' ' růkaz o výkonu služebnosti průh~,:U 
Odvolací soud pravem nokla~a P cesty přes pozemek p. ClS. 

dobytka a k tomu směřujkJ~o vykonu :p~~~y zrušovací usnesení o;lvola-
702 za rozhodující. Ž~IUjICl stra:a ~b~lo třeba již proto, ze prvy ~ou~ 
cího soudu proto, ~e dukazu ono o;'u cesty (průhon dobytka), r;ybrz 
zjistil, že, ~ej,de.o upravu, ~ebo;!t~ta služebního pozemku.1;'odle ?azor~ 
o rušebm cmy, Jlmlz se n;em ~ f ebí roto že pozemkova sluzebp?,t 
žalující st~any, ne?ylo duk~zu p~: někt~rým' spoluvlastní~ů;n pan;tpclho 
uemůže pry pnsluset1Jen dIlem J, ., ",t spoluvlastmku, devet z 38 

I • bnost uplatnuJe jen ca. , ., ., ne 
pozemku a, ana s uze ,.' I C ., služebnost nevykonavaJ1 a Jl -
podílníků, kdežto ostatm)' neu p. a nUl:! zati služebnost pro všecky, pro
potřebují, nemohou am zalova~, pr~.: ou a může se vztahovati jen na 
lože jest služebnost pozemkov~ ne

t 
I, n

d 
y' důkaz za nerozhodný proto, 

k P I' e pokladap pos ra an ., , po 
celý pozeme. oS ez " mkovou služebnost, majíce panu]'cI ,,' 
že žalovaní nemohlt vydrzeh poze I t ,. kdežto předtím jej mela pn-

d ku 1903 jako v aS mCl, , . d b R 'mrs zemek teprve o ro 3 I ula ještě vydrzecl o a. e. . 
psaný obec, takže od roku 190 neup yn 

!i, 
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není opodstatněn. Není správné, že odvolací soud neměl vyhovětí odvo
lání již proto, že prvý soud zjistil, že nejde o úpravu cesty, nýbrž o ru
šební čin, jímž se mění podstata pozemku. Vždyť prvý soud to nezjistil, 
nýbrž zjistil, že žalovaní změnili terén u potoka, kopali půdu a měníli 
břehy potoka. V těchto skutečnostech shledává prvý soud právním úsud
kem rušební čin proto, že žalovaní neprokázali k těmto úkonům právo. 
Prvý soud tedy nezjistil, že nešlo o úpravu cesty. Jest sice správné, že 
pozemkové služebnosti jsou nedělitelné potud, že se právo lpící na po
zemku zvětšením, zmenšením nebo rozkouskováním mimo případ § 847 
obč. zák. ani nemění ani nemůže býtí rozděleno (§§ 485, 844 a 847 obč. 
zák.). Rovněž jest správné, že vlastní věc nemůže nikomu sloužiti (§§ 472 
a 526 obč. zák.). Žalovaní však tvrdili jednak, že všichni spoluvlastnící 
pozemkové částice 649 vykonávali právo průhonu. Nešlo ani o porušení 
závazku nedělitelností služebnosti průhonu dobytka a úpravy cesty proň, 
přísluší-Ii právo to ve prospěch pozemku, který jest ve spoluvlastnictví 
více osob, tehdy, bylo-li vykonáváno právo to jen z částí spoluvlastníků, 
jen když bylo vykonáváno ve prospěch společného pozemku, třeba jen 
pro průhon dobytka některých spoluvlastníků, tedy v menším rozsahu. 
Ostatně mohli někteří spoluvlastnici vydržeti právo průhonu jako osobní 
služebnost. Zákon nevylučuje, by jednotlivý spoluvlastník panujícího po
zemku nenabyl pro 'ebe osobně práva služebnosti průhonu svého do
bytka jako služebnosti nepravidelné (§ 479 obč. zák.). Záleží tedy na 
tom, zda spoluvlastník nebo více jich mělo úmysl vykonávati právo jako 
společné právo všech ve prospěch celého pozemku, nedílně jako služeb
nost pozemkovou, či zda měli úmysl, vykonávati právo to jen pro sebe 
ve svůj osobní prospěch. Ovšem nelze rozšiřovati služebnost přes meze 
a rozsah způsobu jejího výkonu za vydržecí doby, tedy na př. pro větší 
množství dobytka, nebo pro dobytek jiných podílníků, ncž kteří ji vyko
návali (§ 484, 485 a 486 obč. zák.). Proto z požadavku nedílnosti slu
žebnosti ve smyslu § 485 obč. zák. neplyne, že žalovaní nemohli vydržeti 
pozemkovou služebnost pro celý služebný pozemek, ovšem po případě 
v mezích určitých potřeb jednotlivců pro určitý počet dobytka, ani že 
nemohli vydržeti služebnost průhonu osobně pro sebe jako služebnost 
nepravidelnou. Posléze nelze ani v tom přisvědčiti žalující straně, že ža
lovaní nemohli vydržeti proto, že knihovní vlastnictví panujícího po
zemku náleží dosud obci k 13/51 a že obci byl až do roku 1903 připsán 
i služebný pozemek, takže obec prý nemohla vydržeti služebnost pro 
sebe, ana jest spoluvlastnicí panujícího pozemku a byla vlastnicí služeb
ného pozemku do roku 1903, od kteréž doby neuplynula ještě vydržecí 
doba. Žalovaní tvrdili, že všichni· spoluvlastníci pozemkové částice.649 
vykonávali právo průhonu od roku 1871, že žalobci prohlásili v žalobě, 
že služebnosti té '1ebrání, ale že žalovaní je rušili v jejich vlastnictví tím, 
že změnili terén u potoka, že však takové změny žalovaní vykonávali po 
celou vydržecí dobu, po kterou vykonávali právo služebnosti, že již od 
roku 1871 byla pozemková částice 649 prodána 51 občanům, že tito ji od 
té doby drží a "šichni vykonávali služebnost prúhonu a úpravu cesty, že 
sice knihovně bylo nabytí provedeno roku 1898, ale s účinkem od roku 

_,. Cis. I Ul:i~L - 791 

. " k . h 'h převodu pro zbv-, ,,, ~ 'oveoenl nI. OVllI o " ;; 
1870 a to pro 38 pOdllDllm a ze pl d formální překázku, ale ze 
lých třináct podíl:,í~Ů o ne~yl? pr?v~ en~'ltr~kutečně jako vlastníci. ~ále 
oněch třináct pod!1Dlku UZlva s~yt p~~, ·iž od roku 1871 byl rozdelen 
tvrdili žalovaní, ~.e pozem~k slřZt nk ili:v~í převod byl proveden tep:ve 
a od té doby patnl zalobcum, ~e a n . vla věc tak že obec Z. jesl 
později. Podle tvrzení ža}o~anych le8~ídY r:Jala a odev~dala do užívání 
pouhou knihovní vlasIDlC1" ze, r?ku kt ří Pe· od té doby užívají, že obec 
pozemek panující 51 podlln~ku:, '\la~lhicí služebného pozemku, al~ 
byla od roku 1903 pouhou ~l ~~Dl . n ně·ším žalobcům již od one 
že služebnost žalovaní vykonavaJ1 proh Ysadou že na vlastní věci ne
dob (od roku 1871). Jest sise uznano,u z.a ráv~ jehož obsahem múže 
lze ~abýti služebnosti. VlastDlk, vykon~haJe ;áva ~Iastnického. Ale tam, 
býti služebnost, činí t~k u, vykon~/d~ti° s ~ěcí a užívati ji, ježto jl po: 
kde sám vlastník nema pravo na k a, . ··zv v"konem obsahu služebnosl1 

.., ev)' onava Jl J k ' 
stoup i! a odevzdal J,men;u, vn.. a odevzdav pozemek, chce vy ona' 
své právo vlastDlcke,. ~ybrz, Z~1Z1Vt 10 právo služebnosti a nelze tedy 
vati a vykonává proh Jeh~ na yva rum 'vo Neprovedení převodu vl~st
míti za to, že vykonává sve vla~~!1c ~ ťor~r;niti ani vzniku držby prav:a 

niclví v pozemko:,é kDlze ~em?zf f s~roze nelze rozšiřovati platn?st, z~
na věci cizí, aD1 Jeho vyd~zeDli ~ 'ku Vždyť teorie i praxe uznava~ ze 
sady, že věc nemůže s~ou:;lh ~ aS

t 
Dl t i k pozemku panujícímu 1 sluzeb

služebnost zaniklá spoJeDlm v a~ DlC v Ví (srov ná1. 4595 sb. n. s.). Ne
nému obživne, když se vlast~lftvl {O,zlotC držba ~ vvdržení práva služeb
lze seznati, proč by se neme ~ c ran~;ní\m Mohlá tedy počíti držba po
nosti i proti pouhému kn}hovn~mu vla ržení . ro žalované proti vlastn}ku 
zemkové služebnosti zpusobllh k ;~dt r ji/od té doby, kdy bylo pocato 
panujícího pozem~u 1 proh Je? rZI ~~u·ícího pozemku v knize poze:,,
s jejím výkonem, treba;e vlastDlk~m P mo~lo počíti i proti nekDlhovDlm 
k0Vé zústala obec. Drzba 3' vY,drzem roti obci jako knihovní vlastD1C1~ 
nabyvatelům pozemku slu~ebneh? I Jl jako takové púsobí absolutne 

.. Vždyť s!užebnost les! pr~e~ ~e~~~:í a způsobilé nevadilo v ani, že obec 
proti kazdemu; pocell dr: y y, u·ícího pozemku a ze dosud Jes~ 
Z zústala zahm kmhovm vlastmc,l pan v J obec zůstala knihovm vlastmcl 
z ústi jeho knihovní spoluvlastmcl, am ze 
pozemku služebného od roku 1903. 

člso 10852. 

vV' b řistoupi1i namimoSOudni vyrov-
žádostí dlužníka Ila v~f1t~le, Y Psl~ § 379 ex, ř. 

nánl, není osvědčeno ohrozem ve srny 

(Rozh. ze dne 5. června 1931, R I 335/31.) 

. r' patření k zajištění pe-
Sou d p r v é stol i ce p~vohl p~oZ:á~~~lz~mítl. D ů vod Y:vža: 

nežité pohledávky. Rek u r s n lá \~ ~úbec neosvědčila, ani její o~r?~e,Dl 
lující strana zažalovapou pohled§v379 x ř jsou nebezpečím ohrozuJlclm 
osvědčiti se jí nepodanlo. podle e. . . 

",~ ',. 

oe 0" 

:.: : 
""1 _'I 
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vydobytí pohledávk dl" . 
právně nutná neb olv ~zDlkova Jednání, jež ne's 
~ř~,tupn~m. OkOI~ost,y~~a'Ž:I~~~~ýjídjeho jmění ?eJo Oje ~~~P~~~i:lky ~ 
p~v~~~n~~~t~:~~n; naroyn~ní ,a Žádáo~;~~~ ~5r:~llk stra:,ě žalujíc), n;e 
lovaného jednání kt~~~t:e~l, nybrž jest osvědčiti že tuapltflu, nestačí ku 
dem na jeho pon'Iěr ke J,e,s způsobilé zhoršiti jeho ma' jt~S ~a straně ža
odpůrce takové jednáníve~lt~h, do:náhajícímu se zatíniníhovy stay v,zhle, 
VZll!, nelze z osvědč ,Kl e

k 
sevza: nebo pravděpodob ' o hopatre~l. Že 

Ne i , , . enyc o olnosh USUzovati ne mo I Je predse-
v y s S I S o u d nevyhověl dovolací~u rekursu. 

Důvody: 

I kdyby se přisvědči!o to. 
dOPisem žalovanéh s ezova telce, že oSvědčila dl 
jí přisvědčiti, že d~Pi~~;;I~~ 15. P!'o~ince 1930 zažaltv~nÝ §. 38: ex. ř. 
po rozumu § 379 'N lm .?svedclla I ohrožení z 'I n~ro, nelze' 
třeba b ' ex. r. estacI osvědčení ob' . ,aza ovaneho nároku 
určit~u ~i~~o~l?On~bhrože?:, subjektivní, Ohrož~~~l!~~~~~ nebezPhečí, nýbrž 
podobně v db' o urcI ym Jednáním od ůr " u navr ovatelova 
stížiti. PřeJlo~e~~m n~vrhovatelovy pohledá~ky ce~ni~~iSY mbhlo pravdě
fmanční tísni že s . 0glsem .lest však jen osvědčeno ' n,e o podstatně 

~~hon~~:g~u P0l-itiv~(či~n~s~JeJ!~~ta~~h~ zt~~;~l, bnedo~fč~~I~:š~~ d~pr; 
nuv návrh n}p~~gle~,:rozovala. Nepochybil tudíž lekirdo?Yh zažalova_ 

I prozatímního opatření. SDl soud, za mÍ!-

čís. 10853. 

. ~ravovárečné měšťanstv' '. 
ZCl~dO předmět podniku (Pi~o~e;r~ '::':~~l~OU osobou. Nezaniká tím že 
ex ,hro!pa.dné osobě lze uložiti v'k re .osobu. ' 
ne~':~! vícečlennou represent:Cionz~~vova~í přísahy podle § 47 

- J H' representantům má býti' I ,ln!! uvaze soudu, kterému 
u ozen vykon přísahy. 

(Rozh. ze dne 5. června 1931, R I 434/31.} 

V exekuční věci prof P . 
máhající věřitel b b I ravovarečnému měšťanstv 
s t o I i ce' h' y yl ustanoven rok podle § 47 u, v N. navrhl vv-
I" navr zaDlltI. D ů vod . p' ex. r. S o II d p '. 

~u~k~~:rJ~~v~~!v~~t~M~h~e § J7
t
', ex~~Íl :aá~~fa~ fi~~fš:!~ch str,an;~; 

eXistuJe není t mes anstva vN·' ., ze nem 

d~~fdU'býti v!I~~~ ~r;~~ěnab~/::J~~OV!!ti, ~em~žeP~~~~a~:m~o~ t~~~ 

~~~~~~~UbJ~~:~1!ie:rU~;fk;2~~:E~~~~~~\:i;~~~~r~~~~~ 
namltkam Františka H-a vy~~~~ll nee~lstující již firmy, proČe~' ~yt 

I a navrh zaml tnouti R k ~ . e Ursnl 
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s o u (\ zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, nehledě 
k zamítacím důvodům, zahájil řízení podle § 47 ex. ř. D ů vod y: Pra
vovárečné měšťanstvo jest považovati za dovolenou společnost, za práv· 
nickou osobu ve smyslu § 26 obč. zák.; jest na venek samostatným 
právním a hospodářským podmětem, nabývá práv a zavazuje se samo
statně, jednotliví členové z jeho jednání přímo práv nenabývají ani zá
vazky nejsou stíženi. Pravovárečné měšťanstvo vykonávajíc živnostenské 
oprávnění pivovarské, nyní volné, zůstává nadále jen společností práva 
soukromého, podle něhož se řídí jeho právní poměr i na venek i uvnitř 
mezi jednotlivými podílníky. Podílnictví na pravovárečném měšťanstvu 
vzniklo z přenesení historického oprávnění jednotlivých měšťanů vN., 
vařiti a prodávati pivo, na společný podnik. členy pravovárečného měš
ťanstva byli vlastníci měšťanských domů, s jichž vlastnictvím bylo ono 
oprávnění spojeno. Právo várečné a právospolumajetnictví na společ
ném jmění přísluší pravovárečníkům podle jejich podílů. »Právo vfl
rečné« zbývá jen jako hostinské označení oprávněných domů. Ve sku
tečnosti o sobě jako zvláštní oprávnění při volnosti živnosti pivovarské 
jinak nemá význam. Důraz spočívá dnes na spolumajetnic!ví společného 
jmění. Podle stanov pravovárečného měšťanstva v N., které se zakládá 
na propinačním právu měšťanstvu vN. od nepamětných dob přísluše
jícím a starými privilegiemi královskými a Rožmbergskými potvrzeném, 
a to § I jest účelem pravovárečnictva provozovati v měst6 N. pivovaruí 
živnost se sladovnou, s výrobou piva, sladu a vedlejších výrobků a s nimi 
obchod vésti, hostince neb prodejné sklady v N. neb na jiných místech 
kupovati, zcizovati, nebo pach/ovaH a udržovati a všecka k tomu po
třebná oprávnění k živnostenskému provozování a ostatní koncese podle 
příslušných zákonů a předpisů sobě vymoci. Vytčený účel pravováreč
nictva naznačuje, že zcizí·1i pravovárečnictvo pivovarní živnost se sla
dovnou, není tu majetku, který má napomáhati ke sledování účele, a že 
tím pravovárečnic!vo pozbylo důvod pro své trvání. Tím však ještě dle 
stanov nezal,ikla společnost S2.ma, neboť k tomu se podle § 28 stanov 
vyhledává usnesení valné hromady na zrušení společnosti a usnesení 
o modalitách zrušení a o provedení likvidace. Že zcizení závodu není 
ještě zrušením pravovárečnictva, jest samozřejmé, neboť jsou tu ještě 
aktiva a pasiva, práva a povinnosti, které musí býti realisovány, a ne
může proto zcizení závodu o sobě znamenati zrušení pravovárečnictva. 
Koupila-Ii podle firemních spisů firma)} Pivovar v P.« od firmy Pravo
várečné měšťanstvo v N. pivovar v N. a Pravovárečné měšťanstvo v N. 
se vzdalo provozu pivovaru a tato změna majitele firmy byla usnesením 
ze dne 25. října 1929 v rejstříku firem jednotlivců provedena, týkala 
se tato změna v rejstříku jen změny majitele závodu k zápisu povinného, 
nebyla však zrušením společnosti, společnost trvá dále. Poněvadž podle 
spisů Nc 16/31 správní exekuce vedená na jmění Pravovárečného měš
ťanstva v N. k vydobytí daní zůstala bezvýslednou, byl tu podle usta
novení § 47 třetí odstavec ex. ř. důvod k zahájení řízení podle prvého 
a druhéhv odstavce tohoto paragrafu a neměl proto první soudce návrh 
na zahájení tohoto řízení zamítnouti. Poněvadž tak učinil, jest rekurs 
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odůvodněný a bylo mu v h < hájil řízení podle § 47 eI. r eno a soudu první stolice uloženo, by za-

Nejvyšší soud nevyhověl dovolacímu rekursu 

., !'Iapadeným usnesením b 10 z < Jlmz ~yl zamítnut návrh vymlha'íc~useno usnes~ní sou.du prvé stolice ~ ulozeno< soudu prvé stolice t/ I sr
any n~ vykon vyjevovací přísahy' 

~fdle ,ek~jv~ié:oon!~:t~~c~áS~~~~~n~g~in!~~r~~';kr~~1 ~a~~~~:~Zj~í R~~~ 
uzm a nebude zapotř b' . za ona a opětného I < . L s hlediska § 527 ods(~v~c J~~~graž?vati dovolací rekurs za pří~~~f~ý 

'ursu< n~~ze však přiznati o' rávně~f' r. s. a § 7~ < ex. ,ř. Dovolacímu re
~~at?e JIZ droz,hodnuté, stač~ s(ěžov~(~~k~k ~e 7ce na~!tky< věci pravo-

m !1ap~ ;neho usnesení, jímž tat ,o . aza I na pnsl usné odůvod-
lze pnsvedclll stěžovateli že 'iž' ? nam}tk~ byla vyvrácena. Ačkoliv 
d~e 13. listopadu 1930 s~ěřoJ I puvodm n~vI~h vymáhající stran 
mkohv proti františku H-ovi ~~~~olI pravo~ar,ecnému měšt'anstvu ! ~e 
s~udu jako soudu rekursního ze dne~j ~lJlyva z r~zho~nutí krajskéh~ 
mm ,soudem pojat v ten srn sl . . e ~~ 1931, ze navrh byl rekurs
samemu, a v tomto smyslu Ybyl~a~~?y sn;eroval proti františku H-ovi 
ne!1.apadá stěžovatel právní názor: o ne,;, rozhodnuto. Ve věci samé 
mesťanstvo jest považovali za ,ekursmho soudu, že pravovárečné 
ne::oamkla tato právnická osoba jFr~ymc<kou oSobu. Je-li však tomu tak 
a ze te~to převod byl vyznačen z I~, :el~odala s~~j podnik třetí osobě 
stoupem povmné strany kromě Vt?< c °t f,m rejs!nke.. ?da jsou k za
rozhoduje, nebot', nehledíc k ton':uez~va e<~ povolany I jiné osoby ne
mItku v řízení prvé stolice přinál i, e s~ezovatel neuplatňoval tut~ ná-
by ustanovil které z n<el'o' I'k eZI sou, u podle obdoby § 373 c r< s 

I
.' ' I a osob v uvah <. h . . ., 

vys ~c~nuty; Zda byla trhová cena ? pne azejících mají býtI 
p.o?llmky, ci zda stěžovatel zadržuz.~ IJ'.:?dany p,odmk jlZ rozdělena mezi 
jlCI strana má právě by 'ti z··«< j ne]akou castku, jak tvrdí vymáh -, jlS eno vyjevovací přísahou. a 

čís. 10854. 

Závada, záležející v tom že val b zm~cněncem neadvokátem (~otářZ ) a <b~la na okresním soudě zadána 
P?,vmen. dáti se zastupovati advo:~~~ ac zalobce. byl podle § 29 c. ř. s. 
pn prvem stání zakročil advokát ~: byl~ zhOjena tím, že za žalobce • vy azany procesní plnou mocí. 

(Rozh. ze dne 5. června 1931, Rv I 885/30.) 

Žalobě bylo vyhověno s o u d Y v' h 
s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v sec tří s t o I i c. Ne j vy Š š í 

i 
I 
, . 
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důvodech: 

Pokud jde o dovolací důvod nesprávného právního posouzení (§ 503 
čís. 4 c. ř. s.), vytýká dovolatelka především, že žaloba byla neprávem 
na soud přijata, ježto byla podána notářem Leopoldem T -em jako zmocněncem žalobců u okresního soudu v K., kde sídlí více než dva advokáti. 
Touto výtkou neprovádí však dovolatelka uplatňovaný dovolací důvod 
nesprávného právního posouzení, nýbrž vytýká tím porušení formálního předpisu § 29 c. ř. s. prvým soudem, takže by šlo o výtku vadnosti řízení 
před prvým soudem. Dovolatelka uplatňovala tuto vadnost již v odvo
lacím řízení s hlediska zmatečnosti § 477 čís. 5 c. ř. s. Právem poukázal 
odvolací soud ve svém zrušovacím usnesení k tomu, že i kdyby tu byla 
tvrzená zmatečnost, byla by zhojena tím, že již při prvém roku vstoupil 
za žalobce do sporu JUDr. Gustav H., advokát v K., předloživ plnou 

moc, danou mu přímo žalobci. 

čís. 10855. 

Nedopatřením, omlouvajícím nesplnění vyrovnáni včas (§ 57 vyr. 
řádu v dosloVU čl. III. zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n.), 
není nedostatek prostředků ať u dlužníka neb u ručitele, vznildý z jaké
hokoliv důvodu. V přijímáni dalšícb vyrovnacích splátek nelze spatřo
vati čin, z něhož by bylo lze souditi na vůli věřitelovu, že se vzdává 

zmatečnosti vyrovnání. 

(Rozh. ze dne 5. června 1931, Rv II 357/30.) 

žalobce se domáhal na žalovaném zaplacení celé pohledávky, tvrdě, 
že pohledávka obživla, an žalovaný nesplnil včas vyrovnání. žalobě 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 m 

z těchto 
c\ftvodft: 

Po právní stránce jest zcela bez významu, zda se dovolatel včas po
staral o opatření peněz k zaplacení vyrovnací kvoty, dospělé dne 
3. března 1929, opatřiv jako správce majetku své manželky a ručitelky 
za splnění vyromání prodej manželčina domu, a zda s kupní cenoU 
nemohl nakládati následkem prozatímního opatření. Zákon stanoví v § 57 
vyr. ř. zinatečnost vyrovnání, nesplní-li je dlužník vyrovnací plně a včas. 
Zákon nerozeznává a také na tom nezáleží, zda vyrovnání nebylo splněno 
proto, že dlužník neměl prostředky, nebo že se opozdil s placením kvot 
svou vinou nebo náhodou sběhlou v jeho osobě. Omluvitelným je ne
splnění vyrovnání jen, jde-li o omluvitelné nedopatření, t. j. takové, které 
se obvykle v obchodě promíjí (srov. plenární rozhod. nejv. s. čís. 7760 
sb. n. s.). Takovým nedopatřením není nedostatek prostředků, ať již. 
u dlužníka nebo u ručitele, vzniklý z jakéhokoli' důvodu. přijímání dal-
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šÍC,h splátek vyrovnacích neznamená ,. " 
obc. z~k. beze všech pochyb dalo sOUd.~lll, z pleho::. by se podle § 863 
zmatecnosti vyrovnání. lIna vu 1 ventelovu, že se vzdává 

čís. 10856. 

Okolnost, že byl amnestií . 
!-h?stejno, z jakého důvodu v~;~~~~~:o~:~t~ ne~adÍ pou~ití § 268 e. ř. s. 
J"!~na, zda tak učinil na vyzvání k v'h Y zpet zmateení stížnost, ze
stu vzal zmateční stížnost Zpět: asaenl o soudu, hy vzhledem k amne-

(Rozh. ze dne 6. června 1931, Rv II 454/30.) 

Žalobce domáhal se na manžele " : 
vodu § 13 d) rozl zák P r e r~zluky manzelstvl mimo jiné i z dů 
pOd:e žaloby. O d vol ~ c í sOo cue J ~ 1 

S o U? P r v é s t o I i c e uznai 
v otazce, o niž tu jde v d ů d apadeny lozsudek potvrdil a uvedl 
soudu, že na straně 'žalovan~ les/tC~; Je~t souhlasiti s názorem prvého 
ne?o zdraví žalobce podle § 13 í~ e roz ukovy důvod úkladu o život 
pravoplatným rozsudkem trestníto :. d: rozl. za~ona. ~alovaná byla hodle J 85 b) tr. zák., spáchaný tí ou~u aro zloclTI verejného násilí 
. OdlVSl kamenem do okna b t ' m, ze ne 4. prosince 1927 v T 
letek, vPři čemž z tohó VzejíJ ~~~;obce, zlo~~slně poškodila jeho m~~ 
bezpecnost lidem, podmíněně ods o nebezpecl pro život, zdraví nebo 
zostřeného a doplněného postem t~~ze!laCk tre~tu 15 dnů těžkého žaláře 
OdsUZUjíCl'!'O rozsudku Podle § 2~8 n:. v lVllm, S?ud jest obsahem tohot; 

lÍif:~~;ll.2:~'iJl~~t~r~1:~r:~~~:~~~e1~~le . a~;~s~:~~7~s~:;'i~~e~~~~~~ ~~ . / mkohv vsak s .. ou. Krom·····,,·, " , amneslte tyka Se Jen vy'konu Ir t 
// 

.. • .. ···fT·····;"ť·.. opravlllch nasledků d . es u 
·i._._~~.~.L.~auálé··\;plalniísn::··· o suzu]ícího nálezu, které zů: 

NervyTšT'~; ud . 
nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Nelze souhlasiti s dovolatelkou že ' , 
pro"!mut trest pro zločin veřejnéh ?k~!nost, ze zalované byl amnestií 
ktery ?yla odsouzena, vadí použití

O §n~sá~ po~le § 88 b) t;. zák., pro 
Jest vazan obsahem pravoplatného . ..c: r. s,! podle nehož soudce 
Nerozhodným jest tu z ]'akéh d' oddsu::U]IClho nalezu soudu trestního . 
teč ' t'v , o uvo II zalovaná I . . 

III s lZ110st a zda učinila to na v " ,. vza a zpět svou zlna-
k amnestii zmateční stížnost vzalrzva~i k~ac~lho soudu, by vzhledem 
soud znova zjišt'oval zda js + zpe " en~ proto třeba, by Civilní 
~odle ~ 13 písm. d) ;ozl. zák~~a ,~:odmmky, ukladu o život a zdraví 
tre~~:):b?_t:e~t?yl amnestií pr~min~~. tu pravoplatný trestní rozsudek, 
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V řízení o prozatímním opatření nelze zkoumati, zda právní jednání, 
o něž jest opřen tvrzený nárok navrhovatele, vyžadovalo formy notář
ského spisu. K osvědčení nároku stačí listina, zřízená mezi navrhovate
lem a odpílrcem o onom právním jednání, podepsaná odpůrcem. 

Povolení prozatímního opatření podle § 382 čís. 6 ex. ř. nevadí, že 
podle listiny, jíž jest osvědčen nárok, přísluší navrhovateli nárok (zákaz 
zcizení) bez knihovního zápisu. 

(Rozh. ze dne ll. června 1931, R 1 379/31.) 

K zajištění nároků Františka S-a proti jeho manželce Marii S-ové 
ze smlouvy o nemovitostech navrhl František S. povolení prozatímního 
opatření zákazem odpůrkyni, by nezadlužila, nezcizila aniž darovala 
dům, a příkazem, by mu odevzdala správu domu a vyúčtovala výtěžky. 
S o udp r v é s t o I i ce návrhu vyhověl, rek u r sní s o u cl návrh 
zamítL 

N e j vy Š š í s o u ,d zrušil rozhodnutí obou nižších stolic a vrátil 
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodL 

D ů vod y: 

Stěžovateli jest přisvědčiti především v tom, že není přípustné v ří
zení o prozatímním opatření zkoumati, zda právní jednání vyžadovala 
formy nolářskébo spisu. O požadavku určité formy bude jednáno teprve 
ve sporu, v tomto řízení jest však na listinu pohlížeti jen jako na prry
středek osvědčení a po této stránce listina z 9. května 1923 mezi man
želi zřízená, která je podepsána odpůrkyní Marií S-ovou, jejíž podpis 
na listině se shoduje s podpisem na zpátečním lístku, dostatečně osvěd
čuje nároky v ní vytčené. Co se týče zajišťovacích prostředků, bude lze 
za dalších. předpokladů povoliti soudní zápověď ve smyslu § 382 čís. 6 
ex. ř. k zajištění nároku, že dům nesmí býti odpůrkyní zadlužen, zcizen 
ani darován, při čemž se podotýká, že není v této souvislosti třeba zkou
mati, zdali vzhledem k tomu, že podle řečené listiny navrhovateli přísluší 
zmíněný nárok (zákaz zcizení) bez knihovního zápisu, navrhovatel ne
získá prozatímním opatřením více, než znamená nárok, neboť není vy
loučena možnost poznámky podle § 364 c) obč. zák., ježto jde o man
žele (viz rozhodnutí čís. 10.424 sb. n. s.). Co se týče druhého zajišťo
vacího prostředku navrhovatelem žádaného, okamžitého odevzdání 
správy domu a zejména vybírání výnosu, půjde jen o důsledek zápovědi 
shora vytčené a platí o jeho osvědčení totéž, co bylo shora řečeno 
o osvědčovací síle listiny ze dne 9. května 1923, Avšak skutečnosti, jež 
soud prvé stolice pokládá za dostatečné k osvědčení, že hrozí nebezpečí 
nároku ohrožené strany, k osvědčení tomu nedostačují, naopak bude 
nutno jednati ještě o tvrzení navrhovatelově v návrhu. Zjistí-li soud první 
stolice správnost tohoto tvrzení, bude lze vzíti nebezpečí za osvědčené 
a povoliti prozatímní opatření ve shora naznačeném směru. 

:'~ " 

, 

'ti 
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Rozhodl-li opatrovnický soud 'en' , , 
d~m, v ?patrovnické věci otce nez'Ie~iIé~oby~ z~r,o,:en p~ručenským sou
~e ursm soud pak změnil na aden' pre,;azne v zajmu nezletilcově 
Jest nezlelilec oprávněn k dO!lac~ usnkesem v neprospěch nezletilce' 

V"'! u re ursu. ' 
ert el opatrovance není o r' , 

opatrovnický soud. p avnen k rekursu do opatřeni, jež učinil 

Nevyhoví-li opatrovník soudním" . 
kOdl~ ~ 19 nesp. říz., soud však n na.nzen~m, Jest proti němu zakročiti 

tery ukon správy. em opravnen, by sám vykonal ten 

(Rozh. ze dne ll. června 1931, R I 427/31.) 

Prvý soud jako opatrovnick' soud h ' 
vyd.al usnesení, že nemíní částl!u'4 871 e K!omlslneho Konstantina M.a 
ceneho pro choromyslného Konstaniina c, z yl?u ze~lužného, VypUl' 
nemOCllIce a uloženou nyní v sir tč' M-a ~spravou vseobecné veřejné 
P!O, choromyslné v Praze-Bohni~íc~ pokh~dne, ,vydah Zemskému ústavu 
osetr?vného, a že hodlá částky té pou,~a casteenou úhradu nedoplatku 
zlehleho Karla M-a a vydržo f h Zl I,pro syna Konstantina M-a ne
vyh?věl rekursu Zemského úst:a I o z castky té. Rek u r sní s ~ li d 
pe~nz zbývající ze slUžného K~nUstPrOtChorMomyslné v Praze a poukázal 
urcene'h '. an ma -a po uhr - , 'v-o usnesemm ze dne 6 květ 1929 azem vyzlVného 
!,:arl~ M-a, Zemskému ústav~ r n\ na ~ 50 Kč měsíčně pro nezl' 
castecn~u úhradu nedoplatkú oletfo~n~~~~YSlne v Praze-Bohnicích n~ 
~ e J vy Š š í s o u d vyhověl dl' 

a zmeni! napadené usnesení v ten ro~~o ac}mu re~rsu nez!. Karla M-a 
pro choromYSlné v Praze-Bohn' . h :' ze se sl1zMst Zemského ústavu 
odmítá. ICIC o Usnesení soudu prvé stolice 

DŮVOdy: 

. Nejvyšší soud dal si řed Vo • 

k~st v~bec oprávněn k dov~ací e~~:~ o;azk~ zda nez~etilý Karel lvI. 
adne, Soud prvé stolice kter' . ?S L , a tu~o otazku odpověděl 

zletIlce, rozhodl jako opatr y J~st zaroven porucenským soudem ne
tl~a M-a, otce nezletilého stěŽ~~~lelesoud vOl?atrovnické věci Konstan
J.lrevážně v zájmu nezleti1cově. An ,~snes~mm ze dne 16. února 1931 
~stavu pro choromyslné v Pr~ze-Bo~ UJ;S~I so~d .na stížnost Zemskéh0 
. dubna 1931 usnesení soudu .' mClc . zmeml usnesením ze dne 

t~nto r?zhodnutím dotčen ve svlc~ve ,S.tohc~ v neyrospěch nezletilce, jesť 
SI nestezoval do napadeného u z~Jmec , takze mu nelze brániti b.· 
přípust.ná. Naproti tomu nebyl s~~~n~. ~e~t tudíž jeho dovolací stíŽnoJ 
Bohn.lclch oprávněn ke stížnosti d s y us ay pro choromyslné v Praze-

2
slalJ Jest, že napadené' usnesení od;o~:,ese~ s?uodu prvé stolice. Přede
~2 a 865 obě. zák. a §§ 19 181 . Je pr P!~um §§ 21, 222 a násl., 

zak. Jmění chráněncovo sp;'avuje
a 

nas:. nesJ.l
k
· nz ... a. zej!"ěna § 2330bč. 

opa rovm , pn cernz jest mu ve vě-
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cech, které nenáležejí k řádnému hospodaření a které jsou zvláště dů
ležité, třeba soudního svolení. Nevyhoví-li opatrovník soudním naříze
ním, jest ho způsobem naznačeným v § 19 nesl'. říz. popoháněti a po 
případě zbaviti opatrovnického úřadu a prohlásiti za zodpovědna za 
škody zpúsobené chráněncúm. Soud však není oprávněn, by sám vy
konal ten který úkon spráVy, zejména by sám proti návrhu opatrovníkovu 
konal platy ze jmění chráněncova. V případě, o nějž jde, navrhl opa
trovník choromyslného Konstantina M-a, by 4.871 Kč bylo složeno 
u soudu na výživu a výchovu nezletilého opatrovance syna Karla MCa. 
Překročil tudíž rekursní soud svou pravomoc, přikázav proti návrhu opa
trovníkovu sám přímo ze jmění opatrovancova 4.871 Kč zemskému ústavll 
pro choromyslné v Praze-Bohnicích k částečnému zaplacení jeho pohle
dávky na ošetřovném. Rekursní soud měl však předem zkoumati opráv
nění ústavu ke stížnosti do usnesení soudu prvé stolice. Tento ústav jest, 
pokud jde o ošetřovné, pouhým věřitelem choromyslného Konstantim 
M-a; jako takový nemá podle § 9 nesp. říz. právo k rekursu do opatření, 
které učinil opatrovnický soud, ježto není nejbližším příbuzným opatro. 
vancovým, jemuž by podle § § 217 a 282 obč. zák. bylo propůjčeno úča
stenství v opatrovnických věcech. Podle § 2 čís. 7 nesp. říz. může se 
nesporný soudce pokusiti o dohodu mezi opatrovníkem a věřiteli opa
trovancovými, na př. by se předešlo zbytečnému sporu a exekucím na 
opatrovance, ale, nedojde-li k dohodě, jest tím zásadně činnost nespor
ného soudu skončena a zákrok ve prospěcn věřitelův vyloučen. Tomuto 
se tím újma neděje a nejsou jeho práva dotknuta, ježto může se domoci 
způsobem zákonem předepsaným exekučního titulu a vésti pak exekuci 
na opatrovance. 

čís. 10859. 

DŮVOdy, z nichž lze odložiti exekuci, jsou uvedeny v § 42 exo řo vý
čelmo. 

Návrh povinného podle § 42, druhý odstavec, j. n., jimž se domáhá, 
by bylo prohlášeno zmatečným soudní řizen~ tvořici základ eJrekučniho 
titulu, není důvodem k odkladu exekuce. 

(Rozh. ze dne 11. června 1931, R I 472/31.) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil k návrhu dlužníka odklad ex·,kuce 
až do rozhodnutí ministerstva spravedlnosti, pokud se týče nejvyššího 
soudu o návrhu dlužníka podle § 42, druhý odstavec, j. n., by bylo pro
hlášeno zmatečným sporné řízení, tvořící základ exekučního titulu. R c
k u r sní s o u d zamítl návrh na odklad exekuce. D ů vod y: 1 když 
je správný názor prvého soudu, že z pokračování v exekuci hrozí dluž
níku majetková újma, nebylo lze vyhověti návrhu na odklad exekuce, 
ježto tu není zákonného důvodu pro odklad exekuce. Dlužník domáhá 
se odkladu na základě ustanovení exekučního řádu. Tento však stanovi 
v § 42 ex. ř. výčetmo důvody odkladu, mezi nimiž však není důvod, 

I~ 

II 
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jejž tu dlužník uplatňuje. Obdobné použití některého z důvod' dkl d 
~~~d~n~ch v j 42. ~x. ř.)~st již proto nepřípustné, ježto výče~rr«, Vyap u 
CI avalli nepnpoush rozslrovací výklad. o-

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

D ů vod y: 

V
d 

v~ci samé se ?dk~zuje dovolací rekurent na správné odůvodnění 
nap: Jneho. usnesen~,)ez souhlasí nejen s naukou, nýbrž i s ustáleným 
r.oz o ovallim nelvysslho soudu (srov. Neumann Komentar zur Exeku' 
~on~o~dnungd prvý sv., 1928, str. 223, Walker-Procházka System del: 
~e u l?nSOr nyng] 1 ?26, str. 99 a sb. n. s. čís. 4974 a 8045) Právní 

r;azo~, ze vypoctem duvodů pro odklad exekuce v § 42 ex ř·· t . 
cetr;re,. byl ~statně uznán .sp~ávným i v dťivodech Plenisimá;níblsus;;;:: 
skem by:v. neJV; s.~udu vldens}{eh~ z.e dne ~}. května 1905, Pres. 344/1904 

mha ludlkatu CIS. 169 uverelneneho v Uf sb pod čís 811 I . ' 
ten napadati pouka k t • .. ., a ne ze nazor . k • 1" . zem omu, ze exekuci lze odložiti i z jiných důvodů 
v za one zv asI uved~ných •. neboť z toho plyne jen, že nelze odklad' 
exekuce pov~hÍi bez .~~ko~neho důvodu odkládacího, ale nikoli ří usť-' 
nos~ obdolm~ho .poUdZlh duvodťi pro odklad exekuce, vypočtenýcli v P§ 42 
ex. r., na ]lne pnpa y. 

čís. 10860. 

Služební poměry železničních zaměslnancťi. 
Ustan.ovení § .1~9 (31

) vládníh.o nařízení ze dne 5. března 1927 čís 15 
~~. z: ~ n. ~yhra~UJe n~v?u platov.ou úpravu podle t.ohot.o vlád~íh.o ·na .. 
~ ze~! J~nl ~:: zelezmcmm zaměstnancům, kteří byvše přeloženi do 
hrv~ e 'ls uz y neb.o propuštěni, měli v té d.obě zák.onný nár.ok na vý- . 

o y ~a . .ona z~ dn~ 22 .. pr.osince 1924, čís. 286 sb. z. a n. avšak 'ieh 
~~d.o§S~~h('l).onákevadz. se Jim nedostal.o předch.ozlh.o vyr.ozumění ve s:Oy

z . ani d.o dne vyhlášení plat.ovéh.o zák.ona. 

(Rozh. ze dne li. června 1931, Rv I 637/30.) 

, kža10bce ~p do konce měsíce dubna 1926 ustanoven vrchním oficiálem 
c~,s ,os oyen~ ych dr,ah. ~e statu 111. a) a dosáhl naposledy v VII služ 
!nde,pozlÍku 6. sluz. tr}dy. 16.452 Kč a více než 35 započítateln'~h slu: 
~ebn!ch let. I:!ekr~tem redlÍel~t~í státních drah ze dne 19. dubJa 1926 

yl zalobce prelozen s odvolamm se na ustanovení § 16 od t (I) . 
kona z.e d,ne .22. pros!t;ce 1924, čís. 286 sb. z. a n. podle obd~b §§ zti 
doltr~~~ézvfs'r,~ d~slm ~dvol~ní;n se na zmocnění ministerstva ~eleznic 
b I uz y nem orucem dekretu a koncem měsíce .dubna 1926 
v~n~ §m~ 5za(~)aveno ~yplácení shlžebních. požitkú. Dekret podle ustano-

CIt. zak. lest pravoplatny, neodporovatelný a konečn'. 
~z~lad~ pr~1I ;:Iekl:etu rozh?dnutím, ministerstva železnic nebylo v~-

veno. o poclvnych platu byly zalobci na dále vypláceny požitky 
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ročně 22.320 Kč. časově po dání žalobce do výslužby s účinností od 1. 
ledna 1926 byla provedena nová úprava platů a odpočivných i zaopatřo
vacích požitkú státních zaměstnancú zákonem ze dne 24. června 1926, 
čís. 103 sb. z. a n. Podle § 210 toboto zák. bylo stanoveno, že zásady to
hoto zákona platí i pro zaměstnance ve státních podnicícb. na které Se 

zákon ten přímo nevztahuje, a že nová úprava platových poměrů těchto 
zaměstnancú, zejména tedy i zaměstnanců československých státních drah, 
provedena bude vládním nařízením a že takovéto nařízení o úpravě pla
tových poměrú zaměstnanců československých drah bylo vyhlášeno dne 
9. března 1927 pod čís. 15 sb. z. a n. s účinností od 1. ledna 1926 s vý
slovným ustanovením, že personální opatření učiněná v době od 1. ledna 
1926 .:10 vyhlášení tohoto nařízení zůstávají v platnosti a sluší je uvésti 
.ode dne jich účinnosti v soulad s ustanovením tohoto nařízení. Zalobou, 
o niž tu jde, domáhal se žalobce na československém státu, by bylo zjiš
těno, že žalobci příslušejí odpočivné požitky podle pensijní základny po· 
dle ustanovení dílu I. a V. vl. nař. ze dne 5. března 1927, čís. 15 sb. z . 
a n. a že v dúsledku toho jest žalovaný (československý) stát povinen 
doplatiti žalobci rozdíl na pensi za dobu od 1. května 1926 do 30. září 
1928 9.860 Kč a platiti dále žalobci od i. října 1928 až do jeho smrti na 
místo přiznané pense 22.320 Kč pensi 26.400 Kč ročne ve stejných mě
síčních splátkách po 2.200 Kf. zalobce tvrdil, že před doručením dekretu 
o pension ování nebyl žalobce vyrozuměn podle § 13 (3) a podle obdoby 
§ 13 odst. (3) zák. restrikčního a žalobce nebyl vyzván, by do osmi 
dnú ohlásil dobrovolný odchod z činné služby, že dále výjimečné usta
novení § 149 (3) cil. nař., které vylučuje z účinnosti tohoto nařízení za
městnance. kteří byli podle § 13 nebo 16 zák. čís. 286/24 sb. z. a n. pře- . 
loženi do trvalé výslužby nebo propuštěni, byli-Ii nejdéle do vyhlášení 
zákona čís. 103/26 písemně vyrozuměni podle ustanovení (3) odsl. § 13 
zák. čís .. 286/24, se na žalobce nevztahuje, an toto vyrozumění nikdy ne
obdržel. žalobce tvrdil dále. že na něho jako na úředníka služ. třídy VII. 
ve statu III. a) dopadá ustanovení § 85 cit. vl. nař., podle kterého ža
louce m<Í nárok, aby byl od 1. ledna 1926 převeden do platú stanovených 
pro státní pragmatikální úředníky skupiny D. a to podle §§ 167 a 169 
odst. (4) plal. zák. (čís. 103/26) do šesté platové stupnice a aby činilo 
služné jeho od i. ledna 1926 26.400 Kč ročně. Žalobce tvrdil, že odešel 
do výslužby za účinnosti vl. nař. čís. 15/27, t. j. po I. lednu 1926 a že má 
tedy nárok, by za pensijní základnu, ze které mají býti vyměřeny jeho 
odpočivné platy, bylo vzato služné a pro výměru výslužného započíta
telné přídavkv upravené tímto vládním nařízením (§§ 72 a 73 nař. čís. 
15/27). Poněvadž žalobce má více než 35 započítatelných služebních le.t, 
přináleží mu pense ve výši 100% pensijní základny, t. j. služného s na
služnými přídavky ve výši 26.400 Kč ročně, nebo-Ii 2.200 Kč měsíčně 
od I. května 1926. zalobce tvrdil, že se jeho restringování stalo bez do
ručení předběžného písemného vyrozumění, takže mu bylo znemožněno 
jíti .dobrovolně do pense podle služebního řádu, že restringování jeho od
porovalo zákonu a že jest žalobce posuzovati jako by byl dán ~o v~služby 
podle služebního řádu. Žalobce dobrovolným odchodem do vysluzby by I 

51 

Civilní rozhodnuií XIII. 

<; 

,. 



- Čís. 10860 -
·802 

by získal všechny výhody, jichž se dnes musí domáhati žalobou, že byl 
uveden v omyl a nuceným pensionováním hmotně poškozen, že žalobce 
výslovně prohlásil, že lcdyby měl býti restringován, že raději půjde do
brovolně do pense a referent v této záležitosti prohlásil, že pro žalobce' 
může přijíti v úvahu jedině normální pensionování podle služebního řádu, 
že tím byl žalobce ubezpečen, že restringován nebude a že proto o pen
sionování nežádal a to tím méně, poněvadž tehdy v oddělení svém byl 
nepostradatelný. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. 
O ů vod y: Ve sporu jde jen o řešení otázky, zda žalobci měl podle ob
doby ustanovení odst (3) § 13 zák. čís. 286/1924 sb. z. a n. dodán býti 
předběžný výměr, jímž měl býti vyzván, by do osmi dnů ohlásil dobro
volný odchod z .činné služby, a zda se proto nevztahuje na žalobce vými
nečné ustanovení § 149 odst. (3) nař. ze dne 9. března 1927, čís. 15 sb. 
z. a n. Předeyším jest poukázati k tomu, že úmyslem restrikčního zákona 
čís. 286/24 sb. z. a n. bylo poskytnouti zaměstnancům, kteří neměli ještě 
nárok na úplnou pensi, určité výhody. U těch zaměstnanců však, kteří 
měli nárok na plnou pensi, jakž bylo u žalobce, byl t. zv. předběžný vý
měr úplně bezvýznamný a bezpředmětný. Pakliže žalobci ve smyslu výše 
uvedeného předpisu zák. čís. 286/24 předl:rěžný výměr nebyl dodán, ne
byla mu přivoděna újma v právech a újma ani vzejíti nemohla, neboť, 
kdyby předběžný výměr byl žalobci doručen a žalobce dobrovolný od
chod byl ohlásil, byl by přeložen do výslužby podle obdoby §§ 13 a 16 
rest. zák. s týmiž pensijními požitky, s nimiž byl přeložen bez předběž
ného výměru. Podle zásadního usnesení nejvyššího správního soudu čís. 
CCXCIII. není takový výměr vydaný zaměstnanci rozhodnutím ve smyslu 
§ 2 zák. o nejv. správ. soudu, který upravuje řízení o restrikci, a neza
chování jeho může býti napadáno jako vada řízení ve stížnosti na nej
vyšší správní soud do konečného rozhodnutí o restrikci. Vada řízení způ
sobuje však nezákonnost rozhodnutí neb opatření, když současně obsa
huje v sobě porušení subjektivního veřejného práva stěžovatelova (§ 2 
zák. o n. spr. soudě). Předběžným výměrem poskytuje se podle § 13 (4) 
zák. čís. 286/24 zaměstnanci možnost docíliti odbytného a pense vyšší 
než podle § 13 (I) nebo (2) cit. zák. Zachování této možnosti při nuce
ném odchodu jest subjektivním právem zaměstnance. Nemá-li však již 
zaměstnanec jako v souzeném případě žalobce možnosti dosáhnouti vyšší 
pense, což jest ve všech případech, kde musí mu býti podle penSijních 
předpisů, na něž se restrikční zákon odvolává, vyměřena plná pense i při 
nuceném odchodu, neporušuje se jeho subjektivní právo tím, že se mu 
předběžný výměr nedodá. Podle § 22 (I) cit. zák. vztahuje se I. díl té
hož zákona také na zaměstnance státních drah a jest na definitivní za
městnance státních drah podle § 16 (I) použíti ustanovení dílu I. odd. A. 
obdobně. V soukromoprávním poměru zaměstnanců železničních zna
mená tato obdoba, že se na ně použije materielně-právně obsah ustano
vení o restrikci. Nedo(iržení formálního předpisu ma právní význam jen 
o mezích možných materielně-právních účinkú spojených s dodržením 
porušeného předpisu. Předběžným výměrem poskytuje se zaměstnanci 
možnoslohlásiti dobrovolný odchod z činné služby s materielně práv-
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ními účinky zvýšení odbytného nel:ro pense, nezabrání však zrušení slu
žebního poměru, aniž jeho změně v pensionování. Na zrušení služebního 
poměru, na změnu činné služby ve výslužbu nemá předběžný výměr vlivu, 
nýbrž jsou s ním spojeny jen ty následky, že se odbytné (pense) může 
zvýšiti. V soukromoprávním poměrů železničních zaměstnanců z nedo
držení předpisú § 13 odst. (3) cit. zák. může tudíž vzniknouti jen nárok 
na rozdíl mezi odbytným (pensí), stanovenými v § 13 odst. (4) a) b) a 
odbytným (pensí) podle téhož § odst. (I) a (2). Odst. (5) téhož § ne
přichází v úvahu, neboť výhoda zvýšeného odbytného poskytuje se po
dle tohoto odstavce na zvláštní žádost stejně, ať již zaměstnanec byl 
nuceně pensionován [§ 13 odst. (2)], neb odešel do pense dobrovolně 
[§ 13 odst. (4) bll. V souzeném případě žalobce zůstala by však jeho 
pense stejná, plná, 100%ní, ať již restrikce byla nucená nebo dobro
volná, neboť žalobce, jak jinak je nesporuo, měl podle příslušných před
pisů pensijních, na něž se zákon čís. 286/24 v § 13 odst. (3) na koncl" 
odvolává, nárok na plnou pensi. Z řečeného plyne, že materielně-právní 
účinky restrikce ve sporném případě jsou tytéž, ať již předběžný výměr 
podle § 13 odst. (3) cit. zák. byl žalobci vydán čili nic. Pokud jde o ná
zor žalobce, že by byl musil býti pensionován podle služebního řádu, 
kdyby mu byl dodán předběžný restrikční výměr a žalobce podle výzvy 
v něm se hlásil k dobrovolnému odchodu, jest poukázati k tomu, že podle 
§ 30 cit. zák. po dobu účinnosti zákona pozbývají, pl~tnosti ~eš~eré 
služební předpisy odporující zákonu. O přeložení do vysluzby jed?a p::ed
pis § 115 služ. řádu. Poněvadž re~trikce znamen~ trvalé zruš:n~ ,sluze~
ního poměru, jeho změnu ve výsluzbu, ustat;ovuje § 115 s~uz. r3:du, ze 
zaměstnanec má nárok by byl dán na trvaly odpocmek, prekrocl-l! 60. 
rok, a že múže býti př~)ožen do výslužby ~ úřední m~ci~ když nabyl ná
roku na plnou pensi. Zalobce mel v d?be ~enSI?:lOvam 6? I~t a. nabyl 
nároku na pensi. Byl tedy podle sluzebmho ra~u .opravnen tednak 
sám žádati o přeložení do výslužby, jednak mohl byh jednostranne pen
sionován státní správou železniční. Z § 115 služ. řádu plyne, že nárok 
na přeložení zaměstnance do výslužby musí býti upl3Jňován zvláštní 
žádostí. Jakmile však bylo zavedeno řízení o restrikci a zaměstnanci byla 
dodána předběžná restrikční výzva, bylo za restrikčníh? řízení pod~:lí 
žádosti o přeložení do výslužby v důsledku ustanovem § 30 zak. CIS. 
286/24 vyloučeno Pakliže tedy ministerstvo železnic vydalo výnos ze 
dne 4. července 1925 čís. 28657, podle něhož zaměstnanci s nárokem na 
plnou pensi mohli bÝti ~řekl~dán} n~ ,odpočinek. po~le ,restr~čl3ího z.á
kona na místě ustan(}vem sluzebmho radu bez predl:rezneho vymeru, UCI
nilo tak, jak z obsahu jeho jest patrno, jen pro~o,. by přiznal? zaměst?an
cům určité výhody na něž vůbec nároku nemel!. Proto vynosem hmto 
žalol:rce nikterak p~škozen býti nemohl. Jest dále poukázati k tomu, že 
ustanovení odst. (3) § 149 vl. nař. čís. 15/1927 má ten smysl, že se cit. 
nař. vztahuje bez výjimkv na všecky zaměstnace; jichž služební poměr 
byl do vyhlášení zák. Čís.- 103/26 zrušen, změněn z činného sl,:žebního 
poměru ve výslužbu na základě zák čís. 286/24. Nastalo-Ir vsak ,zru
šení, pensionování, později po publikaci zákona čís. 103/26, vztahUje se 
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cit. vl. n~ř. jen, na ty,)imž byla dod.ána předběžná restrikční výzva ještě 
d? v~hlasellI zakona CIS. 103/26. Veta »jestliže byli nejdéle do vyhlášení 
zák., ~lS. 103/26 sb. z. a n. písemně vyrozuměni podle ustanovení, pokud 
se týce podle ob~obl us?novení (3) odst. § 13 zák. čís. 286/24 sb. Z. 
a n.«, jest dolozen~m ~asu, ;-rikoliv podmínkou, jak zřejmě vyplývá 
z obratu "byh nejdele plsemne vyrozuměni«. Tedy i v tom směru názor 
žalo~ců~, ž.e po:.,:m!nkou, v~louč~ní z účinnosti nové platové úpravy bylo 
doruce~1 p:ed!:~zneho vymeru, jest mylný. Posléze jest poukázati k roz
hodnUÍl.nejvysslho soud~.R. I ~30/~9, podl~ něhož vyměření pensijní zá
k~adn~ zalobcovy - o ne~ je, zalov~no - je správním úkonem a to, po. 
nevadz j~~ o so~kr~:nopravllI pomer, rozhodnutím správního úřadu po
dle §.15 ~I~. 4 zák; CIS. 286/24 o soukromoprávním nároku na pensi. Pro 
l1platnovan~,takovychto .~oukromoprávních nároků jest však v § 2 zák. 
ze dne I? nlna 1925, CI~ .. 217, sb. z. a n. stanovena pro podání žaloby 
prop:"d!1~ Ihuta devad.e,sah. d;lU od rozhodnutí správního úřadu. Podle 
~ez~allI zalobcova a pnslusnych spisů osobních stranou žalovanou zalo
zenych byl dekret o pensionování vydán žalobci dne 19. dubna 1926 
rozhodnutí o rozkladu na ministerstvo železnic proti dekretu vydáno byl~ 
p~k 27. srpna 1926, kdežto žaloba podána byla teprve v září 1928 tedy 
davno p? uplynutí propad~é lhůty stanovené § 2 odst. (I) cit. zák.' O d
vol a c I s o u d napadeny rozsudek potvrdil. O ú vod y: Hlavním dů
vode~ ?dvolá~í je dúyod ~esp;ávného právního posouzení věci, který se 
l1platnuje z duvodu, ze pravllI stanovIsko prvého soudu odporuje do
slovu usta?ove,ní § !49 (3) ,vl. nařízení čís. 25/27 a duchu a účelu tohoto 
u~tanove,llI. Zaroven vytyka se rozsudku prvé stolice že soud se neza
byval otazkou,.zda se.vyjim~čné usta~ovení § 149 (3) vl. nař.[svým do
slov~m vzt~huj: na neho. Vytka tato jest neoprávněna. Soud prvé stolice 
se vyslovne s Ílmto ustanovením obírá a vykládá zcela přesně na které 
zamestnapce se .~zt~huje., I?ůkaz;,m toho jest, že samo odvoÚmí se vý_ 
~lad,em ~Imto obs.lrn.e za~yn. Ovsem napadá ho jako 'nesprávný, poně
:?,dz pry odporuje jasnemu doslovu zákona ze dne 22. prosince 1924 
~IS. 286 sb. ~. a n. a vládnímu nařízení ze dne 5. března 1927 čís. 15" 
sb. z. a n. Nazor odvolatelúv není správný. Účelem zákona čís~ 286/24 
sb. z. a n. ~yl~ sníž.ení počtu zaměstnanců, jimiž podle § 22 tohoto' zá
kona rozumell jest vsechny státní zaměstnance zaměstnance státu ústavú 
a podnikú státem ~pravo~an~ch, tedy i podnik~ železničního, u něhož ža
lobce byl z~mestnan. Smzem to mohlo se státi dobrovolným (§§ 9-12) 
nebo nucenym odchod;,m (§ 13). Rozdíl byl ten, že se při dobrovolném 
cdcho~u dostalo. zamestnanci zvláštních výhod. částečné výhody byly 
p~k pl:lznany I te~ z~mě~tnanců~, kteří ,teprve po vyrozumění, že mají 
být~ dam d~ trvale vysluzby, ohlaslh svuj dobrovolný odchod do osmi 
dnu. Tyto vy~ody .i~ou upraveny ustanovením § 13 (4) zák. čís. 286/24 
sb. z: a n. Vyhod techto mohlo se ,dostati jen těm, I,dož jich dosáhnouti 
mohh. To bylI jen Íl,-kdož neměli ještě plný nárok na pensi, tedy nikoli 
osoby s narokc.m na. pJ~ou P:!'~l. Žalobce měl nárok na plnou pensi a 
~roto n~bylo treba Jeste zvlast ho vyrozumívati by se stal účastným 
techto vyhod, an na ně již neměl nárok. Že tomu t;k, vysvítá ze slov § 13 
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tohoto zákona "Učiní-Ii tak, budiž mu .... poskytnuto«. A vztahuje-li 
se restrikční zákon na všechny zaměstnance, jak shora uvedeno, vzta
huje se i na žalobce, ač již měl nárok na plnou pensi, poněvadž zákon 
nečiní rozdíl a jen některým zaměstnancúm v zákoně výslovně jmenova
ným poskytuje určité výhody, by jim ulehčil odchod z činné služby. Ne
mělo by proto smyslu, by při zásadě snížení počtu zaměstnanců a při 
zásadě co možná nejvíce jim odchod ulehčiti právě ti, kdož mají vyslou
ženo a nárok na plnou pensi, byli ze zákona vyloučeni. Bylo by proto 
zcela zbytečné vyrozumění ve smyslu § 13 odst. (3) zák. čís. 286/24 sb. 
z. a n. a z dúvodu toho také ministerstvo železnic svým podřízeným úřa·· 
dúm sdělilo, že v takových případech zvláštního vyrozumění není zapo
třebí. A nebylo-Ii tohoto vyrozumění zapotřebí, nemohou slova § 149 
odst. (3) vl. nař. čís. 15/27 sb. z. a n.: "jestliže byli nejdéle do vyhlá
šení zákona čís. 103/26 sb. z. a n. písemně vyrozuměni podle ustanovení, 
pokud se týče podle obdoby ustanovení (3) odst. § 13 zák. čís. 286/24 
sb. z. a n.« míti pro platové poměry žalobcovy význam. Ale, i kdyby se 
vyrozumění stalo, měl žalobce možnost, buď ohlásiti dobrovolný odchod 
z činné služby nebo na výzvu tu vůbec neodpověděti. V tom i onom pří
padě nastala by restrikce podle § 16 zák. 286/24 sb. z. a n., poněvadi 
ustanovení to vztahuje se i na dobrovolný i na nucený odchod z činné 
služby. V tom i v onom případě byla by pense vyměřena stejným zpúso
bem, poněvadž žalobce již žádných výhod dosáhnouti nemohl, an již měl 
nárok na plnou pensi a tato byla mu také přiznána. Nebyl proto na svém 
subjektivním právu zkrácen, poněvadž, i kdyby mu byla dána mC'žlJost 
ohlásiti dobrovolný odchod z činné služby, nebylo by došlo ke zvýšení 
jeho pensijních požitkú. Nelze mluviti o výhodě, která by mu byla vzešla 
novou úpravou platovou, i když měla zpětný účinek, poněvadž dán byl do 
trvalé výslužby podle zákona restrikčního a v tom právě tato výhoda uVe
dena není. V době té vúbec nebylo známo, jaká událost nastane, která 
by mohla míti vliv na jeho požitky. Ostatně nový zákon platový upravil 
píatební poměry zaměstnanců v činné službě, nikoli již osob do trvalé 
výslužby již daných, i když zákon měl zpětnou účinnost. A v době vy
dání vládního nařízení byl žalobce již v trvalé výslužbě. Není správný 
názor odvolatelův, že ustanovení § 149 odst. (3) vl. nař. čís. 15/27 sb. 
z. a n. platí jen pro ty, kdož nuceně odešh z činné služby, kterýžto ná
zor vyvozuje z toho, že se v tomto ustanovení citují jen ustanovení §§ 13 
a 16 zákona čís. 286/24 sb. z. a n, a nikoli též ustanovení §§ 9-12 cit. 
zák. Ustanovení to se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří byli podle 
restrikčního zákona přeloženi do trvalé výslužby, poněvadž se ustano
vení § 16 zák. čís. 286/24 sb. z. a n. vztahuje i na dobrovolně i na nu
ceně restringované zaměstnance. Nebylo třeba ještě zvlášť v § 149 (3) 
vl. nař. čís. 15/27 sb. z. a n. citovati ustanovení §§ 9-12 zák. čís. 
286/24 sb. z. a n., poněvadž pro ty, kdož zcela dobrovolně odešli do 
trvalé výs;ilžby, byla stanovena Ihúta žádosti do 31. března 1925 (§ 15 
tohoto zák.). Ostatně, i kdyby žalobce byl ve smyslu § 13 odst. (3) zák. 
čís. 286/24 sb. z. a n. ohlásil dobrovolný odchod, nebylo by šlo o do
brovolný odchod, nýbrž zase jen o odchod nucený, jak z nadpisu § 13 
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cit. zákona zřejmě plyne. Jen určité výh d b I hlá" 
s!!lyslu tohoto ustanovení spojeny které

o ~aI!py s ~ I ~emm Od<;~o?,u v~ 
vyznam, an již měl nárok na Ino~ . '. ro, za o ce n;maJl za,dny 

l~ Pbv~na~~ fa~~~i~e m;e~~~~rk~~rt~á~a!~e~~:~ř!t~;~~:~i ?~l~:f:;~I;~~~k 
y yl sel dobrovolne ,do výslužby kd b b I bd' .o umys, ze 

AlleJbi kdybkYbji byl obdržel a kdyby hyl ~hrásii d~br~:~tny:esotdrclkhčondízvízvu; 
s uz y pa y se zas' ''1 . cmne 
shora bylo řečeno. Je~tn~~re%me~~v~;a )e~o pensijních požitcích, jak již 
pokud nebylo vydáno vládní n~řízení gs zi~J~~ n~mohl podati žalo?uJ 
z toho Jest nejlépe vidno že žalobci u I' , ,s ; z. a ;to Ale prave 
i kdyby se nepřihlíželo k preklusi. žaloEc:~o~~n~ narok vub~c n~paífi, 
!rylo nesp,rávně použito předpisů restrikčníc6 ač ~i~b~, f td" zedPn nem 
podle sluzebního řádu a z t h t " ' Y I an o pense 
nárok na doplatky stá'tem 0

0 k~e~t~WI:ivn~fo rstu.fu O~vozuje ža~obní 
se napravy pořadem " , . e u me moznost domahah 

e~~~k~;r~á~a dif~J{J~t~~t ~r~iJ~~éh~~fl~tí \~~~tej~~~h z úf:~%o k~~~ 
čís. 103/26 sb. z. a n, Te rv .'. h ne,J ~nam ~0;'Y plat?vý zábn 
sijní základny když mu p ,eh pOkJe o vyhla.;;em domaha se zvyšené pen
si byl toho d~bře vědomz ~: ~á/ne pros~e<;h. Z toho nejlépe vidno, že 
úředníku nepřísluší a proto pořad ok ta~ovy Jemu Jako pensionovanému 
října 1925 čís 217 b .. em prav,a ve smyslu zakona ze dne 15. 
kluse žaloby p'odle § :2 ~~:o~~ ~.k~~~platnoval. Nyní ovšem nastala pre-

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

Dítvody: 

Žalobce opírá nárok na z" , d '" .. o 

§ 149 odst. (3) vlád. nař. ze d:i:eSm b? poclv
l
n
9
y
2
ch pozltku o ustanovení 

b I ... '. rezna 7 CIS 15 sb z a ., 
n~ y o ucmnosti již I. lednem 1926 (oS 150 I ') D ' ; . n., jez 
nI!" byli vyloučeni z nové úpravy Plat~vé (té~ ·o~' ... ot~enym }:st~nove
mestnanci českoslov. státních drah kt" b r p'dlvnych pozltku) za
res\rikčního zákona čís. 286/1924b ef! Y} P,o I.e §§ 13, n~bo ,16 
nebo propuštění, byli-li nejdéle do s ďn~' ~ h'l P!el?zenlltdo'htrval~ vyslu:?)' 
103/1926 sb z a n do 7 ' 92Y asem pa ove o zakona CIS. 

t "',. cervence I 6 písemně vyro u '. dl 
us anovení odst. (3) § 13 zákona čís 286/1924 k d z !l:elll po e 

19~~· j:~;e~ee~p~~nJ~ež~ 9ža1~~~abih2~n~0 trv~I~~ý~IU~b/ý{e IJe~~ě;nb~ 
:I~en~e j~Č;dE!az~~;o 14 ieSir. zák?:,a 'č,~. ~f6/íg~tc~~~I~e~r~t~' Jt 
nebyl dříve vyrozumě~ av:~~y~~m~~~~nel~\ Ptl~žení t do ~~alé výslu~~y 
Š osmidenn~ Ih~tě písemně ohlásiti d~brovolný o~ech~d z~ Č~~é z~I~~ze 

pornou oraVlll otazlwu, zda v tomto konkrétním ř' d' z .J. 
vyrozumění a výzvy ve smyslu odst (3) ,o 13 'I P Ip;a e oP9menut!m 
lobci vznikl nár k ,. ~ za [Ona CIS. 286;J924 za
čís. 15/1 'l27 bona novou upravup~~sliních požitkít podle vlád. nař. 

~ S. Z. a n., posoudily mZSI soudy v podstatě správně až na 
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to, že nárok, který žalobce opírá o ustanovení odsl. (3) § 149 v1. nař. 
15/1927 sb. Z. a n. nezanikl, jak nižší soudy mylně usuzují, preklusí, po
něvadž jde o nárok nový, který v době restrikce žalobce; provedené 
k 1. květnu 1926, nemohl mu býti ani znám, ano vlád. nař. čís. 15/19;27 
tylo ve sbírce zákonít a nařízení uveřejněno teprve dne 9. března 1927. 
Předpisu odst. (3) § 149 vlád. nař. čís, 15/1927 sb. z, a n. nelze u ža
lobce použíti, poněvadž nebyl dán do výslužby za předpokladít, jež měl 
namysli § 13 odst. (3) restr. zákona čís. 286/1924, který poskytnu! 
určité požitkové výhody železničním zaměstnancítm, kteří, nedosáhnuvše 
ještě předepsaného počtu služebních let a věku pro nárok na plné vý
služné, museli z činné služby odejíti předčasně jako přebyteční, což je 
patrno ze srovnání doslovu odsl. (I), (2) a odst. (4) a), bl, § 13 restr. 
zákona, jenž rozlišuje mezi započítatelnou služební dobou kratší než 
deset let a dobou aspoň desetiletou, a z odst. 4 bl, který přiznává těm, 
kdož se k výzvě ve smyslu odst. (3) § 13 hlásili dobrovolně do výslužby, 
příplatek na jeden rok, rovnající se polovině rozdílu mezi požitky pen{
sijními, jak byly vyměřeny, a plnými požitky odpočivnými. Vyrozumění 
a výzva podle § 13 odsl. (3) restf. zákona měla tedy zajistiti zaměst
nancúm nárok na určité výhody, a měla se státi k zaměstnancům tako
vými výhodami podle tohoto zákona obmyšieným, by o ně nebyli při
praveni, kdyby se o ně chtěli ucházeti. Nižší soudy správně dolíčily, že 
žalobci nekynula žádná majetková výhoda z ustanovení § 13 restr. zák., 
poněvadž v době, kdy byl nuceně přeložen do výslužby, 1. května 1926, 
měl již zákonný nárok na plné pensijní požitky, přeslouživ 35 let zapo
čítatelné služební doby a překročiv i věk šedesáti lel. Vyrozumění a vý
zvy žalobce podle odst. 3 § 13 restr. zák. nebylo třeba, poněvadž 
restrikční zákon nemínil vyzývati k hlášení se o výhody zaměstnance, 
kteří podle jeho ustanovení neodcházeli předčasně z činné služby a ne
měli ani nárok na hmotné odškodnění zákonnými výhodami. Ustanovení 
odsl. (3) § 149 vl. nař. čís. 15/1927 dovolává se právě předpisu § 13 
odst. (3) restr. zákona čís. 286/1924 a lze je proto vyložiti jen v sou
vislosti s tímto předpisem v ten rozum, že vyhražuje novou platovou 
úpravu podle v1. nař. čís. 15/1927 sb. Z. a n. jen těm železničním za
městnancům, kteří byvše přeloženi do trvalé výslužby nebo propuštěn~ 
měli v té době zákonný nárok na výhody zákona čís. 286/1924, avšak 
jich nedosáhli, poněvadž se jim nedostalo zákonem uloženého předcho
zího vyrozumění ve smyslu odsl. (3) § 13 restr. zákona ani do dne vy
hlášení platového zákona, do 7. července 1926. Žalobce však v době pře
ložení do výslužby takový nárok vítbecneměl, jak bylo již dolíčeno, a 
nemúže se proto ani ve svítj prospěch dovolávati ustanovení § 149 odsl. 
(3) vlád. nař. čís. 15/1927 sb. Z. a n. a z něho nárok na zvýšení výsluž
ného odvozovati. 

čís, 10861. 

Tím, že podle pojišťovacích podmínek žaloba o pojistné (o od
škodné) mohla býti podána a veškeré spory z pojišťovací listiny měly 
býti 7.ahájeny jen u přislušného soudu v Praze; daly strany (pojištěnec 
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~ ,Slov~nsku, pojišťo~~la y .historický~h zemích) ua jevo, že spory z po_ 
J~sf~vaCt sm.louvy maJt byh posuzovany podle práva platícího v histo
nckých zemtch. 

(Rozh. ze dne ll. června 1931, Rv I 816/30.) 

'" ,žalobce, bydl~cí na Slovensku, byl pojištěn u žalované pražské po
J!~tovny proh po~áru. Jeho žaloba proti pojišťovně o zaplacení pojist
neho byla zam~tnuta o,b ě t;n a niž š í m i s o lť d y. O d vol a c í 
s o u d uv~dl v ot:,zce, o mz tu Jd~" v d ů vod ech: Pokud jde o otázku, 
podle ktereho prava Jest tento pnpad posuzovati nelze souhlasiti s od
volatelem~ že by bylo užíti práva platného na SI~vensku. Rozhodné jest 
v tom smeru, kde smlouva o pojištěuí byla uzavřena neboť podle zásady 
locus regit actum jest užíti práva platného v místě 'uzavření pojišťovací 
sml?u,:y. Ta,to sml?uva přišla k J.ll~s!u,tím, že, pojišťovna přijala pojišťo
va~~ navrh ~alobcu~'.},apsa~a pO]lstem do svych knih a vystavila o něm 
pO]ls!ku. ~avrh PO]lstovacl byl sice sepsán na Slovensku přijetí jeho 
sta.~~ ,se v~ak v !,raze, kde byla pojistka vystavena. Byla tedy smlouva 
pOJI;;tovacl uzavrena v Praze, následkem čehož na právní poměr zalo
zeny to~to S~I:O,uvou jest použíti práva platného v zemích historických. 

N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovo~ání opřené o dovolací důvod § 503 č. 4 c. ř. s. vytýká že případ 
hyl mylr;e posouzen podle práva ,zemi historických, ač měl správně býti 
posuz~van. podle pr~v~ maďars~eho, Jež dosud platí na Slovensku. Ale 
na omylu Jest dovolam. Podle zasady "Iocus regit actum« má v pochyb
noste~h predno~t, n;ísto plnění a jí~ jest podle § 16 odsl. I všeob. poi. 
p'odmmek, vyhstenyeh na pOjistce CIS. 210.013 l' 7775, Praha kde p~_ 
Jlstka byla vystavena. Kromě toho u jednaly strany podle § 19' prvý od
~~av~c vš~~bec~ýeh poJišťovac~ch ~odmínek, že žaloba o odškodné (o po
]ls!ne), t;nuze ,~yh podana ~,ves!'e!e spory z pojišťovací listiny vůbec mo
~ou by tl. zah,aJeny Jen u prl~\llSne~o soudu v Praze. Tím daly strany na
Je~o I vuh" ~e spory z,p.o]lstovacl smlouvy mají býti posuzovány podle 
prava r,lahclho v sudl~Ť!, !edy v zemlch historických. Nepochybil proto 
o?vol~cl soud, pO;;OU~IV vee P?dle ~ohoto práva, třeba že dospěl k zá
veru, ze tohoto prava Jest pOUZIŤ! z uvah poněkud odchylných jež se do-
vola(eli nezdají býti správnými. ' 

čís, 10862, 

O~hrfl!la uájemců (zákou ze due 26, března 1925, čís. 48 sb. z. a u.). 
Pr~dpI~ § .1 od,st. (3) zákona má na mysli pravidelný případ že se 

vypovezeuy yypove~1i podro~! a byt vypovídajícímu dobrovolně Jprázd
n~ ?evztah~ le se vsak na pnpad, kde vypovězený sám účinnost výpo
vedl po delsl dobu (po dva roky) mařil. 

I 
i 
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Potřeba vypovězeného bytu pro rodiuu vypovídajíciho uepředpo
kládá, že v něm trvale bydlí. 

(Rozh. ze dne ll. června 1931, Rv 1369/31.) 

žalobce měl najatý pokoj v domě žalovaných v 1. žalovaný':1, bylo 
dáno právoplatně soudní svolení k výpovědi z důvodu § I (2) CI,S. 12 
zák. na ochr. náj. 48/1925 (ani potřebují bytu nu~ně pro ~ebe). ~avrhu 
žalovaných na vyklizení žalobcp hylo právoplatn~ vy~o~~~lO a zal?bce 
byl nucen byt vykliditi a ~a}ov,aným od,evzda}l. V za}ob,e, J~z se domahal 
zvnovupronajetí bytu uvadel zalobce, ze se zalovam prestehovah do D;, 
kam byl prý žalova~ý služebně přeložen, že se do bytu. y 1. nenaste
hovali a že jsou proto podle § I odst. (3) zák. na ochr. naJ. povmm',by! 
ten znovu žalobci pronajati a nahr~diti mu škod;,. O b a. n I z ~ ~ 
s o u d y žalobu zamítly, o d vol a C! ,s o u d z techto d u vod u. 
Podle názoru odvolacího soudu dovolava se odvolatel nepravem ,§ I 
odstavce (3) zákona čís. 44/28. Svolení k výpovědi žalobce. ?ylo zalo
vané straně uděleno dne 2. listopadu 1927 llsneseníIl,l o~resmho soudu 
v 1. a stalo se právoplatným - byvši potvrzeno kraJs~ym ~ou~em --
dne. 26. listopadu 1927. Okolnost, že žalobce proti exe~ucI vy~h~emm bytu 
navržené pronajímateli dne 4. ledna 1928 a povolene exekucmm s?udem 
v 1. dne 10. ledna 1928 podal dvě oposiční žalohy, z n.i~hž ~ruha ,~yla 
právoplatně vyřízena teprve dne 1~. pro;;inc<:, 1929, nemuze byh n,a Ujmu 
právům žalované stra~y ze syolem k yypovedl. Zalobc,e, Jenz svyml ~e
úspěšnými žalobami sa~, zpusobtl pru!ah v~, vykhzen2 bytu P?v?le,nym 
odkladem exekuce nemuze spravedhve vyuzlVah .zmeny pomeru zalo
vaných jím tvrzen'é, k svému prosl?ěch.u a pa škodu žaloyaný~~. Kdyby 
oposiční žaloby, s nimiž žalobc~}m.v ledne stohcl ne?bstal a Jez se te~r 
ukázaly bezpodstatnými a bezucelnyml, nebyly zn;an~~ povolenou )IZ 
exekuci vyklizením bytu, byl hy byt te~ upr~zdnen JIZ v ~ednu. 1928 
a měli by žalovaní podle cltovaneho zakonneho ustanovem P?vmn,ost 
nastěhovati se do upraveného bytu asi v měsíci březnu 1928. To Jim, vsa~ 
právě by!o zn<:,možněn? průta~em zavině~Ý!ll, sa~~m_ ~alobcem, pon~v,:d~ 
v té dobe prvzalovany vykonaval v L. Jeste svuJ urad a ,k premlst~n~ 
prvžalovaného do D. došlo ,až znač!,ě ~ozděj~ Jes~ proto pn, p~suzov~n~ 
oprávněnosti této žaloby mlh ~a zreteh pomery, Jez tu ,by}) pn podam 
exekučního návrhu na vykhzem, v lednu 1928. Vzdyť pn, zalobcov? sta.
novisku docházelo by k možnosti, že ten, kdo byl vypov~zen z d~v~du 
§ I čís. 10-16 zák. na ochr. náj., by mohl bezpodsta!nyml OposlCl1:ml 
žalobami při naději na povolení odkladu exekuce vee do nekoneen~ 
prodlužovati a prostě vyčkáv~ti" zd~ se ~~ad .za del~í doby nedostav~ 
změna poměrů které povoleni vypovedl pn,odlly, (akze hy pak soudn; 
svolení k výp~vědi takovým mařením svého účelu pozbýv~lo vlastn,e 
praktického významu, kdyby onen postup byl dan do hbovule, VYPOVl' 
daného. Jestliže pak nárok nájemníka na ponechání bytu, o nemz bylo 
rozhodnuto svolením k vvpovědi bezpodmínečně, neoživuje ani tím, že 
napotom odpadla potřeba IJronajímatele, jest v souzeném případě 
žalobní' nárok tím méně oprávněn, ano uprázdnění bytu, a to ze 
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zmíněných příčin, nastalo teprve po tak značné době, téměř po dvou 
letech. Než, nehledíc ani k tomuto stanovisku odvolacího soudu, nejsou 
ani jinaké vývody odvolání - vytýkající prvému rozsudku nesprávné 
orávní posouzení - případné. Vždyť podle zjištění prvého soudu jest 
bezvadně prokázáno, že ihned druhý den po vystěhování se žalobce 
byl pokoj dán do pořádku, doplněn nábytkem, vytápěn, a byla ~ okol
nost, že oba žalovaní pokoje toho již o vánocích roku 1929 až do 
6. ledna 1930 a pak i v dalších měsících s jistfmi časovými intervaly 
používali, prvým soudem náležitě zjištěno. Není nijak zapotřebí, by ža
lovaní nepřetržitě a ustavičně po celý čas a po celé dny byli v pokoji 
nastěhováni, a to snad oba. Postačí, že žalovaní pro své osobní poměry 
bytu toho v L. nutně potřebují, poněvadž bylo nepochybně zjištěno, že 
mají nezdravý byt v D. a že se druhá žalovaná a dvě malé děti obou 
žalovaných, na jichž zdravotní stav má byt v D. nepříznivý vliv, v L. 
častěji zdržují a pokoje toho rovněž tak jako prvžalovaný ve dnech, kdy 
mešká v L., používají. Jest lhostejno, že pokoj ten není každodenně jimi 
obýván, když jest jim pokoje toho třeba k ochraně důležitých právních 
statků (zdraví). Odvolatel uplatňuje vlastně většinou okolnosti, které 
by snad byiy měly jakýsi význam pro výpovědní řízení, kde ovšem ne
stačí při důvodu § 1, čís. 12 zák. o ochr. náj. potřeba pronajímatele bytu 
vůbec a kde se vyžaduje osvědčení potřeby zvláště kvalifikovaľté, jejíž 
neuspokojení by bylo s to ohroziti vypovídající stranu na důležitých 
právních statcích. Že vsctk tu o takový případ jde, bylo svrchu dovozeno. 
Žalovaní v témže místě dva byty nemají a prokázali postačitelně, z ja
kých oprávněných příčin reservní byt v L. míti musí. Ostatně nejde ani 
o druhý byt, který by stálé potřebě ženatého úředníka s dvěma dětmi 
postačoval. Nelze však z toho důvodu odkazovati ho s rodinou na pře': 
chodné ubytování v hotelu, ano, jak již dolíčeno, jde o častější a trva
lejší pobyt žalované strany s dětmi v L. Nejsou tedy případné vývodYI 
odvolání, proč prý žalovaní pokoje toho nepotřebují, pokud se týče, že 
prý v něm nastěhovaní nebyli a nastěhováni nejsou. Rozhodnutí čís. 9782 
odvolatelem citované na tento případ nedopadá, ježto tam jde o zcela 
jin)' skutkový podklad. V souzeném případě pronajímatel - jak dolí
čeno - bytu používá k účelu, pro který výpověď byla povolena. Odvo
latel ne:nůže se ke škodě žalovaných dovolávati žádosti podané na 
okresní úřad v L dne 23. června 1928, tedy v době, v níž měli žalovaní 
již dávno rýti v bytě nastěhováni a kdy přemístění prvžalovaného do 
D. bylo již žalované straně buď L:námo, aneb kdy s nimi již musela 
počítati. Krom toho nebyly však tehdy žalované straně ani známé zá~ 
vady v bytě v D., jež ovšem mohla zjistiti teprve později, až se tam ná
stěhovala. Ostatně trvá odvolací soud na názoru, že dobou pro nastě
hování se žalovaných ,do sporného pokoje může býti jedině doba prvních 
dvou až tří měsíců 1928, a že jen při obmeškání v této době by mohly 
pro žalovanou stranu vzniknouti následky tvrzené odvolatelem. 

Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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D ů vod y: 

Nižší soudy vyložily v podstatě správně ustanovení odstavce (3) § 1 
zák. o ochr. náj. ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n., a dovolací 
soud souhlasí též s jejich právním názorem, že se předpisu tohoto do
volává žalobce ve svůj prospěch neprávem. Bylo zjištěno, že žalovaným 
bylo dáno právoplatné soudní svolení k výpovědi žalobce z důvodu § 1 
odst. (2) čís. 12 zákona čís. 48/1925 již 26. listopadu 1927, že však 
žalobce svými oposičními spory znemožnil odevzdání bytu a že teprve 
10. prosince 1929 dosáhli žalovaní exekučního vyklizení a odevzdání 
bytu. Ustanovením § 1 odst. (3) zákona čís. 48/1925 sb. z. a n. mělo 
býti sice zamezeno, by pronajímatel nezneužíval dobrodiní zákonem 
o ochraně nájemců v § 1 (2) čís. 12 mu poskytnutého, avšak tu jde 
ú případ právě opačný, že nájemce po dva roky znemožňoval provedení 
dané mu výpovědi a použití vypovězeného pokoje žalovanými k účel~ 
výpovědí sledovanému, kteří bytu potřebovali nutně pro sebe, oposiční~l 
žalobami proti povolené vyklizovací exekucí, z nichž prvá byla n~]
vyšším soudem odmítnuta a druhá právoplatně zamítnuta rozhodnutlf~.1 
nejvyššího soudu ze dne 25. října 1929. Kdyby se byl žalobce podrobll 
výpovědi a byt po skončení nájemního poměru, usnesením rekursního 
soudu ze dne 26. listopadu 1927 do 31. prosince 1927 prodlou'ženého, 
žalovaným odevzdal, byli by žalovaní mohli pokoje pro sebe již za
čátkem roku 1928 použíti, to však žalobce neodůvodněnými spory mařil 
až do 10. prosince 1929, kdy byl exekučně donucen pokoj vykliditi a 
žalovaným odevzdati. Předpis § 1 odst. (3) zákona čís. 48/1925 sb. 
z. a n. má na mysli pravidelný případ, že se vypovězený výpovědi po
drobí a byt vypovídajícímu dobrovolně uprázdní, a stanoví na zneužití 
výpovědi pronajímatelem určité právní následky, kdyby nepoužil bytu 
k účelu, pro který mu byla výpověď povolena. O takový případ však 
v souzené věci nejde a žalobce nemůže se dovolávati ve svůj prospěctl 
ochrany § 1 odst. 3 zákona čís. 48/1925, když sám účinnost výpovědi po 
!lva roky mařil, ani okolnosti, že v této době žalovaný byl v září 1928 
služebně přeložen z L. do D., -'.-- 7 níž dovozuje, že žalovaní vypověze
ného pokoje pro svou rodinu již nutně nepotřebují, - ježto ocitá se při 
tom v rozporu se zjištěními nižších soudů, že žalovaní hned po odstě-

. hování se žalobce pokoj pro sebe zařídili a že dosud ho používají pro 
svou rodinu, tedy k účelu, pro který byl vypovězen (§ 1 odst. (2) čís. 10 
zák.), poněvadž byt, který dostali v D., jest nezdravý, vlhký a že též 
lékařsky byla doporučena žalované i jejímu děcku změna bytu i drsného 
podnebí horského a že proto nadále používají pokoje v L. tím, že v něm 
za roku žalovaná častěji bydlí. Z{l tohoto stavu věci nesejde na tom, ze; 
žalovaný má též zmíněný závadný byt v D., poněvadž rozhodnou tu je 
potřeba sporného pokoje pro jeho rodinu a ta byla nižšími soudy zji
štěna, a dovolání přezírá předpis § 1 odst. 2 čís. 12, pokud se snaží 
zjištěľtou nutnou potřebu sporného pokoje pro rodinu žalovaných na
hraditi předpokladem trvalého bydlení v něm. Nárok žalobcův, opírající 
se o předpis § 1 odst. (3) zák. čís. 48/1925 není tudíž opo'dstatněn a 
odvolací scud neposoudil s právního hlediska věc vadně, potvrdiv r~z-
sudeK prvého soudu, zamítající žalobu. . 
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čís. 10863. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na 
rok 1928. . 

Příjemce směnečného, nevyplněného akceptu, nabývá samostatného, 
docela i zděditelného a přenositelného majetkového práva zříditi vy
plněním blanketu platnou směnku. 

Právo vyplniti směnku nepromlčuje se ve třech létech po odevzdání 
směnečného blanketu. 

(Rozh. ze dne 11. června 1931, Rv I 930/31.) 

Směnečný platební příkaz byl k námitkám žalovaných pro ce sní m 
s o ude m p r v é s t o I i c e zrušen. O d vol a c í s o u d napadený 
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Procesní soud mohl se omeziti na prvou 
námitku žalovaných, že neobdrželi směnečnou valutu. Tuto námitku mu
sel si dáti žalobce jako vystavitel směnky líbiti. Žalobce to sice popíral, 
avšak doznal, že žalovaní neobdrželi valutu přímo od něho, nýbrž od 
W-a, jehož použil při tom jako svého zmocněnce. Odvolací soud při
pojuje se v tomto směru k názoru prvého soudu, že není přesvědčivého 
důkazu pro to, že W. byl skutečně žalobcovým zmocněncem a že žalo
vaní, vědouce o tom, museli míti za to, že valuta byla dána žalobcem. 
Ať byl jakýkoli poměr mezi žalobcem a W-em, není to důležité. Vezme-li 
se za prokázáno, že žalovaní nedostali od žalobce valutu, jest osud této 
žaloby již rozhodnut. 

Ne j vy ,š š í s o u d ponechal směnečný platební příkaz v platnosti. 

D ů vody: 

Žalovaní připustili, že odevzdali v roce 1926 Eugenu W-ovi, jenž jim 
poskytl zápůjčku, zažalovanou směnku jako nevyplněný akcept. Je-li 
tomu tak, nabyl Eugen W. práva, směnku kdykoliv sám vyplniti aneb ji 
převésti nevyplněnou na třetí osobu, jež byla oprávněna ji vyplniti, a to 
i vladním jménem jako vydavatel, nebylo-li nic jiného ujednáno. Pří
jemce takového směnečného blanketu nabývá samostatného, neodvola
telného, docela i zděditelného a přencsitelného majetkového práva zří
diti vyplněním blanketu platnou směnku (srovnej Oriinhut, Wechsel
recht § 64, Staub-Stranz, Kommentar zur Wechselordnung čl. 7, Rouček, 
Směnečný zákon § 6, judikát 206, úřední sbírka čís. 1507 a sb. n. s. 
čís. 4462). Dovolatel byl tedy oprávněn vyplniti směnku svým jménem 
jako vydatel a pnto nemá námitka nedostatku aktivního oprávnění 
právní podklad. Z toho, že ho žalovaní k tomu nezmocnili, nelze vyvo
zovati, že se doplnění směnky stalo bezprávně nebo proti úmluvě. Ne
bylo věcí dovolatelovou, by dokázal, jakým způsobem nabyl směnky, 
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nýbrž náleželo žalova~ým, b~ t~~,dili a, do~ázali, ~e d~volat:.l .i~st ne~ 
poctivým držitelem smenky, a ze ]1 bezpravne vyplml, coz neucmlh. Take 
zde jest podle § 328 obč. zák. za to ~íti, že držb~ je~t be~elstJ?á, po~ud 
není přesně dokázána obmyslnost drzby. Neopravnena Jest 1 namltka 
nedostatku vyplacení valuty, ani žalovaní přiznávají, že dostali valutu 
od Eugena W-a. Že mu zaplatili, jest nerozhodné, neboť, vydavše na 
zápůjčku směnku, měli platiti jen Z3 vrácení směnky a nemohou nyní 
placení namítati třetímu bezelstnému ,držiteli směnky (§ 87 směn. zák.). 
Směnka se stala splatnou dne 15. července 1930 a, poněvadž byla za
žalována 16. července 1930, nemfo ani námitka promlčení zákonného 
podkladu (§ 80 směn. zák.). Že se právo vyplniti směnku promlčuje 
ve třech letech po odevzdání směnečného blanketu, není v zákoně sta
noveno. 

čís. 10864. 

Správu pozůstalosti nelze, jsou-li tu odporující si dědické přihlášky, 
svěřiti žádnému z přihlásivšich se dědiců. 

(Rozh. ze dne 12. června 1931, R I 478/31.) 

K pozůstalosti po Františku Sch-ovi přihlásila se pozůstalá vdova 
Augusta Sch-ová z posledního pořízení, po případě (pro případ neplat
nosti posledního pořízení) Le zákona. Za dědičku ze zákona se přihlá
sila sestra zůstavitelova Terezie Sch-ová. P o z ů s t a los t n í s o u d 
přijal obě přihlášky na soud, poukázal Terezii Sch-ovou na pořad práva 
a svěřil napotom správu a požívání pozůstalosti vdově Augustě Sch-ové. 
Rek u r sní s o u d zamítl ,návrh Augusty Sch-ové, by jí byla přene
chána správa a požívání pozůstalosti. D ů vod y: Jde o dědické při
hlášky vzájemně si odporující, důsledkem čehož nemůže správa pozů
stalosti ve smyslu ustanovení § 145 nesp. pat. žádnému z těchto dědiců 
býti svěřena, nýbrž lze nanejvýše k návrhu jednoho z nich naříditi soudní 
správu pozůstalosti po rozumu ustanovení § 127 prvý odstavec nesp. ř~Z. 
Stanovisko to zastává nejen judikatura (srovnej rozhodnutí býv. ne]v. 
soud. dvoru ve Vídni ze dne 28. prosince 1894, čís. 15.342, sb. 15.343, 
ze dne 15. září 1894, čís. 7840 ZB. 1869 : 143, ze dne 27. června 1894, 
čís. 7884 Now. IV. 596, sb. 15.166, ze dne 15; září 1880, čís. 8395, sb. 
8093), nýbrž i theorie (viz Dr. Stubenrauch, Komentář k obč. zák. 
II § 810 pozn. 7). 

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

D ů vod y: 

Ana není dosud rozřešena sporem otázka, zda je platné poslední po
řízení, z něhož se přihlásila k dědictví stěžovatelka, jest i při. posuzová~í 
otázky, zda je zákonem odůvodněn návrh stěžovatelky, by ]1 byla ,s}e
řena správa pozůstalosti, vycházeti z toho, že jde o dědIcké pnhlasky 



i,; 
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vz~jetmIlet' ISi odporující, ježto se přihlásila k dědictví kromě stěžovatelk 
I zus aVI e ov~ sestr~, Te;ezle Sch-ová, a to ze zákona, neuznavši lat~ 
nosÍ! pO,slednrho ponzem. Je-Ir tomu tak jest plně souhlasiti s ' p 
rek~rsmho ~oudu, .že st~žovate1ce nenáleŽí za toho stavu věci !~~~r~~ 
spravu pozustalostl. Nazor ten má oporu i v zákoně (§ 810 b' 'k 
~J712~7J 27, 145 nesp-,ří~.) i v nauce (viz. Krasnopolski Erbr~cht z:t~' 
,I a, lozn; 2.) I.V J~~lkatuře (rozh. čís. 2582 sb. n. s\ K rozhodnu: 

11m bY.1~!~ho y:d. neJvY~S1h? soudu, jichž se dovolává stěžovatelka ne-
~~,pn Izketr JIZ p;o~o, ze p,~edp,oklady jejich tu nedopadají. Pokud se 

s ezovatel a odvolava na pnhlasku ze zákona J'est J'I' p d tk t·, tat "hl "k bl" ,o o nou I ze o pn as a ya sIce pozustalostním soudem přl'J'ata ale 'e ' ,'o 

P
ad 'b "t' • t . ' J n pro pn,ze y zave zus aVltele ve sporu který bude zahájen bl' . 

b~ neptlaltnou, p'okud~ s~ týče ,nepravo~. Netřeba proto tu ~atí~ a ře~ft7a~~ 
y nas a o v pn pa e zákonne posloupnosti. ' 

čís. 10865. 

Odpůrčí nárok. 
. Otázka, zda dlužník jednal s úmyslem zkrátiti věřitele a zda tento 
umysl .byl drul~é st;aIl~. zná~, jest skutkovým zjištěním. ' 

.Otazka }kracem ventele Jest otázkou právní. Poškození věřitele . st 
t~. jak? .poz~d~vek odpůrčího nároku tehdy, je-Ii odporování způS06~lé 
pnvodl!t bud ~plné ~eb i jen částečné uspokojení odporujíclho věřitele 
anebo je a~pon ul~hciti neb uspíšiti. Netřeba však, jde-Ii o jednáni Od: 
porovatelne s hledIska § 2 čís. 1 odp. řádu by bylo j' ako lako' I "{' 
uvedeno' J'e li' .,,' ve zv as 
o. ' -, popreno? nemv na veriteli, by je dokazoval, nýbrž na od-

purCt, v~.Y tvrdrl a dokazal, ze provedení odporu neposkytuj'e prospěch 
pro ventele. . 

(Rozh. ze dne 12. června 1991, Rv I 783/90.) 

dř~lo,tu věřit5'lky proti ,!,anželce dlužníka o výrok, že postup usedlosti 
s. uzm a n~ zalovanou Jest proti žalobkyni bezúčinný, pro ce sní 
~o~ d p rve s t o l1 c e zamítl, o d vol a c í so u d uznal podle ža-

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

Důvody: 

Jde o odpůrčí žalobu podle § 2 čís. I odp řádu Žalobkyn' 'I v I 
P

r k' t' v dl v 'k v d .. I na eze o 
~ aza I, ze uzm pre sevzal právní jednání j'emuž se d . 

v umyslu zkráťť ''''t I ' ' o poruje, " 11 sve ,ven e e a ze druhé straně, jeho spolusmluvníku byl 
zkracovacl umy~1 znam. Odvolací soud dospěl zopakovav důkaz " sle
chem strvan, k presvědčen!, jež zev;.ubně odův~dni1, že se převod 'Jsed
losh ~!l zaloyanou sta},v umyslu pnpraviti žalobkyni o výživné a ji takto 
na jeJlm pravu n~ vyz1vnft zkrátiti, kterýžto úmysl byl i žalované jeho 
~polusmluvmcl znam. Otazka zda tu bYl dlužníkův úmysl zk 'til' v 
ntele a ,zda byl ,d~uhé straně ~nám, jesfskutkovým zjištěním, j~~ŽI j~~; 
dov?lacl.so~d, vazan !§§ 498 a 519 c. ř. s.). Nelze proto přihlížeti k vý
vodum, Jlmlz zal ovana napadá zjištění odvolacího soudu, ano jde vpravdě 
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jen o brojení proti zhodnocení důkazů, což není dovolacím důvodem. Ne
obstojí ani výtka, že odvolací soud posoudil po té stránce věc nesprávně 
s hlediska právního, maje za to, že se žalobkyni zdařil důkaz uložený jí 
v § 2 čís. I odp. řádu. Ovšem jest přisvědčiti dovolání, že se odvolací 
soud nezabýval otázkou zkrácení věřitele, které požaduje zákon i tehdy, 
odporuje-li se právnímu jednání s hlediska § 2 čís. I odp. řádu. To není 
vadou odvolacího řízení podle § 503 čís. 2 c. ř. s. ~ jak míní dovola
telka ~ nýbrž kusostí rozhodnutí, ale přes to nelze dovolání ani v tom 
směru přiznati úspěch. Otázka zkrácení věřitele jest otázkou právní, kte
rou si může dovolací soud sám rozřešiti (rozh. čís. 4546 sb. n. s.). Po
škození věřitele jest jako požadavek odpůrčího nároku tu tehdy, je-li od
porování způsobilé přivoditi buď úplné neb i jen částečné uspokojení 
odporujícího věřitele nebo je alespoú ulehčiti neb uspíšiti. Netřeba však, 
jde-li, jak jest tomu v souzeném případě. o jednání odpordvatelné s hle
diska § 2 čís. I odp. řádu, aby bylo jako takové zvlášť uvedeno. Je-li po
přeno, jest věcí popírajícího žalovaného, by tvrdil a dokázal, že prove
dení odporu neposkytuje prospěch pro věřitele (Bartsch-PoJ1ak § 27 
konk. řádu, pozn. 52, § 28 konk. řádu, pozn. 10 a 12 a § 2 odp. řádu, 
pozn. 10, Ehrenzweig 74 a l.ehmann 210). žalovaná v prvé stolici po
přela, že tu bylo poškození věřitele, ale uvedla k odůvodnění toho jen 
tolik, že "žalobkyně nebyla vůbec nijak zkrácena, poněvadž při vymá
hání pohledávky vnucenou dražbou nemovitosti nikdy by nedosáhla 
z prodeje po krytí knihovních dluhů tolik, kolik žádá žalobou.« Tímto 
přednesem, který jedině může býti rozhodný pro posouzení řečené otázky, 
žalovaná ani netvrdila, že by odporování nebylo způsobilé přivoditi aspoú 
částečné uspokojení odporujícího věřitele, a netvrdila ani, že tu bylo 
předlužení. 

čís. 10866. 

Pojišťovací smlouva. 
Stanovily-Ii všeobecné pojišťovacl podmínky, že pojistník může při 

pojištěni na cizl účet nakládati vlastním jménem právy, příslušejícími 
pojištěnci ze smlouvy, že pojištěnec nemůže nakládati svými právy z po
jišťovaciho poměru a že může jen se svolením poJistníkovým žádati plat 
na pojišťovateli, nabyl sice pojištěnec z pojišťovací smlouvy přímo 
práva žádati na pojišfovně plněni, toto jeho právo bylo však vázáno pod
mlnkou, že pojistník svoli k jeho uplatňování. Stačí po případě i svoleni 
mlčky. Důkaz o tom, že pojistník svolil, náleži pojištěnci. 

Přednes strany. 
Soud nemůže hleděti ke skutečnostem předneseným svědkem, jež 

však strana ani před thn nepřednesla, ani si pak neosvojila. 

(Rozh. ze dne 12. června 1931, Rv I 840/30.) 

žalobce domáhal se na žalované pojišťovně vyplacení pojistného, 
tvrdě že utrpěl úraz a že jsa předplatitelem časopisu D., jest pojiš!těn 
u žal~vané pojišťovny proti úrazu. žalovaná namítla mimo jiné nedosta-
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te~ aktiv~ího .oprávnění žalobce ~e sporu, ježto yojišťovna jest ve smluv
mm pomeru Jen s vydavatelem casoplSU D. a ze proto nemůže žalobce 
uplatňovati proti ní samostatně nároky. Pro ce sní s o udp r v é 
s t o I i c e neuz~al žalobní nárok důvodem po právu, o d vol a c í 
s o u d napadeny rozsudek potvrdil. 

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

Důvody: 

!'Ie12rávem yytýká ~ov.olatel soudu druhé stolice, že neposoudil věc 
sprav~e po str~nce p!aVnL Stanoví-ll článek 9 čís. 2 všeobecných pojiš
ťovaclCh podmmek, ze pOjistník může při pojištění na cizí účet o něž' 
~u .~esporně jde, vlastním tménem nakládati právy, jež pojištěnci' příslu
se)'_ ze sml?~vy, a ~tanov,-\, pak .čl. 9 čís. ~ těcht.?_ podmínek, že po
l'stenec nemuze nakladal! svyml pravy z pomeru PO]1sťovacího a že může 
le~ sesvo~ení,? pojistníkovým žádati plat na pojišťovateli, pokud tento 
jlZ pO]1stmkovl neplatIl, plyne z toho arci, že žalobce nabyl z pojišťovací 
sml?u)'y přímo prá~a žádati od _slib!-,jícíh_o (?d žalované pojišťovny) 
pinem (§ 881 druhy odstavec obc. zak.) ze vsak toto žalobcovo právo 
jest vázáno podmínkou, že pojistník svolí k jeho uplatňování. Při tom 
není ovšem zapotřebí výslovného pojistníkova svolení a stačilo by svo
leni mlčky podle § 863 obč. zák. Důkaz, že pojistník svolil bv žalobce 
požadoval na pojišťovateli zaplacení pojištěné sumy, náležel Žalobci. Ža
lobce se však o tento důkaz ani nepokusil, ježto v první stolici takové 
- ať výslovné nebo mlčky dané - svolení pojistníkovo vúbec netvr,dil 
a to ani, když žalovaná vznesla námitku nedostatku aktivního oprávněn;' 
lv~díc, ~e ža.lobce múže sv_é nároky pr?ti ní uplatňovati jen prostřednic: 
tVlm pOjlslmka neb alespon s vykazamm postupu nebo výslovného sou
hlasu pojistníkova, Náleželo žalobci, by, řídě se předpisem § 178 c. ř. s. 
u~edl buď v žal?bě nebo ve své~ př~dnesu .podle pravdy, úplně a určitě 
vsechny skutkove okolnosh, potrebne k oduvodnění žalobního nároku. 
~euč~niv tak~ ne~ůže .toto. své op?menutí ~oháně_ti teprve v opravném 
lIzem tvrzemm, ze pO]1stmk LudvIk W. projevIl pn svem svědeckém vý
~Iechu .souhlas s uplatňováním zažalovaného nároku, neboť zásada pro
jednac~ nedovolov_ala soudu prvé stolice, by hleděl ke skutečnostem 
tvrzenym snad svedkem W-em, jež však žalobce ani před tím nepř'ed· 
nesl, ani pak si neosvojil (viz rozhodnutí čís. 7651 sb. n. s.). Ostatně; 
ne?ylo by lze ani z výpovědi pojistníka Ludvíka W-a - jenž byl 'jako 
svedek veden a vyslýchán o Jiných okolnostech a jenž mimo jiné udal, že 
se došlá oznámení o úrazech u něho zkoumají a že se předkládají po· 
jišťovně oznámení jen v případem, kde podle jeho mínění má pojištěnec 
?ár?k _na pojištění, a že tomu tak bylo i v žalobcově případě -- při uvá~ 
zem vsech okolností rozumně vyčísti, že pojistník tímto svým údajem 
projevil, třebas i jen mlčky (§ 863 obč, zák.), svolení k tomu, abyža
lobce po rozumu čl. 9 čís. 3 všeobecných pojišťovacích podmínek uplat· 
ňoval proti žalované pojišťovně llároky na pojištěnou sumu. Odvolací 
soud posoudil tndíž věc správně, potvrdiv rozsudek prvého soudu za-
mítající žalobu pro nedostatek aktivní legitimace žalobcovy. ' 
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čís. 10867. 

K pojmu aktivního oprávnění ke sporu. 
Proti dobrým mravům jest úmluva, již si. ~<t! vyr,?,:nací. sprá~c~ za 

souhlas k praclm dlužníka pro třetí osobu sltbltí pinem k uhrade utrat 
vyrovnacího řízení ve svůj prospěch. 

Funkce vyrovnacího správce končí, je-li vyrovnací řiz~ní, pro n~ž 
byl ustanoven správcem, zastaveno a zastav<?vací. usnesem bylo, _v,yve
šeno na soudní desce. Lhostejno, že vyrovnacl spravce nebyl zvlast vy
rozuměn o zastavení řízeni. 

(Rozh. ze dne 12. června 1931, Rv II 292/30.) 

Žalobce byl vyrovnacím správcem ve vyrovná,;í Antonína !;I-a, .iež 

bylo pak zastaveno. Žalovaný, chtěi~ ~adati Ant?r.'mu U-OVl Vět~l prac~, 
obrátil se na žalobce o souhlas, JeJz zalobce udel}l p?? P?dmlllkou,_ ze 
žalovaný zadrží a složí k úhra_dě útrat yyroy~aC1ho r-,zem Vť; prospech 
žalobcův 10-15% z celé odmeny za prace. Jez mu mel konal! U. v cel
kové hodnotě asi 30.000 Kč. Když byly_ útraty. žalobcovy uprayeny na 
2.800 Kč, domáhal se jich zaplacení na zalovan~. P r ~ c e ~ n I s o u d 
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Žalovany mel za vyrov
nacího řízení jako věřitel skládati určité procento z ,dl.UŽ!1íkov~ pohle
dávky pro žalobce jako vyrovnacího .správce ke. kryh jeh_o utrat. ~e 
správy jmění tehdy ještě neustanovenych. Tato _ um}uva vsak. ne,:aze 
žalovaného nebot' jest neplatná Podle § 33 vyr. r. m! vyrovn~cl spravce 
nárok na dáhradtl hotových výdajú, jakož i na odmenu .za nam~htl. Za 
uspokojení vyrovnacího správce ručí dlužtlí.k. V~rovnaclmu. spravcl n_~
přísluší nárok na zálohu na ony útraty. Narok Jeho vzm~a. teprv~ Pl': 
řčením odměny soudem. Vyrovnací správc~ nesmí si _~ dluzmkova Jmem 
ponechati zálohy na své nároky. (rozh. nejv. soudu cls,.2649 S? n, s.). 
O d vol a cí s o u d napadeny rozsudek potvrdd. D u vo d}. Rozho: 
dujícím pro právní posouzení věci je,st řešenl otá~ky~ v Jake vlastnost; 
žalobce tvrzenou smlouvu se žalovanym uzavrel a ]ake povahy tvrz~na 
smlouva vlastně jest. Stanovisko žalobce, že jest pro sv~u osobu. opra,:
něn uplatňovati zažalovaný nárok a že jde o jeho vl~stm :mluvm pomer 
k žalovanému jest nesprávné. Žalobce jako vyr?Vnacl. spravce _ve. vyrov· 
nání Antonína U-a nebyl oprávněn, by vlastmm Jmenem ~ treh O~O?OU 
uzavřel smlouvu, týkající se práv a pov~nnos~í vyroyna~ho dluzmka. 
Ustanovuje-Ii vyrovnací řád, že vyrovnaC1 _ spravce ma p~covah o to, bl 
provozování dlužníkova podniku P?d.le ~02'nosÍ1_ bylo udrze,;o a ?y dluz· 
níkovo jmění nebylo ztenčeno, nem hm receno, ze. vyrov~aCI spravce pro 
svou osobou při té činnosti může nabýti soukromych prav ~ a Je-ll 12?~le 
§ 8 druhý odstavec vyr. ř. od zahájení řízení. dl~žní~o_vl tre?a k UfCl!ÝlI! 
jednáním souhlasu vyrovnacího spráyce, nem hm r~ceno, ze vyrovna~, 
správce při této své člllnosl! vystupuje Jako soukrom;a o~~ba. yysttlPU1~ 
proti třetím osobám jen jako úřední orgár; vy~?vn~clho :,z_en~. Ohle~ne 
smluvních poměrít, které snad za vyrovnaclho nzem proh trehm osobam 
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nastaly a které vyrovnací správce podle § 8 druhý odstavec vyr. ř. schvá
lil nebo snad sám zprostředkoval, přichází vyrovnací správce v úvahu 
jen jako zástupce dlužníka, který z těchto poměrů jen sám jest oprávněn 
a zavázán. Že žalohce v souzeném případě, ano šlo o to, zda a za jakých 
podmínek žalovaný vyrovnacímu dlužníku má zadati práci nebo za ja
kých podmínek vyrovnací dlužník v práci již zadané má pokračovati, jed
nal jen ve funkci vyrovnacího správce, žalobce sám připouští a jest to 
patrno i z celé předložené korespondence, obzvláště z jeho potvrzení ze 
dne 28. února 1929, lede se žalobce výslovně odvolává na ustanovení § 8 
vyr. řádu. Za tohoto stavu věci není žalohce oprávněn, by zažalovaný ná
rok vlastním jménem proti žalovanému uplatňoval. K tomu jest ještě po
dotknouti, že tvrzený podklad žalobního nároku vůbec nemŮže býti po
važován za smlouvu v pravém smyslu slova. Jak z výpovědi svědka An
tonína U-a a z výslechu stran jest patrno, byla smlouva o zadání práce 
mezi vyrovnacím dlužníkem a žalovaným již před zahájením vyrovnání 
ujednána a šlo po zahájení tohoto řízení jen o to, zda vyrovnací správce 
ji schválí. Ustanovil-li při tom vyrovnací správce ohledně zaplacení práce 
určité podmínky, bylo tím učiněno z jeho strany jen opatření podle § 8 
druhý odstavec vyf. ř., kterým byl vyrovnací dlužník za vyrovnacího ří
zení vázán, poněvadž nedodržení tohoto opatření mohlo míti vzápětí 
zastavení řízení (§ 32 prvý odstavec, § 56 druhý odstavec vyr. ř.), vy
rovnací dlužník byl oprávněn splnění tohoto opatření za vyrovnacího ří
zení uplatňovati proti žalovanému, po případě pořadem práva, avšak vy
rovnací správce pro svou osobu ani za vyrovnacího řízení proti žalova
nému nemohl vynutiti splnění závazku žalovaným převzatého, tím méně 
po dni 23. května 1929, kterým dnem vyrovnací řízení bylo zastaveno. 
Tímto dnem nabyl dlužník opět práva, úplně volně nakládati svým jmě· 
ním, takže od tohoto dne žalobce na uskutečnění řečeného opatření vů
hec nemá vlivu. Zalobce míuí, že dosud nebyl zproštěn ze své funkce 
jalw vyrovnací správce. Stanovisko toto jest však mylné, pouěvadž za-o 
stavením vyrovnacího řízení zaniká funkce vyrovnacího správce podle 
zákona a není třeba zvláštního usnesení o zrušení této funkce. Podle 
těchto úvah není a nebyl žalobce vůbec oprávněn, by proti žalovanému 
žalobou vynutil splněuí ouoho opatření a byla proto žaloba právem za
mítnuta. První soud zaujal při svém rozhodnutí hlavně stanovisko, že 
tvrzená úmluva stran o zaplacení odměny vyrovnacího správce k jeho 
rukám jest neplatná, poněvadž za jeho odměnu ručí jen vyrovnací dluž
ník a poněvadž vyrovnací správce nesmí si z dlužníkova jmění ponechati 
zálohu na své nároky. Odvolací soud jest však toho názoru, že v SOUZe· 
ném případě ve skutečnosti šlo jen o opatření vyrovnacího správce po
dle § 8 druhý odstavec vyr. ř. a že by proti tomu zásaduě nebylo námi
tek, poněvadž jest i v zájmu vyrovnacího dlužuíka, když při skončení vy
rovnání jsou po ruce prostředky k zaplacení útrat vyrovnacího řízení, bv 
eventuelně vyrovnání mohlo býti potvrzeuo. Podle názoru odvolacího 
soudu není však tato . právní otázka pro spor tak důležitá jako otázka 
zdali jest žalobce vůbec k žalobě oprávněn. Žalovaný i ve směru otázk; 
oprávnění před prvuím soudem činil námitku tvrdě, že žalobce proti ně-
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mu nikdy neměl osobní nárok, i kdyby žalobco~o tvrzeuí h~lo s?r~vné a 
jeu vzhledem k této námitce považuje odvolacl soud zamJtnuh zaloby 
za ospravedlněné. 

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

Důvody: 

S hlediska dovolacího důvodu podle § 503 čís. 4 c. ~. s. jest dávti ~a
lobci za pravdu jeu potud, pokud naP31dá názorv odvolaclho .soudu, ~e z..a
lobce není aktivně oprávněn k žalob~. Akhv!,e ke spor~ lest op,ra~ue? 
pravý žalobce, t .j. ten, kdo z právmho pomen: ~yvozuJe pra~n~ narOK 
proti určité osobě a samostatným útokem. dovolava se n~ l~rclten: od
půrci určeuí, pokud se týče též splnění svého soukromoprav';lho n~roku. 
V souzeuém případě uplatňuje žalobce nárok ze smlouvy" jlZ uza,:rel se 
žalovaným a podle níž souhlasil po.? ~íže uved~nou podml':'~~u sym, ~y 
žalovaný zadal vyrovnávacímu dluzm~u Antomnu ~-OVI vetsl prace. Ne: 
jedual tudíž žalobc.e, jak za to mylne l!'a v odvvolacl soud, v Z?stoup~m 
dlužníka, nýbrž jednal ye vlast~ím jménťj trebaz,e b~1 vyrovnaclm sprav
cem. Jest tudíž oprávnen uplatňovalI z~zalov~nl .narok pro SV?U osobu, 
vyvozuje jej ze své smlouvy se žalovanym. Jma .levst ovs~m otazk;a, zda 
tato smlouva jest platná. Podle vlastního tvrzeni zalobmho dal z?lobcc 
jako vyrovnací správce žalovanému řečené svolení jen pod podmmkou, 
že žalovaný zadrží a složí k úhraděv útrat vyr?vnacíh~ řízení.ve prospěch 
žalobcův 10 až 15% z celkové odmeny za prace, ktere m~ mel koual! ~., 
při čemž se zavázal žalovaný složiti ~ej~~ně 3.?OO Kc. ~alobce, sam 
uvedl, že by byl jednak nesvolil k provade~~ pr~51, j~dna~ ze by b, I dal 
iiným způsobem zajistiti sobě, pokud se tyce ventelum ut~aty vy~ovna
čího řízení. Požadavek tento příčí se však úkolu vyr~vnaclh~ spravce a 
ustanovením vyrovnacího řádu. Vyrovnací sQrávce .lest pov~ne!, podle 
§ 31 vyf. řádu vykonávati svůj úřad nestranne a ~ecovah zeJme~a ,o to, 
by provozování podnikU bylo podle n:ož.?;o~ti, ~dr~:vno av by ~IUZ!"k0v.0 
jmění nebylo ztenčeno. Při tom mUSl t1Z1l! pece, J1Z vyzaduje p~edmet 
jeho správy (§ 1299 obč. zák.). Podle.třetíh? o,~stavce § ?2.vyr. r; zo~
pověděn jest všem účastníkúm za majetkove ujm~, ktere JIm, PUSObl, 
kouá-Ii svůj úřad způsobe,:" pří~ícín.: se jeho p~vmnostem. Naroky v~
rovnacího správce určeny JSou presne ustanovemml §~ 3~, a 3,4 vyr. 1. 

Vyrovnací řád nedovoluje ani soudu, ~y za vyro~naclho. r~zep~1 Pvov,~ll 
vyrovnacímu správci zálohy na jeho narok ze pravy ze 1me!!1 ~Zr:1 la, 
což plyne z ustanovení § 33 vyr. ř., jenž nemá obdobnyv predpls J.3 w 
§ 125 třetí odstavec konk. ř. Že nárok na zálohu na .. ?dme~u, ba am.n~ 
hotové výlohy nepřísluší vyrovnacímu správci, plyne jlZ .ze, zakonaj, Stej,:e 
ustanovuje zákon, že úmluvy vyrovnacího sp!áy~e s dluzmke?1 ne o s vve: 
řiteli o výši hotových výdajů, jakož i o odme~~.!sou neplatue (§ ~4 dtrei~ 
odstavec vyr. ř.). Tato zásada byla v podstate JIZ vysl~vena vroz. o nu ~ 
č 2649 su. n. s. Poněvadž vyrovnací řád uedovoluj:, ,by Sl ,:~rovnac~ 
správce z důvodu své funl{ce dával přislib~vatI "plne?\ ve svu j o~obm 
prospěch, na něž neměl nárok, a využíval sveho uredmho postavem ~~~ 
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sebe, nýbrž musí věc posuzovati nestranně, ve prospěch všech účastníků, 
odporuje okolnost, že žalobce učinil řečený souhlas závislým na plnění 
majetkové výhody pro sebe, dobrým mravům. Zalovaný to v podstatě 
také namítal, uváděje, že žalobce nebyl jako vyrovnací správce oprávněn, 
by svůj souhlas k zadání prací vyrovnacímu dlužníkovi podmiňoval uve
deným způsobem. Poněvadž výše zmíněná úmluva jest podle § 879 prvý 
odstavec obč. zák. nicotná, nemltže z ní žalobce žádný nárok vyvozovati 
a nemůže se s úspěchem domáhati odsouzení žalovaného. Jen k vitli 
iÚplnosti jest ještě podotknouti, že nelze ani souhlasiti se žalobcem, po
kud shledává nesprávným názor odvolacího soudu o tom, že funkce vy
rovnacího správce zaniká zastavením vyrovnacího řízení, ježto prý to 

. zákon neustanovuje. Podle § 30 vyr. řádu ustanoví vyrovnací soud 
z úřadu vyrovnacího správce při zahájení řízení. Z povahy věci pak plyne, 
že jeho funkce končí, je-li vyrovnací řízení, pro něž byl ustanoven správ
cem, zastaveno (§ 56 vyr. řádu) a zastavovací usnesení bylo vyvěšeno 
na soudní desce. Tím okamžikem, kdy se tak stalo, nastávají účinky za
stavení vyrovnacího řízení, k nimž patří i zproštění funkce vyrovnacího 
správce. (Bartsch-Pollak, § 56 pozn. 27.) Nesejde proto ani na tom, že 
vyrovnací správce nebyl zvlášť vyrozuměn o zastavení vyrovnacího 
řízení. 

čís. 10868. 

Navrhl-li odvolatel v odvolání změnu rozsudku prvého soudu, po 
případě jeho zrušení, odvolacl soud pak zrušil rozsudek prvého soudu 
a nařídil mu, by dále ve věci jednal, není odvolatel oprávněn k rekursu 
do zrušovacího usnesení odvolacího soudu. 

Proti nároku na náhradu škody, jež stihla žalobce tím, že nastala 
evikce, že mu pachtovní užÍvání spachtovaných nemovitostí bylo vinou 
žalovaného znemožněno, nemůže žalovaný namítati podle § 1052 obč. 
zák., že žalobce nezaplatil dosud úplně pachtovné. 

Okolnost, zda pachtýř nemohl utrpěti škodu proto, že jsa insolvent
ním nemohl docíliti hospodářského výtěžku (tím méně normálniho vý
těžku), nemohou soudy posouditi podle své zkušenosti na základě před
pisu § 273 c. ř. s., nýbrž zodpověděni této námitky může se státi jen na 
základě posudku znalců hospodářľt o tom, zda a jaký vliv mľtže míti 
insolvence pachtýřova na jeho schopnost docíliti výtěžek z hospodář
ství a zda mohl bez peněz řádně obhospodařovati spachtované dvory a 
s jakým úspěchem a zda a pokud okolnost ta odůvodňuje snížení 
smluvní pokuty. Při zrušeni pachtovního poměru a určování náhrady 
škody Hm způsobené, musí se určiti pravděpodobný budoucí výdělek 
v hospodářstvl pro nejbližší léta jako podklad pro případné sníženi 
smluvní pokuty. 

(Rozh. ze dn~ 13. června 1931, R I 312/31.) 

Zalovaní spachtova1i roku 1920 od bývalého vlastníka velkostatku S. 
dvory na dobu dvanácti let do 28. února 1933. Mezi propachtovatelem a 
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žalovanými bvlo ujednáno, že přenechání užívání, pach,tovanýc~ d~~r~ 
v celku neb; jednotlivých částí nebo postoupem prav pac to\ mc 
ohledně těchto objektů třetí osobě bez svolení .propac!,t~v~tele, Jest lO: 
kládati za porušení smlouvy, pro něž lze ~ádatI oka:rlZlts uplne z:uJen: 
~mlouv a okamžité vrácení propachtovanych ~bJekt~, ov~em za 1'r,: ~o 
I-ladu ~e pronajímatel těchto objektů prohlásl notarskY1 o~ved~~?!r~ 
'acht~vní smlouvu za zrušenou a od toho času, kdy ta ove ~o a;s e 
Posve'dc'enl' b"lo učiněno pokláda.' se pachtovní smlouva beze VSI ~ypo: 

J , • ." 'd ť udu za vracem 
vědi za zaniklou a pronajímatel Jest opravnen za a I u sOl2 I d 1925 
propachtovany' ch dvorů. Podle trhové smlouvy ze dn~ " e

l 
na, k 

- .' ' 10 

] ovych za ovam pa 
přešly spachtované dvory do vlastmctvl l:nan2;e u -,' .' hl d ' 
v červenci 1925 postoupili žalobci veškera sva pach!ovm p!~va/, ~ ~~ 
obou ?yo~it sleol; s nin;:~:átf:t~í~á;f~::i.:a~~~~a~~ žaf:~c~z~~U~~~I, ~ 
~ro pnp hdt't '! d Y I Jbřezna 1933 za podmínek pachtovm smlouvy za
Jemu pac en az o . ".' '1 nahra-

~~t~~~re:o~ejJr~de~~~~~u vl~,o~~;~ii zap~~h~~ /~;~~e!~zJ~~!~f~a' i~::í~ 
padě spo~ 0dPa6cht ten vle9d2e5n~~\ ]~řOezz~:tr~3~ n:e~é~~ ve výŠi hotové 
cele obdobl o . srpna . . , ..' t' pach
V' tk 600000 Kč. Manželé J-ovi prohlasllt napotom pos,oupen

t
:, k' 

cas y . . ' , I uvy Z"USI!t no ars ym 
tovních práv žalovan~mi žalobCI za :orf~~~1 ~;s~udiÚ v'yklizovací spory 
osvědšením p~chtovp~ smlo~v~ z. rlo d~em toho uznán povinným vyklidit~ 
proh zalovanym a za o,bce y d~asd~máhal se na žalovaných zaplacem 
dvory. Žalobou, o mz ~u J, 't I' e žalobu zamítl. O d-
600 000 Kč. Pro c e snl s o udp rve s o 1 ~., ' soud,! 
V o i a c í s o u d zrušil napadený rozsu,dek a ~~:I ~ců ~r~e:;. Prv~l 
b" 'k' pravomoci znovu prOjednal a roz o , . , V' '" 
s~J~' ~~~p:rpodle svých sk~tkov~ch zjištěn\k tve~ul ~; P:~~:t~:~::;' 
lobci přísluší proti ž,alov~Y?I narok na n~ !~ u, chlu vzešla újma. Za
béře také za prokazano, ze zalobcl ze zrna. em p~ 'm všechn své 
~ítá však žal?b~ pro;o, že ž;~~b~gon~~I~~ ~~~i~t~lalj~:ar;?'50.000 Klz.?U 
zavazky. Z pre]lmacI ~e?y . , B I žalován a odsouzen. Pnsed 
zbývajících 100.000 Kc ze vyd~1 smenku. " tu 6000 Kč' další splátky 
do vyrovná~! z;:tpla!il jen p:Jn~,vro:~~jší~~ žal~vanýcť na celý nedo-

~~~t~~rž~~n~~~žo~~~~~~:~en~ ~~u~ ne~ap~atil a ~ni v ~%~~~vk P~:f~e: 
nenabídl, že nemůže se s~m dovol~~att sVJ:: t~~:~elze při~~ědčiti ke 
napadá odvolatel tento naz~r pr~m,o sou'V' diti že v souzeném 
všem vývodítm ?dvolatel?~m" J:{mz se§ l~~~ g~~~d s~ týče 1052 obč. 
případě nelze vubec pOUZltt pre pl~U - , t' toto' I kdyby bylo 
.' t· a' z ru prvmho soudU uves I· , zak, Jest pro 1 ?nomu n ~ " hla by okolnost, že se za-

stanovisko ~rvmh? sou,d~ ]lna,k spr~vne, ~~~~ vésti k zamítnutí žaloby 
lobce ner:abl:dl v. z~~obe e :~Jlm~em~~ž nedostatek takovéto nabídky 
vůbec, nybrz neJvyse pro ~n o ::a~.. , dl úmluv má státi pře" 

~::á -=-:~l~~~V ~a~~~~t~nd;af;~d;;'~?bp~~:~~;:;~~vl~Lm~!:o~tti pjre~~; 
že stranu zalovanou Jes o sou 1 I 

"j 
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tomu, že žalobce současně splní svÍlj vzájemný závazek, po případě, že 
stranu žalovanou jest odsouditi k zaplacení zažalovaného peníze po 
srážce namítané vzájemné a k započtení způsobilé pohledávky. Na tomto 
stanovisku byli patrně i žalovaní, ani v žalobní odpovědi n"mítali proti 
žalobnímu nároku směnečnou vzájemnou pohledávku 100.000 Kč. Od 
této námitky však žalovaní upustili již při prvním sporném jednání dne 
23. srpna 1927 s odůvodněním, že oněch 100.000 Kč bylo postoupeno 
právnímu zástupci žalovaných Dr. Sch-ovi. Pak ale nemohou se žalovaní, 
nejsouce již věřiteli žalobcovými (§8, 1392 a 1396 obč. zák.), domáhati 
toho, by žalobce onen směnečný peníz zaplatil jim, a tak splnil proti nim 
sVÍlj vzájemný závazek. Aby žalobce uznán byl povinným zaplatiti onen 
peníz Dr. Sch-ovi, žalovaní nenavrhli a neuvedli ani přesnou nynější výši 
dluhu, a jeho příslušenství. Ostatně může - nemá-Ii zadržovaCÍ právo 
vésti k chikanám - i při vzájemných závazCÍch zadržovaCÍ právo býti 
vykonáno jen v příslušném poměru vzájemných plnění, takže při vzá
jemných závazcích peněžitých lze zadržovati jen tolik, kolik jest třeba 
ke krytí vzájemného závazku. Odůvodnění napadeného rozsudku nasvěd
čuje však tomu, že první soud, třeba že nestanoví přesně výši škody ža
lobcovy, pokládá újmu žalobcovu za vyšší, než onen nedoplatek smě
nečného dluhu. Z toho co uvedeno, vyplývá, že žalovaným nelze přiznati 
zadržovací právo podle § 1052 obč. zák., a nemÍlže proto obstáti dÍlvod, 
z něhož první soud žalobu zamítl. Zřejmě v důsledku svého odchylného 
názoru nezjistil první soud přesně výši škody žalobcovy. Uvádí jen, že 
podle § 273 c. ř. s. stanoví cenu ušlého zisku v letech 1927-1933 přif
bližně asi na 150.000 Kč, a dovozuje, že žalobce mohl by nejvýše tuto 
náhradu požadovati. Právem vytýká odvolatel, že použití § 273 c. ř. s. 
při stanovení výše ušlého zisku za léta 1927-1933 nebylo v souzeném 
případě na místě. I když jest obecně známo, že v posledních letech na
staly v ceně zemědělSkých produktů značné změny v neprospěch země
dělců, nelze u soudce předpokládati tolik odborných znalostí a zkuše
ností, by mohl sám spolehlivě posouditi účinek poklesu cen na jednotlivé 
hospodářství po celou řadu let, a to i pro léta budoucí, od roku 1927 do 
1933. Jde o otázku velmi složitou. Poměry hospodářské a ceny plodin 
na trhu domácím i mezinárodním podléhají stálým změnám. V úvahu mo
hou přicházeti po případě i zvláštní poměry určitého kraje nebo místa, 
způsob hospodaření na tom kterém statku (hospodářství jen polní, vý
krm dobytka, mlékařství), poměry povětrnostní v tom kterém roce, 
změny ve výši režie a pod. Okolnosti takové a vliv jejich na hospodářství 
dovedou posouditi jen osoby, jež zjevy ty a účinky jejich bezprostředně 
a stále sledují, totiž znalci z oboru hospodářství. Důkaz jimi lze, je-Ii 
ho třeba, připustiti i z úřadu. V souzeném sporu byli sice znalci z oboru 
hospodářství slyšeni, avšak jen o poměrech v letech 1926-1929, nikoli 
však také o možnosti (pravděpodobnosti) zisku nebo. ztráty v letech ná
Sledujících (1930-1933). Aby znalci mohli podati spolehlivý posudek, 
je třeba otázku škody a ušlého zisku v jednotlivých letech vzíti podrob
něji na přetřes. Z toho, co uvedeno, plyne, že spor není zralý k rozhod
nutí, nýbrž že potřebuje doplnění (§ 496 čís. 2 c. ř. s.). 

Nejvyšší 
vyhověl. 
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s o u d odmítl rekurs žalobcův, rekursu žalovaných ne-

D ů vod y·· 

" _ rozsudku prvního soudu, po p!í-
Žalobce navrhl v odvolam zme',1ul t -ízení. V rekursu proti zruso-

adě jeho zrušení ~~o ~adn?st a neup :n~~ r roti právnímu názoru vyslo
eacímu usnesen~ stezuJe SI z.alo_b~e J~ní jsoE povinni zaplat~tižalobcl Jen 
venému odvolaclm souden;, ze za ~ , _ v výši 600.000 Kc, Jak bylo za
skutečnou škodu 3' 1l11~0l!_s~odunSJmen;ne e6. srpna 1925, a vytýká vzhle
psáno v postupm a zarucm )lst111,e ze 'kazu znaleckého vůbec, zeJmena 
dem k tomu zbytečnost nanz~t~ě ~:\e škody v příštích letech ',1eb~d_e 
však z důvodu, že n~J,1stot,u ode t ění~ a že jest tudíž spor z!alym J,'Z 
lze odstraniti am nanzenym op n _. me' rozhodnut po predchoZlll1 

h d ť měl býti ve veCl sa , d 1 ího nyní k roz o nu I a . 273 _ Navrhuje by usnesem o yo ac 
určení výše škody podle \ 1 c. !;z~~o by rozhodl ve věci same. ?~v_~
sondu bylo zruš~no a:nu yo naf1 "h soudu a nařídiv doplne?, :1-
lací soud vyhovel, zruS1V rozsudel<; prvg~7~1933 za přibrání znalcu, za
zení k vÍlli zjištění, výše škody zad le\a l'mu který vytýkal prvnímu s?Ud1'i 
lobcovu eventuelmmu navrhu o VO_~CI _ 'd isu § 273 c. ř. s., ponevadz 
že neměl k určení :ýš~ škody p~uz1nP~~v~lací soud žalobcovU odvolání 
tu není předpokladu predpl~1;l to _? n ní roti rozhodnutí tomu rek~r~ 
v tomto směru vyhovel, nepns~usI ~u r/ žal~bcův nepřípustný a bylo Jej 
(rozh. 771,7 sb. n. s.). Jest te y rem 
proto odmltnoutJ. _ 1 'ch podle § 1052 obě. zák. 

Nelze však vyhověti ani rekursu
d
za °dv~ny věcí předem splniti svou 

d h - lovati na o pVZ am, d dá musí ten, k o c ce za _, . h t v 'i s Initi. Předpis ten ne opa , 
. smluvní povinnost ne,bo aspo~l bylI tO o ·b ~ odevzdání věcí ve sn;lu,vm 

však žaluje-li se o nahradu skody, ,u neJ e li Neplatí tu tedy preapls 
, I § 1052 obč zák ma na mys . , k 'h adě užívání, ja, .; - oto ten kdo je zavázan na r 

o plnění z ruky d? ru~y; Nemuz~ P:odu že' žalobce dosud nesplnil svou 
škody, žádati zamltnul! ~aloby z _ u okl~dem odevzdání veci. NeI?oh~u 
smluvní povi1;nost, .Id~ra byla p~~d~du škody, jež žalobce stihla tJ~, ze 
proto žalovam ~roh naro~ na t:ží~ání zpachtovaných dvorů byl~ V!1;OU 
nastala eVlkce, ze mu pac o~n _ t namítati podle § 1052 obc. zak., 
žalovaných nynějšími vlastmky od?-a o, ht 'Tu není odůvodněn ani 
že žalobce nezaplatil dosud l1pln

k
e paCl oV',1en· a'hrady škody žalobci jen 

d ' - lovaných zap acem " ') b ť návrh na o souzem za ht 'h (žalobcem žalovanym , ne o 
proti současnému dopla~ení pa~b ovnedoOpadají nýbrž žalovaným by pří
podmínky § 1,052 obc. za~. tu, vu ~~ ~~ou ohl~dávkou nedoplatku pach
slušela jen namlt~a zapo~te,:~ vz.~Jetat ~ledávka nedoplatku pachtov
tovného ovšem predpokladaJlc, ze ,o P. b la 'Jak nesporno, postou-

. ' " čemuž tak nem ana Y , t'l' d á ného Jest vza]emnou, . ' I elkem toho žalovaní upus I I o ~-
. pena žalovanýmt Dr. Sch-ovl a n?s e. t však řece z části odůvodnen, 

milky započtení. Rekl1r~ _žaloYtn~ch Jes výr~k irušova~ího usnesení. ~a
aniž však okolnost ta_ mu~e m", v IV na_ . i ve sdělení odvolacím, že ,z~: 
lovaní uplatňoval! JIZ v zalobm odp?ve~h 'nsolvpntnl'm nemohl dOClhtJ 

-ť -k du proto ze Jsa 1 c • .. lobce nemohl utrpe I s ~ __ ' '1 'ho výtěžku iak jej znalCI pn 
hospodářského výtěžku, hm mene norma m , - . 

'I, 

"i 
i 
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n.orm~lním hospodaření předooklád r ". " lum, ze by okolnost tuto kter'ou se ~!~, Nelzde vsak pnsvedciti stěžovate· 
d

. . ' mZSi sou y ne ab' I h 
posou iÍl podle své zkušenosti na zákl d' 'd' z yva y, mo. ly soudy 
naopak i zodpovědění této námitk '.' a e P;ť piS!1, § 273 c. ř. s., nýbrŽ 
kladě posudku znalcťi hospod"" Yt zalovanyc~ m~ze. se státi jen na zá
vence mťiže míti na jeho scho~~~~t dm"tfa ~tJ~~y vhv pachtýřova insol· 
t;Jo~1 bez peněz řádně obho~podař ~Ci/ i vy ez, u z !,ospodářství a zda 
uspechem a zda a pokud okolnost °t a i :pac~toyane dvory a s jakým 
kuty. Bude na prvním soudě b ,a od~vodnuJe snížení smluvní po· 
znaleckého důkazu, a teprve' kd bredem ,zJisÍlI,tut~ o!wl;,ost na základě 
msolvence neměla rozhodny" I' y Y d°ehSPel ~ ~resvedcell1, že pachtýřova 
d

' , 'd . V iV na J o vydelečn ' . ar?vam ,voru, by provedl též znal k' d' k ou n;oznost obhospo-
zeny, ktery pokládá i nejvyšší soud ~c y tl! :z,odVO!acim soudem naří
dem naznačených, k čemuž se vzhl a po r~ ny.z duvodťi druhým sou
i pokud se týče výdělku budouc'h edemh k vy~odum rekursu dodává že 
n?stí ': všeobecných hospodářJ/h mo o~)eJ ~~ základě daných ~kol~ 
zaklade svých odborných zkuš je t' p0m"elU spise posouditi znalci na 
pisu § 273 c. ř. s. Nejvy~ší soude~o~ i; ,ne~ soud pomocí pouhého před
budoucí výdělek z hospodářství P:o ~h'b~a.z,~r r~ursu, že pravděpodobný 
opak při zrušení poměru pachtovníh eJ i:Si;O, y nelze vůbec určiti, mi
sohené musí se určiti, by b I od 10 a urcovan~?áhra,dy škody tím zpťi
pok~ty, a nelze nárok takov~ jfko k :e~e!ll P;o pnpadne snížení smluvní 
sem odvolacího soudu jest t d ~. cas!lY zamitnoutl. Zrušovací usne
soudem vytknutých' nýbrž i ze d~J-l uv~~ne~o nejen z důvodů odvolacím 
proto míti úspěch ~ni rekurs žalov~~ýc~VO u svrchu zmíněného. Nemohl 

čís, 10869, 

Ž~dá-li žalobce podle čtvrtého odstave ,., , 
neb mterese místo předmětu původ ' ,~i 2,35 c. r. 5, ]my předmět 
právní dťivod pťivodní žaloby nýbr' ,~. z~ aneh?, musí dolíčiti nejen 
původně žádaného žádá inte/ese P~~Ud uvo t'- pro,': ~yni místo předmětu 
čině bude změnou dotčen i ! d' se yce Jmy předmět, V té pří
o změnu právního základu ždj:~o n,., ža~o.~ní důvod. Nejde tu však 
změny žalobuího předmětu, Věcno~' ,~~brZtJen o. neod~ratný důsledek 
lobnlho předmětu lze řešiti' a' '" uche nOs a oduvodnenost změny ža-
lb' z pri roz oduutí ve věc' 'Z - " 
o y netreba prohlásiti již při prvém rolrn, 1 same. menu za-

(Rozh. ze dne 13. června 1931, R I 446/31.) 

, Žalující společnost domáhala se 'I b' . , , JSou povinni dáti vlastním nákl d v za o e rroÍl, zalovanym výroku že 
nané ,pro pohledávku českoslove~s~~h~y~tt:at(i/rav? ~ástayní, zazna~e
~ m~le!ku za Olgu K:ovoi! ve v'ši 20 ,i!la~clll, sp,ravy) na dávce 
zaluJici strana žalobní prosbu ~ t .00.0 Kbc'bPr~ ustlllm,lednání změnila en zpuso, y zalovalll byli uznáni po-
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vinnými zaplatiti jí 20.000 Kč s 50/0 úroky od 23, října 1930 uvedši. že 
byla nucena zaplatiti sama, by mohla získati státní záruku v prvé hypo
téce ve výši 80,000 Kč. S o udp r v é s tol i c e změnu žaloby nepři· 
pustil. D ťi vod y: Soud žádanou změnu žaloby- hledě k ustanovení 
§ 235 c. ř. s. nepřipustil, nebot' žalovaní ke změně nesvolili a tím, že ža
lující strana žádá zaplacení, změněn by byl i žalobní dťivod, ana nyní po
žaduje, by žalovaná strana nahradila škodu vzešlou jí tím, že sama za
platila pohledávku, pro niž zástavní právo na koupených nemovitostech 
dosud vázne. Uvádí-li žalující strana, že byla nucena již nyní pohledávkU 
eráru ve výši 20.000 Kč sama zaplatiti, poněvadž by jinak nezískala 
státní záruku 80,000 Kč, nelze na toto tvrzení vzíti úetel, ježto jest v roz
poru s tím, co souhlasným přednesem stran bylo zjištěno, že totiž zá
stavní právo za řečenou záruku bylo zapiláno jen ve vl. čís. 1759 a již 
před podáním žaloby a že k výmazu zástavního práva za pohledávku 
československého státu ve výši 20.000 Kč dosud nedošlo. Spor o to, zda 
jsoU povinni nahraditi žalující straně škodu jí prý zaplacením 20.000 Kč 
vzešlou, jest zcela jiného rázu, než rozepře, týkající se požadavku žalu
jící strany, by byli žalovaní uznáni povinnými ·dáti zástavní právo pro 
toto pohledávání z Imih vymazati. Provedení rozepře při změněné žalobni 
prosbě bylo by závislým na zjištění dalších skutkových okolností, z če
hož vzniká obava značného stížení a prťitahu jednání. Rek u r s II í 
s o uď změnu žaloby připustil. O ťi vod y: Navrhovanou změn'! bylo 
připustiti, poněvadž žalující strana v ní žádá interese za pťivodně poža
dovaný výmaz zástavního práva, k němUŽ se prý strana žalovaná -'<IV"
zala, Takováto úprava podle ustanovení § 235 c. ř. s. nemá býti považo· 
vána za změnu žaloby. Ostatně, kdyby i žádaná změna žalobního návrhu 
měla býti považována za změnu žaloby podle ustanovení § 235 c, ř. s., 
jest okolnost skutková, na které strana žalující změnu žalobního návrhu 
založila a kterou ji odťivodňuje, zcela jednodUchá a snadno prokázatelná, 
takže ze změny té nelze se dúvodně obávati značuého stížení nebo prťi
!.ahu rozepře, zvláště, ana změna se stala při prvém ústním jednání, tedy 
na začátku sporu a řízení sporu se múže žalobní změně přizpťisobiti, 
v tomto období sporu pro připuštění změny žalobní mluví i procesní hos
podárnost, ježto se změnou žaloby předejde tomu, že by po eventuelním 
zamítnutí následkem změněného knihovního stavu pokud se týče zániku 
pohledávky, jejíhož výmazu se žalující domáhala, byla podávána znovu 
žaloba s týmž žalobním návrhem, na jaký byl původní návrh změněn. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacím rekursťim žalovaných. 

Dúvody: 

K d o vol a c í m u rek u r s u p r v é žalo van é. Dovolací re
kurs prohlašuje odťivodnění názoru rekursního usnesení, že navrhovanou 
změnu hlohy bylo připustiti, poněvadž strana žalující v ní žádá interese 
za pťivodně požadovaný výmaz zástavního práva, k němuž se prý strana 
žalovaná zavázala, za nedostatečné, neudává v,šak pro svťij opačný názor 
jiný dťivod, než, že se žádanou změnou změňuje žalobní dťivod a že spor 

I, 

\ 
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o změněné žalobě by byl zcela jiného rázu než původní spor. To však 
plyne z přirozené povahy věci, že, žádá-li žalobce podle čtvrtého od
stavce § 235 c. ř. s. jiný předmět neb interese místo předmětu původně 
žádaného, musí dolíčiti nejen právní důvod původní žaloby, nýbrž i dů
vod, proč nyní místo předmětu původně zádaného žádá interese, pokud 
se týče jiný nředmět. Potud bude ovšem v té příčině změnou dotčen 
i původní žalobní důvod. Ale taková změna žalobního důvodu není ve 
smyslu zákona změnou právního základu žaloby, nýbrž jen neodvrat
ným důsledkem dovolené změny žalobního předmětu. Jde-li odovo
lenou změnu, nesejde na tom, zda se jí stíží anebo zdrží průběh spom 
a zda žalobkyně jí snad ujde i povinnosti k náhradě nákladů zaviněných 
původní, změněnou žalobou. Nad to však dovolací rekurs nedoličuje, 
jakým způsobem by nastal tento následek, nýbrž obmezuje se na po-! 
všechné tvrzení, že provedení rozepře při změně žalobní prosby "je zá
vislým na zjištění celé řady dalších skutkových okolností«. Tyto skut
kové okolnosti a nutná nová ziištění nenaznačuje dovolací rekurs, nelze 
se jím proto obírati v té příčině věcně. 

K d o vol a c í m u rek u r s u d r u h é ž a lov a n e. I druhá ža
lovaná má mylně za to, že změna žalobní žádosti z původního plnění na 
plnění interese neb jiného předmětu jest změnou původního právního 
dílvodu žaloby v právní důvod náhrady škody a že jí nastane značné 
stížení neb průtah jednání. Stačí tu ukázati v podstatě k tomu, co vylo
ženo k prvému dovolacímu rekursu. Otázku, zda žalobkyně má důvod 
ke změně žalobního předmětu, nelze řešiti v nynějším období sporu, kde 
jde teprve o otázku, zda jest změna ta vtlbec dovolena. Její věcná! účel
nost neb odúvodněnost může býti řešena až v rozhodnutí o věci samé. 
Názor, že žalobkyně mohla změnu prohlásiti hned při prvém roku, jest 
sice správný, než z ustanovení § 239 c. ř. s. nelze dovoditi, že tak již 
v prvém roku učiniti musila, a pouhým nepoužitím této možnosti nenastaly 
ani prú/ah věci ani zvýšení nákladú, protože jeduáno mohlo býti o změně 
žaloby teprve až při sporném roku. Rozdílem od prvé ·žalované pouka
zuje druhá žalovaná k rttz.ným důkazům, které se prý staly změnou ža
loby nutné a prý mohou míti v zápětí značné ztížení a prutah jednání. 
Než nehledíc k tomu, že, jak nahoře vyloženo, při dovolené změně ža
lolmího nároku na interese místo púvodního předmětu, nesejde na ta
kovém ztížení a prútahu, nelze se ho v souzeném případě toho času ani 
důvodně obávati, protože změna byla prohlášena hned úvodem prvního 
sporného jednání, kdy nebylo ještě lze přesně předvídati, kterým smě
rem se ponesou sporná tvrzení žalobcova a námitky žalovaných, a tedy 
nelze s určitostí mluviti o možné značnosti řečených následkú. 

Čls. 10870. 

Záznam o rozsudku (§ 458, druhý odstavec, tr. ř.) jest odsuzujícim 
trestním nálezem ve. smyslu § 268 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 13. června 1931, Rv I 723/30.) 
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'k 'd d m žalovaného a poranil se. 
Žalobce sklouzl na chodm u pre ,ome s o u d" vše c h tří s t 0-

žalobě na náhradu škody bylo vyh;:lVeno J 

1 i c, N e j v y Š š í II S o ude m z techto 

. ~. důvodů: 

. ,. r· dovolate1 v názoru odvo-
Nesprávné právní posouzem,yec1 spa r~Jěden za následky žalobcova 

lacího soudu, ,že dovol~tel ]fSi l?n~~:s~iem trestního soudu ;:>dsouze1; 
úrazu proto, ze byl p1avop, a U{mn odle § 431 tr. zák., a ze c1vdm 
pro přest~pek proh bezpec~o? 1 ~dl/§ 268 c. ř. s. Ve kutečnosti je 
soud je hmto rozsudkem vazan. p. úže býti považován za odsu
tu jen záznam o rozsudku, kte§rY2g~y n~ms nebol' prý v trestním řízení 
zující trestní nález ve smy~luk . cf:~ně'nezkoumá v případech, které 
před okresními soudy se otaz a vmy p . m o paušalování trestu. Tento 
končí záznamem o rozsu~ku .. Jde pry ~e;g8 c ř s jest soud vázán obsa
názor jest naprosto nesprav:;y;todl.el zu trestnÚ10· soudu závisí-Ii roz
hem právoplatného ods;tZUPCl .0 t na,e ·ho činu O takov§ případ tu jde. 
hodnutí na důkazu a pnpodem re~lr;e áme~í že před jeho domem 
Proti žalovanému byla podan~ !r~s m ~~~ěném ~ pískem neposypaném 
v B. uklouzl žalobce na dosta ecne neon." . roti němu skončilo 
chodníku a stěžoval ~i. :-ra volesÍ!. Trestm< r:z~n; Podle předpisu § 458 
právoplatným odSU~U]lC1m. roz~udkem, l ~~~:d/ piávoPlatný odsuzující. 
druhý odstavec tr. r. sepsan, zazna~·dle § 431 tr. zák., spáchaný tak, 
nález trestního soudu pro 'prestup~ p0. V tomto sporu jde o otázku, 
jak bylo vylíčeno v trestn}m ozn~mem. ·ež vznikla z tohoto trestného 
zda žalo,;,aný jest z;:>dpove~en ~~t ~{f~:~ti] počívající v zanedbání ř_ád
činu. J?~~a~ o vme "; o. pnpon. a e; , odán oním rozsudkem .. ~lP, 
ného OCl.~t~l11 a posypam .~hO~l~~, [stj!t zjištěn trestním odsuzul1c1m 
zakláda]lC1 povmnost k .na ra e s o .ř' . án Nesmí dále otázku vmy 
nálezem a civilní soud ]e na dt~?-to, '~~o ez :sap~áV~ého právního posouzeni 
žalovaného zkoumat!. Je tu 1Z \y co n 
věci bezdúvodná. 

čis. 10871. 

. . 'b '!měřené 
Ustanoveni čJ. 349 obell. zák. ;ztahu~~:l~~nf~o~~O J; ~c~~zi, i na 

sníženi úplaty nebo na opravu ne o na... ' 
žaloby za zaviněnou škodu. _. " 0-

Promlčeci Ihlita čl, 349 obeh. zák. se neprodluzuje tim, ze byl po 
věděn předttrčujíci spor. . 

(Rozh. ze dne 13. června 1931, Rv I 876/30.) 

, 1 . f Y stroj jejž prodal ihned 
žalobse koul'i1 roku 1926.

h
od

l 
za ovan~ ;~~alobci 'zaplacení peněžit~ 

dále firme F. FIrma F. doma a a. se pa . . o ověděl žalovane 
sumy ježto dodaný stroj b}l vadny. tor tento, l~~ě ~~ku 1928 -domá
firmě, žalobce prosoudil. Zalobou, za anou na so ,. 
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hal se žalobce na žalované fr - , 
!lr;n~ F., i útrat, jež mu vzešly ~;o~:~~c~~~~~oF Co ~yl nu~e_n, zaplatiti 
:a ~ Y zamltly, o d vol a c Í s o u d z - : anI z s 1 S o u d y 
ze 3'aloval nejen ze správy nýbrž' ~~cht~ duy o d ů: Žalobce tvrdí, 
smeru Jest však poukázati 'k t : z_ uvo u _ nahrady škody. V tom 
stroj dodaný žalovanou stran~:~~~~lz~lobce z.aluje jen z důvodu, že 
!hosteJno, z~a označuje žalobce žal b, m~uve?e vlastnosÍl, a jest proto 
zalobu z nahrady škody ana . o ," Ja o zalobu ze správy či jako 
okolnos!, že dodaný obráběcí str~~d~;:l pOdklade,m těchto nároků jest 
Jen o narok ze správv jal- k tJ, e ~mluvene vlastnosti. Jde tudíž 
p~dle žalobcova přecf~esu ~ d doml u ~prlavne poukázal prvý soud nobot' 
slIbe' . d o a a Zél ovana strana t . k ' C 

'I ne a uJe nané vlastnosti jde tUd" - 1 b s rOJ, terý neměl 
c .. 349 ?bch. zák., jednající ~ žal ,1Z o za o u, ~ vadnosti stroje a 
se JImI zalobce domáhá zda zru" ob,ach z vad ~bOZ1, nerozeznává čeho 
hrady Š~ody. Patří tedy tato žal~~m I s~lfu;r' Cl přim~řené! slevy Či ná
a ]J~o,;,1cuJ~, se proto uplynutím š a .( z~ ~ ~m podle cl., 349 obch. zák. 
VZdam ZbOZl se stalo jak "T estl meS1CU od odevzdaní zbOŽÍ Od 
tu jde, byla podána teprve z~~ee~Ó '!,ne 28. července 1926, žaloba' o nfŽ 
skoro dvou let od dodání zbo" .' ~ervence 1928, tedy uplynula' lhůta 
t~to 12r0!TIlčena. Jde jet! o to z~da Jes proto dle ČI.,349 obch: zák. žaloba 
tll~, ze zalobce žalované str;ně pO~~~ft byl pocatek tohoto promlčení 
pravě o strof, o který jde v tomtoO~ove e spor, který měl s firmou F. 
zalobcovu nazoru že opov'd" poru. V tomto smeru nelze přisvěd'"t· 
uvá'·-]" " e emm sporu byla pr I' 'lh" Cll , Zl-} s~, ze zákon v čl. 349 ob h ' , om c,ecl uta přerušena 
z"cehoz ';!8s1eduje, že zákon řed. co: ~,:k. vyslovne mluví o žalobách" 
J1Z Jedme přerušeno býti 1;>, poklad~ z~lobu podanou proti prodat r' 
rahraditi žalobu. Okolnost ~~z~e l?r~m1cel!l, a opovězení Sporu nem~ž~ 
_obce s firmou F. jet pro 'osouz z~ o~ana strana nesúčastni1a Sporu ža 
zalovaná strana neměla p~dle z1fl vcasnosti žaloby nerozhodná neboť 
lobce s fIrmou F., a nelze tak' t t <ona povlllnost vstoupiti do sp~r -_ 

e u o povmnost odvoditi z S 931 b' u :a . ~ o c. zak. 
Ne J vy Š š í s o tl d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

, Nižší soudy dolíčily v podstatě s ' , , . 
o zalob~ kupitele na prodatele r ' a;avnf,.ze Jde v Souzeném sporu 
obch. zak., a že žaloba ta jest p r~r:t ), za ozenou na ustanovení čl. 349 
tam určené. Správnost tohot P, , cena P!,? uplynutí šestiměsíční lhůty 
lobcem zdůrazňovaná že nej~ za~eí\ nemuze ,vyvrátiti ani okolnost ž~
o náhradu škody. I nárok na :áh zad o ~ ze spravy, nýbrž že jde o žalobu 
~o~aného zboží. Ustanovení čl < 3~~ ubs~Ody, odvozuje ža,lobce z vadnosti 
hvyml možnými nároky kotv", . °t c . za,k. nerozeznavá mezi jednot
se tudíž i na žaloby o přiměř~~l~~ ,:, 0,;,t9 lzalobním důvodu, vztahuje 
na doplnění toho Co schází i ' mzem ul? aty nebo na opravu nebo 
mlčují se proto i 'tyto v šestl~ m~a ,z~lhoby o nahradu zaviněné škody a pro 
. k-I b eS1C1C po dodání b" N -
J~. o z'!.? y pro vady zboží ne ' . . z ,OZl., a povaze žaloby 
uzlla pnležitosti přímého dodá~~mbn~c. o~ollnbost, ze zalovaná prý zne-

l z OZl za o covu odběrateli a že přes 
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dovolatelovy výtky tvrdila o dodaném zboží prý proti pravdě, že odpo
vídá smluveným podmínkám a že je nutno provésti spor s. firmou F., 
aby jí (žalované) zůstala zachována možnost postihu na jejím doda
vateli. I tato tvrzení mají původ jen v tvrzené vadnosti dodaného zboží, 
sahá tudíž i žaloba opřená o ně k témuž právnímu důvodu. Samostatný 
odchylný právní důvod žaloby nelze spatřovati v těchto tvrzeních již! 
proto, že, i kdyby byla nepravdivá, nemohou býti pro kupitele vážným 
důvodem, by si nezachoval a nepřiváděl k platnosti proti smluvníkovi, 
jenž se provinil proti smluvním povinnostem, bez průtahu ona práva, 
která zákon dává prodateli na ruku, pokládá-li zboží za vadné. Opomi
nutí této nezbytné obchodní obezřetnosti jde jen na jeho vrub. Mylný 
je též dovolatelův názor, že se promlčecí lhůta čl. 349 obch. zák. pro
dloužila, protože žalobce opověděl žalované spor, jejž proti němu zahá
jila firma Karel F. Zákon nepojí nikde a zejména ne v čl. 349 obch. zák. 
k opovědi předurčujícího sporu následek, že se jí prodlužují promlčeCÍ 
lhůty k zahájení sporu, pro který opověděný spor jest předurčující. 
Výklad zákona v tomto smyslu, podle něhož by přerušení lhůty pro
mlčecí mohlo trvati při spletitějších neb z jakýchkoli důvodů vleklých 
sporech, jež byly opověděny, i několik let, příčil by se zřejmé snaze 
(L 349, by promlčecÍ lhůty pokud možno zkrátil a tak přispěl k brzkému 
konečnému vypořádání rozepří z vadné dodávky snad vzniklých. Míní-I; 
žalobce prodloužením promlčecí lhůty její přerušení, nelze mu ani tu 
dáti za pravdu vzhledem k jasnému doslovu § 1497 obč. zák., jemuž ža
lobce nevyhověl. Další dúvod, z něhož žalobce usuznje na nutnost pře
rušení promlčecí lhůty opověděním sporu, že totiž škoda v krátké pro
mlčecí lhůtě často nebude a také v souzeném případě nebyla úplně 
známa, neobstojí, protože lze obtížím těm vhodně čeliti a hospodářské 
zájmy na zahájení sporu proti žalobcovu dodateli až po vyř"izení sporu 
proti jeho odběrateli, účelně chrániti použitím Si§ 190, 228 a 235 c. ř. s. 

čís. 10872. 

Ustanovením třetího odstavce § 35 ex. ř. nejsou dotčeny okolnosti, 
jež povstaly teprve po podáni žaloby podle § 35 ex. ř. Námitky, opřené 
o tyto nové okolnosti, lze uplatniti i v řízeni již zahájeném o žalobě 
podle § 35 ex. f., a to rozšířením žaloby za podmínek § 235 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 13. června 1931, Rv I 1082/30.) 

Žaloba dlužníka o nepřípustnost exekuce byla obě man i ž š í m i 
s o u d y zamítnuta, o d vol a ci m s o ude m z těchto d ů vod ů: 
Procesní SJud zamítl žalobu i pokud jest založena na námitce, že byla 
dlužná pohledávka odpúrkyni zaplacena, a odúvodnil to tím, že tato 
námitka nebyla odvolatelem uplatněna již v žalobě, nýbrž že byla v roz
poru s předpisem § 35 ex. ř. vznesena teprve za sporu. Toto stanovisko 
procesního soudu jest zcela správné a v úplném souhlasu se zákonem. 
Zákon požaduje i pro žaloby podle § 35 ex. ř., i pro žaloby podle § 36 
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ex.J, by žalobce všechny námit1{ 'e' . .' . 
v zal obě a najednou. To se dě: y, J z m} PIOtl, exek?c~ uplatnil již 
pov'?liti odklad exekuce (§ 42 1~spr~to, z~ na 'Sakla.de techto žalob lze 
by techto žalob nebylo zneužíváno 'k ex. I.) a, z~ zakon chce zameziti, 
odvolatelovo, že se požadavek zák l,rota,hovam ~xekuce. Stanovisko 
byty uplatněny Současně již v ž~fo~aJ r;~e~hny npmltky proti exekuci 
v case podání žaloby mohl uplatniti e, ni? t ]~nk na~l1!tek, jež dlužník 
na skutečnostech jež nastal te. ' o I, v,sa, namltek, založených 
poněvad~ ::ákon ~ tom ohled~1 n~:::ei~áe~d~~1 }~Ioby,o ?em?ž~ obstátil, 
e~e~uSI, Jez vzešly teprve po podání žalob' llZmk muz,e nam!tky proti 
dam zaloby vědomosti upl t T . y, ~ebo o I1!chz nemel při po· 
opomenul v žalobě uPI~tnitia ~~ 10 Jen h nov~lU z.a~~bou, s námitkami, jež 
;ryloučen navždy. Na omvlu"est mc v cas~ teJl,ho podání věděl, jest 
ze odpůrkyně byla UspokojeJa J~~ol~tel, ~In~, ,ze uplatněním námitky 
procesní přihlédnouti již prot~ 1: ~ e /'P~e ;aloby, k níž měl soud: 
neboť k požadavku zákona ' ' š e o pur yne proh ní nevzepřela 
vzneseny v žalobě najedn~u zeje~t echn~ ntmit~y. pn;t! exekuci mají býti 
toho nehleděl ovšem procesdí sOUd

sou
, u lekdetl z u!·a;1u. V důsledku 

latelově. pravem opozdene námitce odvo. 

. prv~~ js~Jd~: ~y ~ ~y gál~j~~i~a{~z:~~;~dlnižších soudů a vrátil věc 

D ů vod y: 

Třetí odstavec § 35 ex. ř ut·., , . 
m, o h t. přednésti v čase, kdy s :~J~U]~'lv~echny n~m~tky, ~teré dlužník 
by tl pnvedeny, jinak jsou vyloučeny Z ~ ~'t m~s,lkzar~ven k platnosti 
plyne pro, souzený případ Že 'so 1 • v o o. o za o}1neho ustanovení 
zalobce prednésti POdávaje ž110~uvylo~ceny .len ty namJtky, které mohl 

. b')'ly známé ž I b'· v. ",' -R_~~_QY!le!lLnelze námitkv kt ' ,o.. 'C" ,--··.-ao. q.pnpodam zal ob I t T -""",_, .. !, ere 
~bLalll .. PQulějizvláštnLžaí()bol1TY" Urjl~llam Vo r!Zenl . o . tétoža: 
ze nelze uplatniti námitky postup'ě ~!e t ez ,mysl m~hvu, k § 35 ex. 1. 
§, 3? ~x. ř. nejsou však dotčeny O~~l I~. o, ~st~novel11m tretího odstavc~ 
?a11! zal,oby a které žalobce proto ne:~hli ~ e{~, teprve .. ,pov~taly po po· 
len o otazku zda lze tyto n" .' .. 1:' a novaÍ1 ]IZ v za lobe. Jde 
lze tyto ná~itky uPlafnitiť,':."tk~YPI~tmtl len zvláštní žalobou, či zda 
rozšířením žaloby. Druhy' oedzstv nzem 3Podle ~ 35 ex. ř. již zahájeném 

. i b' r '- avec § 5 ex r ustan . , ,.' 
ma] y I pnvedeny k platnosti žalobou D' I' ovu]e, ze namltky 
by nasvědčovati tomu že lze u I' :, os ov ~ohoto odstavce mohl 
rozšířením žaloby jil podané p ~lÍnovaÍ1, namltky Jen žalobou, nikoliv 
svědčilo, že se žalobou odl~ ro spraynost toh?to názoru by dále 
exekuce podle § 42 čís 5 rx v § ,3~ ex. r. lze sp O]1tl návrh na odklad 
~ákladě žaloby vztaho~al i ~~. :a z~" y se y~k odkl3'd povolený již na 
zaloba neodůvodňovala takový da~~I:d~~dza~?r' ackol! ~nad rozšířená 
nost tohoto názoru že použití § 75 ,', a e ,by svedcllo pro správ
zrušeného z důvodů § 35 ex' o ex. r. o utrata;h, exekučního řízení 
musilo přihlížeti k různým d~{á zpuksdobIlo ,by zna~ne .,O?tíž~! kdyby se 

m, y mel vymaha]1C! veritel zrušili 
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exekuci, byv uspokojen, nehledíc k tomu, že i otázka útrat sporu mohla 
by se státi takovým rozšířením spetitou. Námitka, že připuštěním roz· 
šíření žaloby by se umožnilo protahování exekuce, neobstojí; neboť týž 
následek bude míti i podání zvláštní žaloby. Proti těmto důvodům jest 
však uvésti: Zásadně není důvodu nepřipustiti rozšíření žaloby, když 
lze podati zvláštní žalobu, neboť jest v § 235 c. ř. s. výslovně uvedeno, 
že žalobce jest oprávněn rozšířiti žalobní prosbu, ovšem za určitých 
podmínek, podle toho, v jakém období jest řízenÍ. Veškeré shora uve' 
dené ostatní důvody jsou jen okolnostmi, které snad mohou způsobiti 
značné stížení nebo průtah jednáni a kterým lze podle § 235 c. ř. s. čeliti 
tím, že se nepřipustí rozšíření žaloby. Jen s toho hlediska § 235 c. ř. s. 
lze pohlížeti na rozšíření žaloby, na základě § 35 ex. ř. již podané, a to 
ovšem jen o okolnosti, které ne m o h I žalobce uplatniti již v žalobě. 
V souzeném případě tvrdil žalobce, že okolnosti, které uplatnil teprve 
po podání žaloby, povstaly v srpnu 1929 (žaloba byla podána 4. dubna 
1929), totiž že teprve v srpnu 1929 byla uspokojena vymáhající věři· 
telka; v tomto ohledu uvedl žalobce podrobné okolnosti, které zástupce 
žalované popřel. První soud připustil též o tomto tvrzení žalobcel důkazy 
a provedl je. Zástupce žalované nenamítal nic proti novému přednesu 
žalobcovu, souhlasil tudíž podle § 235 c. ř. So druhý odstavec s rozší· 
řením žaloby. Jest se tudíž zabývati touto rozšířenou žalobou a učiniti 
v tomto ohledu zjištění. Kdyby se zjistilo, že se uspokojení žalované 
stalo před žalobou a že žalobce mohl tuto okolnost uplatniti již v žalobě, 
bylo by rozšířenou žalobu odmítnouti z důvodů třetího odstavce § 35 
ex. ř. Ježto dosud nebylo zjištěno, kdy byla žalovaná firma zaplacena, 
bylo zrušiti rozsudky nižších soudÍ! a usnésti se, jak shora uvedeno. 

čís, 10873. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák.). 
Zastaveni vozu pouliční dráhy mimo stanici stává se příhodou v do

pravě teprve, je-ll o sobě způsobilé, přivoditi tělesné poškození nebo 
smrt člověka. Vystoupil-li cestující, nedbaje dopravních předpisů, v ta
kovém případě bez výslovného svolení průvodčího, zavinil si sám úral 
pádem, an vůz by! uveden do pohybu právě, když vystupoval. 

(Rozh. ze dne 13. června 1931, Rv II 405/30.) 

Žalobce vystupoval z vozu brněnské pouliční dráhy, jenž zastavil 
mimo zastávky. Při vystupování žalobce se dal vůz do pohybu, žalobce 
se stupátka spadl a se poranil. Žalobní nárok proti dráze na náhradu 
škody neuznal pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e důvodem po 
právu. D ů vod y: Na základě přepravních předpisů pro pouliční dráhu 
v Brně, platných od 1. listopadu 1922 a schválených výnosem mini
sterstva železnic ze dne 20. října 1922, čís. 824 jest zjištěno, že jest 
zakázáno cestujícím vyskakovati nebo seskakovati za jízdy a prodlévati· 
na stupátku (boč 26 a). a že smějí cestující vystupovati, zůstane·li 
vlak státi mimo stanici nebo zastávku, jen za výslovného souhlasu prů-
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vodčího (bod 27), posléze, že pi'epr2vní předpisy nemají ustanovení 
ohledně »zastávkového teritoria«. Podle zjištění zastavil vůz pouliční 
dráhy mimo zastávky a žalobce vystoupil bez výslovného souhlasu prů
vodčího. Chování se průvodčího totiž, že uhnul žalobci a že mu neza
braňoval vystoupiti, nelze považovati za souhlas, tím méně za výslovný 
souhlas, poněvadž průvodčí nemohl předvídati, že žalobce vystoupí před 
zastávkou, ba ani nemohl předvídati, že vůz zastaví před zastávkou. 
Každý člověk obyčejných schopností jest však s to, poznati, že při do
pravním ruchu většího města často mMe z různých příčin nastati nut
nost, zastaviti vůz pouliční dráhy mimo zastávku a musí si také býti 
toho vědom, že v takovém případě se v jízdě pokračuje, jakmile od
padne překážka. Cestující, který toho nedbá a nepřesvědčí se před vy
stoupením, zda vlak zastavil na zastávce, která jest přesně označena 
tabulí, dopouští se nedopatření (§ 1297 obč. zák.). Bylo tedy nedopa
třením žalovaného, vystoupil-li při nahodilém zastavení vlaku mimo za
stávku, aniž se podle přepravních předpisů dříve tázal průvodčího, zda 
smí vystoupiti. Úraz si tedy žalobce zavinil sám a neručí proto žalovaný 
podnik podle § 2 zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. (zák. 
ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák.) za následky tohoto úrazu. 
O d vol a c í s o II d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: I když 
se uzná za správný názor žalobce, že úraz utrpěl příhodou v dopravě, 
nelze odvolání vyhověti, poněvadž si žalobce úraz sám zavinil, takže ža
lovaná strana jest podle § 2 zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. 
a ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák. sproštěna z ručení za ná
sledky toboto úrazu. Dopravní předpisy nařiznií, že cestující, zůstane-li 
vlak státi mimo stanici nebo zastávku, smějí vystoupiti jen za výslov
ného souhlasu prúvodčího. Z předpisu výslovného souhlasu vysvítá, že 
nedostačuje případné pasivní chování se průvodčího, jak bylo zjištěno 
v souzeném případě, které připouští též jiný výklad, než svolení k Vy
stoupení. Neboť toto chování se průvodčího jest pochopitelné i podÍe 
vysvětlení, které podává průvodčí, totiž, že se domníval, že se žalobce 
chystá k vystoupení u zastávky. Jinak opírá dovolatel důvody nespráv
ného právního posouzení a nesprávného ocen~ní důkazů hlavně" o to 
že řídič vozu uvedl do pohybu vlak, který se zastavil, nevyčkav znamení 
od průvodčího vlaku, že mŮŽe dáti vlak opět do pohyb'U a dále jeti. 
A však již sbora bylo podotčeno, že průvodčí nemá možnost posuzovati, 
zda odpadla překážka, pro kterou snad řídič vlak zastavuje, takže nelze 
od něho žádati, by dával řídiči znamení k uvedení vlaku v pohyb. 

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

Důvody: 

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc správně, třebaže nelze 
s důvody jeho rozsudku úplně souhlasiti. Odvolací soud má za to že 
žalobce sice utrpěl úraz příhodou v dopravě, že si však úraz zavinil sám 
takže žalovaná jest podle § 2 zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák: 
sproštěna 7 ručení za následky tohoto úrazu. Tomuto názoru nelze ovšem 
přisvědčitl. Podle § 1 zákona o povinném ručení železnic v doslovu zá-
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k dne 12 c'ervence 1902 čís. 147 ř. zák. ručí železniční podnik ona ze· , , . b ('1 ' 'k 
za veškerou škodu, bylo-li přího~ou ~ ~oprave, zpuso e!l0 e esne, pos, 0-
zení neb usmrcení človělw. Por;ev~dz zalo~an~ Spolecno,st brn~~skych 
pouličních drah popřela žalobm narok, opreny o tento,predpls Lakona, 
bylo na žalobci, by dokázal, že šlo o příh~~u v doprav~,po rozumu § ! 
ákona a že jeho úraz byl způsoben touto pnhodo~. Za pnhod';l v doprave 

jest pokládati událost v železničním provozu, ktem :e odcnyl~Je 0;1 pr~l
delnéllO provozu dopravy, jest o sobě způsobilá pnv?dlll t~lesne pos ,o~ 
zení nebo smrt člověka a přihodila se mimo osobu poskoz~neho. L:~ pn 
pustiti, že i zastavení vozu pouliční dráhy mimo stamcI, Jest p~ p:lpad~ 
událostí, odchylující se od pravldelneho ~ro~ozu dopra,vy,. nebot pn ~ra 
videlném provozu zastavuji vozy Jen v nrcenyc~ a o~nacenych zasta~kach. 
Povahy příhody v dopravě, která by mohla !ll1Í1 vy:,?an: s hledlsl\a § I 
zákona o ručení železnic, nabývá však takove mlmo.radne zastaven~ voz.u 
pouliční dráhy podle toho, co řečt;no shora, tep!ve,)e-1J samo o sobe zpu~ 
sobilé přivoditi tělesné poškozem nebo smrt cloveka. Tomr; tak v sou 
zenérr: případě nebylo, neboť nebylo zjištěno, že se zasta,v,:m .V?Z~ mimo 
zastávku stalo takovým zpÍ1sobem a za takových o~o!r;ostJ,}e JIZ !Im by!a 
ohrožena tělesná bezpečnost lidí. Jest naopa~ zJIstt;nO, ze s,e zalob,cuv 
úraz přihodil teprve po tomto zestavení ".ozu !Im zpusobem, ze, k~yz se 
vůz pouliční dráhy zastavil na nekoh~ vte~!n pred praVidelnou zastavkou, 
žalobce bez výslovného souhlasu pruvodclho sestou~ll, a upadl na zem: 
Byla by tedy odchylka od pravide~ného provoz~ pouhcm dr~hy, - zast~_ 
vení vozu mimo pravidelnou zastavku, - ktera s~ma o sobe n~byla zpu 
sobilá ohroziti zdraví a život lidí, minula i pro zalobce b~z skodh~cn 
následků, kdyby nebyl z vozu vystor;~il o, své új~ěJ nedbaJe dopravmc:l 
předpisů, zakazujících v takovém pnpade cestu]1C\m vystOU!,lÍ1 bez. vy
slovného svolení průvodčího. Z toho plype? že si ,ža~obce pnvodll ur~z 
sám svou neopatrností a tudíž S".Oll vlastm. VlhOU ~ ze uraz te? r;e?yl zpu
soben příhodou v dopravě, jak predpoklada §. I, z~k??a o :u5em zel~zmc. 
Že nemůže býti řeči o zavinění nebo spoluzavmem znzencu zalovane Sp?
lečnosti pouličních drah na úraze, spočívajícím podle dovolatele v tom, :~ 
uvedli vůz do pohybu právě, když žalobce sestupoval, vyslovil ,a ?du>
vodnil správně již odvolací soud. Ježto tedy žalobce nedokazal, z~ Jeh,o 
úraz byl způsoben událostí v dopravě, neručí žalovaná podle § 1 zml
něného zákona za tento úraz. Vyviňovací důvod, podl~.§ ~ ;,akona o. r?-. 
čení železnic, jehož se dovolává soud odvo!~c~, nepncha~1 v . souz,enem 
případě vůbec v úvahu; odvolací so~d z~menule}~ ~atrne pOjem urazu 
s pojmem příhody v dopravě a přeZlra, ze vyvmem. zelezmce podle § ? 
cit zák vyžaduje že byla příhoda v dopravě zpusobena - nehle~h~ 
k ~statnim případfrm § 2 - zaviněním poškozeného. O takovém. zavme?\I 
žalobcově nemohlo by ovšem býti řeči, an žalobce nezavlml, ze se vuz 
zastavil. 

čís. 10874, 

Při stanovení bolestného jest přihližeti n;.i.en ~e~ zji~těným lysickX"! 
bolestem nýbrž i k povaze zranění a k 'potlznn, jez zusta!y po zdanle. 
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operaci. p.oš~ozenému je~t přiznati přilepšeni na stravě, jehož je třeba 
pro organtcke poruchy nasledkem úrazu. . 

(Rozh. ze dne 13. června 1931, Rv II 438/30.) 

• Zalo.bkyně byla zac.hysena aut?m~bilem žalovaných a těžce pora
n~na. Zn operacI bylo zJIsteno roztrzem žaludku a sleziny, jež jí musela 
bylI ~Y':lat~. Zal obou, o .niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalovaných 
krome Jllleh~ zaplacem 50;000 Kč bolestného a přilepšení na stravě. 
~roc~snl so,!.d prye stoljce přisoudil žalobkyni 10.000 Kč 
bolestneho a na pnlepsem na strave po 6 Kč za 683 dní. O d vol a c í 
s o u d nevyho~el odv~lá?í ani té ani oné strany. Ani Ne j vy Š š í 
s ? u d ne.~yho~el dovolam stran a odvětil k dovolání žalovaných v otáz
kach, o nez tu Jde, v 

důvodech: 

.• Nel:í sprá~ný názor ž.alov<;n~ch, že při stanov,ení bolestného jest pn: 
hhzelI Je~ k sde a k dobe t~vam fyslckych bolestI, neboť nic podobného 
nelze z.pr~d~lsu § 1325, obc., zák. dovoditi, ano jest tam výslovně stano
veno, ze skudce zaplah poskozenému bolestné přiměřené vyšetřeným 
o~oln,?stem .. Soud o~.,:o!aSI proto právem při stanovení výše bolestného 
pnhh.z~! nejen ~e ,zJIsteny~, fysic~tm, bolestem žalobkyně, nýbrž i k po
v~ze JeJlho zraI!~~1 a k dalslm zJI~teI!ym ok?II!0stem, t j. k potížím, které 
7ustaly po zdanle operacI a ktere pnrozene zalobkym způsobují útrapy 
Jako násled~y, ~razu, kt~ré jí.?,~sí býti nahrazeny bolestným. Tyto ná
~ledky Z,I aneI!1 zalobky!,e tu JIz JSou a neodpovídá proto pravdě tvrzení 
zalovany~h, ze bolestnym byly hrazeny žalobkyni i újmy, které by snad 
mohla mlh v budoucnosti. 

Žalovaní vytýkají dále napadenému rozsudku nesprávné právní po
souzení v tom, že soud odvolací v souhlasu se soudem prvé stolice při
z~~l.žalo?k~ni na přilep~e~í na,~tr~vu po ~ ,>č denl!e za 683 dní. Bylo 
zJlsteno,,3:e Jde o zachovam zvl,:stm dIety, Jezto obycejná domácí strava 
~e nesI!asl'po dlouh.~u dobu (I?esíce až roky) a lepší výživu ža~obkyněí 
ze potr~buLe. po dels~ dobu neJ.en, pro nebezpečí utvoření střevního ná
d?ru, nybrz I proto, ze odstranenun sleziny nastaly zrněny v oběhu krev
mm, ve t~orbe krve ~ ve výměně organických látek a nedostatek proti
baktenell11ch ochrannych látek. Zjištění toto stačí k úsudku že žalob
kyně 'potř~bovala přilepšení stravy od svého prvního propuŠtění z ne
mOClllce az do doby, do které o ně žádala do 8. června 1929 coz' C';I'lll' 
683 dní. " 

čís. 10875. 

Pohl~dávkám ?tatrský~h pokl~de~l přís~uší výsadní zástavní právo 
na hormch nel)1ovltostech Jen s vecnym a casovym omezením stanove
ným pro nedoplatky výdělkové daně. 
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Iť tomu, že pro pojišťovací příspěvky k bratrským pokladnám platí 
co do doby, ,kdy jsou zadrželé, podle stanov zvláštnl ustanovení, nelze 
přihlížeti, byly-Ii tyto stanovy předloženy až s (dovolacím) rekursem. 

I pro veřejné orgány platí zásada § 210 ex. ř. Následky nedostateč
nosti písemné přiltlášky a nepřítomnosti u rozvrhového roku musí nésti 
strana, bez rozdílu, zda jest veřejným orgánem, či osobou soukromou. 

(Rozh. ze dne 15. června 1931, Rl 288/31.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodané horní nemovitosti 
nepřikázal s o II d P r v é s t o I i c e v přednostním pořadí nedoplatky 
příspěVků hnědo-uhelnérnu těžařskému společenstvu, ani spojenému hor
nímu revíru, ani revírní bratrské pokladně nedoplatky přispěvků starší 
tří let, ani nevzal zřetel na přihlášky Úrazové pojišťovny dělnické pro 
Čechy a Úřadovny B všeobecného pensijního ústavu v Praze, domáha
jící se přikázání nedoplatků příspěvků v přednostním pořadí; českoslo
venskému státu nebyl přikázán z nejvyššího podání za důl C. převodní 
poplatek v přednostním pořadí. Do rozvrhového usnesení podaly rekurs 
1. hnědouhelné těžařské společenstvo, 2. spojený horní revír, 3. revírní 
bratrská pokladna, 4. Úrazová pojišťovna dělnická pro Čechy v Praze, 
5. Úřadovna B všeobecného pensijního ústavu v Praze, 6. Česká finanční 
prokuratura. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursům 1,2, 4-6, zrušil 
napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, 
znovu projednal a rozhodl, a uvedl v otázkách, o něž tu jde, v d ů iV o -
de c h: Revírní bratrská pokladna napadá rozvrhové usnesení z důvodu, 
že jí -pro odpor zástupce finanční prokuratury a zástupce bratří Sch. ne
byly přikázány nedoplatky příspěvků starší tří let a že i výpočet tříletých 
nedoplatků a následkem toho i výpočet úroků z nich není správný. Stíž
nost není v žádném směru odůvodněna a nebylo jí vyhověno, neboť § 66 
zák. čís. 242/22, jehož se stížnost dovolává, neustanovuje, že pojišťo
vací příspěvky k bratrským pokladnám jsou zadrželé, nebyly-li zapra
veny do 15. dne měsíce, který následuje měsíci, v němž se předpis stal, 
a není tedy správný názor stěžovatelky, že vzhledem k příklepu, který 
se stal 7. prosince 1929, měly zadrželé tříleté nedoplatky čítány býti za 
měsíc listopád 1926 až listopad 1929, naopak prvý soud zcela správně 
počítal nedoplatky ty za dobu od 7. prosince 1926 do 7. prosince 1929, 
tedy nedoplatky tříleté ode dne uděleného příklepu zpět čítaje, jak to 
předpisuje § 216 prvý odstavec čís. 2 ex. ř. Soud rekursní nesdílí názor 
stěžovatelky, že tyto zadrželé příspěvky neměly býti přikázány, - jak 
tomu jest u daně výdělkové vzhledem k judikátu čís. 150 bývalého ví
deňského nejv. soudu ve smyslu § 216 prvý odstavec čís. 2 ex. ř., pokud 
se týče § 265 zák. čís. 76/1927, totiž nedoplatky jen dvouleté, starší pak, 
nejvý.še však tříleté jen tehdy, byl-li nedoplatek knihovně zajištěn nej
déle do dvou let po jeho splatnosti, nýbrž že měly býti přikázány beze 
všeho obmezení na dobu zadrželosti tak, jak byly účtovány, poněvadž, 
třebaže posud platí ustanovení § 246 čís. 3 ex. ř., podle něhož přednostní 
právo pro nedoplatky příspěvků k revírním bratrským pokladnám není 

53~ 
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časově obmezeno, jest uvážiti, že ustanovení §§ 242-246 ex. ř. o dražbě 
horních nemovitostí obsahují jen zvláštní úchylky od všeobecných před
pisů o dražbě jinakých nemovitostí a že proto rozsah přednostního práva 
pro tyto příspěvky posuzovati jest podle všeobecného předpisu § 216 
prvý odstavec čís. 2 ex. ř., pokud se týče § 265 zák čís. 76/27 a že tedy 
v žádném případě starší než tříleté nedoplatky přikázány býti nemOhOll. 

Úrazová pojišťovna dělnická pro čechy v Praze a Úřadovna B vše
obecného pensijního ústavu v Praze stěžují si, že na jejich přihlášky ne
byl vzat zřetel s odůvodněním, že z výkazů nedoplatků, přihláškám při
pojených nevyplývá rozdělení na jednotlivé, v dražbě prodané nemovi
tosti, pokud se týče, že se tyto nedoplatky vztahují na provozování dra
žebně prodaných nemovitostí. Tento názor není správný. Podle judikátu 
čís. 150 bývalého nejvyššího soudu vídeňského a podle rozhodnutí té
hož soudu ze ·dne 14. března 1916, č. R II 67/16 Spruch Rel': čís. 258 
úř. sb. čís. 1687 přísluší příspěvkům k Úrazové pojišťovně dělnické a 
k Všeobecnému pensijnímu ústavu přednostní právo zástavní přede vše
mi soukromoprávními pohledávkami na nemovitostech, zaměstnavateli 
patřících za předpokladů a obmezení, za nichž podle § 76 zák. ze dnel 
25. října 1896, čís. 222 ř. zák. dani výdělkové propůjčeno bylo zákonné 
právo zástavní na nemovitostech daní povinného. Na místě § 76 cit. zák 
nastoupil předpis § 265 druhý odstavec zák ze dne 15. června 1927, 
čís. 76 sb. z. a n. o přímých daních, podle něhož jen dvouleté nedoplatky 
daně výdělkové s úroky a s příslušenstvím požívají zákonného ústav
ního práva na nemovitostech daní povinného, které výlučně nebo pře
vážnou měrou slouží provozu živnostenského podniku, dani podrobeného, 
majiteli těchto nemovitostí patřícího, i když nejsou knihovně zajištěny, 
starší pak nedoplatky, nejvýše však tříleté jen, byly-li nejdéle do dvou 

let po splatnosti zajištěny. Ohledně pensijního ústavu viz § 72 zák čís. 
26/1929 sb. z. a n. K přihlášce Úrazové pojišťovny dělnické připojeny 
byly výkazy. nedoplatků pří!. A, B, C, O, E, z nichž výkaz lit. C, znějící 
na 20.484 Kč 39 h má výslovné označení »důl C. I a 11« a vykazuje ne
doplatky od 14. ledna 1927, tedy ne starší tří let, které ostatně ad E II 
137/27 na vydražených nemovitostech byly včasně zajištěny, takže proti 
přikázání žádané jedné šestiny těchto nedoplatků, t. j. 3.414 Kč s pří s!. 
v pořadí výsadním nemůže býti námitek. Ve výkazu příl. A, znějícím na 
14.505 Kč 73 h a ve výkazu pří!. E, pokud jde o nedoplatky 1.384 Kč 

. jO h, 5.095 Kč 70 h, 2.300 Kč 30 h, 893 Kč 15 h a 1.813 Kč 05 h, celkem 

. 11.486 Kč 30 h, které nejsou starší tří let a byly knihovně v~as zajištěny 
pod E II 9/29 a E III 12/30, není sice vyznačeno, kterého dolu se týkají, 
leč ze srovnání členského čísla dotyčného podniku v poznámce výkazu E 
uvedeného s členskými čísly výkazů lit. B, CaD pokud se týče s jich 
označením lze zjistiti, která z prodaných nemovitostí jest nemovitostí 
jJodnikovou pro jednotlivé položky pojistného. Ostatně mohl si soudce, 
jednání řídící, podJe § 212 ex. ř. vyžádati potřebné vysvětlení o tom, kte
rého dolu se jednotlivé vykazy nedoplatků týkají, od přítomného dluž-

'. níka po případě od přihlašujícího ústavu vrácením výkazů k doplnění. 
, Přihláškou čís. ř. 155 přihlásila Úřadovna B Všeobecného pensijníha 
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ústavu v Praze nedoplatky 1.621 Kč 10 h, 2.325 Kč 80 b a 554 Kč 10 h 
a odvolala se na výkazy těchto nedoplatků, připojené k přihlášce k dra
žebnímu roku čís. ř. 124 (č. 1. 402), z nichž výkazy na prvnější dva ne
doplatky neobsahují sice označení dolu, výkaz na 554 Kč 10 h však ozna
čuje výslovně důl C. Leč také v tomto případě mohl si soudce projedná
vající dotazem na přítomného dlužníka Arnolda E-a po případě vrácením 
výkazů k doplnění zjednati jasno, kterého objektu se výkazy nedoplatků 
týkají. Ve stížnosti není zmínky o nedoplatku 1.621 Kč 10 h a nelze proto 
k němu přihlížeti. Důvod, pro který prvý soud nepřihlížel k přihláškám 
ad 4 a 5, ohledně této jen, pokud jde o nedoplatky 2.325 Kč 80 h a 
554 Kč 10 h není tedy v souhlasu s předpisy zákonnými, zpředu uve
denými. 

Ne j vy Š š í s o u d rekursu vymáhající věřitelky, revírní pokladny 
vyhověl potud, že změnil napadené usnesení tak, že obnovil usnesení 
prvého soudu, pokud jím nebyly přikázány z rozvrhových podstat: 
1. Všeobecnému pensijnímu ústavu v Praze nedoplatky na pojis1ných 
příspěvcích v částce 2.325 Kč 80 h. 2. Úrazové pojišťovně dělnické 
v Praze nedoplatky na úrazových příspěvcích v částce 14.505 Kč 73 h, 
5.095 Kč 70 h a 2.300 Kč 30 h; jinak dovolacímu rekursu nevyhověl. 
V otázkách, o něž tu jde, uvedl v 

rlflvodech: 

Stěžovatelka napadA usnesení rekursního soudu v několika směrech. 
Především má za to. že rekursní soud neprávem jí nepřikázal napadeným 
usnesením z nejvyšiiího podání, docíleného za prodané horní nemovi
tosti nedoplatky příspěvků starší tří let. V tom směru není stěžovatelka 
v právu. Že pohledávkám bratrských pokladen piísluší výsadní zástavní 
právo na horních nemovitostech jen s věcným a časovým omezením sta
noveným pro nedoplatky výdělkové daně, bylo zevrubně odůvodněno 
v rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 9598 sb. n. s. a stačí proto stěžova
telku odkázati na odůvodnění tohoto rozhodnutí. Právem proto nepřiká
zal rekursní soud stěžovatelce nedoplatky příspěvků starší tří let, počí
tajíc nazpět ode dne pHklepu. Pokud stěžovatelka poukazuje k tomu, že 
zadrželé -tříleté nedoplatky příspěvků měly býti správně čítány za mě
síce listopad 1926 až listopad 1929, ježto pojišťovací příspěvky k bratr
ským pokladnám jsou zadrželé teprve, nebyly-li, zapraveny d~ 15;, d~e 
měsíce, který následuje po, měsíci, y němž s~ predpls stal, ,prehlm, ze 
z ustanovení §§ 66 a 76 zakona ze dne 11. cervence 1922 c. 242 sb. z. 
a n. nic takového neplyne, a že netřeba řešiti, zda takoví nár~k přís~?ší 
stěžovatelce podle jejich stanov, ježto stanovy ty byly predlozeny stezo
vatelkou až s dovolacím rekursem, takže nelze k nim přihlíie!i jako k n,o
votě nepřípusmé v rekursním řízení. N ep.ochybi1 proto prvy soud, pn
kázav stěžovatelce zadrželé nedoplatky s úroky od 7. prostl:ce 1926, do 
7. prosince 1929, a právem schválil rekursní soud ,tento r:azor prve~o 
soudu .. Je proto dovolací stížnost v obou uvedenych smerech bezdu
vodná. 
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Pokud jde o nedoplatky na příspěvcích pensijního pojištění přihlá
šené úřadovnou B pensijního ústavu v Praze v částce 2.325 KČ 80 h a 
554 Kč 10 h, právem nařídil rekursní soud soudu prvému, by při novém 
rozyr~ové~ usne~er;í přihl!žel k přihlášené částce 554 Kč JO h s pří
slusnyml uroky, jezto z vykazu o nedoplatku tom potvrzeného co do 
vykonatelnosti, plyne, že se týká dolu C. takže přihláška nedoplatku 
!~h? je úplně jasná a zřetelná a nejde o n~doplatek starší dvou let; po
Zlva proto nedoplatek ten, jak správně dovodil rekursní soud přednost
ního pořadí a nebylo dovolacímu rekursu proti jeho přikázáni vyhověno. 
Jinak se má vsak věc, pokud jde o druhý přihlášený nedoplatek v částce 
2.325 Kč 80 h s příslušnými úroky. Šlo o dražbu: tří horních těles a 
každé z !ěc,h,to horních těles. ~ylo ,samostatně vydraženo. Bylo proto 
povmnostI uradovny B pensl}mho ustavu v Praze, by učinila svou při
hlášku tak, by z ní bylo zřejmo, kterého z uvedených tří horních těles 
se týká. Z §!; 209 druhý odstavec, 210 a 213 ex. ř. vyplývá že veřejné 
orgány nemají při rozvrhu nejvyššího podání více práv, než jiní zástavní 
věřitelé a že platí i pro ně zásada § 210 ex. ř., podle níž lze hleděti 
k přihlášeným nárokům jen potud, pokud byly před rozpočtovým rokem 
a?euo při něm prOKázány předloženými listinami, nebo pokud jsou 
zjevné z knihy pozemkové a z exekučních spisů. Podle ·poslední věty 
1L 2 I}, ex. ř. není po skončeném rozpočtovém roku doplnění přihlášky 
JIZ pnpustno, podle § 213 ex. ř. má soudce při odporu proti přihlášené 
pohledávce objasniti všecky pro rozhodnutí důležité okolnosti při roz, 
počtovém roku samém slyšením stran, které JSou přítomny a odporem 
dotčeny. Další úřední šetření zákon nepřipouští, následky nedostateč
nosti písemné přihlášky 1 nepřítomnosti u rozvrhového roku musí nésti 
strana bez rozdílu, zda jest veřejným orgánem, či osobou soukromou. 
Učinila-Ii tudíž Úřadovna pensijního ústavu tak nedostatečnou přihlášku 
že z ní nelze seznati, kterého z jednotlivých samostatně vydražených 
ho:?ích ,těles se yřih}ášk~ týká, právem ne~řihlížel t;>ryý soud k při
hlasce te a nesmel pnhlasku tu, jak rekursm soud mIm vraceti k do, 
plnění. Pokud rekursní soud má za to, že bylo povinností' prvého soudu, 
by SI podle § 212 ex. ř. dotazem na přítomného dlužníka Arnolda E-a! 
zjednal jasno, kterého objektu se přihláška ta týká, nelze mu přisvědčiti, 
l?ebof dotaz takový by býl jen tehdy na místě, kdyby šlo o přihlášku 
Jasnou a šlo by o pravost a pořadí přihlášeného nároku, dotaz takový 
však odpad~. když jde, o přihlášku obsahově ne?plnou a nejasnou. Bylo 
pr?~o vyhovetI dovolaClmu rekursu do napadeneho usnesení, pokud jím 
na!~lzeno bylo prvému soudu, by při novém rozvrhovém usnesení při
hhzd k pohledávce v částce 2.32?, Kč 80 h, přihlášené Úřadovnou B pen
SIJ::'!?O ',stayu, v Praze,. a odepntl nedoplatku tomu uspokojení z nej
vysslho podam. 

čís. 10876. 

Otázka, zda a jaká dědická dohoda byla mezi svéprávnými uzavřena, 
a zda a pokud jest ddhoda závazná, jest věcí dědiců, již si ji musí po 
případě vyříditi sporem, její řešení není věci pozůstalostního soudu. 
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o sporném nároku pozůstalé vdovy podle § 796 obč. zák., jenž ne: 
byl dědici uznán a jehož předpoklady byly popírány, nelze rozhodovah 
v nesporném řízení. 

POUkázal-ii soud prvé stolice návrlt na pořad práva a rekursní soud 
k navrhovatelově rekursu rozhodl o návrhu zamítavě, překročil svou 
pravomoc. 

(Rozh. ze dne 15. června 1931, R I 364/31.) 

P o z ů s tal o s t n í s o u d vydal v řízení o pozůstalosti po Josefu 
U-ovi dvě usnesení. Prvním z nich schválil protokol o projednání pozů
stalosti, předložený notářem jako soudním komisařem se změnami na
vrženými v protokole ve smyslu dědického narovnání mezi dědici. Dru
hým usnesením poukázal pozůstalostní soud pozůstalou vdovu s jejím 
návrhem na slušné zaopatření (§ 796 obč. zák.) na pořad práva. Do 
obou usnesení podala rekurs pozůstalá vdova. Rek u r sní s o u d 
prvé usnesení pozůstalostního soudu potvrdil, rekursu do druhého usne, 
sení vyhOVěl potud, že zamítl návrh na přiznání slušného zaopatření ve 
smyslu § 796 obč. zák. 

N e j v y Š š í s o u d napadené usnesení rekursního soudu i obě 
usnesení prvého soudu zrušil a vrátil věc prvému soudu, by pokračoval 
v projednání pozůstalosti. 

DLlvody: 

Dovolací rekurs pozůstalé vdovy Marie U-ové jest důvodný, poně
vadž napadené usnesení rekursního soudu jest ve zřejmém rozporu se 
zákonem. PokUd jde o usnesení soudu prvé stolice, jímž dědické narov· 
nání bylo pozůstalostně schváleno, jest uvážiti, že se dědici, pozůstalá 
vdova a pět zletilých dětí přihlásili k dědictví ze zákona bezvýminečně 
a že podle § 170 nesp. říz. záleží na nich, zda si chtějí dědictví rozděliti 
soudně či mimo soud, že tedy není věcí pozůstalostního soudu, by schva
loval dědickou dohodu, kterou snad uzavřeli. Otázka, zda a jaká dědická 
<Johoda byla uzavřena a zda a pokud dohoda jest závazná, jest věcí dě, 
diCů, kterou si po případě musí vyříditi sporem, její řešení není věcí 
pozůstalostního soudu (§ 2 čís. 7 nesp. říz.). Právem proto vytýká 
stěžovatelka, že pozůstalostní soud nemůže dohodu, pokud jest nejasná, 
vykládati a nemůže ji svým rozhodnutím doplňovati v nesporné cestě. 
Proto ono usnesení prvého soudu i usnesení soudu rekursního je po
tvrzující odporuje zřejmě zákonu. 

Zřejmě nezákonným jest i rozhoduu!í soudu rekursního ad 2., které 
podle obsahu dovolací stížnosti jest napadáno. pokud jde o rozhodnutí 
G nároku stěžovatelky na slušné zaopatření podle § 796 obč. zák. Re
kursní soudu tento návrh zamítl, tedy o něm rozhodl věcně v neprospěch 
stěžovatelky, která jediná si stěžovala do usnesení prvého soudu, jenž 
ji s nárokem tímto poukázal na pořad práva a dal ji lht1!u jednoho mě
síce, po jejímž bezvýsledném uplynutí by se mělo za to, že se uplatňo-

I, 
i: 
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vání r;ároku vZd,ává. Pravdu ?lá stěžovatelka, že tímto rozhodnutím re
kursm soud, zmemv napadene usnesení in peius, překročil svou pravo
moc (arg. § JO nesl'. p,at., §§ 462 a 497 c. ř. s. - viz též rozhodnutí 
z ~2. hstopadu 1904, ps. 16.984 O. U. 3272). Pozůstalostní soud ne
muze v n.espornem nzen! rozhodov~ti. (jako. rozhodl rekursní soud) 
o ,t~mto nar~~u, an Jest dedlcl neuznavan a predpoklady proň jsou po' 
plrany, a myze o ne';! vzhledem,~ otázkám, jež jest řešiti, býti rozhod
nuto. J~n porad~m p~·av!,. (ro~h. C1S. 1614 sb. n. s.). Stejně jako o plat
~osl! .(l?h?dy dedlcke.pn pr~Jednání I:0zůstalosti uzavřené a o významu 
(l~da,ku Je~nost~annych k teto dohode, také ani o sporném mezi dědici 
na~?ku rozustale ydovy ye smyslu § 796 obč. zák. nemožno rozhodovati 
v nzem nespornem a Jest přenechati zúčastněným osobám aby tyto 
sporné otázky pořadem práva si vyřídily (§ 2 čís. 7 nesp. říz:). 

čis. 10877. 

. ~~Iobu. po~le ~ 4 z~kona ze dne 18. srpna 1918, čís. 318 ř. zák. 
nalezl pro jednavab senatu sborového soudu, nikoliv samosoudci. Nejde 

. o t~ovou žalo~u, flýbrf o proslQU žalobu o náhradu škody, neopírá-Ii 
se zaloba o pravoplatne usneseni trestnlho soudu jimž by bylo uznáno 
na povinnost státu k náhradě škody. ' 

(Rozh. ze dne 15. června 1931, Rv I 2188/30.) 

zalobc: žaloval, u kraj~ké!,o sO,udu československý stát o náhradu 
10.?00 Kc za utrpenou vyse~rovacl vazbu. S a m o s o u d c e k r a j _ 
S ~e h o s ou d u zalobu zamll!. O d vol a c í s o u d v tříčlenném se
natu napadený rozsudek potvrdi!. 

D ů vody: 

. Zaloba proti státu o náhradu škody za vyšetřovací vazbu podle § 4 
zak~na ze dne .18. sr~na 1918, čís. 318 ř .. zák. předpokládá, že bylo 
vydano usne~em trestmho soudu ve smyslu § 3 téhož zákona znějící na 
povl~nos~ .. s~atu na.~:adi~i škodu; V řízení o takové žalobě' může býti 
Jed~ano J1Z Jen? VySl roz,adov~ne náhrady, neboť otázka, je-Ii stát vůbec 
povmen n,ahradlÍ! ,zatcenemu skodu, musí býti předem rozhodnuta po
stupem pr~depsanyn; y § 3, to jest výhradně soudem trestním, jehož 
pravopl31,t~~ us~esem Je.st pak p~dle posledního odstavce § 3 závazným 
pro dalsl n.ze~l. V I'roJednáva~e věci není sporné, že usnesením radní 
komory kr~!skeho so~du. trestmho v Praze ze dne 25. října 1929 jež 
bylo na s!lznost z~tceneho Josefa Hca (nynějšího žalobce) potvr~eno 
rozhodnuÍ!J? vrchmho soudu v Praze ze dne 13. prosince 1929 bylo 
vys:oveno, ze Josefu.H-ovi nepřísluší nárok na odškodnění za vyšetto
vaCl vazbu. Z toho ply~e, že t;~ není vůbec z,ákonného předpokladu pro 
postup ve smyslu § 4 zakona C1S. 318/1918 r. z., zejména pro vznesení 
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žaloby proti státu, o níž by bylo rozhodovati podle § 6 téhož zákona. 
Dovolatel vytýká rozsudkům a řízení nižších soudů především zmateč
nost podle §§ 477 čís. 2 a 503 čís. I c. ř. s., kterou vidí v tom, že roz
hodující soudy nebyly řádně obsazeny, ježto v prvé stolici rozhodoval 
samosoudce a v druhé stolici tříčlenný senát, ač podle zákona měl 
v tomto sporu rozhodovati v prvé stolici tříčlenný senát a u odvolacího 
soudu senát pětičlenný. Dovolateli bylo by v tom lze dáti za pravdu ien, 
kdyby šlo skutečně o žalobu, již mají na zřeteli ustanovení §§ 4 a 6 
zákona čís. 318/1918 ř. z., neboť o žalobě proti státu podle § 4 náleží 
podle § 6 rozhodovati sborovému soudu prvé stolice bez ohledu na výši 
nároku, z čehož plyne, že jde o věc, kterou sborový soud projednává 
senátem podle § 7 j. n., nikoli samosoudcem podle § 7 a) j. n., protože 
před samosoudce sborového soudu patří podle § 7 a) j. n. mimo pří
pady výslovně mu přikázané jen ony rozepře o majetková práva, jež 
jsou sborovým soudům přikázány podle hodnoty předmětu rozepře 
(srv. rozhodnutí ČÍs. 340, 6305, 9456 sb. n. s.). Ale v souzeném případě 
nelze vznesenou žalobu považovati za žalobu ve smyslu § 4 zákona 
čís. 318/1918 ř. z., poněvadž se vůbec neopírá o právoplatné usnesení 
trestního soudu, kterým by bylo uznáno na povinnost státu nahraditi 
škodu. Jde tudíž 've skutečnosti jen o obyčejnou žalobu o zaplacení 
náhrady.škody 10.000 Kč, o které byl povolán rozhodovati v prvé stohCI 
samosoudce sborového soudu a v druhé stolici tříčlenný senát odvola
cího soudu. Rozsudky nižších soudů s řízením pl'edehozím nejsou zma
tečné z důvodu dovolatelem uplatňovaného. 

čls. 10878. 

Bylo-Ii v době, kdy dlužníkům náležela jen polovice nemovitosti, 
poznamenáno pořad! k zajištění pohledávky, v době pak, kdy dlužníci 
nabyli i druhé polovice nemovitosti, vloženo zástavní právo pro pohle
dávku, a to do určité výše v poznámce pořadl, částka pak peníz ten pře
vyšujíci v pořadí běžném, bylo zástavní právo vtěleno na celé nemovi
tosti s tím, že poznamenané pořadí týká se jen oné výše a polovice ne
movitosti, náležejícl dlužníkům již v době poznámky pořadí. 

(Rozh. ze dne 18. června 1931, R I 210/31.) 

Vydražená nemovitost náležela. jednou polovinou manželům Slani
slavu a Emilii K-ovým na základě kupní smlouvy ze dne 25. července 
1925, druhou polo-vinou týmž manželům na základě směnné smlouvy ze 
dne 15. října 1927. Při nestejném zatížení VYdražené nemovitosti bylo 
utvoÍ'iti dvě podstaty. Na čtvrtinách nemovitosti připsaných manže1úm 
K-ovým podle smlouvy ze dne 25. července 1925 bylo dne 14. října 1927 
pod' čís. C 3 poznamenáno pořadí k zajištění pohledávky do výše 
50.000 Kč s účinností do 13. října 1928. Dne 6. listopadu 1927 bylo m 
celé nemovitosti vlrženo pod C 7 zástavní právo pro pohledávku spo
řitelny v R. v částce 42.000 Kč s přís1., a to nejvýše do 50.000 Kč v 1'0-

l, 
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řadí pod ,C 3 a část~~ př<;vyšUjící 50.000 Kč v pořadí l1ěžném. Prvý 
s o u d pnkazal ,sponte}ne. v R. z p.ol?viny n<;~ovitosti v pořadí C 3 
celkem 18.750 Kc, v poradl C 7 nepnkazal spontelně nic. Rek u r sní 
s o,~ cl k rekursu sporltelny v R. napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: 
?tez?vatelce by! v.poradí poznámky čís. 3 přikázán celkový výtěžek za 
~tvrl!nu vy~~a~ene. ,;~movit~sti, patřící Stanislavu K-ovi a-za další 
~~vrl!nu p~!ncl Emilu K-ove po 9.375 Kč. Jde jen o to, zda a jakou 
c~~t~ou stezovatelka ?ochází úhrady v pořadí C pol. 7. Prvý soud ne
pnkazal v !omto por~dí na .pohledávku stěžovatelčinu nic. Z výpisu 
z pozemkove ~mhy ~ I ~e sÍlznosti samé vyplývá, že v běžuém pořadí 
(pol. C, 7) z.asta~~l pravo ,pro, pohle1ávku stěžovatelky ze zápůjčky 
bylo vteleno Jen castkou, prevysující 50.000 Kč kdežto vklad až do 
50.000 Kč v pořadí, položky C 3 byl proveden n~ čtvrtinu patřící Sta
mslavu K-ov~ a ?a ctv;-tmu patřící Emilii K-ové. Jest správné, že stěžo
vat~~ka v porad! ~oloz~y C ~ má zástavní právo na celé nemovitosti, 
tudlZ ,;a v~ech ctyrech clvrtmach. Toto zástavní právo se však vztahuje 
podle jasneho ,doslov~l: Z~pISU d,~ knih jen na pohledáVku stěžovatelky 
n~d 50~000 Kc. Z pnhlasky stezovatelky je však vi,dno, že její pohle
davk,a techto 50.0.00 Kč !1edosahnj~ a. že proto zástavní právo v pořadí 
polozky C 7 nen! vyplneno konkretm pohledávkou. Poukazuje-li stěžo
vatelka k tomu, ze zapl s v pozemkové knize jest nesprávný a že podle 
d~uho~isu založenéh? ve sbírce listin zřízení zástavního práva bylo mí: 
ne?o jmak nelze teto okoluosti přiznati právní význam. Zástavního 
prava ua ne~ovité věci n.abývá ~e.ie.n vkladem do veřejných knih, pokud 
jde o n~m.ovltoSl! zap,s~n~ ve vereJnych knihách (§~ 13 až 18 kn. zák). 
~ebyl-h vklad do vereJnyc!' kmh proveden, má věřitel jen důvod, který 
vs~k podl~ .§ 451 obc. zak poskytuje jen osobní, nikoliv však věcn'é 
prav.? k ven .. Bylo by proto bývalo na vymáhající straně by si na zá
klade dluhopl~~ v~mohla vklad zástavního práva v m~zích zástavní 
smlouvy, nemuze vsak z nesouhlasu vkladu ve veřejných knihách s dlu
hop:~em vyvozovat~ rozsah ;,;ástavního práva pouhým výkladem. Jest 
tU~IZ I poukaz ,na 'J 238 ex. r. bez významu a nemohlo býti bezdůvodne 
sÍlznosl! vyhoveno. 

Ne j v y Š š í . s o u d při~ázal spořitelně v R. z rozvrhové podstatv 
pOlovllly !'emovltosti nahyte smlouvou ze dne 25. července 1925 
18.725 Kc, z !ozy!:hové podstaty nabyté smlouvou ze dne 15. října 
1927 zbytek ne]vysslho podání 10.375 Kč. 

D ů vod y: 

Na ~ydraž~né.nemo::~t~st! bylo dne 14. října 1927 pod čís. C 3 po
zname~~?o poradl k Zajlstem pohledávky do výše 50.000 Kč s účinností 
d?13. r~Jna 1928, a t9 na čtvrtině připsané Stanislavu K-ovi a na čtvrtině 
pnpsa~e Emtlu. K-ov~. Tato. poznámka týká se tudíž čtvrtin připsaných 
!,ovmny~ na }a~ladě kupm smloyvy ze dne 25. července 1925. Dále 
Jest na v~d~aze~e .nemovltoslt vlozeno dne 6. listopadu 1927 pod C 7 
podle dluzmho UplSU ze dne 31. října 1927 a podle usnesení ze dne 
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2. listopadu 1927 právo zástavní pro pohledávku spořitelny v R. v ~ástce 
42.000 Kč s 5%ními úroky 7%ními nejvyššími úroky, 8%níml uroky 
z prodlení a vedlejšími záv~zky až do výše 4.200 Kč, a 10 nejvýše d~ 
50.000 Kč včetně úroků a útrat v pořadí pod C 3 a částka 50.000 Kc 
převyšující v pořadí běžném. V té době (6. listopadu I ?27) ,bylo, jif; 
mezitím dne 21. října 1927 vloženo právo vlastnické na zaklade smenne 
smlouvy ze dne 15. října 1927 na druhou polovici této vložky pro St~
nislava a Emilii K-ovy po čtvrtině celé nemovitosti. Předem bylo pouka
zati bernímu úřadu na přihlášené daně z výtěžku celé nemovitosti 47 K~ 
10 h a potom utvořiti ze zbytku nejvyšího podání ve výši 37.452 Ke: 
90 h dvě rozvrhové podstaty vzhledem na nestejné zatížení, rozvrhovou 
podstatu, týkající se výtěžku za polovinu nemovitosti připsanou povin
ným na základě kupní smlouvy ze dne 25. Července 1925 a dru~ou r~z
vrhovou podstatu týkající se nejvyššího podání za druhou polovmu teto 
nemovitosti připsanou povinným na základě směnné smlouvy ze d~~ 15. 
října 1927. Připadá tudíž na každou rozvrhovou podstatu ca~tk~ 
18.726 Kč 45 h. Podle názoru nižších soudů má spořitelna v R. v poradl 
položky C 7 zástavní právo na celé nemovitosti: tudíž, na všech ~tyřec~ 
čtvrtinách; podle názoru nižších soudů vztahUje se ysak tot? zastavm 
právo podle zápisu v pozemkové knize jen. na pohleda':,ku sponte.lny nad 
50.000 Kč. S tímto názorem nelze souhlaSlh. Pod polozkotl C 7 Jest vlo
ženo zástavní právo pro pohledávku ve výši 42.000 Kč. s 5%nít;t!. úrok~, 
7%ními nejvyššími úroky, 8%ními úroky z prodlem a vedleJslml za
vazkyaž do 4.200 Kč. Toto zástavní právo se vztahUje podle § 17 kmh. 
zák. na nezaplacené tříleté úroky ze sfl.llouvy. Je-ll pO,d P?L C 7 u.vedena 
též částka 50.000 Kč znamená to že uroky mohou prevysoval! s Jlshnou 
a vedlejšími závazky čá~tku 50.000 Kč: N~ní yš~.k .pod C 7 vložen~ zá; 
stavní právo pro pohledavku 50.000 Kc prevysu)'cl; Kdyby hyl sl!ravny 
názor nižších soudů, znamenalo by to, ze v poradl C 7 na druhe polo
vině nemovitosti připsané povinným na základě směnné smlouvy z~ dn~ 
15. října 1927 bylo by.vloženo práv.o zástav~í r;ro úr~ky a úro~y z uro~u 
z pohledávky, která vazne na prve polovlCl pnpsan: pOVlll?ym, n~ za
kladě kupní smlouvy ze dne 25. července 1925. To vsak nem .mozne, ne
boť podle § 14 knih. zák. může býti zástavní právo zapsáno je;:" pro pe; 
něžitou částku číselně stanovenou čemuž by tak nebylo co se týce druhe 
polovice nemovitosti. Měl-li býti 'vklad pod pol. C 7 omezen na. určitý 
podíl nebo na určilé podíly, musilo to býti ."ý.sl~vně zapsáno v kmze P?
zemkové (§ 13 knih. zákona). Z toho vyplyva, ze pod pol. C 7 bylo v!e
l.eno na všech čtyřech čtvrtinách právo zástavní pro pohledavam spon; 
telny v R. jak bylO shora uvedeno a že další poznámka pod C 7 zn,am~na 
jen že má tato pohledávka pořadí C 3, ovšem jen co do 50.000 'Sc a Je~ 
co 'se týče polovice nemovitosti připsané povinným na základe kupm 
smlouvy ze dne 25. července 1925. 

čís. 10879. 

Obchodn! spojeni, při němž strany vstupují v různá právnl je~t1ánl, 
není o sobě právním důvodem pro jejich vzájemné závazky a naro!,y 
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z těchto jejich právních jednáni, nýbrž právním důvodem jejich závazků 
~ p~áv. jsou právě. je~ ona jej!Ch právní jednání. O takový poměr nejde, 
Je-h zakladem pravmho pomeru smlouva, z níž vyvěrají všechny pohle
dávky jako ~elek založený na ní jako na témž skutkovém i právním pod
kladu. Nesejde na tom, že bylo objednáváno a placeno zboží jež bylo 
podle oné smlouvy odebráno, v různých obdobích a že zboŽí to bvlo 
do~áván~ a účtováno také v různých obdobích. Pro zjištěni věcné pří
slusnosh soudu podle § 55, druhé věty, j. n. rozhoduje tu celá dosud 
nezapravená pohledávka z uskutečněných dodávek. 

Do usnesení odvolacího soudu, jímž byl zrušen rozsudek prvého 
soud!1 pro z~at~čnost, nemilže. si stěžovati odvolatel, jenž se v odvolání 
domahal zrusem rozsudku prveho soudu pro tutéž zmatečnost. 

(Rozh. ze dne 18. června 1931, R I 473/31.) 

!'Aajitel~ pivov~ru d~m~hali se žalobou, zadanou na krajském soudě, 
na zalovanych zaplacem 6.::> 19 Kč za dodané pivo. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i ce uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d k odvolání 
žalovaných zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením a odmítl 
žalobu. D ů vod y: Žalující strana opírá zažalovanou pohledávku o to 
ž~ byla se žalovaný~i v obchodníu; spojení toho zpúsobu, že podle ujed: 
nam ze,dne }5. kvet~a 1928 odeblrah. od ní žalovaní pivo, by je stočili 
do J:hv~ a, dale proda~~h, za uJednane a ihned splatné ceny a že podle 
vyuctovaUl ke dUl 24. r1Jna 1929 dluhují žalovaní žalující straně nedo
platek trhové ceny ca dodané pivo 6.519 Kč. Jest tudíž základem žalob
ního nároku kupní sml~uya mezi stra?ami p.okt;d se týče více kupních 
smluv mezI stranamI za JeJ1ch obchodmho spojem a nelze právem tvrditi 
že nárok žalobní vyplývá z úmluvy stran ze dne 15. května 1928 neboť 
tímto ujednáním zavázali se žalovaní k odběru piva za určitých ~mluve
ných pod?,ínek. Z, pte~ložené odběrnf knížky ~ z dopisů, jichž pravost 
byla uznana, vyplyva, ze za obchodmho spojem mezi stranami žalovaní 
pivo v rúzných obdobích u žalující strany objednávali že žalující strana 
objed?ávky vtřiz?~ala a částky odpovídající ?bjednávbm jménem kupní 
ceny zalovanym uctovala, takze jde o celou radu kupních smluv mezi 
stra?ul!'i. Strana žalující netvrdí, že mezi stranami bylo kontokorentní 
spoJ~m, a ~~ntok?rentu u;ezl stran31mi nebylo, neboť kontokorent před
pcklada vzajemne pohledavky, kdezto v souzeném případě zapisovalo se 
~o ?dběrní vknížky" co žalovaní z jednotlivých dodávek piva dluhují a 
Jake na to zalovanyml byly konány splátky. Kdežto jednotlivé kupní 
ceny podle odběrní knížky nepřesahují 5.000 Kč, nemohla žalující strana 
spojiti tyto nAroky v jedné žalobě s tím účinkem by se mohla založiti 
příslušnost sborového soudu (§ 227 c. ř. s. a § 104 druhý odstavec j. n.). 
Ustanovení § 45 prvý odstavec j. n. nelze v spuzeném případě použíti 
poněvadž soud prvé stolice se otázkou příslušnosti vůbec nezabýval ~ 
o ní nerozhodl. Pokuj žalující strana mluví v žalobě o vyúčtování ke dni 
24. října 1929, šlo < o úkon jednostranný provedený stranou žalující sa
motnou, na nějž následoval dopis žalované strany ze dne 4. října 1929, 
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v němž žalovaná strana uznává dluh jen částk<:u 4.32~ !Zč, v ~~dy zase 
částkou pod 5.000 Kč, a, pokud jde? okolnost,. ze v v meS1Cl fljnU 1929 
žalovaní proti spolužalobci Vladimlru SCh-OVl a svedkovl AI01~U Š-Oyl 
uznali správnost vyúčtování a zažalovaného zústatk": a pr?hlaSlh, ze 
dluh ten vyrovnají, prokázáno byl? svědkem AI01~em vs:~m, ~e toto pro
hlášení učinil jen žalovaný Frantisek S., proh nemuz nzem ve vsmy~}~ 
§ 159 c. ř. s. a § 7 konk. řádu bylo přerušeno, a nebylo ~tra~ou zalu)'cl 
tvrzeno, že S. v té příčině jednal jako plnomocník druhych zalovany~h. 
Za tohoto stavu věci byl rozsudek vynesen soudem, ktery am vyslovnym 
dohodnutím stran nemohl se státi příslušným pro tuto rozepn a bylo 
proto k odvolání usnésti se ve smyslu § 477 čís. 3 c. ř. s. tak, jak výše 
uvedeno. 

N e j v y Š š í s o u d k rekursu žalob~ú, z!ušil n~padené usnesení a 
vrátil věc odvolacímu soudu by o odvolam zalovanych znovu rozhodl, 
nepřihlížeje k clomnělému d~vodu zmatečnosti; rekurs žalovaných od
mítl. 

Důvody: 

Odvolací soud má pravdu v tom, že obchodní spoJení,o při němž s~r~ny 
vstupují v rúzná právní jednán~, není ~.sobě pr~vl!,mduy~dem ?ro)eJ1~h 
vzájemné závazky a nároky z techto jejlcvh )ednam,.nybrz ze, pr~v.mm ,d,:
vodem jejich závazkú a práv jsou práve jen ona JejIch pra,,-m JednaUl. 
V témž smyslu uznal také nejvyšší soud vev své,? roz~bdnutí ,Čl~. 9709 s~; 
n. s. že obchodní spojení toho obsahu, ze zakazmk odeblra po delsl 
dobd od obchodníka zboží na úvěr, není samostatným právním dúvodem 
pro pohledávky a závazky z t~kovéhoto práv,;ího poměr~. ~ však o v

ta-
kový poměr tu nej de. V souzenem sporu Jest zakladem pravUlho pomeru 
jen smlouva ze dne 15. května 1928. Z ní vyvěrají všechny pohledávky 
jako jednotný celek založený na ní jako, na .témž,e skutkovém. a pr~:,n.ín: 
podkladu. Nesejde na tom, že žalovam obJedna~ah a Qlat~h Zb~Zl, ]~~ 
podle řečené smlouvy odebrali, v různých obdoblCh, a ze zvalobc}. Z~OZl 
to dodávali a je účtovali taktéž v různých obdo,bích, neboť, slo, Qf1 vsem 
tom jen y dílčí obje~návky, o .d~dávkYv31 ?, ~p~atky, .Odpovlda)'~l onomu 
základmmu smluvmmu ulednam a smeruJ1C1 Jen k Jeho spinem. ~oz~o
duje proto pro zjištění věcné příslušnosti soudu podle § 55, druhe vety 
j. n. celá dosnd nezapravená pohledávka z uskutečněných dodávek, tak~~ 
pro žalobu, o niž tu jde, věcně příslušný jest sborový soud. Bylo tUdlZ 
rekursu žalobců vyhověti. 

Rekurs žalovaných musil býti odmítnut. Žalovaní navrhli v odvolání 
z rozsudku prvé stolice, by rozsudek byl zrušen p~o zmatečn~st ?~dle 
§ 477 čís. 3 c. ř .. s. Odvolací soud :,yhvo~ě1 nal?advenym us~~semm JeJlc~ 
návrhu. Žalovaní nejsou proto opravnem proh nemu Sl stezovaÍ1, neb~I 
plyne z povahy opravného ,prostředku,v že, s~ jím muže. do~o~~vah na~ 
pravy jakýchkoli rozhodnuh aneb opatrem Jen ten, na Jehoz ujmu !at~ 
bez jeho vúle neb proti ní vyzněla, nikoli však ten, jehož návrhu JImI 
bylo vyhověno a jehož proto jest postaviti naroveň osobě, jež se oprav
ného prostředku platně'vzdala (sro\' §§ 472, 526 c. ř. s.). 
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čís. 10880. 

. Zaháje~í .úl?adkovéh.o ří~ení jest překážkou povolení exekuce na 
upad~ovo jm~m. ~hos~ejno, ze exekuční návrh byl podán před zaháje
mm upadkoveho nzenl. 

(Rozh. ze dne 18. června 1931, R I 481/31.) 

Sou~ p!,yé. ~tolice povolil dne 21. března 1931 proti Juliu 
P-OVI, na Jehoz Jmenl byl dne 4. března 1931 vyhlášen úpadek exekuci 
na pohledávku. Exekuční návrh byl podán dne 27. února 1929. R e. 
~y r sní . ~ o u d exe,~uč~í pávrh zamítl. D ů vod y: Podle § 10 konk. 
radu nemuze po ~ahaJe!11 upadku býti nabyto soudcovského zástavního 
ne?o uspokoJova,~lho, p,rava k yě::~m ~ál~žeF.cím do úpadkové podstaty 
a Jest proto zaha Jene upadkove nzem prekazkou I pro povolení exekuce. 

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

Důvody: 

pov.olací rek~rs, se odkaz~je na správné důvody napadeného usne
s~m! Jez yyh}~~UJI zakonu a veci a jsou v souladu s ustáleným rozhodo
vamm neJvy~~~ho soudu. Neprávem poukazuje v této příčině dovolací re
kur~!1t k z:delslm~ Tozh~~nutí ~veřejněnému v Sb. n. s. čís. 2906, kde šlo 
o ynpad .l.my! tohz o pnpad,.~e vymáhající věřitel na dlužníkově jmění 
pred, zahaJem~ ~yrovnacl~o nzem nabyl zástavního práva. Že jde o po
hledav~u prvm tn?y, nem patrno z exekučního návrhu, jest však pro po
sou~e~1 vecI. b~z, vyz!1am~ .. Po.!md ?ov,olací rekurent na podporu svého 
0l?acneho ml~~1 ~d~razl!uJe, ze pravm názor rekursního soudu mohl by 
ves!l.k z!1euZ1vam predpl~u § 10 konk. ř. tím, že by dlužník některému 
~ ve~ltelu poskytl s.m~uv~1 právo zástavní a druhému věřiteli, který sou
c~sne P?dal e~~kucm navr~, by nebylo možno, by dosáhl podobných 
v~h?d, Jako ve~ltel smluvm, stačí podotknouti, že by tu nešlo o zneuží
yam y~ta:lOve~1 ~ JO ~o~~ .. ř;, nýb~ž po případě o odporovatelné právní 
J,ednam, cemuz ,zákon ~el! pnym. zpusobem. Ze vymáhající věřitel zaplatí 
upadcI nad to ut.r.~ty; J,est Jen ~~sledkem toho, že podal návrh, jemuž 
vzhledem k vyhlasem upadku JIZ nemohlo býti vyhověno. 

čís. 10881. 

Odklad exekuce. 
V.případec~, kde nebezpečí.podl~ § 44, prvý odstavec, ex. ř. jest 

s dalsm~ vedemm exekuce nutne spojeno, nemusí povinný v návrhu na 
povolem odkladu exekuce aní tvrditi, že toto nebezpečí tu jest. Tak jest 
tomu při exekuci vnucenou dražbou nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 18. června 1931, R I 500/31.) 
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S o udp r v é s t o I i c e povolil odklad exekuce vnucenou dražbou 
až do pravoplatného rozhodnutí oposičního sporu. Rek u r sní s o u d 
zamítl pro tentokráte návrh na odklad exekuce. D ů vod y: Podle § 42 
ex. ř. může býti odložení ~xekuce povoleno z důvodů tamže výčetmo 
uvedených (Právník 1916 str. 235 sb. n. s. čís. 9121}, nemá však býti 
podle § 44 ex. ř. povoleno, není·li spojeno pro žadatele s nebezpečím 
majetkové újmy nenahraditelné neb těžce napravitelné. Kdyby však od
klad exekuce !Lohl ohroziji uspokojení vymáhajícího věřitele, může soud 
povolení učiniti závislé na tom, by dlužník dal straně vymáhající ,dosta
tečnou jistotu, že její vykonatelný nárok bude uskutečněn (§ 162 j. ř.). 

Dlužník žádající za odklad exekuce nemusí sice zvláště osvědčovati, že 
by mu výkonem exekuce byla způsobena nenahraditelná neb alespoň 
těžce napravitelná škoda, musí však v návrhu alespoň tvrditi a dovozo
vati, že nebezpečenství podle § 44 prvý odstavec ex. ř. tu jest a jest pak 
na soudu, by podle celého stavu věci spravedlivě uvážil, zda skutečně 
navrhovateli nebezpečí takové újmy hrozí (viz sb. n. s. čís. 9027, 1760). 
V souzeném případě povinná strana žádá o odklad! exekuce jen na za
kladě rubriky o podání žaloby oposiční, aniž se v návrhu vůbec o nebez
pečí jí hrozícím zmínila, a z předložené rubriky vť1bec na takovéto ne
bezpečenství usuzovati nelze. Za těchto okolností není tu zákonných 
předpokladů pro žádané povolení odkladu. 

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

Důvody: 

Podle ustálené praxe nejvyššího soudu netřeba osvědčovati nebez
pečenství předpokládané v § 44 prvý odstavec ex. ř. v případech, kde ze 
samého exekučního spisu lze seznati, Že zamítnutím návrhu na odklad 
exekuce by povinné straně vskutku mohla vzejíti majetková újma nena
hraditelná nebo těžce napravitelná (Sb. n. s. čís. 1760), a stačí v,tak07 
vých případech již tvrzení, že nebezpečí tu jest (Sb. n. s. čís. 9027). Ale 
z toho neplyne, že tohoto tvrzení jest nezbytně zapotřebí i v případech, 
kde toto nebezpečenství s dalším vedením exekuce jest nutně spojeno, 
jakž tomu jest právě v tomto případě, kde jde o exekuci vnucenou draž
bou nemovitosti a· kde by dalším vedením této exekuce pozbyla pDvinná 
strana pro vždy svého vlastnického práva k nemovitosti a utrpěla by tím 
újmu nenahraditelnou. Žádati i v takových případech alespoň tvrzení, že 
nebezpečí tu jest, znamenalo by lpěti na formalitě a právě proto nelze 
míti za to, že by takový postup, pokud se týče takový výklad zákona vy
hovoval zákonodárcovu úmyslu. Případné ohrožení uspokojení vymáha
jícího věřitele nebrání povolení odkladu, a jest zůstaveno vymáhajícímu 
věřiteli, by učinil návrh na zřízení jistoty podle § 44 druhý odsta· 
vec ex. ř. 

i.' 
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Pojišťovací smlouva. 

Byl-Ii proti povinnému ručení pojištěn majitel cementového podniku, 
nebyl pojistkou kryt úraz při hloubě"í studny, třebaže sloužila podniku. 

(Rozh. ze dne 18. června 1931, Rv I 877/30.) 

Zal obce, majitel podniku na výrobu cementového zboží, pojistil se 
u žalované pojišťovny proti zákonnému povinnému ručení za osobní 
škody ze zdroje nebezpečí jako podnikatel oné výroby. Zalobce, roz· 
hodnuv se dáti vykopat studnn, nechal při hloubění studny pracovati 
svého dělníka Josefa Ř-a, při kteréžto práci dne 4. ledna 1929 se pře· 
trhlo lano, které táhlo pomocí rumpáln vědro, naplněné štěrnou a hli
nou a vědro pak zasáhlo na dnu pracujícího Josefa Ř-a, který ntrpěl 
těžká zranění, jimž podlehl. Manželka nsmrceného domáhala se na ža
lobci náhrady .škody. Zalobou, o niž tu j de, domáhal se žalobce na žalo
vané poji.šťovně, by bylo zjištěno, že žalobci přísluší podle pojišťovácí 
smlouvy právo, požadovati na žalované, by až do výše pojistné sumy 
pojistkou stanovené nahradila žalobci vše, co tento podle zákonných 
předpisů bude povinen platiti z důvodu, že dne 4. ledna 1929 utrpěl 
dělník Josef Ř. v žalobcově studni na jeho dvoře smrtelný úraz, zejména 
též nahraditi mu náklady sporu o náhradu škody zahájeného proti ža
lobci manželkou usmrceného, - že žalovaná je povinna to uznati a po. 
jišťovací smlouvu dodrželi. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i ce ža-

. lobu zamítl. D ů vod y: Spor rozhoduje především zodpovězení otázky, 
zda úraz, o něž jde, jest pojištěním kryt vzhledem k tomu, že - jak 
dovozuje žalující -, jest zřízení studny v nejužší souvislosti s podnikem 
na výrobu cementového zboží a jeho součástí, či zda není kryt úraz po
jištěním vzhledem k tomu, že se, jak dovozuje strana žalovaná, nestal 
při výrobě cementového zboží, nýbrž při kopání studny, která k výrobě 
tohoto zboží vůbec nepatří. Soud shledává tento výklad za správný a 
osvojil si jej. Jde o právní otázku, k jejímuž řešení lze přikročiti na zá
kladě nesporných skutkových okolností. I když jest správné, že k provo
zování výroby cementového zboží, která, jak soudu jest známo, vyžaduje 
větší množství vody, jednak k mísení cementu, jednak k docílení jeho 
větší pevnosti ponecháváním zboží ve vodě, - jest potřebí studny není-li 
jinaké vody -, nevyplývá z toho ještě správnost tvrzení, že k provozování 
výroby cementového zboží jest potřebí zřízení, totiž prohlubování studny 
samým podnikatelem cementové výroby. Jest tu zajisté rozeznávati. Pro
hlubování studny nelze shrnouti pod úkony, jež se při výrobě cemento
vého zboží pravidelně vyskytují a i kdyby šlo o zřízení dalších studní, 
nelze mluviti o opakování takovýchto úkonů v tom smyslu, jako se opa
kují úkony výrobní, ze kterých sám produkt výroby vzniká. Jde zkrátka 
více méně o investice. Toto rozeznávání nabývá váhy, vezme·li se zřetel 
na to, že živnost studnařská jest podle § 15 čís. 6 živn. ř. živností kon
cesovanou a že tedy na provozování této živnosti jest zúčastněn v~řeiný 
zájem. Jest též na bíledni, že s prohlubováním studní jsou spojena větší 
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nebezpečí. Jest tudíž fisiKospojené s podnikáním takové práce mi!fllJ 
hraníceiisika, které jesfspójěho spÓďnikemnavýrobu cementoveho 
zboží, jehóž tisikJď chce míti pojištěno návrh'odpovídající!1a otáz~~, 
kde. a jaké . podniky' se 'provozují, slovy: >'výroba· cemefitoveho. Z.~OZI<é 
a které jakožto zďroj nebezpečíuvádívýslóvně pojistka,z~mupcse 
jakožto o dalším zdroji nebezpečí, o vlastnosti pojištěného jakozto Jezdce 
na kole bez moton!} to tím Více, an žalobce V dotazníku, ~ kterýž v tomto 
kuse jest považ()vati za c,elek, k ótá~ée16,přeje-li si býtinay'rhovatel 
pojištěn pro neliézpeč.í V předcMzích'otázkáchneuvedené, neuclO.Il pro
hlášení, . nýbrž otázku. hézodpd"eděL ,.'. §. 8 po1mínek .. ~stanovule .r~o 
všechna 'oz,ií.ámení a prol)lášehípís~mfiou ·formu z~ ,závaznou. vN etfluz~ 
tedy na posuzováhí případu Jzměhítiilic,že zalobce"zástuptům zalovane 
při uzavíráhí smlouvy ózna:moval, že při výrobě cementového zboží se 
»užívá«studny, a že ~ro: výr?bu~i zřídl: ješthtudnL další ajaké pro, 
hlá,šeriizástupci žalovan.é o~ro~~~hu, ruč.eni uči~~~i, n~hl~dí~ ~m k t0l!1Ui 
že pr0hlášéní, podl~nehozB0"Jls~ou Jsou'POpstě!l1 delnlCl ~a kazd~ 
tíťaz" klet;Ý ·Se jim u' za]ob~e prihod"!:fiel~e vy~ladaÍ1V; t~msmy~.lu, k:~ry 
žalující by tUusnad pr!kla?al~ atlzalo~,c~ anr netyr?l, ze"se err, zmr~ce 
o zřízení sfudhě'prohlašem·predcháze]1cl,' "- 'Znllfill o tom, ze on sam 
studnu prohloubí. Rozhodným Tést jen obsah smlouvy samé. Nepadá 
tedy naváhuzC!~'seŽalobce...J jak tvi'dí ~uobře vyznáv kopání 
studní zda okolnosfta10b'ylil zJištěha v'trestnítfl'řízenf, zda vykopávání 
studní' o sobě, prov<Í.dHi se. člověkenivěciobeznalým, . není ne~ezpeč;
nější, než vyrábě~í ce.mentoyého ~bozf, a 'poslézeam to, co delmcka 
úrazovna uznala a co· 'iiduznála:škoda vzhikla z risika, které· smlouva 
pojišt'ovad nekryla. O·d v ó,la cf sQ uďnápadený rozsudek potvrd]!, 
Dů vod y:. Soud .prV'ésfolic~ srfáýn~fešil předé~šíih otázk~, z?a ~n' 
zení studny, jež pt~d~evz~al "zillob.ce, Je.st~ryto P'?Jlst~ou,a~pr<lv~e a 
obšírně odůvodnil zavet, ze$kodl) v sQuzel).eltl pnpade vZmkla z~~~lka 
pojišťovací smlouvoiinekiýtého. Néčetl-li žalobce, svého. č~su POJISť6; 
vad podmínky, kdyžsenávrhsdě1ával, jde o: přihodu v J~h~ vlas~1 
osobě kterou sÍ musí$ám.zodpovídati. Tato liknav~st spada ~~~ sp~se 
na jeho vrub, an p"odľe·návrhU·pojišt'b,,:!,;fho žálobce j~stě zvl~ste .s~~m 
podpisem dne 23. května 1925. potVf!:ii!, ze mu byly vseobecne pOJ~sťo
vací podmínky předány ještě' před· účiněním' návrhu'. Podle § 8. vseob; 
poj. podmínek, kde podle tučného na.dpisu se poiedn~vá o píser;r?e !or?1:' 
prohláš.ení obou stran, byla pro, vs~cJrna ?zn~m~m a l?rvo~lasem, jez 
podle zákona nebo podle smlouvy mela bytr cmena POJlstel!cem proh 
společnosti vymíněna forma písemní a vsechny snad od te~hto pod
mínek odchylné úmlnvy neb jinaká, zvlá~tníl!j~éná!1í byly ]~n tehdy 
platné, vydala-li o hich ~polečnost pls,emne prohl~s:~L .. Mlm.0 to k liod~ 
č,: 21, návrhu žalobce vubec neudal, ze se stalo Jeste· Jmake ~stanov~!,~ 
na toto pojištění se vztahující, ba ani k boduč.16 nepodotkl, ze ~amysh 
sám osobně si zříditi další studnu. Soud prvé stolice v nap~denen;. ro~
sudku vzal jako soudu známou spotřebu většího množs~ví vody ~n vy: 
robě cementového zboží a také žalovaná společnost Jako odpurkY!le 
odvolatele uvádí jako nepochybné, že. žalobce při svém POd~lku p0!ře· 
buje vodu. Od opatřování, od donášení a od čerpání potřebne V??y Jest 
již podle přirozeného pojmu činnosti výroby cementového ZbOZl roze· 
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znávati opatřování a vykopávání nádržky, jímky na vodu (studnv). Jest 
také přihlédnouti k tomu, že výroba cementového zboží jest podle zá
kona ze dne 17. března 1927, čís. 49 sb. z. a n. živností řemeslnou kde 
se požaduje jen průkaz způsobilosti podle § I (2) živn. ř. (§§ n'-14 
živn. ř.) a správně procesní soud poukazuje k tomu že živnost stud
nařská test živností koncesovanou (§ 15 čís. 6 živn. ř.), kde z veřejných 
ohledů Jest provozování. odvislé od zvláštního povolení (§§ 15 až 24 
živn. ř.). Právě z předmětu zkoušky mistra studnařského podle § 5 
mi~·v n~ř. ze dne 2v~' p~osince 18~3" č~s. 195 ř. zák. jest zřejmo, jakým 
zvlastmm nebezpeclm JSou vykopavam studen a jich opravy podrob~ny 
a jakých zvláštních odborných znalostí proti řemeslným živnostem se 
vyžaduje na těch, kdož se chtějí zabývati studnařstvím. I sám žalobce 
rozdíl ten aspoň potud uznává, že tvrdí, že vykopávání studní prová
dí-li se člověkem s tím obeznalým, není prý nebezpečnější než' výroba 
cementového zboží. Avšak právě z řečeného jest zřejmo, že zřizování 
studny není kryto výrobou cementového zboží, nýbrž jest činností zvlášt
ního druhn, spojenou s různými nebezpečími při hloubení, roubení vy
zdívání a opravování studen, která jest výrobě cementového zboží' cizí. 
To také vysvítá ze souzeného případu, kde podle vlastního přednesu 
žalobcova šlo o vykopání studny 7 m hluboké a kde pro přetržení lana 
spadlo vědro na dole pracujícího Josefa R-a a smrtelně ho zranilo. Tím 
nejpádněji jest dokázáno, že žalobce nedovedl při oné vykopávce šetřiti 
všech nutných opatrností. Zodpovědění otázky čís. 15 písm. g) v návrhu 
a nevyplnění hned následuíící otázky čís. 16 pnykazuje dostatečnou mě
rou, ~ev si ža!?bce, nep~ál pojištění jinakého nebezpečí, a, pomýšlel-li 
skutecne na zn zem nOVe studny, kterou po třech letech začal I,ro nedo
statek vody na podZim 1928 pociťovaný, bylo na něm, by - jak- již 
svrchu uvedeno - mínil-li, že výroba, vykopání studny, patří k výrobě 
cementového zboží, toto zvýšené nebezpečí žalované společnosti ozná
mil a vyčkaLjejí potvrzení. Soud prvé stolice proto správně vystihl že 
nelze prohlubování (tedy i vykopávku) studně shrnouti pod úkony které 
se při výrobě cementového zboží pravidelně vyskytují a že nejs~u vý
mbními úkony, ze kterých vzniká sám produkt výroby. 

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

Ouvody: 

P.ojištěn pebylv pod?ik, nýbrž. žalobce Jako pod!;ikatel cementovélw 
podm~u, ~ Jehkoz s hmto podmkem nem o s o b e spojeno hlouhění 
stud!}l, pravem dosp~ly !:ižší s01!dy k závěru, že úraz, který se přihodil 
delm~u, Jvosefu R-ovl pn hloubení studně, nebyl kryt pojistkou o niž 
se oplra zaloba. Ne~ylo 'proto tř~ba zjišťovati, zda si žalobce v~du pro 
podmk nemohl opatnh ]lnak, n~z ze studní, a ,~yl? spíše na něm, by, 
pakl:. ton:u ,tak bylo, dval, se POJIS!IÍl Iv pro ~vlastm nebezpečí, spojené 
se znzovamv~ a hlou,bemm studm, c.?z neuclDIl, ponechav otázku uve
denou pod CIS. 16 navrhu nezodpovezenou. Nebylo zapotřebí důkazu 
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znalci k posouzení toho, že hloubění studní zahrnuje v sobě větší ne
bezpečí, než výroba cementového zboží, ano to plyne již z úvahy, že 
výroba cementového zboží jest živností řemeslnou, kdežto živnost stud
nařská jest živností koncesovanou, což, jak správně dolíčil odvolací soud, 
má svůj důvod právě ve zvláštuích nebezpečích spojených s jejím pro
vozem. Výklad, který dává odvolací soud § 8 všeobecných pojišťovacích 
podmínek, jest správný, a nebylo proto třeba zjišťovati, zda a jaká ústní 
prohlášení učinil při sepisování návrhu zástupce žalované strany. Do
volání v této příčině marně poukazuje na příslušná ustanovení občan
ského zákonníka, jež platí jen, pokud strany neujednaly nic jiného. Věc 
byla posouzena bez právního omylu a stačí v této příčině odkázati na 
správné důvody napadeného rozsudku, k nimž vzhledem ke zpusobu 
provedení dovolání a vzhledem k tomu, co výše uvedeno, netřeba již nic 
dodati. 

čís_ 10883, 

Domáháno-li se na právním zástupci náhrady škody proto, že byl 
opravný prostředek .leho zaviněním podán opožděně, nesejde na tom, 
zda by opravný prostředek viibec podaný byl měl úspěch, nýbrž záležl 
jen na tom, zda opravný prostředek skutečně, ovšem opožděně, podaný 
byl by měl podle obyčejného běhu věci úspěch. 

(Rozb. ze dne 18. června 1931, Rv II 317/30.) 

Žalobkyně domáhala se na žalovaném notáři náhrady škody, ježto 
zavinil, že v jejím sporu bylo podáno jiným právním zástupcem odvo
lání opozděně. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, 
N e j vy Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

důvodech: 

Jde o to, zda povstala žalobkyni tím, že podala zaviněním žalovaného 
do rozsudku prvního soudu odvolání opozděně, škoda v nynějším sporu 
uplatňovaná, jinými slovy, zda jest příčinná souvislost mezi zaviněním 
a škodou. To má ten význam, že při řešení této otázky záleží jen na 
tom, jak správně vystihl první soud, zda mohlo míti podle obyčejného 
běhu věcí úspěch právě ono odvolání, které podala žalobkyně. žalob
kyně klade důraz na to, že požaduje náhradu .škody na žalovaném z dů
vodu, že jeho zaviněním bylo toto odvolání podáno pozdě. Nezáleží tudíž 
na tom, zda by odvolání podané vubec žalobkyní proti rozsudku bylo 
mělo úspěch, nýbrž zda odvolání jí skutečně podané, ovšem opozděně, 
hYlo by mělo pro ni podle obyčejného běhu věcí příznivý úspěch. V tom 
směru se však dovolání marně pokouší dokázati, že odvolání podané 
žalobkyní by bylo mělo věcný úspěch. 
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Zavázal-Ii se prodatel nemovitosti kupiteli k výmazu nepřevzatých 
břemen, nebyltohoto závazku sproštělt tím, že nebylo při dřivějším pře
vodu nemovitosti ha prodatele nedopatřením knihovního úřadu převe
deno bremeno váznoucí na nemovitosti, aniž tím, že se kupítel při napo
tomní opravě přenesením břemen proti opravě té nebránil. 

(Rozh. ze dne 18. června 1931, Rv II 362/30.) 

Žalovaný koupil roku 1926 od Emilie K-ové némovitost, jež byla 
odepsána z vložky čís. 20 a připsána do vložky čís. 67. Opomenutím 
knihovního úřadu se stalo, že .z.vložky čís. 20 nebyla' přenesena do 
vložky čís. 67 břemena, o něž tu jde. Roku 1927 prodal žalovaný žalob
cům usedlost čís. vl. 67 a zavázal se, že dá všechny dluhy a břemena 
y<\zn9ud na prodaných nemovitostech a kupiteli výslovně k zastupování 
nepřevzatá. knihovn.ě vymazati. ysnesením' soudu ze dne 9. června 1928 

. byla břemena,o. něž tu jde, přel)esena' z'. knihoviIí vložky čís. 20 do 
~nihovní vložky čís. 67. Břemena ta nebyla kupiteli výslovně převzata. 
Žalábou, o niž tu jde, dQmáhalise kupitelé na žalovaném; by byl uznán 
povinným dáti provésti' knihovní výmaz břemen, uvedených v žalobě. 
O ba niž š í s o udl' uznaly podle žaloby, o d vol a ci s o u d 
z těchto d ů vod ů: Rozhodující v souzeném případě jest, že břemena 
uvedená v žalobě skútečně vázla na pozemcích žalovaným v roce 1926 
koupených; že nebyla současně přenesena do nové vložky, stalo se ne
práyem jen opomenutím.Jvrzení žalovaného, že při koupi aniž při dal
šímprodeji nemovitostí nevědělo těchto.břemeriech,jest vzhledem na 
publlcitu k;nihy pozemkové naprosto bez význámu: Břemena, jež znedo
patřeTIí nebyla přetiesena, pezanikla próto na odepsa'ných částéch zatíže
ného tělesa knihovního, nýbl'ž poškozený oprávněný, zvláště an, jak třeba 
usuzovali z celého skutkového děje, nebyl o bezbřemenném odloučení 
nemovitosti uvědoměn, může podle §, 62, kn. zák. až do uplynutí vše
obecné lhtlty promlčecí uplatniti proti žalovanému své právo. I další 
okolnost odvola,telem uplatňovaná, .že při přenesení břemen do vložkv 
čís. 67 bylyzatíženy i další původ,něbřemeil prosté pozemky, jest bez 
významu. Jest to je!] bezprostřední následek zásady oS 3 knih. zák., jakož 
i. toho, že žalovaný. dal. pozem!j:y, jeŽ se odlučovaly, sám zapsati do 
vložky.čÍs. 67 již tu jsoucí, po případě nic proti tomu nenan1Ítal, ač!inl!; 
jak . bylo již uvedeno, nemohl J1evěděti, že pozemkY jsou zatíženy. Bez 
podstaty jest i další názor žalovaného, že žalobci nemuseli souhhsiíi 
s přenesením závady a, spokojivše se s tím, že nemaií právo žádati na 
něm výmaz závady. Proti tomu stačí poukázati' na ustanoveni § 64 ko. 
zák., z něhož jest zřejmo, že žalobci podle jasného stavu věci nem0bli 
se opravě chyby přenesením břemena důvodně a s naději na úspěch 
brániti. Žalovaný může si na to tím méně stěžovati, an jemu, jak bvlo 
již uvedeno, správný skutečný stav nemohl býti neznám. Z téhož dů
Vodu jsou nevhodné také jeho právní vývodv, poukazující na ustanovení 
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§ 915 obč. zák. Správné jest posléze I zjištění a názor prvního soudu, 
že výmaz v žalobě žádaný nikterak nemůže býti pokládán za plnění 
o sobě naprosto nemožné, třebas bude spojeno s jakýmisi potížemi a 
vyžádá si ovšem také přiměřené hmotné oběti. 

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

Důvody: 

Po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) odvolací soud, ~znav ža].i'
vaného povinným k výmazu břemena zapsaného na nemovltostec~ z~
lobců vl. čís. 67 nepochybil. Jest zjištěno, že se žalovaný, prodavaJe 
nemovitosti vložka čís 67 žalobcům zavázal břemena žalobci nepře
vzatá k ni~ž patří i břem~no, o něž jde, vymazati. Že řečené nemovi
tosti ~ebyly zmíněného břemene prosty, i když na ně břemeno to z r;e
dopatření knihovního úřadu při odpisování z vložky čís. 20 nebylo pre
neseno, dovvdil již případně odvolad soud. Z ne~opatřer;í kr;ihovníh~ 
úřadu žalovaný těžiti nemůže a rovněž nemůže s~ zaloyany sve.8mluvn~ 
povinnosti k výmazu sprostiti poukazem k tomu, ze se zalobcl pn oprav~ 
(§ 104 knih .. zák.) ohledně přenesení břemen do vložky 6s. 67. p!oh 
opravě nebránili. Žalobci neměli ani důvodu am povmnosh oprave te se 
brániti. Okolnost že ve vložce čís. 67 jsou zapsány i pozemky od mlýna 
vl. čís. 20 neode'psané za nichž břemeno, o něž jde, původně nevázlo, 
není důvodem pro kt~rý by žalovaný nebyl povinen k výmazu, neboť 
okolnost ta ne~í požadovanému výmazu na překážky. Důkaz naprosté 
nemožnosti břemena vymazati se žalovanému nepodařil. 

čís. 10885. 

Předpokladem žaloby podle § 14~5 O?č'v z.ák~ .ies! neJen, že _St; za
mýšlený dovolený výsledek nedos!avll, nybrz I, ze duvodem pinem byl 

. právě tento zamýšlený výsled~k, ať již, výslovně nei?<> z povahy toho 
kterého poměru plyuouc! a obema stranam poznatelny. 

žaloba podle § 1435 obč. zák. nemá mimo jiné případy místa jen 
tehdy, pakli ten, kdo dal něco druhém~! ač taJI ?č.inil t~ž vzhledem 
k předpokládanému účelu, ani se o tomto ucelu nezmmtl, am ho neozna
čil způsobem příjemci znatelným, nýbrž jen vniterně se jím obíral. 

(Rozh. ze dne 18. června 1931, Rv II 88/31.) 

Postupitelka žalobkyně, Eva K-ová, žil~ ve společné v ,!or;;ásnosh s~ 
svým bratrem, žalovaným, a konala pro neho prace, zacez Jl ~alovany 
slíbil, že dá postoupiti jí anebo jejím dětem domek. Ža}ovan~ vsak Dro
dal dům jinému a žalobkyně jako postupmce Evy K-ove domahala se na 
žalovaném z důvodu kondikce zaplacení nákladů, jež Eva K-ová vyna
ložila na výživu žalovaného, a za práci pro něho konanou. Žaloba byla 
zamítnuta s o u dy v .š ech tří s t o I i c, N e j V Y š š í m s o ude ln 

z těchto 
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důvodů: 

."'" . Předpokladem žaloby condictio causa data causa non secuta jest ne-
jen, ž~ s~ za;nýšl~ný dovolený yýsledek (causa futura honesta) nedosta
y[!, ~ybrz ~ ze duvodem pInem byl právě tento zamýšlený výsledek, ať 
J[~ vyslovne ne?o z povahy toho ~terého poměru plynoucí a oběma stra
na;n po:,natelny .. Chce:lt se tedy zalobce dodělati úspěchu, musí tvrditi 
v zalo}J,e a prokazah, ze plml ?b causam, a to za určitým účelem, a že 
t~nto ucel za~[kl nebo byl z!ll~rep. Nesprávný jest ovšem názor odvola
c[~o ;soudu, z~ k opodstatnem teto kondikce jest nutným předpokladem 
urctla a p!atna smlouva a že bylo povinností Evy K-ové by si vyžádala 
v tom smeru závazné p:?hlášen! ?~ žalovaného. Nezbytnou náležitostí 
kou-d[kce ob causam, o mz se op[ra zaloba jest totiž že to co bylo dáno 
vzhledem ~ ptedpoklád~~,~n;tu _ budoucímu' výsledku,' nesmí se zakládati 
~a ;sm!~uve obe ,stra~y v[z[c!. Zaloba podle § 1435 obč. zák. nemá mimo 
Jl?e pnpady m[sta Jen, !ehdy,yakli ten, kdo dal něco druhému, ač tak 
UC[?!l tez yzhledem k ucelu predpokládanému, ani se o tomto účelu ne
:mm[,l" am ~? neoz;načíI způsobem příjemci znatelným, nýbrž jen v my
slenkacr: se J[m ob[ral. V souzeném případě bylo však zjištěno že vše 
co K-ova plmla.pro sp,olečnou domáenost, neplnila ob causam a' nečinil~ 
~mmo o~l!!,~~d[, by, neco za !o dostala (domek pro své děti), ale proto, 
~e spolecne z[la s detm[ a svym bratrem, bez úmyslu žádati náhradu a 
ze plmla to na, společnou výživu všech. Ostatně o různých dluzích jež 
Z~p[ av[!a r,<-ova v roce 1929, nebylo ani zjištěno, že byly dluh žaiova
re,ho, n~brz ,placeny b~ly, ja.k vysvítá ze zjištění nižších soudů,Ypro spo
eenou , .. omac~lOst" takze l}eJde rovněž z toho důvodu o plnění ob cau

sam ve prospech zalovaneho. Co se týče částky 2.850 Kč jako anuit na 
d?mek, byl~, t~to sice vynaložena za žalovaného a měla by žalobkyně 
nart na Je]!, nahradu (§ 1042 obč. zák, plenární rozh. nejvyššího soudu 
ze ne 20. br~zna 1 ?31 PEes. 1285/30 čís. 10632 sb. n. s.). Přednokla
dem to~oto naroku Je~t vsak animus obligandi, jehož tu podle zjištění 
odvol~c[~o soudu. nem, a nebylo ani tvrzeno že K-ová tento nárok D~-
stouptla zalobkym. ' . - . 

čis. 10886. 

J~-!i na jedné. srn!uvni stra!1ě 'víc,e společníků, nemůže se domáhati 
spinem smlouvy Jen jeden z mch, nybrž jen všichni vespolek. 

(Rozh. ze dne 19. června 1931, Rv I 626/31.) 

Váda? T., právllí nástupce Adama T-a, domáhal se na obci K b 
ryla uznana, poymn?tl dodržeti smlouvu ujednanou roku 1871 :', ~ 
ovanou obcl s jedne a !iynkem Š-em a Adamem T-em s druhé ~~~~ za 
~í~j~~S ~ odZvzldbalI bzalobci p,achtovní smlouvu schopnou ke knit!ov~ 

. :, ~. a o a yla zamltnuta s o u d y \' Š ech tří s tol i c 
N e j v y s s [m s o ude m z těchto' , 
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důvodů: 

Prvý soud zamítl žalobu a soud odvolací nevyhověl odvolání žalobce 
a potvrdil rozsudek prvého soudu z důvodu uvedeného v § 890 obč. zák., 
poněvadž jest žalováno, by bylo uznáno, že žalovaná obec jest povinna 
smlouvu z roku 1871 uzavřenou mezi ní jako prodávající a Hynkem 
Š-em a Adamem T-em jako kupujícími, proti žalobci Václavu T-ovi jako 
právnímu nástupci Adama T -a dodržeti, jemu smlouvu pachtovní ke 
knihovnímu vkladu schopnou podepsati a odevzdati a že podle přednesu 
žalobního jde tu o nárok na vydání vkladní listiny, tedy o právo k neděli
telné věci, že jest tu více oprávněných k téže listině, která se vydává jen 
v jediném vyhotovení, že žalobce nedal jistotu uvedenou v § 890 obč. 
zák. a neprokázal souhlas právních nástupců svého společníka a proto 
že není jako právní nástupce jen jednoho z účastníků na sporné smlouvě 
sám k žalobě oprávněn. Dále podotýká odvolací soud, že i ohledně ná· 
raku na vydání listiny jsou právní nástupci Hynka š,a a Adama T·a spo' 
lečníky podle §§ 825, 888 obč. zák. a mohou splnění tohoto nároku podle 
§§ 828 a 833 obč. zák. jen společně uplatňovati. Soud dovolací shledává 
správným tento posléz zmíněný názor soudu odvolacího, neboť smluvní 
stranou v této věci jest na jedné straně žalovaná obec K., na druhé straně 
pak Hynek Š. a Adam T., nikoliv jen jeden z nich, nýbrž oba společně 
tvoříce tak jediný smluvní podmět. Plnění ze smlouvy nemůže proto na 
žalované obci požadovati jeden z obou společníků, nýbrž jen oba spo
lečně. Není tu případu § 890 obč. zák, poněvadž nejde o několik věřitelů 
a jednoho dlužníka, nýbrž o právní poměr, v němž jednou smluvní stra
nou jsou dva společníci, z nichž žádný sám o sobě nemůže na druhé 
smluvní straně požadovati plnění, nýbrž jen oba vespolek (arg. § 828 
obč. zák.). Nejde ani o plnění na straně žalované, které by osoby, jimž 
bylo slíbeno, byly výslovně oprávněny požadovati rukou nerozdílnou; nic 
takového ve sporu tvrzeno a prokázáno nebylo a proto nelze se odvolávati 
na ustanovení § 892 obč. zák., které v souzeném případě nemá místa 
Poněvadž tu není ani podmínky § 890 obč. zák., nebylo lze žalovanou 
uznati povinnou k soudnímu uložení listiny, o niž jde. Žaloba byla však 
správně zamítnuta, poněvadž žalobce není k žalobě oprávněn, nejsa sám 
ze smlouvy, o jejíž splnění žaluje, oprávněným (§§ 828 a 833 obč. zák.). 

čís. 10887. 

Zákaz podle § 382 čís. 5 ex. ř. se může týkati jen věci, které odpůrce 
chová a k jichž vydání směřuje nárok tvrzený ohroženou stranou nebo 
jí již přiřčený, nelze jej však vydati najmě co do věci, jež ohrožený sám 
chová pod vlastním uzavřením. 

Pouhým zákazem zcizení nelze zrušiti učiněné již prohlášeni spolu-
likvidatora, že prodal věci likviduj/cí firmy sám sobě. 

Tvrzenlm spoluvlastnictví, společnictvi a Sllolulikvidatorství nenl 
ještě osvědčen nárok navrhovatele na vydání věcí jemu samému. 

(Rozh. ze dne 20. června 1931, R 1 298/31.) 
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Emil P. navrhl jmé~em vlastním a jako likvidator firmy Josef F P 
P!O!I RIchardu P-O:'l, hkvidatoru téže firmy, prozatímní opatření z~po: 
vedl Rlcha!9u. ~:OVI zSI~o~ati věci ~á!e~ející firmě Josef F. P. v likvidaci, 
po~u~ se týc~ ]~]~m vereJnym spolecmkum Emilu P-ovi a Richardu P-ovi, 
~~Jmena ty,)ez JSou ~yedeny v seznamu čís. I žaloby, čís. 2 žalobv a 
c!s.} a) a CIS. 3 b) pnlohy: S o udp r v é s t o I i c e prozatímní ópa
třem povohl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

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

Důvody: 

. 1V!,ů~e jíti jen o ,zákaz podle čís. 5 § 382 ex. ř. a ten se může týkati 
Jen Ve<;l, ktere o.dpurce chová a k jichž vydání nebo dodání má směřo. 
va.1I narok ohro~enou stranou tvrzený nebo jí již přiřčený. Další od. 
mll~k~u ~ovole1..11 t~kové~o zákazu jest podle §§ 389 a 381 čís. I e~. ř. 
osye~c~m ohrozeneh.o .n~ro~u a osvědčení obavy, že by jinak soudní vy_ 
maham ~eb uskutecnem naroku, zejména změnou dosavadního stavu 
byl~ zmaren.? n,e~o zn~čně stíženo nebo že podle § 381 čís. 2 ex. ř, ta~ 
koveho o~atřem ]es~ !reba, by bylo zabráněno hrozícímu násilí neb by 
b~la odvracena m:OZI~1 ~enahraditelná škoda. Zákaz zcizení má se podle 
navr~u vztaho~ah ze]me!l.~ na věci uvedené v seznamu 1. a 2. žaloby a 
na v,ecI. uvedene v mventa~lv a posléze. na jiné věci, náležej ící firmě F. P. 
ktere vsa,k n<:vrhovatel bhze neoznacil. O těchto blíže neuvedených vě: 
ce~h ?em t?keam .tvrzen? a osvědčeno, že je odpúrce chová a že žalobce 
ma sam, at .oso~ne nebo ]~ko I!kvidator nárok na jejich vydání. O nich 
~.ebJlo tak~ ]~dna.no v 'prve ~tohci, návrh na prozatímní opatření v té pří
cme postr';lda UfCItosh, takze m~ již z. toho důvodu nelze vyhověti. Zá
kaz takovy nebyl ?y vykonatelny, nemel by účele a jako prázdné slovo 
bl. ne?1?hl POSI?UZlti skutečně k zajištění nějakého nároku. Pokud se 
týced V~CI !1veden~ch, v seznamu čís. I (barev a chemikalií) zjistil rekursní 
~ou , zkll~ c~ova sa;n navrhovatel pod vlastním uzavřením a že nevydal 

mm , lce zalov~?emu. Schází proto podmínka prozatímního opatření 
uye.dena v § 382 ~IS. 5 a ~ ex;. ř., detence odpůrcova. Má-li navrhovatel 
vecl ty pod ,vlast~l?1. ~za~remm a k místnostem klíče, nebw:le třeba zá
~azu zs~zem k za]lstem naroku na vrácení nebo na vydání těch věcí Po-
?~ stezovatel chce podle vývodú dovolacího rekursu zákazem zcizení 

tyvecI,v tomt? seznamu uve~ených čeliti tomu, že žalovaný prodal již věci 
~~m ,sobe, n~l~e tento )1ž vykonaný čin zrušiti pouhým prozatímním 

opa remm; Je ;recI sp~ru ,a rozsudku, by případná náprava byla zjednána 
al,l, P!oz~hmn!~ opatřemm nelze docíliti toho, k čemu má vésti rozsudek' 
býtyrz Ta ~a ucel Jen ~atímní.z~jištění toho, by rozsudek budoucně mohl 
" ~ vy, o~a.~. 'p?ku~ Jde o veCI uvedené v seznamu 2. a 3. a), jsou to 

,ecl, nalezeJlcl flr!lle Josef F. P. (likvidující společnosti) a věci uvedené r sr1~m~ 3 ?~ JS?U podle líčení stran příslušenstvím tovární nemovi
.o~, 1, era patn o~ema s!ranám, každému jednou čtvrtinou a z polovice 
JeJ!~h ~atce ~erezu. P-oye. Tato postoupila užívání své polovice na dobu 
sve o Zlvota uplatne obema stranám a po její smrti má polovice ta při-
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padnouti kromě stran j~ště. dvěma, i.iný~, ~ědic~m: O všech t~chto vě
cech není sporu o tom, ze zalovany Je UZlva a ze Je tedy chova. Jde tu 
však o to zda žalobce osvědčil nárok na jejich vydání a nebezpečí uve
dená v § '381 ex. ř. zalobce domáhá se vr~cení věcí, kte!é ~a!ovaný PTo
dal podle dopisú ze dne 26. dubna a 27. kvetna 1930, t. J. vm uvedenych 
v seznamu 1. a 2. z důvodu neplatnosti zcizeni, ale nedomáhá se v ža
lobě vrácení svršk~ uvedených v seznamu 3 a) a 3 bl, ne?olič~je,. že.i~ 
žalovaný povinen věci uvedené v seznamech 3 a) a 3 b) vrahl! hkvldacnt 
podstatě aniž žádá prozatímní opatření k zajištění nároku na vrácení 
oněch věcí do podstaty, nýbrž doličuje jen, že vzetí ~ěchto věcí žalova
ným do užívání jest bezprávné, protože se stalo bez Jeho sou~la,su .. Ale 
žalobce neosvědčil nárok na vydání. Jako spoluvlastník a spolecntk firmy. 
nemá nárok, by věci byly vydány jemu osobně. Ani jako li~vidator nemá 
nárok na vydání pro sebe, nýbrž pro podstatu. Proto tvrzentm spoluvla~j.. 
niclví společniclví a spolulikvidatorství není ještě osvědčen žalobcuv 
nárok na vydání věcí pro něho samého. Pokud se týče nároku na vrácen! 
věci uvedených v seznamu 1. a 2. do likvidační podstaty, tu, nehledí-h 
se ani k tomu, zda tím, že žalobce nechal bráti zásoby pro provoz, ne
projevil souhlas s jejich upotřebenínl (jak tvrdí žalovaný, proto~e prý. se 
žalobce vyjádřil, že je rád, že žalovaný tak uČinil), není rovnež osve9-
čen nárok likvidační podstaty na vrácení, proto, že není osvědčeno, ze 
žalovaný jako likvidator jednal proti smyslu likvidačního příkazu, když, 
zahajuje provoz továrny na vlastní účet, začal užívati tak~ věci, patří" 
cích do likvidační podstaty. zalovaný nesměl by tak učimh, kdyby to 
bylo na úkor podstaty a proto proti smyslu likvidačního zmocnění. Ale 
že tomu tak bylo, nebylo osvědčeno, I kdyby žalovaný musil vrátiti dv~ 
podstaty co do ní patří a co si neprávem přivlastnil, a i kdyby také pn 
zrušení ~poluvlastniclví továrních nemovitostí musil vrátiti jejich příslu
šenství a ustati od jeho užívání, nebylo osvědčeno, že jest tento nárok 
ohrožen tím, že žalovaný prodal sám sobě již dříve jako likvidator část 
věcí náležejících podstatě. Teprve sporem bude rozhodnuto, zda se 
tent~ prodej stal právem, a prozatímním opatřením bylo by lze zajistiti 
vrácení jen kdybv bylo osvědčeno, že by vrácení bylo zmařeno nebo 
značně stíž~no. Z pro·hlášení žalovaného ° koupi nelze takové osvědčení 
vyvoditi, protože z něho neplyne, že hy žalova?ý chtěl tyt? věc! ?ále 
zciziti, takže by je vrátiti nemohl. To nebylo am tvrzeno ant osvedceno 
a rovněž nebylo osvědčeno, že by hrozilo nějaké násilí nebo nenahradi
telná škoda, kdyby prozatímní opatření nebylo povoleno. Není tedy třeba 
zákazu zcizení k zajištění nároku na vydání věcí náležejících do pod; 
staty, nebo do společného vlastnictví stran a jejich matky. Proto nenl 
nárok na prozatímní opatření zákazem zcizení odúvodněn. 

čís. 10888. 

Spoluvlastnictvi lze proti vúli ostatních spoluvlastnilďí zrušiti jen 
dílčí žalobou, upravenou po hmotněpr.ávnl stránce v § 83~ obč, zák., jejíž 
výkon je možný jen podle ustanovem §§ 351 a 352 ex. f, 

" 
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~y~-Ii proti jednomu spoluvlastníku vydán již pravoplatný rozsudek 
~em duvodu, b~ se ~ento spoluvl~stník súčastnil ve sporu k žalobě téhoŽ 
zalobce _o rozdelem spoluvlastmctví zahájeném proti ostatním spolu
vlastn~~ a ~ze ?a základě rozsudku v onom i tomto sporu provésti 
exe~ucnt rozdelem spoluvlastnictví. Vyhovují-Ii oba rozsudky žalobě 
tvon spolu exekuční titul jediný vydaný proti všem spoluvlastníkům. ' 

(Rozh. ze dne 20. června 1931, Rv 1775/30.) 

b Nemovitosti, z~psané v~ vložce čís. 780 byly ve spoluvhstnictví Ro
, ert~ A-~, Karol~ny P-ove, Samuela W-a a Růženy W-ové Žalobou 
? n~z tu Jde, domah,al s~. f\obert A. na Samuelu a Růženě W_~vých zru: 
sem spoluvlastmctvl. V ]mem sporu domáhal se Robert A zruV 

'v I 
vlastnI tv' K I' VP' . sem ,!JO u-c I na aro me -ove. Pro c e sní s o udp r V é s ti· P 

uznaJ proh Samuelu a Růženě W-ovym' podle žaloby d 'h'" o I.hc, b byl ' v v I ' , ., ' oma a]lcI se 10. o 
Y . o uznano, ze za ovam JSou povmm trpěti by společenství k ne: 

r~v~to.st~mb zapsaný": v,e vložc~ čís. 789 přiná!eŽejícím jednou třetinou 
a o 31 . o e~u A-ov:, Je~~o~ seshn~u zalovanemu Samueli W-ovi, jed

nou sestlpou zalv0,:ane RU7.~ne W-ove a jednou třetinou Km'olině p-OV" 
bylo, z~useno vereJnou drazbou a by výtěžek dražby byl rozdělen I' ': 
podll,mky podle po~ěru jejic~ ideálních podílů se zřetelem na břem~e~~ 
na mch ~aznou~l, vse pod nasledky exekuce. O d vol a c í s o u d ža
lob~ za!11lt1; D, u vod y: Odvolatelé vytýkají napadenému rozsudku ne
s~ravne pravm posouzení, jež spatřují v tom, že prvý soud považov~1 
n~~ltky nedostatku pasIvního oprávnění žalovaných ke sporu za oe7-
pre me,tno,u. :ruto vytku uznval o~volac.í soud za opodstatněnou. Pn-v 
~o~d z]lst!~, ze strany .rozepre ne1sou Jedinými spoluvlastníky nemovf
~~ I" o k~ez, vev sporu Jde, ?ýbrž že dalŠÍ spoluvlastnicí jest Karolina 

ova" era vvsak, v souzenem sporu nevystupuje jako strana, neža lujíc 
am m;]so,UC zalovana,. V~hledem k tomu jest uvažovati, zda lze žalobu 
o zrusem spoluvlastmctvl podati s úspěchem J' en protI' nVektery' , 
s oluvl t 'k' T t t' k' v v m z VICť p, a~,m u; u o o az u jes,t resiti z povahy právního poměru v sou-
zenem pnpade spol~vlast~lc!vl, k jehož zrušení směřuje žaloba: Z )0-

~ahy spo~uvlastmctvl vyp!y~a, ze jde o jednotný právní poměr, o sn~le
c~nstvI vsech sp~lu"vlastmku, nikoliv o zvláštní právní poměr jed~otJi
vych spoluvlastmku k ostatním j'ednotlívy'm spoluvlastnl'ku"m J 1" . vš' I I t 'k' ", . e- I mezI 
. emlv spo.u~ as n} y je??otny pravm poměr, může býti upraven tedy 
I ,z~.us~n ]e notne, tU5hz, 120knd nedojde k dohodě všech spol~vjast
mIm, Jen sporem, J,ehoz se "slchm spoluvlastníci súčastní neboť by jinak 
~e~ohlo byh s pra~níI?0cí proti všem spoluvlastníkům 'uznáno na zru
set,ll sp0.I;,vlastmctvl: Jezto ,rozsudek púsobí jen proti účatníkům s o"u 
a jeho ucmnost nepresahu]e okruh osob pro něž byl vyda, Ž IP,; , 
stran' dl' v,' n. a UjlCI 

a s~ce ~. ~ vo a~lm , sdelem v tvrdí, že se touto žalobou nedomáM 
fPhav~m ~~lÍedhovPJavmho pomeru, totiž zrušení spoluvlastnictví nýbrŽ 
o vO, y vy ra, ne zalovaní by!i ;lZnáni povinnými toto zrušení' tr ěti 

avsak odvolacl sou,d neshledava v této úpravě žalobnl'ho -- d, .P .' 
J
'inéh • ~'d t v ... ' . za am DlC o, nez za os smerujlCl k rozdělení spoluvlastnictví veřejnou draž-

- čís. 10888 - 859 

bou proti vůli žalovaných, tedy žalobu ve smyslu § 830 obč. zák., neboť, 
má-li býti rozsudkem vynuceno, by bylo trpěno rozdělení spoluvlast
nictví, znamená to totéž jako vynucení rozdělení samého proti vůli ža
lovaných. Zbývá tedy uvážiti, zda nedostatek spočívající v tom, že se 
souzeného sporu neúčastní jako strana rozepře spoluvlastnice Karolina 
P-ová, nebyl odstraněn tím, že žalobce po vznesení námitky nedostatku 
pasivní leg,itimace ke sporu zahájil u zemského soudu civilního v Praze 
zvláštní spor Ck IV a 1362/28, v němž mezitím docílil proti Karolíně 
P-ové právoplatného rozsudku, jímž bylo uznáno právem, že jest po
vinna trpěti rozdělení spoluvlastnictví nemovitostí veřejnou dražbou. 
Podle názoru odvolacího soudu nelze k tomu přisvědčiti, neboť oním 
rozsudkem nenastala v souzeném sponl ani na straně žalované ani na 
straně žalující žádná změna, tímto rozsudkem - právě tak jako mimo
soudním prohlášením o svolení k rozdělení spoluvlastnictví nebo za 
sporu Cn VIII 773/28 se žalobcem ujednaným, avšak neprotokolovaným 
smírem, obsahujlcím stejné svolení - nepřistoupila Karol'na P-ová a 
nemohla přistoupiti v souzeném sporu k žádné ze stran rozepře ani jako 
spolužalobkyně ani jako spolužalovaná. Nejsou tndíž i po rozsudka 
Ck IV a 1362/28 na souzeném sporu súčastněni všichni spoluvlastníci 
nemovitosti, takže výsledek tohoto sporu nemůže postihnouti i spola
vlastnici Karolinu P-ovou. Proto nebyla námitka nedostatku pasivního 
oprávnění žalovaných ke sporu, jíž jest rozuměti jako námitce, že v sou
zeném sporu nejsou súčastněni všichni spoluvlastníci, zbavena opodstat
nění rozsudkem proti Karolině P-ové pod Ck IV a 1362/28 vyneseným. 
Mohlo by se snad namítnouti, že rozsudek proti Karolině P-ové a pří
padný rozsudek v souzeném sporu, jímž by bylo žalobě vyhověno, by 
se navzájem doplňovaly, takže by na jejich podkladě mohl žalobce do
cíliti rozdělení spoluvlastnictví veřejnou dražboU. K tomu jest však 
uvésti, že 'by tu sice byl exekuční titul mezi žalobcem A-em s jedné 
a Karolínou P-ovou s druhé strany, pak exekuční titul mezi A-em s jedné 
a manžely W-ovými s druhé strany, že však by se nedostávalo ještě 
exekučního titulu mezi Karolinou P-ovou s jedné a manžely W-ovými 
s druhé strany, že by tedy bylo ještě třeba dalšího sporu mezi posléze 
uvedenými spoluvlastníky, by i mezi nimi bylo uznáno na zrušení spolu- . 
vlastnictví. V této souvislosti nejze však přehlédnouti, že ve sporu 
Cn VIII 773/28 byla žaloba Karoliny P-ové o rozdělení spoluvlastnictví 
právě k dovolání manželů W-ových právoplatně zamítnuta. Bylo-li P-ové 
oduznáno právoplatně právo žádati o zrušenÍ" spoluvlastnictví, nemůže 
to obejíti tím, že by jako žalovaná týž nárok ve sporu proti ní uznala. 
Nehledíc k případné námitce věci právoplatně rozhodnuté, není vylou
čena možnost, že v novém sportl Karoliny P-ové proti manželům W-ovým 
o zrušení spoluvlastnictví by byla žaloba opět zamítnuta. Tím by se 
staly rozsudky mezi ostatními spoluvlastníky bezpředmětnými, ježto by 
o sobě nepostačovaly k povolení exekuce, Proto již vzhledem k možnosti 
odporujících si rozsudků nelze připustiti oddělené žaloby mezi jednotli
vými spoluvlastníky. Avšak, i kdyby došlo postupně ve všech zmíně
ných sporech mezi všemi spoluvlastníky I' rozsudkům nařizujícím roz· 
dělení spoluvlastnictví veřejnou dražbou, netvořily by tyto rozsudky 
podle názoru odvolacího soudu způsobilý podklad pro povolení exekuce 



860 - Čís. 10888 _ 

podle § 352 ex. ř., nebot' b šl 3 . . , 
mezi různými procesními stLn~m~ ta~,mostatne exekucní tituly, vydané 
kučního Pádu, zejména § 54 ex ř ' b I ze by v<;. sm~slu ustanovení exe
samostatnými návrhy a povol~'íZí ~o~~utno z~dah o,~ovolení exekucc 
~~mostatne. Při tom by však '!xekuční ti~YI kaz~?~ zadost posuzoval 
zadosti, nepostačoval k' ovolen' u, tvoncl podklad exekuční 
z těchto exekučních ti~lů nel ~:ek~~e pO.?le § 352 ex. ř., nebot' žádný 
O~Obj ?,Y. f!ovolující soud byl P~Vi!~~ J;jiS~~~chnf tiSpo!~vlastnjky, .iic.hž 
prehd OZ!ŤI Jest vymáhající strana povinna p dť IS t nne o ?svedcem, Jež 
vz ledem k ustanovení § 352 '. ? ~ us anovem § 133 ex. ř. 
luEcí strana sice tvrdí v odvOl:~i~' /e sf!oJ.em s ~ ~7~ nesp. říz. Ža
bhzel k. tomu co si žalobce . Izem,. ze nem vecI soudu, hy při
odyólací soud' nepovažuje toto ~t::~~:~lmm rozs,ud~em počne, avšak 
o zalobu určovací jest věcí soudu o za spravne, nebot', nejde-Ii 
hodí k exekucí n~bof jinak b posuzovalI,. zda se rozudkový výrok 
a odporoval by všeobecni zlsa~ě rozs~ek tmmU1 praktickým účinkem 
sudků vyslovené v § 466 c <, 0§v1 ona, elnostl právoplatných roz
zeném sporu domáhá žalobn'í~' ~: J, . ex. r. psta~ně se žalobce v sou
exekuce«. Mohlo by S" nam't za tan!m soudmho vyroku "pod následky . 
berta A-a proti Karolině P_ I, nou I, ze rozsudek vydaný k žalobě Ro
by Karolina P-ová byJa m~:l~ ~~ ~po~u ~k IV a) 362/28 překáží tomu 
o rozdělení spoluvlastnictví vZhled:oJ~ll1 St manze~y W-ovými žalován~ 
v,:c c. ř. s. Než, nehledíc k tomu z~a urso anov~?1 ~ 411 druhý odsta
predmětu lze onomu rozsudku ,.' . R:. zvlas!m, pov~hu sporného 
ního poměru, rozhodně nebránt: I~nat~ ucm~st pn uprave tohoto práv
sporu proti manželům W-o ' o u'b i se A ar~lma P-ová nezúčastnila 
čímž se též docílí, že budou v7~po;'~ ~č Ut ,-ove )ahk? spolužalobkyně, 

N' , , . z as nem VSIC m spoluvlastnící 
, b e J ~ Yds ~ I, S o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vra'tl'l mu 

vec, y v Je nam pokračoval a znovu rozhodl. 

o ůvo dy: 

.. Dovolání, opřenému o dovolací důvod čís 4 § 5 ' 
pntl opravnenost Oovolatel t ..1' 'd .. . 03 c. r. s. nelze ode, lb' vrtil pre evslm že J' h 'I b " .. za o ou v technickém smysl I ' ' , e o za o a nem "dlJeI , " u s ova« ponevadz pry' ... 'd' 
nen~ rozdelem spoluvlastnictví že;" d 'h' JeJI~ pre metem 
tlcke rozdělení společného dom~ e J,I n: oma a am naroku na fak
lečné nemovitosti, n'brž 'ak "am ?a.ro ~ na. povolení dražby spo
aby, žalovaní, trp~l;' by Jspofe~~n~i~ly~a ~o~sneho doslo,:u žaloby, .ien, 
dlazbou. Soucasne prohlašuje že kd b b I u, byl9 zruseSIO vereJnou 
by eostupovati proti žalovaný~ ÚnakY ~ ,y o ~al~be vyhoveno, nemohl 
ex. r., totiž vynucením onoho tr"ě ' k e3 ex~ UCl podle § 355 a násl. 
zeni. Nejvy.šší soud vyslovil již ~ nI,. nem~zdby ~yl! žalovaní odsou" 
!928, Rv I 406/28'(Čís. 8556 sbe ~vem r~z o nulI ~e. dne 14. prosince 
zalobou zrušení spoluvlastnictví ~u', s:!d Zte, gomaha-l!}e spoluvlastník 
byJo Uznáno právem že se spol~č Si ~a a!,. y prolI vsem společníkům 

, ens VI zrusuJe, a žádá-li naturální roz. 
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dělení společné věci, že se nař.izuje její rozdělení podle určitých dílú, 
žádá-Ii civilní rozdělení, že se povoluje, by společná věc byla pr.odána 
soudní dražbou a výtěžek. byl rozdělen určitými díly, nebo při nejmenším 
bez návrhu na zrušení společenství, že se povoluje buď naturální nebo 
toto ~ivil~í rozdělení společné věci. Třebaže žalobní žádání nezní přesně 
tak, Jak Je tut? formulováno, porovn;í-]i se jeho doslov s předneseným 
skutkovým dějem žalobcovým, není pochybnosti, že dovolatelova žaloba 
jest dílčí žalobou podle § 830 obč. zák. fr jest lhostejno, že to dovolatel, 
ovšem až v nejvyšší stolici, popírá. Oovolatelovo nynější tvrzení, že 
jde o jinou, přednesenému skut1wvému ději a uplatňovanému nároku 
neodpovídající žalobu, má původ v nesprávném posouzení právním a 
toto nesprávné posouzení nejen může, nýbrž i musí býti napraveno. 
Ostatně zákon (§ 830 obč. zák. a §351 a 352 ex. ř.) . přesně ust;J.no' 
vuje, jakým způsobem jest se domáhati zrušení spoluvlastnictví a podle 
těchto ustanovení. není pochybnosti, že spoluvlastnictví lze· proti vůli 
ostatních spoluvlastníků zrušiti jen dílčí žalobou, upravenou po hmotně
právní stránce v § 830 obč. zák., jejíž výkon jest možný jen podle usta
novení §§ 351 a 352 ex. ř. Touto hmotněprávní i exekuční úpravou jest 
vymezen i nárok, který má jí býti vymoženi i žalobní návrh, a nelze se 
vyhnouti těmto ustanovením oklikou přes jiný návrh žalobní, aniž lze 
z nespřesností žalobllího žádání, která však ještě není na újmu jeho urči
tosti, těžiti opozděnym právním výkladem, že žalobce neměl na mysli 
dilčí žalobu podle § 830 obč. zák. Pokud však jde o otázku soudem 
odvolacímřešenol1 a doválatelem projednávanou, jaký význam pro tento 
spor má skutečnost, že v něm nevYstupují všichni spoluvlastníci domu, 
nýbrž že mimo žalobce ("I,) a oba žalovimé ('I,) jest tu ještě Karolina 
P-ová, které patří též třetina domu, pokládá soud dovolací za rozhodné, 
že již ve Sporu Ck IV a 1362/28 vydáit byl a právoplatným se stal roz: 
sudek, kterým na žalobu: téhož žalobce uznáno bylo právem, že jest 
Karolina P-ová povinnatrpeti .ro.zdělení spoluvlastnictví nemovitostí 
veřejnou dražbou. I když jest správnÝm názor odvolacího souduo jed
notnosti právního poměru, 1., j. společenstvÍ ~šech spo.luvlastllíků, není 
dů~du, bY .. l<.~yLl?I_9t.U~QIlomt1spoluvlastníku byl již .. vydán právo
platňTrozsudek, tento spoluvlastník znoVú··se" zúčastnil·sporuk·.žalobě 
téh11ž·žaTóbceo.foidělťiiíŠl'olt.ivlastrtictví a hy ni základě onoho rOZ' 
sudkújíŽptávojjliitiiéh:óá r6zsudkú v teto věci "vydaného nemohlo býti 
provedeno exekuční rozdělení spoluvlastnictví. Není zajisté potřebí, aby 
mimo exekuční titul mezi A-em a P-ovou a mezi A-em a manžely 
W-ovými byl tu ještě třetí exekuční titul mezi Karolinou P-ovou se 
strany jedné a manžely W-ovými s druhé strany, neboť ani ve sporu, 
v němž by byli všichni spoluvlastníci zúčastněni, nemusil by tu býti roz
sudek mezi P-ovou a W-ovými, kdyby, což přece není nemožné, A. ža
loval jednou žalobou i P-ovou i W-ovy. Iv tomto případě mohla by 
P -ová uznati žalobní nárok a mohl by býti proti ní vydán částečný roz
sudek pro uznání a další rozsudek pak proti manželům W-ovým. Kdyby 
oba tyto rozsudky žalobě vyhověly, tvořily by spolu exekuční titul jako 
rozsudek jediný vydaný proti všem spoluvlastníkům. Poměr spoluvlast
nický snese, by se kaŽdý ze spoluvlastníků zachoval iinak proti žalobě 
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o rozdělení spoluvlastnictví, žaloba by ovšem měla úspěch jen, když 
by jí bylo vyhověno proti všem spoluvlastníkům. Rozsudky na rozdě
lení spoluvlastnictví k žalobě téhož spoluvlastníka vydané mohly by 
vésti k provedení exekuce podle § 352 ex. ř., aniž by tomu vadil předpis 
§ 54 ex. ř. a ostatní zákonná ustanovení odvolacím soudem citovaná 
(§§ 133 a 352 ex. ř. a § 272 nesp. říz.). Nepokládá proto soud dovolací 
za správný právní názor odvolacího soudu, pro který tento soud žalobu 
zamítl. 

čís. 10889. 

Osmihodinná pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 191!>, čís. 91 
sb. z. a n.). 

Od náhrady přiznané zaměstnanci pro bezdůvodné obohacení za
městnavatelovo neplacenou prací přes čas, jest odpočítati, co zaměst
navatel zaplatil za zaměstnance na pojišťovacích příspěvcích, oznámiv 
mu předem a bez jeho odporu, je takto budou odměněny práce přes čas. 

(Rozh. ze dne 20. června 1931, Rv I 898/30.) 

Pro ce sní s o udp r v é s 10 I i c e přisoudil zaměstnanci proti 
zaměstnavateli za práci přes čas 1035 Kč. O d vol a c í s o u d k od
volání žalovaného přisoudil žalobci jen 717 Kč. D ů vod y: Jest zjiš
těno, že žalovaný řekl závozníkům, žalobci a H -ovi, když jim platil mzdy 
za prvé jízdy do lesa a oni se hlásili s hodinami přes čas, že za hodiny 
přes čas nebude nic platit, poněvadž za ně bude platiti celé nemocenské, 
pojišťovací, starobní a invalidní příspěvky, což oni mlčky přijali, a že 
takto za žalobce a místo žalobce, aniž mu to ze mzdy strhoval, - za
platil žalované nemocenské pojišťovně za tu dobu, za kterou žalob:e 
žádá zaplacení hodin přes čas, 318 Kč. Úmluva stran, jak prvním sou
dem byla zjištěna a jak odvolacím soudem toto zjištění bylo doplněno, 
jes!nicotná podle § 879 obč. zák., a to nejen na straně žalobce, který 
zajisté, boje se o práci, musel na to přistoupiti jako sociálně slabší 
strana, nýbrž i na straně žalovaného, a nelze tudíž říci, že platí ujednání, 
že žalovaný nebude žalobci honorovati ony hodiny přes čas za to, že 
ony příspěvky na místo něho platí a nesráží mu je ze mzdy, takže za
placením oněch 318 Kč není nijak vyrovnán nárok, a to zákonitý nárok 
na zaplacení hodin přes čas, o který by se žalovaný na úkor žalobce bez
důvodně obohatil; ze zjištěného ujednání nelze nijak souditi ani na to, že 
žalovaný ony příspěvky 318 Kč žalobci sna·d měl v úmyslu darovati, na
opak neměl tento úmysl, nýbrž měl úmysl honorovati tím ony jízdy, tedy 
hodiny přes čas, ja~ ze zjištěného ujednání plyne. Avšak ekvivalent pla
cením těch příspěvků na místě žalobce a za něho žalovaným placený 
není úplným ekvivalentem za hodinv přes čas, na jichž placení žalobce 
má nárok. Zkrácení žalobce a bezdůvodné obohacení následkem této ni
rotné smlouvy jeví se tudíž takto: První sO:ldce přisoudil z tohoto titulu 
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žalobci 1.035 Kč. Od toho však jest odečísti oněch 318, Kč, takže ž.~lo: 
vaný jest bezdůvodně obohacen jen o 717 Kč; Neodrovl.dal? b~ za]1ste 
ani zákonu ani slušnosti, by jednak žalovany neplalll ~nme!:n~ h~dmy 
přes čas, a na druhé ,straně, aby žalobce. neplatJl 'pOlOVICI pnspevku po
jišťovacích a žalovany, aby Je plalil za neho ze sveho. 

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

D li vod y: 

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc správně, ?~počítav ,od 
náhrady přiznané žalobci z příčiny bezdůvodnéh? obohacem ~.~I?vaneho 
na úkor žalobcův částku 318 Kč, kterou. žalovany, J<l~ .b~lo z]1ste~o, z~
platil za žalobce na pojišf ovacích příspevClCh. Ze zJlsteny~~, skutecnostr, 
že žalovaný oznámil žalobci, když mu platil mzdu za prve yzdy do lesa 
a když se žalobcI' hlásil o hodiny pře~ ča~1.že za, ty~~ h?diny pl~Ílt~ ne
bude, poněvadž za ~ě b~de ~latiti .cde pO]1sť?VaCI pnsp~vky, a ze ~alo
\'aný toto jeho oznamem m.1cky yr1]al, dospe!, odvolaCl soud. p.ravem 
k úsudku, že žalovaný nemel v umyslu, ony pnspěvky 318 Ke ZaIO?CI 
snad darovati, nýbrž že jeho úmyslem by~o, honorovali takto hodl,ny pres 
čas což bylo známo i žalobci. Dovolateluv poukaz na ustanovem § 16~ 
zákona o sociálním pojištění ze dne, 9; října 1924, ~Is. ~21 sb. z. a n. ne~l 
případný, neboť tu ;,ejde o str~ovampolovmy POJ.lstneho}e m~dy~. ny: 
brž jen o posouzem zda-li se zalobcl dostalo za Jeho place pnmeren~ 
úplaty a zdali a p~kud byl v tomto směru žalovaným nespravedlive 
zkrácen. (Rozhodnutí čís. 8717, 8818,9817 a 10226 sb. n. s.). 

čís. 10890. 

Směnečný" zákon ze dne 13. prosince 1927, čís_ 1 sb. z. a n. na rok 
1928_ 

Nestačí pouhý podpis zmocněncův, třebas s dodatkem, vyjadřuj~cim 
zmocněni, není-li při něm zároveň vyjádřeno, za koho bylo. P?depsan?, 
není-Ii jméno (firma) zastoupe~ého ze .směnky zi,:vna. Byl-h tl?'t? zpu
sobem podepsán výstavce, nem vyhoveno am pozadavku formalm plat
nosti a celá směnka jest neplatna. 

Podepíše-Ii za firmu prokurista, ?etřeba ještě ~vláš!ě vykazov!lti 
zmocnění jež má na zřeteli § HJ2, druhy odstavec, sme? zak: K pOdpISU 
směnky z~ firmu nestačí však již ~o~hý p~dpis prokunsty, třebas s do
datkem p. p., nýbrž jest podepsatl ftremne_ 

(Rozh. ze dne 20. června 1931, Rv I 947/31.) 

Na směnce, přijaté žalovaným, byl podepsán jako výstavce ~rich S. 
s dodatkem p. p. (per procura), jako prvý indosant byl uveden opet Ench 
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S., avšak bez dodatku. Erich S. podepsal směnku jako prol}urista firm): 
B. Směnka byla. S-em indosována .na žalobce, jenž ji zažaloval proti ža
lovanému. V námitkách uplatňoval žalovaný,žese nechtěl zavázati Eri
chu S-ovi, nýbrž jen firmě B'i Erich S. že však vyplnil bianco přijatou 
směnku potud nesprávně, pokud uvedl sebe jako výstavce. per procura, 
aniž uvedl pro koho. Erich S. chtěl směnku vystaviti jen pro firmu B., 
které žalovaný dluhoval kupní cenu, nikoliv však pro sebé, takže jen 
firma B. mohla směnku indosovati. Indosace směnky se nestala pravým 
výstavcem, firmou B., ani jejím jménem. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e ponechal směnečný platební příkaz v platnosti, o d vol a c í 
s o u d směnečný platební příkaz zrušil. D ů vod y: Základní chybou 
napadeného rozsudků jé právní názor procesního soudu, že ze směneč
ného prohlášení, jež učinil prokurista, třebas s dodatkem vyznačujícím 
prokuru, avšak bez znamenání firmy, jest oprávněn a zavázán .sám 
osobně. Zpravidla má ovšém směnečné prohlášení, učiněné zil jinóu 
osóbu, platnost jen, je-li při něm uvedeno jméno osoby, za kterou"bylo 
učiněno; .a bylo-li zmocnění k podpisu směnky, jež musí býtLpísemné, 
oVěřeno (§ ~02 Stn.zá)<.), jinak je ze směnečného prohl.ášeni zavázána 
?p~ávněnjénten, .kdo je učinil (§ 103 srn. zák.). Než předpisem § 102 
čís. 3 srn. zák. byla zákonná ustanovení o znamenání fitmy kupcovy za
ch.ována v platnosti..žeprokurista může svým podpisem platně zavázati 
směnečně principála, o tom nemůže býti vzhledem k ustanovení čl. 42 
óbch.zák. pochybnosti. Zákon mu sice ukládá, by firmu svého principála 
znamenal tak, že k ní připojí dodatek vyznačujíCí prokuru a svůj podpis 
(čl. 44:obch. zák.), nešefře1jí tohoto předpisu nemá však vzápětí ne
platnost prohlášení učiněného za firmu, nýbrž jest předpis čl. 44 obch. 
zák. jen rázu policejního, za jehóž porušení ukládá zákon provinilci jen 
pořádkovou pokutu (čl. 45 čís. 4 obch. zák.). To slušelo uvésti i na vy
vrácení opačného stanoviska odvolatelova, podle něhož je směnka takto 
podepsaná neplatná. Na zažalované směnce, jež je vystavena na řád 
vlastní, je podepsán jako výstavec Erich S. s dodatkem »pp.« (per pro
cura) , jako pravý indosant přichází na rubu směnky opět Erich S., ten
tokráte však bez dodatku, naznačujícího prokuru. Podle zjištění napa: 
deného rozsudku podepsal Erich S. zažalovanou směnku jako prokurista 
v zastoupení firmy B. s dodatkem »pp.« a byla mu směnka ta firmou B, 
an za ni zaplatil u banky 18.000 Kč, přenechána do vlastnictví. Soud od
volací' doplňuje zjištění procesního soudu, zjišťuje dále, že Erich S. byl 
tehdy skutečně prokuristou firmy B. Zjišťuje to na základě jeho svě
decké výpovědi. Z toho plyne, že výstavcem a remitentem zažalované 
směnky nebyl Erich S., nýbrž firma B. Poněvadž prvý indosament na 
směnce může pocházeti jen od remitenta (§ 32 srn. zák.) , mohla býti za
žalovaná směnka girována po prvé jen firmou B. a nikoli Erichem S-em 
vlastním jménem, jak se stalo. Tím, že zažalovanou směnku giroval 
Erich S. vlastním jménem, byla řada indosamentů přerušena (§ 32 srn. 
zák.). Na tuto vadu směnky poukázal odvolatel již v písemných námit
kách proti směnečnému platebnímu příkazu. Neučinil to arci tak jasně, 
jako nyní v odvolání, nicméně to učinil způsobem dostatečným, poně
vadž namítal, že žalovaná směnka, jak z jejího rubra patrno, nebyla 
girována ani firmou B., ani jejím jménem. Nelze ovšem upříti, že by by] 
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Erich S. mohl přes tuto vadu zažalovanou směnku platně pa ,odpůrkyni 
girovati, kdyby ~byl směnky, nab~1 způ~obem obe:noprav~lm" nebo,~ 
vlastnictví ke smence lze nabyh nejen zpuso~em, smt;necnopravl;nm, ~ ny 
brž i obecnoprávním a, byl-li tento obecnopravll! zpu~ob nabY!1 smenky 
dokázán, neruší se tím nepřetržitá řada mdosamentu na sme~ce. A~by 
řada indosamentů nebyla přerušena, byl by mustl E!lch S. nabyh zaza
lované směnky vzhledem k jejímu obsahu teprve, kdyz jl za flrmo~ B. po: 
depsal. Odpůrkyně sice ve sporu tvrdila, ze, En~ch ~. n~~yl zazalovane 
směnky od firmy B. způsobem obecn?práv~lm, ze vsak jl nabyl kp!ye, 
když ji za firmu B. podepsal, to odpm~yne netvrdila a naopak z ]eJl?o 
přednesu vyplývá, že směnka byla nejdnve Emhu S:OVI fIrm?u B. yre: 
nechána a pak že ji teprve Erich S. podeps?1 jako vy!,~av,ce sam a ze y. 
pak giroval na odpůrkyni. Tvr~ení t~ se ~ovsen; .se zpst~n~m staven; V~~I 
nesrovnává. Za tohoto stavil veCI mel vsak býti smenecny platebm pn
kaz zrušen a poněvadž se tak nestalo, nezbylo než na oprávněné odvo
lání napadený rozsudek změniti, jak se stalo. 

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

Důvody: 

Dovolání opřenému o dovolací důyody § 503 ,čís. 2, 3 a, 4~ c. ř. s. ne
lze přiznati oprávnění. Ze žalob ní sme~ky, vY:dane na vla§tm rad, patrno, 
že výstavcem jest "Erich S. p. p.« a ze smenka byla preveden~~ blanc,o 
indosamentem Ericha S-a avšak bez dodatku »p. p.{<. Nelze tudlz po~kla
dati Ericha S-a za výst~vce ve vlastní~ jméně, nýbrž za zm~cnencc 
(prokuristu) ve směnce nepojmenované treh oso~y,~ k!erou byl~, jak po
zději vysvětleno, firma B., její~ž byl S. pod~e zJlstem odvolaC1ho soudu 
skutečně prokuristou. Jde tudlz o podpiS zastupc~m ve smyslu, ~ 1,02 
srn. zák., podle něhož se vyhledává, aby :zmocněn~ podeps,~l s~e J1l!eno 
s dodatkem, za koho podepsal. .N~stačí )~n podpiS z~ocn~ncuy! t.,řeba 
s dodatkem vyjadřujícím zmocnell!, nem-h pn nem zaroven vyj~dreno, 
za koho bylo podepsáno, není-li jmé~o _ nebo fIrm,a zast9up~en,eho z~ 
směnky zjevná (srov. Hermann-Otavsky, Ceskosl. prav? smenecne ~ruhe 
vydání str. 50). Byl-li tímt? ~působem. podep?an yystavce, nem v~
hověno ani požadavku formalm pla.tno~h a cela. sme~ka jest n~pl~tna. 
Plyne to z úvahy, že není tu vlastne vubec podpiSU ~ystavco,:a jmenem 
anebo firmou (§ 3 čís. 5 srn. zák.), neboť po?epsany zmocnenec podle 
obsahu směnky za sebe nepodepsal, ~euvedl ~sak am ,za koho podepsal 
(§ 102 odstavec první srn. zák.), takze ze smenky, ne~1 9soba vysta~~ova 
vůbec patrna Nedostává se tedy směnce podstatne nalezltosÍ1 § 3 CIS. 5 
srn. zák. Podle § 102 třetí odstavec srn. zák. zůstávají ovšem ~e~otčena 
zákonná ustanovení o znamenání firmy kupcovy. To znamena, ;-e, po
depíše-li za firmu prokurista, který p~dl~ čl. 41 3'- 44. ~b:h. z~~.~ jest 
oprávněn jménem principála znamenah fIrmu, netre~a Jeste zvlaste ~y
kazovati zmocnění které má na zřeteli § 102 druhy odstavec srn. zal~. 
V souzeném případě nepodepsal však Erich S. za firm~u B. zp.ů~obem za
konem vytčeným (čl. 44 obeh. zák.) a nelze proto pnkládah Jeho pod-
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pisu jako výstavce význam podpisu firmy B. Ale, i kdyby se přisvěd
čilo právnímu názoru odvolacího soudu, že předpis čl. 44 obch. zák. má 
jen ráz policejní. a že za jeho porušení ukládá zákon provinilci jen pořád
kovou pok~t~, .ač doslov čl. ~5 obch. zák .. tomu .nenasvědčuje, nebylo by 
lze z toho jeste dovozovatI, ze by k pOdpISU smenky za firmu vzhledem 
ke zvláštní~ předpisům směnečného zákona postačil již pouhý podpis 
prokunsty, treba s dodatkem p. p. Prokurista jest sice oprávněn předse
vzíti za principála veškeré úkony a právní jednání soudní i mimosoudní 
která s sebou přináší provozování obchodní živnosti bez zvláštní plné 
moci - až na zcizení a zavazení nemovitosti (čl. 42 obch. zák) - tudíž 
podstoupiti i závazky směnečné, nelze však přehlédnouti, že podle smě
nečného ;ákon~ s~ ~yžaduje, jak již bylo .~vedeno, k platnosti směnky 
podp}s v~stavcuv j~enem neb fIrmou (§ 3 CIS. 5 sm. zák.), takže, měla-Ii 
by býti vystavcel!1 fIrma B., bylo by nezbytno, by ona neb její prokurista 
(cl. 44 obch. zak.) podepsali firemně. Posléze jest uvésti, že předpis 
§ .. !o.3 sm; zák. tu vůbec nedopadá, zvláště, ano bylo odvolacím soudem 
Zjlsteno, ze Ench S. byl prokuristou firmy B., takže jeho plná moc 
1 k po~stoupení závazků směnečných vyplývala již ze zákona (čl. 42 
obch. zak.). 

čís. 10891. 

Byl-li předmětem koupě na splátky kromě losů také československý 
zlatý dukát, byl porušen nejen zákaz § 2 a) zákona ze dne 30. června 
1878, čís. 90 ř. zák., nýbrž i zákaz § 1 téhož zákona. Celá smlouva jest 
nicotna podle § 879 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 20. června 1931, Rv 337/30.) 

. Dne 23. listopadu) ~27 JCl,a~ízel <sástupce strany žalované podle tiště
neho ,prospektu s!rane ZalUjlCI 15 ceskoslovenských státních losů pre- . 
ml~v~ch (s!aveb~}.ch v nom. hodn9tě po 100 Kč, 15 československých 
los~ cer~eneho knze v nom: hodnote po 20 Kč, 15 srbských státních losů 
taba~ovych v nom. hodpote po 10 frcs., 15 tureckých státních losů pre
mlOvych v nom. hodnote po 400 frcs. a jako premii jeden československý 
z!atý dukát p~oti z,apra.~~ní 24 měsíčních splátek po 500 Kč. Tuto na
bldku strana zaluJ1~~ ~~IJala a ob~ržela pak prodejní listinu ze dne ll. 
!edna 1928, podle Dl"; Jl byly prodany shora uvedené losy a slíben dukát 
Jako premle, a to !~y~rnnou .kuI;>ní cenu 12.000 Kč, která měla býti za
pravena ve ~4 me~lcDlc~ ,splatkach po 500 Kč kromě dalších poplatků 
za kolky, dan a po~t~vne. uhrnem 300 Kč. Ceny jednotlivých losů nebyly 
~vedeny v prodeJ~1 h~tDle. ·~a kupní cenu zaplatil žalobce v době od 23. 
h~topadu. 192} vcetne do b~ezna 1929 celkem 7.300 Kč, úroky zaplace
ny.ch sp!atek clOlly ~o dne ,zaloby úhrnem 300 Kč .. V žalobě, jíž se do
mahal. ,,;al?b~e na zalov~n~m zaplacení 7.600 Kč, tvrdil žalobce toto: 
Pr~deJDl hst!na ~eodpov.ld31 podmínkám § 2 b) zák. o prodeji losů na 
splatky, ponevadz prodeJ Dl ceny jednotlivých druhů losů nejsou jednot-
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livě uvedeny a mimo to jest prodej losů spojen s věnováním zlatého du
kátu, tedy s jiným právním obchodem, což odporuje § 2 a) zák. o pro
deji losů na splátky. Nelze žádati na žalobci, by na základě neplatného 
obchodu konal další splátky a, ježto ani žalovaná nemůže býti přinucena 
k tomu, by mu vydala losy v případě, že by v zaplacení pokračoval, a 
žalovaná ponecháním konaných splátek bezdůvodně byla obohacena, 
žádá pod titulem condictionis ob causam datam, by mu byly vráceny do
sud zapravené splátky. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal 
podle žaloby. O ů vod y: Podle § 2 zákona ze dne 30. června 1878, 
čís. 90 ř. zák. nesmí se spojiti zcizení losů na splátky po živnostensku 
provozované s jiným právním obchodem (§ 2 a) a prodejní listina musí 
obsahovati kupní cenu, která se má zaplatiti za každý jednotlivý pro
daný los [§ 2 bll. Těmto předpisům nevyhovuje kupní smlouva, o niž 
jde. S prodejem losů bylo spojeno věnování zlatého dukátu jakožto pre
mie. Lze připustiti, že žalovaná firma nebyla toho názoru, že nabízí du
kát s losy ke koupi (ačkoliv jej uvádí v prodejní listině mezi prodanými 
cennými papíry ovšem s dodatkem »eine Premie«). Dukát tedy slíbila 
jako dar. Ale také slib daru, který byl přijat, jest právním obchodem, 
ovšem nežalovatelným (§§ 938,943 obč. zák.). Spojení prodeje losů na 
splátky s darem dukátu příčí se tedy bezpochyby předpisu § 2 a) cit. 
zák. právě jako shora uvedeného prodejní listina neodpovídá usta
novení § 2 b) cit. zák. Že nebylo dbáno předpisů zák. čís. 90/1878, má 
v zápěti nežalovatelnost smlouvy pro obě smlouvající strany (viz odů
vodnění v rozhodnutí nejv. soudu čís. 8252 sb. n. s.). Nežalovatelnost 
o sobě neměla by ovšem v zápětí, že by žalobce mohl iednostranně žá
dati zpět, co plnil. Neplyne však ani z toho, že § 2 zákolIa ze dne 7. listo
padu 1862, čís. 85 ř. zák. prohlašuje, že nelze soudně žádati plnění zci
zení, příčícího se ustanovením § I, že by jinak šlo o platný závazek. Jest 
vyvozovati z uvedených ustanovení samých, jaký účinek to má, že jich 
nebylo dbáno, zejména an platný právní řád nezná v,šeobecný pojem na
turálních závazků a § 1432 obč. zák. shrnuje čtyry naprosto různé pří
pady závazků· nežalovatelných. Pokud se především týče ustanovení, že 
nelze spojiti zcizení losů na splátky po živnostensku provozované s ji
nou právní smlouvou, obsahuje tento předpis bezpochyby absolutní zá
kaz. Smlouva, příčící se tomuto zákazu, jest tedy podle § 879 obč. zák. 
první věta nicotná. Ale ani § 2 b) zák. čís. 90/78 neobsahuje jen předpis 
formální. Upravuje obsah kupní smlouvy, která má býti uzavřena, ze
jména způsob stanovení kupní ceny. Předepisuje-li zákon pro určitý druh 
smlouvy určitý obsah, není nedostatkem "formálností«, nebylo-li usta
n0vení dbáno, neboť formálností jest jcn zevnější, nikoliv vnitřní forma 
smlouvy. Nedostává se podstatné náležitosti právního obchodu právě 
tak, jako kdyby u smlouvy kupní chybělo ustanovení ceny (§ 1054 obč. 
zák.) anebo u smlouvy nájemní strany se nedohodly o předmětu nájmu 
anebo o nájemném (§ 1094 obč. zák.). V takových případech nejde 
o platnou smlouvu a je také v souzeném případě žalobce oprávněn žá
dati, by mu pro nicotnost smlouvy podle §§ 878, 1447 obč. zák. bylo 
vráceno to, co plnil a to tah., by žalovaná strana z jeho škody neměla 
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zisk. Žalovanou stranu nelze považovati za bezelstnéh'O držitele, p'Oně
vadž zavinila neplatnost smlouvy, davši do smlouvy ustanovení příčící 
se zákonu a znala, neb alespoň musela znáti podle své živn'Osti nepří
pustnost 'Obsahu sml'Ouvy. O d v 'O I a c í S'O U d napadený rozsudek po
tvrdil. D ů vod y: Po právní stránce tvrdí žalovaná strana, že premie 
jednoho československého dukátu není právním obchodem spojeným 
s prodejem l'Osů,. nýbrž neznamená nic jiného, než že se sjednaná kupní 
cena, splatná v určitých splátkách určitého dne dospělých, při správním 
a pravidelném placení veškerých lhůt snižuje o I čsl. dukát, který do
stane strana žalující in natura. Avšak, nehledíc ani k t'Omu, že žalovaná 
strana v řízení prvé stolice t'Oto stan'Ovisko nezaujímala, odporuje to
muto výkladu doslov prospektu a prodejní listiny, v nichž jest jeden 
česk'Oslovenský dukát uveden jako předmět kupní smlouvy, k jeh'Ož do
dání po zapravení splátek se pr'Odatelka zavazuje. Poněvadž tento před
mět jest zcela r'Ozlišný 'Od ostatních předmětů kupní sml'Ouvy (l'Osů) a 
s nimi nikterak nesouvisí, spatřuje právem prvý s'Oudce v tomto ujednání 
samostatný právní obch'Od, při čemž jest Ih'Ostejn'O, zda tent'O obch'Od má 
býti p'Osuzován jako kup, či jak'O dar. Jest zřejm'O, že slib premie nesle
duje jiný účel, než aby byli přilákáni kupitelé, a právě ustanovením 
§ 2 a) zák. ze dne 30. června 1878, čís. 90 ř. zák. má býti čelen'O tako
vému postupu pr'Odatelů l'Osů na splátky. Zákaz § 2 a) cit. zák. týká se 
10s'Ovéh'O obch'Odu na splátky jako tak'Ovéh'O a jeho materielníh'O obsahu, 
'Obsahuje tudíž essentialia negotii. Totéž platí 'O zákazu § 2 písm. b) cit. 
zák., že prodejní listina musí 'Obsah'Ovati kupní cenu, která se má za
platiti za každý jedn'Otlivý pr'Odaný l'Os. T'Oto ustanovení platí i tehdy, 
když v listinách jest uvedena nominální cena losů a kupitel má m'Ožn'Ost, 
zjistiti kurs'Ovní ceny jedn'Otlivých losů, takže si po případě sám cenu 
jednotlivých losů může vyp'OČísti. Neboť ustanovení zák'Ona má právě 
za účel, by kupitel nebyl ponechán v nejistotě a v nejasnosti 'O kupní ceně 
jednotlivého l'Osu, a tG ani tehdy, kupuje-Ii skupinu l'Osů jako celek. P'O
něvadž zák'On čís. 90/1878 nepraví, C'O má nastati, d'Ošl'O-li ke zcizení 
l'Osů s p'Orušením (nedbáním) podmínek § 2, jest sankci hledati v zákonu 
ze dne 7. listopadu 1862, čís. 85 ř. zák., kde ve zcela stejném případě jest 
ustanovena sankce nežalovateln'Osti, která se tu r'Ovná nezávazn'Osti, ne
platn'Osti v nejširším smyslu sl'Ova, poněvadž zákonodárce nechce, by 
~trany byly vázány na smlouvu. Následkem t'Oh'O jest strana, která při. 
Jala plnení zcela nebo částečně na základě tak'Ového neplatnéh'O jednání, 
povinna, plnění vrátiti. Odv'Olatelka poukazuje k t'Omu, že podle § 1432 

. obč. zák. placení dluhu, který jest neplatný jen z nedostatku f'Ormáln'Ostí, 
nebo který zákon jen nedopouští stíhati žalob'Ou, nemůže býti žádáno 
zpět, po případě že by žal'Obce m'Ohl p'Ožad'Ovati vrácení svého plnění jen 
k'Ondikcí podle § 1447 'Obč. zák., tG však jak'O na bezelstném držiteli. 
Ale ustanovení § 1432 'Obč. zák. nemůže se strana žal'Ovaná ve svůj pro
spěch d'Ov'Olávati, poněvadž v s'Ouzeném případě šlo 'O dvoustranný zá
vazek, který byl čásrečně splněn jen stran'Ou žalující, kdežto žal'Ovaná 
strana nep'Oskytla žalobci žádné plnění. § 1432 'Obč. zák. však předp'O
kládá, že sml'Ouvu splnily obě strany. Žal'Obce, který jediné plnil, jest 
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pr'Ot'O 'Oprávněn žádati vrácení svéh'O plnění kondikcí. Že žal'Ovaná strana 
musí vrátiti žal'Obci vše, co 'Od něh'O obdržela jak'O plnění, aniž jest 'Opráv
něna ponechati si část ke krytí případných výl'Oh, vysvítá též z ustan'O
vení § 2 zák. čís. 85/1862, p'Odle něhož strana, která druhéh'O klamala 
nebo ze zaviněné nevěd'Om'Osti nebo nedbalosti zkrátila neb'O z jeho šk'Ody 
měla užitek jest za tG podle platných zák'Onů zodp'Ovědna. Z t'Oh'Ot'O usta
n'Ovení vys~ítá, že závazek žalované k vrácení plnění žal'Obci jest dalek'O
sáhlejší než závazek bezelstného držitele podle §§ 1432, 1447 'Obč. zák. 
Neb'Oť, kdyby žal'Obci nebyl'O vráceno v.še, C'O na l'Osy zaplatil, utrpěl b~ 
tím škodu, z níž by měla žalovaná užitek. Ostatně nelze žal'Ovanou am 
uznati za bezelstného držitele. Neboť jako odb'Orná firma musila znáti 
zásadní předpisy zákona 'O losových splátk'Ových 'Obchodech, které, jak 
sh'Ora uveden'O - v souzeném případě nedodržela. Jako obmyslný držitel 
ručí za h'Odn'Otu věci a musí nahraditi její užitky ať vybrané, ať zanedbané 
(§ 335 'Obč. zák.), t. j. 'Ony, které by byl plátce sám získal. Ani v t'Omt'O . 
případě nebyla by tudíž žalovaná 'Oprávněna 'Odpočítati si 'Od peněz ža
l'Obcem zaplacených výl'Ohy, které jí vznikly při uzavření kupní sml'Ouvy 
se žal'Obcem. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl d'Ov'Olání. 

Dův'Ody: 

Dovolání opřené 'O dovolací dův'Ody podle § 503 čís. 2, 3 a 4 c. ř. s. 
není 'Oprávněn'O. I z prospektu, i z pr'Odejní listiny plyne, že předmětem 
kupní sml'Ouvy byl kromě losů také ještě jeden československý zlatý du
kát. .Test lhostejné, že tent'O dukát byl 'Označen jako "premie«, neboť 
kupní cena 12.000 Kč, která měla býti zapravena ve 24 měsíčních splát
kách po 500 Kč, byla ujednána úhrnkem i za l'Osy i za zlatý dukát. NB
šl'O tedy 'O dar což nepřím'O uznává i d'Ovolatelka, d'Ov'Ozujíc v dov'Olání, 
že šl'O 'O určeni kupní ceny, která jest pr'O řádného plátce vlastně o jeden 
česk'Osl'Ovenský dukát menší. Nižší soudy posuz'Ovaly smlouvu, p'Okud 
jde 'O prodej dukátů, jen s hlediska § 2 a) zákona ze dne 30 .. čer~n~ 
1878 čís. 90 ř. zák., ježt'O s pr'Odejem losů na splátky byl spojen Jmy 
práv~í obchod. Avšak při správném právním p'Osuzování věci jest ve zmí
něné kupní smlouvě spatř'Ovati po živnostensku pr'Ov'Oz'Ované zcizení l'Osů 
spojené se splátkovým obchodem týkajícím se i jiných h~dn'Ot, neboť 
i zlatý dukát byl žalobci prodán. pa splátky spolu s losy. "TI.m byl pOl:U
šen nejen zákaz § 2 a) zák'Ona CIS. 90/1878, kde se mluvl len.o . "Jme,;, 
právním 'Obch'Odě«, nýbrž i zákaz § I téh'Ož zák'Ona, podle neh'Oz Jest vy
sl'Ovně zap'Ovězeno zcizovati po živn'Ostensku losy ve sp'Ojení s 'Obch'Odem 
na splátky týkajícím se jiných hodn'Ot. Zakazuje-Ii zákon přím'O tu kte
r'Ou sml'Ou~u, tG jest sml'Ouvu o ten který předmět, projevuje tím zřejmě, 
že ji nechce nechati platiti. Pr'Oto je sml'Ouva, o kterou tu jde, podle 
správnéh'O právního p'Os'Ouzení věci ,;is?tná podle vše'Obecnéh'O záka,,;~. 
§ 879 'Obč. zák. (Srovnej rozhodnul! CIS. 5054 sb. n. s.) Byla-ll tudlz 
kupní sml'Ouva nicotná z dův'Odů věcných, nelze tu vůbec použíti ustan'O
vení § 1432 'Obě zák.. nýbrž jest žalobci přiznati právo, žádati p'Odle zá-
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sad~ $§ 871 a 934 o!,č. ~á~. uvedení v předešlý stav. V souzeném pří
pade jest uvedelll v predesly stav provésti tak že žalovaná vrátí žalobci 
co _od ~ěh~ přijala jako plnění s,mlouvy od p~~odu nicotné. I podle § ni 
9bc. ~ák. jest pn )ednostran~em ustoupelll od smlouvy dbáti toho, by 
~adna strana neI?ela _ zisk ze, skody strany druhé, a žalobce by byl po
skoz~n na p~ospech z.alo~a~e, kdyby Sl ponechal~, co jí zaplatiL Pokud 
by vubec v ~eto rozep~l z';lle::eI9 na bezelstnosti príjemkyně plnění, usou
dtl odvolacl soud spravne, ze zalovanou nelze uznati za bezelstnou drži
telku toho, co jí ~a!obce plnil, protože porušila předpisy zákona o loso
vych obchodech, jez jako odborná firma musila znáti. Nemůže se proto 
žaloyaná ~e svůj f!~os~ch d?volávati ustanovení § 1447 obč. zák. o beze
lstl!~m d~zlteh, a ~lzem ne;ll v31dné, ne?yly-l! provedeny důkazy o jejich 
vzajemnych nar?clch, ktere oplra o to, ze pry byla bezelstnou držitelkou. 
Pouka~, odvol31Clho soudu k ustanovení § 2 zákona ze dne 7, listopadu 
1~62 CIS. 85,:' z. byl ~zhledem k vyloženému právnímu stanovisku zby
tecny, NemaJl prot?, vyznan; dovolatelčiny vývody, vytýkající rozpor se 
Sf!ISY podle ~ 503_ CIS. 3 c, r. s. proto, že napadenému rozsudku bvl za 
zaklad polozen predpoklad, že plnil jen žalobce kdežto žalovaná ne
poskytla ~alo~ci žádné plnění, a že žalovaná fi~ma způsobila žalobci 
sko~u; Jezto l'~e o smlouv~, mC,otnou z důvodů § I zákona čís. 90/1878, 
ne~ll,treb~ uvazovaÍl_o dalsl otazce, jaké následky má skutečnost, že pro
dejlll hs:n~a proÍl predplsu § 2 b) téhož zákona neobsahovala kupní 
ce~~, kazde~? jednothveho prodaného losu. Otázku tu řešil ostatně nej
vyssl soud jlZ v rozhodnutích čís. 8252 a 9561 sb. n. s. 

čís. 1()892. 

Byla-Ii proti žalobě o nepatrnou pohledávku vznesena námitka místní 
nepříslušnosti soudu a žalovaný pak vznesl mezitimní určovací návrh 
jejž ocenil nad hranici nepatrných věcí, žalovaný napadl usnesení o ná~ 
mitce místní nepříslušnosti, rozhodnutí ve věci samé i rozhodnutí o me
zitímní~ u~čovacím návrhu odvoláním, odvolací soud pak zabýval se 
odvolámm Jen, pokud napadalo usnesení prvého soudu o námitce místní 
nepříslušnosti, a vyhověl mu, jest do tohoto usnesení nepřípustným re
kurs žalobce (§ 517 c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 22. června 1931, R I 350/31.) 

Proti žalobě o zaplacení 232 Kč, zadané na okresním soudě v L. 
vznesl žalovaný námitku místní nepříslušnosti dovolaného okresního sou: 
du a za řízení y prv~ stolici ~činil mezitímní určovací návrh, oceniv jeho 
hodnotu na 3.000 Kc. P r v y s o u d vynesl rozsudek v němž rozhodl i 
o žalobní prosbě a o mezitímním určovacím návrhu i ~snesením o námi!
c~ I?íst;1Í nep!íslu~nosti; I toto usnesení, i rozhodnuŤí ve věci samé a o me
zlÍlmlllm urcovaClm navrhu napadl žalovaný odvoláním. O d vol a c í 
s o ~ d zabýv311 s~ odv?~ání~ jen, pokud napadalo usnesení prvého soudu 
o namltce mlstm nepnslusnosti, vyhověl usnesením ze dne 6. prosince 
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1930 této námitce, zrušil podle §§ 475,476,471 a 473 c. ř. ,s. r;ap~deI}ý 
rozsudek a přikázal věc k dalšímu projednávání a rozho~nuh mlstn~ ~n
slušnému okresnímu soudu v J, DO tohoto usnesení, kterym bylo zm~neno 
usnesení prvého soudu o námitce ,nepř!slušnos~~ pod~la žalobkyne re-
kurs, který druhou stolicí byl odmllnut pko nepnpustny., ' 

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

Důvody: 

Jde o žalobu podanou u okresního soudu v L. o za ,placení 2,3,2 l\č? 
tedy o žalobu ve věcech nepatrných po rozumu § 448 ~, r. s. Ne~uze byh 
pochybnosti o tom, že se námitka místní nepřís~u~nosÍl do~olane~o okres
ního soudu v L týkala jen a výhradně bagatelm .zaloby a ze ~dlZ, p?kud 
prvá a druhá stolice rozhodovaly o námitce té, Jde o ~nesem ve v~cech 
nepatrných. Právem proto odmítl napadeným usnesemm soud druhe sto
lice rekurs podaný do jeho usnesení ze dne ~, P!o~mce 19?0, neb?ť by! 
nepřípustný podle § 517 c. ř. s, Že žalovany uCl~1l1 v pr~~ StObCl }ake 
mezitímní určovací návrh oceniv jej na 3.000 Kc, tedy castkoI} p~esa
hující hranici věcí nepatr~ých, takže ve 'pří~ině o.pravnýc~ pro~tredku d~ 
rozhodnutí nižších soudů o tomto me~itlmmm ,navrhu UfC(~V~Clm n~plat! 
předpisy ° řízení ve věcech nepatrnych, na veCl mc ,~emem, ponev~dz 
se námitka místní nepříslušnosti týkala jen ba~a!elm zalo?y a ,mezlÍl.m
ního určovacího návrhu se ani týkati nemohla, Jezto takovýto nav~h, Jak 
plyne z prvého odstavce § 236 c. ř. S., sdílí místní příslušnost za~oby. 
Z toho co uvedeno plyne že soud druhé stolice nepochyb~l, odmllnuv 
napad~ným usnesením j~ko nepřípustný žalobkyní podany p~kurs do 
usnesení soudu druhé stolice ze dne 6. prosmce 1930, procez nebylo 
rekursu do napadeného usnesení vyhověno. 

čis.l0893. 

O odkladu berní exekuce najmě i v případě § 357 zákona ze dne 15. 
června 1927, čís. 76 sb. z. 'a ti., rozhoduje jen exekuční úřad, ntkoliv 

soud. 
(Rozh. ze dne 22. června 1931, R I 395/31.) 

Se žalobou podle § 37 ex. ř. o nepřípustnosti be:ní exekI}ce byl spo
jen návrh na odklad exekuce soudem. S o udp rv e s t o II c e ~ 1;l~ne
sení vyslovil, že o návrhu na odklad exekuce ma rozhodnoutl"bernl urad, 
Rek II r sní s o u d zrušil usnesení prvého soudu, pokud Jim bylo vy
sloveno že o návrhu na odklad exekuce má rozhodnouti berní úřad. OÚ; 
vod y:' § 361 zák. čís. 76/27 sb, z. a n, lze použíti jen na správní řízem 
o odporu třetích osob nikoliv na řízení před řádnými soudy. Neb?~ 
§ 357 cit. zák. dává třetím osobám právo proti berní exekuci nas!oupll! 
právní pořad řádného soudu, takže v tomto případě jsou, podle cL pl. 
uvoz. zák. k exekučnímu řádu směrodatné jen předpisy c. r. s. a ex. r. a 
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pr~to řádný soud má rozhodnouti o návrhu na odklad exekuce až do 
pravoPlatn~ho rozh~d~utí, o žalobě podle § 37 ex. ř., s níž byl návrh na 
odklad spoJen',Opacny nazor vedl by k tomu, že by správní úřad mohl 
bez ohledu na zalobu podanou u řádného soudu její účel zmařiti. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

§,357. z~kona ze ,dne !5. června 1927, čís. 76 Sb. z. a n. ustanovuje: 
Tvr.dl-It En~ os~ba, ze n;a na před~ětu, berní exekucí postiženém, nebo 
na Jeho C8.slJ pravo, ktere nedovoluJe, aby exekuce byla vykonána může 
prolI ní podati odpor u exekučního úřadu, který o něm rozhodne: O od
po:u, t?:n platí obdobně ustanovení § 356 odst. (6). Nevyhoví-li exe
kucm un;d odporu neb.o ner~zhodne-li ? něm do 30 dnů, může ona jiná 
osoba sve~u ?dporu zJ~dnalI platnost zalobou, kterou podá u okresního 
SOU?U, v J;ho:" obvo~u JSou zcela ~e?o z větší části předměty berní exe
kUCI pO;;lJzene v d~be, kdy se podava žaloba. Pro počítání lhůty platí 
obdob~e ustan?yem § ,2~4 .o,dst. (1) a (3). Bylo-li žalobě právoplatně 
V~?OV~?o, zru3;J, exek?5'm urad exekucI. Z tohoto ustanovení plyne, že 
PllS!USI exe~~cmmu uradu! mkoliv soydu, bylo-li žalobě právoplatně vy
hoveno, ZruSllJ exekucI, a ze jest jen zalobu podati u soudu. Dále ustav 
l!?vuj~ § 36,0 cit. zák.: Berní exekuce můž( býti na návrh nebo z moci 
uredm .odl.ozena:, I; byl~-li pod~n? o žádost o povolení příročí, 2. je-li 
hodnoverne prokazan narok dluzmkuv na odpis daňového dluhu z dů
vodu zániku daňové povinnosti (§ 268 odst. I) nebo - při dani třídní _ 
z důvodu nepoužívání, při dani pozemkové a třídní z důvodu živelní škody 
3. jsou-li proti exekuci uplatňovány námitky (§ 356) nebo odpor (§ 357)' 
4; byl-li podál! návrh podle § 358, aby exekuce byla zrušena. § 361 cit: 
zak. ,~stanovuj~: O odkladu exekuce rozhoduje v případech § 360 čís. 1 
a ~ ~rad, ~terystanoví vládní nařízení, v ostatních případech úřad exe
kucm. Z techto ustanovení plyne, že rozhoduje o odkladu berní exekuce 
jen ~xekuční, úř3'd ? niko!iv soud, a to, zejména i v případě § 357 cit. zák. 
Nem ostatne vecneho duvodu, by mel soud rozhodnouti o povolení od
klad~ berní e~ekuce, an podle výslovného ustanovení § 357 cit. zák. roz
hoduJ~ ? ~!usení exekuce, bylo-li žalobě soudem právoplatně vyhověno, 
exekucllI urad, mkoltv soud (argumentum a majori ad minus). Ostatně 
by tu nebylo ustanovení, který soud je příslušný k povolení odkladu berní 
exek~ce. Ne.boť j 3~7 ,cit. zá~. (čl; 1.'1 uvoz, zák. ex. ř.) ustanovuje jen, 
~tery soud je pnslus?y k projednan!' žaloby. I kdyby se použilo podle 
cl. III uvoz. zak. ex. r. ustanovení §§ 37 a 45 ex. ř., byl by příslušný k po
vol,e!l1 odkla?u, podle toho, ~a byl,podán návrh na odklad exekuce před 
pocatkem vykonu exekuce CI po nem, soud, u kterého exekuce v první 
stolici byla navržena neb exekuční soud. Těchto soudů však tu není 
ježto berní exekuce byla povolena berními vymáhajícími úřady a berní 
exekuce se provádí berním exekučním úřadem. 
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čís. 10894. 

Snoubenka usmrceného nemá proti tomu, kdo ho usmrtil, nárok na 
náhradu za to že jí tím ušlo zaopatřetú, ani za zmenšenou způsobilost 
ke sňatku třebaže měla s usmrceným mimomanželské děcko. , ' 

(Rozh. ze dne 22. června 1931, Rv II 463/30.) 

Žalobkyně domáhala se na žalovaném náhrady škody, ježto usmrtil 
jejího snoubence. O ba niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í 
s o u d z těchto d ů vod ů: Žalobkyně domáhá se na žalovaném ná
hrady škody za "ušlé zaopatření a zme?š~n.~u zp~sobilost k sň~!ku«, po
něvadž žalovaný, jak nesporno, usmrtIl Jejlho zemcha, FrantIska, H-a) 
s nímž žalobkyně již od delší doby byla zasnoubena a mela nemanze!sk~ 
dítě. Prvý soud dovodil především, že žalobní nárok z důvodu zmens~ne 
způsobilosti ke sňatku - výstižněji řečeno: zhoršené vyhlídky na sna, 
tek - není v příčinné souvislosti s trestným činem žalovaného, poně" 
vadž i tělesná vada žalobkyně i skutečnost, že žalobkyně má neman
želské dítě, datují se již z doby před usm!cením Františka řl-a. Odvola
telka snaží se zhoršení své vyhlídky na snatek vyvodIlI aspon z poukaz~ 
na způsob, jak František H. sešel se světa. Leč holé i~jí t~rzení, ostatne 
teprve v odvolání nově uvedené, že prý podle smyslen~ venk~vskeho 
obyvatelstva ze zločinu, jenž na jejím ženichu .. byl spác~an., take n~ r;1 
padá jakýsi stín, který prý ztenčuje možnost pn~adneho jeJlho p~?y'dam, 
není nikterak přesvědčivé a zejména neprokaZUje .nezbytnou pr.lcmnou 
spojitost mezi trestným činem žalovaného a pozadovanou nahradou 
škody. Vždyť z pouhého c zasnoubení žalobkyně s Františ~em H-~m 
nevzešel pro tohoto ani právní závazek, by ji v~kutku.za manzelku p,ojal, 
takže újma, za níž se domáhá náhrady, zmarení snatku s FrantIsk~m 
H-em, mohla jí potkati stejn~, i kdyby její ženich pebyl b.ýva: žalo~anym 
usmrcen. Odvolatelka pokousí se dale vyvrahh duvody, Jlmlz prvy soud 
podpírá svůj právní závěr, že žalobkyni usmrcením Fr~ntišk~ H-a n;: 
kterak neušlo zaopatření ve vlastním slova smyslu. Po teto strance stacI 
zdůrazniti toto: Žalobkyně, jak již prvý soud správně zdůraznil, nepatří 
vůbec do okruhu osob, jež by pro usmrcení Františka H-a mohly P~Otl 
vinníku vznésti podle § 1327 obč. zák. nárok na náhradt; to~o, ,co Jm~ 
tím ušlo. S hlediska obecných ustanovení § 1295 a nas\. obc. zak. zalo~m 
nárok neobstojí už proto, že není jistoty a nemůže podle povahy veCl 
ničím býti dokázáno, že by si František H. žalobkyni také vskutk~ byl 
vzal za ženu, kdyby nebyl býval žalovaným usmrcen., Tvr~enou ,ujmu 
žalobkyně, ušlé zaopatření sňatkem, nelze tedy. povazovah za, sko?u, 
kterou žalovaný svým trestným činem způsobIl, byť I prostred~cne 
(§ 1301 obč. zák.), nebo k n!ž by ale,spoň byl zavdal po:Jně! a ktera by 
se jinak nebyla stala (srov. zasadu vyrcenou v § 1311 obc. zak.). 

N e j v y Š ,š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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o ů vod y: 

Sou~ odvolací zcela,správ~ě posoudil po stránce právní sporný pří, 
pad a vyvody dovolate1cmy nejsou s to, by správné, stavu věci i zákonu 
odpovídaj!cí ~ův~dy odvol~cího s0!1du vyvrá~ly nebo seslabily. Žalob
kym nepnslusl narok na nahradu skody za uslé zaopatření a za zmen
šenou způs~?ilost k sňatku proti žalovanému, který usmrtil jejího že, 
~l1cha Fr~nÍ!sk~ H-a ani podl~ us!~novení § )327 obč. zák., poněvadŽ! 
zalobkyne. nem osobou, o jejlZ vyZIVU se mel usmrcený podle zákona 
star~Í!, anl,po~le obecných ustanovení o náhradě škody podle §§ 1295 
a nasl. obc. zak., poněvadž není tu příčinné souvislosti mezi škodou 
jejíž náhrady se žalobkyně domáhá, a mezi trestným činem žalovaného' 
jak oba nižší soudy zcela správně a výstižně dovodily. Tělesná vad~ 
žalobkyně a okolnost, že žalobkyně s usmrceným má nemanželské děcko 
nikterak žalobní nárok neodůvodňují. Ze zasnoubení ani proti usmrce~ 
nému nelze nárok žalobkyně odvozovati, tím méně proti žalovanému. 

čís. 10895. 

. Drž~tel, ~cn~ídn!lv~í výkup nemovito~ti ?S?bě 0l!r~vněné z předkup
mho erava: Jest Jl prav Jen ze skody; opravneny nemuze však proti němu 
upla~ova~l nárok. ze sm.louvy a. předkupní právo v tom směru, že po_ 
vmny nabldkou vykupu Jest povmen plniti závazek. Ze smlouvy o před
kupním právu vzniká oprávněnému jen obligační titul nikoliv nabývací 
důvod pro vlastnictví. . ' 

Nemožná podmínka co do složení kupní ceny činí celou úmluvu ne
platnou a to pří nemožné výmince odkládací podle §§ 698 a 897 obč. 
zák., při nemožné výmince rozvazovací podle §§ 698 a 898 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 23. června 1931, Rv 1951/30.) 

Josef M. zří~il svému synovi Františku M-ovi předkupní právo k ne
movItostem. ,Prava tohoto byl Fran,tiš~k ~. oprá,:něn použíti, kdyby 
Josef. M. chtel nemovltosÍ! prodalt, pn cemz byl povmen zaplatiti Josefu 
M:ovl 4.900 Kč, nikoliv cenu, již by nabízela třetí osoba. Předkupní 
pravo nebylo zapsáno v pozemkové knize. Josef M. prodal nemovitosti 
n:a~želům !,r~ntišku a V!astě B-~vým. Při uzavření kupní smlouvy ne
vedeh manzele B-OVl o predkupmm právu žalobcovu. Kdvž se manželé 
B-ovi dověděli. o předkupním právu žalobce, projevil' František B. 
ochotu. ~StOU]JIlt od ,kupní, smlouvy, složí-Ii František M. kupní cenu 
do určlt~, hod my, coz se vsak nestalo. Žalobou, o niž tu jde, domáhal 
se Fra~ttsek M. ~a Josefu M-ovi ~ na manžeHch B-ových, by byli uznáni 
povl~nym~ uznatI, umluvu ,mezI zalobcem a žalovaným Josefem M 'em 
o p~avt; predkupmm, a, by zalovaní František a Vlasta B-ovi byli uznáni 
povmnyml pO~tOUpltt zalobcl do vlastnictví nemovitosti za 4.900 Kč ú 

vydatt mu ltstmu schopnou ke vkladu vlastnického práva. 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: Od-
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volací soud zjIšťuje, že žalovaní manžel~ !3-0VI pn uza,:~ení trhov,é 
smlouvy o předkupním právu žalobce nevedelt, lednalI tudlz bezel~tne, 
získali takto důvod k nabytí práva vlastnického a nelze 11m am ,vytykah 
obmyslnost nabytí držby. Ostatně lze poukázati i na ystanov~m § 440 
obč. zák., podle něhož by ani vědomost o právu predkul?m~ nebyla 
v souzeném případě na závadu. Není proto oprávněn žalobm ~arok protI 
manželům B-ovým že jsou povinni dodržeti úmluvu meZi zalobcem a 
Josefem M 'em, po~l1e níž žalobci bylo vyhraženo právo předkupní k ne
movitostem za trhovou cenu 4.900 Kč, tuto smlouvu uznah a domek 
s pozemky žalobci postoupiti a proti ~~placení trh?vé ceny 4.900, Kč 
do vlastnictví vydati. I kdyby bylo notare B-a pokladah za zmocnence 
B-ových vzhledem k obsahu dopisu notáře žalobci ze dne 31. srpna 1928, 
podle něhož byl žalobce vyzván, by kupní cenu složil ihned doručl~elI 
dopisu, by mohl uplatňovati proti svému otci nárok ze smlouvy opravu 
předkupním, jinak že by úmluva ta pozbyla Ihned platnosh, byl by m~sll 
žalobce tuto podmínku splniti a peníze, ihne~. složiti, ~vláště an de? p;ed 
tím byl notářem upozorněn, by si pemze pnpravII, ze to bude JIZ zltra 
ráno. Podmínka tato souhlasí i s obsahem pozůstalostních spisů, podle 
nichž žalobce podle úmluvy s Josefem Nl.-em byl povinen k uplatnění 
a k provedení předkupního práva z,aplatiti Josef~ M-ov~ ihned ~.900 KS'. 
Podle toho správně zachoval se i zalovaný, kdyz p,rost!edmctvlm notare 
Viktora B-a dopisem ze dne 31. srpna 1928 nabldl zalobcl domek ke 
koupi, žádaje ve smyslu úmluvy, by kupní ~enu složil i~ned do ~uk?u 
doručitelky dopisu. I kdyby se však odvolacl soud st~toznll s pravmm 
názorem prvého soudce že slovo »ihned" nelze vykladah J3ko nepro
dleně nebo okamžitě zvhště vzhledem k majetkovým poměrům žalobce, 
a že měla mu býti poskytnuta přiměřená lhůta a že žalobce podmínku 
uloženou mu k uplatnění práva předkupního splnil tím, že si 4.900 Kč 
včas opatřil není nárok žalobní ani proti Josefu M-ovi po právu. Podle 
§ 1079 obi!. zák. jest drži~el, nenabíd;t,e-li oZ,~ámen,é o,so~ě výk1!p, jí 
odpovědný jen za všechnu skodu~ nen:uze tUd;z opravn~ny ~platnovat: 
proti němu nárok ze smlouvy opravo predkupm v tom smeru, ze povl~ny 
nabídkou výkupu jest povinen závazek plniti. Ze smlouvy opravu pred
kupním žalobci vznikl jen obligačn~ náro~, nikoJiv nabÝ,vací dův~d pr~ 
vlastnictví které teprve po uplatnení prava predkupmho na zaklade 
trhové smlouvv mohlo býti na žalobce převedeno a ježto žalovaný Josef 
M. smlouvou trhovou domek převedl na manžele B-ovy, nelze se žalobci 
ani na něm, tím méně na manžeHch B-ových domáhati plnění závazku 
ze smlouvy o právu předkupním, jak v žalobní žádosti uvedeno. 

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

Důvody: 

Odvolací soud vyložil v podstatě správně, že podle § 1079 obč. zák. 
íesl.držitel, nenabídnuvší výkup oprávněné osobě, jí práv jen ze škody, 
takže nemůže oprávněná uplatňovati proti němu nárok ze smlouvy 
o právo předkupní v tom směru, že povinný nabídkou výkup~ jest ,po
vinen závazek plniti. Správně také usoudil, že ze smlouvy opravu pred-
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kupním zalobci vznikl jen obligační nárok, nikoliv nabývací důvod pro 
vlastnictví, že by toto teprve po uplatnění práva předkupního na základě 
trhové smlouvy mohlo býti na žalobce převedeno, a že, an žalovaný Josef 
lVI. převedl domek trhovou smlouvou na manžele B-ovy, nelze se žalobci 
ani na něm, Hm méně na manželích B-ových domáhati plnění závazku 
ze smlouvy o právu předkupním, jak je v žalobní žádosti uvedeno. Na 
véd nemění nic dovolatelovo tvrzení, že žalovaní prý uznali jeho před
kupní právo nebo že - jak dovolání se pokouší dolíčiti, měníc zřejmě, 
avšak podle § 483 c. ř. s., n0dovoleně právní důvod žaloby - mu na
bídli domek, nehledíce k předkupnímu právu, ke koupi a on jejich na
bídku, přijal. To i ono stalo se, jak jest nižšími soudy zjištěno, pod 
podmmkou stanovenou dopIsem ze dne 31. srpna 1928, že žalobce složí 
kupní cenu ihned, do 9 hódin dopoledne téhož dne. Podmínku tu žalobce 
podle zjištění nižších soudů nesplnil. Tím pozbylo i uznání předkupního 
práva ,i, '.'abídk,~,ke koup! do~u závaznosti. J?oyolatel ovšerr; napadá 
tato zJ1stelll lllZSlCh soudu. Avsak pokud tak cml po skutkove stránce 
hodnotě v té příčině výsledky průvodního řízení jinak než nižší s:ludy; 
vybočují jeho vývody z mezí vytčených dovolateli v § 503 čís. 1--4 
c.J, s. Po ~rávní st~á~ce má dovolá~í za to, že, kdyby byla zjIštění 
lllZSlCh soudu spravn,a, slo by o podmmku nemožnou, a ta by prý byla 
podle § 698 obč. zak. neplatná, takže by se k ní nepřihlíželo. Než 
vpravdě by taková nemožná podmínka činila celou úmluvu neplatnou 
a to při nemožné výmince odkládací podle § § 698 a 897 obč. zák. a při 
nemožné výmince rozvazovací podle §§ 698 a 898 obč. zák. Proto by se 
žalobce nemohl dovolávati závaznosti tvrzeného uznání aneh nabídnuH 
jím prý přijatého, i kdyby ona výminka byla nemožnou. 

čís. 10896. 

Nepřípustnosti exekuce, ježto exekuční titul, na jehož základě byla 
povolena exekuce proti žalobě, nezní proti žalobci, nýbrž proti třetí 
osobě, nelze se domáhati žalobou podle § 35 ex. ř., ani žalobou podle 
§ 36 ex. ř., nýbrž žalobou podle § 39 čís. 5 ex. ř. 

Tím, že tu nebyl podán rekurs proti usnesení povolujícímu exekuci, 
není žaloba vyloučena. 

(Rozh. ze dne 23. června 1931, Rv I 1300/30.) 

Exekuční titul zněl proti Johannu W. D-ovi, exekuce byla povolena 
proti Johannu D-ovi, jenž nebyl totožným s Johannem W. Jj-em. žalobě 
Johanna D-a, by byla exekuce zrušena, 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: 

Dovolatelka uvádí, že nejde o žalobu podle § 35 ex. ř. S tímto ná
zorem jest souhlasiti. Neboť podle § 35 ex. ř. lze podati proti nároku, 
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pro který exekuce byla povolena, námitky!, l?okud s~očívaií na sku
tečnostech nárok zrušujících n~bo zast<:~uJ1C,lCh, kt~re nastaly tep~ve 
po vzniku exekučního titulu, jenz tomuto nzenr Jest základ~n:' O to vsak 
zde nejde. Nebol' podle zjištění nižších soudů znr exekucnr trtul prot! 
Johann W. D., kdežto exekuce byla povolena proti J?h~nnu D-OV1, ktery 
není totožný s Johann W, D-em, uvedenym v ~xe~uc~lm i:;tulu. Zaloba2 
o niž tu jde, nežádá také, jak by bylo nutne pn, z~lobe podle § 3: 
ex, ř., by byl prohlášen nárok z rozsudku za zruseny nebo zastaven~! 
nýbrž žádá výslovně, by povolení exekuce bylo zruseno. N,elze tUdlZ 
použíti ustanovení § 35 ex. ř.; tento nazor Jest'! souladu tez s motrv~ 
k § 35 ex. ř.; neboť je-li v motrvech uved~no, 7e lze ul?btnrtr aktrvm 
nebo paSivní oprávnění k vedení ~~ekuce, Jest ,trm }oukazano n~ us~~
novení § 36 čís. I a 2 ex. ř., kteraz ."stanovenr oV,sem v souz~nem pl~' 
padě rovněž nepřichá~ejí v úvah~. Avsa~ ustanovemm!,§§ 35 az 37 ex.!. 
nejsou vyčerpány vsechny mozn~~tr zalob, ~ nep~lpust'.'Ost exekuc,e. 
Neboť v §§ 39 čís. 5 ex, ř. a 42 C1S. _? ex, r. Jest vy'sl?vne !,ved~no, :e 
exekuce může býti prohlášena za uepnpustnou 1 z J1nych duvodu, a ze 
lze exekuci odložiti též z jiných důvodů než z d~v~dů v~tčených v §§ 35, 
36 a 37 ex. ř. O takovou žalobu vznesenou z JlDyeh dúvodu tu Jde (Vl~ 
rozh. čís. 6394 sb. n. s.). Tím, že nebyl podán rekurs protr usnesen~ 
povolujícímu exekuci, není žalob~ vyloučena l , nebof jsou}u o?dobne 
předpoklady ustanovení § 35 ex. r., kde rovnez nem v~loucena zalo~a, 
i když nebyl podán rekurs; nebo! rekursem nelze dOCllrtr v ~ouzenem 
případě zjištění, že nejde o toto~no? os?bu. Jes!, l~osteJno, Jak posu
zoval žalobce svou žalobu po pravnr strance, sta~t.. ze uvedl o~o,lnostr, 
o které opírá nepřípustnost exekuce. Ostatn,e zm zal?ba, Jak J1Z byl~ 
shora uvedeno, by povolení exekuce usnesemm okresmho soudu ze dne 
12. června 1929 bylo zrušeno. 

čís. 10897. 

Kratši Ihtlty § 575, prvý od~tavec, ~. ř. ,s. n~plat:, jde-Ii o žalobu za
městnavatele proti zaměstnanCI o vykhzem sluzebOlho bytu. 

Právní poměry služebních bytů nebyly zasaženy zák?ny o ochran~ 
nájemců, nýbrž podléhají soukromému právu.a zej~ena ':,ozhodujl 
v otázce skončení právniho poměru takových bytů,pře~plsy ?bcansk~ho 
práva o skončení služebnlho poměru. Byl-Ii sl~ebn! pomer s~onc~n: 
jest zaměstnavatel oprávněn domáhati se vykhzem b~. ~~~dpIS!l 
§§ 364 a 365 obč. zák. nelze při hromadění žalob obdobne pOUZlti. 

(Rozh. ze dne 23. června 1931, Rv I 1153/31.) 

Žalobě továrního podniku proti dělníku o vyklizení služeb~ího bytu 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c 1 s o u d 
žalobu zamítl. 

N e i v y š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 



- čís. 10897-
878 

D ů vo d y: 

Především jest vyříditi výtku žalovaného v dovolací odpovědi, že prý 
dovolání bylo pcxláno opozděně, až po uplynutí osmidenní lhůty sta
novené v § 575 c. ř. s. a že jest je proto odmítnouli podle § 507 c. ř. s. 
Výtka jakož i návrh podle ní učiněný jsou neodůvodněné. Nižší soudy do
spěly k názoru, že v souzeném případě nešlo mezi stranami o nájemní 
smlouvu podle § 1090 obč. zák., nýbrž že byl byt, jehož vyklizení se 
žalobkyně domáhá, bytem služebním, který poskytla žalobkyně žalova
nému z důvodu, že byl u ní zaměstnán jako dělník. Názor ten jest, hledíc 
ke skutkovým zjištěním, o něž jej nižší soudy opřely, správný a žalo
vaný se v dovolací odpovědi ani nepokusil jej vyvrátiti. Je-Ii tomu tak, 
neobstojí ani řečená výtka žalovaného, neboť pcxlle ustálené judikatury 
nejvyššího soudu (na př. rozh. čís. 775, 6274 sb. n. s.) neplatí kratší 
lhůty podle § 575 prvý odstavec c. ř. s. v řízení o žalobě zamětnavatele 
na zaměstnance o vyklizení služebního bytu. Rozhodnutí nejvyššího 
soud u čís. 7725 a 850 I sb. n. s. dovolává se žalovaný k odůvodnění 
řečené výtky neprávem, neboť v případech uvedených v oněch rozhod
nutích šlo o spory z nájemní smlouvv. 

Ve věci jest dovolání žalobkyně oprávněné. Právní poměry služeb
ních bytů nebyly zasaženy zákony o ochraně nájemníků, nýbrž podléhají 
soukromému právu a zejména rozhodují v otázce skončení právního 
poměru takových bytů předpisy občanského práva o skončení služeb
ního poměru. Důsledkem toho pozbývají služební byty z pravidla účin
ností skončením služebního poměru. Že tato skutečnost nastala, žalob
kyně tvrdila a první soud měl ji za prokázanou, což se stalo závazným 
i pro dovolací soud, neboť_n<LmLtka-ža1o_vaného~.ž~ se jeho propuštění 
stalo bezdůvodně, byla, jak vystihl i oclvolacL.sO!!d,hezvYznamná;pro 
posouzení věci, ježto v případě tom Jíy byl žalovaný ovšem oprávněn 
žádati náhradu a odškodnění, ale jen v penězích (§ 84 živ. ř.). šlo nyní 
o to, zda jsou s hlediska právního opodstatněné námitky žalovaného, 
jimiž upíral oprávněnost žalobnímu nároku. Námitkou, že prý odporuje 
postup žalobkyni' dobrým mravům, ana žaluje hromadně o vyklizení, 
poněvadž měl tím býti vykonán nátlak na dělníky, by se podrobili mzdo
vým podmínkám, nemohl žalovaný - nehledíc k jiným pochybnostem -
docíliti úspěchu již proto, že jde vlastně jen o jeho názor, pro který 
neuvedl konkretních okolností, z nichž by bylo lze usouditi na takový 
úmysl žalobkyně, nehledíc k tomu, že podle důvodů odvolacího soudu 
nebylo ani zjištěno a nelze objektivně zjistiti, zda měly četné žaloby 
o vyklizení vliv na dělníky při jednání o mzdě. Další námitku žalovaného, 
že provedení žádaných vyklizení ohrožuje obecné blaho, shledal odvo
lací soud oprávněnou. Po té stránce zjistil odvolací soud, že v Š. není 
po ruce tolik volných bytů, by bylo lze opatřiti byt všem žalovaným, 
a že by nucené vystěhování znamenalo pro město přímo katastrofu, a 
dospěl podle zjištěni toho k názoru, že hromadným vystěhováním by 
bylo ohroženo všeobecné blaho, takže postrádá použitím obdoby §§ 364 
a 365 obč. zák. oprávnění i žaiobní nárok. Leč nelze souhlasiti s odvo-
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lacím soudem. Otázkou zda pojem obecného blaha tu vůbec dopadá, 
netřeba se zabývati, any;jak bude do~od~no, ,~tačí ?st~tní důvody ~ vy
vrácení této námitky. Nesml se tohz prehhzeh, ze jde ? rozep~1 ze 
smlouvy služební kterou se domáhá žalobkyně toho, by zalovany vy
klidil byt žalobky~í mu poskytnutý. Domáhá se te~y žalobo;t j~n soud~ 
ního výroku, tvořícího exekuční titul pro, vy~hzem~ K dO~llem .t?~oto, 
titulu má žalobkyně plné právo, byl-Ii sluzebm pomer, jak jest zjlsteno, 
skončen, an tím »nevystupuje z mezí zákony ,předepsaných, k z~ch?· 
vávání a zvelebení veřejného blaha« (§ 364 obc. zak.)"a kdyz,!1em ~a· 
konného předpisu který by jí v tom bráml. Nebylo tudlZ am pnpadnym 
použíti obdoby §§ 364 a 365 obč. zák. k za~ítnutí ,žalobl!ího nároku a 
netřeba se blíže obíratí dosahem a výkladem techto predplsu. 

čis. 10898. 

Exekuci na základě konečného usneseni (§ 459 c. ř. s.), jimž bylo 
žalovanému zakázáno, by nerušil stavbou žalob,cov,? práv?voslužebn~~}i 
cesty, nelze odložiti k dlužníkově žalobě na vymahajlClho ventele o ZJIS

tění, že vymáhajícímu věřiteli nepřisluší služebnost cesty. 

(Rozh. ze dne 23. června 1931, R II 143/31.) 

Konečným usnesením (§ 459 c. ř. s.) bylo vyslove~?, .že se č-?vi 
zapovídá pod důhonem práva, by. výkopem s~le~a a da!slml stavebmml 
pracemi nerušil právo slu~ebn.osÍ1 ces!y manzelu D:ovyc~ na pozemku 
čka!. 1646, a že se mu narizuje, by vse uvedl do puvodt;lh? stavu. ~a 
základě tohoto konečného usnesení byla povolena manzelum D-ovy~n 
proti Č-ovi exekuce zmocněním ,yymáhajících věřitel;!, dáti ??n~vlh pu; 
vodní stav na pozemku parc. c~s. 1646, )a~ ,byl ~red ~~hajemm n,ov,e 
stavby na tomto pozemku~ na n~kl~d dlu;Zmkuv" dale ,pr,lkazem dluzn~
kovi, by zaplatil výlohy s hm spoJene, ktere.sezal!myrcup na 10.000,Kc: 
do čtrnácti dnů pod důhonem prava k rukam pravmho zastupce manzelu 
D-ových. Napotom podal Č. proti D-ovým žalobu s~ žalobní prosbou! 
že D-ovým nepřísluší služebnost c~sty po p.oz~mku ~. 1646, ze D-ovl 
jsou povinni zdržovati se tohoto vykonu, zejmena nejezdIl! po, po:emkl! 
č-ově na svůj pozemek. Návrh C-a, by byla vzhledem k tet~ zalobe 
odložena exekuce, s o udp r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r s n I s o u d 
návrhu vyhověl. D ů vod y: Prvý soud za~ít1 návrh ,na odkl~d exek.uce, 
protože tu není žádného z důvodů § 42 ex. r., rekursm soud ~sak s hmto 
názorem nesouhlasí. Jest pravda, že důvody odkladu exekuce JSou v § 42 
ex. ř. vypočteny výčetmo, že účelem řízení o rušené držbě a účinkem 
konečného usnesení jest by dřívěj.Ší pravý skutečný stav byl obnoven 
bez ohledu na jsoucnost' práva, že v zápůrŠí žalobě, není ~tslovně .obsa
ženo žádání podle § 42/1 neb ,§ 42/5 ex. r., jest vsak,uvazlh,to!o,' Ne
hledíc ani k tomu, že by odeprení odkladu exekuce, melo. v. z~p~h zbo
ření dlužníkova domu a zničení cenného majetku, ac se zapurcI zalobou 
stalo sporné, zda právo, stavbou domu ohrožené, vYI?áh.ajícím věřitelům 
skutečnĚ přísluší, že by takový postup odporoval pravmmu CItU a spra-
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vedlivosti a bylo by plněním zásady "fiat justitia, pereat mundus«, 
v dnešním právním životě již neplatící, nelze popříti, že se dlužník zá
půrčí žalobou ve skutečnosti domáhá i neúčinnosti exekučního titulu 
podlé § 42/1 ex. ř. Kdyby žalobce byl do zápůrčí žaloby pojal i prosbu, 
že exekuční titul má býti prohlášen za bezúčinný, musel by odklad 
exekuce býti povolen, poněvadž pro odklad rozhoduje žalobní návrh bez 
ohledu na to, zda jest materielně oprávněn. Ač taková prosba do žaloby 
pojata nebyla, jest přece, poněvadž dlužník se domáhá rozsudku, že vy
máhající věřitelé jsou povinni zdržovati se výkonu služebnosti, míti za 
to, že v žalobě jest vtomně obsažena i prosba, že exekuční titul jest 
bezúčinným. Tím jest splněn předpoklad § 42/1 ex. ř. a bylo proto re
kursu vyhověno. 

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

Důvody: 

Právoplatným konečným usnesením okresního soudu ze dne 12. srpna 
1930 bylo vysloveno, že se nynějšímu povinnému zapovídá pod důhonem 
práva, by výkopem sklepa a dalšími stavebními pracemi nerušil právo 
služebnosti cesty nynější vymáhající strany na pozemku Č. kat. 1646 
a že se mu nařizuje, by vše uvedl do původního stavu. Pod C I 1925/30 
podal nynější povinný žalobu proti nynější vymáhající straně se žalobní 
prosbou, že žalovaným (nynější vymáhající straně) nepřísluší služeb
nost cesty po pozemku čís. kat. 1646/4 na pozemek žalovaných (nynější 
vymáhající strany) čís. kat. 1630, že žalovaní jsou povinni zdržovati se 
tohoto výkonu v tom směru, zejména nejezditi po pozemku žalobcově 
na svůj pozemek. Účelem konečného usnesení bylo utvořiti na základě 
poslední držby prozatímní stav, jenž má trvati tak dlouho, dokud nebylo 
jinak určeno rozhodnutím soudu o žalobě nyněj.šího povinného (§§ 3,10, 
341,344 obč. zák., §§ 454, 459 c. ř. s.). Účel ten by byl zmařen, kdyby 
se měl povoliti na základě zápůrčí žaloby odklad exekuce zahájené na 
základě konečného usnesení (§ 459 c. ř. s., § I (1) ex. ř.), nehledíc k to
mu, že důvody odkladu exekuce jsou v § 42 ex. ř. vypočteny výčetmo 
a že tu není předpokladů v § 42 ex. ř. výslovně uvedených. Ostatně ne
jsou úvahy rekursního soudu na místě, neboť ve spise okresního soudu, 
ve kterém bylo vydáno shora uvedené konečné usnesení, udal nyněiší 
povinný sám, že teprve staví domek, který v určité době má býti hotov. 
Dostavil-Ii nynější povinný domek, jednal proti usnesení okresního 
soudu ze dne 31. července 1930, jímž mu bylo zakázáno, by nepokra
čoval ve stavebních pracích. Ježto tudíž není důvodu pro odklad exekuce, 
bylo obnoviti ('snesení prvého soudu (§ 42 ex. ř.). Exekuční soud upo
zorňuje se na prohlášení vymáhající strany, že se dá provésti povolená 
exekuce bez poškození ostatních částí domů jen odbouráním rohu domu 
do hloubky jednoho metru, a že toho může povinný dosíci žádostí 
o omezení exekuce. . 
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čís. 10899. 

Nárok kupitele proti prodateli na náhradu toho, co zaplatil za pro
datele na dovozném, nepromlčuje se ani podle § 1486 čís. 1 obč. zák., 
ani podle § 1489 obč. zák. 

Pod § 1486 čís. I obč. zák. spadají jen nároky na úplatu za dodávky 
věcí, prací nebo jiných plnění na straně těch, kdož dodali věci, práci 
nebo plnění, nikoliv však pohledávky z příkazu (pokud nejde o pohle
dávky uvedené v § 1486 čís. 6 obč. zák.J, z nepřikázaného jednatelství 
nebo náhrady nákladů podle § 1042 obč. zák., aniž nároky z obohacení 
podle § 1431 obč. zák. 

Pod § 1489 obč. zák. nespadá pohledávka nákladu vynaloženého za 
jiného. 

(Rozh. ze dne 23. června 1931, R II 172/31.) 

Žalobkyně koupila roku 1922 od žalované cizozemské zboží fpnko 
hranice. Zboží jí bylo zasláno nevyplacené, pročež žalobkyně musela 
zaplatiti dovozné v markách a žádala pak žalovanou o refundaci, již ža
lovaná dopisem ze dne 28. června 1922 uznala, avihk nerefundovala. 
Proti žalobě o zap lacení vynaloženého dovozného namítla žalovaná pro
mlčení podle § 1486 čís. I obč. zák. Pro ce sní s o udp r v é s to
I i c e 7.alobu zamítl, přidav se k názoru žalované, že žalobní nárok jest 
promlčen. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. 
D ů vod y: Odvolací soud má za to, že nejde o pohledávku podle § 1486 
čís. I obč. zák., ježto toto zákonné ustanovení má na mysli jen pohle' 
dávky vzniklé v denním ruchu obchodním za dodání věcí (za zboží) nebo 
za provedení prací aneb za jinaká plnění v živnostenském, kupeckém 
nebo Jinakém obchodním provozování, zažalovaná pohledávka sem však 
nepatří, ježto ji nelze zařaditi pod toto zákonné ustanovení. Není ovšem 
pochybností o tom, že pohledávky z dopravy osob nebo zboží, jsou-Ii 
účtovány přímo smluvníkům, jsou plněním v obchodním provozování, 
avšak v souzeném případě nejde o pohledávky za dopravu zboží, nýbrž 
o plat, k němuž žalobkyně podle skutkového zjištění odvolacího soudu 
nebyla povinna a který učinila za žalovanou firmu. Konání plahl za 
osobu třetí nepatří však k plnění v obchodním provozování. Nejde ani 
? žalob~ D. odškodnění, poněvadž zalohkyni nepovstala tím škoda, když 
zalovana firma nedodala zboží franko hranice ježto zaplatila dovozné 
místo žalované, by nenastal průtah v dodání ~boží. Jde tudíž o narok. 
z obohacení, který nepodléhá tříletému promlčení. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 
56' 
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D ů vod y: 

,Stěžovatelka spatřuje nesprávné právní posouzení v tom, že odvo
lacl soud spornou pohledávku nezařadil pod ustanovení § 1486 čís. j 
obč, zák., nepokládá ji ani za pohledávku z náhrady škody podle § 1489 
ob;\zák. a z toho důvodu ji nepokládá za promlčenou. Vadnost Hzení 
spatruje v tom, že odvolací soud neuvedl pro názor, že jde o pohledávku 
z ,obohacení, žádné zákonné ustanovení, a dovozuje, že nejde o pchle
davku z obohacení podle § 1431 a násl. obč. zák. Stěžovatelka ne11lá 
pravdu. Žalobce opřel žalobní nárok o to, že žalovaná firma mu prodala 
zboží franco pohraniční stanice, že tudíž měla zaplatiti dovozné až na 
hranici, že však je zaplatil za žalovanou on a proto mu přísluší za to ná
hrada. Placení dovozného za toho, kdo je má nésti, může založiti různý 
právní poměr mezi plátcem a tím, kdo jest povinen k hrazení dovozného. 
V žádném případě nejde o pohledávku za dodávku věci, provedení díla, 
nebo jiné plnění ve smyslu § 1486 čís. I obč. zák., zaplatí-li kupitel do
vozné za prodatele, který podle smlouvy je měl hraditi. Pohledávkou ve 
smyslu uvedeného ustanovení jest nárok na úplatu z úplatné smlouvy 
podle níž jedna strana koná plnění uvedené v § 1486 čís. I obč. zák. ~ 
druhá strana jest zavázána za to úplatou podle smlouvy. To plyne z histo
nckého vývoje. Vládní,návrh v § 194 pod čís. 1 zněl, že ve třech letech 
se promlčují nároky za dodávky zboží a provedení prací nebo jiných 
plnění v živnosti kup!,.cké nebo v jir:ém obchodním provozu. Slova plnění 
(Lelstung) bylo pOUZlto, by pod zakon byly zahrnuty úplaty které ne
jsou za zboží nebo práce, nýbrž i za jiné úkony, které nelze p~jmenovati 
zbožím nebo prací. Tomu svědčí i úvaha, že kdyby zákonodárce chtěl 
zahrnouti pod pojem plnění i nároky na náhradu výloh z důvodu příkazu 
b~lo .by zbytečSIO, by uvá~ěl pod Č,íS. 6 nároky advokátů a jiných zmoc~ 
nencu na odmenu a na nahradu vyloh. Na pohledávkv z příkazu pokud 
n~jde .o pohledá;,ky uvedené pod čís. 6 § 1486 obč.· zák., z nepřikáza
neho Jednatelstvl nebo na pohledávku náhrady nákladů podle & 1042 
obč. zák. se ustanovení § 1486 čís. I obč. zák. nevztahuje. Tam 'jde 'ien 
o promlč;n~ nároku ona úplatu.za do~ávky věcí, prací !lebo jiných plnění 
na stral}e tech, kdoz ~o~a~l vecl" praci n~bo ona plnení. Proto právem 
odvolacl soud nepoklada zalobm pohledavku za pohledávku spadající 
pO,d ,us~a.novení § 1486 č,ís. 1 obč. ,zák. Tato pohledávka není ani, jak 
m.'~l stezova!elka, pohle~a~k~u z nahrady škody podle § 1489 obč. zák. 
l; Je pohledavka ze zaVlllem. Pohledávka nákladu vynaloženého za ji
neho není ta~~voli pohledávkou, nýbrž jest pohledávkou buď přímo ze 
smlouvy (z pnkazu), nebo ze zakona bez ohledu na zavinění. Proto ža
lo~ní nárok :,e~odléhá pr~mlčení podle § ,1489 obč. zák. Prvý soud ne- ' 
prav.e~ zalmt) zalobu z duvodu promlčem, nezabývav se dalšími námi!
ka~l zalovaneho, a proto odvolací SOUQ rozsudek prvého soudu právem 
zrusl1. 

čís. 10900. 

I když bylo v nájemní smlouvě mezi dráhou a nájemcem železničnlho 
\1Ozemku ustanoveno, že dráha neručl za škody zpÍlsobené provozová-
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nim dráhy, ohněm, jiskramí z ~oko~otivy, otřesy ,a pod., j~st dráh~ 
práva ze škody, jež byla nájetnct zpusobe~a vykole]emm vozu. Za sve 
zřízence ručl tu dráha podle § 1313 aj obc. zak. 

(Rozh. ze dne 23. června 1931, Rv II 389/30.) 

Žalující společnost najala od dráhy pl?chu, na níž po~ta~ila váhí 
budku. Při vykolejení vozú byla budka posk.ozena. Žaloblll parok PT°l! 
dráze na náhradu škody uznal pro c e snl s o udp rve s t o Ir c e 
důvodem po právu. D ú,voo d y; ~ájemní smlo~v~u ~e dn~ 22. če!':.na 
1926 pronajalo ředitelstvl csl. statlllc~ drah,~a r.ocn~ nal~':1ne 260 Ke Z3: 
lující straně ve stamc~ S. plochu 52 m , !,'a !,'l~ mel~ ,ZalUj1Cl strana mosll~l 
silniční váhu s vážmm domkem a s drevenym pnstavkem. Podle § Id 
čís. I všeobecných podmínek nájemních tvořících podstat;lOu .čcisi 
smlouvy neručí dráhy a nejsou povinny náhradou za škody, Jez vzeJuou 
stavenídr na najaté věci, trváním nebo provozováním dráhy, ohněm, jiS
krami z lokomotiv, otřesy atd. a nájemce musí takové škody nésti sám, 
Soud má za to že škodu jež v souzeném případě žalující straně vznikla, 
nelze podřadit! pod !ot~ smluvní ustal;o}e,ní, ne~oť př~!la~ení posun?
vaných vozú pres zaraze~l,a a J~ch v~mrstem a YJetr ?O vaZlll b~,dky] zpu' 
sobené trestným činem znzencu drahy, nelze povazoval1 za radne pro
vozování dráhy, ba nelze je považovati za provozování dfáhy .. vůbec 
Právě z vysvětlujícího dodafku nájemních podmínek »ohnem, j1skraml 
z lokomotiv otřesy atd.« jest souditi na normální příhody při provozo
vání dráhy; nikoli však na vykolejení nebo pře~lačení ž~lezn!čníc!, voz.ů. 
Kdyby měla býti dráha i v takovych abnormal~l.ch a nep~ed~ldany~h pn: 
padech prosta ručení, bylo by to muselo byh v podmmkach naJemm 
smlouvy výslovně stanoveno. S poškozením ohněm, jiskrami z lokomo
tiv otřesy jest při provozování dráhy vždycky počítati, nikoli však s po
šk~zením které bylo způsobeno přetlačením vozú za zarážedlo, vjetím 
vozů do Jážní budky a úplným jejím demolováním. Za tuto .škodu dráha 
žalující straně ručí již jako pronajímatelka z nájemního poměru smluv
ního, podle něhož musí pronajímatel pečovati o to, by náje~ce, mohl n~: 
rušeně a beze škody používati najatého místa (§ 1096 obc. ~ak.) a tez 
z dúvodu § 1313 a) obě. zák. O d vol a cí s o u d napadeny rozsudek 
potvrdil. D ú vod y: Ručení dráhy jest v případě, o který jde, upraveno 
smlouvou. Ustanovuje-li § 10 všeobecných podmínek, že za škody zpú
sobené provozováním dráhy, ohněm, jiskrami z lokomotiv, otřesy atd., 
dráha neručí nlyne z toho že za jiné zaviněné škody ručí. Slovy »pro-, tJ , , 

vozováním dráhy« lze rozuměti jen škody způsobené přímo provozova
ním dráhy, nikoliv i škody při provozování dráhy mimořádně se vysky
tující, poněvadž by smlouva jinak úplné vyloučení ručení byla Jasně vy
slOVIla a nebyla by uváděla, třebaže příkladmo příhody, jež při provozo
vání jsou obvyklé a k nimž patří zajisté i oheň, který není nic mimořád
ného při provozováeí dráhy pamí silou. Výkladu tomu neodporuje ani 
poloha vážního domku, ani nízké nájemné, protože jde právě o všeobecné 
podmínky, které ke zvláštnostem jednotlivého případu nepřihlížejí a 
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zněly by stejně, kdyby i vážní domek byl položen méně nebezpečně a 
kdyby nájemné bylo větší. Poněvadž jde o ručení ze smlouvy a škoda 
byla způsobena zřízenci dráhy, právem se odvolává první rozsudek na 
§ 1313 a) obč. zák 

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

Dllvody: 

Dovolání vytýká odvolacímu soudu neprávem, že vykládá právnicky 
mylně (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) obsah odstavce 10 nájemní smlouvy. Kdyby 
byl správný dovolatelův výklad, že oním ujednáním mělo býti vyloučeno 
ručení žalovaného jako pronajímatele za jakoukoli škodu, bylo by sta
čilo prostě to prohlásiti, a nebylo by bývalo třeba uvésti jen některé 
škody, za které stát jako pronajímatel neručí. Právě z toho, že smlouva 
jmenuje - jak lze souditi z přídavku »atd.«, ovšem jen příkladmo _ 
některé škody, za něž neručí, jest souditi, že nevylučuje ručení za jiné 
škody, a to za takové, jež podle jich povahy, zejména co do důvodu 
vzniku, nelze zařaditi mezi škody ve smlouvě příkladmo vyjmenované._ 
Tam vyjmenované škody- ohněm, ,jiskrami z lokomotiv, otřesy - jsou 
vesměs škody, které při provozování dráhy nastávají velmi často a 
snadno, takže vťtbec nelze jim téměř zabrániti nebo by to bylo lze jen 
s nepoměrným nákladem. Jsou to škody, které provozování dráhy již 
nese samo sebou, takřka zpravidla. Jiné jsou škody, které nastávají jen 
mimořádně střetnutím se zvláštních okolností, jimž však lze zabrániti 
šetřením povinné pozornosti a píle (§§ 1297 o 1299 obč. zák). Jsou 
protikladem škod zmíněných ve smlouvě. Na ně se pr0to její ustanovení 
nevztahuje. K těmto škodám jest přičítati i škodu, o kterou jde v tomto 
sporu. Při řádné pozornosti a píli nemůže se snadno státi při provozo
vání dráhy, by při posunování bylo vymrštěno několik vagonÍ! z kolejí 
by vymrštěné vagony byly vytlačeny na hliněný násep a zbořily vážní 
domek za ním. Škoda byla zaviněna, jak plyne z trestního rozsudku 
(~ 268 c. ř. s.) dokonce trestným chováním, tedy hrubým zaviněním za
městnanců dráhy. Mohlo jí tudíž býti zabráněno, kdyby zaměstnanci byli 
řádně plnili své povinnosti. Opominuvše to ručí ovšem přede v,ším sami 
za své zavinění. Ale ručí i dráha, pokud s; týče stát jak() vlastník dráhy 
za škodu jimi způsobenou, a to podle § 1096 obč. zák pro porušení 
smluvního závazku, nerušiti nájemce ve vymíněném užívání a požívání. 
Tuto povinnost má dráha (stát) mimo jiné i při provozování podniku 
(železniční dopravy), v jehož řízení dala pozemek pro sporný vážní do
mek žalobci do nájmu. Je na dráze (státu) provozovati podnik tak bv 
jíll! an} nájemce nebyl zkrácen ve svých právech, jež mu plynou z § 1096 
obc., ~~k. Používá:li Dráha (stát), jak to při její právní povaze ostatně 
nem Jlllak am mozné, k provozování svého podniku služeb třetích osob 
vztah~je se její l?ovin~p~t nerušiti nájemce v jeho právech, též na čin: 
nosttechto osob Jedn~J1P.c~,za ni, a ručí za jejich zavinění, jehož se do
Pl!~tI1y .. pn t:rovozovam )~J!ho podniku, jako za své vlastní, neboť po
UZ!va ]lch pn provozovam podniku i k plnění své smluvní povinnosti, 
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nerušiti nájemce v jeho nájemných právechc :zejmé~a v 'pr~vu, na neru
šené užívání najaté věci. Věc se ma t:0d?bne Jako P!I rucem naJeI?ce za 
škody pronajímateli způsobené porusemm smluvmch, p~vlllnosh, pl~: 
noucích pro nájemce, z nájemní ~mloyvy ,(§, 1111 oobc. zakl: I tl! ruc! 
nájemce za škodu pronajímate1iy:! uz!vam }eCl zpusc:~e~o~, ! k.dy~ by}a 
způsobena třetími osobami, trp~-h .~ebo trp,e~-l! Je~. uz!v~n~ naJate, vec~ 
těmito třetími osobami neboť hm J!ch pouz!va pn pinem vlastnI sve 
smluvní povinnosti, dbáti o to, bJ: n~jat~ v~c neutrpěl~ újmy, ,a ru~í proto 
za jejich zavinění v užívám naJ31te v~c! J~o za sve vlastm. Je~to lest 
takto odůvodněno ručení žalovaneho statu J!Z podle § 1313 a) obc. zak, 
netřeba řešiti otázku, pokud by ručil i podle § 1315 obč. zák 

čis. 109010 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 28. března 1928, čis. 44 sb. z. a n.). 
Bylo-Ii podle §§ 1114 a 1115 obč. zák. mlčky pokrač?váno ,v f!~: 

jemní smlouvě, uzavřené před 1. dubne!!1 ,~?~8 0' mjstnos~~ po~leha]tct 
ochraně nájemců plat! od tohoto dne dnve]st dohoda o na]emnem, do
kud mimosporný 'soudce k návrhu té neb oné strany neupravi podle § 22 
zák. výši nájemného jinak. 

(Rozh. ze dne 25. června 1931, Rl 456/3l.) 

Žalobkyně měla v domě žalovan~ naj~tý krán; od,rok~ }9~0. ž;alob~u, 
o niž tu jde domáhala se žalobkyne na zalovane vracem clllzovmch pre
platků za léta 1920 až 1926. Žalovaná namítla mimo jiné zap,očtením 
vzájemné činžovní pohledávky ,za léta} 92.8 a 1929. P;- o,~ e sn! s <; u d 
p r v é s tol i c e uznal pravem, ~e z~~obk~~! ~alez! p,ohled31vka 
16.090 Ke zároveň však uznal po pravu tez vzaJemne pohledavky zalo
vané namÍtané k započtení a přisoudil žalobkyni po odečtení těchto po
hledávek jen 1441 Kč. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek 
ve výroku, jímž byly žalované přiznány pohledávky 7 . .000 Kč a 7.000 Kč 
a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoc!, znovu prOjednal 
a rozhodL O tl vod y: Odvolání podala jen strana žalující a domáha 
se jím změny napadeného rozsudku potud, pokud byly přiznány žalo
vané straně vzájemné pohledávky 7.000 Kč a 7.000 Kč s přísl., místo 
3.875 Kč a 3.875 Kč, pokud žalobkyni přiřknuty 5% úroky jen do 
30. června 1929 a pokud uložena jí náhrada soudních útrat, takže na
padený rozsudek ve výrocích o přípustnosti pořadu práva, o přiznání 
pohledávky 16.090 Kč s přísl., žalující straně a o přiznání vzájemné 
pohledávky 3.875 Kč straně žalované nabyl již moci práva. Jako důvod 
odvolací uplatněno jest jen nesprávné právní posouzení, jež shledává 
odvolání v právním názoru prvého soudu, že činže smluvená dne l. října 
1926 pro rok 1927 jest ve smyslu § 1114 obč. zák směrodatná i pro 
léta 1928 a 1929 a že zákon o ochraně nájemníků ze dne 28. března 
1928, čís. 44 sb. z. a n. připouští platnost úmluvy o vyšší činže nad 
meze zákonem stanovené. Odvolání nelze upříti oprávnění. Soud prvé 
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stolice se mýlí, maje za to, že podle § 1114 obč. zák. jest nájemní 
smlo~vu .naposled ~~e !: ~íjna 1926 pro rok 1927 písemně uzavřenou 
pokladah 1 co do vyse cmze za platnou a závaznou též pro následující 
:ok 1928. a 19~? proto, že ~ístnosti pronajaté byly i v těchto letech dále 
z,alob~~ll1 P.ouzlv~ny. bez namitek žalované. I když jest připustiti, že 
hm najemm pomer jako takový byl mlčky prodloužen, nelze z toho vy_ 
vozovah 1 doh?dU co do výše činže. Výslovně k takové dohodě jak 
n~sporno, nedoslo a nemohlo k ní dojíti ani mlčky konkludentním činem 
vuh stran nepřímo vyjadřujícím an v tu dobu pr~j'ednáván byl j'l"' s .' 

v" t'd • b' z pOl, o nejz u j e na zalo u podanou dne 20. října 1927 a platnost č" v 

7.000 Kč posléz v roce 1926 smluvené popíraj' ící a j' ak soud prve' t mlze 
d · d h t h ... h ,s o lce 

v .u~o ec.' vz ~'" UjlClC se k nenapadenému výroku, sám uvádí, úmluva 
o cmZl v teto VySl pro rok 1927 byla podle tehdy platného § 20 'k 
ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a ll. neplatná a neza'vaz ~a Jonat 
t d·• ·t· t v 19 na. es u lZ ml 1 za o, ze V roce 28 a v roce 1929 nebylo d hod __ o 

v·. A' k . kd btO Y o Vysl 
cm~e. vsa, 1 y Y omu tak bylo, nerozhodl soud prvé stolice správně 
,Ot~.z~ou ~outo ~eby~o by se tř~ba při rozhodnutí o této žalobě,domá~ 
~ajlCl s~ jen vrace~l1 preplatku za léta 1920 až 1926 zabývati kd b 
zalovana strana nanutkou započtení dlužné činže za rok 1928' a I §2~ 
~enuh!a s~u?, by zkoumal správnost této vzájemné pohledávky, uplat
novane rocmml 7.000 Kč a nedožadovala se touto cestou zaplace ' V· v 

dl " v, m cmze 
uzne v case vy!,esem rozsudku. Jest ovšem správné že zákon čís 

14/192~ novo?, upravou § 20 vynecháním jeho prvého' odstavce v do~ 
slovu zako~a ClS. 48/1925, pro~lašujícího dohodu o nájemném nad pří
pUShlOU mlru za I~eplatnou a ,zakazem vymáhání přeplatků V § 22, při. 
pushl fakhcky moznost takoveto dohody avšak přece v § § 21 ' I 
P h I t . 'd' a nas . 
. onec.~ s ~ana~ p;a.v0 v om<:ci se jejího soudního přezkoumání a tudíž 
1 po pnpade smzem cu;ze, prevyšující hranici v §§ 9 a 12 stanovenou 
iol p!ohlasll

v 
k tomut? prezkoumání za výlučně příslušný okresní soud 

jenz toto prezk~umam a po případě úpravu činže má předsevzíti, buď 
podle § 22 k navrhu strany, nebo podle § 25 k žádosti soudu majícího 
rozh.odn?uh spo~ o .zaplacení nájemného. Soud prvé stolice' pochybil 
tUdlZ nejen v pravmm pojetí sporné otázky ny'brž i V tom zVe ' 

ťl d k ".. , , se sam 
pus 1 o z ouma?! pnpu~tnosti požadované činže žalovanou stranou 
v tomto sporu, byt 1 j~~ na~itkou ~apočtení. § 25 zákona čís. 44/1928 
n~bylo by sl;e Ize.p~u.Z1h, pn pouhem vymáhání přeplatků z roku 1920 
az 1.9~6? avsak pr! l~esem otazky placení činže za rok 1928 o 1929 jest 
pO~ZlÍ1 J~h~ na mIste, a to vzhledem na jeho kategorický doslov (pře
ru~l, vyzada .sl).ob}lgatorně a bez ohledu na to, že podle § 22 výrokem 
~~ym ~P!avuje c~nzl jen]ro. budo~,cnost! neboť to platí právě jen, je-li 
j.r;slusny oklesm soud clOnym k zadosh stran, nikoli však zabývá-li s 
o(azkou to.u po~le § 25 k žádosti jiného soudu. Řízení přeď soudem prv~ 
~tohce trpl tUdlZ p~dst~tnou vadou ve smyslu § 496 čís. 2 c. ř. s. a bylo 
!e :,:utno proto .zruslll. .:,oud prvé stolice bude nucen podle cit. § 25 vy
setntl, zda, o, vecl, o .p:ípustnosti činže nebylo snad již rozhodnuto jak 
se ': odvo~,;,m ?a~nacl1]e. nebo řízení přerušiti a vyžádati si toto ro~hod
nuh od pnslusneho soudu okresního a pak znovu rozhodnouti. 

- Čís. 10901 -
889 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvola
címu soudu, by znovu rozhodlo odvolání žalobkyně. 

D ú vod y: 

Žalobkyně se domáhá žalobou, podanou dne 20. rl]na 1927, vrácení 
činžovních přeplatků ze léta 1920 až 1926. První soud uznal, že žalobní 
pohledávka jest po právu částkou 16.090 Kč, ale odpočetl vzájemné 
pohledávky žalované. Žalovaná namítala totiž započtením mimo jiné 
také vzájemné činžovní pohledávky za léta 1928 a 1929. O tuto námitku 
tu právě jde. Odvolací soud, přikloniv se k názoru žalobkyně, má za to, 
že nájemní smlouva, uzavřená naposled pro rok 1927 a mlčky obnovená 
také pro léta 1928 a 1929, nebyla obnovena i co do výše činže, pokud 
to odporovalo ustanovením zákona na ochranu nájemníků a že jest tedy 
doplniti řízení podle § 25 zák. o ochr. náj. Právem napadá žalovaná 
tento názor jako mylný a jest naopak při svědčiti v tom směru správnému 
a pečlivě odůvodněnému názoru prvního soudu. Jak bylo prvním sou
dem zjištěno - a ostatně jest nesporno - uzavírala žalobkyně jako 
nájemnice se žalovanou jako oronajímatelkou o témže krámu nájemní 
smlouvu vždy na lázeňskou sezonu, naposled smlouvou ze dne I. října 
1926 pro rok 1927 za nájemné 7.000 Kč; nájemné bylo splatné vždy 
30. června každého nájemního roku; za další léta nebyla již nájemní 
smlouva výslovně prodloužena, ale žalobkyně používala nájemně krámu 
i v létech 1928 a 1929, činži však vůbec neplatila. Uplatněním činžovních 
pohledávek 7.000 Kč a 7.000 Kč za léta 1928 a 1929 započtením nutí 
žalovaná soud, by o vzájemných pohledávkách rozhodl i co do jsouc
nosti, i co do výše, třebaže se žalobní pohledávka vztahuje jen na čin
žovní přeplatky za léta 1920 a 1926 (§§ 406 a 411 c. ř. s.). Má-li býti 
sporná otázka rozhodnuta, jest při místnosti podléhající zákonu o ochraně 
nájemníků zkoumati, jaké změny proti dřívějšímu právu nastaly v otázce 
nájemného a případných jeho přeplatků zákonem ze dne 28. března 1928, 
čís. 44 sb. z. a n., jenž nabyl působnosti dnem 1. dubna 1928 (§ 37). 
Nejvyšší soud to zevrubně vyložil již v rozhodnutích čís. 8410 sb. n. s. 
a čís. 9019 sb. n. s. Stačí tudíž jen stručně opakovati, že dřívější zákony 
na ochranu nájemníků neuznávaly v § 20 (1) platnost dohody o ná
jemném, pokud nájemné odporovalo ustanovením těch kterých zákonú 
nebo pokud bylo jinak upraveno mimosporným soudcem podle § 22. 
Vynecháním prvého odstavce § 20 v zákoně čís. 44/1928 uznal zákon 
smluvní volnost co do výše nájemného, ale nikoli bezvýhradně, nýbrž 
s obmezením § 22, podle něhož soud přezkoumá k návrhu té neb oné 
shany úmluvy o zvýšení nájemného nad výši uvedenou v § 9 a upraví 
nájemné s účinkem od nejbližšího nájemného období, tedy jen pro bu
doucnost a jen v řízení mimosporném. Dokud soud buď k návrhu ná
jemníka nebo pronajímatele neupravil nájemné jinak, dotud platila od 
1. dubna 1928 úmluva o výši nájemného o nemohl nájemník žádati zpět, 
oč snad přeplatil [§ 22 (2)]. Tyto zásady ukazují již cestu, jak jest 
rozhodnouti spornou otázku. Protože však v souzeném případě nestala 
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Se úmluva o náiemném pro léta 1928 a 1929 výslovně, jest tu hleděti též 
k předpisům !l§ 1114 a 1115 obč. zák. o obnově nájemní smlouvy mlčky. 

Jak již řečeno, uzavřely strany výslovně nájemní smlouvu jen pro 
rok 1927, ale pokračovaly v ní mlčky i v létech 1928 a 1929 (§ 1114 
obč. zák. a k tomu § 569 c. ř. s.). I odvolací soud uznává, že tím byl 
nájemní poměr mlčky prodloužen, ale chybuje v tom, že z tohoto pro
dloužení vylučuje dohodu o výši činže, uváděje, že k ní nedošlo ani 
výslovně ani mlčky, čehož nejlepším dokladem jest prý tento spor. Od
volací soud však nehledí k podstatné změně v zákoně o ochraně ná
jemníků, jež nastala I. dubnem 1928. Do té doby ovšem zákon neuznával 
platnost ,dohody o nájemném, pokud bylo vyšší, než sám připouštěl; 
do té doby mohl tedy nájemník buď odepříti placení vyššího nájemného, 
nebo, platil-li je, mohl žádati přeplatky zpět. Od té doby však zákon již 
uznával platnost takové dohody a nájemník byl povinen plniti smlouvu 
(§ 861 obč. zák. a další), a to tak dlouho, dokud k jeho návrhu mimo
sporný soudce neurčil nájemné jinak; od té doby nemohl již nájemník 
žádati případné přeplatky zpět. Mezi stranami není sporné a žalobkyně 
to sama v odvolacím spisu uvádí, že v létech 1928-1929 ani ta ani 
ona strana neučinila návrh podle § 22 zák. o ochr. náj. Žalobkyně ovšem 
zastává názor, že lak učiniti nemusila, protože se tímto sporem bránila 
vyššímu nájemnému za léta 1920 až 1926, tedy vtomně i pro budouc
nost. Tento názor jest mylný, neboť, počínajíc I. dubnem 1928 byla ná
jemnice povinna platiti ujednané nájemné a, nebyla-li s ujednaným ná
jemným spokojena, mohla nastoupiti jen cestu předepsanou v § 22, 
kterou zákon jedině stranám vyhradil k docílení průlomu do smlouvy. 
Jest tedy již jen zkoumati, ",da tu byla dne I. dubna 1928 dohoda o ná
jemném. I k této otázce jest přisvědčiti. Podle § 1115 obč. zák. děje se 
obnova nájemní smlouvy za těchže podmínek, za kterých byla před tím 
uzavřena, a to platí i o opětovaných obnovách (poslední věta § 1115 
obč. zák.). Celý nájemní poměr se obnovuje za těchže podmínek. Ná
jemné ujednané 7.000 Kč na rok 1927 platilo tedy za ujednané i na léta 
1928 a 1929. Až do 31. března 1928 včetně zákon ov,šem neuznával 
platnosti dohody, p o k u d bylo nájemné vyšší, než zákon dovoloval, 
ale počínajíc I. dubnem 1928 odpadla tato zákonná překážka a platila 
dohoda v plném obsahu. Byl to poslední článek ve zmírňování ochrany 
nájemníků co do výše nájemného, Již před tím odbourával zákon tuto 
ochranu tím, že dovoloval postupné zvyšování nájemného. Přeplácel-li 
nájemník po několik roků, přeplácel stále méně, až od I. dubna 1928 
nepřeplácel již nic. Nebyla-li žalobkyně spokojena s výší nájemného, 
které sama ujednala, bylo jí volno, by třeba hned I. dubna 1928 anebo 
ještě před tím (§ 22 zákona ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.) 
podala návrh podle § 22. Když tak neučinila, jde to na její vrub a nikoli 
na vrub pronajímatelky. Předpis § 25 zák. o ochr. náj., o nějž se odvo
lací soud opírá, tu vůbec nepřichází v úvahu, protože podle stavu, jak 
byl utvořen zákonem č. 44/1928, rozhoduje počínajíc 1. dubnem 1928, 
pro minulost jen dohoda a pro budoucnost jen rozhodnutí mimosporného 
soudce (§ 22). Jak se utváři1y poměry v roce 1930, nelze v tomto sporu 
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v . . ' t rok není předmětem této rozepře. 
řešiti, protoze na]en:~e z~ dtenl)l~ění by bylO zbytečné a proto bylo 
volacím soudem nanzene o 
hodnouti, jak se stalo. 
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Od-
roz-

... ,.. esnulého veřejného společníka a pozůstavší 
Rozcházej~-l~ se d~dlCI zda vzhledem ke společenské smlouvě úmrtím 

ve~etný spolecm~ \otazceta~o zrušení veřejné obchodní sp~lečn0st.i, ne.
verejneh.o ~pole~m adna,~ 'ti opatření o zrušení a o likvidacI spolecnosti. 
může re]stnkovy sou UCItlI ..' o v .. v_ 

Předpis či. 133 obch, zál" jest rázu disposlÍlvmho a muze býti zme 

něn úmluvou stran. 

::', (Rozli. ze dne 25. června 1931, R I 494/31.) 

, "k o vaře'ném společníku navrhly likvidaci v~ř~jné ob.cho~!~í 
spoPe~~~~t[, fdčí;~ !~~S?U~~f~:t P~~~~i~~:í v~e~~~tu s~~~~~~\!fd~~et :~~ 
~éj;/ o:c~~dní ~p~~~n?sti, ojež~ov sPdory~épootmá::ekrYdě~i~ť p~čaJ' ~~~~~ z~~~: 
b' .• , p řadem prava u o . 
yt'l r!,s;nu'f uporaven J' est od~tavcem XIII. společenské smlouvY, pokud se 

spo eenll' , 913 28 I d 1915 10 června 
tÝ9č2e5dodadtkY. k ní zed{ln'nee243 b:ee:v~~ 11927. 6ds~a~:c XIII: sp~lečenské 
1 , a opisem ze ':-. . _.' I ' 'k' ' d 31 prQ-
SmIOUvYI9uslt3anbouvud]0' eu' ZJ:eehozťd~~~~V~e~~~i~~i tr~efiv~~c~~ ~p~:~nosti' jako 
Slllcem , Z v I' , k Vkt ry' ze spo
tišší s olečníci až do 31. prosince 1913. vemre- ,I vsa. n~ e .' 
lečníkt po 31. prosinci 1913, budou Jeho dedlcove ~praY!len~, .~Ie mk?hv 
pOVinni setrvati jako tišší společníci s právy, ktera p:l~~SeJ1 t1cget~t~ 
s olečníku podle obchodního zákona. Toto ustanoven; yo v po s . 
Jevzato do dodatku společenské smlouvy ze dne 10. cervna 1925t Jer
se změnou že dědicové jednoho ze tří společníků JSou povmm se rva I 

ve společn~sti jako tišší společníci až do 31.,prosmce 1930. oPo,31. pro~ 
sinci 1930 jsou oprávněni setrvalI ve }polemosÍ1 s pravy t~cheho, spo 
lečníka. Posléze v dopise ze dne 23. cervna 1927 odkaZUJ! se d~,d!c1<'y 
Julie R-ová a Ludmila H-ová na společenskou Sml?UVll, !,?d!e ,mz zU
stávají tichými společníky firmy V. ]. R. Podl~ sv~ho vy,Jadre;l1 z~ dn~ 
19. ledna 1931 dovozují dědičky, že nebyl? uJednano, z~ ma ve!e]n: 
obcbodní společnost trvati, jakž, ~y~aduJe cl.v 1~3 obch; ~ák., ponevadz 
společnost po smrti jednoho vere]ne~o s~olec~rka,. trva ten tehdl, Je-II 
vjednáno s dědici zesnulého společmka, ze vereJna spolecnost ma trva~1 
s dědici dále, což se nestalo a což zbyv~í spol~čník mg. '(I. R. ne,tyr,dl. 
Není prý tudíž možné, by veřejná sp~lec,nost dal~ trval,:,)est tu !,np~d, 
podle něhož veřejná společnost byla zrusena, coz se muze, stalt Jen hk
vidací kteréžto řízení má zahájiti rejstříkový sond podle cl. 129 obc~. 
zák. Ve svém podání ze dne 31. října 1930 ing. '(I. .R. jest, názoru, ~e 
nelze tvrditi, že smrtí Ladislava R-a nastalo zrusem spolecnostl, !l, ze 
není důvodu, by bylo přikročeno k její likvidaci. NeshodlI se tedy ucast-
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níci na zrušení a na likvidaci veřejné společnosti a jest tato otázka mezi 
nimi sporn.á; ~aké důsle'!.ky má spole~enská smlo~va pro trvání společ
nosti ať liz Jako spolecnostJ vere] ne, nebo Ílche a, zda ze smlouvy 
nast~lo zrušení společnosti a nutnost její likvidace, nemůže rejstříkový 
soud řešiti v řízení nesporném. Předpokladem zápisu zrušení a likvidace 
ve smyslu čl. 129 obch~ z.ák. lest, .~e ,zr.ušení :ku!ečně nast;;lo. ~~po
ruje-li tomu jeden spoleclllk, prekaz.l. zaplsu.zru,selll us!ano~en! § 2 cl~."7 
ds. patentu ze dne 9. srpna 1854, C1S. 208 r. zak. Z duvodu tech nemuze 
rejstříkový soud učiniti žádné opatření co do zrušení a likvidace spo
lečnosti ježto sporná otázka o zrušení společnosti musí býti řešena po
řadem práva. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. O ů
vod y: Ke správným, stavu věci i zákonu vyhovujícím důvodům napa
deného usnesení dodává se jen toto: Stěžovatelky ve svém vyjádření ze 
dne 19. ledna 1931 uvedly, že, poněvadž inž. Vladimír R. o likvidaci 
firmy V. J. R. nežádal a že, majíce zájem na tom" by jejich podí! ve 
firmě byl likvidací zjištěn, učinily návrh na zahájení likvidačního řízení. 
Likvidace firmy předpokládá podle článku 133 obch. zák. zrušení spo
lečnosti a správné jest, že zrušení společnosti nastává smrtí jednoho ze 
společníků, pakliže smlouva neustanovuje, že společnost má dále trvati 
s dědici zesnulého. A tu se právě rozcházejí strany v tom, zda společnost 
byla zrušena čili nic. Kdežto inž. Vladimír R. tvrdí, že nenastalo zrušení 
společnosti a že není důvodu, by bylo přikročeno k likvidaci, tvrdí na
opak stěžovatelky Julie R-ová a ,Ludmila H-ová, že jest tu případ, podle 
něhož veřejná společnost byla zrušena, což se státi může jen v likvidaci. 
Jest tu tedy rozpor v důležité otázce zrušení společnosti a takový rozpor 
nemŮŽe podle § 2 čís. 7 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. 
býti řešen v cestě nesporné, nýbrž jen pořadem práva. Teprve až bude 
rozhodnuta otázka zrušení společnosti, bude lze přikročiti k řešení likvi
dace společnosti. Vyslovil-li tedy prvý soud, že nemůže učiniti nižádné 
opatření co do zrušení a likvidace společnosti, učinil tak podle stavu 
věci právem. 

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

Dúvody: 

Není tu ani zřejmého rozporu se zákonem ani se spisy a ani se 
'lesběhla zmatečnost, takže není předpokladů, za nichž jest podle § 16 
cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. dopuštěna dovolací stíž
nost do rozhodnutí rekursního soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu 
prvé stolice. Hledíc k vývodúm dovolací stížnosti, stačí ještě dodati 
toto: Jest rozlišovati mezi zrušením společnosti a likvidací. I kdyby se 
mělo za to, že úmrtím veřejného společníka Ladislava R-a ml. byla ve
řejná společnost podle čl. 123 čís. 2 obch. zák. zrušena, nemusilo by 
to nutně vésti k likvidaci, o kterou právě dědicové usilují, poněvadž 
předpis čl. 133 obch. zák. jest rázu dispositivního a múže býti úmluvou 
stran změněn. Bude tudíž záležeti na tom, zda a jak se účastuíci shodli 
na vzájemném vypořádání - v čemž se právě rozcházejí -, po případě, 
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• . I uva ro otázku dalšího trvání společ-
jaký. vý;rnam. má.:ol:c~f:~os~f ~ché, ~ nutnosti I~kvidac~. N~jde ~~~ 
nost:, treba Jen) ?brf o zjištění sporných okolnost!, ktere m(§o ~uv. Y 7 
o ota}ku pr.avn:,. dnyy. m průvodním řízením, tedy ve sporu C1S. 
Vysvetleny Jen ra n 
nesp. říz.). 

čís. 10903. 

115 živn. řádu) lze vymáhati 
Přirážky a poplatky společenstev (§ 

i soudní exekucí. . 

(Rozh. ze dne 25. června 1931, Rl 516/31.) 

. . ovolil na základě vykonatelného výměru 
Soud prve. stv?~:ce p o latkú ro společenstvo ve. smyslu 

exekuci. k vydo~Y.tdl prRlrat~ /s %í Ps o u d ~xekuční návrh zamltl. 
'·vnostenskeho ra u. e 
Zl N e j v Y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

O II vod y: 

v v.· ,. ·z ru rekursního soudu, že jest pro při-
Nelze přisvedc!ll pr~vmmu ;ta 0 115 živn řádu) přípustná jen exe

rážky a poplatky spolecet~t~~dl (~ sice v § iI 5 poslední odstavec usta
kuce spr~vní. Živ~?stens ~á~lad~aSpolečenstevní v tomto § uv~dené dVY.
novem, ze se ,pnJr;ty ~ "k že ·e lze vymáhati i exekuCI sou m, 
máhají exekuCI spra~m'd.avsa . h" byla v plenissimárním rozhodnuh 
plyne z úvahy a z duvo u, ,z mc zd e 7 listopadu 1899 Pres. čís. 486, 
bý~. n~jvY:kss"~í~O "~ou1~4v~;;:~~~ féež ;fíp~stnost soudní ejekuce pro nedo
kmha JUdl atu C1S. • . k. úrazové pojišťovne a k nemocen
platky na příspěvcích k ,delms e. . . kud . de o tyto poplatky, do
ským a bratrským po~l~dnam, ac~~h!.l ~~ekuci politickou (srov. výnos 
tyčné zákony stanovl, z~ ~e v~~9 aJ~ís. 21.337 ex 1908, uveřejněný ~e 
mJn. ?bchodu ze. dne 4. e na 9 tr 28 a rozh. čís. 8379 sb. n. s). ~~mer 
vestmku mm. prav z [g~~ 1,?0 ~2· opatřený potvrzením okresmho uradu 
ze dne 31. prosmce k' ~l~ t! jest tudíž exekučním titulem podle 
vN. o splatnos!l a vY, ona e nos ~ d exekuci povolil. Správnost do-
& I čís 13 ex. r. a pravem prvm sou." v . r 
rožky vykonatelnosti nejsou soudy opravneny prezkoumava 1. • 

čís. 10904. 

Jazyková otázka_ • 
• .•.. dlo v obvode okresu, 

V rejs;~í~ovýcot:" věc;Codh :E:~t::~f~r~e~~ S~uživati menšinového 
nevykazullCtho 2 ·/0 nar . ' 
jazyka. 

(Rozh. ze dne 25. června 1931, R II 48/31.) 



- us. lUY05 -

Rej st ř í k o v Ý s o u d uložil ř d t t • 
řádnou valnou hromadu. Rek u r s ~ t SS oa~egs {U druzstv~, by svolalo 
stva napadené usnesení potvrdil. rekursu redltele druž-

Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs ředitele družstva. 

Důvody: 

Dovolací stížnost jest sepsána v německém' k ' .'" 
novení §?- jaz. zák. čís. 122 sb. z. a n. z roku I~io u, coz, se pnc} usta
K.,v

k 
Jehoz obvodu má družstvo své sídlo nevYkazuien~g~ SOUd~l okr~s 

mec ,o~ a nelze tudíž v rejstříkových věcech tohoto s o ;nensInU n~: 
mchz Jest J~zyk?vou otázku posuzovati podle zrní ' 'h pol~censtva, ~~I 
val! nemeckeho Jazyka (čl 30 a 18 vlád • 3 n~ne o o resu, pOUZI· 
sb. z. a n.). Jak ze spiSů'v l'vá'e . ~31r. z . uno;a 192?, čís. 17 
a bylo proto podle čl. 4 (3) y!1 Yd ,J. st stezovatel, znaly statmho jazyka 

. ha. nar. ze dne 3 unora 1926·' 17 sb z. a n. Je o dovolací stížnost odmítnouť . 't . , CIS. . 
po zákonu zahájeno jednání. I, Jez o se nehodí, by o ní bylo 

čís. 10905. 

Pře.dpis § 155, třetí odstavec not •. d .. '" 
vztahuje se na každou řádnou stíŽnosť .ra. ~ 0 .. nekrtpustnost. stízností 
podle § 141 not. řádu k vrchnímu soJdJez y Jma mohla býti podána 
uplatňuje zmatečnost řízení či jiný důvoj. bez ohledu na to, zda se Jí 

Dozorčím úřadem nad nofářsko k . . 
soudu, president vrchního soudu a um' ~ntrlorou JSou presIdent krajskéhŮ' 

IIIIS spravedlnosti. 

(Rozh. ze dne 25. června 1931, R II 114/31.) 

Not á ř s k á k o mor a ud TI ' , 
jako trest pořádkový. Do tohoto

e ~s~ usn~sen~ml notá;-! písemnou důtku 
s o u d u zmateční stížnost d .e,sen!, po a .. 12otar k v r c h ním u 
Rekurs proti tomuto usnesenf NZeoJTvcl SYl;t;OSt, JIZ

d 
vrchní soud odmítL 

y s s I S o u odmítl. 

D li vod y: 

Notářská komora udělila h d t' 
vateli podle & ! 55 not ř ' roz o ~u lm ze dn~ 26. září 1930 stěžo-
(schriftliche Rilge) jako 'tie~te~~l~dfut~u - sp~,,;vně píse?1né pokárání 
(schriftlicher Verweis) podle § 158 tO?, na ~o~ I1 od plsemné důtky 
ním. Stěžovatel podal do tuh t no . ;., Jez ]e~t, trestem dlsciplinár
přímo u vrchního <oudu sn' o oh usnesem . "zmatecn~ a dozorčí stížnost" 
notářské komory z;ušeno' V~;~ ~m, ~ fXlo pro prekročení pravomoci 
§ 155/3 not. ř. není roú' m ,sou E I;~OS~ o~;nítl, poněvadž podle 
něvadž si stěžovatel ~estěž~~!7mr~~u pokara?! st,lznost přípustná a po
tila jako nepřípustnou. V' reku'r yz mu notars~a kom?ra stížnost vrá
zUJe si notář již do odmítnutí stíž~o~~' rozhkoddnbuh

l 
vrch~lho ~oudu ~estě-

I, po u y a podana Jako sltznosl 
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zmateční, pokud tedy uplatňoval jako její důvod zmatečnost řízení, a 
nemohl by si ani s úspěchem stěžovati, neboť předpis § 155/3 not. ř. 
o nepřípustnosti stÍžnosll vztahuje se na každou řádnou stížnost, jež 
by jinak mohla býti podána podle § 141 not. ř. k vrchnímu soudu bez 
ohleJu na to, uplatňuje-li se jí zmatečnost řízení či důvod jiný. Rekurs 
směřuje jen proti odmítnutí stížnosti dozorčí, avšak i tato byla odmít
nuta právem, neboť dozorčím úřadem nad notářskou komorou není vrchní 
soud, nýbrž jsou jimi v pořadu stolic podle § 153 not. L president kraj
ského soudu, president vrchního soudu a ministr spravedlnosti. Podle 
obdoby \; 78 zák. o soudní organisaci mohla a měla býti dozorčí stíž
nost podána jen u presidenta krajského soudu. 

čís. 10906. 

Podle práva platného na Slovensku nejsou útraty pnsouzené ve 
sporu, i když mají býti zaplaceny k rukám zástupce, zvláštní, samostat
nou pohledávkou zástupce strany vedle pohledávky strany na jistině a 
případných úrocích, nýbrž zůstávají částí pohledávky strany. 

Při zrušení (omezení) exekuce vedené exekučním soudem v histo
rických zemích na základě exekučního titulu ze Slovenska jest se říditi 
exelmčnlm řádem platuým pro exekuční soud. 

(Rozh. ze dne 26. června 1931, R I 265/31.} 

Na základě rozsudku vrchního soudu v Bratislavě byla vedena exe
kuce k vydobytí útrat. Návrhu dlužníka, by byla exekuce omezena, vy
hověl s o udp r v é s t o I i ce potud, že omezil exekuci na 2746 Kč. 
K rekursu dlužníka omezil rek u r sní s o u d exekuci na 699 Kč. 

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

Důvody: 

Jde o exekuci pro útraty sporu, jež bylo po rozumu § 18 zák. čl. L1V: 
1912 uloženo rozsudkem platiti k rukám zástupce zvítězivšího žalobce, 
nyní vymáhajícího věřitele. Exekuci vede sama strana, a to ve vlastním 
jméně. Jak bylo dovoděno v rozhodnutí z.e dne 7. května 1929, č. j. R III 
13/29, nveřejněném ve sbírce civilních rozhodnutí z oblasti Slovenska 
a Podkarpatské Rusi čís. 151, nejsou útraty přisouzené ve sporu, i když 
mají podle iečeného zák9nného ustanovení, pokud se týče podle roz
s~dku býti zaplaceny k rukám zástupce, zVláštní, samostatnou pohle
~avk.ou zastup ce strany vedle pohledávky strany na jistině a případných 
uroclch, nýbrž zůstávají částí pohledávky hlavní, pohledávky strany. Zá
stupce mohl sice útraty vymáhati ve vlastním jméně ale to se jak ře
čeno, v projednávaném případě nestalo. Hledíc k to~u, že sam~ strana 
vede exekuci, při čemž ji advokát, k jehož rukám bylo útraty platiti sám 
zastupuje, a že jde o část pohledávky hlavní, nepochybil rekursní 'soud, 
srazIv splátky učiněné dlužníkem, i když se nestaly k rukám zástupce, 
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nýbrž k rukám strany, i na vymáhané útraty a omezil exekuci na částku 
zbývající z pohledávky a z jejích útrat po srážce splátek. Co se týče vý: 
počtu tohoto zbytku rekursním soudem, pokud dovolací rekureni uvádí. 
že bylo pohledávky a úroky počítati v jejich plné, původní výši a nikoli 
ve výši vyrovnací kvoty, ježto prý nebyla dodržena konečná platební 
lhůta ve vyrovnání stanovená, neuplatňoval dovolací rekurent tuto okol
nost v rekursu do usnesení prvního soudu a proto nelze se výtkou tou za
bývati, neboť n~ní přípustné doháněti ~ d~volacím rekursu, co opome
nuto bylo uplatnovah v rekursu, Že vypocet zbytku v napadeném usne
ser:Ue poč~t~ě r:~sprá~ný, tvrdí dovol~cí reku!ent jen povšechně bez 
bhzslho ~dan~ J?npadne chyby, dov?la':l so~d vsak, přezkoumav výpočet, 
nespravnym Jej neshledaL Neopravnena Je také výtka že se rekursní 
soud neř!di! J?ři svém rO,z~odnutí právem platným pro dovolacího reku
renta, t. J; pravem, plahc!n; na Slovensku, Jde o rušení, po případě 
o omezem exekuce, exekucmm soudem byl okresní soud v Hradci Krá
lov.é ,a bJ.Jo se proto, co. s~ týče zrušení (omezení) exekuce, říditi exe,
kucmn; radem pr~ exek~cm soud platným, t. j, exekučním řádem ze dne 
27, kvetn!! 1896, c, 79 r. z, a to §§ 40 a 41. Včiniv tak rekursní soud 
nepochybiL ' 

čis. 10907. 

, Promlčení nár?ku !,řetr~1;Ije se tím, že se oprávněný připojil se svým 
narokem k trestmmu řizem Jako soukromý účastník a že byl v trestním 
rozsudku odkázán na pořad práva podle § 366 tr. ř. 

(Rozh, ze dne 26, června 1931, Rv I 602/30,) 

, žalobu. o náhradu ~ko~y :amítl pro c e sní s o udp r v é s t o
II c e z duv.odu promlcem zazalovaného nároku, O d vol a c í s o u d 
uznal podle, za!oby a u~edl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Prvý 
soudc: zamdl zalobu, zJlshv z trestních oznámení, že již v červenci 1926 
~yla zalobcl osoba obou žalovaných jakož i výše škody známa takže 
zal,?ba, podaná ,teprve ~5, září 1929

J 
jest podle § 1489 obč, zák. pro

~llcena, Odvul~cI ~ou~ zJlshl z trestmho SpiSU, že se žalobce dne 23, 
cervna ~926. pnpoJl1 Jako soukromý účastník k trestnímu řízení co do 
8.000.Kc, a ~e byl rozsud~em odkázán se svými nároky podle § 366 tr, ř, 
na J?orad prava soukromeho. Trestní rozsudek se stal - jak zjistil již 
prvy sou,dce - pravoplatným teprve dne 7, ledna 1928, Z rozsudku ze 
dne 22, upora 1927 vyplývá, že trestný čin obou žalovaných byl spáchán 
v pro~:nc! 1925:..I kdyby se počítala žalobcova vědomost o osobě škůdců 
a o yysl sko~y yz o? pro~~nce 1925 a nikoliv ode dne; kdy trestní ozná. 
mem bylo uCllleno, Jest pnpojením se k trestnímu řízení dne 23 června 
1926 yovažoyati proml,čecí lhůtu § 1489 obč, zák, za přetrženu, 'žalobce 
~platnoval l!~rok, na nahradu škody v trestním řízení a mohl očekávati 
ze y t?mto nze~1 bude ~ jeh? .~áro~ích, rozhodnyto, Toto přetržení pro: 
mlcem trvalo, az bylo trestm nzem pravoplatne skončeno, neboť teprve 
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v tomto okamžiku bylo s konečnou platností zjištěno, zda žalovaní a 
v jakém rozsahu jsou uznáni vinnými, V t~mže smyslu .zní rozhodnutí 
nejvyššího soudu ze dne 14, dubna 1853 k. jud, čís. 17 a ze dne 2, května 
1922 Rv I 129/22 sb, n, s, čís. 1651. Byla tudíž žaloba, podaná dne 
25, láří 1929 vznesena v tříleté promlčecí lhůtě a zamítnutí žaloby 
z důvodu promlčení spočívá na nesprávném právním posouzení věci, 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Oba žalovaní spatřují dovolací důvod podle § 503 čís, 4 c, ř. s. v ná· 
zoru odvolacího soudu že promlčení žalobuího nároku bylo přetrženo 
tím že se žalobce přip~jil se svým nárokem k trestnímu řízení jako 
soukromý účastník a že byl v trestním rozsudku odkázán na pořad práva 
podle § 366 tr. ř, Tato výtka jest neoprávněná a dovolatelé se odkazují 
na důvody napadeného rozsudku a na rozhodnutí nejvyš.šího soudu 
čís, 1651 sb, n, s, K tomu jest dodati, že, praví-li zákon v § 1497 obč, 
zák. že se promlčení přetrhuje, bylo-li před uplynutím promlčecí lhůty 
od ~právněného proti dlužníkovi »nastupováno« (belangt)!l v ža!ob~ 
řádně pokračován?, nemíní, se tím jen porad práva s.o~kromeho, ny~rz 
každý zákonem predepsany postup, tedy take uplatnem soukr,?mopray: 
ního nároku v řízení trestním podle §§ 4, 47, 365 a 366 tr, r., kterez 
právě nahrazuje pořad práva a má jednodušším a rychlejším způsobem 
dopomoci poškozenému k odškodnění, pokud k tomu stačí výsledky 
trestního řízenÍ. Až do skončení trestního řízení nemůže poško~ený vě
děti, zda bude či nebude nucen nastoupiti řádný pořad práva, 

čis. 10908. 

Ochrl!!1a nájemců. 
Jen!\ffilouyy l1lezi(\osava(\pim a nQvým pájel1lnikem o postol1peni 

bYIl1 ~ pOdÓt'!p!<()11 koupě zařizeni bytu II Q postoupe!lÍ bytu za úp1llf:tt 
j!iPll nicQtné. Lhostejno, zda-li nová nájem,ni !\ffilouva, již 1JZI,iyřel nový 
nájemní!< ~. ~rQnajim~telem, podléhá ochnmě llájem,níkq čiji lIie. 

{Rozl}, zqjne 2!j, června 1931, Rv I 66!:í!30,) 

žalobce, dřívější nájemník, prodal žalovanému, p<izdějšímu na]em
níku, svršky v byte za 5:000 Kč, žalobě o nedoplatek 4.500 Kč bylo vy. 
hověno s o U d Y vše c h tří s t o I i c, N e i v y š š í m s 0 ude m 
z těchto 

dŮVOdů: 

žalobce opřel žalobní nárok o tvrzení, že od něho žalovaný převzal 
věci v žalobě -blíže uvedené za: přejímací cenu 5.000 Kč, kterou se za-
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vázal zaplatiti v d~seti měsíčních Ihůtá~h ~o 500 Kč, ~oc!najíc I. če.r: 
vencem 1928 že vsak zaplatIl len prvm Ihutu, ale zdraha se zaplatIl! 
zbytek. žalov'aný namítal (mimo jiné, což již není předmětem dovolacího 
řízení) že oněch 5.000 Kč bylo »odbytným«, že ho žalobce stále ujiš
ťoval Že musil sám zaplatiti svému předchúdci odbytné 8.000 Kč »pro 
nic a' za nic« a že jest tedy spravedlivé, by mu i žalovaný zaplatil aspoň 
část tohoto odbvtného. Dále přednesl žalovaný, že původně nebylo reči 
o tom, že odbytné má býti zaplaceno za předměty v žalobě uvedené, 
ale že teprve později žal?bc,e, )s~ si, vědom ~ezáko!,n?8t~ od ,bytného] 
mluvil o tom že se odbytne lýka ruznych mvestic. NiC J1neho zalovany 
k tomuto bodu nepřednesl. Také neuvedl - což ovšem ani uváděti ne
musí - o který zákonný předpis svou námitku opírá, a teprve nižší 
soudy se obíraly zápověďmi §§ 18 a 20 (I) zák. čís. 44/1928 sb. z. a n. 
První soud vyloučil použití těchto předpisů proto, že nájemní smlouva 
byla uzavřena k I. červenci 1928, takže se na tento právní poměr ne
vztahuje zákon o ochraně nájemníků ze dne 28. března 1928, čís. 44 
sb. z. a n. podle § 31 (I) čís. 4 a žalovaný se nemůže dovolávati ochran
ných ustanovení §§ 18 a 20 cit. zák. Druhý soud vyloučil předpis ~ 18 
proto, že šlo o dvě smlouvy a že prý tento předpis předpokládá jednot
nost úkonu. Vyloučil však také předpis § 20, protože byt měl býti volný 
již I. července 1928, jde o novou smlouvu nájemní ujednanou po I. dubnu 
1928 a na tuto n á j e m ní smlouvu se nevztahuje ochrana § 20 cit. 
zák. Oba nižší soudy přehlédly, že v tomto sporu nejde o právní poměr 
mezi novým nájemcem a pronajímatelem, nýbrž o právní poměr mezi 
dřívějším a novým nájemcem. V té příčině zakazuje § 18 smlouvu mezi 
dřívějším a novým nájemníkem o postoupení bytu s podmínkou, že ná
jemník koupí zařízení bytu, a zakazuje § 20 (I) smlouvu mezi dosavad
ním nájemníkem a novým nájemníkem o jakékoliv úplatě za postoupení 
bytu nebo v souvislosti s tím. Jen tyto smlouvy mez i n á j e m n í k y 
(o postoupení bytu s podmínkou koupě zařízení bytu a o postoupení 
bytu za úplatu), které jest dobře lišiti od smlouvy nájemní mezi prona
jímatelem a nájemníkem, jsou zapovězeny a tudíž podle § 879 prvý 
odstavec obč. zák. nicotné a jest tedy zcela lhostejno, zdali nová ná
jemní smlouva, kterou uzavřel nový nájemník s pronajímatelem, podléhá 
ochraně nájemníků čili nic, neboť o nájemní smlouvu v tomto sporu 
nejde. To vyslovil nejvyšší soud již také v rozhodnutí čís. 9955 sb. n. s. 
Nižší soudy nezkoumaly, zdali pro ustupujícího nájemníka (nynějšího 
žalobce) platila ochrana nájemníků; ale ať platila nebo ne, žalovaný 
neopodstatnil svým přednesem zákonné předpoklady ani § 18 ani § 20 
cit. zák. Žalovaný vůbec netvrdil, že podmínkou postoupení bytu byla 
koupě zařízení bytu, neuplatňoval nicotnost kupní smlouvy o zařízení 
bytu a nenabídl se, že vrátí, co z nicotné smlouvy obdržel (§ 18 druhá 
věta zák. o ochr. náj. a obdoba §§ 877 a 1052 obč. zák.), nýbrž vůbec 
popřel, že zařízení koupil. O případu § 18 nelze tu tedy mluviti. Žalo
vaný jen tvrdil, že 5.000 Kč bylo jen »odbytným«, tedy tím, co si dal 
ustupující nájemník slíbiti za "postoupení bytu nebo v souvislosti s tím« 
(§ 20 (I) zák. o ochr. náj.). Nižší soudy však zjisílly - a tímto zjiště
ním jest dovolací soud vázán - že oněch 5.000 Kč bylo přejímací cenou 
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za různé předměty, tedy kupní cenou za koupené věci (§ 1053 obč. zák.). 
V takové kupní ceně by ovšem mohla býti také skryta zapovězená úplata 
podle § 20 (I) zák. o ochr. náj., pokud by byla přemrštěná, pokud by 
nebyla rovnocenným ekVivalentem za to, co prodatel navzájem plnil 
a pokud by byla vykořisťováním bytové tísně (srov. na př. rozhodnuti 
čís. 2800, 3976 a 6677 a j. sb. n. s.). Ale ani v tom směru žalovaný 
nic netvrdil a nedokazoval. Netvrdil a nedokazoval, jaká byla přiměřená 
cena jednotlivých věcí a oč tedy přeplatil, nýbrž trval jen na tom že se 
za investice zavázal ke zvláštní úplatě. Učinil sice námitku zkráce~í přes 
polovici obecné ceny podle § 934 obč. zák., ale, když nižší soudy teto 
námitce nevyhověly, prohlašuje dovolatel, že námitku laesio enormis 
a neplatnost smlouvy podle § 879 čís. 4 obč. zák. již neuplatňuje (§§ 504 
prvý odstavec a 506 čís. 2 c. ř. s.). I kdyby se tedy přistoupilo na názor 
dovulatelův, že se starý nájemník nesmí prohřešiti proti zápověděm 
§§ 18 a 20 zák. o ochr. náj., nic mu to neprospěje, protože v první 
stolici nepřednesl pro svou námitku z uvedených předpisů skutkové 
okolnosti. Neprávem vytýká dovolatel odvolacímu soudu, že, myslel-li, 
že nejsou zjištěny všechny pro posouzení věci podstatné okolnosti, měl 
dáti řízení doplniti, neboť sporné řízení jest ovládáno závadou projed
nací, nikoli vyšetřovací. 

čís. t0909. 

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.). 

:laloba zdržovací podle § 2 zák. jest oprávněná, jakmile kdo učiní 
. veřejně údaje vytčené v prvém odstavci tohoto paragrafu. Stačl, stal-Ii 
se údaji jen jednou. 

Bylo-li v anonci uvedeno, že zboží lze dostati »jen (nur)« u anoncu
jícího, ač šlo o zboží, jež bylo lze v témž místě dostati i v jiných závo
dech, jde o čin vytčený v § 2, prvý odstavec, zák. 

(Rozh. ze dne 27. června 1931, Rv I 543/30.) 

Žalující a žalovaná firma provozovaly v témže městě (v Teplicích
šanově) obchod s koberci, s látkami a s jinakými předměty tohoto oboru, 
Žalovaná firma uveřejnila v místním časopisu oznámení, že tapety, ko
berce a záclony jsou k dostání jen u ní. Žalobou, ó niž tu jde, domá
hala se žalující firma na žalované firmě, by bylo uznáno právem, že 
žalovaná jest povinna zdržeti se činění a rozšiřování údajů, že zboží, 
koberce, záclony a story jsou k dostání jen v obchodě žalované firmy. 
Procesní soud prvé stolice uznal podle žaloby. Důvody: 
Jednání, proti kterému žaloba směřuje, lze posuzovati jen s hlediska 
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§ 2 zákona o nekalé sO,utěži. Podle lI!ínění s?udu vyčerpáv~ skutkov,ou 
podstatu tohoto zákonneho u~tanovem, ne.kale rekl~!:,y. Jaky. smysl za
lovaná přikládala v an,onci. ~luvku ),nur«, Je~t ~edl~!~l, seJ~e !~~. ~a t~~, 
jak musil anonci tu chapa!! Jako celek prumer ctenaru. V te pncme muze 
býti sotva pochybné, že mu~il býti ~ojem, průmě:né~o čtenáře ten, ,že 
lze zboží v oznámení uvedene dosta!! Jen u zalovane. Jmak nelze mseratu 
rozuměti. Zboží ono však - jak jest částečně nesporné a jak se dále 
podle dopisu obchodního gremia v Tepl~c~c~-ša~~vě ze dne 9; října 1929 
zjišťUje, jest prodáváno i žalob~yní a Jest~ da~slm obSh?d?-l~em v Tep: 
licích-Šanově takže údaj o pomerech podmku zalovane 1 CIZICh podmku 
jest nespráv~ý. Poněvadž Se tento, úd~j, stal v č~sop]se, tedy veř~jně, 
jest ještě jen zkoumati, zda byl zpusoblly oklamal! a zalovane na ujmu 
jiných soutěžitelů při soutěži přednost zjednati. Soud má za to, že k tomu 
jest přisvědčiti, a, to ,z ú~ahy, že ,--: ja~ jest vůbe~ znám~ -:- jS?U ~eplice
Šanov jako lázenske mlsto navstevovany mnohyml clzlml, mlstmch po
měrů neznalými lidmi, u nichž by pozastavený inserát mohl vzbuditi 
mínění že zboží v něm označené má na prodej jen žalovaná, a že by 
proto ;vou potřebu takového zboží mohl hraditi u žalované. Totéž lze 
tvrditi i o venkovském obyvatelstvu, při nejmenším o tom, jež jen zřídka 
do Teplic-šanov~ přic~ázívá. Objektiv~í ~l?~so~ilost ,oklama~i t~. tedy 
zajisté jest jakoz i moznost z toho vyplyva]lCl, ze by zalovana pn sou
těži na új~u jiných soutěžitelů získala přednost. Podle motivů k § 2 
zák. o n. s. nespadají sice pod tento § poznatelné výstřelky reklamy, 
jaké se přiházejí při dryáčnickém nebo humoristickém vychvalování 
zboží, ale o takovouto reklamu tu zřejmě nejde. S druhé strany nelze se 
žalovanou souhlasiti, zastává-li stanovisko, že zákon chce čeliti jen 
hrubým nepříjemnostem v obchodním styku a že by se rovnalo šikano
vání, kdyby mělo býti použití pouhého slůvka "nur« považováno za ne
přípustnou reklamu. Úmysl zákona směřuje k tomu, že má býti v hospo
dářské soutěži, zejmén~ tedy v reklamě používáno jen čestných, pravd~ 
neodporujících prostředků, a nečiní v té příčině rozdíl, nýbrž stihá každy 
způsob jednání,' příčícího se této zásadě, jsou-li splněny jinak ještě po
třebné podmínky, na příklad při reklamě způsobilost oklamati a tím 
možnost získání přednosti při soutěži. Kdyby se ve příčině reklamy, 
která je předmětem sporu, bylo musilo průměrnému čtenáři slůvko "nur« 
jeviti jako nemíněné vážně, jako zřejmý výstřelek, nemohlo by ovšem 
býti řeči o skutkové podstatě podle § 2 z. o n. s., ale tak nelze na věc 
pohlížeti, poněvadž zmíněný inserát neobsahuje nic, co by takový úsu
dek ospravedlňovalo. Bylo již shora vyloženo, že rozhoduje celkový do
jem reklamy a jeví se proto zcela' bez významu, zda se dójmu takového 
dosáhne nínohými slovy, či jen jediným. I kdyby se mělo za to, že v po
užití jediného slůvka "nur«nelze shledávati nic závažného s hlediska 
zákona proti nekalé soutěži, musilo by se přece říci, že byl údaj učiněný 
pomocí tohoto slova, nesprávný a že žalované nesmí býti zjednána ne
omezená volnost k dalšímu provozQvi!ní takovéto, Sl! skutečnými POměry 
se nesrovnáv'ljící reklamy, co:/: by Se stalo, kdyby v počínání, !rteré jest 
předmětem ž'llob,y, nebylo shledáváno nic závadného. Podmínkou f:4r:l:o-
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vací žaloby podle z~k. o n. ~. test, by tu ~ylo nebezpe5! dal~!ho rušení, 
opakování. Žalovana netvrdl, ze tu takoveho nebezpeC! dalslch poruch 
není ale i kdyby chtěla, by bylo takto chápáno její tvrzení, že oznámení 
jen Jedenkráte uveř~jnil~J ,?u,silo ~y l?tece ,iiž, hle~íc ke ,způ,sobu, jak se 
brání t. j. že se sve pocmam snaZl hCIÍ! Jako nezavadne, býtI za, to po
kládá'no že tu jest objektivně nebezpečenství dalšího rušení. A více 
v této p'říčině zák0t; ne~ádá. Žalo~aná si~e ještě ~dů~azňuje, ,že žalob: 
kyně anoncí neutrpela skodu" ale Je,dnak zalobky,ne nahr~?u, sk~dy ~n! 
neuplatňuje, j~dnak, na ~akov:!D:t~ vys!edku nekale!lO, sou!ez~lho Jedn;;m 
vůbec nezálezl ponevadz staCl JIZ moznost oklamam a, ze hm bude za
lované zjednáda přednost. Poněvadž jednání žalované vyčerpává všechny 
zákonné znaky skutkové podstaty podle § 2 zák. o n. s., nabyl soud pře
svědčení že jest žaloba, o toto zákonné ustanovení se opírající, opráv
něna. Ód vol a cí s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: 
Žalovaná strana vidí nesprávné právní posouzení věci v tom, že první 
soud shledává v obsahu závadného inserátu skutkovou povahu § 2, ač 
netřeba zvláště rozváděti, že zboží tam nabízené lze obdržeti v každém 
obchodu s koberci a že nejneorientovanějším čtenářům a i venkovanům 
nemůže ani napadnouti, že by takovéto zbo·Ží neobdržel v jakémkoli po
dobném obchodu. Strana žalovaná vidí tudíž v obsahu inserátu lehko 
rozeznatelné přestoupení § ~ o nekalé,~ou,těži, to tím .~píše, ano pr~vě 
slovíčko "jen« jest} rekla~ash zcela be~~e ~ st3110 se JIZ !a~ obvykly~: 
že lze říci že se vseobecne vZllo a nema JlllY vyznam, nez ze lze ZbOZl 
dostati hla'vně u anoncujícího. Ale strana žalovaná přehlíží, že tím právě 
doznává že obsah takové reklamy jest nepravdivý a že jest rozporem, 
když se jedním dechem tvrdí, žese zboží dostane hl~vně, u ~~o~cují~íhoj 
ač význam slova »jen« gramahcky a logIcky nelll "pr~vazne«, ny?:~ 
"výlučně«, z čehož vidno, že se odvola!e~ka v ,~d~olalll"sa;na P?ra~l: 
Že reklama v závadném obsahu byla mmena vazne a vazne mUSl byh 
pojímána a že ji nelze pokládati za dryáčnické nebo za žertovně nabí; 
zené zboží, tudíž za snadno poznatelné přestoupení § 2, do,:odll p~y 
soud zcela správně a přesně, vyvrátiv také snahu žalovane. ozn,acIÍ! 
slovo »nur« jako již vžité. Když však tomu tak, nelze mluvIl! o slka
nování. 

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

D ů vody: 

K důvodu § 503 čís. 2 c. ř. s. Žaloba zdržovaCÍ podle § 2 zákona 
o nekalé soutěži jest oprávněna, jakmile kdo učiní veřejné údaje vytčené 
v prvém odstavci tohoto zákonného předpisu. Stačí, stal-li se údaj i jen 
jednou a z nedopatření. Nebylo proto třeba důkazů o tomto tvrzení ža
lované firmy, nehledíc ani k tomu, že nedopatření bylo tvrzeno teprve 
v opravném řízení. Zákon nerozlišuje v. prvém odstavci, kolikráte byly 
údaje učiněny ani, zda se tak stalo úmyslně (a contr. pátý odstavec tého~ 
§). K důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. Po stránce právní posoudil odvolaCl 
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souct.sp~ávně, po!v~div odsuzujíc} rozs~?ek. Slůvko "nur« v anonci nelze 
,vylOZlt! Jwak, nez Jako tvrzem, ze ZbOZl v anonci J'menované I d t t· 
k k .. ('k l' ~ d" ' ze os a 1 e OUpl Jen mOl pre evslm) v závodě žalované firmy lud" 'k I' 

o., 't' '" , lZ III Ol 
v Jwem mlS mm zavode, Anonce v tomto znění musí vzbud't· d . 

~ h' ~t ,v. ~ , 1 lOJem, 
aspon v mno em c enan casoplsu v němž byla uveřeJ'něna ž b " , d' d' , .. ~, , e se z OZl 
v TI! uv~ ene n.epro ava Jl,nde, cten~ř, jenž potřebuje zboží v ní vytčené 
a chce Je koupit! v TephClch-Šanove musí z anonce USOUdl'tl" '''t' . d ' d '1 ' , ze ma Jl 1 
Jen ~ ? ~a~o U z,a o~ané firmy, chce-li zboží to skutečně dostati. Anonce 
uvereJne?a ~ m.lstmm časo~ise přij~e. př~d oči i čtenářů, kteří nejsou 
!ak zn~~l mlstmch obchodmch pomeru mesta Teplic-Šanova by věděli 
~e ,,!>:lZ1 t?, lze ,d?stati ke ko,~pi v jiných závodech. Není vYloučeno, ž~ 
cten~r,~ ~aJlmaJ~cl. se, o zboZ1 v anonCl uvedené, nebude pátrati, zda 
v mlst~ )SO~ 1 ]lne z~vody, kde se dostane totéž zboží, a nepůjde proto 
k, soutezlteh. T? stac~~k pods,tat~, činu vytčeného v § 2 prvý odstavec 
zakona o nekale s?utez!. Nezal~zl na tom, že před platností tohoto zá
kona byly podobn~, o?raty a vyrazy,jako slůvko »nur« v pozastavené 
anoncl, obvykle UZlvany, neboť nebylo zákona poskytujícího ochrany 
prot! tOI13~', K upozornění na závod žalované a na zboží v něm prodá
~ane st,acIl. wsert bez ,slova »nur«, ve spojení s tímto slovem stal se však 
wsert udaJem o. pomerech podniku žalované firmy způsobilým oklamati 
a zjednal! podniku tomu p!,ednost při soutěži na úkor jiných soutěžitelů. 
Dovolatelka sat;I: to .nepr~mo ,?otv~:uj.e v odvolání, dovozujíc, že ze 
~lov~, »nu,~« ,muze ~azdy ,~tenar VyCl SI!, co chce, Může proto mnohý 
,crenar VyClSI! !~ to, z~, ZbOZI v iI1sert~ uvedené nedostane u žalobce, ač 
tento vede totez zboz!. Tomu nevadl ani slova "moderne, wundervoll, 
pre,lswert, grosse Post«, neboť slovo "nur« vztahuje se především na 
Jme?~ "Tepp!che, Vorhang-Stoffe, Stores«, t. j. na vlastní označení 
zboz!. V dalslmpoukazuje se na důvody rozsudků nižších soudů jimiž 
byla věc probrána výstižně. ' 

čls. 10910. 

ROzho~~ím ~ý~~kem, na jeho~ neúčinnost lze žalovati podle § 596 
c. ř. s., . muze byh Jen rozhodnuh sporné věci, nikoliv jiné rozhodnutí 
rozhodčlho soudu, na pl. o námitce nepříslušnosti. 

(Rozh, ze dne 27. června 1931, Rv I 968/30.) 

.. Žalobu, by bylo prohlášeno neúčinným rozhodnutí rozhodčího sourlu 
j1mž ~yla zamí!nuta námitka nepříslušnosti, pro c e sní s o udp r ~ é 
s t o iJ c e zamltl. 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: 

Pokud jde o řízení rozhodčí (část šestá, oddíl třetí c, ř. s.), lze ža
lovati jen na zrušení rozhodčího výroku podle §§ 596, 597 a 595 c, ř, s. 
Co jest rozuměti rozhodčím výrokem, plyne z §§ 577 (arg, slova »roz
hodnutí právní rozepře«), 587 ("rozhodcové mají, dříve než vydají roz· 
hodčí výrok, strany slyšeti a příběh, o nějž spor se opírá zjistiti«), 
594 ("rozhodčí výrok má mezi stranami účinek právoplatného soudního 
rozsudku«), hlavně pak § 595 čís. 5, 6, 7 c, ř. s, Rozhodčím výrokem, 
na jehož neúčinnost lze zažalovati podle § 596, může býti jen rozhodnutí 
sporné věci, nelze tedy žalovati na neúčinnost jiného rozhodnutí rozhod, 
čího soudu. V tomto sporu je žalováno na neúčinnost usnesení ze dne 
17. září 1929, kterým zamítnuta byla rozhodčím soudem námitka ne· 
příslušnosti tohoto soudu, Žalobkyně předložila jako přílohu opis roz
hodnutí toho nadepsaného "usnesení« a znějícího, že rozhodčí soud uznal 
o námitce nepříslušnosti přednesené zástupcem žalované strany takto 
právem: »Námitka nepříslušnosti rozhodčího soudu se zamítá«, Také 
ve skutkové povaze a v důvodech usnesení zabýval se rozhodčí soud 
jen svou příslušností. Toto rozhodnutí nelze podřaditi pod pojem roz
hodčího výroku ve smyslu § 595 a násl. c, ř. s., a není žalobkyně opráv
něna žalovati na jeho neúčinnost. Tomu nevadí další výrok rozhodčího 
soudu, že proti uvedenému jeho výroku lze použíti opravných prostředků 
podle §§ 595 a 596 c, ř, s" neboť řádné soudy nejsou vázány Hmto 
právním názorem. Rozhodčí soud nebyl by vázán rozhodnutím řádného 
soudu o jeho příslušnosti a nemohlo by mu býti bráněno ani rozsudkem 
prohlašujícím sporné usnesení za neúčinné,' by nerozhodl věcně spor 
naň vznesený. Teprve po rozhodnutí sporu samého bude moci strana, 
pokládající za splněnu některou z podmínek neúčinnosti podle § 595 
c. ř. s., žalovati podle § 595. Naproti tomu nelze ani po zamítnutí této 
žaloby mluviti o pravomoci uvedeného usnesení rozhodčího soudu pro 
řádné soudy, neboť zákon přiznává ji jen výrokům majícím účinek 

právoplatného soudního rozsudku (§ 594), a ne usnesením, iimiž roz> 
hodčí soud projevil názor o své příslušnosti. 

čis. 10911. 

Pokud jest míti za to, že byla (v Německu) poskytnuta zápl1jčka 
z ochoty. . 

Nešlo-li o zápl1jčku pro uloženi jistiny, nýbrž o zápl1,ičku z ochoty, 
nelze použiti řišsko-německých předpisl1 o zhodnoceni, nýbrž jest nárok 
na zhodnoceni pl1jčky posuzovati podle § 24? něm. obČ. zák. 

(Rozh. ze dne 27. června 1931, Rv I [002/30.) 
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žalobce zapůjčil roku 1911 žalovanému v Německu 1.500 marek na 
5%ní roční úrok. žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalo
vaném zaplacení 2.250 říšských marek, maje za to, že vzhledem k zhod
nocovacímu zákonu jest oprávněn domáhati se zaplacení zápůjčky podle 
vnitřní hodnoty toho, co vyplatil roku 1911. Pro ce sní s o udp r v é 
s t o I i ce přisoudil žalobci jen 375 říšských marek. O d vol a c í 
s o u d vyhověl žalobcovu odvolání a přisoudil mu dalších 1.875 říšských 
marek. D ů vod y: část rozsudku, jež zamítá žalobu ohledně zbytku 
žalobní pohledávky v částce 1.875 ř. M., napadá žalobce odvoláním 
z důvodu nesprávného právního posouzení sporné věci. Odvolání jest 
oprávněno. Strany se shodují ·v tom, že podle ustanovení německého 
říšského zákona ze dne 16. červance 1925, čís. 31 ř. zák. jest pohle
dávku žalobcovu ze zápůjčky zhodnotiti, a to nejvýše 25% jmenovité 
hodnoty, v tom případě, je-li zápůjčka 1.500 M., kterou poskytl žalobce 
žalovanému dne 17. října 1911, na straně žalobcově uložením majetku, 
naproti tomu podle všeobecných zásad poctivého obchodu v tom pří
padě, je-li zápůjčka zápůjčkou z přátelství a ochoty. PlYní soud odepřel 
zápůjčce tento posléze uvedený ráz a považoval ji za uložení majetku, 
uznal na zhodnocení ve výši jen 25% nominální hodnoty zápůjčky, podle 
toho na 1.500 M : 4 = 375 M. Pro svůj názor uvádí jen, že úmluva 5% 
zúročení zápůjčky dává souditi na úmysl žalobcův uložiti si poskytnutím 
zápůjčky majetek. Proti této úvaze brojí žalobce v odvolání. Odvolací 
soud jest toho mínění, že úmluva o zúročení zápůjčky, jež nepřevyšuje 
zákonnou míru, nemůže o sobě vyloučiti, by se nepohlíželo na zápújčku 
jako na zápůjčku z přátelství a z ochoty. Rozhodné jsou zvláštní poměry 
případu, za nichž k zápůjčce došlo. Z obsahu dopisů žalovaného a z údajů 
žaloby, jež žalovaný výslovně uznal za správné vyplývá, že se žalobce 
dal P?h?outi. jen z osobl!;ích <:hledů ~ ~~!ovanému, svému příteli, jenž 
~k~n:zlte potre~ova} ?utne p~nez, k ~apuJcce na krátkou dobu,)ež měla 
clmtI podle sdelem zalovaneho aSI Jeden rok. Za techto pomerů nelze 
mluviti o uložení peněz, jež předpokládá používání majetkových kusů 
vypočtené na delší dobu k jich užívání a užitku z nich a nikoliv za úče: 
lem přechodné hospodářské výpomoci třetí osobě. Při správném posou
zení bylo proto považovati zápújčku za zápůjčku z přátelství a ochotv 
a důsledně uznati, že žalovaný má zaplatiti žalobci dluh tak, že tento 
obdrž5 ~akoyou částku v říšských markách, jejíž kupní síla odpovídá 
kupm sJ1e castky 1.500 M v roce 1911. V tomto ohledu iest všeobecně 
známo (§ 269 c. ř. s.) a je potvrzeno přípisem německélio vyslanectvR 
ze dne 14. června 1929, že kupní síla dnešní říšské marky v Německu 
odpovídá průměrně polovici říšské marky v roce 1911. Žalovaný má tedv 
zaplatIti žalobci 1.500 + 750 = 2.250 ř. M., poněvadž byl k zaplacení 
375 ř. M. již právoplatně odsouzen, zbývá 1.875 ·ř. M., které má ještě 
platiti. . 

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

D ů vod y: 

Co do právního posouzení věci záleží rozhodnutí sporu jen na úvaze 
zda šlo o zápůjčku z ochoty, či o uložení kapitálu. šlo o skutkový ~ 
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právní výklad vůle, stran a do~volací so~d souhlas! po prá~ní .stránce 
s názorem odvolaclho soudu. :,oud prve stolIce mel za to, ze zalobce, 
,-ymíniv si zúroko~ání jistiny .5%;, .tíI? projevil, ž~ pokládá z~p~jčku po
skytnutou žalovanemu za ulo,zem lmem.,OdvolacI SOU? ?1~dI VIce. k ne
spornému přednesu stran, dale k dopIsum tehdy vymenenym meZI stra
nami. Dovolatel sám doznal v dovolání, že zápůjčka byla dána na krát
kou dobu. Tyto skutečnosti jsou pro posouzení sporu více rozhodné, než 
zúrokování pohledávkv. Nebylo sice jednáno o tom, jak došlo mezi stra
nami k úmluvě o 50/0' úrocích, jež IJy o sobě nasvědčovala úmyslu ulo
žiti zapůjčenou jistinu, jak má na mysli § 63 zák. o zhodnocení, t. j. po
užíti zapůjčené jistiny k opakujícím se úrokovým plněním a tím využíti 
jí k hmotnému užitku. ~l~ žalobc~ předl!;esl vfízení pře?, soudem, prvé sto: 
líce skutečnosti doznane zalovanym a predlozIl dOPISY JIm psane, z mchz 
jest usouditi že šlo skutečně o zápůjčku z ochoty, že hlavním důvodem 
a jedinou p~hnutkou zápůjč~y bylo ,p:okázati žal?vanému přáte]sko}, 
službu a výpomoc ve fmancmch nesnaZ1ch. Tento duvod byl tak prevla
dající že nelze pochybovati o úmyslu stran, i když byly smluveny úroky 
ve výŠi 5% jež patrně měly býti jakousi náhradou žalobci za úsluhu jím 
prokázano~ a opatřením, by ,ž~l?~ce neutrpěl pro t~to úsluhy ~j~u. n~ 
svém majetku. Ježto šlo. o zapuJ~ku z ochoty, mko,hv o, ulozen:. J!l1~m~ 
není třeba zabývati se predpisy zakona o zhodnocem a vytkamI cmenVillI 
po této stránce napadenému rozsudku, zejména ;1tkami i po .té ?trá~ceJ 
pokud jím zůstal nedotčen rozsudek soudu prve stolIce zalozeny prave 
na použití zákona o zh,odnoc~ní. Nárok žalobní založen !es~ na § 24! 
něm. zák. obč., a po teto strance POSOUdIl soud odvolacI vec spravne, 
přisoudiv žalobci 2.250 ř. M. Pokud žalovaný napadá tento výpočet na 
základě § 2 zákona o zhodnocení, kde se mluví v nadpisu výslovně o zá
kladně pro zhodnocení, poukazuje se opětně na to, že tohoto zákona ne
lze použíti pro tento spor, a tudíž ani zásady vyslovené v § 2 zák. Hl~
díc k § 242 něm. zák. obč. nelze uznati sporný nárok za nárok ua na
hradu škody a nebylo po této stránce vůbec třeba dalších skutkových 
zjištění. 

čis, 10912, 

Věřitel se nemůže dovolávati práva ze zájemného popisu nemovi
tosti podle § 90 ex, ř" dopustil-Ii,by nebylo k tomuto právu přihliženo 
ani při zápisu nemovitosti do samostatné vložky ani při napotomuím 
vkladu zástavního práva v jeho prospěch, 

Nabyti zástavního práva k nemovitosti zájemným popisem podle 
§ 90 ex, ř, předpokládá, že nemovitost není zapsána v pozemkových kni
hách, K nemovitostem v pozemkové knize zapsaným lze nabýti exekuč
ního zástavního práva jen podle § 88 ex, ř, 

Okolnosti, že nemovitost není ještě vyznačena v pozemkové knize 
jako samostatná parcela, že jest ještě pozemkem zabraným a přidělové 



""I 
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řízení nebylo ještě skončeno, jsou sice překážkou knihovního vkladu 
exekučního zástavního práva podle § 88 ex. ř., nejsou však důvodem by 
mohlo býti vnucené zástavní právo zřízeno zájemným popisem ne:no"
vitosti. 

(Rozh. ze dne 30. června 1931, R I 440/31.) 

" P!ot~)řikázán! pohled~vky Občanské záložně namítl v rozvrhovém 
nze~l ver~t~1 K., ze v~drazeny domek byl zájemně popsán pro jeho po
hledavku jlZ dne 18. hstopadu 1926, kdežto zástavní právo pro Občan, 
skou zál~žn~ bylo kniho,:ně vloženo teprve dne 28. prosince 1929. 
Ex e k u c n I s o u d zamltl odpor K-a z těchto d ů vod ů: Pozemek 
na němž ~toj!, d;J1nek, pochází z přídělu Státního pozemkového úřadu ~ 
k zavaze~lll2ndelu podle ~§ ~~ a 23 zák. čís. 81/1920 jest potřebí sou
hlasu Statr;l;ho P?zemkove~o, uradu. Tento souhlas vyžádán nebyl a ne
lze proto z~Jemne~u p~psan,l ze dne 18. listopadu 1928 přikládati vý
zna;n platn~ho k~lhovll!ho Za}Hsu. ~ e k u r sní s o u d napadené usne
sem potvrdil. D u vod y: Vseobecne lze souhlasiti s odůvodněním na
paden,ého usnesení,. jež v!a.stně st,aČí. také k vyvrácení rekursních v)1Vodú 
Nebo,t podle toho Jest zJ}Jteno,. ze, Jde o!lledně parcely Č. k. 1/90 za
brany pozemek, a ze tUdlZ platI zakonna ustanovení uvedená již v na
pa~enem u~~ese~í co. do vedení exekuce na tento pozemek. Mohla bÝti 
ta~e l!roto J1z sveho. cas~l. v roce 1926 vedena exekuce jen se souhlasěm 
Statmho pozemkov~ho uradu na tento pozemek. Scházel-li tedy tento 
souhlas] nemo?lo b~h na~yto podle tehdy již platného právního řádu 
vnuceneho pra'.:a zastav~lh? exekucí na tento pozemek pokud se týče 
na domek na nem vystaveny. Na tom nemění nic ani ta okolnost že toto 
p.ovolení exekuce svého času vešlo v právní moc a že ani proti' výkonu 
teto exekuce n.ehylo nikým nic namítáno. Jak již uvedeno nemohla v dů
s~edku tehdy již platných zákonů býti vedena exekuce bez souhlasu Stát
mho l2ozet;1kového úřa~u a byla-li přes to vedena, nemohla vyvolati 
~motn~ pr~vo. Povol~ll! exekuce formálně právoplatné a exekuce na 
Je~o zákJ~de provedena nem~~ly založiti vnucené právo zástavní ve pro
~pech stezovatele .• Zcela nepnpadné jsou však vývodv rekursní. kteréž 
Jdou tak dalece, .ze ~e pozemek, nýbrž domek na něm vystavěný bvl 
podroben ~ekucI" a z~ exekuce na tento domek jest přípustnou. V tomto 
9hledu .sta~l pouk~zati na ustanovení § 297 obč. zák., z něhož vyplývá, 
ze odd.~le.ne ,vedem exekuce na domek bez pozemku není možné an do-
mek pnrusta pozemku. ' 

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

Dúvody: 

Podle. knihovního výpisu vázne stěžovatelova pohledávka 603 Kč 
z platebmho rozkazu ze dne 27. července 1926 na nemovitosti prodané 
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exekuční dražbou v pořadí ze dne 31. prosince 1929. Názor stěžovatelův, 
že jí přísluší pořadí ji~ z~ .dne ]8. lis~opad.u 1926, ~dy byla 1}emovitost 
pro ni podle § 90 ex. r. zajemne popsana, Jest mylny. Nehledlc k tomu, 
že stěžovatel dopustil, by nebylo k jeho, ze zájemného popisu si osobo
vanému právu přihlíženo ani při zápisu pozemku do vložky Č. 1404 po
zemkové knihy obce L. a do vlastnictví manželů Karla a Julie K-ových 
dne 28. prosince 1929, ani při vkladu práva zástavního v jeho prospěch 
dne 31. prosince 1929, příčil se zájemný popis zákonu, a nemá proto 
vůbec právní význam. Nabytí zástavního práva k nemovitosti zájemným 
popisem podle § 90 ex. ř. předpokládá, že nemovitost není zapsána v po
zemkových knihách. K nemovitostem v knize pozemkové zapsaným lze 
exekučního práva zástavního nabýti jen podle § 88 ex. ř. jeho knihovním 
vkladem. Pozemek čp. 1/9 v L. byl v čase zájemného popisu zapsán 
v knihách pozemkových jako část dvoru L., skutečnosti však, že se 
knihovní stav nesrovnával se skutečným stavem, že pozemek nebyl ještě 
vyznačen v knize pozemkové jako samostatná nová parcela Č. 1/9, že 
byl tehdy ještě pozemkem zabraným a přídělové řízení nebylo ještě skon
čeno byly sice překážkou knihovního vkladu exekučního práva zástav
ního' podle § 88 ex. ř., ale nebyly dúvodem, by v rozporu s jasným 'do
slovem §§ 88 a 90 ex. ř. a s obejitím zákonú o nabývání práv k nemO'
vitostem zapsaným v knihách pozemkových jakož i zákonů o pozem
kové reformě mohlo býti vnucené právo zástavní pro stěžovatelovu po
hledávku zřízeno zájemným popisem nemovitosti. Marně se snaží stě
žovatel dolíčiti, že exekučním zájemným popisem neměl býti a nebyl do
tčen pozemek, nýbrž jen domek na něm postavený. Podle § 297 obč. 
zák. jest domek příslušenstvím pozemku a nemůže býti předmětem sa
mostatné exekuce, podle § 144 třetí odstavec ex. ř. postihuje exekuce 
vnucenou dražbou na pozemek veškeré jeho příslušenství. Usneseni niž
ších soudú vycházející z názoru, že stěžovatelově pohledávce nepřísluší 
pořadí ze dne 18. listopadu 1926, musilo býti potvrzeno. 

čls. 10913. 

Oposičnl žalobou podle § 35 ex. ř. nelze proti vykonatelné již pohle
dávce namítati vzájemnou pohledávku, jež jest odpůrcem poplrána a 
nebyla soudem ještě určena. 

Nejde o placení dlužníka ve smyslu §§ 1415, 1416 obč. zák., při
vlastňoval-Ii si věřitel jeho }Jenlze bez jeho vědomí a dovoleni. Doda
tečná dohoda stran může tu býti platná a účinná jako smlr, nikoliv jako 
placení. Dodatečný projev jen jedné strany nemá vůbec právní význam_ 

(Rozh. ze dne 30. června 1931, Rv I 352/30.) 

Manžel domáhal se nepřípustnosti exekuce, již vedla proti němu man
želka k vydobytí výživného, z důvodu, že si manželka vybrala neopráv-
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něně z obchodu, 100.000 Kč, čímž by I jej í nárok na výživné uhrazen. Ža-
loba byla zamltnuta s o u d y vše c h tří s t o I i c N' , , , 
s o ude m z těchto ' e J v y s S 1 m 

důvodů: 

, Správné jest právní posouzení obou nižších soudů, že nelze oposiční 
~~Iobou p~dle § 3~ ex. r. namítali, jak činí žalobce, proti vykonatelné 
]lz pohledavce vzaJemnou pohledávku, která jest odpůrcem p p" . 
nebyl d . 't" T o lrana a 

, , a sou em J,es, e ur~en~~, ento výklad zákona jest v souhlasu se 
stalym rozhodovamm, neJv~sslho sO,udu: jehož správnost plyne zvláště 
z y,redplsu §, ~?2 c. r. s., ze, byla-h zazalovaná pohledávka právoplatně 
pnsouzena dllclm rozsudkem, může býti exekučně vymáhána be hl d 
na t' 't" . , z o e u 

, o,. ze ?a,ml ana vza]e:nna pohledávka jest předmětem dalšího soud-
mho Jednam a bude o m rozhodnuto konečnym' rozsudkem M ' 
k" 'I b d I"·t· , . arne po
, OU~l s~ z~ o, ce o ,lCl 1, ze .ne~?lat~uje 'yz~iemnou pohledávku k zapo-
~tem, nyb~~, ze ,tvrdl a, !vrd!l JlZ v zalobe, ze si žalovaná sama předem 
\ ybr~la vyzlv~e, pro nez vede exekuci, z jeho peněz, a že vymáhaná po
hledavka pommula tak zaplacením. Avšak nehledíc k tomu zOe v a'J' 

'" hl d' k ' , z em-no.u penez~: po e av II nemohl by tu manžel namítnouti započtením, 
SVlZ rozh. ClS. 6688 ~,7746 sb. n. s.), a že žalovaná vymáhá exekuCÍ vý_ 
Zlvne za dobu od I. r1Jna 1928 do 31. prosince 1930 tržbu ze žal bc 
obchodu si však prý ponechávala již v letech 1924 aŽ 1926 ted od °b

v
•
a 

kdy 'h' hl d' k .,. , y voe, . vyma ana po • e ,av a Jeste nevznikla a nebylo známo, zda vůbec 
vzn!kl!e, Jest ke ~~.zdem.u. placení třeba srovnalé vůle stran, a to vůle 
dluzmk?vy, ,bX v~ntel pnlal placení na účet své pohledávky, a vůle věři
te,lovy, ze pnJ1~a placení na tento účel. Tato srovnalá vůle stran může 
brl! ?oplnena ~redpisy zákona (§§ 1415 a 1416 obč. zák.), ale nemůže 
?ý!l llml, nahraz,er:a. Dodatečpá dohoda stran může býti platná a účinná 
l,!ko sml~, n!koh lako placen!. Dodatečný projev jen jedné strany nemá 
v~?ec ~ravmho vyznamu. Srovnalé vůle stran nebylo a není v souzeném 
pnpade podle vlastního žalobcova přednesu nebol' sám tvrdl' zOe "_ I , .. I t·· , , Sl za 
ovan~ pnv as nova~a l:ho.p,:níze bez jeho vědomí a dovolení. Nejde ve 
s~utecn.osÍ1 o placem, ,nybrz, l~k uznaly nižší soudy, o popřený vzájemný 
na;ok zalob,cu~ na na~radu s~ody. Byl právem zamítnut již z důvodu 
prava formalmho, amz bylo treba jednati o jeho věcné oprávněnosti. 

čís_ 10914. 

Nové prá~ní odů~odnění návrhů a obran přednesených již před sou
dem procesmm, nem nedovolenou novotou. 

Dávka z majetku podle zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. 
z. a n. 
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Zákaz přesunu dávky, obsažený v § 41 zákona, nepostihuje úmluvy 
z doby před účinností zákona. 

(Rozh. ze dne 30. června 1931, Rv I 616/30.) 

žalobci, manželé H-ovi, prodali dne 24. února 1920 žalované bance 
nemovitost. V bodě čtvrtém smlouvy bylo ustanoveno: "Dále bylo umlu, 
veno, že banka jakožto kupitelka domu případnou dávku z majetku man
želům nahradí, proti čemuž se manželé L-ovi zavázali přiznání k dávce 
z majetku podati v dorozumění s bankou a banku zmocniti, by v za
stoupení manželů L-ových s berními úřady jednala a opravné prostředky 
proti případnému předpisu dávky z majetku podala.« Platební příkaz 
o dávce z majetku byl doručen žalobcům, již se pak domáhali na bance 
zaplacení předepsané dávky z majetku. Žalovaná banka namítla mimo 
jiné, že nárok žalobou uplatňovaný jest neplatný a nežalovatelný, odvo
lávajíc se na zákon o přímých daních osobních, na které Se zákon o dávce 
z majetku a z přírůstku výslovně odvolává. Pro c e sní s o udp r v é 
s tol i c e žalobu zamítl. Dů vod y: Podle § 41 zákona ze dne 
8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. platí ustanovení § 238 zák. o osob. 
daních obdobně, totiž obdobně pro případy, které upravuje právě zákon 
o dávce z majetku a z přírůstku na majetku. § 238 zák. ze dne 25. října 
1896, čís. 220 ř. zák. stanoví, že nemají právního účinku úmluvy, by 
daň na místo poplatníka byla zcela nebo z části hrazena osobou jinou, 
a kdo by na základě takové úmluvy něco splnil, jest dokonce oprávněn 
žádati, by berní poplatník mu to vrátil. Podle doslovu těchto zákonných 
ustanovení jest za to míti, že zákaz jest absolutní, že jej nelze ohmezo
vati tím, že by se rozeznával poměr mezi státní správou a zavázaným, 
poměr veřejnoprávní od poměru smluvního, kterým by mělo býti roz
hodováno o tom, kdo na konec fakticky břemeno nese. Marginální ru
brika § 41 obsahuje označení zákonné l!Ítky slovy: »zákaz přesunu 
dávky«. Tím jest jasně řečeno, že má býti znemožněno, by dávku fak· 
ticky nesla jiná osoba, než osoba, jíž to zákon v § 2 ukládá. Jinak to
muto ustanovení rozuměti nelze, zejména, srovná-li se s ním ustanovení 
nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. září 1920, čís. 545 
sb. z. a n. o dávce z přírůstku hodnoty nemovitostí, v němž podobný 
zákaz, jak jej výslovně stanoví zákon čís. 309/20 o dávce z majetku 
a dávce z přírůstku na majetlfu, nebyl vysloyen. O d vol a c í s o u d 
nap<jdený rozsudek potvrdil. D ů v od y: Nesprávné práyní poso\1zení 
yěci spatřují odvólatelé v tom, že prvý soud jest toho názoru, že jde 
o přesun dávky z maje*u, který je neplatný, kdežto žalovaná při 1,{oupi 
domu žalol:Jcům, kt~ří prodali majetek, by přesídlili ~q Berlín,!, \l te\1dy 
j~tě Ilevě~ěli, 1:J\1~e:li ~ávk<j předePsána, se Zavázala dobrovolně 11'1-
hraditi tuto dáyku, která sn<jd l:Juqe předepsána' jako část 1,{upní ceny, 
~terá o (o ljyla snížella, žalobci se tedY od dáyky té neosvoboz\1jí a proto 
Zqlovallá j;I1,{o kupitel c\ávkou, o ktero!.! by za 4ů11l platila ljIéll~, l:Jyla 
l:Jy bezdůvodně obohacena. Avšak ž;:!lobci ~ qdůvpdnění žalqbní\Iq pá: 
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roku uvedli, že strany současně s uzavřením kupní smlouvy dne 24. února 
1920 učinily úmluvu zvláštní, jíž se v odstavci čtvrtém žalovaná zavá. 
zal~ též ,~příp~dn?u" dávk~z ,!,ajetku. žalobcům nahraditi a proti tomu 
se zal ObCI zavazah podalI pnznam k davce v dorozumění se žalovanou 
jež bude opráv!lěna za žalobce s berními úřady jednati a opravné pro: 
středky proII pr~drl~u dani podati. Účelem této smlouvy bylo, by dávku 
z majetku na m:~te zalobcu k tomu povinných podle § 2 zákona ze dne 
8. dubn31 19~0, C.IS. 309 sb. ~. a ? mimo kupní cenu nesla žalovaná. Ža. 
10bCI ':. z~lobě an! n~tvrd!lI, ze davka z majetku měla býti součástí kupní 
ceny) z~ ~alo'y'a~a davku pre~zala na srážku z ní, výši kupní ceny, ktera 
m~~! bylI ur~lta (~ JO§6 obc: zák.) ,vůbec neu?ali, takže nelze ani vy. 
POCIStI, o Jaky pemz mela bylI kupm cena smžena. Žalobci se v žalobě 
d?máhají n!! základě skutkových okolností tam uvedených zaplacení 
dav~ z II!~Jet~u ~e smlouvy vec!,le kupní smlouvy zvlášf uzavřené, vod. 
volac~m., n~em vsak n~ zakl!!de uvedený,ch nově tvrzených okolností 
upl~tnuJI narok z bezduvodneho obohacení. Jde tu tedy v odvolacím ří. 
z~m o nov<:tu podle ~ 482 ~. ř ~ s. n~přípustnou, na kterou nelze vzíti 
z~etel a o~~em o zmenu pra'(mho duvodu žaloby v odvolacím řízení 
vubec nepnpustnou (§ 483 tretí odstavec c. ř. s.). Žalovaná podle skut. 
kového, p~sdn~su žalobc~ v prvé stolici převzala vedle kupní ceny k za. 
pl,acem !ez davku z. maJet~u, v dobe ujednání nebylo ještě jisto, zda 
davka vubec, bu?e pred:psana ~ zda k jejímu placení dojde, a tedy ža. 
lobcl tvrzeny ~a~azek. zalovar;e byl co do existence i výše tehdy nejistý. 
1. de tedy skutecne o presun davky ze subjektu k ní povinného na osobu 
Jl?OU, a. tako~á smlouya, obsahující dohodu o převzetí dávky, příčí se 
zakom;~mu za~azu, a Jest proto neplatná (§ 238 zákona ze dne 25, října 
1896, CIS. 220 r. zalL, ~ 41 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. 
z. a ,n., a § 879 obc. ~ak.). Proto prvý soud uznav, že žalobní nárok 
za~lada s~ na. sml?uv:" která nemá právního účinku, posoudil věc po 
strance pravm spravne. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
procesmmu soudu k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí. 

D ů vod y: 

P~edevším j.est odmítnouti, ohražení žalované strany, že vývody do. 
volaclho SpISU JSou nedovolenymi novotami. Nedovolenými novotami po 
rozumu §§ 482, 504 a 513 c, ř. s. jsou jen nově přednesené s k u t. 
k.o vé <:kolnosti) nově na~ízen~ dŮkezy, r;ové .nároky a nové námitky, 
l1~kol! vsak nove p r a '! n I oduvodnenl navrhu a obran přednesených 
JIZ p~ed soud~m yroc.e~mm. Právn.í, posouzení sporu přísluší soudu, k zá. 
k?~nY!ll pravldlum, Je~ ~e vztahUjI na předmět sporu, jest soud povinen 
pnhlIzelI I tehdy, kdyz Je syrany ani neznají, tím více tehdy, když se 
JIch dovolldl.'! tr.eba;; tak ucmlly teprve v opravném řízení. Nové okol. 
n<:slI, )?rotl, JIc,hz pre9ne~u, se žalovaná strana ohražuje, jsou ve sku. 
tecnoslI pravmm uvazovamm o casových mezích předpisu § 41 zákona 
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o dávce z majetku č. 309/1920, obsahujísí ,,-~kaz ,Přesunu d~yky" a 
k těmto mezím musil by dovolací soud pnhhzell, 1 kdyby se JIch za· 
lobci ještě ani v dovolání nedovolávali. 

Dovolání jest přisvědčiti v tom, že se ~ákaz )?řesunu dávky, obsa· 
žený v § 41 dávkového zákona, ne~zta~uJe, na, umluvu • stran ze",dne 
24, února 1920 jež jest skutkovým 1 pravmm zakladem zaloby a JIZ se 
banka zavázala' nahraditi žalobcům případnou dávku z majetku, neboť 
dávkový zákon nabyl účinno~ti teprve .~ne. 8. květn,~ ! ?,~O, ~ P?~le ~ ~ 
obč. zák. nepůsobí zákony zpet a nemaJl vlIvu na dnveJsl pravm Jednam 
a na dříve nabytá práva. Správně vyslovuje to také prováděcí nařízení 
ze dne 27. července 1920 čís. 463 sb. z. a n., ustanovujíc k § 41 zákona, 
že v úvahu přicházejí jen úmluvy, které byly ujednány po dni, kdy zákon 
nabyl účinnosti. Platnost úmluvy ze dne 24. února 1920 nebyla zákonem 
dotčena. Prováděcí nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 424 sb. z. a n., 
na něž žalovaná strana poukazuje, nemá pro spor význam. Názor, že 
zákon, byv jednou prohlášep, )?Iatí ~,:ké pro žalo.bce jako :,:Ie~, jest aw 
správný, ale jen ~ obmezeml!l Jeho. ucmnosh"od Jeh? vyhlasem. Flatnost 
dřívějších jednám a smluv zalobcu nebyla Jim dotcena. Obecnym p~a· 
vidlem, že zákony nepůsob! zpět,. není. časově obmez~na účinn,ost lsn 
§ 41 dávkového zákona, nybrz vsech Jeho ustanovem, u mchz muze 
zpětné působení zákona přijíti v úvahu, tak na příklad i účinnost § ~2 
o věcném ručení nemovitosti za dávku, které, jak rovněž bylo vysvet· 
leno v prováděcím nařízení čís. 463/1920, nabylo platnosti také t~prv~ 
dnem účinnosti zákona a nevztahuje se proto na nemovlÍosh zCIzene 
v době od I. března 1919 do 8. května 1920. Marně se pokouší žalovaná 
strana obhájiti neplatnost úmluvy ze dne 24. února 1920 poukazem 
k§ 238 zákona o osobních daních ze dne 25, října 1896, Čí~. 220 ř. :ák. 
V tomto zákonném předpisu vyslovený zákaz přesunu dane byl ovsem 
dne 24. února 1926 již v platnosti, ale neplatil ani pro všechny o:obnj 
daně upravené zmíněným zákonem, nýbrž by1 obme.zen na o~obm dan 
z příjmu. Vztahuje se nyní arci i na ,dávk,: z ~e]etku, ::Ie Jen pr~to, 
že byl § 41 dávkového zákona na ni vyslovne rozslren, s ucmnosÍ1 vsak 
teprve ode dne nového zákona. Proto jest námitka neplatnosti smlouvy 
pro zákaz přesunu daně lichá, a musilo by býti žalobě vyhověno, kdyby 
se žalovaná strana bránila jenom touto námitkou. Ale žal?vaná sírar;a 
brání se také ještě námitkou podstatného omylu, do ktereho byla pn 
jednání uvedena žalující stranou. Poněvadž tato další námitka nebyla 
dosud pro nesprávný právní názor procesního i odvo~acího soudu j~ště 
ani na pře tře s v z a t a, nezbyto než podle § 510 c. r. s, a§ 52 c. r. s. 
uznati, jak se stalo. . 

čís. 10915. 

Stát nemůže se domáhati pořadem práva na bance zaplaceni daně 
z obratu vybrané bankou z účtů postoupených ji zákazniky a státu 
dosud neodvedené. 

(Rozh. ze dne 30. června 1931, Rv II 215/30.) 
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Žalující československý stát domáhal Se na žalované bance zaplacení 
toho, co žalovaná z postoupených jí účtů na dani z obratu vybrala a ža- ' 
lobci dosud neodvedla. O b a niž š í s o u d y žalobu odmítly. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením a odmítl žalobu. 

Důvody: 

Sporný nárok jest rázu veřejnoprávního a jest proto vyloučen pořad 
práva k jeho uplatnění. To plyne z údajů žalobních, jež nebyly změ
něny v řízení před soudem prvé stolice. Žalující stát požaduje žaťobou 
daň z obratu vybranou žalovanou bankou a státu dosud neodvedenou 
za leta 1922-1925. Poukazuje na §§ 11 a 12 zákona čís. 268/23 do
vozuje žalobce, že vybraná daň z obratu patří jemu, že stát nabývá ná
roku na tuto daň placením podnikateli, že žalovaná banka nemohla na
býti práva na vybranou daň, ježto jednala jen jako zástupce podnika
telův, že však odmítla zaplatiti zažalovanou částku na dani. žalující 
stát vymáhá tudíž na žalované dlužnou daň z obratu, čímž uplatňuje 
nárok veřejnoprávní, nikoli soukromoprávní. Soud nesmí se zabývati 
otázkou, zda sporný, nárok proti žalované jest oprávněn zákonem 
čís. 268/23, neboť nenív tomto zákoně ustanovení, že daň jím upravená: 
může býti vymáhána soudně, naopak stanoví § 23, že se nedoplatky 
daně vymáhají jako přímé daně. Jde o dávku veřejnoprávní, kterou stát 
může vymáhati jen příslušnými svými orgány podle uvedeného zákona, 
nikoli však soudně. Právní povaha tohoto veřejnoprávního nároku ne
změnila se v soukromoprávní ani dějem vylíčeným v žalobě. žalující 
stát nevystupuje ani v tomto sporu jako podmět soukromoprávní (na 
př. jako smluvní strana nebo jako strana poškozená ve svých soukromo
právních zájmech atd.), nýbrž jako nadřízený podmět veřejnoprávní, 
oprávněný předRisovati a vybírati veřejné dávky a vymáhati je na svých 
příslušnícíéh jako podřízených poqmětech u výkonu výsostního práva 
(srov. také rozhodnutí čís. 6461 a 65~4 sb. u. s} To plyne ze zákona 
čís. 268/23 jako jediného předpisu prtlvního, ul?ravujícího povirnost 
platiti daň z úbratu a právo státu ji požadovati. Tím jest vyloučeno vy
máhání této daně podle předpisů soukromého práva á jestvyl~učen 
i pořad práva. Ani tím, že žalov<lntl banka vybrala a podržela pro sebe 
částky vypadající podle žaloby mi daň z obratu, nevzešel státn soukro
llloprávní náro~ na ŤlIto daň proti žalované, nýprž zůstal jeho nárok ve
řejnopr~vním, takže soudy neslllí o něm rpzhodnouti. Nižijí soudy nelllěly 
se zabývati sporným nárokem věcně, nýbrž měly odlllítňotlti žalobu, 
což činí dodatně dovolací soud podle § 42 j. n., ježto nejde o občanskou 
právní věc poqle § 1 j. n. 

_ čís. 10916 až 10917 -
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čís. 10916. 

Souhlasný názor nižších soudů, že jest vykázati svolení podle § 5 
zákona ze dne 13. března 1928, čís. 39 sb. z. a n., třebaže prokurista 
bydlí stále v c1zozemsku, - není ve zřejmém rozporu se zákonem. 

(Rozh. ze dne 2. července 1931, Rl 559/31.) 

Rej st ř í k o v Ý s o u d vrátil opověď firmy, jíž byl přihlášen k zá
pisu ,prokurista, cizozemec, k dop.lnění, by bylo. vykázáno pro n?vého 
prokuristu Engelberta T-a svolem podle § 5 zakona ze dne 13. brezna 
1928 čís. 39 sb.z. a n., anebo vykázáno osvědčením podle vyhlášky 
ze d~e 15. prosince 1926, čís. 225 sb. z. a n., že jest československým 
státním příslušníkem. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 
D ů vod y: Třebaže Engelbert T. stále bydlí v Hamburku, přece ve své 
vlastnosti jako prokurista Děčínského pobočného závodu obstarává věci 
tohoto závodu v tuzemsku a vykonává tak i své zaměstnání v tuzemsku. 
Důsledkem toho jest však vykázati svolení podle § 5 zák. ze dne 
13. března 1928, čís. 39 sb. z. a n., jak také právem žádá prvý soud. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav pod
mínek § 16 nesp. říz. 

čís. 10917. 

Harrachovským zaměstnancům, vystoupivšim ze služby po deseti le
tech následkem pozemkové reformy, přlslušl nárok na pensi. 

Přijetím odbytného od Státního pozemkového úřadu a přijetim přI
dělených nemovitostí neztratil zaměstnanec uárok na pensi. 

Pro placení výslužného jest lhostejno, že zaměslnauec nekoná službu, 
ač ještě není invalidním. 

(Rozh. ze dne 2. července 1931, Rv I 837/31.) 

žalobce, narozený roku 1877, vstoupil dne 1. srpna 1897 do služeb 
majitelů harrachovského panství a dosáhl ve službách těch postupně 
až úřednického místa hospodářského správct velkostatku Z. ,Na panství 
harrachovském byla provedena pozemková reforma, zejména i na velko
statku Z. Žalobce byl dán dne 31. prosince 1924 k disposici Státnímu 
pozemkovému úřadu, jenž dal žalobci odbytné 22.320 Kč. Kromě toho 
nabyl žalobce zbytkového statku zit přídělovou cenu 305.692 Kč. Ža
lobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na majiteli harrachovského 
panství placení výslužného. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e ža
lobu zamítl. D ů vod y: Z prokázaných okolností vyplývá, že žalobce, 
byv dán k disposici Státnímu pozemkovému úřadu následkem záboru 
velkostatku žalovanébo, mohl by podle normálů požadovati pensi v za
žalované výši, jejíž výpočet jest nesporný. Soud má však za to, že žalo
vaný sám o sobě žalobce ze služeb nepropustil, že k tomu byl nucen 
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zákonem záborovým, tedy skutečností mimo vůli žalovaného. N ormál 
z roku 1921 považuje soud za oboustrannou smlouvu, a to již podle jeho 
obsahu. Normál ten není jen jednostranným aktem, neboť přiznával 
pensi zaměstnancům harrachovským, na druhé straně předpokládal 
službu zaměstnanců, takže šlo o smlouvu oboustrannou. Proto ovšém 
nemůže býti vykládán jinak, než jako smlouva oboustranná, a to sou
kromoprávní. Přihlíží-Ii se k této povaze normálu jako smlouvy, platí 
o něm přirozeně všechna ustanovení občanského zákona o smlouvách 
vůbec, zejména také ustanovení o znemožnění smluver:éhoplnění. Zá
borem byla žalovanému odňata možnost, by používal nadále žalobco
vých služeb, odpadl nárok žalovaného na služby, ale .bez viny žalova
ného. Proto také žalobce . nemůže požadovati plnění z normálu na žalo: 
v<tném, kc;lyž toml\to splnění smlou,vy v jeho prosRě~h není možné. Nelze 
přece žádati na s"lnll\vníku plnění' smlouvy, když sáIll nemůže požado
váti vzájemné plnění. Za tohoto .stavu věd má soud .ut to, že žalo~,e 
nemůže podle normálů požadovati zažalovanou pensi. Názor ten jest 
o.<,Iůvodněn zeimérta i tím,že záhoremnast;llo. zrušeni. Slilžebl(lího pOll),ět;u 
me.zi žalobcem a žalovaným,. žalobce ztratil své postavení u žalovaného, 
byv dán. k disposici Státnímu pozemkovému úřadu, ale tím, že přijal od 
úřadu toho jednak odbytné, jednak i přídě10vý statek, dal najevo, že 
s rozvázáním služebního poměru u žalovaného sOilhlasí,. jinak by. od, 
bytné a přídělový statek nebyl přijímal. Tím také byl služební poměr 
mezi· žalobcem a žalovaným mlčky souhlasně zrušen a proto také ne
může žalobce uplatňovati nějaký nárok z důvodn zrušeného smluvního 
poměru .. O d vol a c í s o n d uznal podle žaloby. D ů vod y: Pensij
ním normárem ze dne 7. června 1921, jímž byl doplněn a pozměněn 
pensijn,í normál ze dne. 1. ledna 1836, rozšířil žalovaný přeqpisY zákona 
ze dne 17. května. 1(196, čís. 74 f. zak. a ze dne 17. pt;osince )91.9,. čís. 2 
sb. z. a n. na rok 1920, upravující pe!lsijní zaopatření státních zaměst
nanců, na své zaměstnance, k nimž patřil tehdy iodvolate1, s některými 
odchylkami, které vzhledem k tomu, že výše pense, kdyby na ni měl 
odvolatel právo, jest nesporná, nepřicházejí pro souzený případ v úváhu. 
Platí proto ustanovení řečených dvou zákonů s odchylkami, jež jsou 
stanoveny ve druhém pensijním normálu z roku 1921, i pro souzený 
případ. Podle zákona ze dné 17. května 1896, čís .. 74 ř. zák. přísluší 
nárok na pensi nejen zaměstnancům, kteř.i dosloužili počet let přede
psaný pro pensi nebo pro invaliditu ze služby odešli, nýbrž i zaměst
nancům, kteří mají za sebou aspoň deset let služby, odešli však ze služby 
nedobrovolně, případ propuštění z trestu ovšem vyjímajíc (§§ 1-3). 
K zaměstnancům druhé skupiny patří i odvolatel, který nesporně sloužil 
odpůrci a jeho předchůdcům daleko více než deset roků a dostal ze 
služby výpověď následkem pozemkové reformy a nebyl ze služby pro
puštěn z trestu. To vystihl zcela správně i soud procesní, jenž zásadně 
uznává, že odvolatel právo na pensi měl, má však za to, že práva toho 
pozbyl, poněvadž služební smlouva mezi stranami byla zrušena a od
půrce jest zproštěn povinností z ní pro něho plynoucích. Ke zrušení 
smlouvy došlo podle napadeného rozsudku především pro nemožnost 
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plnění, poněvadž pozemková .reforma, vz~la odpůrci ,možnost" by ~dvo
latele na zabraném statku dale zamestnaval a o~purce nem p~~ll1en, 
by smlouvu dále plnil, k~yž ~ásledkem p~zemkove refo;my nemuze .?d 
odvolatele žádati smluvene sluzby. Podle nazoru procesmho soud~ ~oslo 
však ke zrušení smlouvy i samotným záborem a odvolatel P!o]e~:1 se 
zrušením smlouvy souhlas tím, že přijal od Státního pozemk?veho l1fad~ 
odbytné a že mu byl přidělen zbytkový statek. Než tyto d1!vody, ,kter~ 
procesní soud uvádí ~ro z~'?ítnutí žal~by, nemo~o~ odu~odmh z~mltnuh 
žaloby. Pokud jde predevslm o nemoznost pinem, ktera ostatne neb!,l~ 
ve sporu ani namítána, př~hlíží ~ro~esn,í s0!1d; že se o~volat~1 nedo,?~ha 
na odpůrci placení sluzneho, nybrz vysl~z~e~o, ktere n~n!, po~mll1~no 
konáním služeb a které naopak předpoklada, ze se za ne ,zadne slu:t~y 
nekonají. Souhlasiti však nelze ani se stanovl~kem procesm~o s?udu, ze 
odpůrce jest zproštěn pozemkovot1 reformou zavazkl1 ze sluzebmch a ~a~ 
opatřovacích smluv. Názor tento jest v příkrém rozp.on.! s ~~tanovemm 
§§ 9 druhý odstavec a § 17 zák. ze dne I~: dubna 1919, CIS. 21S..sb: 
z. a n. a § 50 zák. ze dne 8. dubna 1920, CIS. 329 ~b. z. a ~., z n'.chz 
s dostatek vyplývá, že záborem?rávo OSO?,, plynoucl z ~.omeru. sluzelr
ního zaopatřovacího a pachtovmho nezamka. Dok.once vsa~. n~lze mlu
viti ~ tom, že odvolatel tím, že přijal odbytn§ ~ že mu byl pndelen ;byt
kový statek, se zrušením služebního pomeru ,souhlasIl. Ob?u. techto 
úplat dostalo se odvolateli za to, že mu bylo zabor~~ znemoznen.o, by 
dále sloužil (§ 75 zák.ona ze dne 8. dubna ~?20, CIS. 329 sb. z. a n: 
v doslovu zákona ze dne 13. července 1922, CIS. 220 sb. z. a n.). Am 
tím že uplatnil nárok na pensi teprve za pět roků, nezadal ~dvolatel 
nikterak svému právu a nelze v jeho mlčení, ježto ,netrval~ tncet le.t, 
spatřovati vzdání se nároku. Mlčení odvolatelovo ':la pro neho .za ~a
sledek jen právní újmu, že vzhledem k u~ta~ovem § 1478 obc. zak. 
může býti požadována pense jen za posle~m tn rokr N~lze proto, odvo
lateli upříti nárok na pensi proti žalovanemu. Ponevadz odvolacl soud 
zaujal k věci opačné stanovisko, než procesní soud, j~st se ~a ko~ea 
vypořádati s námitkami, které odpůrce ve sporu proh naroku z~lobm.':lu 
vznesl pokud nebyly vyvráceny již procesním soudem. Je to predevslm 
námitka že odvolatel nemá podle pensijních normálů nárok na pensI 
proto, ž~ nedovršil 60 roků věku svého a že u něho nenastal případ inva
lidity. Námitka tato byla vyvrácena již shora. Pro odpůrcovo stanOVisko, 
že by odvolatel, i když má deset služ.ebních I~t, n:ěl n~!ok ~a pens.l, 
až mu bude šedesát roků a že je tedy zaloba pn ne]menslm Qredcasna, 
není ani v pensijních normálech, ani v zák.onech ze dne 17. kvetna 1896, 
čís. 74 ř. zák. ani ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 sb. z. a n. z r. 1920 
pražádné opo;y. Lichá je i další .odpůrcova námitka, že podle pensij~ího 
normálu ze dne 7. června 1921 mělo ustanovení zákona ze dne 17. kvetna 
1896, čís. 74 ř. zák. platiti jen pro výměru výše pense a že jím neměly 
býti dotčeny ostatní podmínky služebního poměru, jmenovitě pokud jde 
o ztrátu pense následkem propuštění, výpovědi nebo vystoupení ~e 
služby. Právě uvedeným pensijním normálem rozšiřuje se platnost za
konů ze dne 17. května 1896, čís. 74 ř. zák. a ze dne 17. prosince 1919, 
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čís. 2 sb. z. a n. z roku 1920 na odpůrcovy zaměstnance zcela všeobecně 
a jen se stanoví odchylky od tohoto zákona. Právě tato skutečnost na
svědčuje však tomu, že řečené dva zákony měly platiti v celém rozsahu 
až na odchylky, které byly novým pensijním normálem zvlášť stanoveny 
a jest proto podle nich řešiti i otázku, má-li ten onen zaměstnanec 
prá~o na p~nsi. Odpůrce má pravdu, že normálem z roku 1921 nebyl 
~!ary nor,!!al z ~oku !836 zrušen, neboť z něho nic takového nelze vy
CIS!!, odpurce vsak prehlíží, že, byla-li některá ustanovení starého nor
!llálu změněna, má to týž právní účinek, jako by byla zrušena. To platí 
jmenovit~ o § 3 .star~ho normálu z r~ku. 1836. ~ovinnost oďpůrcova 
k placem ~ense~ jak )e upravena penSljmm! normaly, jest samostatná, 
na platebm povlllnos!! Všeobecného pensijního ústavu nezávislá a není 
povahy jen podpůrné. Nemůže se proto odpůrce své smluvní povinnosti 
z?av!ti ~oukazerp k ton;u, ~e u odvol~tele n~byly sp!něny podmínky, za 
~~c~z Vseobecnr p~nS,l]n! ustay ,zamestnvancum, kterí jsou u něho po
]lsten~, ~.~nsl pnz~a,:a ;' vyplacl. Sk~~e~nost, že odpůrce vydal druhý 
normal ]lZ po vydam zakonu, upravu]lclch pozemkovou reformu mluví 
spíše pr?ti n~mu, ~e~ pro něho, po~ěvadž ,?vědčí o tom, že si ~dpůrce 
musIl by!! pn vydam tohoto normalu dobre vědom pronikavé změny. 
kterou pozemková reforma přinese nejen jemu, nýbrž i jeho zaměstnan: 
cúm, v ohledu služebním. Proti nebezpečí, že by musil platiti odvolateli 
f;'ensi i ': případě, kdyby ji tento dostával i od Všeobecného pensijního 
~stavu" J~st O?púrcS dost;,tečně v chráněn ti'!!, ž~, odvolatel přizpůsobil 
zalobm zadam tak, ze ]e !!m moznost placem dvoJI pense vyloučena a že 
toto omezení bylo pojato do výroku rozsudku. Ostatně nebylo ani třeba 
žádání žalob ní takto přizpúsobovati, poněvadž, kdyby nastal případ, ž~ 
by ~dvola!el dos!aval pensi od Všeobecného pensijního ústavu, měl by 
odpurce vzdy pravo, by odvolatele žaloval na prominutí nebo snížení s"é 
smluvní povinnosti k placení pense. Že konečně uvedené dva normály 
mají, povahu oboustranné smlouvy, vyložil zcela správně již soud pro
cesm. Podle toho, co bylo svrchu vyloženo, má odvolatel právo na pensi 
a, poněvadž výše pense jest nesporná, nezbylo než na oprávněné od-
volání mu ji přiznati. ' 

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

D ů vod y: 

Mylný jest dovolatelúv názor, že žalobci nepřísluší nárok na Dem; 
povkud ~e týče, že odv?lací soud mu nárok na pensi neprávem přiznal' 
]e>:to zakon o zaopatrovacích požitcích státních úředníků ze dne 14: 
~vetna 1896, čís. 74 ř. zák., který byl služebním normálem ze dne 7. 
cervna 1921 uznán za platný též pro zaměstnance ve službách žalova, 
ného, rozvázání služebního poměru následkem provádění Dozemkové re
formy jako pensijní dúvod neuvádí, pokud se týče hledíc k době a stavu 
v~cí, n!l my~li n~měl. Nevsej de ,totiž, na tom, že řeč~ný zákon případ r07-
vazam sluzebmho pomem nasledKem pozemkove reformy jako důvod 
pense neuvádí, pokud se týče na mysli neměl, což podle doby, kdy zá-
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kon byl vydán a hledíc k tomu, že šlo o zaopatřovací požitky státních 
zaměstnanců, jest vysvětlitelné, nýbrž jde o to, zdali případ žalobcova 
rozvázání služebního poměru pod řečený zákon lze podřaditi. Žalobce, 
jak zjištěno, vystoupil ze služeb u žalovaného po vice než desíti letech 
činné služby a vystoupil následkem pozemkové reformy, to jest nikoli 
dobrovolně a též, jak není sporno, nikoli následkem disciplinárního po
trestání. Ze zákona čís. 74/1896 plyne a odvolací soud správně (viz 
rozhodnutí čís. 9122 a 9124 sb. n. s.) dovodil, že zákon čís. 74/1896' 
nárok na pensi zaměstnancům vystoupivším ze služby po deseti letech 
nedobrovolně a nikoli následkem disciplinárního potreštání přiznává. Ji
nak kromě disciplinárního potrestání co do příčin rozvázání služebníhc 
poměru zákon nerozeznává. Z toho následuje, že vpředu uvedený, dovo
latelem proti přiznání pense uplatňovaný dúvod neobstojí a že právem 
odvolací soud z řečeného dúvodu žalobci pensi neodepřel. Že přijetím 
odbytného od Státního pozemkového úřadu a přijetím přídělu nemovi
tostí neztratil žalobce nárok na požadovanou pensi, dovodil odvolací 
soud správně (viz rozhodnutí čís. 6004 sb. n. s.) a stačí, co se toho týče, 
odkázati na dúvody napadeného rozsudku, aniž jest třeba k nim něco 
dodati. Ježto nejde o placení služného, nýbrž o placení výslužného a toto 
nepředpokládá trvání služeoního poměru pokud se týče konání služby, 
nýbrž naopak ukončení tohoto poměru, není opodstatněn ani názor do
volatele, že, an žalobce službu u něho nekoná, ač ještě není invalidní a 
čtyřicet let služby u něho nedokončil, není mu povinen platiti pensi. Prá
vem neuznal odvolací soud ani tuto námitku dovolatel.ovu proti žalob
covu nároku za důvodnou. Odvolací soud, přiznav žalobci požadovanou 
pensi, proti jejíž výši odpor vznesen nebyl, nepochybil (§ 503 čís. 4 
c. ř. s.) a bylo o dovolání uznati, jak se stalo. 

čís. 10918. 

Opis soukromé listiny (mimosoudní výpovědi z bytu), z něhož nefli 
patrno, kdo jest vydatelem prvopisu listiny, nenl po rozumu § 565, třetí 
odstavec, c. ř. s. a § 2!l4 c. ř. s. plným důkazem, že prohlášeni v opisu 
listiny pochází od osoby opis předloživšl. Soud povolujlci exekuci ne
mMe se spokojiti pouhým, třebas i pravděpodobným dohadem, že jen 
manipulačním omylem při vyhotoveni opisu I'.a psacím stroji byl v opisu 
vynechán podpis navrhovatele. 

Předpisy §§ 84 II 85 c. ř. s. se netýkají chyb v předložených listin-
ných dokladech. . 

V prohlášeni povinného při výkonu exekuce vyklizením, že žádá jen 
(} odklad exekuce, až sl najde náhradnl byt, nelze spatřovati jeho prohlá
šeni, že se vzdává opravného prostředku proti povolení exekuce. 

(Rozh. ze dne 3. července 1931, R I 508/31.) 

S o udp r v é s t o li c e povolil exekuci vyklizením místností. R e -
k u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Návrh vymáhajíc; 
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strany jest založen na mi~os~udn! výpově,dL Aby mimosoudní ,výpověď 
mohla nabýti účinku s~ud11l vypo~edl, ~USI by !I podle, § 5,65 c. I; s. pro
kázána listinami, ktere co do pruvodm mocI nezavdava]1 podnet k po
chybnosti. Jen za tohoto předpokladu jest mimosoudní výpověď exe
kučním titulem podle § I čís. 18 eX. ř. Tomuto požadavku navrhovatelka 
nevyhověla. K exekučnímu návrhu, jímž se domáhá nuceného vyklizení 
místností, byl připojen opis dopisu adresovaného na povinnou stranu, 
jímž se jí dává výpověď, avšak nepodepsaného, a poštovní recep!s 
s adresou povinného. Soukromé listiny, k nimž náleží dopis, jehož opis 
byl k žádosti přilože~, podávajíc pokudjso;r podepsár;y vydateli, ne~ 
opatřeny jejich soudn~, ne~o notarsky .ove,renym. zll:~me11Im ruky, uplny 
důkaz o tom že prohlase11l v 11leh obsazena pochaze]1 od vydatelu (§ 294 
c. ř. s.). Jelikož na předložené listině není podpis vydatele, jest za to 
míti že ani prvopis dopisu, jehož opisem tato listina podle tvrzení na
vrh~vatelky jest, není vydatelem podepsán. Opírá se tedy exekuční ná
vrh o dopis anonyma, a výpověď nikým podepsanou, kterážto listina ne
může míti průvodní moc v uvedených zákonných ustanoveních předpo
kládanou a netvoří proto exekuční titul. Pro tento nedostatek nebylo lze 
exekuci povoliti. 

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

D ů vod y: 

Rekursní soud správně dovodil, že opis soukromé listiny (mimo
soudní výpovědi z bytu), z kterého není patrno, kdo jest vydatelem 
prvopisu listiny, není po rozUmu § 565 třetí odstavec a § 294 c. ř. s. 
plným důkazem o tom, že prohlášení, obsažené v opisu listiny, pochází 
od osoby předloživší opis. Pouhým, třebas i pravděpodobným dohadem, 
že jen manipulačním omylem při vyhotovení opisu na psacím stroji byl 
v opisu vynechán podpis navrhovatelky, nemůže se soud exekuci povo
lující vzhledem k předpisu § 7 ex. ř. spokojiti. Podle §§ 84 a 85 c. ř. s. 
a § 78 ex. ř. nebylo lze postupovati, ježto se tyto předpisy netýkají toho, 
by byly odstraňovány chyby v předložených listinných dokladech. To 
nejsou jen formální vady podání po rozumu § 84 c. ř. s. Posléze stěžo
vatelka uvádí, že se povinná strana vzdala podle u jednání při výkonu 
exekuce meritorně opravných prostředků. Ale podle zprávy, při výkonu 
exekuce soudním orgánem sepsané a stranamí podepsané, žádala po
vinná strana jen odklad exekuce na čtvrt roku s tím, že do té doby doufá 
nalézti si náhradní byt, a dodala, že má manželku a otce nemocného, a 
vymáhající věřítelka souhlasila s návrhem na odklad' exekuce. V oné 
motivované žádosti povmné strany nelze však shledati její prohlášení, že 
se vzdává opravného prostředku proti povolení exekuce. 

čls. 10919. 

I směnečný závazek může býti zajištěn zástavou a lze ho uplatniti 
pod exekucí na zástavu. 
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Zaplacením vyrovnaci kvoty sice zaniká osobní závazek, ale, pokud 
jest pojištěn zástavou, trvá pro tuto zástavu dluh dále a oddělný věřitel, 
i směnečný, může žalovati za účelem uplatnění oddělného práva celý 
dluh, omezí-Ii se na jeho dobývání ze zástavy. 

(Rozh. ze dne 3. července 1931, Rv I 905/31.) 

zalovaný Jan R. přijal dne 30. června 1929 a 30. září 1929 dvě 
směnky na 15.000 Kč a 15.000 Kč a dal k zajištění této směneční po
hledávky žalobci do zástavy různé skvosty. V čase přijetí směnek až do 
1. srpna 1930 byl žalovaný veřejným společníkem firmy R., o jejímž 
jmění bylo po odevzdání skvostů do zástavy, dne 4. prosince 1929, za
hájeno vyrovnací řízení, v němž žalobcova pohledávka byla příhlášena. 
Vyrovnání bylo věřiteli přijato dne 6. května 1930, potvrzeno a vyrovnací 
řízení dnem 13. června 1930 ukončeno. Podle obsahu vyrovnání, jež se 
vztahovalo i na pohledávku žalobce, co do schodku pohledávky nekrytého 
oddělným právem smluvním na skvostech, měla firma R. zaplatiti vě
řitelům 53% vyrovnací kvotu ve splátkách. Směnečným platebním pří
kazem bylo žalovanému uloženo, by zaplatil žalobci zbytek pohledávky 
19.100 Kč pod exekucí na skvosty dané do zástavy. Zalovaný namítl, že 
zbytek pohledávek není jako veřejný společník vyrovnavší se firmy R. 
povinen zaplatiti plně, nýbrž jen vyrovnací kvotou. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e pOllechal směnečný platební příkaz v platnosti. O d -
vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Pro spor 
jest rozhodné, zda žalovaný jako příjemce směnek jest povinen zbytek 
pohledávek žalobce 19.100 Kč zaplatiti plně, nehledíc k vyrovnání firmy, 
či jen vyrovnací kvotu podle obsahu vyrovnání firmy. Obě směnky pode
psal a přijal žalovaný, jehož závazek soudním vyrovnáním firmy R. po
minul jen jako veřejného společníka této firmy, pokud plyne z ustano
vení čl. 112 a 146 obch. zákona se zřetelem k § 60 druhý odstavec vyr. ř., 
podle něhož účinky vyrovnání se společností prospívají i společníkům, 
pokud ve vyrovmhlÍ nebylo nic jiného stanoveno. Vyrovnání se společ
ností netýká se však samostatného jeho závazku založeného jeho podpí
sem jako přijatele směnky (§ 48 vyr. říz.), žalovaný ani netvrdí, že se 
žalobce svého práva z tohoto podpisu výslovně vzdal, tvrdí, že jde o ob
chodní dluh firmy, nikoliv o jeho osobní dluh. Stav jest ten, že žalobce 
jako osobní věřitel má nárok na vyrovnací kvotu proti firmě R., pro niž se 
zápůjčka stala, a zároveň má nárok na oddělené uspokojení z věcí daných 
do zástavy k zajištěrtl pohledávky (§§ II (I), 48, 49 k. ř. a ~§ II (I) 
a 46 (I) vyr. říz., a čl. 311 obeh. zák.), kterýž není vyrovnáním dotčen, 
a na základě tohoto odděleného práva může dosíci uspokoiení většího než 
poubý osobní věřítel firmy i plnými 100% i přes vyrovnání firmy, a má 
též osobní pohledávku ze směnek proti žalovanému jako příjemci směnky, 
jenž ručí za směnečný dluh osobně. Posoudil proto prvý soud věc DO 

stránce právní správně, neboť zjištěnými skutečnostmi je bezvadně do
ložert jeho právní názor, že žalobce jest oprávněn na žalovaném, ze 
směnky osobně zavázaném, domáhati se Ldplacení směnečného dluhl1. 

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

Podle § 60 druhý odstavec vyr. ř. jsou právní účinky vyrovnání na 
prospěch každému společníku veřejné společnosti proti věřiteli společ
nosti, není-Ii ve vyrovnání ustanoveno jinak. O směnkách ustanoveno 
bylo ve vyrovnání firmy R. v bodě 4. toto: »Směnky, z nichž mimo vy
rovnávající se firmu a její dva veřejné společníky Jana a Vincence R-a 
jako příjemce jsou zavázány ještě jiné osoby jako akceptanti, vydatelé, 
indosanti nebo jinak směnečně, nevrátí se po zaplacení kvoty, nýbrž po
znamená se na nich, že pohledávka z akceptu nebo žira proti firmě R. a 
jejím dvěma veřejným společníkům jest úplně zaplacena. Směnky, na 
nichž firma R. a její veřejní společníci nejsou akceptanty, nýbrž vydateli 
nebo žiranty, zůstanou sice v rukou věřitele, ale odepíše se částka za
placené kvoty a podpis firmy a veřejných společníků se škrtne.« Tato 
ustanovení vyrovnání jdou dále nežli § 60 (2) vyf. ř. Zákon má v § 60 
(2) vyr. ř. na mysli závazky veřejných společníků jako takových, t. j. 
pokud ručí za závazky společnosti, nikoli tedy závazky, jež společníci 
převzali samostatně, nikoli z důvodu zákonné záruky za dluhy společ
nosti. Vyrovnání firmy R-ovy nerozeznává však závazky společníků jako 
takových za dluhy společnosti a jejich samostatné závazky, a bez tako
vého rozlišení stanoví, že zaplacením kvoty zaniká i závazek společnosti 
i jejich společníků ze směnky. Bylo by po případě věcí výkladu vyrov
nání, zda ono ustanovení bylo zamýšleno jen jako důsledek a provedení 
zásady § 60 (2) vyr. ř., či zda mělo míti v zápětí i zánik samostatných 
závazků ze směnek podepsaných veřejnými společníky. Ale touto otáz
kou není potřeba se zabývati a také není třeba řešiti otázku účinnosti 
zmíněných ustanovení vyrovnání pro samostatné závazky veřejných spo
lečníků, které vlastně nespadají do vyrovnání společnosti a na něž se 
také po zákonu nevztahují účinky vyrovnání společnosti, ježto jednak 
žalob ní nárok se opírá o směnečný závazek jen žalovaného a není 
tvrzeno ani zjištěno, že ,šlo o směnku podepsanou firmou, jednak žalobní 
nárok jest i jinak opodstatněn. Proto také nemá význam, uvádí-li odvo
lací soud, že se vyrovnání společnosti netýká samostatného závazku 
žalovaného a v ro7.poru S tím 'zase uvádí, že žalobní pohledávka jest 
přihlášena k vyrovnání a jest shodná se žalobní pohledávkou. Žalobou 
uplatňuje žalobce oddělné právo podle § ll vyr. ř., ježto žádá uspoko
jení své pohledávky jen ze zástavy, navrhuje odsouzení žalovaného 
k zaplacení pod exekucí na zastavené předměty. Toto právo na oddělné 
uspokojení není vyrovnáním dotčeno (§ 46 vyr. ř.). Lze přisvědčiti do
volateli, že právo na oddělené uspokojení jest právem odlišným od pou
hého osobního závazku ze směnky, ovšem jen pokud se týká účinku vy
rovnání. Jinak i věřitel krytý zástavou zůstává věřitelem osobním, ale 
slevu vyrovnací nelze namítnouti potud, pokud žádá její uspokojení jako 
důsledek práva oddělného, ze zástavy. Zákon nevylučuje, by směnečný 
závazek nebyl pojištěn zástavou. Zástavou může býti zajištěna i pohle
dávka směnečná (§§ 447, 449 obč. zák). Zaplacením kvoty sice zaniká 
osobní závazek, ale, pokud jest zajištěn zástavou, trvá po tuto zástavu 
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dluh dále, a oddělný věřit~l, i směnečný,. může žalov~ti ,z~ účelem uplat: 
nění oddělného práva cely dluh, omeZl-lI se na dobyvam leho ze za, 
stavy. Zákon nebrání, aby neby! upMněn dluh o směnečný ,Pod exekUCI 
na zástavu a nepřikazuje že smenecny dluh k vulI realIsaCI zastavy by 
nemohl býti žalován a m~selo být~ žalov~no z případ?é,ho obecnopra,v: 
ního důvodu a nevylučuje také, ze by zaloha smenecm ~emohl~ ~ýt: 
omezena co do exekuce na zástavu, tedy, by byl uplatnen s~enecny 
nárok jen jako nárok oddělný, pokud jest kryt ~ast~vou ~srv. r:a:. 3420 
sb. n. s.). Věřitel oddělný může uplatnil! buď sve pravo zastavm :<alobou 
zástavní a domáhati se trpění, by jeho pohledávka byla uspokojena ze 
zástavy, ale může také uplatniti, i směnečnÝ"dluh, o;ne~lv exekuCI n,a 
zástavu již v žalobním žádání. Vysledek je~t tF ,a n~~l dl!voduc by sme
nečnému věřiteli byla odpírána výhoda smenecneho nzem) kdyz ,se chce 
krýti jen ze zástavy a uplatniti jen své oddělné p~ávo. ,S hm nem v r?z: 
poru nález čís. 3852 sb. n. s." ježto, tam byla ,pr~d~etem rozhodovam 
otázka jiná. Žalobce tedy pravem zaloval sm,:necny dluh, omeZlV exe
kuci na zástavu a dovolání nebylo proto vyhoveno. 

číso 109200 

Vzdají-Ii se strany ústního odvolacího ~íčení, nepad~jl ,ti!" uplat~ 
nčné odvolací důvody až na otázku právnlho posouzem vec.o Byl-I! 
uplatněn odvolací důvod nesprávného oceněni důkaz? a ~!I~-I! odvo
lad soud, l.e jest nutné, by se odchýlil od ~kutko~ych ~llst~nt. sO,udtt 
prvé stolice ncb aby sám je doplnil provedemm dalslch dukazu, jes, na 
něm, by nařídil ústní odvolací jednánío 

(Rozh. ze dne 3. července 1931, Rv I 1195/31.) 

Pro c e 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 o ud nevyhověl v neveřejném zasedání od~olání žalovaných a 
uvedl v otázce o niž tu jde v d ů vod ech: Obe strany vzdaly se 
ústního odvol~cího líčení. Proto odpadají uplatněné odvolací důvody 
nesprávného hodnocení průvodu a o to se opí~ající r~zpory se, spisy, 
neboť bez opakování dÍlkazÍl provedených v prve st,OhCI, na mc~z, spo
čívají zjištění prvého soudu, nemůže se ani odvolacl so~d ,odchylm ,od 
zjištění prvého soudu. Zbývá jen odvolací důvod nespravneho pravmho 
posouzení. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by po případném o.dvolacím líčení znovu rozhodl. 

Důvody: 

Odvolací soud míní že vzdaly-li se strany podle § 492 c. ř. s. ústního 
odvolicího líčení, nelz~ přihlíže"li k uplatňovaným odvolacím důvodům" 
nesprávného ocenění důkazú a rozporu se spisy, nýbrž že se odyol~c: 
soud smí obírati jen odvolacím důvoderň nesprávného posouzem veLl 

1
:1 

li 
\ 
, 
!; 



- čís, 10921 -
922 

po právní stránce, Žalobci v dovolací odpovědi zasta' vaJ'l' ty" " 
k " k h d t'" 6 z nazor a pou aZ!-1J1 roz o. nU I C1S, , 416 sb, n, s, Avšak onu zásadu toto roz-

hO?nU}l !1eobsahuJ:, Zalobc1 ~e patrně spokojili s přečlením stručné 
pravm vety v hlave rozhodnuh vytištěné J' eJ' íž smvsl vs- k t'h'l' 
J ' k b h d t' I' - , • a nevys 1 1. 
lna y z ro,: o nu 1 sezn~.l" ze v onom případě dovolací soud zrušil 
lOzsudek druhe stohce a nand11 nové J'edna'n1' ve ve-' " t -
d I

' d - ' Cl prave pro o ze 
o ,v~ aC1 v~ou.', ac ,se strany vzdaly líčení podle § 492 c ř s vI" 
mede nand1Í! ustm odvolací líčení an rozsudek první ~toiic~' ~el mc
~a en pro nespr~vn§. ocenění důk~zů a odvolací soud shledal ;; t ~a
, oplml! ~kutk?~y ,deJ; V rozhodnutí jest řečeno, že se stran ~:,,;o~ 
u ,C1p ~ e vzd~h ustmho odvolacího líčení jen tam kde skutkoJý 'kl d 
zustava ned?tcen a V kde_ o?volá~í napadá jen prá~ní názor soud~a r~é 
f:g~~Ct p~~~;í ttí; ~~~~t~~~eén~'d~~\a~~d~J~~id;e a~tr1~~Yot~~~~ho ?dV~a~ího 
SOUZe!!l vvecl. ~azor tento nelze odvoditi ze zákona ktery' pr~v492° po
sledm veta c r s výslovně pr '- " ' v 'ol po
třebné může' n~říditi ústní 'ed a~l" z~, uZvna-h to odvolací soud za po-
též ro~h, čís, 2686 a 8271 Ib. ~an~, 1 kdyz se ~o str!lPY v,zdaly (srovJ1~ej 
odvolac! důvod nesprávného oce~ě;li Xů~~~~enem p_~lpade Jes~ uplatn:n 
J~ nat/ne, by se odchýlil od skutkových zjištědí ~~~~U1 ~~;~la~llsoud, z~ 
a t ~aln: Je ,doplml provedením dalších důkazů nezb~de ~I~ 1~, _ nbye 
n~n !, us~m od~olací Jednání přes to, že se ho' stran vzd " e; " 

Pn~moverdaldnJY~t pruvodmm u~nesením připustil potřebnl dŮk:~Yy' : J,~lp~ll 
, ez o se v souzenem případě dl' d v,, ' 

ném vy 'kladu § 492 v b' .o vo aC1 so,u pn svem nespráv-, c, r. s. neo 1ral vubec od 1 ' 'd' d ' neho ocenění důkazu' a ro ' vo aC1m1 uvo y nesprav-, zporu se SpiSy bylo podl oS 510 v 
ddeanlY' ro~sdud~k, pro vadnost řízení zrušili a nařídit~ "bv poc, pr ftp'andanPe,ctm~-

Slm Je nam znovu rozhodl. ' . • 

čís. 10921. 

v Smě~a krycí slouží k zajištění závazk K 'v , . 
obehu, muže se však uplatniti tep v bUd' rycl smenku lze dat. do 
ji krytou. rve, az u e lze dobývati pohledávku 

Byla-Ii umluveua nepřevoditelnost voky ,o , 
obsažeuý zákaz proti každ' s~e, PUSOb1 tento ve směnce 
ník použíti proti němu ná~';!~ l:a~YV~ieh ta~, ~e mů~e směuečný dluž
valel takové směnky nemá P~~J~z u;: yrth puvodlllmu věřiteli; naby
S~ěnky vyjádřeua ve směnce řeče~' en ái/ dohod~ o ,!epřevoďi~elnosti 
vemll nabyvateli směnky jenž vědv?llIbZ azem, !?U~~bl Jen protI tako
Zákaz převodu ve směn~e ueobsa ~ n~ o musel vedeh o takové úmluvě. 
platnosti převodu nýbrž tak" ze!!J;. nemusí znamenati úmluvu o ne
vateH. ' e Jen vy adu námitek proti novému naby-

Protiprávuí uplatňováni směnk ne o v o . . v 
tek opatrnosti (kupecké) uýbr v b J. vom~zev oduvodlllh kazdý nedosta-
vědoo~ost zaviněná hrubým uZed: I?r~ vedomos~ o uá~itce nebo ne
Uemuze však založiti převzetí smě~třenuu. v ~~ove hrube nedopatřeuí 
pátráuo, nezuamená-Ii to také nepře~o~~~~~~~ ;:~Ji.cl, auiž by bylo 
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Ozuačeni směnky jako kryci není ani náznakem dohody o její nepře
voditelnosti. 

(Rozh. ze dne 3. července 1931, Rv II 397/3 L) 

Směnečný platební příkaz proti přijatelům směnky pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e zrušil. D ů vod y: Soud uznal za závažnou 
námitku žal~vaných, že směnka byla směnkou kauční (depositní) a že 
neměla býti vůbec dána do oběhu, V tomto směru soud vzal na základe 
směnky za zjištěno, že jest viditelným a pro každého snadno seznatelným 
způsobem vyznačená na přední straně slovy "krycí směnka«, Na zá
kladě výpovědi žalovaných jako strana slyšených vzal soud za zjištěno, 
že při podpisu směnky výslovně s Pozemkovým ústavem ujednali, že 
směnka vůbec nesmí býti dána do oběhu, Právě proto byla směnka na 
přední straně označena jako krycí. Strana žalující, jak zjištěno, při na
bývání směnky o označení směnky věděla, leč okolnosti té nálezitou 
pozornost nevěnovala. To však, hledíc k ustanovení § 6 směn. zák. měla 
strana žalující učiniti, měla se o významu označení směnky jako krycí 
řádně informovati, a při náležité opatrnosti (§ 6 směn. zák.) byla by se 
musela dověděti od Pozemkového ústavu o ujednání stran o nepřevodi
telnosti směnky. Strana žalující této opatrnosti v tomto směru nedbala. 
Protože byla vyloučena převoditelnost směnky, mohou žalovaní namít
nouti s úspěchem zaplacení Pozemkovému ústavu i straně žalující, Soud 
vzal na základě výpovědí žalovaných jako strana slyšených za zjištěno, 
že směnečná pohledávka byla žalovanými zcela uhražena, Proto také 
i s úspěchem mohli žalovaní namítnouti i proti žalobkyni promlčení, 
když směnka podepsána byla žalovanými - jak soud na základě jich 
výpovědi za zjištěno vzal, - v roce 1921, kdežto směnka byla nepří
pustně vystavena Pozemkovým ústavem až 4, ledna 1930, O d vol a c í 
s o u d ponechal směnečný platební příkaz v platnosti. D ů vod y: Jde 
o řešení dvou právních otázek: a) jaký význam má zjištěná skutečnost, 
že směnka byla směnkou krycí, b) jaký význam má další skutková okol
nost, tvrzená v námitkách, že směnka byla protiprávně vyplněna Po
zemkovým ústavem a dána do oběhu, jakož i, zda o tomto protiprávním 
vystavení a vyplnění směnky žalobkyně věděla nebo věděti musila a, 
pakli ano, zda měla povinnost informovati Se u Pozemkového ústavu 
o tom, že převoditelnost směnky byla podle ujednání stran vyloučena. 
Ad a) Význam krycí směnky jest ten, že, dokud závazek z úvěru nebyT 
úplně vyrovnán, ručí dlužník z krycí směnky stále, ovšem jen do výše, 
do níž se zaručil. Nezáleží na tom, zda a kdy byla směnka zažalována a 
jaký by I dlužný závazek na kontokorentním Účtu v čase žaloby, pokud 
se týče v čase vydání směnečného platebního příkazu. Výtěžku z ní lze 
použíti k úhradě dlužného zůstatku ž úvěru touto směnkou zaručeného, 
třebaže se úvěrová pohledávka po zažalování směnky zvýšila, Pokud 
vázne na účtě žalovaných nedoplatek, nelze tvrditi, že nárok žalovaných 
z krycí směnky zanikl zaplacením (rozh. čís, 10.189 sb, n, s.). ad b) Sku
tečnost, že krycí směnka byla dodatečně protiprá,ně vyplněna a dána 
do oběhu a že nabyvatel o tom věděl, po případě věděti musil, musí býti 
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nejen tvrzena, nýbrž i prokázána přijatelem. Tento důkaz odán 
lezto K." bY;' ? tom Jako strana vyslechnut zcela přes' dP., dneb~l, 
zalobkyne vedela o tom, že směnka b la st'něnk v~ ~lve ,u al, ze 
muto označení nepřihlížela poněvadž P ~u !,r~cl, ze vsak k to
směnku jako běžnou směnku' obchodní čí vozem ~vy ustav ~sko12tova! 
pozbývá významu. Podle Udání žalobl' ,1( p~znamk~ "krYCl ~menka« 
datečně vyplnil a kd se tkl <yne, . ~a~ ne~r.. kdo smenku do
směnku již vYPlněno/ Oba ~310~a ~, 6o~eva~z zaluJlcl firma obdržela 

:~~~~a~~Uě~r;::~!iJ!e (§ l~v~~ě!e~;h1r~o:~:c~ jir::r~~~~~~~~~ ;l~i~g~:;) 
smě~ky o úmluvě, příčící se ob~ahu . doz~a~~~~a, ze n;v~do~ost majitele 
rovill obmyslnosti, zanedbal-li věřit~! nabývaje d~Pl?ere smenky, lest na 
n~kdba!-dli ar;hi . píle a pozornosti, již dutno Předpohl:~aii JO;al~nd?hu P~IČi, 
ve a z rave o rozumu (§ 1297 obč zák)' ,. e o ~ o
se tím, že věřitel zanedbal zvláštní píÍe . .', P~I ?b~hodech, vyrozumlVá 
zák Nabyvatel směnk není . ' o ;l1Z m yVl zakon v cl. 282 obeh. 
směnky na něho z vlaltního p~d~~~nu. zdsadne povll1en, by. při převodu 
jatelovým převzíti jiný závafek než Ctat~al, lzda snad bylo umyslem při
novitě zda snad jsou úmluvy ~ezi oso~~y p yn~ z obsahu směnky, jme
by byly v rozporu s jejím obsahem T lml sln;nku podepsav}ími, které 
má ~Io~~iti jako cenný papír rychlé~u ~ ~ln,e J.IZ z ~':hahy smenky, ~terá 
neill taKe povinen bv převod směnk oz . uzne~u o e u. MajItel smenky 
závazku vyjádřiti' aniz by zkoumal ~_a~~~d t:IIJat~h, by se mohlo svém 
sb. n. s.). Ježto ~ jak již dříve b 10' u o, Je o p~ plSU (ro~h. čís. 9645 
směnky nebyla dokázána ani obn0slno:~aeno - zaJbbk~ilI Jako majiteli 
(§ 1297 obč. zák) pokud se týče zvláštní' p~~ &~n~82anb tov~nné péče 
- Jak prvy soud neprávem činí _ z § 6 ' '. o c . zakl, nelze 
povinností žalobkyně by se sama infor sm~n. zak. vyvozovati, že bylo 
s,měnka«, na směnce 'ponechaných a že Ta°va, a o, vyzn,:mu ,slov »krycí 
tnla náležité opatrnosti a že žalovaní t d"lobKyne, peuclilIvsl tak, nese
převoditelnost směnky. u IZ I prolI ilI mohou namítati ne-

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

Důvody: 

.výtka nesprávného právního pOSQUZ n' "., ' . 
smenky není oprávněna. Nepřevoditelnos~ I n,amltky r;eprevodltelnosti 
s pOjmem směnky krycí ani v něm ne' s,menky n~nl am souznačná 
k upevnění závazku (k zajištění) p dlbo~sa~eka. Sme~ka m~\že sloužili 
sta,;,a (§§ 1343, 1344 obi'. zák.) S o ,o ne Ja 9. ;ukoJe~S~vl. n~bo zá
slUje krycí, protože závazek se '1 k m~nka; SIO!-lZ1Cl k z~Es,te~ll zavazku, 
z<,;v~zek, původní (krytý) a k ně~u ryJe" u~e."nuJe .a z.a]1stuJe. Zůstává 
pn cemz se onen zajišťuje a Upevňuj~ns,~p:.Je nkvy zavazek směnečný, 
d?bně jako se závazky krvjí zásl smen .ou Ja o.c~nným papírem po
plry se nazývají úhradou, 'krytím (~oe~k~~n)ych paplru, a, tyto. cenné pa
~elpan:e~á}o, že nesmí býti dána do bě g . I?ana-lr.sm;n]w J~ko krJ:cí, 
Ke Kryh uveru nebo jiné Dohledá k o ho': vUbec, nybrz ze ma slouz1Í! 

. ,v y, a muze se uplatmÍ! tepne tehdy, 
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až bude lze dobývati pohledávku jí krytou. Směnečný závazek krycí slouží 
k zajištění pohledávky tím způsobem, že věřitel snadno dobude exekuč
ního titulu (platebního rozkazu) a může zakročiti brzy exekucí k za· 
jištění a také dříve urychleným řízením dospěje k exekuci uhražovací. 
Směnky krycí lze tedy použíti k vymožení kryté pohledávky, a není tím, 
že byla k zjištění pohledávky vystavena směnka krycí, nijak vysloveno, 
že nemá býti dána do oběhu. 1 krycí směnku může její majitel zpeněžiti 
jejím převodem, aniž by ji musel zažalovati, chce-li dojíti úhrady. Nepře
voditelnost směnky může ovšem býti umluvena. Vyjádřiti lze to ve 
směnce zákazem převodu směnečného (nikoli na řád, § 8 směn. zák.). 
Tento ve směnce obsažený zákaz působí pak proti každému nabyvateli 
tak, že může dlužník směnečný proti němu použíti námitek, které měl 
proti původnímu věřiteli a také nabyv'}te! takové směnky nemá postihu 
(§§ 8 a 13 směn. zák.). Není-li dohoda o nepřevoditelnosti vyjádřena 
ve směnce řečeným zákazem, ptlsobí jen proti takovému nabyvateli 
směnky, který věděl nebo musel věděti o lakové úmluvě a proto uplat
ňuje sm~nku obmyslně a protiprávně (§§ 87 a 6 směn. zák.). Zákaz pře
vodu ve směnce neobsažený, nemusí znamenati úmluvu o neplatnosti 
převodu, nýbrž také jen výhradu námitek proti novému nabyvateli. Z ře
čeného plyne, že označení směnky jako krycí neznamená její nepřevodi
telnost a že také z takového označení nemusila žalující firma čerpati po
dezření, že byl smluven zákaz převodu, a jsou liché vývody, jimiž se do
volatelé snaží dolíčiti opak Uznávají-li sami na jedné straně, že se jim 
nezdařil důkaz o tom, že žalobkyně věděla o protiprávním uplatňování 
směnky, a dovozují-li na druhé straně, že žalobkyně musela věděti, že 
směnka byla protiprávně dána do oběhu, sami se ocitají v rozpof1l. Jsou 
také na omylu, tvrdíce, že protipnivnost uplatni'ní směnky je odůvod·· 
něna již tím, že žalobkyně nepátrala u Pozemkového ústavu (u púvod
ního věřitele) po významu označení směnky jako krycí a že se tím do
pustila zavinění podle § 1297 obč. zák a čl. 282 obch. zák. Protiprávní 
uplatňování směnky nemůže odúvodniti každý nedostatek opatrnosti 
(kupecké), nýbrž podle zásady § 6 směn. zák. buď přímá vědomost o ná
mitce nebo nevědomost zaviněná hrubým nedopatřením, kterou zákon 
rovná vědomosti samé, t. j. když námitka musila žalující straně napad
nouti. Takové hrubé nedopatření nemohlo však založiti převzetí směnky 
označené jako krycí, aniž by bylo pátráno, neznamená-li to také nepře· 
voditelnost. Takové označení nemusilo buditi tl žalující firmy vúbec po
dezření dohody, že směnka neměla býti převedena. 

čis. ~0922, 

Při exekuci ua pohledávku jest přesně udati jméno a bydliště pod
dlužníka a právní důvod pohledávky, lIa niž se vede exeimcc. Výwam 
slova »konto« jest přlliš všeobecný, značící v obchodních knihách za
psanou pohledávku bez uvedení právnlho důvodu. 

(Rozh. ze dne 22. červenCe 1931, R 1 565/31.) 

I 
.1 
'I 

'I I 
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Vymáhající věřitel navrhl povolení exekuce .na pohledávku, již má 
dlužník za živnostenskou záložnou v B. ve výši plus minus 40.000 Kč. 
S o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil. Rek u r sní s o u d k re
kursu poddlužnice exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Poddlužnice stě
žu je si právem do napadeného usnesení proto, že proti předpisu § 54 
čís. 3 ex. ř. v exekučním návrhu není udán právní důvod tvrzené pohle' 
dáv~y! kter:í: prtpovinn.é straně ve YÝ,ši plus, minus 40.000 Kč proti pod
d~uzmcI pnslusl, tak ze se exekucmmu navrhu nedostává náležitosti 
predepsané zákonem, přesného označení předmětu, na který se vede 
exekuce. Povolení exekuce odporuje proto zákonu a jest tudíž podle 
§ 294 čtvrtý, od~tavec ex, ř:.poddlužník ~ podání r~~ursu proti povolení 
exekuce opravnen. (VIZ tez Neumannuv komentar k ex. ř. 2. vydání 
str. 243 a rozhod. Nejv; soudu ze dne 10. března 1925, RII 51/25 sb. 
n. s. 4796 aze dne 15. cervna 1929,R V 380/29, pak ze dne 17. června 
1924, Rl 501/24 sb. n. s. 3983.) 

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

Důvody: 

Podle § 54 čís. 3 ex. ř. má návrh na povolení exekuce obsahovati 
všechny údaje, jež podle povahy případu jsou důležité pro nařízení 
jež má povolující soud neb exekuční soud vydati v.zájmu vede!<Í exe~ 
kuce. P!i ,exekuci na I;oh!edá.vky jest tudí~ udati přesl!ě jméno a bydliště 
poddluzmkovo a pravmduvod pohledavky, na niz se vede exekuce 
(Neumannúv komentář z r. 1909-1910 str. 232.). Udání právního dů' 
vodu jest nutné zejména proto, že zpúsob vedení exekuce jest rozdílný 
podle druhu pohledávky, na niž se vede exekuce (§§ 294 296 299 320 
ex. ř.). V návrhu, o který jde, není tohoto přesného urč~ní p~hledávky 
příslušející prý dlužníku, co do právního dúvodu, nebot' mluví prostě 
o »pohledávce, kterou má povinná strana proti Živnostenské záložně 
v B. ve výši plus minus 40.000 KČ«. Stěžovatel poukazuje ovšem 
i k tomu, že jeho návrh na povolení exekuce obsahuje právní dúvod 
ano se v něm mluví "o zabaveném kontě, které dlužník u poddlužník~ 
nesmí vybrati, a poddlužníku se zakazuje, by nějal:é příkazy dlužníka 
v příčině zabaveněbo konta uznal« a že tím jest jasně řečeno že jde 
o poměr kontokorentní. Avšak význam slova "konto« jest přÍliš vše
obecný, značící v obchodních knihách zapsanou pohledávku bez uve· 
dení právního dúvodu a nelze ]Yroto usuzovati, že "konto« to vzniklo 
na základě kontokorentní smlouvy (čl. 291 obch. zák). 

čís. 10923. 

Rekursn! soud nemůže přihlížeti k zákonu ze dne 16. prosince 1930, 
čís. 4 sb. z. a n. na rok 1931, jenž neplatil v době rozhodnutí prvého 
soudu, třebaže platil v době rozhodnuti rekursního soudu. 

(Rozh. ze dne 22. července \931, R I 598/31.) 

- čís. 10924 - 927 

S o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci k zajištěni v~~iynéJ:0' R e : 
k u r sní s o u d exekuční návrh zamítl, ježto yymah~llcI, ventel an~ 
netvrdil, tím méně osvědčil, žek vydobyli splatneho vyzlvneho byla liZ 
vedena exekuce. 

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

Dúvody: 

Stěžovatelka nenapadá názor, z něhož vyc\Já~el !ekursnj ~OU~i za
mítaje návrh na povolení zajišťovací exekuce, nybrz uplatilul~, ze re
kursní soud měl přihlížeti k zákonu ze.dne 16. prosmce 1930, CIS. 4 sb. 
z. a n. na rok 1931, který v době, kd.y b.ylo •. ~ re~ursu r,ozhodovano, 
byl v platnosti. V tom však jí nelze prisvedclh. 1ento ,zak?p b~1 vy,
hlášen 26. ledna 1931 a jeho účinnost počala podle § 4 ~ak. CI;;. 139/19 
dnem 25. Února 1931. Návrh na povolení exekuce bylpodan dne 18. ledna 
1931. Nemohl tedy býti opřen o zákon, který ještě nebyl v platno~t" 
Rekursní soud přezkoumává usnesení prvního ~oud~ po.dle, st~vu vecI 
a práva v době, kdy první soud rozho?oval. Pon,:vadz 'Cece~] zak?n n;
nabyl ještě účinnosti, pel!10hl rek~ľ~m soud k nemu pnhhzeh, trebaze 
v čase jeho rozhodnunzakon.ten liZ plahl. 

čís. 10924. 

Předpis § 391 ex. ř. nestanoví,. že, se určení ,~O?y. na niž se'povoluj~ 
prozatímní opatřeni, má státi· urcennnka1~ndarn~~, dne. Pravoplatnc 
ukončení SpOrtl jest událostí, .jíŽ ona doba jest urcltevymezena. 

(Rozh. ze dne 22. čerVence 1931, Rl 607/31.) 

s o udp r v é s i o I i c e povolil prozatímní opat!ení až do pr~vo' 
platného ukončení sporu. Rek u r s n I s o u d vyhovel rekursu odpmce 
potud, že prozatímní opatření povolil nejdéle na dobu do 31. prosmce 
1931. 

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

Dů.vody: 

Připojiv dodatek, v němž lhůta, na kterou se proz~tímní opa~řeni 
povoluje, stanovena nejdéle do 3 Lprosince 1931, vyhovel v pravde r~
kursní soud částečně rekursu do usnesení prvmho soudu], UZ!Jav • vy
slovně v dúvodech za správnou výtku, že ona ~oba neb.yla r~dne urcen,a 
(e, 391 ex. ř.). Z toho jest patrno, že rekursm soud, tr;,baze to ye vy
roku nevyslovil, změnil usnesení prvmho .s0~du v bode, k?e, Ihula t,: 
byla stanovena až do právoplatného skoncem sporu o vydam vkladn~ 
knížky. Jest proto navrhovatelka oprávněna k .dovolacím~ reku~su, ktery 
jest odůvodněn. ~ 391 ex. ř. ustanovuje jen, ze usnesem, kterym se .po: 
voluje prozatímní O;:Jatření, má určiti dobu, '1a kterou se toto opatrelll 
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cml, aniž předpisuje, že Se tak má státi určením kalendářního dne. 
Právoplatné ukončení sporu jest událostí, jíž ona doba jest určitě vy
mezena, jak též uzn,:vá odpověď ministerstva spravedlnosti k § 375 
ex. ř. Proto bylo vyhoveno dovolacímu rekursu a usneseno se, jak uvedeno. 

čls. 10925. 

Není zmatečností podle § 477 čís. 4 c. ř. s., že po skončeném jednání 
bylo přijato na soud prohlášeni matky a poručnika nemanželského dí
těte, žalujícího o zjištění nemanželského otcovství, že neuznávají krevní 
zkoušku, a žalovanému nemanželskému otci nebyla dána možnost by 
se s tímto prohlášením zabýval. ' 

Odvolací ·řízení jest vadné podle § 503 čís. 2 c. ř. s., nevzal-li odvo
lacl soud za prokázáno uic, co by otřáslo věrohodnosti svědkyně ne
manželské matky, ač odmítla krevní zkoušku. Prohlášeni zástupce' chu
dých žalujícího nemanželského dítěte, že nesouhlasí s provedeuím tohoto 
důkazu, není tu rozhodné. 

I poručníkův odpor proti provedení důkazu krevní zkouškou jest uvá
žiti jalm kteroukoliv jinou přednesenou skutečnost a jest v rozsudku vy
sloviti, jaký výzuam mu soud přikládá pro rozhodnutí. 

(Rozh. ze dne 22. července 1931, Rv I 1730/30.) 

Žalobě o uznání nemanželského otcovství a o placení výživného 
bylo o l:J ě man i ž š í m i s o u d y vyhověno. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu, by o ní ZliOVU jednal a rozhodl. 

Důvody: 

DJvolání opřené o důvody § 503 čís. I, 2, 3, 4 c. ř. s. není opod
statněno, pokud uplatňuje první z těchto důvodů. Z vývodů jeho jest 
patrno, že uplatňuje zmatečnost ve smyslu § 477 čís. 4 c. ř. s., majíc 
za to, že tím, že po skončeném jednání bylo přijato na soud prohlášení 
matky a poručníka, v němž tito uvádějí, že zkoušku krevní neuznávají 
byla žalovanému odňata možnost, se Clrocesně zabývati s tímto prohlá: 
šením. Než tím ani netvrdí, že byla žalovanému vzata možnost jednati 
před soudem, a není tu tedy uplatňované zmatečnosti. Nelze však do
volání ?depříti úspěch, pokud uplatúuje důvod druhý v tom směru, že 
odvolacl soud nebere za prokázáno nic, co by otřáslo věrohodností svěd
kyně, nemanželské matky, ač právě odmítnutí krevní zkoušky jest zá
vážné pro p0Souzení její věrohodnosti, a že odvolací soud měl okolnost 
tu h~dnot!ti Jako důk~z ve prosp~ch dovolate:ův. Prohlášení z~stupce 
chudych, ze nesouhlasl s provedemm tohoto dukazu, nemohlo by ti roz
hodující, poněvadž v té příčině záležÍ. na souhlasu žalovaného matky 
dítěte a poručníka jako jeho zákonitého zástupce. Avšak odvola'cí soud 
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mohl přihlížeti ke zmíněnému prohlášení matky a poručníka, poněvadž 
nešlo o skutkový přednes, nýbrž jen o vyjádření, jsoucí předpokladem 
pro otázku provedení onoho důkazu. Bylo povinností odvolacího soudu, 
by podle § 272 c. ř. s. pečlivě přihlédl k výsledkům veškerého jednání 
a nenechal nepovšimnutým nic, co by mohlo přispěti k úplnému vysvět
lení a důkladnému posouzení věci. To platí zejména o skutečnosti, že 
matka a poručník dítěte odepřeli souhlas nutný k provedení důkazu, 
jímž mohla býti vyvrácena domněnka § 163 obč. zák, opřená jen o vý
pověď matky jako svědkyně. Odvolací soud shodně s prvním soudem 
považoval výpověď tu za věrohodnou, nezkoumav a nehodnotiv podle 
uvedeného místa zákonného zda a jaký vliv má na její věrohodnost ode
pření souhlasu k provedeni krevní zkoušky,. jsa s to, by s.i p~íl?adnÝI? 
dotazováním po duvodech ji k tomu vedouclch a posouzemm Jejich vy
znamu zjednal důležitý podklad pro úvahu o spolehlivosti této svědkyně. 
Stejně měl býti uvážen i poručníkův odpor jako kterákoli jiná předne
sená skutečnost a mělo býti v rozsudku vysloveno, jaký význam pro 
rozhodnutí mu soud přikládá (srov. rozh. čís. 8931, 10.371 sb. n. s.). 

čís. 10926. 

Výtkou v dovolání, že rozsudek odvolaciho soudu nemá náležitostí 
písemného rozsudku, poněvadž neoznač u je v hlavě napadený rozsudek 
prvé stolice, není proveden žádný z dovolacich důvodů § 503 c. ř. s. 
Vada tato nezakládá ani zmatečnosti, k niž by bylo přihllžeti z úřadu. 

(Rozh. ze dne 22. července 1931, Rv II 603/30.) 

žaloba o uznání nemanželského otcovství a placení výživného byla 
obě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Dovolání se opírá o dovolací důvodu podle čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s., 
avšak neprovádí žádný z nich výtkou, že napadený rozsudek nemá ná
ležitostí písemného rozsudku, poněvadž v hlavě neoznačuje napadený 
rozsndek prvého soudu. Vada tato nezakládá ani zmatečnosti, k níž by 
bylo hleděti z úřadu, a z výroku rozsudku odvolacího soudu lze zřetelně 
seznati, že se jím rozhoduje o rozsudku prvého soudu, odvoláním na
padeném. 

čís. 10927. 

Do usneseni v nesporném nzeni lze podati jen jeden rekurs, třebaže 
byl účastnik zastoupen dvěma právními zástupci. 

Byla-Ii vyživovaci povinnost nemanželského otce stanovena pů
vodně rozsudkem, pak smírem a posléze usnesenim v nesporném nzeni, 
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lze se domáhati změny (sproštěni) povinnosti k placení výživného jen 
v nesporném řízení (§ 16, druhý odstavec, pn'ní dílčí novely k obč. zák.). 

Nejde o zřejmý rozpor se zákonem (§ 16 nesp. říz.) zvýšeny-li vy
žlvov"ací přispěv~y. pro ~el.!1~že!s~é dítě na čtyři roky 'vzhledem k to
mu, ze chce navstevovaÍl ctyrrOCnt odbornou školu (elektrotechnickou). 

,>Výživou« mini se v S 166, druhý odstavec obč. zák nejen výživa 
v užšim slova smyslu, nýbrž i výchova a zaopaÍteni ditět~. 

(Rozh. ze dne 31. července 1931, R I 640/31.) 

.• Ne~anželskj ote;, navr~: ?a so~d~? by byl zbaven povinnosti platiti 
vyZ1vne nemanzelskemu ddeh, nym jlZ dvacetiletému. Poručník dítěte 
navr?1 z,:ýšení výživt;ého ?a 1.200 K~ měsíčně. S o udp r v é st o I i c e 
za~JtI navrh .nem~nzelskeho otce, navrhu poručníka vyhověl potud že 
UIOZll cI?em~nzelskemu ?t~l platiti dítěti výživné 1.000 Kč měsíčně' po 
do~u, radne~o .stu,dla dltete na od~orné škole elektrotechnické v Praze, 
nejdele po Co/fl léta. Rek u r snl s o u d rekursu nemanželského otce 
ze d?e 2 I. ?rezna 1931 nevyhověl, rekurs téhož ze dne 25. března 1931 
odmltl'.,Duvo.dy': PO,dle ustanov~n! § 16 ds. nař. ze dne 12. října 
191~, ClS. ~76 r. zak ma soud poru~m~a 12?,!kázati na pořad práva jen, 
k~yz sporne okolnos!l pro rozhodnuh dulezlte nemohou býti zjištěny pro
~t~ed~y n~sp~rné~o rízení. V ~?uzeném případě závisí rozhodnutí jen na 
resem pr~vm, otazky, zda •. stezovatel dostál již zplna povinnosti podle 
~, 16? o~c', zak;, a zda .I?!"l.;;o~zené výživné jest přiměřené v nesporném 
n.zem zjlshtelnemu. a Zjls!enemu dů5'hodu a majetku stěžovatele, takže 
predpokladu pro porad prava tu nem. Soud rekursní souhlasí s názorem 
soud~ prvé stolice,. že . .l20.vi~nost s!ěžoyatele podle § 166 ob1'. zák. dosud 
neustala. Okolnosh Zjlstene ze sdelem městské obce H. a odborné školy 
elektr?technické v Praze, že se nezletilec vyučil dne 13. září 1929 elektro
techmkem a pracoval pak jako dělník elektrotechnický za týdenní plat 
144 Kč, že studuje od 8. září 1920 na čtyřleté elektrotechnické škole 
v Praze, dotýkají se vÝ,Sh?vy. Výchovou má nemanželské dítě býti při
praveno ?a, cestu, na, n!z Jest s to, by si samo chléb vydělávalo. Že si 
~.~sol.vovamm odborne sk.~ly elektrotechnické po praktickém výcviku za
!,s!Uj~ elekt~ote~hmk lepsl budoucnost, zjistil soud prvé stolice v obou 
resenych sdel~mch a okolnos~ tu potvrzuje i gremium koncesovaných 
el~k!r?t~ch,mk,! v P~~ze. MUSl tedy po stránce výchovné býti přiznána 
n~vsteve teto skoly ucelnos!. Rozsah výchovy a tím získání lepších pod
mmek pro .samostatnou obživu závisí na jmení rodiču (§ 166 ooc. zák). 
V tom smeru soud prvé stolice bezvadně zjistil a zjištění to stěžovatel 
~m nenap~dá, ~e ~emanže1ský otec přiznal k důchodové dani za rok 1929 
ClStý zdamt~lny d."c~od !~4.?00 Kč, že je vl~stníkem rozsáhlé továrny 
~. domy a ,.vllka~l11, ~e~ez~rsk:ho obchodu a prepychové vily. Stěžovatel 
sIce ve shz~osh UVa?l, ze"vynosy z jeho podniku slouží k výživě též 
rodit; dvou jeho synu, kte!"l JSou v podniku zaměstnáni a že dcera ne
obdrzela dosud ven.? Nez ~kol?osti ty nemaj.í význam, protože výdej 
na rodmy obou synu vyrovnan jest hodnotou JIch práce, která podniku 
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stěžovatele přichází k dobru, a povinnost platiti v budoucnosti věno ne
zatěžuje dnešní duchod stěžovatele. Přihlížeje k těmto příjmům a k ma
jetku ostatně tak značnému, soud první stolice správně usoudil, roz
hodnuv, že jest jim úměrný požadavek, by stěžovatel poskytnutím studia 
na elektrotechnické škole nezletilce lépe připravil na cestu za výdělkem, 
než jest připraven pouhým vyučením se řemeslu, kterážto poslední ph
prava jest druhu nejprimitivnějšího a odpovídá phjmum velmi nízkým. 
An podle správného názoru soudu prvé stolice nezletilec má nárok na 
studium, jest tu další povinnost stěžovatele vyživovati ho po tu dobu 
(§ 166 obč. zák.). Pokud se týče doby placení a výše výživného, nelze 
rozhodnutí soudu prvé stolice nic vytýkati, ježto poručník nezletilce pů
vodní návrh na placení výživného po dobu absolvování dvou ročníků 
školy rozšířil na dobu absolvování čtyř ročníku a podle sdělení odborné 
školy elektrotechnické doba studijní trvá čtyři roky a výše výživného 
jest přiměřená zcela shora uvedenému důchodu stěžovatelovu a potře
bám nezletilce. Druhou. stížnost, dotýkající se téhož předmětu, bylo jako 
nepřípustnou odmítnouti, ježto podle ustanovení § 9 nesp. říz. jest při
puštěna jen stížnost bez doplňku. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu nemanželského 
otce ani do odmítacího usnesení, aniž do usnesení ve věci samé, 

Důvody: 

Stěžovatel jest zastoupen dvěma advokáty vykázanými plnou mocí 
jimž oběma bylo usnesení prvního soudu doručeno a kteří také oba po: 
dali včas zvláštní stížnosti obsahově se ruznící, z nichž první došla 
k soudu dne 21. března 1931, druhá dne 26. března 1931. Rekursní soud 
rozhodl ve věci jen o stížnosti první, odmítnuv druhou stížnost s odll
vodněním, že v § 9 nesp. říz. jest dovolena jen stížnost bez doplňkú. 
Stěžovatel napadá i toto usnesení, uváděje, že podle povahy nesporného 
řízení, v němž má býti zji.šťována objektivní pravda, jest dovoleno do
I?lňovati opravný prostředek i podati dva opravné prostředky, zejména 
je-li strana zastoupena dvěma právními zástupci. S tímto názorem nelze 
souhlasiti. Zákon má v § 9 nesp. říz. na mysli jen jednu stížnost téhož 
ú~ast~~ka do téhož opatření prvního soudu a také to vyjadřuje jednot
nym clslem ("eme Beschwerde« "den Rekurs«). Nezáleží na tom, že 
má účastnik dva právní zástupce, neboť oba jsou zmocněnci téhož účast· 
níka, jemuž přísluší právo jen k jedné stížnosti. Mohlo by. to i v praxi 
vésti k obtížím, neboť, kdyby byla připuštěna druhá stížnost musily by 
při několika advokátech býti připuštěny dusledně i stížnosti d~lší v počtu 
neurčitém a musilo by býti vyčkáváno uplynutí rekursní lhUty u všech 
a~~okátu. K !omu jest hned ve věci dodati, že nyní podává dovolací 
shznust d:uhy advokát, a to s obsahem z největší části totožným s od
mítnutou stížností, snaže se takto přece jen docíliti rozhodnutí nejvyš
šího soudu o stížnostních duvodech odmítnuté stížnosti a čině při tom 
také výtky prvnímu soudu. Snaží se o to marně neboť předmětem roz
hodnutí nejvyššího soudu jest jen rozhodnutí ~ekursního soudu a to 

59' 



- čís. 10927 -
932 

v souzeném případě jen v mezích § 16 nesp. říz., takže jest jen zkou
mati, pokud jsou oprávněny výtky vad v tomto § přesně uvedených. 
Zůstanou tedy tyto teprve nyní uplatněné stížnostní důvody, které v pod
statě - a na některých místech i výslovně - čelí proti usnesení prvního 
soudu, nepovšimnuté. 

První i druhý soud rozhodly i o návrhu nemanželského otce, by bylo 
vysloveno, že již není povinen platiti výživné, i o poručníkově návrhu 
"na zvýšení výživného. Protože druhý soud potvrdil usnesení prvního 
soudu, může dovolací stížnost nemanželského otce - jak již řečeno -
vésti k úspěchu jen za předpokladů § 16 nesp. ř. Stěžovatel uplatňuje 
všechny tři tam uvedené důvody. Jest pojednati především o zmatečnosti. 
Ji spatřuje stěžovatel v tom, že nižší soudy rozhodovaly o návrzích stran 
v řízení nesporném přes to, že jeho vyživovací povinnost byla stanovena 
rozsudkem a přes to, že prý požadovaná opatření závisí na vyřešení 
sporných právních i skutkových otázek, které by mohly býti objasněny 
jen formálním průvodním řízením. Tato výtka není oprávněna. Stěžovatel 
uvádí sice podle pravdy, že jeho vyživovací povinnost byla původně 
stanovena rozsudkem, ale nevšímá si dalších skutečností uvedených již 
v usnesení prvního soudu, že později došlo ke zvý.šení výživného, a to 
nejdříve smírem a pak soudním usnesením a že dalším soudním usne
sením byl stěžovateli ještě uložen zvláštní roční příspěvek na ošacení 
nemanželského syna. Byla tedy vyživovací povinnost stěžovatelova upra
vena naposled právoplatnými usneseními nesporného soudce, která 
mohla býti změněna novým usnesením podle § 16 druhý odstavec první 
dílčí novely. Před tím byla upravena vyživovací povinnost smírem po
ručensky schváleným a v tom směru vyslovil nejvyšší soud v plenárním 
usnesení čís. 2101 sb. n. s. (čís. 223 sb. m. spr.), že o návrhu poru
čenstva nebo nemanželského otce, by pro podstatnou změnu v potřebách 
dítěte nebo v. otcově hospodářské mohoucnosti, nebo po té i oné 
stránce znovu bylo upraveno výživné, dosud smírem určené, jest postu
povati podle § 16 první dílčí novely. Nebylo tedy ani po té ani po oné 
stránce překážky, by nebylo rozhodnuto v řízení nesporném. Mohlo se 
tak státi v tomto řízení, neboť skutkový podklad - pokud jest pro roz
hodnutí podstatný, mohl býti bezpečně zjištěn i bez formálního řízení 
průvodmno,takže nebylo třeba odkázati účastníky na pořad práva podle 
§ '} čís. 7 nesp. říz. 

Ale ani výtky zřejmého rozporu rozhodnutí se zákonem a se spisy 
nejsou oprávněné. Pokud nižší soudy nesprostily stěžovatele z vyživo, 
vací povinnosti a pokud naopak na návrh poručníkův zvýšily souhlas
nými usne~eními vyživovací příspěvky na 1.000 Kč měsíčně, provádí stě
žovatel svou stížnost, jakoby šlo o řádnou dovolací stížnost do změňu
j{cího usnesení (§ 14 nesp. ř.), zapomínaje, že souhlasná usnesení jsou 
v mimosporném řízení zpravidla neodporovatelná, není-li tu »zřejmé« 
n~zákonn.os!i, ~ebo pro!i~Pjsovnosti nebo zmatečnosti. Především jest 
predeslalI, ze zakon neUZ1va nadarmo slova »zřejmý« rozpor se zákonem 
nebo se spisy, chtěje tím naznačiti, že tato vada musí býti hned patrna 
a že ....; pokud jde o první vadu - musí rozhodnutí odporovati jasnému 
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a nepochybnému z~k~nnému p~e~pisu~Jak tomu.} ~ou;~né~ případě 
není. Stěžovatel vytyka, že porucmk v zadost~ ~ zvysem vyz!vneho uvedl, 
že jeho poručenecchce navštěvovati dvou!.oC~1 ~~bo~no~ sko~u .elektro
technickou, že však mu bylo přiznáno zvysem pnspe:;>ku na ctyn _ roky, 
protože prý je škola čtyřletá a že, nižš! soudy n,:hled;ly k tomu, ze n~
zletilec zažádal o odklad vojenske sluzby, patrne pry proto? by vynut:l 
další důchod, Tato okolnost jest bez významu, ma·ll nezlelIlec na z"J
šení právní nárok. Mimo to přehlíží stěžovatel - ač na to byl rek,ursmm 
soudem upozorněn - že nižší soudy zjislIly -: a to I. p,odle, zpra~y od
borné školy - že studium trvá čtyři roky. a, ze po~ucmk, vyslo::,~e roz
šířil návrh na zvýšené výživné po čtyři roclllky. Dal~ vy,lýka ste;o~at~l, 
že ze srovnání prvého a druhého odstavce § 166 obc. z~k. vyplyva, ze 
nemanželský otec jest »především«, t. j. před .ne~anzelsk0!l matkou 
povinen jen k výživě, nikoli k výchově a k zaopatřem. Neh~edl~ k to~u, 
že tu jde také o výživné, třebaže za účele~ l,:pšího zaopatrelll nabytl~ 
vyššího vzdělání (srov. k tomu ~oz~odnutl CIS .. 10.34~ .~b. n. s.), m~ 
zákon v § 166 druhý odstavec obc. zak. pod pOjmem vyzlvy. na, ~y.:'ll 
nejen výživu v užším slova smyslu, nýbrž i v~chov~ a zaopa~elll dltete 
podle odstavce prvého, jako to jest '! nauce ~ }r~llU ~~sp(\rne; Jde .to 
najevo také z § 672 obč. zák. kde zakon k vyzlve pOClta take »vyuco
vánÍ« a »výchovu«. Srovnáv~ní s dětm! manžel~kým~ jes~ pro tent~ 
případ bez významu, nebot' jde tu i pomer neI?anz~lskeho, ?Itete, k OtCI 
a o předpis § 166 obč. zák., jenž dává nemanzelskemu dlteh pravo}!a 
výživu, výchovu a zaopa~~~í p,odl~ n:ajetkové. mohouc~?~h otcovy i clm 
jest tato mohoucnost silnejsl, tjm je jeho, pO}lnn?st,~UZSI.. Na majetko
vých poměrech nemanželské matky, na m~ prech~zejl povl!,n?~h podle 
§ 166 ouč zák. teprve při nemohoucnosh otcove, tu nezalezl. Pokud 
jde koneč~ě o otázku zaopatření nemanželského syna ,dalšími studiem} 
a o výši příspěvku, stačí odkázati na důvody rek~r,s~ll~o so~du, ktery 
mimo jiné také uvedl, že stěžovatel am nenapa~l zpst<;m prvmho soud~, 
že sám přiznal k důchodové dani. na rok 1.929 CIS~ duc,~od ,184.500 Ke, 
že jest vlastníkem továrny s domy a, v~lk!"ml, zelez!"rskeho, ?b~ho_d,! 
a přepychové vily. Za toho stavn veCl jest lhostejno, ma-ll jm:11:1 
10,000.000 Kč a důchod ještě vyšší, neboť ~á:'nou ~~:~u ,nelze tV~:'lhJ 
že by vyměřený příspěvek vyboc?v~l ,z mez.! j;h? zjlstene hospodarske 
mohoucnosti a že by v tom bylo zrejme porusem zakona. 

čis_ 10928. 

K odvolání prokurv v poměru k třetim osobám ve smyslu čl. 118 
obch_ zák. jest oprávněn kterýkonvz veřejných společnlků, oprávně
ných k zastUpováni veřejné obchodni společnosti, třebaže jest k zastu
pováni společnosti oprávněn jen kolektivně. 

,(Rozh. ze dne 31. července 1931, RII 226/31.) 

Veřejnou obchodní společnost tvořily Klotilda a Ida Sch-ovy, ~ávr]t~ 
Idy Sch-ové, by byl povolen výmaz prokury Rudolfa Sch-a, rej str 1-



- čís. 10929 -
934 

k o v y s o u d ,::yhověl; Rozkladu Klotildy Sch-ové rej s tří k o v y 
s o u d . nevyh~v~l., D u vod y: P,odle obchodního rejstříku jest Ida 
Sch-ov,: spolecnlcl firmy D. Tvrdl-li rekurentka, že Ida Sch-ová pře
stala býti dne, I. ledm 1931 spo~ečnicí této firmy a že se celý podnik 
st~1 vlastnlctvlm Klohldy Sch-ove, nelze na toto tvrzení, které je před
me~em sporu Ck III 12~31, vzíti zřetel, jelikož spor jest teprve v proudu. 
Ma proto Ida Sch-ová Ješt§ aktivní opráv~ění k žádosti o zápis prokury 
Rudolfa Sch-a ve smyslu cl. 118 obch. zak. Rekursu Kloti1dy Sch-ové 
a RUd?lfa ~ch-a rek u r sní s o u d vyhověl a zamítl žádost Idy 
Sch;ove o vyma~ prokury R~~olfa ~ch-~. D ~ vod y: Podle § 22 naří
z.en} ;e dne 9. brez~a 1.8~3, ClS. 27 r. ,zak. ma se soud obmeziti na zjiš
te~1 ;,adate.'ova opravlll;nl.pa ~ydobyh navrhovaného zápisu, jak vy
plyv~ ze za~o~a, a z relstnkoveh~ stavu. Poněvadž jest Ida Sch-ová do
sud J.ak? v~r.eJna ~polecn:c~ ;,apsa~a, nelze přihlížeti k tvrzení stěžo
vatelu, ze JIZ nen:, spo!ecnlcl. Avsak nebyla oprávněna k žádosti, any 
p~dle stavu. r~Jstnko;reho • m~hou společnost zastupovati jen obě spo
leSnlce spolecn~. P?n~vadz zapisy do rejstříku působí v poměru spo
Ie~nostl, k ?s?bam trehm, n,elze tu použíti čl. 104, druhý odstavec, obch. 
~ak., ny?rz .cl. 118 ?bch. zak. Podle něho může každý společník, jenž 
Jest opra~n~n spolec~ost zastupovati, odvolati prokuru s právním účin· 
kem ]Jrot: trem osobam. Ap~, navrhovatelka zastupuje společnost jen 
kol~ktlvne s druhou, spolecnlcl, byla vyloučena samostatně ji zastupo
;r~h a nemohla take prokuru sama zrušiti (rozh. nejvyššího soudu 
CIS. 3686). 

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

Důvody: 

Z právní povahy prokury (čl. 42 obch. zák.) založené na důvěře 
všech společníků, tedy i každého jednotlivého z ~ich k osobě proku
n;;ty ply~e, ~e v poměru, k, třetím osobám jest ve smyslu čl. 118 obch. 
zak: 0er~vnen k odvol~m prokury kterýkoli z veřejných společníků 
npra':,nenycl:J k zast~p.ovaní ~polečn.osti, po;,by!-Ii .důvěru v prokuristu: 
tl ebaze, t zastupov~nl ~polecnosh Jest opravnen Jen kolektivně. Roz
hodnu!! cls.)686, Je~~~, se n<:pad~né usnesení dovolává, nedopadá sice 
docela na ]Jnpad nyneJsI, ponevadz tam nešlo o dva veřejné společníky 
k z~stupovan,1 ~poleč!l0sti kolektivně oprávněné, avšak i v něm v pod· 
state se vych~zl ze zas~dy zde vyslovené, jež již v judikatuře jest ustá
lena (srov. Vid. rep. nal. 233 a rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu ve 
sb. n. s. 122 a neuveřejněné R II 2/25). 

čís. 10929. 

~jistit~, ~o!ik připa~á z výživného stanoveného jednotně smírem na 
?1anze~ske dlte a na byvalou manželku, nelze v nesporném řízení nýbrž 
Jen poradem práva. ' 

~ návrhu man~e!skéh~ ?t~e, by byla nově upravena jeho vyživovací 
povmnost k nezleblemu dlteb vzhledem k jeho nynějším hospodáj'ským 

- čís. 10929 - 935 

poměrům, lze j,ednati v ne~l??rn~m říze~í: Při ř~~e!1í t~to otázky n~jde 
na tom, že smlrem bylo vyzlvne nezleblemu dtt~tt a Jeho. ~atce ."!,ceno 
jednotně. Nová úprava výživného jest tu i v zájmu nezlebleho dltete. 

(Rozh. ze dne 6. srpna 1931, R I 557/31.) 

Manželský otec navrhl, by v nesporném. ří,zení .leho p}atebnj, p~vin
nost ze smíru, jímž se zavázal k poskytOV~:l1 vyzlVovaclho p~lsp.~vk~ 
svému synu a své bývalé manželce, by!a smzen~ a upra,vena pn~eren~ 
jeho příjmům s ohledem na druhé díte zrozene z dru~eho manzelst~l. 
S o udp r v é s t o I i ce návrh zamítl. R e. k u r s n I S? u d odm;t1 
návrh na snížení příspěvků pro. bývalou manzelku" ohledn~ syna zrusll 
napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by dale po zakonu ]e~~al 
a znovu rozhodl. D ů vod y: Prvý soud neprávem rozhodoval o stezo
vatelově návrhu na snížení výživného pro jeho dřívější manželku, neboť 
k tomu není mimosporný soudce příslušný, protože proti ma~~elce l;ze 
snížení výživného dosíci jen pořadem prava. By!o proto. stezovateluv 
návrh na snížení vyživovacích příspěvků pro manzelku zmenou na12ade' 
ného usnesení odmítnouti. Opodstatněná jest však stížnost o~led~; n~' 
zletilce neboť o výživném pro dítě jest rozhodovati v nespornem nzem. 
] e ner~zhodné, že. smírem ~rlo výživ!lé ne~!: ~ítět! ! manželce urč~no 
jednotně, jednoutretinou stezovatelovych p!!]mu, )~zto podle. dru~eho 
odstavce v § 142 obč. zák. může soud v, z~]mu .. d:~~!e kdykohy ncm!!1 
nová opatření nejsa při tom ,nikterak vazan dnve]slml soudmml nan· 
zeními, ani ú~luvou manželů. O takový případ tu jde" je~to otec t~~dí, 
že se jeho poměry podstatně z~oršily od doby ,posled?;1 up~ayy vyzlv
ného, jmenovitě jeho druhým snatke~.~ z~ozemm. d.alslho dltete. Okol
nost, že ve smíru jest stanoveno vyzlvne s~olecn.~ I. pro matku .. I pr? 
dítě, nevadí, by se výslechem stran a podobnp neZJistilo, koh~ pnp~da 
z toho na dítě. Rozhodnutí o této otázce nelze odkázali na porad prava 
z důvodu, že dosud bylo. plněno výživné k ruce manželky jednotně, ne
jsouc pro každého z příjemců zvláště děleno. Pon~yad~ první ~oud ne: 
zjistil, kolik připadá z výživného na dítě, zůstalo nzem v prve stoliCI 
kusým a neúplným (viz sb. n. s. čís. 5768). 

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

Důvody: 

Nesprávný jest ovšem názor rekursního soudu, pokud zrušil ,usne
sení soudu prvé stolice za tím účelem, by v nesporném řízení prvý soud 
zjistil kolik připadá z výživného smírem stanoveného na dítě a kolik 
na m~tku. O tom bylo by lze rozhodovati jen pořadem práva, neboť jde 
o zjišťování vůle siran při uzavírání smíru, v souzeném případě tedy 
nejen zákonného zástupce dítěte, nýbrž i manželky. O to však v t~mto 
případě nejde. Oba nižší soudy přehlédly, že se navrhovatel, otec dllka, 
ve svém návrhu ze dne 2. září 1930 nedomáhá ničeho jiného, než by 
byla nově upravena jeho vyživovací povinnost k dítku s ohledem na 
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jeho nynější hospodářské poměry. O tom může soud rozhodnouti v ne
sporném řízení po vyšetření hospodářských poměrů otce a potřeb dítka 
aniž se musí zabývati smírem, který svého času rodiče dítka mezi sebo~ 
uzavřeli (§ 142 druhý odstavec obč. zák.). Při tom nesejde na to že 
smírem bylo výživné nezletilému dítěti a jeho matce určeno jednotně 
t'7k bylo vyloženo ~ p5ldr?bně. odůvod~ěno . v. ogdobném případě 
CIS. 5.168 sb. n. s. Z tyC?Z du::.odu nelze. pn.znali uspech stížnosti opa
tr?V?'~~,. p~kud vychazl !akt~~ z .nespravneho stanoviska, že při určo
vam vyzlvneho v nespornem nzem by v tomto případě musel soud řešiti 
otázku, kolik z výživného smírem stanoveného připadá matce a kolik 
dítku. Pokud se stížnost snaží dokazovati že nová úprava výživného 
~.ítě!e n~n~.v tomto p'řípad~ v z.ájmu dítět~ podle § 142 obč. zák., jest 
JI pnsved~llI v tom~ ze otcu~ navrh patrně tento zájem nezletilého jeho. 
syna nema ?a my~h~ele, p!es to nelze přehlédnouti, ŽE' zájem ten tu 
J,:st, n~boť)es.t. zaJlste I v .~aJm~ nezletilého Jiřího K-a, by výživné pro 
neho, Jehoz vyse se mezI ucastmky stala spornou, bylo soudem přesně 
určeno tak, by se v budoucnu bez dalšího šetření mohl domáhati svého 
práva (čís. 5768 sb. n. s.). Jsou tu proto předpoklady druhého odstavce 
§ 142 obč. zák. pro novou úpravu výživného nezletilého v řízení ne
sporném a dovolací rekurs není tudíž odůvodněn. 

čís. 10930. 

Nárok dítěte proti manželskému otci na výživné, jež má otec podle 
návrhu poručenstva plniti v penězích, jest peněžitou pohledávkou ve 
s~yslu §, ~79 ex. ř. Lhostejno, že usnesení prvého soudu, vyhovující 
navrhu dltete na placení peněžitých příspěvků na výživné bylo rekurs-
ním soudem zrušeno, ' 

(Rozh. ze dne 6. srpna 1931, R I 606/31.) 

S o udp .ry.é ,s t,?1 i ~ e povolil pez!etilému dítěti proti manželské
m,u otCI k zaj1ste:l1 vyzIVneho prozalimm opatření obstavením otcova 
naroku proti. pozustalosti, po Janu, Z-ovi ?a vyplacení dědického podílu. 
R ~ k u r.s n I ~ o u d ~!lvrh zamill. O u vod y: V souzeném případě 
nejde ovsem, Jak se s!ezovatel mylně domnívá, o prozatímní opatření 
P.o r?zumu § 379 ex. L, nýbr~ o 'S~jištění jiného. nároku, nároku na vý
zlvne po rozumu § 38 I ex. L PnpuslIh lze ze v souzeném případě 
te obsahe~ s['!sů .~svědčen !. nárok,. i jeho ohro,ž.ení,. neboť jest jisto, 
ze nezlet;le p!;slusI proli stezovat~h narok na vyzivne, a· že vzhledem 
k tOI?uJ ze stezovatel prodal polovici svého domu za značný peníz a že 
tvrdl, ze z kupní ceny již nic nemá, jest odůvodněna obava zniaření 
nebo. ~nač?ého. stíže.ní uskutečnění nároku. Než nárok dědický jako celek 
nemuze byli predmetem exekuce (dvorní dekret ze dne 3. června 1846 
čís. 968 sb. z. s. a čl. VII. uvoz. zák. k ex. ř.) a lze vésti exekuci jen n~ 
Je?nothvé kusy do pozůstalosti patřící za předpokladu § 822 obě. zák. 
Predpls ten Jest vztahovati i na povolení prozatímního opatření po 
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rozumu § 402 ex. ř. Ani s hlediska.§ 75 III. dílčí, nove.ly k ~bč. :;;ák. nl?'í 
návrh na povolení zatímního opatrení v souzenem pnpade o~uv?dnen; 
Podle tohoto ustanovení mohou věřitelé zůstavitelovi, by zaJ1s~lh s~~ 
pohledávky vymoci si prozatímní opatření (§§ 379~ 38~ ex. L) t~z 
ohledně podstaty dědictví, kte!á dě~ici napad~a, a to JIŽ pred odevzda; 
ním pozůstalosti, jsou-Ii sp!neny vseo?e~ne. pr~dpoklady § 379 ,druhy 
odstavec ex. ř. Z ustanovem toho vyplyva, ze zakon ma tu na mj sli Jen 
zajištění peněžitých pohledávek, nikoli zajištění Jiných náro~ů po r~zumu 
§ 381 ex. ř., neboť tento paragraf v t1sta~oyem toll';. SIt~van nen;, am 
nemluví o zajištění "jiných nároků«, nýbr~. Jen .. o zaJlst~m "pohl~dave~«. 
Pohledávka navrhující straně dosud nepnslus~, nebot yS}lesen: prv.eho 
soudu v příčině té bylo zrušeno, a přísluší strane navrhuj1cl pro.1I odpurcl 
jen nárok na výživu, tedy jen jiný nárok po rozumu § 381 ex. r. . 

Současně s návrhem, o nějž tu jde, domáhalo se nezleti1é dí!ě placem 
měsíčního výživného V penězích .. Sou~. prvé ;;tolice .tomuto navrh,u ~y
hověl, rekursní soud jeho usnesem zrusll a ulozi! prvemu soudu, bJ dale 
jednal a znovu rozhodl. 

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

o ů vod y: 

Nelze přisvědčiti názoru soudu rekursního, že. v s.ou~eném pří1?ad~ 
nejde o prozatímní opatření p~ rozumu § ?!9 e;:. L, nyb~z o proz.ah~m 
opatření ve smyslu § 381 ex. L,. neboť vyzIV?e nezl~hl~, o J~ho~ usta
novení se žádá a které navrženym prozahmmm opatremm ma byh za: 
jištěno, má podle návrhu po~~čen~tva ~ýti plněno ~ penězích a l,ukoli 
jiným způsobem. Je proto vyzlvne penezIlou yo~ledavkou nezlet;le, m
koliv jinakým nárokem po rozumu § 381 ex. L, Jak soud reku,rsm za to 
má. Na tom nic nemění, že rekursní soud zrušil u:;ne~en~ prv!,.lh? soudu, 
jímž výživné bylo číselně určeno, neboť rozhodUJe, ze Jest ;adan~ pla
cení peněžitých příspěvků na výživné, nikoli snad, by otec. zlv~l dlte ve 
své domácnosti. V té příčině záleží jen na návrhu opatrovmkove, a proto 
nelze tvrditi, že dítěti dosud nepřísluší pen~žitá pohledávka (srv .. roz
hodnutí čís. 4470 sb. n. s.). Pokud jde o predpoklady pr.o povol~m na
vrhovaného prozatímního opatření ve smyslu § 379 e~. L, dospel ~oud 
rekursní k názoru že obsahem spisú je osvědčen I narok nezlelile na 
výživné i jeho oh;ožení. Nejvyšší soud shledává t:?to názor soudu !e
kursního, jakož i jeho odůvodnění správným a St~C.I pro!o ~ t~'? smeru 
na toto odůvodnění poukázati. Za tohoto .stav~V~cl nem pr~kazky, aby 
prozatímní opatření nebylo povoleno tak, Jak uClml soud prve stolice. . 

čis. 10931. 

K povoleni zajišťovacl exekuce (§ 370' ex. ř.) nestačí, že dlužnik 
jest neznámého pobytu a že jest stihán žalobami. 

(Rozh. ze dne 6. srpna 1931. R 1.662/31.) 
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N~vrhu na povolení ~xekuce k zajištění peněžité pohledávky s o u d 
p rve. s to 11 c e vyhovel,. ~ e k uf sní s o u d návrh zamítl. D ů· 
v o ?.y. fo.dle § .370 ex. r..lest ,t;e~a ku povolení zajišfovací exekuce 
osvegcem, ze by ]l~a~ d~~ytl penezlte pohledávky soudně přiřčené b 10 
zmareno nebo znacne shzeno. V souzeném případe' j'de k' Y '1 st b "d' , , o exe UCl na nemovl o a ne ezpecI u avane vymahající stranou ]. st ' t ' 
dlužník jest neznámého pobytu a že je stihán žaloba~i ~Yd; o~, ze 
rekursního soudu, ostatně souhlasného s ]'udl'katurou '. ?"h

e 
nazodru t" 'k 'k . , ne]vyssl o sou u 

n~~. aC1, vsa ~e .ol~ zalob p;oti dlužníku a pouhá konkurence několik~ 
ventelu k osvedcem nebezpecí ve smyslu § 370 ex ř A . " 
byt dlužníka nemůže býti tímto dúvodem poněv~dŽ nnelm~~znamhrY POt: 
výkon řádn' k ' " uze o OZll b .., e

b 
exe ducekal nekznamy p.?by! dlužníka neosvědčuje ještě ne-

ezpeCI, ze y po m a a hyne neco co by mohlo překá' ť k 
telnosti pohledávky. ' ze I vy ona-

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

Důvody: 

. Okol11;ost, ž~ p,roti dlužníkovi byly podány žaloby, neosvědču'e 'eště 
ob]ekhvm ohrozem pohledávky vymáhající věřitelky kte' .].l k 
by sta"1 k I' '''t' , ' re ovsem jma .. CI o P,ov.o en~ za]ls ovacl exekuce, jež není závislé na určitých 
pocmech dluzmkovych. Neboť z toho ieště neplynulo z'e t' t' b moh ... ťt d b' k 'k d' J ,re I oso y • ol;! ]IZ v e o o e e s o e vymáhající věřitelky sáhnouť ." 
dluzmkovo a tím ohroziti vymáhání ]'e]'í pohleda'vky S ' : n~ ]mem 
k 

'h d ' . pravny nazor re-
ursm o sou u o yYznamu neznámého pobytu dlužníkova j k 'd ' 

kladu pro povolem exekuce zajišťovací dovolací rekurs v~b~ p,r~ po 
napada. ' c ]IZ ne. 

čís. 10932. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 28. března 1928 čís 44 b ) Ut í ,. s.z.an .. 
, ,8 an~~en ~. 1 (3), zák., nevyžaduje, by trvaly výpovědní důvod ~ybrz stacI pouzltí uprazdneného bytu k účelu ]'ehož mělo b't' d y~ 

zeno výpovědí. ,y losa 

(Rozh. ze dne 11. srpna 1931, Rv 11436/31.) 

§ I ŽNjb3,i bl~ dána ,":ýpověď z bytl~ y ~0!llě ~alovaného v S. z důvodu 
nutně pr~I~~be :tal;bzak. na,o~r:dna]d" ]e>;to zalo~aný potřeboval bytu 
d d" b' ?U', o mz • ] e, omahal se zalo\:tce na žalovaném 

o ,ey~ ,am ytu tvrde, ze se zalovaný do bytu nenastěhoval O b a 
~ ~ ~ s, ~ 'OdU 1 ~ lžal?b!, ~amítly, odvolací soud mimo jiné z těchto d Ú, 
( ~, vo a e ,~1l11l1, >;e ~ro spor o znovupronajmutí ve smyslu § I 
v~~oza.~ ~ 1ch~., ~~]. mus! by ti .t:0z~odující skutkové okolnosti, pro které 

ve y a, za, ana, a ze tudlz vyklad tohoto ustanovení prvým soud-
~em, po~le n~~oz v~ spor~ nero;h~d~je, kterými skutkovými okolnostmi 
y~a potreb~ ]lm o?uvo,dnena~ nybrz ze ve sporu jest jen zjistiti účel 'e

hoz svolemm k vypovedl melo býti dosaženo, odporuje i doslovu' dit. 
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§ I (3) zák. náj. i účelu zákona, by ustan9ve~í !ohoto nebylo ,:nwžito. 
'Tomuto prvnímu názoru odvolatele nelze pnsvedclh. Ustanovem zakona 
v § I odst. (3) zák. náj. nelze ~ykládat! ~ak, že s}ovo, účel, I:ro ~teri 
výpověď byla povolena, zahrnuJe v sobe ]ednotltve duvody vypovedm. 
Zákon nevyslovuje, že musí trvati důvody výpo,":ědní" nýb~ž. výslo~n~ 
žádá jen použití uprázdněného bytu k účelu, ktereho melo byh vypovedl 
dosaženo. Tyto účele jsou v ustanovení § 1 odst. (2) čís. 10-15 zvláště 
vytýčeny a musí proto !:týti splněny. V souzeném případě byla povolena 
výpověď z důvodú § I (2) čís. 10 a 12 zák. náj. za tím účelem, by žalo
vaný pokud se týče jeho manželka (an žalovant v době ,výpov~di byl 
v K.) v žalobcově bytě mohli bydleti, pokud se tyce o byt zalob~~v SVU] 
dosavadní byt rozšířiti. Jest tudíž řešiti otázku, zda k tomuto ucelu by
dlení ve lhútě v § I (3) zák. o ochr. náj. stanovené bylo bytu použito, 
nikoliv k jinému účelu, na př. k dalšímu pronajmutí, ke zřízení skladiště, 
pro vdané nebo ženaté děti neb pod. Nebylo tedy třeba, by prvý soudce 
zvláště ze spisů o svolení k výpovědi zjišťoval, které skutkové okolnosti 
uváděl žalovaný k odůvodnění tvrzení, že bytu potřebuje pro se!:te. Tyto 
skutkové okolnosti mohou po svolení k výpovědi doznati snadno změny 
a, kdyby při žalobě ve smyslu § I (3) zák. o náj. byly všechny nezměněně 
požadovány a k nim se musilo hleděti, byl by účel zák. o ochr. náJ. na 
straně vlastníka bytu právě tak zmařen, jako na straně nájemníka, na
stane-li případ § '1 (3) cit. zák. Ostatně v řízení o svolení k výpovědi 
rozhoduje stav v době podání žádosti a tedy i změna mezi řízením na
stalá nemá vliv na posouzení, zda svolení k výpovědi má býti dáno. 
V dalším dolíčil odvolací soud, že užívání bytu žalovaným bylo trvalé. 

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

Důvody: 

Po právní stránce schvaluje dovolací soud výklad, který dal odvolací 
soud ustanovení § 1 (3) zákona o ochraně nájemníků, a neshledává 
správným tvrzení dovolatelovo, že výklad tento v souzeném případě od
poruje účelu a doslovU tohoto zákonného ustanovení. Ve svých vývo
dech otázky této se týkajících přehlížídovolatel, že účelem svolení k vý
povědi v souzeném případě bylo, by žalovaný a jeho manželka mohli 
bydleti v bytě, o který jde. Účel ten dosud trvá, neboť podle zjištění 
soudu odvolacího nemají žalovaný a jeho manželka v K. řádný, dosta
tečný a jistý byt, z čehož plyne, že dosud sporného bytu potřebují. Od
povídá proto rozhodnutí odvolacího soudu účelu, k němuž svolení k vý
povědi svého času bylo dáno. Otázka, zda jsou tu podmínky ke svolení 
k výpovědi, byla, jak soud odvolaCÍ správně vyložil, předmětem rozho
dování v cestě nesporné o svolení k výpovědi a je dotyčným pravoplat
ným rozhodnutím vyřízena. 

čís. 10933. 

K zajištění předkupního práva k nemovitosti stačí zákaz zcizení ne
movitosti a není na místě i zákaz zatižení a zastavení. 

(Rozh. ze dne ll. srpna 1931, RII 250/31.) 
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,s O ,U d p.r V, é .s tol i ce. po~oli1 k.".zaj!štění předkupního práva pro
zahmm ?patrem zakaze~ zClzem, zallzem a zastavení nemovitosti. R e
k u: s.n I s o.u d. vy~ovel r~~ur?u odpůrce potud, že zamítl návrh na 
vydam soudm zapove~l ;ahzem a zastavení nemovitosti. D ů vod y: 
Z ~§ 1973 a 1?79 ?~c. za~. nelze vyčísti, že strana, jíž přísluší osobní 
pr~vo predk~em, ma.lennarok na náhradu škody podle § 1079 obč. zák. 
a .~e se ne~uze ~omahatl prol! druhé smluvní straně nároku plynoucího 
pnmo ~ prav~ predkupního, totiž, by F v~c byla nabídnuta ke koupi a jí 
zac~~vana l~ut~ stanovena § 1075 obc. zak. Nejde tu tedy o pohledávku 
penez~tou, nybrz o nárok na ko:,ání,. po případě. opomenutí (předčasného 
prodeje) ve smyslu § 38!. ex. r. a Jest proto prípustná zápověď zcizení 
n~m?VI~ostl podl~.§ ~82 ClS. 6 ex; ř. Neoprávněný byl jen návrh na vy
dam .zakazu z~llz~m a zastavem nemovitosti, poněvadž z práva před
kupmho takovy narok neplyne a ani navrhovatel ve své žádosti ničím 
neodůvo~!,il,. proč by k ;ajištění práva předkupního bylo zapotřebí zá
kazu zallzem a zastavem nemovitosti. 

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

o ů vod y: 

Ohr?žený ,sic~. úv.odem d~vol.acího rekursu uvádí, že se napadeným 
usnese~llI12 Cll! shzen~m v cele:" Jeho obsahu a rozsahu, v provedení jeho 
napada. v~ak. usnesem.!ek~rsmho soudu jen potud, pokud byl jeho návrh 
n,,; vydam ;Z::k~zu .z,ahzem a za!tavení nemovitosti soudem rekursním za
m:tnut. Mmem stez~vatelov~?z~ ~l~díc k.ustanovení § 382 čís. 6 ex. ř. 
m~1 sou.dem rekurs!Jlm. k }aJlste.~1 J~ho predkupního práva povolen býti 
n~Jen :,~kaz ;;clzem, nybr;;l z,ahzem a zastavení sporné nemovitosti, po
nevadz Jen ~sechny tyto tn zakazy v tomto 2;ákonném předpisu uvedené 
dohr~mady J~ou s. to, .by zabránily ohrožení jeho nároku z práva před
~upm~o, nem .~pra~ne, ne~oť z, toho, že v zákonném předpisu uvedeny 
JSou ~sechny !n zpus0.t'Y zákazu k odvrácení ohrožení, neplyne ještě, že 
Jen vs~ch?y tr! tyto. zakazy dohromady jsou s to, by odvrátily ohrožení 
~ mUSI byh zaroven. pov?leny. Nehledíc k tomu, že zákazy ty uvedeny 
JSou ta~ altern~tlVI~e (~I1!v!~ ~>nebo«), rozhoduje o účelnosti zákazu po
vaha naroku?? Je~oz ~aJlst:m Jde, a proto správně rozhodl soud rekursní, 
povohv k zaJlst~m prava Rre~kupního, o něž jde, jen zákaz zcizení sporné 
nen:o'(ltosh. Zakazu zahzem a zastavení, jehož se stěžovatel domáhá, 
nem treba a n~?yl .by n.a místě, neboť právo předkupní nebrání vlastníku 
nemovlto~h sl!zen~ pravem p,redkupním, by nemovitosti nezatížil nebo 
nezastav~l, a nemuže 'proto .ani zajištění tohoto práva zákazy zatížení a 
z~stavem opodsta!ml!; Pott~b~ těchto dvou zákazů stěžovatel ve svém 
navrhu na prozahmm opa~em v souzeném případě vůbec neodůvodnil 
(§ 389 ex: r.) a)sou p~oto J,eho důvody, jimiž se teprve v dovolacím re
kursu e?tre~u techto, zakaz:,. v tomto případě snaží opodstatniti, novo
tami v nzem opravnem nepnpustnými, k nimž nelze hleděti. 
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čís. 10934. 

Nastal-Ii klid ve vymáhání pohledávek vzhledem k zahájenému vy
rovnáni nelze na věcech náležejicích dlužniku nabýti soudcovského 
práva ;ástavnlho nebo uspokojovacího do doby, dokud nebude veřejně 
oznámeno usneseni, jimž se vyrovnací řízeni prohlašuj~ za skončené. 
To plati i tehdy, bylo-Ii vyrovnání zahájeno podle vyrovnaclho řádu 
platného na Slovensku. 

(Rozh. ze dne 19. srpna 1931, R I 240/31.) 

K návrhu vymáhajícího věřitele ze dne 15. září 1930 povolil s o u d 
p r v é s tol i c e exekuci, rek u r sní s o u d exekuční návrh za· 
mítI. D ů vod y: V exekučním návrhu bylo tvrzeno, že o jmění strany 
povinné bylo za sporu zahájeno na Slovensku vyrovnací řízení a že 
vyrovnání bylo 21. května 1930 potvrzeno. Podle § 10 vyr. ř. v českých 
zemích platného nemůže býti ode dne zahájení vyrovnacího řízení na 
hmotných věcech dlužníka nabyto soudcovského práva zástavního neb 
uspokojovacího. Že věc jest posuzovati podle předpisů zde platných, 
třebaže se vyrovnání vede na Slovensku, vyplývá z ustanovení čl. XVII. 
zákona ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n. Strana vymáhající. ne
tvrdila ani neosvědčila, že schvalující usnesení nabylo již právní moci 
a že vyrovnací řízení bylo již právoplatně skončeno a vyplývá naopak 
z příloh rekursu, že krajský 30ud v Bratislavě usnesením ze dne 21. 
května 1930 schválil vyrovnání, podle něhož dlužník měl zaplatiti věc 
řitelům 46% ve třech splátkách, prvou ve výši 15% dne 7. června 1930 
(v době, kdy exekuční titul nebyl ještě ani doručen), a to pod ztrátou lMt 
a pod následky obživnutí původních pohledávek při nezaplacení kvoty do 
osmi dnů po její splatnosti (která tu nastala až 25. září 1930), a z dal
šího potvrzení téhož soudu ze dne 4. října t. r. vyplývá, že do toho dne 
právoplatné usnesení o schválení vyrovnání ještě nebylo vydáno. 

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

Důvody: 

Podle exekučního návrhu, došlého na soud dne 15. září 1930, bylo 
o jmění povinného dne 5. února 1930 zahájeno vyrovnací řízení a nastal 
tím klid ve vymáhání pohledávek. Plenárním usnesením ze dne 6. správně 
8. listopadu 1927 pres. 758/25 (sb. n. s. čís. 7485) vyslovil a zevrubně 
odůvodnil nejvyšší soud, že, nastal-li klid ve vymáhání pohledávek po
dle § 10 (1) vyr. ř., nemůže na věcech dlužníku náležejících býti nabyto 
soudcovského práva zástavního neb uspokojovacího do doby, dokud 
nebylo veřejně oznámeno usnesení, jímž se vyrovnací řízení prohlašuje 
podle § 55 vyr. ř. za skončené. Stejná ustanovení, jako §§ 10 (1) a 55 
řádu vyrovnacího, zavedeného cís. nař. ze dne 10. prosince 1914, čís. 
337 ř. zák., obsahují také §§ 18 ods!. (I) a 55 vyr. ř. slov. Co výše uve· 
deno, platí tudíž i tehdy, když vyrovnání bylo zahájeno podle vyrovna, 
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cího řádu slovenského, jak tomu jest v tomto případě. Bylo proto na vy
máhající věřitelce, by v exekučním návrhu udala (§ 54 prvý odstavec 
čís. 3 ex. ř.) a dokázala (§ 55 druhý odstavec ex. ř.) nejen, že vyrovnání 
bylo soudem schváleno, nýbrž i, že ukončení řízení bylo vefejně ozná
meno, což se podle příslušného vyrovnacího spisu krajského soudu v Bra
tislavě stalo teprve dne 6. prosince 1930. 

čís. 10935. 

Do usnesení rekursního soudu, jímž bylo změněno usnesení prvého 
soudu, zrušující rok k výkonu vyjevovací přísahy vzhledem k podané ža
lobě podle § 35 ex. ř., v ten smysl, že se rok k výkonu vyjevovací pří
sahy nezrušuje a soudu prvé stolice ukládá, by ve vyjevovacím řízeni 
proti dlužníku pokračoval, jest přípustným dovolací rekurs dlužníkův. 

(Rozh. ze dne 19. srpna 1931, R II 128/31.) 

K žalobě o nepřípustnost exekuce zrušil s o udp r v é s t o I i c e 
rok nařízený k vyjevovací přísaze. Rek u r sní s o u d změnil napa
dené usnesení v ten rozum, že se rok nařízený k vyjevovací přísaze ne
zrušuje, a uložil prvému soudu, by pokračoval ve vyjevovacím řízení 
proti dlužníku. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu a uved1.v otázce, 
o niž tu jde, v 

důvodech: 

Dovolací rekurs jest přípustný přes to, že v důsledku rozhodnutí 
soudu rekursního musil by býti položen rok k vykonání vyjevovací pří
sahy. Příslušné usnesení prvního soudu nemohlo by ovšem býti napa
deno zvláštním rekursem (§ 66 ex. ř.). Ale o to tu nejde. Dlužnice si stě
žuje do toho, že rekursní soud nařídil, by bylo pokračováno ve vyjevo
vasím říze?í, kte!.é jest so.učás.tí exekučního řízení, a V té příčině není jí 
odnato pravo shznosh, trebaze usnesení rekursního soudu v sobě ob
sahuje též příkaz, by byl nařízen rok k vykonání vyjevovací přísahy. 

čís. 10936. 

o návrhu na svolání schůze konkursních věřitelů rozhoduje kon
kursní komisař. 

Rozhodl-li konkursní soud o věci, o níž měl rozhodnouti konkursní 
komisař, jde o zmatek podle § 477 čís. 2 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 22. srpna 1931, R II 251/31.) 

Úp~dk?ví věřit~lé navrhli, by byla svolána schůze věřitelů. Úpadkový 
kom!sar v?ak. schll;! n~svola!, nýbrž předložil. věc úpa d k o v é m u 
s o u d ll, lenz zamJtl navrh llpadkových věřitelů. Rek u r sní s o u d 
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zrušil napadené usnesení a uložil úpadkovému komisaři,_ by vyčkaje. pra
vomoci, rozhodlo návrhu věřitelů na svolání schůze. ~ ~ v o ? y: ~pad_
kový soud nebyl oprávněn rozhod.no!"ti, neb~ť o SVOI3'111 schuze ventelu 
má rozhodnouti podle ~ 91 ko~k: r. upadko~y ko~~sar. Vzhledem k }orrm 
jest napadené US?:,se111 zmatecnY?1 a ~ylo Je z~uslh. (§ 79 k~n~. ~. VIZ 
Bartsch Komentar ke konkurs111mu radu). Zaroven se uklada upad
kovému' komisaři, by v oboru své působnosti rozhodlo návrhu na svo
lání schůze věřitelů. 

N e j vy Š ,š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu správce úpad
kové podstaty. 

Dúvody: 

Podle § 79 (2) konk. ř., zavedeného císařským nařízením ze dne 10. 
pf(}since 1914, čís. 337 ř. zák. a přicházejícího l? ještě v ú~ahu, ,jenž se 
ostatně plně kryje s predpisem § 77 (2) konk. r., zavedeneho zakonem 
ze dne 27. března 1931 čís. 64 sb. z. a n., řídí konkursní komisař kon· 
kursní řízení jako sam~soudce a jako takovému příslušejí mu zejména 
veškerá soudní opatření a rozhodnu!í, která, nejsou konk,ursn,ím. !ád!,m 
vyhrazena konkursnímu soudu (se~atu). Otazka) z~a vec nale!! R~ed 
samosoudce či před senát není vsak podle ustalene praxe nelvyss!ho 
soudu otázkou příslušnosti sou,du, nýbrž ~tázkou jeh~ obsaz~ní (sr~~. 
sb. n. s. 6044). Rozhodl-li tUdlŽ konkursn! soud (senat) o veCI, o mz, 
jak sám dovolací rekurs připouští a jak podle § 91 (I) uvedenéh? kon
kursního řádu není pochybné, měl rozhodnouti kqnkursní komisar Jako 
samosoudce nebyl rozhodující soud řádně obsazen, což ovšem zakládá 
zmatečnost 'tohoto rozhodnutí podle § 477 čís. 2 c. ř. s., jak správně 
uznal rekursní soud. Dovolací rekurs jest nedůvodný a nebylo mu proto 
vyhověno, přičemž se k jeho vývodům ještě podotýká, že nejvyšší soud 
za vylíčeného stavu věci nemohl se obírati otázkou, je-li usnesení kon
kursního soudu věcně správné. 

čís. 10937. 

Zavázal-li se povinný soudním smírem dojednaným určitého dne, že, 
dokud se nezmění poměry, bude platiti na výživu určitý peníz m~lčně 
bez bližšího určení dospělosti splátek, měla nastati a nastala dospelost 
jednotlivých' splátek vždy prvébo dne každého následujíclho měsíc~ 
Z takového exekučního titnlu lze seznati čas plnění ve smyslu § 7 ex. r. 

(Rozh. ze dne 27, srpna 1931, R I 711/31.) 

Na základě soudního smíru povolil s o udp r v é s tol i c e exekuci 
k vydobytí výživného. Rek u r sní s o u d exekuční žádost zamítl. p ů -
vod y: Stěžovatel opírá stížnost o to, že so~d~í smír ze, dne 17. unor~ 
1920 neobsahuje obvyklou doložku o exekucmch sankclch am pantm 
lhůtu takže není exekučním titulem podle § 1 čís. 5 ex. ř. Ve spisech jest , 
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uveden ~ závazek ~P?vinné stra.n~~ t~kto: "otec dítěte se zavazuje, dokud 
se pomery nezmem, platItI meslcne na nezl. 500 Kč na výživu a 40 Kč 
na věno«. Smír byl soudem usnesením ze dne 18. února 1920 ohledně ne
zletilce opatrovnicky schválen. Podle § 7 prvt ?dstavec ex. ř. smí býti 
exekuce povolena jen, lze-Ir seznatI z exekucmho titulu kromě osoby 
toh?, ~do jest op,rávněn a zavázán, také předmět, objem a čas dlužného 
pinem ~ v d~uhem odSt~V~l to~ot? paragrafu jest zdůrazněno, že před 
uplynutrm .I~uty ,~ro pinem urcene v rozsudku nebo v jiném exekučním 
trtul~ r:;emuze bY!l ,exekuce P?volen~. Z toho plyne, že lhůta k plnění 
mU~l bytr v exekucmm trtulu vyslovne stanovena a že soudní smír v němž 
~em stanovena doba dlužného pl~ěr:;í, není exekučním titulem. 'Nestačí, 
ze ~l l' lze ~n~d z, obsahu exekucm~o titulu domysleti. Nebyla-li doba 
dluzneho pln~m sml~em.u~tanoyena vubec, nelze ani způsobem § 7 druhý 
o~stavec e~. r. prokazatI, z.e ~uta tato uplynula. Na zákonné doplňující 
predpl~y (j~ko § 1418 0Jc. zak.), nelze bráti zřetel, poněvadž exekuční 
tItul ma byy vyzbroj~n vs~ml formálními náležitostmi, jak jsou obsaženy 
v § 7, ex. ,r. a nesml y ~echto smírech vykazovati pochybnosti. 'Ovšem 
souslm sm~r je~t exekucmm titulem podle § 1 čís. 5 ex. ř. a nevadí že 
v nem nem zmlllky o vykonatelnosti. ' 

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

Důvody: 

Jest pr,avda! že podle § 7 (1) ex. ř. smí býti exekuce povolena, lze-li 
z e~ekucmho !ltuluvosezn~ltr ,zejména i ~as dlužného plnění. Ale potud 
ne~l v sou~enem pnpa~e ;<avady, n!,bot, zavázal-li se povinný soudním 
smlfem dOjednanym urclteho. dne, ze, dokud se poměry nezmění bude 
n~ svou nez!~~r1ou d5er~ plat~tI 500 Kč měsíčně na výživu a 40 Kč na 
veno ~ez )hZSlho !1fC~m .d?spelostr těchto splátek, není vzhledem k usta
novely [J,!lli. obc',zak. j!~ podle ,obsahu smíru nejmenší pochybnosti, že 
do~p~lost lednot!~vych spl~tek mela nastati a nastala. vždy prvého dne 
kazdeho na~leduJ1clho m~slce. Rozhodnutí čís. 6302 sb. n. s., jež rekursní 
s?ud patrne na ~mysh mel, tu nedopadá, neboť praví jen, že nestačí, že 
Sl lze do~u,l?lnem :- jeho, obsahu domysliti, av.šak věc je tu jiná, ježto 
do?a l?ln~m jest urcena zakonem, § 1418 obč. zák. Není proto správný 
pravm nazor rekursního soudu, že doba dlužného plnění smírem není 
stat;0ven~, a bylo pro!? ,dovolacímu rekursu vyhověno a obnoveno usne
sen~ l?rv.eho soud~,. pn cemž se ~. výv.~dům ,rekursu povinné strany po-
90týka, z!', pro~laslly-h strany pn smlrovaClm roku, jak se ohledně vý
ZlV~ a ver:;a ~v~ ~e.zletilé dc~ry dohodly, jde o soudní dohodu povahy 
majetkopravm, jez jest exekucmm titulem podle § 1 čís. 5 ex. ř. 

čís. 10938: 

Bylo-li poru~~n~h;o poruče!1skýnt soudem vyzváno a zmocněno k ve
den! ~poru. o zjts~en~. nemanzelského otcovství, netřeba ještě zvlášť 
osvedcovah právm zajem (§ 228 c. ř. s.) na zjištění sporného poměru. 
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Spor o zjištění nemanželského otcovství nelze oceniti podle § 500, 
třetí odstavec, c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 28. srpna 1931, Rv 1 1/31.) 

Za řízení o žalobě na uznání nemanželského otcovství žalující dítě 
dne 26. dubna 1930 zemřelo. Pro ce sní s o u d l' r v é s tol i c e 
rozsudkem ze dne 26. května 1930 uznal podle žaloby. O d vol a c í 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: K odvolacímu ~ův?du 
nesprávného právního posouzení věci teprve při ústním odvolaclm jed
nání právním zástupcem odvolatele v tom směru uplatňovaném, že hledíc 
k úmrtí děcka dne 26. dubna 1930, není tu zájmu na určení podle § 228 
c. ř. s., jest podotknouti, že nelze k důvodu tomu podle § 483 prvý ?d
stavec druhá věta c. ř. s. přihlížeti, ježto odvolacím důvodem bylo Jen 
nesprávné posouzení věci bez bližšího označení, o jaké nespráv,~é. po
souzení jde. Ani z jinakého obsahu písemného odvolání nelze VyC1Str to. 
co právní zástupce teprve při ústním odvolacím jednání uplatňoval. t:J~ž, 
nehledíc ani k tomu, podotýká se, že tu byl zájem poručenstv~ dltet~ 
a že žaloba byla podána k poukazu poručenského soudu, ta~~e n<:m 
zapotřebí dokazovati zájem p3dl~ § 228 c; ř: ~. Por~č~n~tvo d~tete ~elo 
zajisté i nadále zájem na urcem otcovstVl, lezto Zjlstem to Jest pred
určujícím pro případné nároky na výživu posk~tov~nou ~ěck~ (§, 1042 
obč. zák.) a pro eventuelní nároky na pohrebne decka, jehoz dedlcem 
jest nemanželská matka, a posléze též pro její eventue1ní nároky podle 
§ 167 obč. zák. 

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

Důvody: 

Výtka, že se napadený rozsudek nezabývá s uplatněným odvolacím 
důvodem nesprávného právního posot;zení yěci, jest)ichá, ne~oť :~dvo: 
lací soud přihlédl i k tomuto odvolaclmu duvodu, pn odvolaclm nZ~11l 
provedenému a jím se v rozsudku obírá. Též právní názor odvolaclho 
soudu že nebylo třeba, by žalobce zvlášť dokazoval právní zájem na 
tom, by jeho právní poměr k žalovanému byl co nejdříve na jisto po
staven (§ 228 c. ř. s.), když poručenstvo bylo poručenským soudem 
vyzváno a zmocněno k vedení sporu o zjištění otcovství a tím právní 
zájem na zjištění sporného poměru (otcovství) osvědčen, souhlasí s ustá
lenou judikaturou nejvyššího soudu (srovnej sb. n. s. 1943. Stejně neuve
řejněné rozhodnutí Rv I 309/29), což platí i tenkráte, když původní 
žaloba, domáhající se výroku o uznání otcovství i výroku o plnění vý
živného, byla za spom omezena jen na onen výrok. Dovolání není dů
vodné a nemohlo míti úspěch. K výtce dovolací odpovědi, že předmět, 
o němž odvolací soud rozhodl, bylo oceniti na 2.000 Kč (§ 500 odst. 3 
c. ř. s.) ,jest podotknouti, že jde o žalobu o status, který nelze oceniti 
(§ 303 obč. zák.). 60 

Civilní rozhodnutí XUI. 
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čís. 10939. 

Předpisu § 57 vyr. ř. v doslovu čl. 1110 zákona ze dne 26. dubna 1923, 
čís. 99 sb. a n., nelze použíti obdobně pro vnucené narovnání v úpadku. 

(Rozh. ze dne 29. srpna 1931, R I 554/31.) 

Dlužník nezapravil první kvotu splatnou podle nuceného narovnam 
v úpadku. K návrhu vymáhajícího věřitele povolil s o udp r v é s t o
l i c e exekuci k vydobytí celé pohledávky. Rek u r sní s o u d po
volil exekuci jen k vydobytí splatné vyrovnací kvoty. D ů vod y: 
V čase podání exekučního návrhu, dne 7. února 1931, byla splatná jen 
první kvota ve výši II % uznané pohledávky 5684 Kč, tedy kvota ve 
výši 625 Kč 24 h, a jen pro ni podle obsahu exekučního titulu mohla 
býti exekuce podle §§ 54 a 55 ex. ř. povolena, kdežto ohledně zbytku 
5058 Kč 70 h měl prvý soudce návrh zamítnouti proto, že další částky 
34% vyrovnací kvoty v nuceném vyrovnání věřiteli přijaté nebyly dosud 
splatné, zbytek původní pohledávky ve výši 66% úpadce pak není vůbec 
povinen platiti. Neprávem a proti zákonu tvrdí vymáhající strana v exe
kučním návrhu, že činí exekuční návrh proto, že kvoty nebyly dodrženy, 
čímž Se asi chce odvolati na ustanovení § 57 vyr. ř., podle něhov po
zbývá vyrovnací dlužník nároku na slevu a jiné výhody z vyrovnání, ne· 
splní-li v čas a plně potvrzené vyrovnání. Ustanovení toto však neplatí 
pro případ uzavření nuceného vyrovnání v úpadku, neboť podle § 156 
konk. ř. v takovém případě soudně potvrzeným nuceným vyrovnáním 
se úpadce sprošťuje závazku svým věřitelům dodatečně nahraditi scho
dek jejich pohledávek, který tito utrpí, nebo jinak poskytnuté výhody, 
a to bez ohledu na to, zda na řízení konkursním nebo na hlasování o vy" 
rovnání měli účast nebo proti vyrovnání hlasovali nebo zdali jim vůbec 
hlasovací právo nebylo přiznáno. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího 
věřitele, 

a to 

s poukazem ke správným v podstatě důvodúm napadeného usnesení, 
k nimž se vzbledem k vývodúm dovolacího rekursu ještě dodává, že pa
mětní spis k cís. nař. ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák. mohl se 
přirozeně zabývati vztahem §§ 57 až 59 'lyr. ř. k §§ 158, 161 a 162 k. ř. 
jen bez ohledu na poslední větu § 57 vyf. ř., podle níž, jest vyrovnání 
zmatečným i tehdy, nesplní-li dlužník včas a plně potvrzeného vyrov
nání, poněvadž touto větou byl § 57 vyf. ř. doplněn teprve čl. !ll zákona 
z 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n. Předpisu § 57 vyr. ř. v tak doplně
ném doslovu nelze použíti obdobně pro nucené vyrovnání v úpadku. 
§ 157 k. ř. naznačuje, jak lze splnění vnuceného vyrovnání zajistiti. 
Z toho vyplývá, že konkursní řád s nesplněním vnuceného vyrovnáni po
čítal, aniž k němu pojil důsledky zmatečnosti vyrovnání, zákon čís. 99/ 
~ 923 pak. se omezil jen na doplnění § 57 'lyr. ř. a neupravil obdobně 
~ 158 k. r. 
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éís. 10940. 

N základě účetního nálezu vojenské pensijní Hkvidatury ~~!ádaií: 
cího ~áhradu přeplatkú zaopatřovacích požitM, lze, o~e dne ,uctnnOs1;1 
zákona ze dne 8, července 1930, čís, 130 Sb. z. a n. vesh soudm exekUCI. 

(Rozh. ze dne 3. září 1931, R I 392/31.) 

Na základě účetního nálezu vojenské pensiJní likvidatury povoli~ 
s o udp r v é s tol i c e československému eraru exekUCI k vyd~by~ 
přeplatků zaopatřovacích Qo~it~ů. R e k}\ r s ~ í s o u d e~e~učll1 ~avr _ 
zamítl. D ů vod v: Exekucm rad vypocetl vseehny ex~~uc;\l l!t~IJ. Ne 
lze-li určité veřejné listiny nebo spisy, kterým ve. ~~lastmch z.al;onech 
a nředpisech nikoliv proc~~ní~o obsahu byla P~opu]~en.a e:;ekl:1cm moc: 
podřaditi pod tituly vypocltane v §§ 1 a ~ ex; r., z~stavay pre~ to na 
dále v platnosti jako exekuční titu,ly. N~m, \sak zakonneb? pled~\su, 
podle něhož účelní nálezy vojenske p.~nsl.lm hkvldatury ma]! plahl! ]~ko 
exekuční tituly. Účetní nález nelze pocltal! ~m mezI :o~hodnutr spravn:ch 
úřadů nebo jiných kompetentních verclnych. organ~ o .soukr~moprar 
ních nárocích uvedených v § I čís. 10 eX. r., poneva~z nelae .pod e 
účetního nálezu o soukromoprávní nároky a k roz~o~nutlln,,: § I C\~,l O 
ex. ř. uvedeným lze počítati jen nálezy ° nahr.ade ~kody urady staleho 
vojska vydané cestou správní, jimiž byla vo]enska. os. oba ~~so.u~en~ 
k náhradě škody z porušení služební pOV1l1',l0~t1. . lehkoz ,tudlZ reeeny 
účelní nález nepřichází v úvahu, bylo exekucm navrh zamltnoutl. 

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

Dúvody: 

Jde o exekuci na základě účetního nálezu voj~nské pens!jní likvida
tury, jímž byla povinnému předepsána náhrada preplatku vOJens~ych za
opatřovacích požitků (§ 26 zákona z~ dne 22. prosl!:<;e ! 924, CIS. 288 
sb. z. a n.). Až db zákona ze dne 8. cervence 193~, CIS. 130 sb. z; a n. 
nebyly lakové nálezy exekučním titulem pro soudm exel~uc~, protoze ~e
bylo zákonného ustanovení, jímž jejich exekuce byla pndelena soudy,!! 
(§ 1 čís. 12 ex. ř., rozh. čís. 5543, .5861 sb. n. s). Tent? stav se z:neml 
zákonem čís. 130/30, neboť podle cl. Vl t?hoto za~on~ JSO,l1 ~oudn!. exe; 
kucí vykonatelna pravoplatná rozhodn~h, a opatre~\ , statmeh ur,:d~ 
správních, jimiž se ukládá peněžité .pl~e~1 nebo, ~yd,am :novlt~ch 'Cen, 
a to i když není soudní exekuce pnpustena zvlastmltl zakonnym pred, 
pise~. Nález vojenské pensijní likvidatury" ukládají~í n~~radu pře
platků zaopatřovacích pOžitkú, jest rozhodnuhm ,spravmho u:adu podle 
řečeného ustanovení ;..ákona čís. 130/30 (vIZ duvody vladmho navrhu 
tohoto zákona, tisk poslanecké sněmovny 1685) a je~to nál~z, o j:hož 
exekuci v projednávaném případě jde, jest podl,e dolozky k ne.mu pnpo
jené pravoplatný a vykonatelný (§ 54 posledm odstavec ex. r.), nebylo 

60" 
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důvodu by návrhu na povolení jeho exekuce nebylo vyhověno. Změnil 
tudíž r~kursní soud povolující usnesení prvního soudu a zamítl návrh ne
právem. 

čís. 10941. 

Uznání dluhu může se stati nejen výslovně, nýbrž i mlčky. 
Postoupený dlužník, jenž, byv zpraven o postupu, zaplatil bez vý

hrady postllpníku postoupenou púhledávlm, uznal proti postupníku pú
hledávku za správnou a nemůže na bezelstném postupu/ku požadovati 
vrácení zaplaceného peníze jako nedluhu z důvodu § 1431 obč. zák_ 

(Rozh. ze dne 3. září 1931, R I 663/31.) 

firma B. byla pojištěna u žalující pojišťovny proti požáru. Dne 18. 
prosince 1928 vypukl u žalované firmy požár. Přípisem ze dne 21. února 
1929 vyrozuměl berní úřad žalobkyni, že mu firma B. postoupila 
80.000 Kč z pojištěné sumy za požární škodu. K naléhání firmy B. 
vyplatila pojišťovna dne 6. dubna 1929 bernímu úřadu 80.000 Kč. 
Ježto při likvidaci škody učinili společníci firmy B. nesprávné údaje, 
domáhala se žalobkyně na československém státu zaplacení 80.000 Kč. 
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 rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by 
ji, vyčkaje pravomoci znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Vy
chází-li se z toho, že mezi stranami šlo o postup, nelze sdíleti právní ná
zor, 'že by žalovaná strana nebyla obohacena, ukáže-li se, že platila, co 
nebyla povinna, domnívajíc se mylně, že povinna k tomu jest, neboť 
práva přejímatelova jsou co do postoupené pohledávky táž, jako práva 
postupitelova (§ 1394 ob1'. zák.) a smlouvou o postup vzniká nový zá
vazek jen mezi postupitelem a příjemcem pohledávky, nikoli však mezi 
tímto a převzatým dlužníkem (§ 1395 obč. zák.). Z toho jest podle 
§ 1396 obč. zák. jediná výjimka; dlužník jest povinen uspokojiti přejí
matele dluhu jako svého věřitele, uznal-li pohledávku proti bezelstnému 
příjemci za pravou. Názor soudu prvé stolice. že uznání to spočívá v tom, 
že žalující strana bernímu úřadu zaplatila postoupených 80.000 Kč, jest 
právně mylný. Uznání podle § 1396 obč. zák. předpokládá u uznávají
cího úmysl, uznáním založiti samostatný důvod obligační. Takovéto 
uznání se ovšem může státi jako každý jiný projev vůle nejen výslovně, 
nýbrž i mlčky. Než to, že dlužník pohledávku platí, nelze považovati za 
uznání, jež má na mysli § 1396 obč. zák., poněvadž dlužník neměl úmysl 

. založiti nový důvod obligace, nýbrž naopak jeho úmysl směřoval k to
mu, by placením přivodil zánik obligace. Placení nemůže překážeti to
mu, by žalující neuplatňovala své nároky na vrácení placeného, pokud 
by je opírala o okolnosti, které seznala teprve po placení, neboť placení 
lze vykládati podle pravidla § 863 ob1'. zák. jen za vzdání se takovýcb 
námitek, které platícímu v době placení byly známé, nikoli však za 
vzdání se i takových námitek, o kterých v době placení nevěděl. Na·· 
stal-li, jak strany doznaly, postup pohledávky, konala žalující strana 
placení na svůj dluh z pojišťovací smlouvy, byť i domnělý, nikoli na 
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dluh firmy B. na dluh daúový, a pro otázku obohacení přicházj v úyahu 
'en, zda stát~ pohledávka z pojišťovací sml~uvy proh stran.e ~rave~ 
bříslušela čili nic. Ježto soud prvé stolice v. dusledku sveho 'pravmh?~a
zoru neprováděl žádné důkazy, ač strana zalovana m:mo .~b~ah popslo
vací smlouvy a postup 80.000 Kč okol!'osh 8tra~?U ~aluJ:cl ~ oduvod
nění žalobního nároku přednesené poprela, Jest r}zem. neul?l!,e, lak ~o 
strana žalující vytýká. Neoprávněnou lest vsak vyt~a zalUJ1Cl st~any, ::e 
jest v rozporu se spisy tvrzení soudu prve stohce, ze nebylo popl~no, ze 
berní úřad přijal placení 80.000 Kč be~els,tně, neboť v torr: smeru ne
bylo vysiovného popření a pouhé nepop;e1.11 po~le povahy veCl by:o l:~ 
považovati podle § 267 c. ř. s. za doznam. Ovse;n ~elze za to mill} ,~~ 
placení bylo konáno žalující stranou na dluh d.apovy. fIr.my B., ,ny~,z 
jak uvedeno, na dluh strany žalující. Nelze sme~ov~~1 .otazkt; pravnlho 
důvodu postoupené pohledávky a dluhu strany zalu]lcl s o!azkou vza
jemného plnění poskytnutého státem za postoupenou pohledavku. 

N e j vy Š š í s o u d .~rušil papad~!,é usne~e~í a vrátil věc údvol.a. 
címu soudu, by o ní po pnp~dnem dalsl;n ]:dnam znovu rozhodl, neprl
hlížeje k tomu, co mu bylo duvodem zrtlsem. 

Důvody: 

Stěžovatel nemá pravdu, dovozuje. že v souzené věci šlo o pOllk~zku 
(asignaci, §~ 1400 a násl. obč . .zák}, Ne??~ ve sporu nebylo. vub.ee 
tvrzeno, že firma B. p0?ckázala zalUl lel ?Ollsto~nu, ~Y. ~aplaÍ11a zal?va.
nému eráru (bernímu uradu) 80.000 Kc,. am ze ,PO.1lstoV~.': yrohlasl1a 
k eráru, že poukázkU ořijímá, a nebylo 111C takoveho ~m Z]lsteno. Za to 
přednesly strany souhlasně, že dopisem ze dne 21. uno!a 1929 vyroz
uměl berní úřad - patrně žalující pojišťovnu -, že mu firma B. d!"e 12. 
11nora 1929 z pojištěné sumy za požární škodu postoupila castku 
80.000 Kč. Test proto souhlac,iti s odvolacím soudem, že šlo ,o postU!?, 
nikoliv o poukaz (asi1maci). Přisvědčiti jest však práv!,ímu paz?rtl sj~
žovatele a sondu prvé stolice, odvolacím soudem mylne poplranen:u" ze 
žalující pojišt'ovna tím, že, byvši o postupu části po~!edavky, o mz Jde? 
řádně zpravena, bez výhrady zaplatila postoupenou castku, uznala 'prali 
bernímu úřadu jakožto postnpníkn, jehož bezel~t!,ost nebyla y prve S}~
lici vůbec brána v pochybnost, pohledavku ve }ys; 80.000,l,<c za .spla.
nou a že proto, hledíc k ustanovení § 1396 obc. zak., ,nemuze na zalov~
ném požadovati vrácení tét~ částky tako nedl~h',1 z duvod~.§ 1~31 .obc. 
zák. Odvolací soud správne uv~dl, z~ se .uz~am ~luhu muz; s!aÍ1, ]ak~ 
každý jiný projev vůle, nejen vys1~vne, ~yh:z I micky. Neb'?,! z~kon v te 
příčině nestanoví výjimku z pov~ec~ne zasa~y, § 863 obc. zalL a am 
z povahy uznání podle § 1396 obc. zalL takova 3chylka n~plyne·v ~Ie ne
právem odvolací soud má, za to, že nelze povazov~tl to, ze dluzmk be~ 
výhrady zaplatil postupmku postoupenou poh!edavku,. l?odle okoln?sli 
případu za uznání, jež v duchu § 1,396 obc. z:;k. vyl',1cu]~, hy ,se plat:e 
napotom mojll domáhati ~a bezelstne~ pos!~pmku v:acen~ z d~v~du, ze 
nebyl dlužen, což odvolacl soud mylne poplra proto, ze pry uzna111 podle 

, 
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§ 1396 obč. zák. předpokládá u uznávajícího úmysl, uznamm založiti 
samostatný důvod obligační, kdežto zaplacení dluhu se neděje v úmyslu, 
by tím byl založen nový dúvod zavazovací, nýbrž jen v úmyslu, by bylo 
přivoděno zrušení závazku. Praví-li § 1396 obč. zák v druhé větě, že, 
Uznal-li dlužník postoupenou pohledávku proti poctivému příjemci za 
pravou, jest zavázán uspokojiti ho jako svého věřitele, jest z toho usu
zovati, že tím spíše jest vyloučen nárok na vrácení, když dlužník poStoll
penou pohledávku skutečně zaplatil bezelstnému postupníku; vždyť ne
lze toto jednání podle zásad poctivého právního styku vyložiti jiuak, než 
že tím k postupníku uznal správnost pohledávky. Při tom se ovšem ne
smí lpěti na doslovu zákona, ní'brž jest vyšetřiti jeho pravý smysl a do
sah. S toho hlediska je důležité, že ustanovení druhé věty § 1396 obč. 
zák zřejmě sleduje účel, by v zájmu bezpečnosti právních styků bvl 
chráněn bezelstný příjemce pohledávky proti případnému bUdoudnlu 
popření závaznosti dlužníkem, když tento sám svým vlastním přičiněním 
vzbudil yebo utvrdil u příjemce dúvěru v pravost postoupené pohle
dávky. Ze tento dúvod platí nejen v případech, jež § 1396 obč. zák po
dle svého doslovu v prvé řadě má na mysli, kde skutečnost zakládající 
uznání postoupené pohledávky předchází plnění závazku a kde uznání 
jest samostatným důvodem zavazovacím bez ohledu na jsoucnost oné 
pohledávky a na námitky dlužníku proti postupiteli snad příslušející 
nýbrž že týž dúvod neztenčenou měrou dopadá i tehdy, byl-li dluh 
uznán jeho zaplacením, 1. j. zahrnuje-li placení v sobě uznání - což má 
v zápětí, že jest kondikce vyloučena, poněvadž podle zásady § 1396 
obč. zák. placením samotným se uznává, že závazek k placení (plnění) 
jest po právu, nebo-li v plnění jako uznání závazku jest zároveň obsa
žen též důvod plnění, je zřejmo zejména tehdy, byla-li - jako v sou
zeném případě - pohledávka postoupena na úhradu postupníkovy po
hledávky ~a p~st~pite!em; V ~akovém případě múže postupník, jemuž 
postouneny dluzmk, byv radne zpraven o postupu, bez výhrady zaplatil 
postoupenou pohledávku, vším právem předpokládati že věc byla za
placením konečně vyřízena, a nemusí se dále starati o' osud své původní 
pohledávky, která právě postupem měla býti zapravena. Kdyby pak DO

stoupený dlužník, snad teprve po letech, mohl uplatniti, že omylem ~a
platil něco, co nebyl dlužen, a žádati vrácení toho, co plnil, mohlo by se 
"!ladno státi, že se púvodní postupníkova pohledávka za postupitelem 
mezi tím stala nedobytnou, zanikla promlčením a pod., a tvrzený omyl 
plátcúv, jenž je předpokladem nároku podle § 1431 obč. zák. by pak 
byl na úkor hezelstné třetí osobě, což by nebylo lze uvésti v ;ouiad se 
zásadou bezpečnostního právního obchodu, jež došla výrazu nejen v usta
novení § 1396 obč. zák, nýbrž i na mnoha jiných místech téhož zákona. 
Proto je v takovém případě kondikce proti bezelstnému postupníku vy
loučena přes povšechně stanovenou totožnost práv a závazkú postu
pItele. a postupníka (§, 13?5 obč. zá,k, je}rož výiÍf"kou jest právě předpis 
druhe vety § 1396 obc. zakl, Jakoz I pres to, ze zákon (§ 1431 obč. 
zák) jinak spíše usnadňuje uplatnění nároku na vrácení toho co bylo 
omylem plněno na neexistující dluh. V tom je rozdíl mezi případem 
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§§ 1431 a 1396 obč. zák., že tam příjemce obdržel plat, na nějž neměl 
právo, nedluh, jenž placením nestane se dluhem, kdežto zde obdržel 
plat, na který právo měl, tedy dluh, který placením tím zaniká, takže onde 
nejde, tuto však jde o bezpečnost právního obchodu, která právě jest 
dúvodem ustanovení § 1396. Ze si žalovaný jako postupník počínal ob
myslně, by od žalující pojišťovny dosáhl plnění, tato v řízení před sou
dem prvé stolice, jak již uvedeno, netvrdila a netvrdila ani že tu byly 
předpoklady, za nichž by mohla podle §§ 871 a násl. obč. zák. proti ža
lovanému uplatniti podstatný omyl, pro nějž nelze její placení považo
vati za uznání dluhu podle § 1396 obč. zák Podotýká se, že dosud uve
řejněná rozhodnutí Nejvyššího soudu, v nichž se pojišťovna domáhala 
vrácení vyplacených částek z důvodu § 1431 obč. zák., zejména i ná
lezy, k nimž žalobkyně ukazuje ve svém odvolání, spočívaly na skutko,
vém podkladě podstatně odlišném potud, že tam nešlo o postup pohle
dávky, jenž by podle zjištěných okolností dopouštěl a zároveň vyžado
val použití § 1396 obč. zák Z toho, co uvedeno, plyne že zjištěný skut
kový děj stačí k rozhodnutí sporné věci a že není tř~ba doplňovati ří
zení, jak mylně za to má odvolací soud. 

čís. 10942. 

Je-ll spornou výše kupní ceny, jde o určeni právního poměru (§ 228 
c. ř. s.), vyplývajíclho z kupni smlouvy. 

Přede.ide-li se určovacl žalobou řadě žalob o plněni, slouží určovací 
žaloba potřebám praktického života. Pokud jest opodstatněn zájem na 
bezodkladném určeni kupni ceny. 

Civilní soudní řád nezná žalobu o právní útvar (Recbtsgeslaltungs
klage). 

Vzhledem ke změněným cenovým poměrům jest odúvodněno zhod
noceni předválečné úplaty za nalámaný a prodaný šlěrk_ Tomu není na 
závadu ani § tl zákona ze dne to. dubna 1919, čis_ 187 sb. z_ a n. ani 
zákon ze dlle 17. března 1921, čís. 121 sb. z_ a n. 

(Rozh. ze dne 3. září 1931, Rv I 945/30.) 

Jose! S., jenž byl vlastníkem knihovních vložek čís. 589, 1094 a 1095 
přenechal smlouvou z konce roku 1915 žalované bance (její právní před
chůdkyni) právo, by na jeho pozemcích, jakož i na pozemcích, jež měl 
spachtovány od M-a, využitkovala čedičová ložiska a učinila všechna 
opatření s tím spojená. Toto právo ·bylo zapsáno do pozemkové knihy. 
Smlouva, jež platila od 1. ledna 1916 do 31. prosince 1935, ustanovo
vala, že za 1 m' nalámaného a prodaného čedičového štěrku jest za
platiti 22 h, nepřekročí-li roční množství 10.000 m', 20 h, nepřekročí-li 
roční množství 20.000 m', a 18 h, bude-li roční množství činiti více než 
20.000 m'. Po znehodnocení peněz žádal Josef S. na žalované zvýšení 
úplaty, žalovaná přiznala mu 36 h za 1 mS, avšak vyhradila si, že může 
toto zvýšení odvolati, což též učinila a nabídla žalobci ) 8 h za 1 m3

• 

, 
1 ' 

·i,l, 
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štěrku. Žalobou, o niž {u jde, domáhali se dědici po Josefu S-ovi na ža
lované bance, by bylo uznáno právem, že ze smluvního poměru stran 
jenž má za předmět úplatný odběr štěrku z pozemků zapsaných ve vl: 
čís. 589, 1094 a 1095, přísluší žalobcúm ode dne žalobv za každý 1 m' 
všeho. štěrku, jenž }lyl odebrán ~ pozemk.ú .shora uV;,den§ch, jakož i z po· 
zemku spachtovanych od M-a uplata, JIZ lest VypOCl tati na základě ceny 
I Kč 20 h za každý m' odebraného a prodaného štěrku. Pro ce sní 
s o u d l' r v é s tol i c e uznal podle žaloby. D ú v od y: Bylo roz
hodnouti, zda jest přípustné zhodnocení žádané od žalohcú a zda ža
loba odpovídá předpisu § 228 c. ř. s. Soudní dvúr odpověděl kladně na 
obě otázky. Jest pravda, že platný zákon zhodnocení nezná a že znehod
nocení peněz podle § 1311 obč. zák. jest považovati za náhodu, která 
postihuje toho, v jehož jmění se přihodila. Avšak zákon žádá v článku 
278 obch. zák a v § 914 obč. zák, by při výkladu smlouvy byla zjištěna 
pravá vúle smluvních stran a jejich úmysl, a že smlouvě musí se roz
um~ti tak, jak to odpoVí,dá )Joctiv,ému obchod,:: S~louva, o niž tu jde, 
nem smlouvou pachtovm, trebas ]1 strany nepresne jako takovou ozna
čují. Smlouva pachtovní o pozemcích předpokládá podle § 1109 obč. 
zák. možnost navrácení v obyčejném hospodářském stavu s ohledem na 
roční dobu, v níž pacht končí. V souzeném případě jest však podle tak 
zvané pachtovní smlouvy pachtýř oprávněn předmět pachtu zničiti a zci
ziti materiál tím získaný. Z toho vyplývá, že jde o kupní smlouvu podle 
§ 1053 obč, zák., při níž se věc měří podle množství nalámaného a zci
zeného kamene a cena se určuje ujednáním jednotné ceny. Pro žalob:e 
tvoří tudíž žalovanou stranou zapravená kupní cena roči:d rentu, kolí
sající pokud jde o výši. Pokud jde o renty, jichž počátek spadá do doby 
kdy měna byla ještě stálá a znehodnocení peněz nemohlo býti předv~í: 
dáno, stojí nejvyšší soud na stanovisku, že příjemce renty může DO zne
hodnocení peněz žádati zvýšení renty, která jest přiměřená nynějším 
poměrům, poněvadž strany při uzavření smlouvy nemohly vůbec mysleti 
na to, že renta ztratí větší část své kupní síly (§ 1389 obč. zák). Také 
v souzeném případě měly smluvní strany jistě v úmyslu by kupní cena 
byla hospodářsky přiměřená, V tomto směru připojuje' se soud úplně 
k posudku znalce Viléma S-a, který uvádí, že kupitel při takové smlouvě 
musí zaplatiti kamenný materiál a znehodnocení pozemku poškozením 
~ult~r na r:ozemktt. Soud zjistil na základě tohoto znaleckého posudku, 
ze pn uzavrepí smlo~':.y byll?ro~áván I m' silničního štěrku po 6 K 50 h 
a ze dnes ma tento sterk prumernou cenu 50 Kč, že hruhý štěrk, jehož 
se používá nejvíce k štěrkování dráhy, stojí dnes průměrně 36 Kč a že 
tudíž zhodnocovací faktor činí 8 až 8.5, že dříve byl písek pouhým od
padkem, kdežto nyní jest rovněž prodejným ana se v lomu vyrábí velmi 
žádaná, dříve však těžko prodejná drť. Drť' stála dříve asi 4.3 K kdežto 
nyní, kdy. je?t jí nutně zapotřebí ke stavbě therovaných a asf~ltových 
bllmc, docIlUje ceny asi 57 Kč. Zhodnocovací faktor činí tudíž asi 10 až 
12, v ~el~u ~.5 až 9. Na druhé straně stouply na straně kupitelově mzdy 
a ,socla~r:I bremena,., provo~ vyžaduje opatření strojů, počet dělníků musí 
bylI zvysen a hlede na vsechny tyto okolnosti, přichází znalec k tomu 
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výsledku, že dávka asi 5 až.70/0 z prodejní ceny. štěrku, byla by přimě; 
i'ená jakožto pachtovné z pudy. To by byla tUdIZ kupm cena za I }n 
kamene, v souzeném případě tudíž při vzet~ za základ ~eny 36 .Kc o~ 
50 Kč I Kč 80 h a 2 Kč 50 h při 50/0 a 2 Kc 52 ha 3 Kc 50 h pn 7 ;0 

pacht~vném z půdy. Znalec j~st s ohle~em na zn~š~ou o~tížno~t, dne~: 
ního zís1<ávání kamene ktera lest zpusobena vetsI vzdalenoscI meLI 
skalní stěnou a stroji a ~ětší vrstvou rumu, t. j. zem~ nad kamenem, to~o 
mínění, že jest oprávněno 6 až 7násobné zhodnocem, V:~me-lI se .za ~a
klad nejmenší jednotná cena podle smlou.vy, 18 h, obdr~I se Jakozto za
lobcem žádané zhodnocení I Kč 20 h pn zhodnocovaclm faktoru 6.66, 
při 20 h s faktorem 6 a při 22 h s faktorem 5.4 L Připojuj~ se. k tSt;'uto 
posudku, zjišťuje tudíž soudn! dV?f, ž.~ ž.~lobce jest opravn.ep, ,zadatI 
za I m' kamene po 1 Kč 20 h ]akozto pnmerenou uplatu, D,alsI r;am~tka 
žalovaného, že jde o nepřípustnou zjišťovací žalobu, l1:~m opravnen~. 
Právní poměr o sobě není sporným, Obě strany shodUjI se v tom, ze 
uzavřely kupní smlouvu a že tato jest iešt~ pla!n~. Podle obsah~ smlouyy 
může žalující strana teprve po uplynutI kazdeho roku se zal.ovanym 
zúčtovati. mezi rokem může žádati jen čtvrtletní zálohu. Zakla~em 
zúčtování jest jednotná cena a tato důležit~ součástk!,. s~!ouvy Jest 
sporná a žalobci uvedli výslovně, že jejich zalem. na zJI~tem lest v tom, 
ze musí věděti ještě před uplynutím smlouvy, s Jakou ]ednotnou .. ~e~lOu 
jednou zúčtují, jinými slovy, žalobcílm záleží na tom, ~y bylo zJ,lsteno, 
zda žádané zhodnocení jednotné sazby bude sou~em vubec uznano. za 
přípustné, 1. j. zda smlouva též se zhodnocenou .l~,dnotnou saz~ou Jesl 
po právu. Tím prokázali ža,lobci v~,srr:yslu n;~;en~lll k § 228 c. r. ~'. d~. 
statečně svůj zájem, nebot postacI, ]e-1I pncmna ~ouvlslos!, z mz oe 
má podati jsoucnost zájmu, prokázána jakožt? p:avdepod~bna. Sl~dule-h 
se myšlenkový postup žalované, b~l by .. mel. zalo?;:e vzdy tepI~e po 
uplynuti zúčtovací IhMy, v souzenem p;lpade tUdIZ,pO uplynut~,rok~ 
1929 žalovati o zaplacení zvýšené kupm ceny, ale, tez v tomto pnpade 
musila by býti řešena předběžná otázka zhodnocem a tento postup o~a·· 
koval by se každoročně .až do vyprš~ní sml01!vy v. roce ,1935, kdyby za: 
lovaná zhodnocení neuznala. T0uto zalobou Jest vsak otaz~~ zhodEoce!II 
též pro další trvání.sn:louvy ,kor;ečně. rozh?dnut~ a :re;nuze .tU~IZ byt~ 
pochybnosti o tom, ze jest pravne oduvodn.e:r~ t~l.zem za!obcu, ze mall 
ještě před vypršením smlouvy zájem na Z]Istem ]ednotne sa~hr O d -
vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ú vo d y: Pokud odvolam, uplat
ňujíc odvolací důvod nesprávr:éh~ pr~vnJh? posouzení věci; napadá yý
rok, jímž přiznáno zhodnocem predvalecne ~platy.z~ 1 m vyrobeneh~ 
a prodaného štěrku na 1 Kč 20 h Jest neoduvodnene., Smlouva ze ,dn~ 
29. prosince (31. pros;nce) 1915 Jest, lak ,soud. prve stolIce spra;rne 
uvádí, smlouvou kupní podle § 1053, ob.c. ,zak. uJe~r:anou v, dobe pred
válečné, Následkem válečných a povalecnych pomeru, ze]mena nasl;d; 
kem poklesu valuty, události stranami n.ep,ředvída?é, nas.tal t:;Y. znacny 
nepoměr mezi vzájemným smluvnín; plne~Im, kdyz. by me~o byl! zacho: 
váno ustanovení původní smlouvy, ze by zalobcI melI dostavah 1 nad~!e 
za I m' vyrobeného a prodaného štěrku jen 22 h, 20 h, pokud se tyce 
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18 h nynější v kupní ceně pokleslé měně, tedy poměrně nepatrný zlo
mek oněch 22, 20 a 18 h z dob dřívější hodnotné měny. Událost tato není 
jen nahodilostí střídající se obchodní konjunktury, nýbrž událostí krom
obyčejného dosahu, kterou jest zárovell úplně rozvrácen hospodářský 
účel a úmysl původní smlouvy. Podle zásady soukromého vlastnictví a 
zákonem zaručené hospodářské svobody nelze zajisté žalobcům odepí
rati právo požadovati za surovinu, kterou jejich pozemky v sobě cho
vají, cenu, která se jeví toho kterého času přiměřenou. Neboť jde o bu
doucí užitky z majetku nemovitého, který nebyl znehodnocen a v ceně 
naopak stoupl v tom poměru, ve kterém poklesla valuta a kde ztráta ža
lobců z té příčiny znamená zároveú nepředvídaný zisk na straně druhé. 
Doložka rebus sic stantibus, které se žalobci dovolávají, jest vytčena 
podle platného práva výslovně pro tak zvané smlouvy předběžné a za
chovává se z naléhavých právních ohledů vzhledem na její zásadní vý
znam a na předpisy §§ 1052 a 1389 obč. zák., jež ji aplikují, důsledně 
i při smlouvách definitivních, zejména v takových smluvních poměrech, 
při nichž jde o opětující se, do budoucnosti posunutá vzájemná plnění, 
jak jest tomu při výživném a výměncích a také v souzeném případě, kde 
všude právní stav naléhavě vyžaduje, by napraven byl příkrý nepomět", 
který proti pravému úmyslu stran později nastal mezi vzájemným smluv
ním plněním z příčin, jež strany při ujednání smlouvy nemohly před
vídat (sb. n. s. čís. 8548). Soud prvé stolice zcela právem zhodnocení 
na základě posudku znalce částkou 1 Kč 20 h za I m' vyrobeného a pro
daného štěrku za přiměřené uznal. 

Odůvodněným jest však odvolání pokud vytýká, Žl tu nejsou před
poklady mčovací žaloby podle § 228 c. ř. s. Žalobcí žádají určení, že 
jim z pozemků v žalobě uvedených od podání žaloby, dnem 17. ledna 
1929 počínajíc, přísluší ohledně jich podílu na úplatě za I m" vyrobe
ného a prodaného .štěrku peníz, který na podkladě ceny 1 Kč 20 h za 
1 m" vyrobeného a prodaného štěrku jest vypočísti. Jde tedy o žalobu 
určovací podle § 228 c. ř. s. Žalobci k odůvodnění žaloby uvedli jediné, 
že teprve uplynutím každého roku číslice podle míry prodaného kamene 
mohou vvpočítati, tudíž na tom mají zájem, bv ještě před uplynutím 
pachtovní smlouvy zjistili, jakou jednotnou číslicí za každý rok pach
tovné musí býti vyúčtováno. Podle § 228 c. ř. s. může býti podána ža
loba, by bylo na jisto postaveno, že tu jest nebo není právní poměr 
nebo právo, má-li žalobce právní zájem na tom, by lento právní poměr 
nebo právo co nejdříve byly zjištěny soudním rozhodnutím. Tyto před
poklady tu musí býti v době podání žaloby. V údajích žalobců nelze 
spatřovati právní zájem žalobců, by výše úplaty od 17. ledna 1929, 
kterou, jak udávají, mohou požadovati teprve po uplynutí roku 1929, 
co nejdříve byla zjištěna. Žalobcům, jak prvuí soud uvádí, jde prý 
o zjištění, zda žádané zhodnocení bude soudem vůbec uznáno za pří
pustné, t. j., zda smlouva též se zhodnocenou jednotnou sazbou trvá 
po právu. Toho však lze dosíci i při žalobě o plnění, jehož se žalobci 
po případě novou žalobou budou museti domáhali. Žalobci vlastně ani 
netvrdili, že mají právní zájem na tom, by se zjištění to stalo co nej-
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. "uvádí tím méně odůvodúuje. Podle 
dříve a soud prvé stolice to t~z ne , d ' kladů žaloby určovací podle 
názoru odvolacího soud~ nelil! tu pre PdOl věc sp~rnou v tomto směru 

8 ' S ud prve sto lce neposou 1 29 (31 ') § 22 c. r. s. o, ,,: "1 bě Smlouva ze dne . . . 
po stránce prá~il! spravne, vyhovev za? 1· bcí mohou jen žádati místo 
prosince 19}5 Jest p1!ltnou ~mllo.uvluKČ ~~ Oh za 1 m" vyrobeného a pro-
dosavadní uplaty zvysenou up a,U . 
daného štěrku. 

·1' d k prvého soudu avšak jen 1'0-
Ne j v y Š š í s o u d Obr;OVl 10ZS~; e vl čís 589' 1094 a 1095, 

tud pokud se týkal pozemku za~s,:nyc v ,.'. , 
ohl~dně ostatních pozemkú dovolail! nevyhovel. 

Důvody: 

. d 'sou tu podmínkv určovací ža
Na prvém místě ~ylo Úl~?uma~l,< \ ~ j předpokládá, že jde o určení) 

loby podle §,228 ~. f; s. " lcoyaC\ za o ,a ~ebo rávo, a že žalobce ma 
zda tu iest Cl nem nektely P!av~ll po~er ebo p~ávo bvlv soudním roz-

t .' , 'zál·em bv pravm pomer n" "', _. 
na om pravm '. '/" " ér stran jest pomerem meZI 
hodnutím určeny. co nejdnve. prr:1u ~~t::,vou, při níž jest předn;ěte1!l 
prodatelen::,a k.uP}tel~m" jde l' sm o a ~pornot\ jest jen cena trnoya, 
smlouvy tezem cedlcoyeho w~e~.~; , I -,aná banka. Trhová cena jest 
výše úplaty, kterou m~ za to pal ,1 z~ 0\ rávního oměru založeného 
vŠak podstatnou čásÍ1 smlouyy trnove, g v'še ce~y trhové, spornou 
smlouvou tou, a Jest tedy, Je-ll, sp?rno lze y roto prirvem říci, že jde 
i poměr právní o smlo:,v~ tu. op:~~y p~měru p vyplývaiícího ze smlouvy 
v souzeném sporu o ~rcem pl,av~l , žal~bců plynoucího z poměru 

h ' b též že J de o urcenl prava ,. ., ' 1 b· a 
tr ove, ne o ,,' , d· ~ D 1" t' zkou jest, zda ma]!! za o Cl, n . 
toho co do vyse ceny ce ke: .~ Sl °torný právní poměr) byly urceny 
tom právní zájem, by ?POrnella~~,f ~dvolací soud záporně. Neprávem. 
co nejdřív~. Na}u~o otazku o.;P?ve .e, b ·im ·ednou ročně žalovmlOU 
Nesporno jest, ze zalobcl ma]! .len n.arko~, y ts+vl kolik m' čedičoveho 

b 1 't no a udano Ja e mnoz, , h bankou Y o vypoc e ,<, dala poněvadž se podle to o vy-
kamene za minulý rok ~alamala a pr~t v~ného lomu podle určité jed
počte jejich podíl n~ :'lS~~:ď P~l!~~v~dnísmlollvv 22 11, 20 h nebo 
notky za 1 m" ktery cm}, "kamene neho 1 Kč 20 h podle 
18 li za I m' podle mno~stv! pro.daneno h '1 bci touto žalobou domá-
zvýšeného základn" t1:hove ce~y, tl~k~~lo~Ciz;oOdati jen po uplynutí }.~h:c 
hají; zalobu o pl?em mohl1 kUd Yeště úplatu za minulý rok nepnla,l 
klereho pachtovm~o. rok,,;, p,~. . ~ ··m byla žalovanoU vyplacena. Za
a s ní se neSpOkO]ll1 v te.vysl,]~ l~t 17. ledna 1929, kd~ž.iiž, jak 
lobci podal! zalohu o valonsac! ,.P . y s ·d výši se spoko]1l!, a roz
nesporno, ~platu za rt:\ 19~? prtltis~opa~t; 19'30, v době, k~y úplata 
sudek prvmho soudu Y vy ~nt ' . Z toho zjevno že žalovam nemohl! 
za rok 1930 nehyla, dosud splap~·atudíž ani me;itímní určovací ?ávrh 
v roce 1929 pod~h zalo?u o 1.' ?e~l určení jest odůvodněn tím, ze ma 
podle § 236 c. r. s. Za]~m )eJlc na ku ní cena čediče pro všechna 
rozsud~em v t~to rozekPn lb

9
y
3
h
5 
s~~ov:~~uvnl poměr stran končí, jelikož 

budouCl leta az d0 ro II , Y 
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se tím předejde šesti žalobám o plnění, bude-li k ťt 'I b' 
doucnost rozhodnuto a určeno jakou trhovou ce u e? .:~ o e pro ba
platiti. Slouží tedy tato žalob~ určovací prakf cf. v f:I~!ICh letech Jest 
Se jí předej~e zbytečnému rozmnožování sp~r~e to re e ~tr~?, neboť 
sb. n. s.). ZaJem na okamžitém určení jest dán tím v~~ :oz . c~s. 4498 
J~k nesporno, po státním převratu vzhledem ke sn/ ,zalov?n~ stran~, 
l'z Jed~ou koncedovala zemřelému předchůdci žaf~~~ů k~pm sl:e penez 
d~,telske~, J ~sefu S-ovi zvýšenou kupní cenu 36 h I \ F~n:eru pro-
I ezto zvysem však roku 1928 o ět o "za m ;sterku, kte-
?a původních j 8 h za I m' štěrfu nt~~~a \ s~,zga k?pm ce,nu opět 
zalobou domáhati se toho bv byl~ nepr dl

em
, o 0, yh zalovam nuceni 

d 
,,' J o ene urceno zda ". 

oucnost mUSl spokojiti s původnl' 'k ,se pro uu-'h d mz ou cenou 18 h z 1 3" 
\ Z le em k devalvaci peněz mají nárok " ,a, rn, Cl zda 
I Kč 20 h za I m'. Tím jest odůvodně . ,na pome~?~ J~l.' zvýšení na 
sporného právního poměru pokud s n )~Jlch ?kamzIÍY zaJem na určení 
podmínky určovací žaloby podle o 2~pce prava, a JSou proto splněny 
(Rechtsg~staltungsklage), jak do:olání c, r. ,s .. Z~loby o p':ávní útvar 
spor zahajen, platný civilní řád soudn' n ozn?cuJe :z;alobu, JiZ byl tento 
dovolacími v tom směru zabývati Po 'ě e~?~ a !,etreba se ,proto vývody 
žaloby podle § 228 c. ř. s., bylo' změ~i~a ž~1 ~ JSou ~od~!nky určovací 
lacího soudu jako ,neOdůvodněný. o u zamlta]lCl vyrok odvo-

Pokud Jde o vec samu jest přisvědč'ť " , 
s?udu" že jest odůvodněn~ zhodnocení ~;e~~~t~ll,!U, n~zoru odvolacího 
lamaneho a prodaného štěrku na I Kč 20 ec!,e ,~P. a!y za I m' na
na správné, stavu věci i zákonu ., h; V. te pncme Jest poukázati 
j,ež souhlasí též úplně s rozh~dnutí VyhovUJ:S\ duvody o.~volacího soudu, 
jy\ínění žalované banky tlumočen~ n~tys~, ? soudu C1S. 8548 sb. n. s. 
řčenou v tomto rozhod~utí jest m vtoyo aCl odpovědi, že zásadu vy
prodlužuje jednostranně následke~ ~Zll Je?, na,p.~l~~d, kde se smlouva 
sb'an, nelze přisvědčiti neboť r h ~ce'lnsluseJ1Cl )e~né ze smluvních 
zasady jest použíti vš~de, kde ~~á~n !'~ť tOt ~anovl,vse?bec12ě, že této 
byl napraven příkrý ne oměr k ' 1 : av o, o n~lehave vyzaduje, by 
nastal mezi vzájemný1 smlu~ní~? kě~: prave!,!~ umY,slu stran později 
při uzavírání smlouvy předvídati ~§ 13~9 z b:lCl

l1; Jez nemohly st~any 
zavadu ustanovení § 6 zákona ze dn 10 dOb

c
. zak.). :.omu nel1l na 

a n. ani předois zákona o těžbě dř' ,e ci u na ~919, C1S. 187 sb. z. 
sb. z. a n., ndopak onen zákon nem'Y' ze" ne 17',?rezna 1921, čís. 121 
rebus sic stantibus o jaký zde j/ C? c~n~t~ s pnpadem t. zv. clausula 
plnění byla uzavře~a za určitých e, ze, ,o lZ smlouya, o opětujícím se 
musilo předpokládati že otrva'í po~eru (nenormaIl1lch), o nichž se 
očekávání nastala válkou Pzměn1 po ~~s smlouyy, pak ~Ie proti tomuto 
jeVí se býti nepoměrně nízkou ,pro ,erou. vzaJel!:na ullata za plnění 
vedlnosti. Jde o ří ad ž' a nevyhovuJe tU?'! pozadavlrům spra
hodnotu jako dří~e Pdr~há \l~~na s\ra~~ s!a~ J~ste opětovně plní tutéž 
nižší než dříve a jde o to b·· po? 'y ~Je Ja o uplatu hodnotu mnohem 
hodnotném po~ěru 'ako dř7v~ nym vzaJemná pl~~í byl~ Ir sobě v témž 
dluh datující z dob~ normáln'í a(p~~:e'lte?y,)o pnpa~, ze se má platiti va eene v dobe abnormální (po-
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válečné), který má paritní zákon na mysli. To uznava sám zákon ze 
dne 17. března 1921, čís. 121 sb z. a n., jenž tutéž úplatu za doby dří
vější smluvenou, ale nyní nepostačující zvyšovati dává přiměřeně ce, 
nám poválečným, a svědčí tedy zákon ten proti žalované straně, nikoli 
pro ni. Pokud jde o pozemky uvedené v prvém odstavci žaloby, jež byly 
vlastnicky připsány Josefu S-ovi, právnímu předchůdci žalobců, a jež 
patří nyní z 5/, do spoluvlastuictví žalobců ve vložkách čís. 1094, 1095 
a 589, bylo vzhledem kpředeslaným důvodúm změniti rozsudek soudu 
odvolacího a obnoviti rozsudek prvního soudu v ten rozum, že se ža
lobnímu nároku ohledně trhové ceny z těžby čediče na těchto pozem
cích vyhovuje. Naproti tomu jest žaloba neodůvodněná a bylo dovolání 
zamítnouti, pokud se týče potvrditi zamítající rozsudek odvolacího soudu, 
pokud se žalobci téhož výroku domáhají ohledně těžby čediče z dalších 
pozemků v žalobě uvedených, které Josef S. měl najaté dle pachtovní 
smlouvy ze dne 7. dubna 1911 od Edvína M-a až do 31. prosince 1923, 
a které dal žalované straně v podpacht, - jak vyplývá z pachtovní 

. smlouvy ze dne 29. a 31. prosince 1915 - jakož i ohledně dalších v ža
lobě uvedených pozemků, které v řečené pachtovní smlouvě vúbec uve
deny nejsou; neboť jest neSporno, že veškeré tyto pozemky patří žalo' 
vané bance do vlastnictví, která je koupila v roce 1915-1917 dílem od 
Edvína M-a, dílem, pokud jde o pozemky posléze jmenované od jiných 
vlastníků a uení proto poviuna žalovaná banka platiti z dobývání če
diče na nich úplatu žalobcům, vždyť, pokud jde o pozemky Edvína 
M-a, končil jejich pacht, i kdyby tu nebylo kupu, dnem 31. prosince 
1923, a tudíž nemohli dědicové Josefa S-a bráti nadále z nich podpacht, 
když jejich pacht byl ukončen, pokud se týče nemohli dále prodávati 
kámen, který již neměly koupený a který jim do vlastuictví již nepatři\. 
Pozemky posléze jmenované nepatřily nikdy Josefu S-ovi ani jeho dě· 
dicům, nynějším žalobcům, ani do vlastnictví· ani právem pachtovním 
a neměli od vlastníků ani koupeno právo dobývati z nich čedičový ká· 
men a žalobci netvrdili a ani neprokázali vůbec v žalobě ani za řízení 
před prvním soudem nějaké právo, na jehož základě by jim příslusel 
nárok na výtěžek z kamenolomu na těchto pozemcích anebo, že by měly 
pozemky tyto přicházeti v úvahu při stanovení kupní ceny za nalámaný 
a prodaný kámen. Okolnost jimi. v dovolání tvrzená, kterouž ostatně 
jest považovati za novotu, že pozemky tyto tvoří celek s pozemky 
Edvína !'A-a, není vúbec pravotvornou okolností, jež by žalobcům sjed
návala nárok na zisk docílený těžbou kamene čedičového na těchto po
zemcích. Konstatoval ledy již odvolací soud správně, že pozemky ty 

do smlouvy nebyly pojaty. 

čís_ 10943. 

ustanovení !l 6 (l') zák. na oehr. ná.i, vztahuje se jeti na místnosti, 
v nichž zůstavitel bydlil, nikoliv na jiné místnosti (obchodn\)- Měla-li 
smlouva hlavně za předmět a za účel provozování hostinské koncese a 

~; i . 
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živnosti hotelové v najatých místnostech, jest považovati smlouvu za 
smlouvu jednotnou, na niž se nevztahuje § 6 (1) zák. na ochr. náj. 

Předpis prvé věty § 1116 a) obě. zák. vztahuje se i na byty i na jiné 
místnosti. Nájemní smlouva uzavřená na určitou dobu nebyla zrušena 
smrti nájemníkovou, jež nastala před jejún projitím, nýbrž po jeho smrti 
pokračovala v nájemní smlouvě neujatá pozůstalost až do uplynutí ujed
nané nájemní doby. K tomu, by dědic vstoupil v nájemní práva zůsta
vitelova, se vyhledává, by se k dědictví přihlásil a by mu byla pozů
stalost odevzdána. Uzavřeli-Ii dědici nájemnlka v době, kdy se ještě 
k pozůsta.losti nepřihlásil, o předmětu najatém zůstavitelem novou ná
jemní smlouvu, jest je považovati za nové nájemníky ve smyslu § 31 
čís. 5 zák. na ochr. náj. 

(Rozh. ze dne 3. září 1931, Rv I 499/31.) 

Dům žalobců, v nĚmž byl byt a hotelové míst'losti, měl od roku 1919 
do konce roku 1925 najatý Gustav L., jeuž zemřel dne 20. lis'topadu 
1925. V čase úmrtí Gustava I-a bydlely v jeho bytě žalované, jež uza
vřely se žalo!Jci nájemní smlouvu ze dne 22, prosince 1925. Proti pří
kazu k vyklizení domu namítly žalované, že nájemní poměr podléhá 
ochraně nájemců. Pro c e sní s o II d p r v é s t o I i c e vyklizovací 
příkaz zrušil, o d vol a c í s o u d ho ponechal v platnosti. D ů vod y: 
Odvolací soud nemůže se přikloniti k názoru prvního soudu, že nájemuí 
poměr, o nějž tu jde, podléhá zákonu na ochranu nájemníků. Předmětem 
nájmu jest dům žalobců, který má kromě kuchyně a komory pro slu
žebné více než čtyři obytné místnosti. Nájemcem byl on roku 1919 do 
konce roku 1925 Gustav L., zesnulý dne 20. listopadu 1925. Žalované 
jsou dědičkami GustavaL-a a bydlely v čase jeho smrti v jeho bytě, ne
majíce vlastního bytu. Byly proto podle § 6 (I) zákoua na ochranu ná
jemníků oprávněny vstoupiti do uájemní smlouvy Gustava L-a. Žalované 
nevstoupily však do nájemní smlouvy, nýbrž najaly nově nájemní před
mět na dobu od 1. ledna 1926 do 31. prosince 1928 smlouvou nájemní 
a činžovní ze dne 22. prosince 1925. Že tu jde o nový nájem a o vstup 
žalovaných do nájemní smlouvy mezi stranou žalující a Gustavem L-em, 
vyplývá jasně z odstavce X. smlouvy, jíž žalované prohlašují, že umlu
vily a vešly ve smlouvu bez zřetele na dosavadní smluvní poměr. To, že 
žalované jsou uváděny ve smlouvě jako dědičky po Gustavu L-ovi jest 
bezvýznamné, ježto jen ujednání má význam pro posouzení náje~ního 
poměru. Žalované byly tedy od 1. ledna 1926 novými nájemci domu. Po
dle § 31 čís. 4 zákona ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. nevzta
huje se tudíž již zákon na ochranu nájemníků od l. ledna 1926 na ná
jemní předmět, o nějž tu jde. Podle § 7 (2) zákona na OChL nájemníků 
nemůže býti ovšem působnost ustanovení §§ I a 6 a § 7, ods!. (l) zák. 
na ochr. náj. ani vyloučena ani omezena smlouvou. Toto ustanovení zna
mená však v souzeném případě, že Gustav L. nemohl předem vylnučiti 
smlouvu, hy jeho dědici, pro něž platí předpoklady § 6 (I) zákona na 
ochranu nájemníků, nevstoupili (nenásledovali) do smlouvy nájemní, 
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nikoli však že dědičky Gustava L-a, pro něž platí předpoklady § 6 (I) 
zák. na ochL náj., musí vstoupiti v nájemní smlouvu"a že by r,e?,ohly~ 
samostatuě bez ohledu ke své dědické vlastnosh uzavnh novou naJemn: 
smlouvu S pronajímatelem. I kdyby. bylo lze p!e~poklád~ti přes činžovl:' 
a nájemní smlouvu ze dne 22. prosmce ! 925, ze .zal;lVane v~touplly '! n~
jemuí smlouvu Gustava L-a bylo by pres to mlh zalovane za nove na
jemce ve smyslu § 31 čís. 4' zákona 3-: dn.e 28 .. bře~na. 192~, čís. 44 sb. 
z. a n. a nespadal by, ani v tomto pnpade, naJemm predmet !,o~ zakon 
o ochraně nájemníků, ježto nájemsi v ods~a,!d ~. sm~ou~y ;mzovn! a 
pachtovní ze dne 29. září 1928, v dusle~ku l~JI??~ vyprsem by.l ,:yn~ozer; 
příkaz k vyklizeuí, výslovně prohlasll1, ze dnveJs~s,mlo~va, t. J: cmzov~.: 
a uájemní ze dne 22. prosince 1925 nhasla PléoJlt1m cas~, a Jest, tU~IZ 
míti tuto smlouvu za znoVU ujednanou a uzavrenou se vseml pravmml 
následky takové smlouvy. Tím byl také ukončen nájemní, P?mer" kdyby 
byl měl trvati ua po~kladě z?ko~a n,,; ochrauu ~~Jemn}lm, z~usobem 
smluvním a byla uzavrena navOl naJemm smlouva, Jez, nem ,v~loucen.a po; 
dle uslanovení § 7, odstavce (2) zákona na, ?~hranu naJemnlk;t .• Ponevac1z 
činžovní a nájemuí smlouva ze dne 29. zar; 19,28 po proJIÍl ca~u ?D<:.r;r 
31. prosince 1930 uhasla podle § 1113 obc. nk., bylo ~yk~lzo,acI 1?n· 
kaz prohlásiti za účinný. Poukazují-li žalovaué.k t01]1u, ze Jest v~kl!zo
vací rozkaz proto pochybeným, že ve smyslu par:~em ze dne 2? cerVlla 
1924 čís. 172 sb. z. a u. mŮže býti vyklizem nanzeno Je~ d~ 14 .• 1e~na 
1931' jest poukázati k tomu, že podle § I uařízení platl vypovedm, a 
stěho~ací řád jen, když strany uic jiného neuje.dnal~, a ze, v,soU2;eue,m 
případě strany výslovně ujednaly, že nájemní predmd musI byl1 predan 
žalobcúm vyklizený do 1. ledna 1931. 

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

D ů vod y: 

Dovolacímu důvodu nesprAvného posouzeuí věci po ,strán~e, PEávní 
(§ 503 Č. 4 c. ř. s.) nelze přiznati oprávněuí. Dovo:~tel.KY mUl1, ze po 
smrti Gustava L-a 20. listopadu 1925 vstoupili' sa~oc!llne. podle § 6 \ I) 
zákona o ochr. náj. v jeho nájemní smlouvu Jako Jeho dedlčky. Tomu!" 
jejich názoru nelze však přisvědčiti. Jak již Nejvyšší so.~~ pro~lási1 ve 
svých rozhodnutích ČÍs. 5528 a 10.287, s!J. n. S., na JeJ}cnz. duvody se 
tuto poukazuje, vztahuje se ustanovem § 6 (1) CIt. zak. J~n ~a. byt, 
v němž zůstavitel bydlil, uikoliv na jiné r;rístnosti, (o?chodm). ycelem 
předpisu § 6 (l) cit. zák. bylo,~t~novlt~pre~n?stm narok na z~~tavd~
lův byt jen ouěm dědicům, kten JSou pnslus~lky rod:ny zesnuleno ~a
;emníka pokud bydleli v čase Jeho smrl! s mm spolecne v Jeho byte a 
;lokud ~emají vlastního bytu. Měly by te~y .žalované ,podle t0l:0to z~
konného předpisu, poněvadž niišt soudy ~Jlsl!ly podle .'8 267 ,c: r. .s.,. ze 
v době úmrtí zůstavitele Gustava ,L-a s mm bydlely v Jeho byte a J1neho 
bytu neměly, pokud byly jeho dědičkami, právo pokračovati v j.eho p~ávu 
nájemním, avšak podle § 6 (I) zák o ochr. naJ. L~n pok~? Jde o Jeh.o 
byt, sestávající, jak samy v dovolám doznaly, ze tn pokoJu a kuchyne. 

',I ," 
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Ochrana § 6 (I) cit. zák. nevztahuje se však na obchodní místnosti ho
telové, na jídelnu, hotelovou kuchyň a hostinské pokoje počtem 40 které 
tvoří hlavní a podstatnou část nájemného předmětu, neboť podle ~dst. 2 
smlouvy ze dne 22. prosince 1925 pronajali žalobci žalovaným dům 
~Zla!ý štít~ za .účelem provozování živn?sti ho.stinSké (hotelové) a vý
cep~l., Ponevadz tedy smlouva ma hlavne za predmět a za účel provo
zoval1l koncese hostinské a živnosti hotelové v najatých místnostech 
hotelu »Zlatý štít«, tudíž živnost výdělečnou a jest smlouvou nedílnou 
lednot~ou, jest ji celou (§ 1091 obč. zák.) považovati podle hlavní věci 
za S.~louvu o nájmu hotelových a hostinských obchodních místností a 
POUZlll n~ .ni předpist: §§ 1116 a) a 54 7 .o~? zák., pak §§ I až 4 zák. 
o ochr. nal., mkohv vsak § 6 (I) poslednelslho zákona (rozhodnutí čís. 
10.287 a 5528sb. ~. s.). !"odle první věty ~ 1116 a) obč. zák. nezrušuje 
se sml~uv3' naleml1l smrl! ledIie ,ze s!l1luvl1lch stran. Tento předpis plaH 
ne~OZdll?e 1 pro byty 1 pro l~ne .mlstnosl!. DědiC vstnpuje v nájemní 
pla~a zu~ta'Cltel?va (§ 5~7 obc. zak.). K tomu má však zapotřebí, by se 
k dedlctvl pnhlasll ze zakon3 nebo ze závěti nebo z dědické smlouvy a 
by n;~ p.ozůstalost ,byla, odev~dána (rozh?dnutí 6112 a 6329 sb. n. s.), 
neboL prechod prav nalemmch lako prav majetkových na dědice ne· 
u~kute~ňu)e se sám se?ou, nýbrž jen s vůlí dědice, která dochází výrazu 
!,nhl~sel1lm se k pozustalosti. V souzeném případě byl předmětem ná
Jemn~ smlouvyc;lý hotel, tedy místnosti obchodní, a smlouva nájemní 
Uzavrena by~a zustavltelem Gustavem L-em, jak nesporno, na dobu od 
roku 1919 az do konce roku 1925, tedy na dobu určitou a nemohl tedv 
nájelllní 'pom~r býti zruš~n před uplynutím ujednané doby jednostranně 
smrÍl naJeml1lkovou, kter" nastala před jejím projitím dne 20. listopadu 
1925. [§ 1116 a).druhá vět~.obč.;Zák. a r.ozh. čís. 10.287 sb.n. s.]. Po 
Jeho smlh pokracovala v naJemmm pomeru neujatá pozůstalost podle 
§§ 547 a 1116 a) ob~. zák. a~ do 31.prosince 1925. Zalované přihlásily 
se,. lak nesporno, k Jeho pozustalosh teprve 29. července 1926 za dě. 
dlcky. Dne 22. prosince 1925, kdy žalované uzavřely novou nájemní 
~ml?uvu ~e~alobd s působností od 1. ledna 1926, nebyly ještě přihlá,
senyml. dedlckarm a nezastupovaly tedy neujatou pozůstalost Gustava 
L-a nelsouce ustanoveny za její opatrovnice. Uzavřely-li tedy žalované 
dr;e 22. proslllce. ~ 9}5 .sa~?st~tně n~j~:nní smlouvu (s vyš.ším nájem
nym), neJso.uce .leste pnhlasenyml dedlckami a nezastupujíce pozůsta
lost L-ovu, Jest Je považovati za nové nájemnice a není nájemní poměr 
kt<;ry smlouvou tou, a to beze zřetele na neujatou pozůstalost L-ovu za: 
lozlly a ;:ykoná~alYčpod záštitou zákona na ochranu nájemníků (§§ 30, 
31 (1) CIS. 5 zak. C1S. 48/25), není pokračováním nájmu Gustava L-a 
pk d~volatell:y mylně z~ to mají a nebylo proto lze použíti na poměl: 
ten uswnovel1l § 2 (1) zak. o ochr. náj. Okolnost, že žalované ve smlouvě 
a. v korespo?denci jsou označeny jako dědičky nájemce L-a, nemůže na 
veCl n!c zmemtr, neboť nerozhoduje ozn8.čení ve smlouvě nýbrž skuteč
nost, ze tehdy ještě za dědičky nebyly přihlášeny. Tomu ~enj na závadu 
us.tanovení §, ~ (2) ~ák. o ~chr. náj., neboť pře-dpis ten chrání jen po
mely spadaJlcl pod s§ I az 7 (I) zákona o ochr. náj., kdežto nájemní 
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poměr Gustava L-a a žalovaných nespadal, jak svrchu dolíčeno, pod 
§ 6 (1), na nějž žalované poukazují, a ustanovením §§ 30 a 31(1) 
čís. 5 zák. o ochr. náj. byl nájemní poměr žalovaných vůbec z ochrany 
cit. zákona vyjmut. Byly-li žalované novými nájemnicemi, jejichž ná
jemní smlouva ze dne 22. prosince 1925 nebyla pod záštitou zákona, 
byla pod jeho záštitou tím méně smlouva ze dne 29. září 1928 uzavřená 
těmiže žalovanými na další dva roky do konce roku 1930, v níž bylo 
ujednáno opětovně vyšší nájemné (§§ 30 a 31 (I) čís. 4 zák. čís. 44/28). 
Nájemní poměr žalovaných k žalobcům, ujednaný smlouvami ze dne 22. 
prosince 1925 a ze dne 29. září 1928, nebyl tedy již chráněn zákonem 
o ochraně nájemníků, nýbrž řídil se předpisy §§ 1090 až 1121 obč. zák. 
a §§ 560 až 575 c. ř. s. Byli proto žalobci oprávněni, jelikož podle 
smlouvy ze dne 29. září 1928 nájemní poměr končil dnem 31. prosince 
1930, učiniti dne 22. října 1930 po rozumu § 567 c. ř. s. návrh, by bylo 
přikázáno žalovaným, by se z najatého hotelu "Zlatý štít«vystěhovaly 
do 31. prosince 1930. Námitky vznesené žalovanými proti tomuto pří
kazu z důvodu, že nájemní poměr podléhá záštitě zákona o ochraně ná
jemníků, nejsou, jak svrchu dolíčeno, právně opodstatněné a proto po
soudil odvolací soud případ po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) 
správně, zachovav příkaz k vyklizení v platnosti a v účinnosti. 

čís. 10944. 

Mimosoudní výpověd' z nájmu, jež byla dána za platnosti zákona na 
ochranu nájemců, jest připustná, má-Ii její účinnost nastati v době, kdy 
nyní (v době výpovědi) platný zákon o ochraně najemců nemá již platiti. 
Případné napotomn! prodlouženi ochrany nájemců lze uplatňovati ža
!obou podle § 35 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 3. září 1931, Rv I 1331/31.) 

Zalovaný najal roku 1919 od žalobce nemovitost na šest let, do konce 
roku 1925, za roční činži. Roku 1925 byla smlouva prodloužena až do 
konce roku 1931 s tím, že nevvnoví-li žádná strana písemně smlouvu 
nejpozději rok před skončením nájemní doby, do 31. prosince 1930, ke 
dni 31. prosince 1931 , jest smlouvu pokládati za prodlouženou na další 
tři roky. Zalobce vypověděl dne 30. p.rosince 1930 písemně smlouvu. 
Zalovaný namítl proti .výpovědi, že nájemní poměr podléhá zákonu na 
ochranu nájemců a že podle § 2· (1) a (3) zák. na ochr. náj. plaH 
smlouva po dobu platnosti zákona za uzavřenou na neurčitou dobu. 
Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e ponechal výpověď v platnosti. 
D ů vod y: Námitky žalovaného, žé na nájemní poměr, o nějž tu jde, 
jest použíti zákona na ochranu nájemcÍ!, jest řešiti v souvislosti s tvrze
ním žalobce, že byl k výpovědi donucen tím, že platnost zákona na 
ochranu nájemců končí právě v den uplynutí smluvní doby. Sporná ná
jemní smlouva byla původně ujednána dne 21. listopadu 1919, tedy před 
3. květnem 1920, na určitý čas, dne 17. srpna 1925, tedy po 3. květnu 
1920 byla v některých bodech pozměněna a zároveň prodloužena až do 
31. prosince 1931. Jest správné, že podle § 2 (3) zák. na ochr. náj. tuto 
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nájemní smlouvu, uzavřenou na určitou dobu, jest po dobu platnosti zá
kona na ochranu nájemců pokládati za uzavřenou na neurčitou dobu. 
Účinnost nyní platného zákona na ochranu nájemců ze dne 28. března 
1928, čís. 44 sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 27. března 1930, čís. 30 
sb. z. a n. a zákona ze dne 26. listopadu 1930, čís. 166 sb. z. a n. končí 
podle čl. 1 § I posléz jmenovaného zákona dne 31. prosince 1931. Není 
7.ák~na na o~hranu nát~mců, jenž by se vztahoval na nájemní smlouvy, 
]1chz smluvm doba koncI teprve po 31. prosmcl 1931 a nájemní smlouva 
o niž tu jde, končí právě 31. prosince 1931. Nyní platný zákon na ochran~ 
nájemců nemůže brániti pronajímateli, by pro dobu, jež nespadá v účin
nost nynějšího zákona, nedal podle § 1114 obč. zák. výpověď jejíž 
účinnost nastane v projednávaném případě teprve dne 1. ledna 19:32 kdy 
pla!ný z~l(Qn.pa. ochra~u n~j~mců. !1ebu;le již účinným. Pronajím~teli, 
Jenz mUSl pocltaÍl s mozností, ze naJemm smlouva po skončení účinnosti 
nyní platného zákona na ochranu nájemců nebude již chráněna nelze 
zbraňovati, by se ji,ž nyní za platnosti zákona na ochranu náje~ců _ 
jenž se vůbec nevztahuje na obnovení jeho nájemní smlouvy ježto toto 
obnovení nenastane za platnosti zákona na ochranu nájemců' - nechrá
ml výpov.ědí p~dle § I I 14 obč. }á~ .. p~ed tím, by nenastalo mlčky ob
nove111 naJemn~ smlo~vy na da~~l !n léta. Jinak by se nájemní smlouva 
obnovll~ prot,l Jeho ;ruh ~a dalsl tn roky, 1 ~~yby ooc~rana nájemců po 
uplynuh nym platneho zakona na ochranu na]emcu vubec přestala nebo 
se as~oň neyztahovala n~ sporný nájemní poměr, čímž by utrpěl škodu 
na svych prave,ch. B~.de-h ,vsak v J;udouc!,y vyd~.n zákop, jenž prodlouží 
ochranu sporneho na]emn}h? po~eru" muze se zalovany po případě brá
mÍl buď protI vykhzovacl zalobe namltkou ochrany nájemců anebo 
bude-li písemné výpovědi, o niž tu jde, přiznána vlastnost exekučníh~ 
ti!ulu ve ~I?yslu §. I čís. 18 ~x. ř., ,ž~lobou podle § 35 ex. ř. Proti výpo. 
vedl nemuze se vsak prozahm bramtr odvoláváním se na ochranu ná
jemců. J,ežt? se nxní plat~ý z~k?n na ?c~~anu nájemců nevztahuje na 
obnovem na]emmho pomeru, Jez spada JlZ mimo jeho působnost jest 
výpověď podle smlouvy (§ I I 14 obč. zák., § 560 čís. I c. ř. s.) přípustná 
?~Z svolení soudu a bylo j,i proto uznati za účinnou (srv. rozh. sb. n. s. 
cls.8482). Odvolacl soud napadený rozsudek potvrdil. Dů
yo d y: Spor~ou otázku, zda )est přípustná mimosoudní výpověď z ná
]em111ho, po:neru s h!e~lska z~kor:a na .ochr~nu nájemců, soud prvé sto
y;:e spravne zodpoy.edel z, pr.av1!lch duvodu zastávaných v rozhodnutí 
ClS. sb. 8482, kterezto pravm duvody bere i odvolací soud za základ 
s~ého .r0zho~~~.t!í a ~a něž po~k.a~uj~ ~ tí:n, že nebylo třeba, prohlásiti 
\'Ypoveď za ~cmno~ Jen podmmene, Jezto zalovaný, bude-li prodloužena 
ucmnost nym platneho zakona na ochranu nájemců na dobu po 31. pro
sinci 1931 bude chráněn námitkami podle § 35 ex. ř. 

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

Důvody: 

Napa~ený rozs~~ek nen}, jak mu dovolání vytýká, po právní stránce 
pochybeny (§ 503 CIS. 4 C. 1". s.). Jak nižší soudy k tomu správně pouká-
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zaly, jde v projednávaném sporu o výpověď, která podle naJemní 
smlouvy byla nutná, by bylo zabráněno obnovení nájmu, a to pro dobu 
po platnosti nynějšího zákona o ochraně nájemníků, takže účinnost vý
povědi měla nastati až po této době. Z toho právem nižší soudy na zá
kladě ustanovení § 2 zákona o ochraně nájemníků ze dne 28. března 
1928, čís. 44 sb. z. a n., zachovaného v platnosti zákonem ze dne 27. 
března 1930, čís. 30 sb. z. a n. a zákonem ze dne 26. listopadu 1930, 
čís. 166 sb. z. a n., a na základě úvah v rozsudku prvního soudu uvede
ných usoudily, že výpověď, o kterou jde, i když byla dána za účinnosti 
zákona o ochraně nájemníků a to mimořádně, to jest bez svolení soudu, 
jest přípustná a právem výpověď tu, ana proti ní jiná námitka, než že 
mimosoudní výpověď za účinnosti zákona o ochraně nájemníků není 
možná, pokud se týče přípustná nebyla vznesena, uznaly za účinnou. 
Vývody dovolatelovy tomu odporující nejsou opodstatněné a odkazuje 
se, co se bližšího odůvodnění onoho názoru týče, na zevrubné, stavu 
věci a zákonu odpovídající důvody rozsudku nižších soudů, zejména roz
sudku prvního soudu (srovnej též rozhodnutí sb. n. s. čís. 8482). Nelze 
dovolateli přisvědčiti ani v tom, že, bude-li ochrana nájemníků prodlou
žena, nebude míji možnost brániti se proti exekuci na základě výpovědi 
žalobou podle § 35 ex. ř., an domáhá se omezení účinnosti výpovědí pro 
případ, že ochrana nájemníků prodloužena nebude. Prodloužení ochrany 
nájemníků bylo by skutečností exekuční titul (nárok z něho plynoucí), 
zde nárok na vyklizení stavlcí, po případě rušící, takže by dovolatel měl 
možnost obrany proti exekuci a to i žalobou podle § 35 ex. ř. (viz též 
rozhodnutí sb. n. s. čís. 2465). 

čís. 10945. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 28. března 1928, čis. 44 sb. z. a n.). 
Slovem »opuštěni bytu« nemíní se v § 6 jen opuštění úmyslné; nezlÍ

leži na tom, zda se opuštěni stalo s úmyslem byt trvale opustiti či jen 
dočasně bez toho úmyslu. 

Lhostejno, zda měl nájemnlk úmysl přivésti svým odchodem rodinu 
do nesnázi, zda ji chtě! připraviti o byt. 

Pod slova »opuštění společné domácnosti« jest podřaditi i dobro
volný trvalý odchod hlavy rodiny (matky), jenž se stal následkem uza
vření sňatku a povinného tím přestěhování se hlavy rodiny do domác
nosti nového manžela. 

Slovy »rodinou« a »příslušnici rodiny« jest rozuměti užší kruh pří
s!ušnlků rodiny závislých hospodářsky na hlavě rodiny, jmenovitě osoby, 
o jichž výživu i o byt jest hlava rodiny povinna pečovati podle zákona. 

(Rozh. ze dne 3. září 1931, Rv I 1502/31.) 

Majitelkám domu byla na základě právoplatného soudního svolení 
k výpovědi povolena exekuce vyklizením krámu, jež měla v nájmu An
tonie K-ová, která se vystěhovala do Ameriky za svým manželem. S An-
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tonií K-ovou sdílela společnou domácnost její dcera Milada K-ová, jež 
opírajíc se o § 6 zák. na ochr. náj., domáhala se nepřípustnosti exekuc~ 
vyklizením jakož i zjištění, že v době, kdy bylo dáno soudní svolení 
k výpovědi, byla již nájemnicí krámu. Zalované vznesly mezitímní návrh 
na určení, že žalobkyně není nájemnicí krámu. Pro ce sní s o u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl mezitímnímu určovacímu návrhu žalovaných 
a žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 
D ů vod y: Předpoklady druhého odstavce § 6 zák. o ochr. náj. jsou 
splněny jen, opustí-Ii nájemník společnou domácnost, kterou sdílel se 
svou rodinou, a společný byt, ohrozí-li další trvání domácnosti v dosa
vadním bytě činností svémocnou směřující ke zrušení domácnosti. Ze 
skutkových okolností však plyne, že nelze v souzeném případě mluviti 
o opuštění ani po stránce aktivní, hledí-Ii se k osobě nájemnice Antonie 
K-ové, ani po stránce pasivní, přihlíží-li se k osobě žalující Milady K-ové. 
Provdání nájemnice Antonie K-ové mělo nezbytně v zápětí že byla nu
cena sledovati svého manžela, třebaže se tak sfalo do zámor\ a tam také 
svou domácnost přeložiti. Ze nebylo úmyslu, žalobkyni opustiti vyplývá 
nad jiné z toho, že Antonie K-ová ještě před svým odjezdem u~pořádala 
své majetkové poměry ve prospěch žalobkyně. Zalobkyně ani netvrdila 
ani neprokázala, že se s matkou vystěhovati nemohla, naopak z jejíh~ 
přednesu plyne, že zůstala v tuzemsku proto, že si sama chtěla založiti 
svou domácnost s V-em, jenž dosud u ní bydlí. Proto ani na té ani na 
oné straně nelze mluviti o opuštění ve smyslu předpokládaném zákonem 
následkem čehož práva a povinnosti nájemníka na žalobkyni nepřešly' 
a nelze ji považovati za nájemnici. ' 

N e j vy.š š í s o u d zamítl mezitímní určovací návrh žalovaných a 
uznal podle žaloby. 

Důvody: 

. Výtk~ n~s~ráv~ého právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) 
lest, op~avnena. yyklad odvolacího soudu, že opuštěním rodiny jest roz
um~~i len, t~kovy ,odcho? hlavy rodiny, jímž zamýšlí odcházející ohroziti 
dalsi trvam domacnosh v dosavadním bytě, jímž zamýšlí zrušiti domác
nost, nelze sdíleti. Výklad ten neodpovídá ani doslovu ani duchu zákona. 
O~uštění pytu mů~že se ,státi b~ď tr:,vale,~tal?:li se, s úmyslem již se ne
vrat~l, mu~e se vsak ~tah i docasne, kdyz na]emmk opustí byt nedobro
vo]ne (kdy! byl na pr. vzat do vazby, nebo byl nucen nastoupiti trest 
na svoDode). Oba tyto způsoby opuštění bytu byly výslovně zmíněny 
v § 6 zákonů na ochr. náj. ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. 
a ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n. a plyne tudíž z tohoto původ
ního doslovu zákona, že zákonodárce nemínil slovem »opuštění bytu« 
jen ~puštění úmyshié, tím méně opuštění s úmyslem zrušiti společnou 
d?macnost rodmy, ],ak odvolací soud za to má. Úmyslem zákonodárco
vym byl?usta~oveOlm § 6 (2) cit. zák. chrániti členy společné domác
no~tr na]emmkovy hlavou rodiny opuštěné, ať již se opuštěni stalo 
s umyslem byt trvale opustiti, nebo jen dočasně bez toho úmyslu. Sl 0-
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vem "rodinou« a "příslušníci rodiny« jest rozuměti užší kruh příslušníků 
rodiny závislých hospodářsky na hlavě rodiny (nikoli rodinu ve smyslu 
§ 40 obč. zák., viz rozh. 4950 sb. n. s.), jmenovitě osoby, o jichž výživu 
i o byt (§ 672 obč. zák.) jest hlava rodiny povinna pečovati podle zá,
kona ]. ako jsou děti manželské pokud se nemohou samy živiti, a rodiče, , ' ,'" 
jsou-li v nouzi na hlavu rodiny odkázáni (§ 154 obč. zakl· V tom smeru 
ziisti! soud prvé stolice že žalobkyně (l9Ietá), ač byla prohlášena zle
tÚou bydlela s matkou '" jejím bytě a byla jí živena až do jejího odstě
hování 'se z vlasti, poněvadž měla jen nepatrné jmění a skorem žádné 
vlastní příjmy a že též matka nájemnice Františka Z-ová žila s ní ve spo
lečné domácnosti a že po jejím odstěhování se připadla péče o výživu 
a byt babičky na žalobkyni, jež zůstávala v bytě. Z toho jasno, že ex~: 
kutka jako hlava rodiny se starala o výživu své, I?atky .i dcery, kte!.ez 
obě s ní žily ve vypovězeném nyní bytě ve spolecne domacnosh. Tvonl~ 
tedy žalobkyně i její babička s exekutkou rodmu po roz~mu < ustanov.er:~ 
§ 6 (2) zák. o ochr. náj. až do jejího odchodu a by}y pnslusmcemi ].e].: 
domácnosti. Zákon v § 6 (2) chrání rodinu, by nezustala odchodem ]e]1 
hlavy bez přístřeší (rozh. 4950 sb. n. s.): při čerill: ner?zez}lává, zda měl 
nájemník úmysl přivésti rodinu do nesnaze, }da ]i chtel pnpr~vih ,o ~yt, 
čili nic. Při tom jest lhostejno, že žalobkyne b~la v, ~e~ odst~hovar:l s.~ 
matky již zletilá že byla vyučenou modIstkou, ]akoz i ze u Ol bydlr Jeli 
snoubenec s ní~ž hodlá uzavříti manželství, jakož i že dostala od matky 
výbavou obuv a zařízení bytu v ceně 8.000 Kč a jí tím umožněno samo
statně se živiti neboť zákon v té příčině výjimky nečiní. Jest proto pod 
slova »opuštědí společné domácnosti« podřaditi J d.ob:ovolný trvalý ?d
chod hlavy rodiny, který se stal následkem uzavrem snatku a yovmneho 
tím přestěhování se hlavy rodiny do domácnosti nového manzela, Jako 
v souzeném případě. Ý tom, že žalobkyně, ač jak první .~oud ~jistil, ne: 
rada viděla, že se matka stěhuje do Amenky, nebraOlla ]1 v odle~d;t a ]i 
na dráhu doprovodila, nelze ještě spatřovati so~hlas ~ srozurr;er: l zalob
kyně s matčiným odchodem z bytu; vždyť nemela moznost braOltr ~atce 
V" sňatku a v následování manžela do ciziny a nebyla k tomu po zakonu 
a~i oprávněna. Doprovod matky při odjezd,u ~a nádraží b~l, a~tem po
vinné dětské oddanosti dcery k matce, ktery vyznamu opus~em rod~ny 
její hlavou nikterak nemění a neseslabuje. Otáz~a, zda se zalob~yn~. 3 

její babička mohly zárove~, s hlavou ro~my vys~ehovah ~o za;:non, Cil; 
nic, jest nerozhodná, rovnez tak Ihoste]ny Jest du~od, proc, se zalo.?kyne 
z bytu nevystěhovala současně s exekutkou (chtel~ Si ~ry v b~te tom 
sama založiti domácnost s Josefem V-em, jer;ž u ll! bydlr) , neboť zakon 
v té příčině nerozeznává a výjimky nestanov!. 

čls, 10946. 

Rozvrhové usneseni, určujici náhradni ?í"'0~ P?dle ~ 222, čtvrtt.?d
stavec ex. ř_ není exekučním titulem, na Jehoz základe by mohl ventel 
vésti přímo ~xekuci na nemovitost zatiženou náhradnlm nárokem, Ne-

~I 
·1' 
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byla-Ii piivodní pohledávka vykonatelnou, není vykonatelným ani ná
hradní nárok. 

(Rozh. ze dne 3. září 1931, RII 195/31.) 

Na základě rozvrhového usnesení, určujícího náhradní nárok podle 
§ 222, čtvrtý odstavec, ex. ř. navrhl vymáhající věřitel exekuci na nemo
vitost zatíženou náhradním nárokem. S o udp r v é s tol i c e exe
kučn~ návrh za~ít1, rekursn! sou,d exeku~i povolil. Důvody: 
Tvrdl-h us~esem prve~o soudu, ~e tu vu~ec nem exekučního titulu po
dle § 1 ex. r., nelze s hm souhlaSIl!, protoze podle § 1 čís. 1 ex. ř. usne
sení civilních soudů jsou exekučními tituly. Není důvodu by rozvrho
vému usnesení, určujícímu náhradní nárok podle § 222 čtvrtý odstavec 
ex~učního í ádu byla odep!ena moc e~e~učn:'hc titulu a by věřiteli bylo 
ulozeno, by Sl pro pohledavku, exekucne vtelenou vymohl exekuční ti-
tul ještě žalobou, jak míní soud prvé stolice. ' 

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

o ů vody: 

Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu že rozvrhové usnesení 
u;-čující náhradn.! ná;-ok, pod~e § 222 čtvrtý od;tavec ex. ř. jest exekuč
mm htulem, n~)ehoz z,;klade ?y mohl věřitel vésti přímo exekuci na 
nemovitost ;aÍl:~nou nahradmm _ nárokem. Nejvyšší soud vyložil již 
v rozhodnul!ch CIS. 4349 a 7564, ze toto usnesení slouží jen k provedení 
kmho,!ní~o pořá~ku. '! rozh?dnytí Čí~. 7~64 bylo vyloženo, že věřitel, 
p~o ne~oz bJ:~urcen ~ahradm na~~k, Jest Jaksi postupníkem ze zákona 
p;t_~odmho vent;le a z~ tedy nem~:~ nab~!i ~íce práv než měl původní 
ventel: Pohledayka p~v~dní\10 ventele, Jlmz byla Městská spořitelna 
v B:; .lak ze SpiSU .vyplyva a jak sám vymáhající věřitel v rekursu při
poush" vykonatelna nebyla a nelze proto ani náhradní nárok za vyko
natelny u.znati. (VIZ Hora, Soustava exekučního práva, str. 196.) 

čís. 10947. 

Dávka z maietku. a z přírůstkll Ila majetkll (zákoll ze dlle 8 dllbna 
1920, čís. 309 sb. z. a 0.). . . 

. !< lomil, by mohla býti dávka z majetkll a z přírůstku na majetkll při
kazana v přednostním pořadí, musí býti z přihlášky a z je jich dokladů 
zřejm?, ž~ js.ou splněny předpoklady stanovené v § 62 zák. pro před
~lOst~1 poradt. Doklady o tom náleží předložiti orgánu, jenž dávku po
zadUJe. 

O výši dávky, ° jejím trvállí soudy nerozhodují ale jsou povolány 
rozhodovati o jejím přednostním pořadí. ' 

(Rozh. ze dne 3. září Hm, R II 224/31.) 
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Niž š í s o 11 d y vzavše za podklad exekuční návrh finanční proku
ratury ze dne 31. čdrvence 1930 a připojený k němu výkaz ne~op!atků 
jakož i přihláškll finanční proknratury ze dne 10. }edna 19,31, pr}ka:caly 
z nejvyššího podání za prodanou nemovitost v prednostmm por!'dl ."a 
dávce z majetku a z přírůstku na majetkll 3.304 Kč 80 h, na nroclch 
644 Kč na exekučních poplatcích 18 Kč 60 h a na útratách exekllčních 
65 Kč 60 h celkem 4.033 Kč Odpor proti přikázání dávky, opírající se 
o to, že se 'účtovaná dávka netýká jen prodané nemovitosti, nýbrž i ji
ného jmění povinného, odkázán byl nižšími soudy na pořad správní. 

Ne j vv š.š í s o u d vyhověl dovolacímll reknrsu knihovní věřitelky 
potud, že "přikázal československému eráru k hotovému zaplacení na 
dávce z majetku a z přirůstku na majetku celkem 2.761 Kč. 

Důvody: 

Neprávem nižší soudy odkázaly odpor dovolací rekurentky na pořad 
správní. Důvod který pro to uvádějí, že jde o spornou sklltkovoll okol
nost o které nelze soudu rozhodovati, neobstojí. Jde o dávku z majetku 
a z 'přírůstku na majetku a o -její přednostní uspokojení z rozdělované 
exekuční podstaty. O výši dávky, o jejím trvání ov~em soudy neroz~o
dlljí, ale jsou povolány (§§ 210,213, 214, 216 ex. r.) rozhodovati o je
jím přednostním pořadí a o to v projednávaném případě jde. Soud roz
hoduje tu na podkladě uvedeném v § 214 ex. ř., zejména na základě 
přihlášky a jejích dokladů (§ 210 ex. ř.). Podle § 62 záko~a o dávce 
z majetku a z přírůstku na majetku ze dne 8. dllbna 1920, CIS. 309 sb. 
z. a n. požívá dávka přednostního práva zástavního na nemovit~s~~ch 
co do částky na ně poměrně vypadající, a to nejvýše do 30% Jejich 
zjištěné čisté hodnoty. Aby mohla býti dávka z majetkll a z přírůst~u . .na 
majetku v přednostním pořadí přikázána, musí z přihlášky a z jeJ1~h 
dokladů býti zřejmo, že jsou splněny předpoklady stanovene v §. 62 za
kona pro přednostní pořadí, tedy, že se účtovaná dávka z maJetku.a 
z přírůstku na majetku týká nemovitosti, o niž jde, a že nepřevyšuje 
30% její zjištěné čisté hodnoty. Doklady o tom náleží předložit~ orgá~u, 
jenž dávku požadllje. Dovolací rekurentka vytkla, poknd se tyče svym 
odporem upozornila, že již první předpoklad pro přikázání dávky v pře~
nostním pořadí z prodané nemovitosti, totiž, že se týká dávka nemovI
tosti, není v exekučním návrhu ze dne 31. července 1930 ani v přihlášce 
ze dne 10. ledna 1931 prokázán. Tomu, jak z těchto podání jest zřejmo, 
skutečně tak jesi a nejen to, nýbrž z exekučního návrhll a z přihlášky 
Ilení ani vidno, jaká byla zjištěná čistá hodnota prodané nemovitosti a 
zdali účtovaná dávka nepřevyšuje 30% zjištěné čisté hodnoty prodané 
nemovitosti. Nemohly tudíž exekuční návrh a přihláška býti podkladem 
pro přikázání účtované dávky z majetku a přírůstku na majetku a nižší 
soudy přikázavše dávku na podkladě shora uvedeném, pochybily. 00-
volací:nll reknrsu však přes to bylo lze vyhověti jen částečně. Dávka 
z majetku a z přírůstku na majetku byla totiž přihlášena nejen finanční 
prokllraturou, pokud se týče v exekučním návrhu, nýbrž i berním úřa-. 
dem. V této přihlášce, znějící na 2.213 Kč, se výslovnč potvrzuje, že 

1" 
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účtovaná dávka týká se prodávané osminy nemovitosti a je také uvedena 
zjištěná čistá hodnota této nemovitosti, takže vidno, že požadovaná' 
(v této) přihlášce dávka 30% této hodnoty nepřevyšuje. Tato přihláška 
odpovídá § 62 zákona čís. 309/1920, a na jejím základě bylo účtovanou 
v ní dávku v přednostním pořadí přikázati. 

čís. 10948. 

Ujednání nájemce podniku se samostatným kapelníkem, že bude za 
určitou měsíční gáži s (dvoučlenným) orchestrem umělecky působiti 
v podniku nájemcově podle svých nejlepších sil ku prospěchu podniku, 
neni smlouvou služební (námezdní) ve smyslu § 49 čís. 6 j. n. 

(Rozh. ze dne 4. září 1931, R I 490/31.) 

Smlouvou ze dne 27. listopadu 1928 zavázal se žalobce působiti se 
svým dvoučlenným orchestrem, jím samým jako houslistou a pianistou, 
žalobcovým zaměstnancem, ve vinárně najaté žalovaným, umělecky po
dle svých nejlepších sil ku prospěchu podniku žalovaného a opatřiti na 
svůj náklad archiv notový a hudební nástroje (vyjímajíc klavír a har
monium). Smlouva byla uzavřena na dobu od 1. prosiuce 1928 do 30. 
listopadu 1929. Žalovaný však dal žalobci dne 15. dubna 1929 výpověď 
ke dni 1. května 1929., žalobou, zadanou na krajském soudě domáhal se 
žalobce na žalovaném náhrady škody 38.400 Kč. Pro c e's ní 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 zrušil napadený 
rozsudek i s předchozím řízením a odmítl žalobu. D ů vod v: Žaloba 
je podána pro bezdůvodné propuštění žalobce před uplynutím smluvní 
doby, po kterou byl najat žalovaným k provozu hudby v podniku žalova
ného (provoz vinárny). Třebaže žalovaný provozuje živnost obchodní 
živnostenskému řádu podléhající, není zjednání hudby pro jeho podnik 
pomocným úbchodem podle čl. 273 obch. zák., neboť toto jednání není 
v bezprostředním vztahu k hostinské živnosti, nýbrž jen ve vztahu vzdá
lenějším, ježto nejde o pravidelnou činnost patřící k provozu hostinství 
(Hermann-Olavský: ,,0 obchodech«, publikace Všehrdu, II. vydání, str. 
9). Podle toho výkony, jež měl žalobce konati v živnosti žalovaného po
dle smlouvy, jsou službami nekupeckými a žalobce sám jako kapelník 
neprovozuje obchody a jeho činnost se posuzu;e podle živnostenského 
řádu. šlo o obyčejné produkce hudební (žalobce 'hrál na housle a s ním 
hrál pianista), takže jde o pomocnou činnost v hostinské živnosti podle 
§ 73 ž. ř., ovšem, jak již řečeno, jen vzdálenější, praVidelně se nevysky'
tujícL Takové poměry služební (námezdní) spadají pod ustanovení § 49 
čís. 6 j. n. a spory z nich příslušejí podle tohoto ustanovení k výlučné 
p~íslušnosti okresníc}1 ~ou"dů (srovnej Hora: Čsl. civilní právo procesní, 
dll. 1., str. 134, vydalll Vsehrdu 1926 a rozh. nejv. soudu čís. 4564 sb. 
n. s.). ?kresní soud jest k projednání tohoto sporu výlučně příslušný a. 
an ve ve~l rozho~oval sborový soud, je řízení i rozsudek zmatečný podle 
~ 477 Čls. 3 c." r. s., ke kteréž zmatečnosti jest hleděti z úřadu (§ 43 
Ln., ,§ 240 c. r. s.). Rozsudek byl proto zrušen a vyslovena zmatečnost 
f1zelll podle § 477 prvý odstavec a § 494 c. ř. s. 
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N e j v y ,š š í s o u d k rekursům obou stran zrušil napadené usne
sení a vrátil věc odvolacímu soudu, by c odvolání žalobcově znovu roz
hodl, nehledě ke zrušovacímu důvodu, jehož použiJ. 

Důvody: 

Oběma rekursům jest přisvědčiti v tom, ž.e není správný právní mí
zor odvolacího soudu, že jde o spor, k jehož projednání jest podle § 49 
čís. 6 j. n. výlučně příslušný okresní soud, a že rozsudek i s předcháze
jícím řízením jest podle § 477 čís. 3 c. ř. s. zmatečný, ježto o věci roz
hodl soud sborový. Žalobce se domáhá na žalovaném náhrady škody, 
kterou mu způsobil tím, že zrušil smlouvu ze dne 27. listopadu 1928. 
Touto smlouvou "angažoval« žalovaný, nájemce vinárny, žalobce jako 
kapelníka s jeho dvoučlenným orchestrem na dobu od 1. prosince 1928 
do 30. listopadu 1929 za určitou měsíční gáži pro celý dvoučlenný or
chestr a žalobce se zavázal se svým dvoučlenným orchestrem púsobiti 
umělecky podle svých nejlepších sil ku prospěchu podniku žalovaného 
ve vše duí dny od 19. hodiny, v neděli a ve svátek od 15. hodiny až do 
konce obchodu a opatřiti na svůj náklad archiv notový a hudební ná
stroje (vyjímajíc: klavír a harmonium). Jde o to, jaké právní povahy jest 
smlouva stran. Odvolací soud ji považoval za smlouvu služební (ná
mezdní), spadající pod ustanovení § 49 čís. 6 .i. n., poněvadž posuzoval 
činnost žalobcovu jako pomocnou činnost v hostinské živnosti podle 
§ 73 živn. řádu, ovšem jen vzdálenější, pravidelně se nevyskytující. Proti 
tomu brojí obě strany. Žalobce dovozuje, že má živnostenský list na pro
vozování hudby a že k žalovanému vinárníkovi nevstoupil v poměr slu
žební, nýbrž že s ním ujednal jako samostatný podnikatel zvláštní 
smlouvu o dílo pokud se tÝče smlouvu svého druhu, na kterou jest po
užíti předpisů o smlouvě o dílo. I žalovaný dovozuje v rekursu, že ža
lobce nebyl jeho pomocníkem ve vinárenské živnosti, nýbrž že provozo
val hudbu v místnostech jeho podniku jen na základě své kapelnické kon
cese a rozhodoval sám o způsobu a o obsahu svých výkonů. Pro rozhod
nutí o rekursech stačí, rozřeší-li se otázka, zda šlo v souzeném případě 
o služební (námezdIÚ) poměr mezi zaměstnavatelem a od něho zaměst
naným pomocníkem, jaký má na zřeteli ustanovení § 49 čís. 6 j. n. Ne
šlo-li o takový poměr, nebyl by k projednání tohoto sporu okresní soud 
výlučně příslušným a' nebylo by příčiny ke zrušení rozsudku a řízení 
prvého soudu pro zmatečnost. Podle § 1151 obč. zák. vznikne služebni 
smlouva, je-li někdo 'povinen jinému konati určitou dobll služby. Z mo; 
tivů třetí dílčí novely k obč. zák. (viz zejména str. 206 zprávy justičm 
komise) vyplývá, že při služební smlouvě jde o trvalý poměr závazkový 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, o práci pod vedením a podle 
poukazll zaměstnavatelových, o osobní povinnost pracovní a o osobní 
nárok na práci, o závazek zaměstnancův ručiti za péči, ale jinak nikoliv 
za zdar nebo nezdar práce, jeuž jde na vrub zaměstnavatelův, - úhrnem 
tedy o osobní a hospodářské podřadění zaměstnaného do organismu 
podniku zaměstnavatelova. Smlouva o dílo, která jest služební smlouvě 



- čís. 10949-
970 

nejbližší, liší se od ní tím, že při smlouvě o dílo jde o závazek podni
katele k výkonům podle vlastmho plánu, vlastními prostředky po pří
padě s pon;ocníky neb? s náh~adníky, se zá!ukou. nejen za péČi, nýbrž 
I za zdar dda a za spravu pro jeho vady, s prevzehm nebezpečí nezdaru 
- tudíž v celku o jednání samostatného podnikatele. (Rozhodnutí čís: 
5451, 7845, 10.402 sb. n. s.) V souzeném případě není mezi stranami 
sporné, že žalobce byl samostatným kapelníkem a žalovaný nájemcem, 
vinárny, že mezi nimi bylo ujednáno denní dodávání hudebních pro
dukcí žalobcem pro podnik žalovaného po určitou večerní dobu že tyto 
produkce neměl žalobce prováděti jen sám, nýbrž s při vzetím jim zjed
naného hudebníka jako svého pomocníka, a že určení způsobu provozo
vání hudebních výkonů bylo ponecháno žalobci který se jen všeobecně 
zavázal, že bude působiti umělecky podle svých nejlepších sil, nikoliv 
tcdt Po? veden~m a P?~le poukazů žalovaného. Předmětem smlouvy byl 
tUdl~ vY,sled~k cmnost} zalob,ce ja~o samostatného podnikatele. I z ujed
nam,o uplate p,ro cely ,dvoucl~nny orchestr jest zjevné, že žalobce nebyl 
zamestn?ncem zalovaneho v j~ho ~mán:nské živnosti, nýbrž že byl sa
n;ostatnym, po~mkatel~m, ktery. dalsího clena orchestru sám si měl opa
thl! a plal!l!, zaloyanemu pro Jeho podnik denně hudební produkci do
dal! a za to obdrzel! pevnou uplatu. Toto stanovisko zastávají ostatně 
v podstatě i obě strany. Byl-li však žalobce v objednaných výkonech sa
mostatný, prováděl-li je podle vlastního plánu a s přivzetím pomocného 
?udebníka jím ~jednaného a placeného, a vystupoval-li proti žalovanému 
Jako samostatny podmkate1, nelze ho považovati za zřízence nebo po
mocného l?r~covníka žalovaného v jeho vinárenské živnosti. (Viz též 
rozhod;llth Cl~, 4215. sb. ~. s.) Z toho plyne, že nešlo o služební (ná
mezdm) pomel' mezI zamestnavatelem a jeho pomocníkem jak se do
mníval od~olací soud, nýbrž o pon;ěr me!,i dvěma ~amostatnými podni
kateh, k:ery jest ,posuzoval! pod!e predplsu o smlouve o dílo, a na spory 
z ,~akoyeho .pomeru ,se nevztahuje ustanovení § 49 čís. 6 j. n. o výlučné 
pnslusnos!~ okres:"ch soudů. Podotýká se, že rozhodnutí čís. 4564 sb. 
n. ,s.,. n? nez po~kazal .od".olací soud, nehodí se na souzený případ, ježto 
ma pny skutkovy a pr~vm,podkla?, neboť. se o/ká k~pelníka v biografu, 
ktery nebyl samostatnym Zlvnostmkem a jehoz pomer byl již podle ža
lobního přednesu poměrem námezdním. 

čís. 10949. 

v K Z~v?~U (provozovn~). ve smyslu § 87 j. n. se vyžaduje, by tu bylo 
za~íze:", jez by mohlo byh považováno za provozovnu. Nestačí provo
zUje-h se v soudním okresu podnik s pevným nebo pOhybliv~ stano
vištěm (autobusová živnost). 

(Rozh. ze dne 4. září 1931, R I 505/31.) 

Žaloya,ný, bydl~cí v Karlových Varech, měl koncesi ku provozu auto
mob!love hnky se sldlem v Neldku. Zalobu o zaplacení pohledávky z pro-
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vozu automobilu zadal žalobce na okresním soudě v Nejdku, Námitku 
místní nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i ce zamítl, ježto ža)ovaný 
má v obvodu okresního soudu, v Nejdku, provozovnu, provozule tam 
koncesi k dopravě osob autobusem a žalobní nárok se vztahuje na tento 
provoz. Rek u r sní s o u d vyhověl n~mitce místní. nep~ísluš~osti .~ 
odmítl žalobu. D ů vod y: Podle § 87 J. n. mohou sice h, kdoz ma]! 
mimo soudní obvod svého' bvdliště závod, býti žalováni u soudu, v jehož 
obvodu jest jejich závod. Avšak o závodu, lze mluviti j~n, je-li zjišt~no, 
že tu jest nějaké zařízení" ~ořící st!ed okruhu,?~avn:ch vzt~hu~.la~o 
kancelář, z níž se provoz ndl, nebo ze se tam pn]!ma]! a vvplace]! del
níci, vždy však tu musí býti z~řízení, jež lz~ vůbe~ považoya!i z~ závod; 
Žalobce v tom směru nic neprednesl, neboť pouhe tvrzem, ze. zalovany 
jest majitelem koncese se sídlem v Nejdku a že tam provozuJe autobu
sový podnik neposkytuje náznaky pro to, že jest tu závod ve smyslu 
§ 87 j. n. 'Bylo zjištěno jen, že žalovaný jest majitelem koncese pro 
automobilový podnik s místem živnosti v Nových Hamrech (v obvodu 
okresního soudu v Nejdku). Okolnost, že v koncesní listině jest udáno 
stanoviště živnosti v Nových. Hamrech, nevyčerpává ještě pojem závod~ 
ve smyslu § 87 j. n. Žalovaný má své sudiště v Karlových Varech a nen! 
pochyby o tom, že můj'e prov~zovati koncesi i. z Karlových yarů, amz 
by měl závod v obvode okresmho soudu v NeJdku. Bylo na zalobcl, by 
uvedl okolnosti, jež by opodstatňovaly úsudek, že má závod v ob~odu 
okresního soudu v Nejdku. Ježto tak neučinil, není okresní soud v NeJdku 
příslušným podle § 87 j. n. 

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

o ů v 0 d y: 

Jednou z podmínek sudiště podle § 87 prvý odstavec j. n. jest, že ža
lovaný má mimo soudní obvod svého bydliště doly, továrnu, obchodní 
závod anebo jinakou provozovnu svého obchodu nebo povolání. Jest 
se tedy předem obírati otázkou, zda žalovaný, bydlící v obvodu okresu 
karlovarského, má obchodní závod nebo jinakou provozovnu v obvodu 
dovolaného sondu, Při tom nelze - jak zřejmo z § 526 c. ř. s. - přihlí
žeti k novotám dovolacího rekursu. Žalobce v prvé stolici přednesl jen . 
tolik, že žalovaný jest vlastníkem koncese k autobusovému provozu na 
trati Vysoká Pec-Přebuz_ Trinksaifen-Nancy-Kraslice se sídlem 
v Nejdku že provozuje tento podnik v okresu Nejdeckém a že se zaža
lovaná p~hledávka vztahuje na tento živnostenský podnik; dopisem 
okresního úřadu v Nejdku ze dne 24. února 1931 jest zjištěno, že žalo
vaný jest majitelem koncese k dopravě osob autobusem na tratích Nej
dek-Výsoká Pec-Trinksaifen-Přebuz-Nancy-Kraslice a Vysoká 
Pec-Nové Hamry-Hirschenstand a že stanoviskem živnosti jsou Nové 
Hamry. Rekursní soud zcela správně poukazuje k tomu, že, má-li býti 
řeč o závodu, - a dodati jest neb o jinaké provozovně - musí !': b~i 
nějaké zařízení jež by mohlo býti považováno za provozovnu, zanzem, 
v němž by se přirozeně soustřeďovaly právní poměry vztahující se na 
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závod nebo na provozovnu, jichž uplatnění má býti usnadněno volbou 
sudiště podle § 87 j. n. Nelze proto přisvědčiti vývodům stěžovatelovým, 
že stačí že se v soudním okresu Nejdeckém provozuje podnik s pevným 
nebo p~hyblivým stanovištěm, třebaže provozní kancelář je v Karlových 
Varech a že pohybující se autobusy jsou střediskem kruhu právních 
vztahů; poněvadž podnik vyžaduje najmutí dělníků a spojen jest s po
vinnostmi a s právy. Kdyby tento názor byl správný, stačilo by zákonné 
ustanovení, že provozovatel živnosti může býti ve sporech, týkajících 
se živnostenského podniku, žalován tam, kde se živnost provozuje. To 
§ 87 j. n. nestanoví. V souzeném případě neplyne ze zjištěných okol
ností že tu jest zařízení neb aspoÍÍ takové soustředění právních poměrů 
na j~dnom místě, jehož jest třeba, aby se mohlo mluviti o provozovně. 

čís. 10950. 

Komanditní společ!1Ost není oprávněna podati opravný prostředek ve 
sporu svého komplementáře. Předpisu § 84 c. ř. s. nelze tu použíti. 

(Rozb. ze dne 4. září 1931, R I 523!31.) 

Žaloba Rudolfa Sch-a, komplementáře komanditní společnosti Seb. 
a spol., byla pro c es ním s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnuta. 
Odvolání podané komanditní společností o d vol a c í s o u d odmítl. 
D ů vod y: Nejde o osoby v právním smyslu totožné, i když žalobce je 
osobně ručícím společníkem odvolávající se komanditní společnosti, a 
bylo proto odvolání, ana odvolatelka ve sporu jako žalobkyně nevystu
povala, podána osobou, které vůbec nepřísluší opravný prostředek od
volání jako straně na sporu nezúčastněné. 

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

1)1lvCldy: 

Podle § 472 c. ř. s. jest odvolání, jež bylo podáno osobou, které ne
přísluší opravný prostředek, nepřípustné. Opravný prostředek nepřísluší 
osobě, která není stranou ve sporu, aniž vedlejším intervenientem. Sou
zený spor vedl Rudolf Sch. jako žalobce, jsa zastoupen dr. Aloisem Z-em, 
jako procesním zmocněncem, odvolání podala však komanditní společ
nost R. Sch. a spol., zastoupená dr. Karlem Sch-em, tedy osoba od ža
lobce rozlišná, která nebyla stranou ve sporu a které tudíž odvolání ne
přísluší, jak na to již správně poukázal odvolací soud. Nerozhodno jest, 
Že Rudolf Sch. jest komplementářem řečené komanditní společnosti, ne· 
boť tím se nestal ještě jejím majitelem, an tvoří společnost pospolu 
s manželkou Hildou Sch-ovou jako komanditistkou; nerozhodno též, že 
jest Rudolf Sch. samojediný oprávněn k zastupování společnosti, neboť 
tím nenastala ještě totožnost osob mezi žalobcem a společností podavší 
odvolání, tím nestala se též ze společnosti komanditní společnost ve
řejná, a liilda Sch-ová se nestala tichou společnicí, jak tvrdí stěžovatel. 

-- Čís. IOY~ J -
973 

Nebylo důvodu ty odvolání bylo vráceno yodatelce k, ?pr~vě l~~dle 
§ 84 c j'. s., neboť nešlo o formální vadu, jez by branlla rad~emu,~lre~: 
nímu vyřízení podání nýbrž o odvolání podané osobou, ktefe n~pnslusl 
oprávnění k jeho podání a která jest za~to?pena ad,~okátem. ~e nejde 
o pouhé přep~ání, vidno z toho, že v souvl~ly~? rozepnch yedeny;h pl oll 
firmě E. a firmě L podala rovněž odvolám taz komandltm spolecnost na 
místě žalobce Rudoífa Sch-a. 

čis. 10951. 

Bylo-li dodáno zboží zkažené, neupotřebitelné" bylo třeb~, včasl~é 
výtky (čl. 347 obch. zák.), by nen~s!ala dom~~~ka, z~.bylo ,zbozt sch~a: 
leno. Bylo vytýkati aspoň vady, Jez byly zJlsteny pn prvem zko~an~ 
zboží. Stačilo, učiniti zkoušku namát/,ou. Pokud nebyly vady oznamen~ 
včas. 

(Rozh. ze dne 4. září 1931, Rv I 701/30.) 

Žalující firma objednala od,žalované firmy 300 sudú marinovantc~ 
ílhoříl. Objednané zboží došlo zalobkyn! dne 30. )l~topadu 1926,. nacez 
je žalobkyně ihned zaplatila. Z 300 s,;du uskl~dnenych v trans!tmm cel
ním skladišti na nádraží rozprodala zalobkyne Ihned ~ 00, sudtl. Od za
kazníků však docházely ihned stížnosti, že dodaný uhor Jest ~ed~sta: 
tečně pečený, na polovic syr,ový, ž.e má p!íShuť st,;,chhvotl a davah Jej 
k disposici. Tyto vady oznamlla zalo~kyne zalo;ra,;,e ~oplsem. ze dn.e ,7; 
prosince 1926 s vyzváním, by ohledne 200 sudu ,;,ho:-e, ldere byly Jeste 
v transitním celním skladišti disponovala, žalovana vsak dopIsem ze dn~ 
10. prosince disposici neuz~ala aniž oz~á~en~. ji~h v~1Y' Žalobkyne 
předložila dne 14. prosince 1926 vzorek uhore slatmmu Ul adu pro zkou
mání potravin v Praze k posudku, jenž dne 20. 'prosince 1926 vyd~1 po: 
sudek "že vzorek úhoře má nepříjemnou, takrka odpornou, zazlukly 
rybí t~k a plísně připomínaj!cí ch,uť ~ dlužno jei, ve ~~~sl~ záko~a o ~o
travinách prohlásiti za zbozl zkazene, pro hdske pozlvam nezpusoblle«. 
Ví'sle4ek toho žalobkyně žalované sdělila ~ne ~3, prosmce 1926 a znovu 
jí dala k disposici !OD sudů marinovaneho uhore a vyhradIla SI, ze, 
kdyby se toto množství úhořů vrácením od odběra(~lú zvětš~lo, i tot~ 
množství dáti k disposici. Žalobou, o mž tu Jde, domahala se zalobkyne 
na žalované náhrady škody způsobené jí dodár;ím vadného z~oží. O boa 
niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c I s o u d .z ,techto d u: 
vod ů: žalobkyně snaží se dovoditi. že, an dodán byl uhor tak vadne 
zpracovaný, že byl potravinou zdraví \idském~ škodlivOl~. pr?t~ž~ k 1'0" 
žívání nezpúsobilou a že nrodávající byl vydan nebezpecI strham podle 
zákona o falšování potra~in, takže tudíž zboží bylo neprodejné a b~lo 
vla'stně dodáno »a1iud«, nelze použíti § 347 obch. zák. Ale nelze pre
hlédnouti že se podle stavu věci zjištění, že zboží jest absolutně k ob
chodován'í nezpůsobilé a musí býti a bylo zničeno, stalo státním ústavem 
Dro zkoumání potravin až v druhé polovině prosince 1926, že však v~dy 
~boží zjištěny byly zřízencem žalující hned po přijetí zboží, v prvych 
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dnech prosince, a přes to nebyly hned žalované vytknuty, nýbrž bylo 
vyčkáváno, až co řeknou konsumenti. Již proto by nebyl podán pevný 
důkaz o tvrzení žalobkyně, že šlo vlastně o něco jiného, než bylo objed
náno. Nehledíc k tomuto nemožnému pojetí věci, byly objednány barely 
marinovaných úhořů a byly dodány barely marinovaných úhořů, tedy ni
koli věci jiného druhu, a proto také nelze mluviti o věci jiné, nýbrž 
o zboží smluveného druhu, při němž bylo jen posuzovati jakost (čl. 335 
obch. zák.) zkoumáním předepsaným v čl. 347 obch. zák V lom ohledu 
správně rozhodl soud prvé stolice, uznav, že vadnost zjištěná hned po 
dodání zboží byla až 7. prosince oznámena, tedy pozdě. Žalující strana 
ovšem míní, že tím teprve započala zkušební její činnost a že toto zjištění 
jí nemohlo opatřiti ještě spolehlivé přesvědčení o povaze zboží, ale toto 
lvrzení je v rozporu s důkazy. Vždyť H. seznal, že tu pozastávka zboží 
(správně zjištění vady zboží) byla, ale že chtěl nechat rozhodnouti od
běratele, chtěl to ať již z jakéhokoli důvodu riskovat, zda vada neprojde 
ač jako prokurista žalující firmy byl v prvé řadě oprávněn a povine~ 
(čl. 42 obch. zák) vady vytýkati. A že byly oprávněné, jde na jevo 
z Jeho seznání, že obratem bylo žalobkyni zboží vráceno, takže stala-Ii 
se pozastávka (výtky) už předem předvídaná až po tomto vrácení, to 
jest 7. prosince 1926, stala se pozdě, a zboží platí za převzaté. Když 
však výtky vad byly se strany konsumentů očekávány a předvídány, ne
bylo třeba vyčkávati naprostou úplnou jistotu, jak chce nyní odvolatelka 
dovoditi. Tím však padají i vývody, že nalézací soud přehlédl zvláštnost 
souzeného případu, že totiž žalobkyně, nemající snad dostatek perso
nálu, nemohla pokud možno podle řádného obchodního postupu (čl. 347 
prvý odstavec obch. zák.) zboží ohledati ihned, zejména v krátké sedmi
denní lhůtě od 30. listopadu do 7. prosince 1926. Vývody tyto padají, 
protože na nutnost důkladnějšího ohledání celé zbývající nerozeslané 
části žalobkyně byla upozorněna svým skladníkem a netvrdila ani, tím 
méně prokazovala, že k důkladnějšímu ohledání chtěla přikročiti ne
hledíc ani k tomu, že by stačiJo ohledání ukázek skladníkem p;ove
dené, a jak na jevo pak vyšlo, opodstatněné, že však ponechala lehko
myslně věc náhodě, že to u konsumentú projde. Marně se snaží dovo
diti, že bylo třeba posudku státního ústavu pro zkoumání potravin, dů
kazu znaleckého, a že teprve tím bylo na jisto postaveno, že bylo do
dáno zboží úplně bezcenné a k požívání lidskému nezpůsobilé. Marně 
neboť ohledání znalecké zákonem předepsáno není jako nezbytně nutné' 
a jistě ho netřeba tam, kde vadu seznal skladník a podle znalce H-a mu: 
sel seznati ~terýkoliv detailista, kde tedy nešlo o vady tajné, nýbrž 
o vady zjevne. 

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

D ů vod y: 

S hl~?iska d,:volacího ,d~v?du nesr.rávného právního posouzení věci 
(§ 503 Cl~. 4 c; r. s.) vytyka 3'a!obkyne, ,že odvolací soud neprávem po
suzoval narok zalobou uplatneny jako narok ze správy (čl. 347 a násl. 

I 
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obch. zák a § 922 a násl. obč. zák), že správně měl jej posuzovati 
jako nárok na vrácení trhové ceny a na náhradu škody pro nesplnění 
smlouvy, pro dodání věci neobjednané (aliud), a odůvodňuje toto sve 
stanovisko tím, že podle znaleckého posudku bylo jí dodáno zboží k hd
skému požívání úplně nezpůsobilé, takže ten, kdo by takové zboží prodal, 
by mohl přijíti do rozporu se zákonem o padělání potravin, že šlo o zboží, 
se kterým bylo při výrobě špatně manipulováno, nebo o zboží staré, 
nikoli z ročníku 1926/1927 nýbrž o zboží ročníku 1925/1926, které 
ve stavu nezpúsobilém k poŽívání již bylo dodáno, takže. nejde o zb,oží, 
které by mohlo býti předmětem obchodování jako potravma k hdskemu 
užívání způsobilá. Nejde prý jen o vadu v jakosti z~oží'vnýb:ž o shnilé 
ryby, hodící se za hnojivo, nikoli za potravinu. Ponevadz nejde o vady 
kvalitní, nebyla prý žalobkyně povinna zboží ihr:ed zkou?,ati a va,dy 
neprodleně vytýkati, jak káže čl. 3~ 7 obch; zák za,lobk~ne však, yre: 
hlíží, že neopřela ~alobu o tento zak~ad,,, ze am v ,zalob,e a~li y nzen! 
před soudem prvm stolice netvrdila, ze Jl bylo plneno r:eco j!l~eho,,,ne~ 
(,bjednala, netvrdila, že zboží pro nesplnení smlouvy nepnja~a, ze pnjel! 
odmítla aniž činila nárok na vrácení kupní ceny pro nesplnení smlouvy. 
To vše,'co žalobkyně v tomto směru přednesla v odvolání a nyní. v do
volání jest novotou která jest nepřípustná jednak podle § 482, jednak 
podle § 504 druhý 'odstavec c. ř. s., takže k ní vúbec nelze v opravném 
řízení přihlédnouti. V žalobě a, v řízení před yr:vní;n s?udem tvrdila 
žalobkyně, že objednala a obdrzela lI1;afll:ovan~ u.ho;e, 'fe vykaz~valy 
vady, měly nepříjemnou odpornou chul, pnpOmmajlcl. zazlt;kly rybl ,tuk 
a plíseň a že jest je prohlásiti za zboží zkažen~, nezpu,soblle ,k hd~kemu 
požívání, že vady zboží dne 7. pro,smce 1926 ,za.loyane hrme,oznmTIlla, 
zboží jí k disposici dala atd" vesmes,to tvrzem, j~Z pou~,aZUjl}~a uplat
ňování nároku ze správy. zalobkyne netvrdila, ze ZbOZI neprl]ala, po
něvadž neodpovídalo smlouvě, nýbrž naopak je přijal~ a c~~!U trh?vou 
hned zaplatila, je z části dále prodala a dodala, vadne zbo;Zl vymemla 
a část zboží pod cenou prodala, je prohlížela, yadn~st vytykala ~,d,al~ 
zjistiti úřadem pro zkoumání potravin a. soudmm ~ukazem k za]!stem, 
což vše by byla nemusila konati, kdyby Je byl~, chtel~ jako »aliud« o~: 
mítnouti. Avšak, i kdyby se mělo za to, ~e Z~O~1 nemelo v~as!nosh zbozl 

. obchodního (čl. 335 obch. zák.), bylo mcmene povmnosh zalobce, by 
zjevné vady zboží vytýkal neprodleně, v čas (čl., 347 .ob~h. zák), ,!~boť 
čl. 347 obch. zák., mluvě o vadách, nerozeznav~, j,aky vliv ,ma]! n!! 
upotřebitelnost zboží. . Bylo:li. ?od~né zbo,ží ~kazene, neupot:ebllelne, 
scházely mu vlastnosti obyéejne predpo,kladar:~ a bylo pro~o treba I tu 
včasné výtky, by nenastala ,do~~enka, ,ze zboz~ jest sc~vale!,o .. (rozh. 
6923 sb. n. s.). Nevadilo, ze znzenCl zalobkyne. mohh !~n ~jlshh vad
nost zboží, co do barvy a chuti, že nemohli Ihne9 zjlshh nepr~del: 
nost zboží, nebo! žalobkyně měla ihned vytýkati aspon ty vady, ktere pn 
prvním zkoumání zjistila, ze kterýchžto vad s,e pak vyvmula neprodej: 
nost ·zboží. Nevytknuvši včas ani tyto zje,:ne v~dy, pochY~,lla ,a mUSI 
nésti důsledek toho že se má za to, ze schvahla Jakost zboZ\ (cl. 347 
obch. zák). Nevadí, že nemohla všecky s1!dy s úhoti ihne~. pro~léd: 
nouti, zejména ty, jež byly nevycleny v celmm skladlsh; stacllo cmlh 
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zkoušku namátkou a prozkoumati aspoň sudy, jež vyc1ila a dále pro
dávala, jak to řádný obchod~lí r;ostup dovoloval] a dle toho vad~. vytý: 
kati celé dodávce. Zalobkyne vsak nevytkla vcas vadnost ZbOZI am 
ohledně jediného sudu úhořů a ztratila tím svou vinou nárok ze správy 
ohledně všech. Že vady zboží nebyly oznámeny včas, jak dovolatelka 
tvrdí zjistily již nižší soudy a lze poukázati na důvody nižších soudů 
v to~ směru. Nižší soudy posoudily věc správně po stránce právní a 
bylo proto bezdůvodnému dovolání odepříti úspěch. 

čís. 10952. 

Odškodnění podle § 1328 obč. zák. 

To, že byl svůdce trestním rozsudkem právoplatně od obžaloby osvo
bozen nebo trestní řízeni bylo proti němu zastaveno, nevadí civilnllnll 
soudu, by neřešil samostatně otázku, zda muž svedl a zneuctil ženu, 
nesplnlv manželský slib, a že se takto dopustil přestupku § 506 tr. zák., 
za jehož následky jest civilněprávně odpověden. 

Svedením jest, přiměje-li kdo ženu působením na její vůli k tomu, 
že přistoupí k páchání nebo k dopuštění smilného činu. Jako prostředku 
svedení může býti použito i násill, jež však nesmí dosáhnouti takového 
stupně, že by vylučovalo vlastní vůli svedené osoby a její svobodné 
rozhodnutí. 

(Rozh. ze dne 4. září 1931, Rv I 2245/30.) 

Žalobní nárok svedené ženy proti svůdci o odškodnění uznal p r 0-

ce sní s o udp r v é s tol i c e důvodem po právu. O d vol a cí 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

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

D ů vod y: 

Přecipokladem nároků podle § 1328 obč. zák. je, že někdo pnme]e 
ženu trestným činem nebo jinak lstí, výhrůžkami, nebo zneužitím jejího 
poměru odvislosti k tomu, že mu dovolila mimomanželskou soulož. Ná
ležitostí § 1328 obč. zák není, by byl svůdce pro trestný čin, jímž jest 
též přestupek podle § 506 tr. zák, skutečně trestním soudem odsouzen; 
nerozhodný iest tudíž naprosto v té příčině výsledek trestního řízení. 
Ani když byl svůdce trestním rozsudkem právoplatně od obžaloby osvo
bozen nebo trestní řízení bylo proti němu (jako v souzeném případě) 
zastaveno, nevadí to nikterak civilnímu soudu (§ 268 c. ř. s.), by samo
statně neřešil otázku, zda žalovaný svedl a zneuctil žalobkyni, nesplniv 
manželský slib a že se takto dopustil přestupku § 506 tr. zák., za jehož 
následky jest civilněprávně odpověden (srovnej Ehrenzweig, Das Recht 
der Schuldverhaltnise 1928, str. 664, Dr. Mayr, Právo obligační, str. 355, 
rozhodnutí čís. 2253 a 7444 civ. sb. n. s.). Ke skutkové podstatě pře-
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stupku podle § 506 ty. zák. n~leží pak i svedeni z~ přípověd~ m31nželství! 
i zmrhání (zneuctěm) sY,eden~ osoby. žalovany sIce tyrdll,. ~e. zalob~yne 
již před tvrzenou SO~IOZI ~ mm nebyla pann?u, al~ la,k vazne.t~ mlml, 
plyne jasně z toho, ze o teto okolnostr nenabldl am ~ukaz~N:zs:. s~udv 
zjistily, že žalovaný připověděl žalobkym manželstvl a pnmel II tJmlo 
slibem k mimomanželské souloži, že ji svedl a zmrhal, že však . sltb 
nesplnil a že neměl vůbec vážný úmysl pojati ji za manželku. Na základě 
tohoto zjištění dospěly právem k úsudku, že jde tu o přestupek § 506 
tr. zák. Svedením jest, přiměje-li kdo ženu působením na její vůli k tomu, 
že přistoupí k páchání nebo k dopuštění smilného činu;· Jako prostředku 
svedení může býti použito i násilí, jež však nesmí dosáhnoult takoveh~ 
stupně, že by vylučovalo vlastní vůli svedené osoby a její svobodne 
rozhodnutí (čistě tělesné přemožení). To zastává nejen literatura (S!O\ 
komentář Dr. Klanga k občanskému zákonu, IV. svazek, str. 129), nybrz 
i judikatura (rozh. čís. 248, 524, 2494, 2566, 2644, 2646, 2904, 2926 
a 3027 tr. sb. n. s.). Okolnost, že nižší soudy též zjistily,že žalovaný 
souložil se žalobkyní proti její vůli, nemá vzhledem k řečenému, - byť 
i tu byl jistý, ale nezávažný rozpor - význam, any nižší soudy náležitě 
odůvodnily, proč jde tu o svedení,'a skutečnost, že žalovaný slíbil ža: 
lobkyni manželství, ale nesplniv slib, do té doby neporušenou žalobkym 
zmrhal, stačí úplně k uplatnění nároku podle § 1328 obč. zák, podle 
něhož však svedená nemá nárok na náhradu za zmenšení pohlavní cti 
(rozh. čís. 9443 sb. n. s.), stejně jako zneužití proti vůli, tedy násilné; 

čis. 10953. 

Soud může ve sporu o uznáni nemanželského otcovstvl hodnotiti 
znalecký důkaz zkouškou krve teprve po jeho provedeni a teprve pak 
může posouditi, zda byla tlntto protidůkazem vyvrácena domněnka § 163 
obč. zák. 

Odvolá-li některá ze stran projevený souhlas se zkouškou krve, jest 
hodnotiti význam dodatně odepřeného souhlasu a jeho vliv na výsledek 
důkazního řízeni. 

(Rozh. ze dne 4. září 1931, Rv 1458/31.) 

Žalobě o uznání nemanželského otcovství bylo obě man i ž š í m i 
s O u d y vyhověno.· .. 

N e j vy š š.í s o u d zrušil rozsudek .odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by o ní dále jednal a ji znovu.rozhodl. 

Dovolatel vytýkal již v odvolání kusost řízení prvésf.olice ~,důyodu! 
že nebyl připuštěn jím nabídn~tý důkaz !<revní zkou~kou,ac, vS1~hfil 
účastmci byli S jejím provéde~lI1! srozumenl. Odvolacl s?1:Idn;a. ~a t~, 
že důkaz krevní zkouškou nem vubecs to, by mohl zvrátrh pravm do-
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, ku § 163 obč. zák., a že, ani kdyby se zjistilo, že krevní skupina 
mnen , '", tk' 'I 'h b I by I u žalobkyně jest jil!á pe~ u JeJI ,ma y I ~ ,za ovane ?! ne Y? "' ze 
d jíti ku přesvědčem ze zalobkyne nepochazl ze soulozl mezI JeJI mat
k~u a žalovaným. Z těchto důvodů pokládal odv,olací soud důkaz ,krevní 
zkouškou za zbytečný a nepřipustil ho. Ne),;e vsak souhlasIti s l!az~rem 
odvolacího soudu, neboť odvolací soud muze .hodnotltl znale;:ky dukaz 
teprve po jeho provedení ,a pak teprve P,oS011dltl, z~a ~y!a, tlmto pr?tI
důkazem vyvrácena domnenka § 163 obc. zak. Nepr:puste~l1 .znaleckeho 
důkazu krevní zkouškou vytýká tudíž dovolatel duvodne Jako kusost 
řízení (§ 503 čís. 2 c. ř.,s.). V dob~, kdy odvolací sou;l rozho~1 o odvo
lání, byli všichni účastmsi ,s~ zkouskou ~rve srozumem a duk~z byl~ 
lze provésti. Tento stav vecI Jest rozhodnym pro soud ,dovolacl, ktery 
jest povolán by podle něho přezkoumal rozsudek druhe stohce. Odvo
lá-li některá' ze stran projevený souhlas se zkouškou krevní, bude odvo
lacímu soudu hodnotiti význam dodatně odepřeného souhlasu i vliv 
jeho na výsledek důkazního řízení. 

čís, 10954. 
~ 

Byly-li sudy se zbožím zasllány prodatelem dráhou a kupítel s tim 
souhlasil, jest míti za to, že schválil. mlč.ky tento zpŮSOb. dopravy. Při· 
padná ztráta sudů za dopravy na draze Jde na vrub kupdele. 

Při vrácení vypůjčených sudů do splniště kupitelova závazku 
z půjčky, jde doprava na nebezpečí kupitelovo (vypůjčitelovo). 

Nárok na vrácení zapůjčené věci promlčuje se ve třiceti letech. Pre
klnsivní lhůty § 982 obč. zák. nelze tu použíti. 

NároI{ na vrácení pronajaté věci promlčuje se ve třiceti letech. Jde-Ii 
jen o vrácení pronajaté věci, nepřichází v počet lhůta § 1111 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 4. září 1931, Rv II 366/30.) 

zalobkyně domáhala se na žalované vrácení sudů, v nichž zaslala 
žalované zboží. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby. 

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

Dů vo dy: 

Poku jde o sud čís. 23, nepopřela žalovaná, že sud se zbožím nebyl 
žalobkyní odeslán, tvrdila jen, že adresáta nedošel. UváŽí·li se však, 
že veškeré sudy se zbožím byly zasílány žalobkyní drahou a žalovaná 
s tím souhlasila, jest vzhledem k ustanovení § 429 obč. zák. za to míti, 
že mlčky tento způsob dopravy schválila (§ 863 obč. zák.) a že tudíž 
žalobkyně učinila své Smluvní povinl1osti zadost tím, že odevzdala sud 
se zbožím dráze k dopravě a jde proto případná ztráta sudu l1a vrub 
žalované jako kupitelky. Ze šlo při tomto sudu o věc nezastupitelnou, 
že tu tedy jest absolutní nemožnost vrácení tohoto sudlt, žalovaná ne- 1 

I 
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tvrdila, takže tu jest její povinnost ke vrácení tohoto sudu, kteréžto své 
povinnosti může se sprostiti zaplacením 250 Kč. Pokud jde o ostatní 
sudy, které se zbožím adresáty došly a podle nesporného přednesu stran 
v prvé stolici byly žalobkyní žalované jen zapůjčeny (§ 971 a násl. obč. 
zák.), bude třeba zjistiti splniště pro závazek žalované k vrácení za· 
půjčených sudů. Při vrácení věci do tohoto místa jde doprava na ku
pitelovo (vypůjčitelovo) nebezpečí (srov. rozh. čís. 6505 sb. n. s.). 
Názor žalované, že žalovaný nárok jest promlčen, jest mylný. Nárok 
na vrácení zapůjčené věci promlčuje se podle § 1479 obč. zák. ve třiceti 
letech (srov. rozh. čís. 6505 sb. n. s.). Propadná lhůta § 982 obč. zák. 
nevztahuje se na sporný případ, ježto se netýká vrácení (ztráty) za
půjčené věci. Ze šlo o nájem, netvrdila žalovaná v prvé stolici, takže 
jde o námitku, k níž nelze přihlížeti v opravném řízení podle §§ 482 
a 513 c. ř. s. Nehledíc k tomu, promlčuje se nárok na vrácení pronajaté 
věci podle § 1479 obč. zák. rovněž ve třiceti letech; lhůta § lIlI obč. 
zák. nepřichází v počet, ano jde jen o vrácení pronajaté věci. 

čís. 10955. 

Svolání pozůstalostních věřitelů (§ 813 obč. zák.) není přípustné, 
byla-Ii pozůstalost již odevzdána. 

Zrušil-Ii pozůsta1ostní soud projednáni pozůstalosti s dědicem při
hlásivším se bezvýminečně a přihlásil-Ii se pak dědic k pozůstalosti vý
minečně, jest řízení počínajíc zrušovacím usnesením zmatečné. 

(Rozh. ze dne 5. září 1931, R 1.511/31.) 

K pozůstalosti po Františku H-ovi. přihlásila se bezvýminečně Marie 
V-ová, s níž byla pozůstalost projednáni! a jí dodána právoplatná ode
vzdací listina ze dne 27. července 1930. K žádosti Marie V:-ové zrušil 
pozůstalostní soud usnesením ze dne 30. listopadu 1930 projednání po
zůstalosti. Marie V-ová přihlásila se pak k pozůstalosti výminečně. 
Usnesením ze dne 22. ledna 1931 nařídil pozůstalostní soud 
svolání věřitelů. K rekursu jednoho z pozůstalostních věřitelů rek u r sní 
s o u d zrušil napadené usnesení ze dne 22. ledna 1931 i s celým před
chozím řízením, počínajíc u~nesením ze dne 30. listopadu 1930 jako tma· 
tečné. D ů vod y: Usnesením ze dne 22. ledna 1931 nařídil první soud 
svolání pozůstalostních věřitelů, ač pozůstalostní řízení bylo již skon
čeno a dědička Marie V-ová se přihlásila k pozůstalosti bez výhrady 
inventáře (§ 174 nesp. říz.). Svolání pozůstalostních věřitelů není však 
přípustné, nastalo-li již odevzdání pozůstalosti (viz rozh. ze dne 17. 
května 1881, čís. 8395 st. Ol. U.). Bylo také naprosto nepřípustné, 
by pozůstalostní soud zrušil k .žádosti přihlásivší se dědičky svým před
chozím usnesením ze dne 30. listopadu 1930 projednání pozůstalosti, 
a to z důvodu § II druhý odstavec nesp. říz., podle něhož nemůže soud 
změniti rozhodnutí v nesporné věci, mohlo·li by se toto opatření státi 
k újmě někoho jiného. Touto újmou třetí osoby jest, že původní dědická 
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přihláška Marie V,ové ze zákona bezvýjin;tečně b~la p~ávoplatně ,n~ 
soud přijata a pozůstalost podle, ní,?devvzd~na a J'n ,n0vem proje~nam 
v důsledku zrušovacího usnese~~ tav~ ~edlcka pn?laSll~ se ze ~akonva 
vyminečně s dobrodiním inventare, Clmz 'p?stave~l P?zustalostn:ch~ ve; 
řitelů značně by se ~tížilo co dov~obytnos~1 j1<1:. naro~u·v V. prvm rade 
interesován jest pozůstalostní ventelspontelm a zalozm spolek vB., 
který proto také jest oprávněn k této stížnosti proto, ano mu doručeno 
usnesení o svolání pozůstalostních věřitelů ze dne 22. ledna 1931, proti 
kterému stížnost tato směřuje.' Jest to první usnesení pozůstalostního 
soudu které mu v této pozůstalostní věci po zrušovacím usnesení téhož 
soudu' ze dne 30. října 1930 bylo dodá!}? s?udem ~rome úřed!}ího vy
svědčení ze dne 20. listopadu 1930, kterez vsak nem rozhodnuhm soud
ním proti němuž bylo by lze P()užíti stížnosti, neboť .šlo jen o polvtzení 
bez 'vlastního rozhodnutí soudu. Teprve doručením napadeného usne
sení o svolání věřitelů nastala pro stěžovatele možnost domáhati ~e 
nápravy rekursem. Jak již shora uvedeno," bylo pozůstalostnířízení db
ručením odevzdací listiny skončeno, a to již právoplatně. Celé další ří
zení počínajíc usnesením ze dne 30. ledna 1930, kterým původní pro
jedn'ání pozůstalosti ,bylo zrušeno až po napadené usn~s~ní o ~volá!}i 
věřitelů pozůstalostmch ze dne 22. ledna1931, jest prohzakonne, tUdlZ 
zmatečné a bylo je i s napadeným usnesením zrušiti. 

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

Důvody: 

Stěžovatelka se ani nepokouší vyvrátiti důvody, z nichž rekursní 
soud správně zrušil obnovené pozůstalostní řízení jako protizákonné. 
Odevzdáním pozůstalosti bylo, jak nařizuje § 174 nesp. říz. a jak bylo 
při jednání dne 25. července 1930 také protokolováno, projednávání po
zůstalosti skončeno. Bezvýminečná dědická přihláška stěžovatelky ne
mohla a nemůže býti podle § 806 obč. zák. platně ani odvolána, ani 
změněna. Tvrzení, že ani stěžovatelka ani její plnomocník nebyli po
učeni o rozdílu mezi výmine;;nou a bezvýminečnou dědickou přihláškou, 
jest v rozporu s protokolem ze dne 25. července 1930, jejž plnomocník 
stěžovatelky podepsal. Než, i kdyby bylo pravdivé, nečinilo by to dě
dickou přihlášku neplatnou a projednání pozůstalosti zmatečným, ne
hledíc ani k tomu, že případná zmatečnost byla by tím, že odevzdací 
listina .vešla v moc práva, zhojena. 

čís. 10956. 

Prozatímnl opatření. 
K požadování náhrady odpůrcem stačí, že prozatúunl opatření bylo 

povoleno, nevyžaduje se, by bylo i provedeno. 'Odpůrcí jest nahraditi 
i'útraty, jež mu vzešly prozalúnním opatřením. Lhostejno, že odpůrci 
bylo usnesení povolující prozatúuní opatření doručeno jen omylem před 
výkonem prozatímního opatření, nikoli teprve při jeho výkonu. 

(Rozh. zedne 5. září 1931, R I 522/31.) I 
1 
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S o udp r v é s t o I i Ce zamítl návrh Vojtěcha V-a na náhradu 
útrat právního zastoupení podle § 394 ex. ř. proti Antonínu V-ovL R e
k u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, 
vyčkaje pravomoci, v jednání pokračoval. O ů vod y: Ze spisů jest 
zřejmo, že prozatímní opatření bylo n;,lvrhovateli Antonínu V-ovi povo
leno usnesením ze dne ll. července 1930 a za výkon byl dožádán 
okresní soud ve V., jenž usnesením ze dne 28. července 1930 žádosti 
Vojtěcha V-a o odklad výkonu vyhověl, a že nárok ohroženou stranou 
tvrzený, pro který bylo zatímní opatření povoleno, byl právoplatně ode
přen. Má tudíž podle § 394 ex. ř. strana, k jejímuž návrhu bylo povoleno 
zatímní opatření, dáti odpůrci náhradu za všechny majetkové újmy, 
které mu byly způsobeny zatímním opatřením. Újmou tou jsou i útraty 
požadované odpůrcem, poněvadž vznikly následkem prozatímního opa
tření v tomto řízení. Ze ke skutečnému výkonu zatímního opatření v pro
jednávaném případě nedošlo, jest nerozhodné, neboť, nebýlí návrhu 
odpůrce, muselo by k výkonu dojíti a útraty bráněním se odpůrce proti 
výkonu prozatímního opatření byly tudíž nutné, a, ano došlo k právo
platnému odepření nároku, jsou majetkovou újmou. Podle toho měl prvý 
soudce o náhradních nárocích podle § 394 ex. ř. jednati a nikoliv prímo 
návrh zamítnouti, poněvadž jest tu předpoklad požadování náhrady. 

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

DůvodY: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávněnost, neboť napadené 
usnesení rekursního soudu odpovídá i stavu věCi i zákonu a vývody stě
žovatelovy nejsou s to, by správné důvody rekursního soudu vyvrátily 
neb oslabily. V § 394 ex. ř. jest ustanoveno, že má strana, k jejímuž 
návrhu bylo povoleno zatímní opatření, dáti odpůrci náhradu za všechny 
majetkové újmy, které mu byly způsobeny zatímním opatřením. Stačí 
tudíž, bylo-li zatímní· opatření povoleno, nevyžaduje se, by bylo i pro
vedeno. Správně uznal rekursní soud, že újmou tou jsou i útraty poža
dované odpůrcem, poněvadž vznikly prozatímním opatřením v tomto 
řízení a nahraditi jest podle zákona v.šechny majetkové újmy (srQv. 
také t. zv. odpovědi k § 394 ex. ř.) .. Pro posouzení otázky, ida přísluší 
odpůrci náhrada podle § 394 ex. ř., jest nerozhodné, zda. mu bylo usne
sení o zatímním opatření doručeno jen. omylem krajského soudu v Ch. 
před výkonem zatímního opatření, nikoli teprve při výkonu, nerozhodny 
jest i názor stěžovatelův o příslušnosti· okresního soudu ve V. k roi, 
hodnutí o odkladu prozatímního opatření. . 

čís. 10957. 

Pro povolení exekuce nuceným zřizenim zástavního práva jest lho_ 
stejno, že na jmění dlužníka byl v den povoleni exekuce vyhlášen úpa~ 
dek, jen když žádost o povoleni exekuce došla k soudu před tímto dnem. 

(Rozh. ze dne 5. září 1931, Rl 534/131.) 
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Vymáhající věřitel (československý erár) navrhl dne 16. března 1931 
proti dlužníku povolení exekuce vnuceným zřízením 'zástavního práva na 
nemovitosti. S o udp r v é s t o I i c e usnesením ze dne 20. března 
1931 exekuci povolil. Téhož dne byl na jmění dlužníka vyhlášen úpadek. 
Rek II r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle § 2 
konk. ř. právní účinky prohlášení konkursu nastávají počátkem dne, kdy. 
konkursní edikt byl vyvěšen na soudní desce konkursního soudu, a to od 
počátku dne vyvěšení, tedy od 12. hodiny noční a do této doby působí 
prohlášení konkursní nazpět. Exekuce podle toho byla povolena po pro
hlášení konkursu, což podle § 10 konk. ř. jest nepřípustné, neboť po pro
hlášení konkursu nemůže býti pro pohledávku za úpadcem na věcech do 
konkursní podstaty náležejících nabyto soudcovského práva zástavního. 
Výjimka stanovená § 10 (4) vyr. ř. pro pohledávky požívající přednost· 
ního práva (§ 23 vyr. ř.) v konkursu neplatí, takže po prohlášení kon
kursu nelze na nemovitostech úpadcových nabýti zástavního práva ani 
pro veřejné dávky. Ostatně z předloženého výkazu nedoplatků zřejmo 
že exekuce byla navržena pro daú ubratovou a důchodovou, jimž zá: 
konné zástavní právo vůbec nepřísluší, a, pokud jde o daň výdělkovou 
nepřichází v úvahu ani ustanovení čl. III. čís. 5 uvoz. zák. ke konk. / 
a §§ 48, 49 konk. ř., poněvadž návrh proti doslovu § 54 čís. 3 ex. ř. ne
obsahoval udání, že nemovitosti, na něž měla býti vedena exekuce, slouží 
výlučně nebo aspoú převážně provozování výdělečného podniku, podro
beného dani. Rekurs jest proto důvodný, bylo mu vyhověno a napadené 
usnesení změněno v ten způsob, že byl návrh na povolení exekuce za
mítnut. 

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

Důvody: 
~!':''P:--~. ~T" 

Rekursní soud zamítl s poukazem k ustanovení § 10 konk. řádu ze 
dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. z. návrh na povolení exekuce vnuce
ným zřízením zástavního práva z důvodu, že právě dne 20. března 1931, 
kdy byla povolena navrhovaná exekuce, byl prohlášen konkurs na jmění 
povinného. Napadá-li stěžovatel názor ten jako nesprávný s hlediska 
právního, jest mu přisvědčíti. Rekursní soud přehlédl při posuzování 
věci ustanovení § 13 konk. řádu, podle něhož mohou býti vklady ve ve
řejných knihách o nemovitých věcech povoleny a vykonány i po prohlá
šení konkursu, řídí-li se pořadí zápisu dnem, který jest před prohlášením 
konkursu. Podle § 29 knih. zákona a § 88 druhý odstavec ex. ř. řídí se 
pořadí zápisu podle podacího čísla, kterým bylo podání u knihovního 
úřadu opatřeno (§§ 438 a 440 obč. zák.). Došla-li žádost o povolení vnu
ceného zřízení práva zástavního k soudu povolujícímu exekuci, který 
jest zároveň exekučním a knihovním soudem, již dne 16. března 1931, 
jak vyplývá ze záznamu, mohlo jí podle § 13 konk. řádu býti vyhověno, 
neboť pořadí zápisu řídilo se dnem 16. března 1931, který jest před 
prohlášením konkursu. 
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čís. 10958. 

Sudiště podle § 88, druhý odstavec, j. n. 

Bylo-li zboží objednáno do živnosti, jejíž vlastnici byla žalovaná, 
živnost však provozoval její manžel jako ustanovený náměstek, jenž 
faktury zaslané se zbožím a opatřené doložkou o sudišti přijal bez ná .. 
mitek jako náměstek žalované, jest pro založení sudiště podle § 88, 
druhý odstavec, j. n. lhostejno, že faktury byly vystaveny na jméno 
manžela žalované. 

(Rozh. ze dne 5. září 1931, R II 204/31.) 

Zboží objednala Františka Šejnohová, tovární výroba železného 
zboží. Faktury a přijímací listy zněly na F. Šejnoha, tovární výroba že
lezného zboží. Žalobu o zaplacení kupní ceny podal žalobce na Františku 
Šejnohovou, tovární výroba železného zboží, a odůvodnil místní pří
slušnost dovolaného soudu předpisem § 88, druhý odstavec, j. n. S o u d 
p r v é s tol i c e zamítl námitku místní nepříslušnosti, rek u r sní 
s o u d námitce vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Podle objedna
cích listů jest objednatel zboží F. Šejnohová, tovární výroba železného 
zboží. Další listiny, faktury a přijímací listy, znějí na "F. Šejnoha« 
s týmž dodatkem. Žalována jest však paní Františka Šejnohová, tovární 
výroba železného zboží. Z toho jest zřejmo, že po stránce formální jest 
na citovaných listinách uvedeno jméno odchylné od jména žalované a 
nemMe se tudíž na základě těchto listin založitisudiště podle § 88 druhý 
odstavec a § 87 a) j. n. ve příčině žalované, neboť jest tu při nejmenším 
pochybnost, zda objednatel a adresát zaslaného zboží jest totožný se ža
lovanou. Předpis § 88 druhý odstavec a § 87 a) j. n. jest výjimečný a 
musí se tudíž vykládati přesně, nikoliv extensivně. 

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

D ů v od y: 

Bylo zjištěno, že zboží, za něž jest kupní cena zažalována, bylo ob
jednáno do živnosti, jejíž vlastnicí jest Františka šejnohová, že její živ
nost provozuje manžel František šejnoha jako ustanovený její náměstek 
a že tento faktury zaslané se zbožím a opatřené doložkou o sudišti přijal 
bez námitek jako náměstek žalované. Byly-li za tohoto zjištěného stavu 
věci faktury vystaveny na F. Šejnoha, tovární výroba železného zboží, 
jest tato skutečnost pro posouzení otázky, že prý těmito fakturami fak
turové sudiště založeno nebylo, jak to žalovaná namítá, skutečně neroz
hodnou. Poněvadž žalovaná neprokázala, ani že není objednatelkou 
zboží, ani že její zboží nebylo dodáno, nýbrž naopak bylo prokázáno, že 
zboží s fakturou obdržela a proti faktuře námitky nečinila, mohly fak
tury přijaté jejím náměstkem žaložiti fakturní sudiště podle ustanovení 
§ 88 druhý odstavec, j. n., ježto všecky předpoklady pro jeho založení 
jsou splněny. 
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čís. 10959. 

Pro zajištění dávky z přírůstku hodnoty (Dodatek III. k nařízení ze 
dne 27. dubna 1922, čís. 143 sb. z. a n.) plati dvorský dekret ze dne 
1.8. září 1786, čís. 577 písm. c) sb. z. s. a dvorský dekret ze dne 24. října 
1806, čís. 789 sb. Z.o s. 

(Rozh. ze dne 5. září 1931, R II 223/31.) 

K návrhu Zemského výběrčího úřadu povolil s o u d fl r v é s to -
1 i c e exekuci k zajištění dávky z přírůstku hodnoty. Rek u r sní 
s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Stěžovatelé uplatňují, že 
podle zákonných předpisů, ato zákona ze dne 12. Srpna 1921,Čís. 329 
sb. z. a n., pak nařízení vlády ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 sb. z. a n., 
pak zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n. žádaný záznam 
neměl býti povolen. Rekursní soud vyhověl stížnosti z těchto úvah: Po
dle§ 26 nařízení vlády ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 sb. z. a n. 
o obecní dávce z přírůstku hodnoty vymáhá dávku nebo pokutu včas ne
zapravenou úřad, jenž dávku předepsal. O vymáhání a o exekučním ří
zení platí táž ustanovení, jako pro vymáhání daní přímých. Vymáhající 
strana, Zemský výběrčí úřad jako zástupce obce Ch. sám ve své žádosti 
uvádí,že ukládací řízení není dosud skončeno a že tedy dávka dosud 
není předepsána. § 284.zákonaze dne 15. června 1927 o přímých daních 
čís. 76 sb. z. a n. stanoví, že, je-li vybrání daně s přirážkami dosud ne
předepsané nebo nesplatné ohroženo, může vyměřovací úřad, uveda dů
vody, z nichž pokládá vybrání za ohrožené, uložiti poplatníkovi písem
ným, ihned proveditelným příkazem, by ji až do jejího zapravení zajistil 
do částky v příkazu uvedené. článek XII I. uvozovacích ustanoveni k to·· 
muto zákonu stanoví, že, pokud nebyl poplatníkovi podle ustanovení zá
kona doručen platební rozkaz, jest povinen v kalendářním (berním) roce, 
po případě i později platiti ve stanovených lhútách podle toho, kolik 
mu bylo naposled, t. j. podle pasledního předpisu na časově nejbližší 
kalendářní (berní) rok předepsáno k přímému placení na ročních daních 
s přirážkami. Z těchto zákonných ustauovení vyplývá, že daň nelze za
jistiti, pokud není předepsaná nebo pokud poplatník nemá povinnost 
platiti daň ua základě dřívějších předpisú. Jde-li o daň, která se ukládá
po prvé, musí býti aspoň v prvé stolici přede}Jsaná, není-li zaplacení 
ohroženo. Není pochybnosti, že v projednávaném případě jde o první 
předpis a ukládací řízení není ještěskončeuo a ohrožení zaplacení lÍení 
ani tvrzeno. Ale, i kdyby zaplacení dávky bylo ohroženo, musela by na
vrhovatelka vzhledem k ustanovení § 26 a podle § 284 zákona čís. 76/27 
postupovati podle těchto zákonných předpisů, což však navrhovatelka 
neučinila. Nejsou tedy splněny předpoklady dvorského dekretu ze dne 
24. října 1806, čís. 789 s\:J. z. s. anelze se též dovolávati článku III. uvo
zovacího zákona k exekučnímu řádu a § 38 písm. c) knihovního záko[la. 

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

Návrhu zemského výběrčího úřadu, jako úřadu pověřeného přede
psáním a vybráním obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí, na 
zajištění dávky, jež bude v zahájeném již Ukládacím řízení předepsána, 
a to knihovním záznamem práva zástavního na nemovitosti poplatní
kově, bylo podle dvorských dekretů ze dne 18. září 1786, čís. 577 písm, c) 
sb. z .. s. a ze dne 24. října 1806, čís. 789 sb. z. s., zachovaných v plat
nosti článkem III. uvoz. zákona k ex. řádu, pak podle § 38 písm. cj kn. 
zákona prvním soudem právem vyhověno. Nelze souhlasiti s rekursním 
soudem, jenž z § 26 dávkového řádu ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 sb. 
z. a n., dodatek III. a § 284 zákona o přímých daních Ze dne 15. června 
1927, čís. 76 sb. z. a n. usuzuje, že se zajištění dávky múže státi jen na 
základě písemního, ukládacím úřadem poplatníkovi vydaného příkazu, 
by dávku zajistil. Dávkový řád ustanovuje v § 26 jen o vymáhán. již 
vyměřené a předepsané dávky, že o něm platí táž ustanovení jako pro 
vymáhání přímých daní, tedy nyní §§ 343/404 zákona čís. 76/1927, ni
kolivtaké § 284 tohoto zákona. O zajištění dávky ještě nevyměřené není 
v dávkovém řádu ustanovení, ylatí proto i pro dávku ·zpřírůstku hodnoly 
všeobecné, nahoře citované predpisy o zajištění daní a veřejných dávek, 
a musí jich býti použito, . 

. čís. 10960. 

Zákon ze dne 22. července 1919, čís. 438 sb. z. a n., o státni podpoře 
při zahájení soustavné elektrisace. 

Pro nárok na náhradu škody z okleštění stromoví při zřizováni elek
trického vedení není přípustným sporné řízeni, nýbrž jest jednati v řízení 
mimosporném. 

(Rozh. zedne 7. září 1931, R I 448/31.) 

Žalovaná společnosf prováděla podle povolení zemského úřadu za
řízení vedeníeJektrického proudu. Žalobce domáhal se na žalované ža' 
lobou náhrady škody, ježto při stavění stožáru pro elektrické vedení byla 
poškozena hrušeň patřící žalobci tak, že zašla. K námitce nepřípustnosti 
pořadu práva s o u d l' r v é s tol i c e žalobu odmítl. D ů vod y: 
Bylo zjištěno, že žalovaná byla pro přespolní vedení prohlášena za pod
nik všeužitečný a zemský úřad uložil všem vlastníkům pozemků trpěti, 
by žalovaná postavila podle projektu stožáry a napjala přes pozemky 
vodiče pro elektrický proud, dále trpěti přístup a trpěti okleštění stromů 
na nich, alespoň udržování jich v takovévýši,by netrpělo' vedení elek
Irovodú. Mezi stranami jest spor, zda jde o odškodné ve smyslu § 15 
zákona ze dne 22. července 1919, čís. 438 sb. z. a n.Podle § 14 jsou 
elektrické podniky povinny nahraditi každou majetkovou újmu,jež ne' 
jde soukromým vlastníkům povolením užívacíchl'ráv a jejich výkonem, 
zvláště pak zřízením elektrických děl, jich udržováním a změnou a jich 



- Čís. 10960 -
986 

odstraňováním. Povinnost platiti náhradu mají i podniky, v jichž pro
spěch se zřídí služehnost, ohledně všech škod, na něž nehyl vzat zřetel 
již při stanovení odškodného za vyvlastnění. Odškodné za majetkové 
újmy které má v zápětí povolení práv užívacích pro zatíženého, stanoví 
schv~lovací úřad. Zatížený musí nárok na náhradu škody, která se ne
stanoví cestou správní, jakož i odškodnění za služebnosti uplatniti u řád
ného soudu do roka ode dne, kdy zvědělo škodě. Tato náhrada se sTa
noví podle § 13 nesporným řízením. Ježto žalující se domáhají náhrady 
škody sporem, jde o nepřípustnost pořadu práva, ať již náleží ustanovení 
o náhradě škody do pusobnosti správních úřadu neb do pravomoci soudu 
v nesporném řízení. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti 
pořadu práva. D u vod y: Soud první stolice správně rozpoznal, že jde 
o nárok podle § 14 zákona ze dne 22. července 1919, čís. 438 sb. z. a n. 
o podpoře při zahájení soustavné elektrisace, a to podle prvého odstavce 
téhož zákonného ustanovení, avšak jest v rozporu s tímto zákonem názor 
soudu první stolice, že ustanovení náhrady škody v souzeném přír;adě 
patří do pusobnosti správních úřadu nebo do pravomoci soudu v řízení 
nesporném. V § 15 čís. 1 cit. zák. jest ustanoveno, že na, návrh žalova
ného stanoví odškodné schvalovací úřad současně s povolením užívacích 
práv, avšak jen odškodné za majetkové újmy, které má povolení práv 
užívacích v zápětí pro zatíženého. Z tohoto vymezení povinnosti schva
lovacího úřadu. stanoviti odškodné, a z toho, že stanovení odškodného 
schvalovacím úřadem má se státi současně s povolením užívacích práv, 
jest zřejmo, že se stanovení odškodného cestou správní vztahuje jen na 
újmy, plynoucí z povolení užívacích práv, které lze již při povolení 
užívacích práv zjistiti nebo předvídati, nikoli však na újmy, které vznik
nou teprve po povolení užívacích práv při provádění elektrického vedení, 
jakž tomu i v souzeném případě. Pro tyto případy má zákon ustanovení 
v § 15 čís. 4, podle něhož jest nárok na náhradu škody, která se nesta
noví cestou správní, uplatniti u řádného soudu do roka ode dne" kdy 
poškozený zvědělo škodě. A poněvadž ustanovení § 15 čís. 4 cit. zákona 
jedná o řádném soudu vubec, kdežto pro případ, že odškodné bylo sta
noveno cestou správní, odkazuje se konečné ustanovení odškodneho 
v §§ 15 čís. 4 a 13 čís. 2 cit. zák. výslovně na příslušný okresní soud 
v řízení nesporném, jest zřejmo, že náhrady škody podle § 15 čís. 4 
cit. zák. jest se domáhati žalobou u příslušného soudu v řádném řízení 
sporném. 

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

Důvody: 

Jde o náhradu škody vzniklé tím, že při zřizování elektrického ve
dení bylo třeba oklestiti stromy, totiž jednak odstraniti větve vadící 
povrchovému vedení, jednak odstraniti kořeny z jam, do nichž bylo po
staviti stožáry. Žalovaná jest elektrickým podnikem všeužitečným po 
rozumu § 4 zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace 
ze dne 22. července 1919, čís. 438 sb. z. a n. Jde o škodu vzniklou od-
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straňováním překážejícího stromoví, totiž jeho okleštěním. Domáhají se 
tedy žalobci náhrady škody, která jim jako soukromým osobám vznikla 
povolením a výkonem užívacích práv v § 8 (1) písm. c) cit. zák. uve
dených a na kterou nebyl vzat zřetel již při stanovení odškodného za 
vyvlastněn.í. Jde proto o náhradu škody, o níž jednají §§ 14 odst. (3) 
a 15 odst. (4) elektrisačního zákona, a také žalobci sami se těchto 
zákonných předpisu ve svých žalobách dovolávají. Soudní ochrany do
máhají se podáním řádné žaloby, o kteréž má býti jednáno ve sporném 
řízení. Ale jak v rozhodnutí čís. 8025 sb. n. s. dovozeno, jest i v případě 
§ 15 odsl. (4) cit. zák., o kterýž jde, předepsál)o řízení nesporné. Bylo 
proto dovolacímu rekursu vyhověti ve věci samé a podle § 477 čís. 6 
c. ř. s. odmítnouti obě žaloby pro nepřípustnost sporného řízení a vy-
sloviti zmatečnost sporného řízení. . 

čís. 10961. 

K vydobytí pohledávky (pojišťovací premie), splatné před zahájením 
vyrovnání, nelze povoliti exekuci po záhájení vyrovnání. 
~~~~.>' o'. 

(Rozh. ze dne 7. září 1931, R I 586/31.) 

Na základě upomínacího platebního příkazu ze dne 18. března 1931 
vedl vymáhající věřitel k vydobytí pojišťovací premie, splatné dne 1. pro
since 1930, exekuci proti dlužníkovi, o jehož jmění bylo dne 3. února 
1931 zahájeno vyrovnací řízení. S o udp r v é s tol i c e exekuci po
volil, rek u r sní s o u d co do jistiny a úroků vymáhané pohledávky 
exekuční návrh zamítl; rekursu co do povolení exekuce k vydobytí útrat 
platebního příkazu nevyhověl. D u vod y: Jak vyplývá ze spisu, bylo 
usnesením krajského soudu ze dne 3. února 1931 zahájeno o jmění po
vinného vyrovnací řízení a není dosud skončeno. Podle § 10 vyf. ř. nelz~ 
nabýti soudcovského. práva zástavního a uspokojovacího po zahájení 
vyrovnacího řízení na věcech patřících dlUžníku. Tento zákaz vztahuje 
se však jen na pohledávky, které tu byly v dolrě =lrájení řízení vyrov
nacího a podléhaly vyrovnání, n.iko1iv však na pohledávky, které vznikly 
teprve' za řízení (§ 10 odst. (4) vyf. řádu). Platební rozkaz ze dne 
18. března 1931, tvořící exekuční titul (§ 1 čís. 3 ex. ř.), byl vydán za 
řízení, útratová pohledávka vznikla tedy za řízení a nepodléhá vyrov
nání, jistě však pohledávka' na jistině a úrocích. 

Ne .i vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího 
věřitele. 

D ů vod v: 

Rekursní soud posoudil věc po právní stránce správně, zamítnuv 
návrh na povolení exekuce co do pohledávky na jistině a úrocích z dů
vodu, že tato pohledávka tu již byla v době zahájení vyrovnacího řízení 
a že se tudíž na ni vztahuje zákaz § 10 (1) vyrovnacího řádu o nabvtí 
soudcovského práva zástavního a uspokojovacího po zahájení řízení. 
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Stačí proto odkázati stěžovatelku na správné důvody napadeného usne
sení. Pokud stěžovatelka poukazuje k rozhodnutí čís. 3621 sb. n. s., ne.
bylo zásad v něm vyslovených použito na tento případ již proto,že se 
toto rozhodnutí týkalo pohledávky, jl'jíž splatnost nastala teprve po 
zahájení vyrovnacího řízení, kdežto pohledávka, o niž jde v tomto pří
padě,stala se splatnou, jak plyne ze spisů, již před zahájením řízení 
vyrovnacího. Z toho důvodu neuvažoval nejvyšší soud o věci po právní 
stránce s hlediska, z něhož vycházel v případě, jehož se týkalo rozhod
nutí čís. 3621 sb. n. s. Srovnej též rozhodnutí čís. 4372 sb. n. s., jímž 
bylo obdobně rozhodnuio. 

čís. 10962. 

úmluva, že sudištěm jest pří s I u š n Ý s o u d v X. (v místě, kde 
byl jen okresní soud), jest neurčitá'. a tudíž neplatuá a nezávazná. 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, R I 474/31.) 

V písemné dohodě o dodávce ujednaly strany, že sudištěm jest pří
slušný soud v Ostí nad Labem. žalobu o zaplacení kupní ceny 55.140 Kč 
zadal prodatel na krajském soudě v Litoměřicích. K námitce místní ne
příslušnosti s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl. Rek u r s n i 
s o u d námitku zamítl. D ů vod y: Prvý soud odůvodňuje usnesení, 
odmítající žalobu, najmě tím, že doložka o příslušnosti jest prý ne
jasná a neodpovídá přesným předpisům § 104 prvý odstavec j. n. Re
kursní soud nemůže s tímto názorem prvého soudu sonhlasiti. Ze stran, 
které uzavřely písemnou dohodu ze dne 21. ledna 1930, bydlí jedna 
strana (žalobce) v Ostí a druhá strana (žalovaný) v Praze. Z této do
hody mohou každé straně proti druhé vzejíti právní nároky a povinnosti. 
Jest pochopitelné, že by bylo neúčelné,by žaloby z dohody musily býti 
podány u různých soudů podle toho,která stranajesf žalóvána, a že 
proto strany doložkou ujednaly, že pro všechny spory z dohody pří
slušným jest soud žalobcova bydliště. Jest přisvědčiti žalovanému v tom, 
že doložka není zcela přesně upravena. Nicméně vyhovuje předpisu § 104 
prvý odstavec j. n. a obsahuje výslovné ujednání, že pro všechny spory 
z dohody jest příslušným soud podle žalobcova bydliště. Toto bydliště, 
Ostí, jest v doložce jmenovitě uvedeno. . 

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

Důvody: 

Omluva, že sudištěm je pří s I u š n Ý s o u d v Ostí n. L., je ne
určitá a pro tuto neurčitost není platná a závazná (§ 869 obč. zák.). 
Připouští možnost různého výkladu a tuto možnost nelze vyloučiti podle 
obsahu samé listiny. Jednak je možný výklad, žeu okresního soudu 
v ,!stí n. L.lzežalovati u všech sporů z dohody, ať je okresní soud 
v Uslí n. L věcně příslušný nebo není, tedy výklad, že. slova příslušný 

- Cis. 10963 -

bylo použito k označení sudišt~ Ostec~~ho ,okresníh.o s?udu ja~o ~rillu~ 
veného sudiště bez ohledu na vecnou pnslusnost. Dale Je mozny ~klad, 
že se smlouva o příslušnosti soudu v Ostí vztahovala na okresm .soud 
v Ostí n. L. pokud tento byl věcně příslušný, ale nikoli na příslušnost 
sborového sdudu pro Ostí jinak věcně příslušného pro spory podle s~m~ 
listiny, takže smlouvou o. příslu~nosti zůst~ly, hy ~edotče~y sporY,vesne 
patřící před ~oud, sborovy. P~~lez~ Jest mozny I .,;y~l~d, ze sporna vet: 
znamenati mela umluvu o pnslusnostl pro sudlste zalobcovo pod I , 
jeh o by dli š t ě a to huď u okresního soudu v Ostí n. L. pro spory 
věcně patřící před soudy okresní a pro krajský soud v .Litoměřicích 
pro spory věcně patřící na soud sborový. Pro odstranění této nejasnosti 
neposkytuje ani listina bezpečný podklad a ani strany neuvedly sk~; 
tečností, jež by mohly bezpečně vésti k odstranění neurČ!tosh, a spazl 
se vykládati jen listinu samu, ovšem každá .jiným způsobem. Za techt~ 
okolností zůstává obsah listinné dohody zcela neurčitý a dohoda nelll 
proto platná. Bylo proto vyhověno dovolacímu rekursu II změnou usne· 
sení rekursního soudu obnoveno usnesení prvého soudu (sb. n. s. 10692). 

čís, 10963. 

Právní význam mezitímnjho určovacího návrhu musí přesahovati rá~ 
meczákladnlho sporu. Právo, jež jím má býti zjištěno, nesmí se vy
čerpávati v nároku uplatňovaném žalobou. Nepřípustným jest mezitimní 
určovací návrh, o němž musí býti již k žalobě rozhodnuto s účinkem 
právní moci. 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, R I 527/31.) 

Zařízení o žalobě na vyklizení bytu vznesla žalovaná mezitímní určo· 
vací návrh, by bylo zjištěno, že žalované přísluší k bytu v domě ža
lobcu doživotní užívací právo. S o udp r vé s tol i ce nepřipustil 
mezitímní určovací návrh, s o u d dr u h é s t o I i ce. ho připustiL 

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

Důvody: 

Vývody dovolacího rekursu, jímž napadají žalobci pro nesprávné 
právní posouzení věci usnesení rekursního soudu, vrcholí v tom, že 
mezitímní určovací návrh jest nepřípustný, jsa totožným s věcnými ná
mitkami, jimiž se .brání žalovaná proti žalobnímu nároku, a mělo býti 
proto rozhodnuto soudem jen o. těchto námitkách, nikoli také ,o návrhu. 
Názor. stěžovatelů jest mylný .. Právní .význam mezitímního určovacího 
návrhu, jejž u.činiti dovolúje zákonpodle §§ 236 a 259 druhý odstavec 
c. ř.s. i žalobci i žalovanéníu, musí ovšem ~IT).á,.li býlivůbeé..potřeb: 
ným určiti právo nebo právní poměr - přésáhóvati rámec' záKladního 
sporu a proto se.také p~ávo, které se.má ziistiti, Ijesm! vyčerpávati v' ná
roku uplatňovaném žalobou; neboť jinak není potřeba, by se zjišťovalo. 
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Důsledkem toho jest také zbytečný a tím nepřípustný mezitímní určo
vací návrh jímž se má určiti právo nebo právní poměr, o němž musí 
býti již k ž~lobě rozhodnuto s účinkem právní moci (Neumann str. 993). 
O takový případ mezitímního určovacího návrhu tu však nejde. Vždyf 
při posuzování věci s hlediska uplatňovaného žalobci nebylo by o prav
ním poměru tvrzeném žalovanou v rozsudku o žalobě rozhodnuto s účin
kem právní moci, nýbrž bylo by o něm rozhodnuto jen v rozsudkových 
důvodech, tudíž bez účinku právní moci. Žalovaná by takto vůbec nedo
sáhla cíle, jejž sleduje. Navrhované určení právního poměru jde v sou
zeném případě přes rámec sporu stran, neboť rozřešením poměru toho 
s právní mocí byla by rozřešena nejen otázka žalobního nároku, nýbrž 
i jiné sporné otázky vzešlé po případě v budoucnosti mezi stranami 
z poměru založeného mezi nimi tím, že žalovaná bydlí nebo bude by
dleti v bytě uvedeném v žalobě. 

Čis. 10964. 

Dovolával-Ii se bernl úřad v návrhu na záznam zástavniho práva 
pro dlužné daně výslovně ustanovení čl. III. uv. zák. k exekučnímu řádu, 
dvorních dekretů ze dne 18. září 1786, čis. 577 sb. z. s. a ze dne 24. října 
1806, čís. 789 sb. z. s., jakož i § 38 c) knih. zák., stačl k povoleni exe
kuce již žádost berního úřadu, aniž třeba předkládati i vykonatelný vý
kaz daňových nedoplatků. 

(Roth. ze dne 8. září 1931, R I 537/31.) 

Československý erár navrhl povolení zajišťovací exekuce záznamem 
zástavního práva na nemovitosti pro pohledávku dlužných daní. S o u d 
p r v é s t o I i c e návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d exekuční návrh 
zamítl. D ů vod y: Výkaz nedoplatků, by byl exekučním titulem, musí 
býti listinou, vyhovující předpisům, stanoveným pro vydávání takových 
listin. Výkaz nedoplatků jest listinou úřední, kterou příslušný úřad osvěd
čuje nedoplatky vyměřených daní. Má-li míti tato listina průvodní moc, 
musí býti vydána příslušným úřadem v předepsané formě. Listiny, Jež 
vydává berní úřad, musí býti podepsány dvěma jeho úředníky, předL 
nostou a kontrolorem. Předložený výk~ vykazuje jen jeden podpiS, 
druhý podpis jest nahražen razítkem (faksimile). Není výjimky, jež by 
připouštěla .u listin, vydaných berním úřadem, nahrazovati podpis ra
zítkem, naopak jest to výnosy zemského ředitelství zakázáno. Chybí tu 
tedy listina, vyhovující formálním požadavkům § I čís. 13 ex. ř. a za
jišť ovací exekuce neměla proto býti prvním soudem povolována, ~no tu 
nebylo řádného exekučního titulu (čl. III. druhý odstávec uvoz. zák. 
k ex. řádu § I čís. 13, § 371 ex. ř. a § 6 čís. 2 zák. ze dne 15. prosince 
1930 čís. 4/31 sb. z. a n.). 

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

) 
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D ů vod y: 

Rekursní soud zamítl návrh na· povolení zajišťovací exekuce zázrn
mem práva zástavního pro pohledávku československého státu na dluž
ných daní<;h n~ polovici nem?vitost~ připsan~ dlužn!ci Františce K-ové 
jen proto, ze vykaz nedoplatku, ktery byl k navrhu pnpoJen, nevyhOVUje 
formálním požadavkům a není tedy exekučním titulem podle § I čís. 13 
ex. ř. Tento důvod neobstojí a dovolací rekurs právem vytýká, le re
kursní soud posoudil věc nesprávně po stránce právní. Berní úřad v za
stoupení československého státu (finanční správy) jako vymáhajícího 
věřitele dovolával se v návrhu na záznam zástavního práva pro dlužné 
daně výslovně ustanovení čl. III. uvoz. zák. k ex. řádu, dvorních dekretl! 
ze dne 18. září 1786, čís. 577 sb. z. s. a ze dne 24. října 1806, čís. 789 
sb. z. s., jakož i § 38 c) knih. zák. V takovém případě pro povolení 
exekuce k zajištění daňových pohledávek státu postačí již žádost ber
ního úřadu, aniž třeba předkládati i nález úřadu, v tomto případě vyko
natelný výkaz daňových nedoplatků. (Srovnej rozhodnutí čís. 1269 sb. 
z. s. a výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 30. listopadu 1924, 
čís. 46.917/24, uveřejněný ve věstníku téhož ministerstva z roku 1924 
pod čís. 44). Nezáleží tedy na tom, zda vyhovuje výkaz nedoplatků for
málním předpisům, neboť byl přiložen zbytečně, ana stačila pouhá 
žádost. 

čís. 10965. 

Pro nárok otce proti manžl'lskému dítěti na náhradu platů a nákladú 
(§ 1042 obč. zák.), jež vynaložil, vykonávaje právo hospodařeni na ne
movitosti ditěte, jest připustný pořad práva. 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, R I 547/31.) 

Žalobci bylo podle odevzdací listiny vyhraženo právo hospodařiti 
na majetku jeho nezletilého manželského dítěte až do doby, kdy dítě 
nabude zletilosti. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalon
ném dítěti náhrady platů a nákladů, jež konal za něho. K námitce nepří
pustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl, maje 
za to, že jde o poměr mezi otcem a dítětem z poměru opatrovnického 
a že měl proto žalobce požadovati náhrádu toho, co za žalovanou za
platil, totiž dluhy, které podle odevzdací listiny převzala, jakož i ná
klady, které po odevzdání pozůstalosti za ni učinil, v cestě nesporné. 
Rek u r sní s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že pořad 
práva jest přípustný, a uložil sondu prvé stolice, by, vyčkaje pravomoci, 
ve· věci po zákonu dále jednal a rozhodl. D ů vod y: Rekursní soud 
nepokládá názor prvého soudu za správný, neboť nejde o poměr mezi 
otcem a dítětem, tkvící v právu rodinném, nýbrž o poměr mezi věřitelem 
a dlužníkem, zakládající se na tom, že žalobce, nejsa správcem jmění 
žalované, nýbrž vykonávaje jen právo hospodaření, jemu podle ode-
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d 'r fny až do zletilosti žalované, do 4. února 1938, přísl;ršející, 
~~er~Cjes~S ~a roveň klásti právu požívací~,:, ve sm'(s~ § ,509 lobC. zak., 
konal platy.a náklady za žalovanou ad v J,ehJ; prZspe\ ~. un;yshem ~ava-

cím jichž náhrady žalobou se oma a. e m o I vsec ny por~ 
~:~ rodiči a dětmi patří před soudce ne,sporn~ho, plYl!e z usta!10ve~; 
§ 50 čís. 3 j. n., jen~ stano~í, že. před pravomoc sborovych soudu yatn 
výlučně spory z pomeru mezI rodlcl, a dét~l, pok,!? I!e)sou}yze, m~Jetl,o
právní a pokud podle zákonných predplsu ::em~J.1 .byli vynzovany, v !:t: 
sporném řízení. Před nesp~rného soud~e, pnslusl Jen spo~y, vyplyvaJlc; 
jen z přímého poměru mezI otcem a, ~It.ětem (§. 13~ a nasl;,IIl., hlavy 
obě. zák.), kdežto veškeré ostatní ~ecI JestproJe'?nava,li '! nZ~~ll .~or
ném. Předměty které hledíc k pomeru meZi rodlcl a detml, vyndll! J~st 
v řízení nespor~ém, vypočítává prof. Dr. Hora ve, svém če~koslo~ensken: 
civilním právu procesním z r. 1922 na str. 1,37, ,Ie~ obdol;mY'pomer, k.tery 
jest předmětem souzeného sporu, tam nepflchazL Take naklad~, )lChl 
náhrady se žalobce domáhá, nejsou náklady n~ zle~še~í, ~oplnel!l ~eb 
zbudování statku jež má na mysli § 513 obc. zak., nybrz naklady Jmeho 
druhu jež měla 'konati žalovaná jako vlastnice usedlosti a jež žalob~e 
v její 'prospěch vYI!.aloži~ (§ 1?41 .a ná~l; obč. ,zák.). Soud rekursníJe 
tudíž toho názoru, ze porad prava Jest pnpustnym. . 

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

D ů vod y: 

Při posouzení přípustnosti pořadu práva rozhoduje, o jaký právní 
důvod žalobce opírá žalobu. Žalobce se domáhá náhrady v zažalované 
výši, uváděje, že, "ykonáv~je své pr~vo ho~podaření, k0l!al ~laty'~ hradil 
náklady za žalovanou v Její prospech s umyslem domahal! se JIch na
hrady na žalované. Jde o obyčejnÝ,!"ajetkový ,~por, a nikoli ? p!!pa~, 
který by podle § I j. n. a § 1 nesp. flZ. bylo vyndlti v nespornem nz~m, 
zejména nejde o vyříz,ení položek poruč~nského neb op~trovmc~eh~ 
účtu složeného poručmkem neb opatrovmkem nezlelilcovym, o cemz 
by bylo podle §§ 238,241 a 262 obč, zák. a §§ 203 až 215 ~esp. říz. 
za trvání poručenství neb opatrovnictví jednati v řízení nespornem (srov, 
rozh. čís. 8419 sb. n. s. a literaturu, jakož i judikaturu tamže uvedenou). 

čiS.10966. 

Bylo-Ii v ex'ekučnlm titulu právoplatně vysloveno, že nelze rozho
dovati o tom, ida přisouzená pohledávka zanikla odpočtem z pohle
dávek vyplývajlcich z účtn z doby před26~. únore~ 1919, nelze s~ 
vexekučnlm řizenl zabývati otázkou, zda lze prlsouzeny nárok v~hatl 
exekuci vzhleílemk zúčtovacimu řizenl' podle zákona ze <lne 18. cervna 
1924, čls. 60 sb. z.' a''n. na rok 1926. Na tom nemění nic, že česklosld
venský zúčtovacl úřad požádal exekučni soud, by byla exekuce zasta
vena vzhleilem k ČV17 a 46 cit. zák- . J 

(Řozh.:Ze' dne 8. září 1931, R 1568;\31.) 

1 
! 
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Soud prvé stolice povolil exekuci k vydobytí 330.731 Kč. 
Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Stěžovatelka 
dovozuje, že jde o nárok zúčtovací (clearingový) podle zákona ze dne 
18. června 1924, čís. 60 z r. 1926 sb. z. a n., že nárok vymáhající strany 
vznikl tím, že na hlavním běžném účtě bylo ve prospěch Františka O-a 
(jeho pozůstalosti) připsáno v čase od 17. října 1919 do 23. listopadu 
1919 úhrnem 568.748 Kč 58 h, jež po srážce debetních položek, vznik
lých po 26. únoru 1919, činily 430.731 Kč 63 h, z nichž 100.000 Kč 
uplatňovala firma T. ve Vídni a ostatek nynější vymáhající strana. Proti 
tomuto nároku uplatňovala povinná strana ve sporu započtením všechny 
debetní položky, z nichž však byl vzat zřetel jen na položky po 26. únoru 
1919, kdežto na položky přede dnem 26. února 1919 453.792 Kč 99 h 
nebyl soudem vzat zřetel, ježto se řádné soudy mohou zabývati jen ná
roky stran, vzniklými teprve po.26. únoru 1919. Ježto, jak dále uvádí stě
žovatelka, bylo nebezpečí exekuce, učinil Zúčtovací ústav v Praze 
z úřadu u okresního soudu exekučního v Praze návrh, by vzhledem k čl. 
17 a 46 zákona ze dne 18. června 1924, čís. 60 z r. 1926 sb. z. a n. ne
byla vymáhající straně povolena exekuce (prozatímní opatření), pokud 
se jýče pokud byla povolena, by byla z úřadu zrušena. O tomto návrhu 
první soudce nerozhodl a eXekuci povolil, což pokládá stěžovatelka za 
nesprávné. Tvrzení stížnosti odpovídají spisům. Pokud jde o oprávně
nost stížnosti jest se obírati výkladem ustanovení čl. 17 a 46 cit. zákona. 
Jak ze spisů plyne, požádal československý zúčtovací ústav v Praze 
okresní soud exekuční v Praze dne 5. prosince 1930, by vzhledem k usta
novení čl. 17 a 46 cit. zákona exekuce,o níž tu jde, byla jako nepřípustná 
zatím zastavena a žádné exekuční jednání nebylo povoleno do doby, než 
zúčtovacími místy bude rozhodnuto, zda peníz 430.731 Kč 63 h pova
žován býti musí podle čl. 8 odst. 1 úmluvy za platbu na dluh Františka 
O-a a 482.098 Kč s přísl. Uváží-li se, že podle citovaného zákona jest pla
cení co do takovýchto pohledávek nuceně prováděno dotyčnými plateb
ními místy, že v podstatě jde o jednotnou pohledávku z obapolných po
hledávek obou stran, a že jest značný rozdíl mezi pouhým rozhodováním 
o pohledávce a jejím realisováním, jest přisvědčiti názoru českosloven
ského zúčtovacího ústavu v Praze, že jest zatím nepřípustné exekuci po
voliti a prováděti. 

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

Důvody: 

Již v rozsudku tohoto dovolacího soudu z 9. října 1930, Rv 11409/29, 
jenž jest exekučním titulem pro exekuci nyní vedenou, je vysloveno, že 
sporná - nyní vymáhaná pohledávka je částí kreditního zůstatku 
466.548 Kč 55 h, jenž podle skutkového zjištění nižších soudů vyplýval 
k 31. prosinci 1933 z běžného účtu u povinné strany ve prospěch vymá
hající strany, pokud se týče ve prospěch jejího právního předchůdce 
Františka O-a, a to z položek datujících po 26. únoru 1919, že soudy 
pravoplatným usnesením odepřely jednati a rozhodnouti o pohledávkách 
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povinné strany .dovozenýc!' proti !rantišku O-ovi z účtů. (lombardo a 
separato) vzešlych v dobe pred menovou rozl?!ou, t. J. pred dn~m 26. 
. a 1919 a že proto ani dovolací soud nemuze rozhodoval! o nam!tce, 
~~o:porná pohledávka zanikla odpočtem z pohledávek vyplývajících pro 
ni z účtu (Iombardo a separato) z doby p~e~ 26;, ún~rem 1919; Za to
hoto stavu věci jest vyloučeno, by v exekucr:!m nzem, ,zahaJenem podle 
rozsudku potvrzeného řečeným rozhodnuhm ,dovolaclho soudu, byl~ 
znovu na přetřes přiváděn~ otázka, zda ~~e naroky ,tak!~ p~avopla!n~ 
přisouzené vymáhati soudmm, pokud s~ tyce exekucmm r:z~mm. Bra~! 
tomu námitka pravoplatneho rozhodnuh vecl. Na tom nemem mc am na
vrh zúčtovacího ústavu v Praze zmíněný v rekursním usnesení, neboť 
není předpisu, který by k takovému návrhu pojil účinek, by.soud vy.má
hající straně exekuci nepovolil aneb povolenou exekucI zrus!l, kdyz se 
zakládá na exekučním titulu, při jehož vzniku byla již pravoplatně řešena 
otázka, zda o vymáhaném nároku rozhodují soudy či zúčtovací ústav. 

čís. 10967, 

S pohledávkou, u niž jest v pozemkové "knize poznamenána hypote
kárni žaloba (§ 59 knih, zák.), nelze nakládati jak_o s pohledávkou s roz
vazovacl výminkou (§ 220, čtvrtý odstavec, ex. r.). 

Soudní určeni nákladů ve smyslu § 216 čís. 4 ex. ř. vyžaduje, by 
strana předložila včas (§ 210 ex. ř.) soudu seznam nákladů i s doklady 
k osvědčení položek a údajů tohoto seznamu snad potřebnými; údaj 
úhrnné částky nestačí. 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, R I 677/(31.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovito,,-t n~při
kázal s o udp r v é s tol i c e knihovnímu věřiteli útraty v porad! po
hledávky, u níž byla poznamenána hypotekární žaloba. Rek u r sní 
s o u d napadené usnesení potvrdil. 

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

Důvody: 

Podle rekurentova názoru měly nižší soudy rekurentovi přisouditi 
přihlášené útraty, třebaže dosud nebyly znál!1é, protože. útratová pohle
dávka má podle § 216 čís. 4 ex. ř. stejnou prednost s J!stmou a s Jeho 
pohledávkou, při níž bylo ,pozn~menáno v p~zemkové .. ~~ize po~ání ~a
loby o zaplacení, jest nakladati Jako s pohledavko~ zaJ1sten~u zastav mnl 
právem s rozvazovací výminkou podle § 220 ex. r. Tento predp!s tu ne
platí protože podle § 220 čtvrtý odstavec ex. ř. je jen s takovými pohle
dávkami nakládati jako s pohledávkami s rozvazovací výminkou, u nichž 
iest ve veřejné knize zapsána poznámka spornosti nebo poznámka za
ioby o ,výmaz, tedy Qozl;1~mka podle § 61 a násl. ~nih. zá~.,. nikoli však 
! poznamkahypotekarm zaloby podle § 59 kmh. zak., o mz Jde v 50.lZe-
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ném případě. V tomto případě nelze však použíti ani ustanovení § 216 
čís. 4 ex. ř. Podle něho mají stejnou přednost s jistinou jen soudně 
určené náklady rozepře a exekuce. Soudní určení nákladů vyžaduje však 
podle § 54 c. ř. s. a § 78 ex. ř., by strana předložila včas (§ 210 ex. ř.) 
soudu seznam nákladů i s doklady k osvědčení položek a údajů tohoto 
seznamu snad potřebnými. Než rekurent se obmezil ve své přihlášce na 
povšechný údaj úhrnné částky, v níž náklady na rozepři snad již vznikly 
a budoucně ještě mohou vzniknouti. Nepodal tudíž soudům dostatečný 
podklad, by mohly o jeho nároku rozhodnouti podle zákona. 

čís. 10968. 

Jméno prokuristky ve státnim jazyku jest zapsati s koncovkou, vy
značujíci ženský rod (-ová). 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, R I 740/31.) 

Rej st ř í k o v Ý s o u d vrátil opověď prokuristky, by bylo připo
jeno ověřené znamenací prohlášení prokuristky Marty Vogelové v české 
řeči, neboť znamenání slovem "Vogel« poukazuje v řeči státní na muže, 
nikoliv na ženu, a není české, jde-li o ženu. Rek u r sní s o u d napa
dené usnesení potvrdil. D ů vod y: Ke správným stavu věci i zákonu 
vyhovujícím důvodům napadeného usnesení dodává se jen ještě toto: 
Z podpisu prokuristky Marty Vogelové >>Vogel« není patrno, že jde 
o osobu zenského pohlaví a poukazuje toto jméno spíše na muže. Tím 
jest však obecenstvo pravého stavu věci neznalé uváděno v omyl, co do 
osoby podepsavšího se prokuristy a nelze je proto pokládati za přípustné, 
to tím méně, ana v češtině ženská jména jest psáti s koncovkou ,,-ová«. 
Proto "také, když prokuristka Marta Vogelová znamenati chce firmu 
v státním jazyku, musí se také tak podepsati, jak to vyžaduje jazyk český, 
totiž s koncovkou ,,-ová«. Právem proto požaduje napadené usnesení, by 
bylo připojeno ověřené znamenání prokuristky Marty Vogelové v české 
řeči. 

N e j v y Š š í s o tl d nevyhověl dovolacímu rekursu neshledav pod
mínek § 16 nesp. říz." 

čís. 10969. 

"Obdrženou zprávou« v § 158 obč. zák. jest rozuměti určitou vědo
most manželovu o tom, že dítko jeho manželky přišlo na svět, nevyža
duje se však, by manžel zvědě! i o tom, že se dítě narodilo v zákonné 
lhůtě podle § 138 obč. zák., pokud se týče podle dvorního dekretu ze 
dne 15. června 1835, čís. 39 sb. z. s. 

(Rozh. zedne 8. září 1931, Rv I 1001/30.) 
63' 
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Rozvedený manžel domáhal se oduznání manželského původu dítěte, 
jež porodila jel)o manželka tři mšsíce po rozv.odu manželství o~ stolu a, 
lože O b a ni žš í s o u d y zalobu zamllly, o d vol a C I s o u d 
z tě~hto d ů vod ů: Tříměsíční lhůta pro P?přen~ ~anželského pů:,~du 
(§ 158 ooc. zák.) počíná od doby, kdy manzel zvedel o narozem dilete. 
V § 158 obč. zák. se mluví ~ic; jen o tří~ěsíČ~lÍ .lhůtě po t~, coma?žel 
obdržel zprávu, aniž se pravI, c~ho< se< zp!ava tl~a, to vsak Je~t o~sazeno 
v předchozím § 156 obč. zák., Jenz ve~ne,s:)UvISl s § 158 ob<;. zak.,<~de 
se výslovně mluví o zprávě o ?aroz~m< ,dll;te. Podle toho Ihula p~cm~, 
kdy se manžel dozví o narozem, nezalezl vsak na tom, kdy se dOZVI o JI
ných bližších okolnostech narození se týkajících, zvláště tedy není třeba, 
ježto to zákon nikde n,eyyžaduje, by manžel zyěděl přesn~ i o dnu nar?: 
zení ba ani zda se dile narodilo do 300 dnu po soudmm rozvodu, CI 
později. Zvi-li manžel o narození d~těte ~ je}lO. roz~edené ~anželky, < ne
znaje přesně den, a po dm narozem nepntra, Jedna na sve nebezpecen: 
ství že propase lhůtu k žalobě podle § 158 obč. zák. Zpráva o narozem 
dítěte musí ovšem býti určitá, jak v nauce jest uznáváno a jak uznáno 
i rozhodnutími soudními, jichž se žalovaný v tom směru v odvolání do
volává než určitou jen co do skutečnosti narození, tak aby o jsoucnosti 
dítěte ;ebylo pochybnosti. Zjištění prvého soudu, že žalobce zvědělo na
rození dítěte již před smrtí své bývalé manželky, nastavší v roce 1922, 
jest správné. 

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

Důvody: 

Po právní stránce bvla věc odvolacím soudem posouzena správně a 
dovolatel se odkazuje v'té příčině na důvody napadeného rozsudku, jež 
vyhovují stavu věd a zákonu. <Se ~řetelem k d?vo~atel0:'Ý'." vývodům se 
podotýká. že ze slov§ 158 obc. zak. "po obdrzene zprave« nelze vyvo
zovati žé zákon vyžaduje něco více, než nabytou vědomost manželovu 
o tom; že dítko jeho manželky přiš~o na s,v~t. Zejména n~vyžad~je :á:. 
kon by manžel zvěděl také o tom, ze se dlte narodilo v zakonne Ihute 
podle § 138 obč. zák. poku~ se týče dvorního <dek:etu ze ,d?e 15. červ?a 
1835 čís. 39 sb. z. s. Mluvl-h se v § 158 obe. zak. o dlteli »zrozenem 
v zákonné lhůtě" jest tím stanoven jen objektivní předpoklad manželova 
práva k popření 'manželského původu dítěte, ale zákon tím ~e,;trčuje, .že 
se zpráva o narození dítěte musí yztahovati i na t?, ,že .se dlte narodl,lo 
před nplynutím 300 dnů po soudmm rozvodu. Opacny nazor dovolateluv 
nemá v zákoně opory. (Srovnej též rozhodnutí čís. 1869, 3,5~5, 8706, 
9336 sb. n. s,) Podle zjištění nižších sondů bylo manželstvl zalobcovo 
s Bertou S-ovou rozvedeno dne 4. března 1921 a dítě se narodilo dne 16. 
června 1921. Od povolení soudního rozvodn do na:oze;,í< dítka neuply: 
nulo tedy deset měsíců, dítě bylo zrozeno y, zákonne Ihute a l~~tanove1Cl1 
dvorního dekretu ze dne 15. června 1835, CIS. 39 sb. z. s. nemuze tu vu
bec přicházeti v úvahu. 
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čís. 10970_ 

Byla-li při služební smlouvě ujednána zkušební doba jednoroční, ne
může po uplynutí prvého měsíce dáti zaměstnavatel zaměstnanci výpo
věď. Učinil-Ii tak přece, má zaměstnanec nárok na zaplacení mzdy za 
celou zkušební dobu. 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, Rv I 1064/30.) 

Žalobce vstoupil dne 1. května 1929 do služeb žalovaného na zku
šební dobu jednoho roku. Počátkem listopadu 1929 dal žalovauý žalobci 
výpověď k 31. prosinci 1929. Žalouou, o niž tu jde, domáhal se žalobce 
na žalovaném zaplacení mzdy za čtyři měsíce (leden-duben 1930). 
Pro c es ní s o udp r v é s tol i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: 
Jedinou otázkou jest, zda byl žalovaný oprávněn, dáti výpověď v prvním 
roce. Stranv byly o tom při uzavření smlouvy každá jiného názoru, aniž 
to vyšlo najevo, jelikož o tom nebylo dále mluveno. Musilo proto býti vy
šetřeno, co znamená ujednání zkušební doby a kdo zavinil omyl co do 
úmyslu stran. Služební poměr žalobce musí býti posuzován podle obč. 
zákona, nikoliv podle zákona o obchodnícb pomocnících, což je však 
vedl~jší, jelikož ustanovení o zkušební době v obou zákonech (§ 1158 
obč. zák. a § 19 zák. ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.) jest doslova 
stejné. Podle § 1158 obč. zák. může býti rozvázán služební poměr, smlu
vený na zkoušku, v prvním měsíci oběma stranami kdykoliv. Podle roz
hodnutí nejvyššího soudu ze dne 5. února 1913 sb. XVI 6294 (Spr. R. 
218) může se to však státi jen v prvním měsící, a, byla-li ujednána delší 
zkušební doba, múže býti služební poměr zrušen teprve uplynutím ujed
nané doby. Je to právo donucovací, které stranami nemúže býti smlou
vou změněno. Neměl tudíž žalovaný právo, dáti žalobci výpověď v prvém 
roce· po prvém měsíci, výpověď daná počátkem listopadu 1929 nebyla 
přípustná, žalobce má nárok ze služební smlouvy do 30. dubna 1930. 
Byl-li žalovaný při uzavření smlouvy v omylu o významu zkušební doby, 
zavinil to sám, jelikož smlouva písemná byla sepsána stranou žalovanou. 
Ovšem ujednání stran, že v tomto případě má zkušeuní doba jiný vý
znam, nemohlo míti platnost, jelikož takové ujednání jest zakázáno. O d
vol a e í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Prvý soudce 
posoudil po právní stránce věc zcela správně, neboť zaměstnanci, jehož 
služební smlouva uzavřená na dobu jednoho roku byla zaměstnavatelem 
bezdůvodně zrušena, jak prvý soudce správně dolíčil a jak to vlastně 
odvolatel sám tím, co připustil, uznal - přísluší po rozumu ustanovení 
§ 1162 b) "bč. zák. posl. věta úplata za tři měsíce, a to beze srážky pří
padného výdělku jinde. V souzeném případě však jde dokonce o služební 
poměr na zkoušku a byla dána výpověď podle žaloby až 2. listopadu 
1929 k 31. prosinci 1929. Důvody tvrzené nespokojenosti žalovaného 
s výkony žalobce nelze považovati za případné a právně účinné, poně
vadž při služebním poměru na zkoušku po dobu prvého roku musí býti 
tomu, kdo službu koná, poskytnuta příležitost, by mohl též prokázati, že 
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k zjednaným sl,:žb~t;I jest plně"schopen, tudíž by se m.ohl ?svědčiti, a 
nelze při tom prihllzel! k t;Ienslm < ~edokonalos~em :' zavad~m~ mk?ltv 
tak podstatným, že by za~davaly p~lcmu k pre.dcas?emu zrusem s~~zeb: 
ního poměru. Ta~ov~ch zavad tu vsak neby!o, Jak< sam od".,olat~l v nzem 
před prvou stoliCI pnpusl!l, a byl proto pravem zalobcl pnznan plat za 
čtyry měsíce, t. j. až do skončení celého zkušebního roku. 

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

Důvody: 

Zjišťovati úmysl stran při ujednání služební smlouvy nebylo třeba, 
protože bylo oběma stranami souhlasně předneseno, že byla ujednána 
zkušební doba na jeden rok, jakž uvedeno i v písemní smlouvě. Podle 
předpisů §§ 1158 a 1162 obč. zák. skončí se služební poměr ujednaný na 
určitou dobu buď uplynutím této doby nebo před jejím projitím z dúle
žitých důvodů. Pro služební poměr smluvený na zkoušku nebo na dobu 
přechodné potřeby stanoví zákon v druhém odstavci § 1158 obč. zák. 
výjimku v ten smysl, že jej v prvním měsíci může rozvázati kterákoliv 
strana kdykoliv. Služební poměr ujednaný na dobu života nějaké osoby 
nebo na dobu delší pěti let může po uplynutí pěti let rozvázati šestimě" 
síční výpovědí jen zaměstnanec, nikoliv též zaměstnavatel, který může 
výpovědí zrušiti jen takový služební poměr, jehož doba není určena 
(§ 1158 poslední odstavec obč. zák.). Tyto předpisy jsou podle § 1164 
obč. zák. právem velícím a zaměstnancova práva z nich plynoucí nemo< 
hou býti pracovní smlouvou ani zrušena ani obmezena. Je proto neroz
hodné, byl-li žalovaný, jak tvrdí, toho názoru, že může dáti žalobci také 
v prvém roce - po uplynutí prvního měsíce - zákonitou výpověď. 
Ostatně žalovaný ani netvrdil, že tento svůj názor proti žal()bci projevil 
při ujednání smlouvy, a neprojevená vůle nemá právního účinku. Po 
právní stránce byla věc odvolacím soudem posouzena správně a stačí 
odkázati dovolatele na důvody napadeného rozsudku, jež nevyvrátil a 
jež nejvyšší soud schvaluje, poněvadž vyhovují stavu věci a zákonu. 

čís. 10971. 

Byl-li zaměstnanec zjednán ke službám na dobu lázeňské sezony, šlo 
o služební poměr ujednaný na určitou dobu. 

Zaměstnanec, zjednaný na určitou dobu, má právo na ponecháni ve 
službě tak dlouho, dokud neuplyne ujednaná doba nebo dokud pro za
městnavatele nevznikne důležitý dúvod k předčasnému propuštěni. Toto 
právo zaměstnavatelovo nemůže býti pracocvní smlouvou ani zrušeno ani 
omezeno. 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, Rv I 1087/30.) 

Žalobce byl smlouvou ze dne 1. března 1929 zjednán žalovaným za 
šoféra pro sezonu v Mariánských Lázních. Byv dne 27. dubna 1929 pro-
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puštěn domáhal se na žalovaném zaplacení mzdy až do konce sezonv, 
t. j. d~ 30. září 1929. O ba niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

N e i v y š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl. 

Dtlvody: 

Dovolatel právem vytýká že napadeným rozsudkem byla věc ne
správně posouzena po stránce' p!ávní. Mezi str~nami ne~í s~or~é (§ 266 
c. ř. s.), že smlouvou ze dne I. brezna 1929 byl zalobce zJedna? ~~I?vanou 
ke službám jako šofér nákladního auta pro sezonu 1929 za meSlcm plat a 
naturální byt a že zároveň byla ujednána yýpo}ědní d?ba čtr~~ct d?ú. 
Rovněž není sporné, že žalobce byl ze sluzeb zaloyane prop<~ste~ pr;d 
uplynutím sezony a že m~ žal?v~na vyplatll~ mzdu. Jen z.a dalslch ctrnact 
dnů. Prvý soud omezIl Jednal11 na duvod zalobmho naroku, nerozhodl 
však podle § 393 c. Ť. s. rozsudkem mezitímním, nýbrž vydal hned roz, 
sudek konečný, jímž zamítl žalobu,}yc}tázeje z<prá~ního !;ázo.ru, že '!sta, 
novení § 1158 O?~. zák., p,odle nehoz se s~uzebl11 pom;r uJed~any na 
určitou dobu konCI uplynuttm doby, na mz byl uJednan, nem podle 
§ 1164 obč. zák. předpisem. donucovacím a ~ůže býti stranami změněn,o. 
Odvolací soud potvrdil prvy rozsudek a VylOZl1 smlo.uvu v ten< st;Iysl, ze 
žalobce nebyl zjednán nevypověditelně pro celou sezonu, nybrz ze. pod.l.e 
ujednání m()hla býti dána vzájemně čtrnáctidenní výpově~. Tím l:st )1-
nými slovy vyjádřeno totéž, co vyslovil již .prvý soud. Avsaks pravl11;n 
názorem z něhož vycházely oba nižší soudy, nelze souhlaSIl!, protoze 
jest v ro~poru se zákonem. Byl-Ii žalobce zjednán žalovanou ke službám 
na dobu lázeňské sezony v Mariánských Lázních, která podle žalobcov~ 
přednesu trvá od 15. du~na do, 30. září, šlo o služe~ní ,Poměr 1!iednany 
na určitou dobu. Podle predpisu §§ 1158 a 1162 obc; zak; skoncl seslu
žební poměr ujednaný na určitou dobu buď uplynuh;n !~to doby neb~ 
před jejím projitím z důležitých dúvodů. O tento druhy pnpad v souzene 
věci nejde a nejde ani o výjimky stanovené v druhém odstayci § 1158 
obč. zák. pro služební poměr smluvený na zkoušku nebo len na dobu 
přechodné potřeby. Zaměstnavatel múže podle posledního odstavce 
§ 1158 obč. zák. výpovědí zrušiti jen sl1!žební poměr, jehož doba není 
u jednáním určena. Pro zaměstnance, který byl zjednán na určitou dobu, 
plyne z ustanovení §§ 1158 a 1162 obč. zák. právo na ponechání ve 
službě tak dlouho, dokud ujednaná doba neuplyne nebo dokud pro za
městnavatele nevznikne důležitý důvod k předčasnému propuštění podle 
§'§ 1162 obč. zák. Toto jeho právo nemůže býti podle § 1164 obč. zák. 
pracovní smlouvou ani zrušeno ani omezeno. Zaměstnavateli není to na 
úkor neboť chcC"li si zachovati právo k výpovědi, jest na něm, by si 
ujed~al smlouvu na dobu neurčitou. Z řečeného vyplývá pro souzený 
případ že ustanovení služební smlouvy ze dne 1. března 1929 o čtrnácti
denní ~povědi není proti žalobci platné, a že důvod, z něhož nižší soudy 
zamítly žalobu, neobstojí. Dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s. jes! 
tudíž opodstatněn. Nejvyšší soud nemůže však rozhodnouti ve věC! same 
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a vyhověti žalobě, jak navrhuje dovolatel, protože se nižší soudy obíraly 
dosud jen právním důvodem žalobního nároku, nikoliv i jeho výší. Aby 
se věc stala zralou k rozhodnutí, bude třeba jednání v prvé stolici, pro
čež bylo zrušiti nejen napadený rozsudek, nýbrž i rozsudek prvého soudu 
a spornou věc vrátiti první stolici k dalšímu jednání a novému rozhod
nutí (§ 510 c. ř. s.). Tomu není na závadu, že dovolací návrh zní jen na 
změnu napadeného rozsudku, neboť zrušení rozsudků obou nižších soudů 
stalo se nutným následkem odchylného právního nazírání na věc. 

čís. 10972. 

Podpis advol<átův může býti umístěn na podání kdekoliv. 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, Rv I 1434/30.) 

Žalobu nemanželské matky proti nemanželskému otci o náhradu toho 
co žalobkyně vynaložila na dítě, o b a niž š í s o u d y zamítly. ' 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolaciho soudu a vrátil mu 
věc, by o odvolání dále jednal. 

Důvody: 

Soud prvé stolice zamítl žalobu, maje za to, že žalovaná, živíc dítě 
zpl?zené _ se, žaloval';'ým, neměla zavazovací úmysl proti žalovanému, že 
totiz neoc~kavala nahradu o,d manžela a neměla úmysl, jej k ní zavázati. 
Ža10bkyne napadala tento zaklad prvého rozsudku mimo jiné též pro ne
správné hodnocení důkazů a pro vadnost řízení a to ve výkladech při
pojených k odvolacímu spisu na jeho konci po p~dpisu strany a bez dal
šího ukončení datem aneb opětným podpisem. Odvolací soud potvrdil 
prvý rozsudek v podstatě z jeho důvodů, zejména i co do otázky zda 
žal~bkyně jednala v řečeném úmyslu a očekávání, prohlašuje po 'vyří
zem prednesu odvolatelky, pokud byl podepsán, až do listu čís. 30 že 
»dalšÍl:l1i nepodepsanými vývody netřeba se blíže zabývati.« Dovolání 
napada tento postup odvolaciho soudu 'právem z důvodu vadnosti řízení 
podle § 503 čís. 2 c. ř. s. Podle § 467 c. ř. s. musí' odvolání obsahovati 
kromě všeobecných náležitostí přípravného spisu podle §§ 75 a ':'8 c. 
ř. s. též podpis advokáta. Zákon nestanoví, kde, na kterém místě podání 
má advokátův podpis býti připojen. Ze slova podpis dalo by se snad usu
zovati, že má býti umístěn na konci podání. Ale věcně odůvodněn tento 
požadaveK není. Očel advokátova podpisu, že totiž advokát jako osobnosl 
právnicky školená nese odpovědnost za obsah podání jím podepsaného 
Je splněn, ať je podpis umístěn na podání kdekoli. Je také uznáno stáJo~ 
praksí, že na tom nesejde, kde se advokát na podání podepíše a zejména 
Je uznáváno, že podpis může býti také na příklad na první ~tránce kde 
jsou ostatní údaje podle § 75 čís. I a 2 c. ř. s. Tomuto požadavku ~dvo
!ací spi~ vyhov.oval. Podpis strany na jeho konci - ostatně připojený 
Jen psaClm stroJem Jako tak zv .. kancelářský podpis - nemá proto právní 
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význam. Mohl snad býti pokládán za účelný, by - stejně jako datum -
naznačil konec podání a zabránil možnému vsunutí dodatků nepovola
ným osobám. Ale o tom, že šlo o dodatek připojený někým nepovola
ným, nevyslovil odvolací soud pochybnosti a nelze je míti za odůvod
něné ani podle celkové úpravy dodatku. Měl-li však odvolací soud přes 
to odvolací spis za závadný po formální stránce, bylo na něm, by jej 
vrátil straně k opravě podle § 85 c. ř. s. Formální jeho závadnost ne
mohla proto býti příčinou, by odvolací soud věcně pominul formálně 
vadnou část odvolacího spisu a nechal odvolací důvody v ní uplatňované 
nepovšimnuté. Tím zaviněna vada řízení, a to vada podstatná (§ 503 
čís. 2 c. ř. s.), protože nevyřízené výtky čelily přímo proti samému skut
kovému základu prvého rozsudku. Musí tudíž odvolací soud vyříditi od
volání v nevyřízené části dodatečně a proto byl zrušen jeho rozsudek, 
založený na vadném řízení. 

čis. 10973. 

Způsobilost nemanželského dítěte k samostatné výživě nenastává již 
dosažením určitého věku dítěte, nýbrž jest ji stanoviti pro každý připad 
zvláště; nastává, jakmile se ditě po náležité předběžné průpravě stane 
schopným a oprávněným zvolené výdělečné zaměstnáni plně vykonávati. 

Vyživovaci povinnost stillá nemanželského otce po dobu, až ditě jest 
s to samo se uživiti, a pomiji, a to nadobro, jakmile ditě této způsobi
losti nabylo, bez ohledu na to, zda a kolik vydělá nebo zda občas nebo 
vůbec jest bez zaměstnáni a bez výdělku. Způsobilost však musi býti 
úplná, t. j. taková, by nemanželskému ditěti zajišťovala, by ve svém 
oboru se plně uplatnilo. 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, Rv I 2201/30.) 

Žalobu nemanželského dítěte, narozeného roku 1911, proti otci o pla
cení výživného 2.000 Kč měsíčně 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 přisoudil žalobci výživné měsíčních 
200 Kč. 

N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolání ani té ani oné strany. 

D ů vod y: 

Po právní stránce vytýká žalobce, že odvolací soud nepřihlédl k tomu, 
že žalobcovo ,školení není doposud skončeno a že, jak svědek Miro
slav J. uvedl, nelze se bez dalšího vzdělání uplatniti ve zvoleném oboru, 
a že se další vzdělání žalooce orlporučuje vzhledem ke zvláště příznivým 
podmínkám u něho daným. Posléze vytýká nesprávný prý výklad slov 
"způsobilost k samostatnému. živenÍ« tvrdě. že se k tomu vyžaduje ne
jen, jak odvolací soud míní, skutečné opatření si výdělku. postačujícího 
k plné výživě dítěte, nýbrž takového výdělku, jenž jest přiměřený ve 
smyslu § 166 obč. zák. stavu a majetkovým poměrílln nemanželského 
otce. Poněvadž však i žalovaný si do rozsudku stěžuje a pod dovolacím 
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důvodem § 503 čís. 4 c. ř. s'< nap~dá právní názor, o~~olacíoho soudl!' ž~ 
vyživovací povinno<st nemanzelsk<eh.o otce r:ez~mka, j~Z ZPUSObll?s~~ ,dl
těte k výživě, nýbrz teprve skutecnym dosazemm vydelku, postaCUjlClho 
k opatření plné výživy, j~st o výtkách obo~ stran brojícjc~ pro!i témuž 
právnímu názoru s ruznych stanovisek, pOjednal! spolecne. ZPUSObllost 
k samostatné výživě nenastává ovšem již dosažením určitého věku dí
těte, jak se žalovaný snaží v dovolání dolíčiti poukazem na různé cizo
zemské zákony a na tuzemské zákony o aktivních a zaopatřovacích po
žitcích státních a jiných veřejných zaměstnanců a o pensijním pojištění, 
jež určují jako hranici věkovou pro příspěvky na děti osmnáctý rok je
jich života (§ 6 zákona čís. 394/1922 a § 15 zákona čís. 89/1920 ~b. 
z. a n.), neboť občanský zákon, podle něhož jediné jest posuzovati po
vinnosti nemanželského otce, takového ustanovení nemá, a řečené tu
zemské zákony upravují zcela jiné právní poměry než poměr nemanžel
ského otce k dítěti. Způsobilost k výživě lze proto stanoviti jen pro každý 
případ zvláště; nastává, jakmile se dítě po náležité předběžné průpravě 
stane schopným a oprávněným zvolené výdělečné zaměstnání plně vy< 
konávati. Nesporné je, že se žalobce narodil 21. září 1911, že mě! tedy 
v době podání žaloby téměř 18 let, a zjištěno je nižšími 'soudy, že se 
po tříletém učení u Miroslava J-a vyučil v prosinci v roce 1928 kupcem 
a že je zaměstnán jako obchodní příručí u N-a za 300 Kč měsíčně beze 
stravy a že mzda ta je normální. Žalovaný, ač uznává, že tato mzda 
stačí sotva k nuznému životu, míní, že se tím splnily u žalobce všechny 
náležitosti potřebné k výkonu kupectví a že je proto žalobce způsobilý 
sám se živiti. Kdežto žalobce tvrdí v dovolání, že způsobilost k samo, 
statné výživě nastává teprve, až si nemanželské dítě skutečně opatří 
tak vysoký výdělek, jenž jest přiměřený stavu a majetkovým poměrům 
otce a poukazuje zejména na nutnost dalšího školení žalobce. Jest sice 
správný názor žalovaného, že vyživovací povinnost stihá nemanželského 
otce podle ustanovení § 141 obč. zák., jenž obdobně (§ 7 obč. zák.) 
platí i pro něho, po dobu, až dítě jest s to, samo se uživiti,' a že pomíjí, 
a to nadobro, jakmile dítě této způsobilo'sti nabylo, bez ohledu na to, 
zda a kolik vydělá nebo zda občas nebo vůbec je bez zaměstnání a bez 
výdělku, neboť nepadá na váhu možnost vlastní obživy, nýbrž způso
bilost. Však způsobilost musí býti úplná, t. j. taková, by nemanželskému 
dítěti zajišťovala, by se ve svém oboru plně uplatnil, neboť neman
želsyý otec jest povinen podle § 166 obč. zák. opatřiti nemanželskému 
dítěti nejen přiměřenou výživu a výchovu, nýbrž i zaopatření. Žalobce 
však této plné způsobilosti, nutné za dnešních poměrů k uplatnění se, 
zejména ve větším obchodě, podle seznání Miroslava J-a, ještě nemá. 
Nemanželský otec je s to přispívati na náklady potřebné k výživě, pokud 
se týká k další výchově žalobce, an odvolací soud zjistil, že má ročního 
platu 60.000 Kč kromě remunerace, naturálního bytu s otopem a osvět
lením, že dluží firmě B. 80.000 Kč a má na starosti jen výživu své man
želky a .dvou dětí, k čemuž přistupuje ještě měsíční výživné 500 Kč pro 
nemanželské dítě Emanuela O-a. Jest souhlasiti 's názorem žalobce, že 
měsíčních 200 Kč nestačí sice ke krytí nákladů, zejména s další vý
chovou žalobce spojených. Avšak povinnost vyživovací nesmí přesaho-
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vati majetkovou mohoucnost otcovu a nemusí proto vždy plně krýt] 
náklady vyživovací. Na d;u~é stra1;1ě jest uv~žiti, že žalob~eo<m~ .~spon 
částečnou způsobilost k vydelku a Je proto pnsouzenoumeslcm castku 
200 Kč uznati za přiměřenou, kterou musí žalovaný po tak dlouho pla
titi až žalobce nabude ve zvoleném oboru plné zpúsobilosti , 

čís_ 10974_ 

Pojišťovací smlouva. 
Zástavní právo třetí osoby (poškozeného) pro její nárok proti po

jistníku na jeho náhradní pohledávce z pojišťovací smlouvy puso~í s!a: 
vení výplaty_ Pojišťovatel muže si z pojistné sumy sraziti pre~lIe,_ !~ 
v čase pojistné příhody již dospěly, nikoliv však i prem~e v ten ':oas je~~e 
nedospělé_ V této příčině n~ní 'přípustné ~n! zap?čte~~. J,est vsak Pf!
pustná srážka z útrat za pravm zastupovam proh pOjlstniku, pokud Je 
měl pojistník hraditi ze svého_ 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, Rv I 2301/30.) 

Žalobce byl dne 15. července 1927 porar:én auto;nobilem ,M-ových 
a vysoudil proti nim spor C III 3785/27 o nahradu skody. ,Vadav< l\~. 
byl v čase úrazu pojištěn u žalované pojišťovny proti po,:mnemu rucen!. 
Exekuce k vydobytí přisouzené pohledávky proti M-ovym byla bezvy
slednou. Tvrdě že mu vzhledem k § 127 poj. zák. přísluší jako poško
zenému zákon~é zástavní právo na nároku M-ových proti pojišťovně 
z pojistky dal si .žalobce přikázati pojištěný peníz se vším příslušen
stvím. Přikazní usnesení bylo doručeno pojišťovně dne 22. dubna 1930; 
zalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na pojišťovně z~plaseDl 
4881 Kč 10 h (přisouzená náhrada ve sporu C 1I13785/27 s p~lshls~n: 
stvím; útratami sporu C III 3785/27, exekuce prol! M-ovyma pr~ka.za~l 
nároku proti pojišťovně). Žalovaná pojišťovna namítla mimo lm~, ze 
pohledáVka pojistníka na odškodné zanikla započtením n~):;o~ledavku 
na piemii proti pojist;tíku .. ~á!?k ža,lované stra~y n:: z~poCltaDl premle 
založen je na smlouvach< pOJlslovaClch, P?v!nne r~ceDl. auta 100.176 
a havarie 0-361 z 20. brezna 1927, pochazl tedy len narok na premlc 
z doby před vznikem nároku pojistníkova a na plnění žalov~né str~ny 
ze smlouvy pojišťovací a před vznikem zákonného zástaV!llho prava 
žalobcova. Započtená premiová splátka byla splatna 2 \. brezna} 928, 
kdežto žalobcova pohledávka stala se splatno~ teprve na základe ,roz
hodnutí nejvyššího soudu Rv I 1388/28 z kvetna 1929 a pohledavka 
pojistníkova proti pojišťovně na výplatu odškodného ze smlouvy teprv~ 
14 dní po právoplatnosti rozsudku nejvyššího soudu; P r? ce snl 
s o udp r v és t o I i ce přisoudil žalobci 4295 Kč 37 h s uroky od 
21. dubna 1930, C0 do zbytku žalobu zamítl. O ů vod y; Soud vycházel 
s tohoto hlediska: Podle § 10 zák. o automobilech čís. 162/1908 a podle 
§ 127 zákona o pojišťovacích smlouvách čís. 501/1917 má poškozený 
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zákonné zástavní právo na pojištěncově nároku proti pojišťovně. Nárok 
tento vznikne současně s nárokem třetí osoby, tudíž v okamžiku případu 
povinného ručení a současně vzniká též žalované zákonné zástavní 
právo. Jakýkoliv odchylný názor činil by výsledek zákonného zástavního 
práva vr~tkÝI?' Rozhod~ým ,pr? přípustn?st započtení může tudíž býti 
Je!, okamzlk Ul}~U,. pon~vad~ 11mto ok-"~1Z1kem vznikl nárok poškoze
neho prol! pO]1stenCl a 11m narok pO]1stence proti pojišt'ovně společně 
Se zákonným právem zástavním právem poškozeného. Pojišťovna by 
m~hla započ~sti jen vzájemný nárok, splatný nejpozději v době úrazu, 
t. J. dne 15. cervence 1927. Sama však tvrdí a snaží se prokázati že 
vzájemná pohledávka premiová byla splatna teprve dne 21. března 1928, 
tudíž v době dlouho po úrazu. Nemůže tudíž býti započítána s účinností 
prot! ,pošk~z:~éI?u; Další ,náll!~tku žal?van~, že exekuční útraty nejdou 
na ucel pO]1stem, zalovana bhze neoduvodnuje. Svědek Dr. Č. kterého 
žalov~ná vedla ,na, ~ůkaz,o této., ok?lno~ti, praví doslovně:' "Výlohy 
exekucmh? vymaham nepn~hazeJl JlZ v uvahu pro pojištění, poněvadž 
neprodle~e p? rozsudku, neJV; s,~u~u bylo provedeno započtení, jež bylo 
vzato pO]1stmkem na vedoml, Clmz pohledávka pojistníkova zanikla a 
otázka této škody byla pro pojišťovnu konečně vyřízena.« Míní tudíž 
žalovaná, že, ana provedla jednoho dne započtení - zanikl pojistníkův 
nárok a že od toho dne nemusí hraditi útraty. Tento názor jest mylný. 
Vždyť podle cit. zák. ustanovení právě tomu má býti zabráněno. Zá
stavní právo má v zápětí zastavení výplaty. Zajišťuje tudíž třetího od 
okamžiku skutečnosti, zakládající povinné ručení proti účinku vzdání se 
nároku pojistníkem, proti jeho smíru s pojišťovnou o rozsahu ručení atd. 
Okolnost, že pojištěnec vzal zaDočtení na vědomost, jest tudíž bez vý_ 
znamu a při otázce zaplacení náhrady poškozenému není rozdílu mezi 
útratami vzniklými před provedením započtení a útratami vzniklými po 
provedení započtení mezi pojištěncem a pojišťovnou. Jinak věc se má 
co do srážek žalovanou uplatňovaných. Podle nař. ze dne 28. října 1908 
čís. 222 ř. zák. jest totiž pojištěnec povinen by hradil 10% škod)" z~ 
s,:ého. ~~ud ~jistil, že podle pojišt'ovacÍ sml~uvy žalovaná jest opráv
~~na sraZ~l! Sl za, kO,lek 2 %. J est pro!~, uzna,ti, že žalobce mMe právem 
zadal! od zalo~ane nahrad~ o 129'0 ~lZSl. Avsak další srážku 10% (plus 
210 kolek). z ,utrat vz~~klych za r:rav~í za~toupení soud proti poškoze
IH;n;U, poklada za nepn pustnou, trebaze svedek Dr. Č. potvrdil, že po
Jlsteny podle ,~mlou~X byl povin.e.~ nésti těchto 10% (plus 2% kolek) 
ze s.veho. R,uc}-lt POJlsťovr;a p'oJlstencl za to, co musí zaplatiti poško
zenemu (m~ne 12.%) a erav:~lIr:u ~ástupci P?jištěnce (méně 12%), neni 
~loz';lml~elne, proc _b~ pn ppme vyplatě smela vyplatiti poškozenému, 
Jehoz zákon zreJme umyslne chrání, méně než 88 % za tím účelem by 
~ohla ,;aplatiti .1?rávním~ zástupci pojištěnce 100%, tedy více než 88%, 
VlC,~ nez jest JeJ.l s,?l~vm povlllností proti pojištěnci. Oba věřitelé
posKozeny a .. pr,avm zastupce ~ mohou se domáhati zaplacení schodku 
12% na ,poJ:stenCl" bylo by vsak zajisté proti smyslu zákona, kdyby 
pos~avem poskozeneho bylo zhoršeno tím, že by se mu mohl odečísti 
z nahrady schodek druhého věřitele ve prospěch tohoto. Nesporno jest, 
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že příkazní usnesení bylo žalované doručeno dne 22. dubna 1930 a jest 
tudíž žalobci přiznati úroky, teprve od 23. dubna 1930. Soud dospě~ 
k přesvědčení, že žalobce má nárok na zažalovaných 4881 Kč 10 h méne 
12% srážku, t. j. 585 Kč 73 h, tudíž na částku 4295 Kč 37 h s 5% úroky 
od 23. dubna 1930. O d vol a c í s o u d k odvolání žalované pojišťovny 
napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvolání vytýká napadenému 
rozsudku nesprávné právní posouzení V těchto bodech: 1. ohledně za
počtení provedeného žalovanou stranou proti pojistníku, 2. že prvý soud 
započítává do odškodného i útraty exekuční, 3. že prvý soud nepřiznávit 
straně žalované 12%ní srážku z celého peníze přisouzeného žalující 
straně. Ad 1. Právní názor odvolatelky, uplatňovaný ve spise odvolacím 
i za sporu, není správným a neodpovídá ustanovením zákona. Ve směru 
tom odkazuje soud odvolací na správné, stavu věci i zákonu odpoví
dající důvody napadeného rozsudku, k nimž soud odvolací podotýká: 
Jde o smlouvu mezi stranou žalovanou jako pojišťovatelkou a Václavem 
M-em jako pojistníkem o pojištění tohoto z povinného ručení, tedy 
o smlouvu po· rozumu § 120 a násl. poj. zákona z roku 1917, ČÍs. 50 I 
ř. zák. Žalobce jest poškozeným a jeho nárok z toho důvodu proti po
jistníku jak jest nesporno, prokázán jest co do důvodu i co do výšp 
sporem.' Podle § 127 cit. poj. ř. má třetí osoba, v souzeném případě 
žalobce, pro svůj nárok proti pojistníkovi zástavní 'právo na jeho po
hledávce náhrady z pojišťovací smlouvy. Toto zástavní právo lze uplat
niti proti ostatním věřitelům a proti konkursní podstatě pojistníkově. 
J de tedy o zákonné právo zástavní (§§ 447 a násl., zejména 449 obč. 
zák.). Toto zákonné zástavní právo vzniká samo sebou již nárokem 
poškozeného proti pojistníku na to, co má pojistník dostati od.pojišť~
vatele, v souzeném případě od strany žalované, ze smlouvy pO]1šťovacl. 
Okolnost, že vý.še náhrady musí pro odpor pojistníka nebo v jeho ~a: 
stoupení pojišťovny jak tomu jest v souzeném případě, stanovena byl! 
teprve sporem a ro~sudkem právoplatně vydaným, jest okolností po
družnou pro vznik zákonného práva zástavního, opírajícího se o usta
novení zákona (§ 127 poj. ř.). Zákon jde však ještě dále a stanoví 
v druhém odstavci cit. § že řečené zákonné zástavní právo lze uplat
ňovati i proti ostatním ~ěřitelům pojistníka, ba i proti jeho úpadko~é 
podsiatě. Jen v důsledku t<:hoto ustano~ení ~~kona praví § 128 poj. ~., 
že pojišťovatel Jest oprávnen, vyrozumev dř1ve pOJIstníka,. plahl!, n~
hradu, jež mu přísluší, přím,o, osobě třetí, pok';ld poji~t?,ík Jest zav~z~n 
této osobě třetí plniti. Na .zadost pOJlstmka Jest pOllstovatel zavazan 
platiti osobě třetí. Z toho všeho vyplývá, že po vzniku zákor;ného práva 
zástavního není 'přípustné započtení pojišťovatele s ?ohledavkaml" kte
rých pojišťovna nabyla proti pojistníku teprve pozdel!. Dobrodllll po
skytnuté poškozenému po rozumu § 127 poj. ř. vůlí zá~onodárco~o,u 
nelze učiniti bezúčinným právním jednáním mezi pojistmkem a POJlS
ťovnou bez vůle a souhlasu. poškozeného. Jelikož v souzeném případě 
pohledávky pojišťovny a pojistníka ze smlouvy o pojištění, nevzr;ikl~ 
v době, kdy strana žalující nabyla zákonného zástavního prava, ~ybrz 
později, nelze toto nabyté právo žalobcovo učiniti bezvýsledným trebas 
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i s:.~~nalou vůlí os~b sJ?louvu o pojišt~l!! uzayřevších pro pohledávání 
pOjlstovny proh yOJlstmk~ tePvrve pO~dejl vzeslé. Tak by se ustanovení 
§.127 (2) pOJ. r st.alo ~plne ~ezvyz~amným a nechránilo by nijak 
zaJmy poskozeneh?, j~k zakonodarce n;elv na mysli. Nemůže se proto 
odvolatelka odvolavah am na § 27 pOJ. r. V tom směru není tu odvo
l~~ího důvodu nespr~v~ého posouzení věci po stránce právní. Pokud se 
tycebodu ad 2., pravl SIce § 121 poj. ř., že pojištění zahrnuje též soudní 
a ,!:lmo~oudní ?brany proti nár.oku třetí osoby, jakož i ůtraty obhajování 
~ n;;em. trestnll~, ale § ten ma n~ mysli jen výlohy vzešlé pojistníku, 
c~h?z d~kazem JSou slova "to plah 1 tehdy, není-li platiti náhradu osobě 
tre!l«, dale ~osl0.v odst. (~) ~ (3). cit. §. V souzeném případě však nejde 
o utraty P~!ls.tmk?"x, nyvbrz o utraty. a výlohy exekuční třetí osoby, 
strany ZalUjlCl, jez jl. vzesly sl;'.orem hm, že strana žalovaná nechtěla 
ml1~o spor uzna~ povl~no~t pO]lstníka k náhradě škody a měla ho k ve
dem. sporu; ktery ~koncll leh? odsouz.~ní~; Zástavní právo ručí nejen 
~~. p~v?dl1l pohledavku, nybrz 1 za jejl pnslušenství, tedy i za její rozv 
SIrem uroky,. naklady sporu a exekuce. Odvolatel sám doznává že po 
rozsudk.u nejv. soudu ve sporu nynějšího žalobce s pojistníke~ ihned 
st!ana zalovaná pr.ovedla započtení, mylně však tvrdí, že tím žalobcův 
narok na zaplac~n: n~hrady zamkl. Neprávem dovolává se ustanovení 
§§ 121 ~ ~7 P?J· r., jak sh~ra ';lveden?: a~y všechny výlohy spojené 
s vymahan!m zalobcova prav.a JSou pnslusenstvím jeho pohledávání 
z .nahrady skody; Ad 3. Ve smeru tom odkaznje odvolací soud na právní 
vy.~O?y napa.deneho rozs';ldk~, jež. sdílí. Jde o 12% srážku z peníze, 
t~]Z zalovana I;'l~hla pr!lvmmu zastupci a obhájci pojistníka. Z této 
ca~!ky ~.ohl,: Sl zal~v~na podle smlouvy o pojištění sraziti 12%, ne
muz.e Sl je vsa~. srazeÍl z tovho, co poškozený má dostati. Jelikož napa
deny rozs.udek jma! 12% zalované straně přiznal a ve směru tom ža
lobu Za;tllt!, ve sme~u tom rozsudek stal se právoplatným jest i tento 
odvolaCl duvod hchy. ' 

1 b N e j vy Š~! s o u d ~yhověl ?ovolání žaloyané potud, že zamítl ža
o u co do dalslch 143 Kc 60 h, Jmak dovolám nevyhověl. 

Důvody: 

.. D.o~olá.ní op~ené jen o důvod dovolací § 503 čís. 4 c. ř. s. jest jen 
castecne duv?dne. Zpravidla mů~e P?Fstník volně nakládati S pojistnou 
ho.dn?tou. T.lm .by vS31k byl zmaren ucel zodpovědnostního ručení, jímž 
ma byh y~jlstmk o.d~k.0dněn za plnění osobě třetí, a právě proto, by 
tot~.~lnem bylo ~ajlsteno a by. bylo zabráněno protiúčelnému použití 
pO]lstovatelova .nahradního.plnem, dává § 127 (1) zák. o poj. smlouvě 
ze d!le 23. p:osll:lce 1917, CIS. 501 ř. zák. této třetí osobě pro její nárok 
I;'rotl pOjlstl1lkoVl .z~stavní právo na jeho náhradní pohledávce z pojiš
tovaCl .. ~mlo~vy, jez působí st a ven í v Ý p I a t y, jak správně _ 
slovl1 jlZ prvy s01!d (tak také .Dr. Albert Ehrenzweig, Die Rechtsordnll; 
der Vertragsverslcherung V ldeň 1929 str 366 a 367) Tot . t ~ 
P ·' rh' ..' "'. o zasavm 

lavo pos 1 uje pOJIstnou sumu, jak jest v době pojistné příhody, 
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z čehož vyplývá, že si pojišťovatel z pojistné sumy může sraziti premie 
zadrželé, t. j. premie, které v čase pojistné příhody a tedy i vzniku zá
stavního práva již dospěly a o něž se tudíž pojistná hodnota přirozeně 
snižuje, nikoliv však také premie v ten čas ještě nedospělé, k jejichž 
úhradě pojistná hodnota podle toho, co uvedeno, neslouží a použita býti 
nesmí. Není proto v této příčině přípustné ani započtení jako skutečnost 
zrušující závazek (§ 1438 obč. zák.), jak správně uznaly oba nižší soudy. 
Poukazuje-li dovolání k tomu, že nárok na premii jest založen samou 
pojišťovací smlouvou a že jest proto za všech okolností starší, než ome
zení, které vzniká na pojistníkově pohledávce proti pojišťovně z důvodů 
zástavního práva poškozené osoby, přezírá, že nerozhoduje, kdy byl 
smluvně založen nárok na placení premií, nýbrž doba jejich dospělosti, 
když, jak dolíčeno, premie v době pojistné příhody ještě nedospělé ne
mohou před poškozením dojíti úhrady z pojistné sumy, která má právní 
a hospodářský účel jiný, jsouc fondem, jenž do výše způsobené škody 
neztenčeně se má dostati do rukou poškozeného. Potud dovolání není 
opodstatněno. Totéž platí co do exekučních útrat. Tyto byly podle zji
štění nižších soudů žalovanou pojišťovnou zaviněny a musí již proto 
býti hrazeny a to úplně. V těchto bodech nebylo proto dovolání vyho
věno.' Pokud v.šak jde o 12% srážku z útrat za právn» zastupování ža
lobce ve sporu C III 3785/27 úhrnem 1196 Kč 63 h, měl podle smlouvy 
12% těchto útrat hraditi pojistník ze svého. Potud by nebyl pojistník 
obdržel náhradu od pojišťovny a nemůže ani zákonné zástavní právo 
podle § 127 (1) zákona o pojišťovací smlouvě sahati dále, než nárok 
pojistníkův. V této příčině jest dovolání opodstatněno a jelikož 12% ze 
sumy 1.196'63 činí 143'60, bylo změnou rozsudku obou nižších stolic 
žalobu ohledně další částky 143 Kč 60 h s5% úroky od 23. dubna 1930 
zamítnouti. 

čis. 10975. 

'útraty, vzešlé vymáha.iicímu věřiteli po uděleni přiklepu nejsou exe
kučnimi útratami a bylo by je přisouditi k úhradě z nejvyššího podáni 
jen, vázlo-li pro ně zástavní právo_ 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, R II 56/31/3.) 

Nejvyšší soud vyhověv dovolacímu rekursu vymáhajícího věřitele do 
rozvrhového usneserií, nerozhodlo návrhu vymáhajícího věřitele na při
s~uzení útrat. K návrhu vymáhajícíno věřitele, by mu byly dodatečně 
pnsouzeny útraty dovolacího rekursu k úhradě z nejvyššího podání do
plnil ne j vy Š š í s o u d své usnesení v ten rozum, že se návrh' vy
máhajícího věřitele na přisouzení útrat dovolacího rekursu k úhradě 
z nejvyššího podání zamítá. 

Dúvody: 

. D?v.olací ~ekurent nav;hl, by mu z nejvyššího podání byly přiká.
zany • utraty jeho dovolaclho rekursu. O tomto návrhu nebylo ve výroku 

II 

I 
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rozhodnuto. Ale útraty, vzešlé vymáhajícímu věřiteli p o u děl e n í 
pří kle p u, nejsou .exek~čním~ útra~an~Lpodle ~ ~ 4. ex. ř, a proto 
bylo by lze přisoudlh Je k uhrade z neJvyssIho podam Jen, kdyby vy
máhající věřitel tvrdil a prokázal ph rozvrhu (§ 210 ex. ř.), že pro tyto 
útraty vázne zástavní právo, na př. ve zvláštní zřízené jistotě za vedlejší 
závazky, pokud by to ovšem neplynulo z pozemkové knihy a z exekuč
ních spisů. Ježto nic takového z pozemkové knihy ani ze spisů neplynulo 
a dovolací rekurent ani netvrdil, že nárok na tyto útraty je kryt zástavou, 
nebyl opodstatněn nárok na přikázání útrat z nejvyššího podání. Ani 
jinak nebylo lze přiznati proti exekutům tyto útraty proto, že nejsou 
útratami exekučními (srovn. jud. nejv. soudu Vídeňského čís. 201). 
Proto bylo sice návrhu na doplnění usnesení vyhověti, ale, ježto návrh 
na přisouzení útrat nebyl odůvodněn, nebylo mu vyhověno. Ježto návrh 
na doplnění neměl úspěch, nebylo lze přisouditi ani jeho útraty. 

čís. 10976. 

Nárok na náhradu útrat proti dlužníku, jenž ve sporu zahájeném 
proti němu za vyrovnacího řizení nechal vynésti proti sobě rozsudek pro 
zmeškání podle § 396 c. ř. s., jest nárokem z právního jednání dlužníka, 
jež jest podle § 8 vyr. ř. dovoleno pro další provozování obchodu. 

"Právním jednánlm« podle § 46 čís. 2 konk. ř. jest i opomenuti, po
kud se jím vyvolává také závazek. 

Uspokojení pohledávek za podstatou se děje nezávisle na úpadko
vém řízení. Ustanovení § 10 konk. ř. se nevztahuje na pohledávky za 
podstatou. 

(Roih. ze dne 8. září 1931, R II 142/31.) 

Po zastavení vvrovnacího řízení byl do 14 dnÍ! vyhlášen na Jmem 
dlužníka úpadek. Vymáhající věřitel vedl proti úpadkové podstatě exe
kuce k vydobytí útrat, jež mu byly proti dlužníku přiřknuty ve sporu, za
hájeném proti němu po zahájení vyrovnacího řízení a za jeho trvání. 
S o udp r v é s t o I i c e exekuční návrh zamítl. Rek u r sní s o u d 
exekuci povolil. 

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

Důvooy: 

Nelze dáti za pravdu stěžovateli, namítajícímu, že vyhovění exekuč
nímu návrhu hrání ustanovení § 10 konk. ř. Vymáhající věřitelka uvedla 
již v exekučním návrhu k jeho odůvodnění, že pohledávkou, pro niž vede 
exekuci, jsou útraty sporu, které jí byly přiřknuty proti dlužníku ve sporu, 
zahájeném jí proti němu po zahájení vyrovnacího řízení a za jeho trvání, 
a že jde o pohledávku za podstatou, ježto byl konkurs v projednávaném 
případě prohlášen na návrh podaný do čtrnácti dnů po zastavení vyrov
nacího řízení. Z toho vyplývá, že se vymáhající věřitelka dovolávala 
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k odůvodnění svého návrhu ustanovení § 46 čís. 2 konk. r. a jde o roz
řešení dvou otázek. Předně, zda lze útraty rozsudku pro zmeškání, o něž 
i tuto jde ježto dlužník nechal ve sporu zahájeném vymáhající věřitel
kou proti' němu za vyrovn3'cího říze~í vynésti ~roti sobě. ro:sudek ~r~ 
zmeškání podle § 396 C. r. s., povazovatr za narok z pravmho Jednam 
dlužníka které jest podle ustanovení vyrovnacího řádu dovoleno pro 
další pr~vozování obchodu (§ 8 vyr. ř.), a dále, zda se vztahuje na po· 
hledávku za podstatou ustanovení § 10 konk. ř. Co se týče první otázky, 
rozuměti jest pod pojmem "právní jednánÍ« podle § 46 čís. 2 konk. L 
i opomenutí, pokud se jím vyvolává také závazek, jakž jest tomu i tehdy, 
nedostaví-li se dlužník, jsa žalován, k ústnímu jednání a nechá dojiti 
k rozsudku pro zmeškání. (Srov. Bartsch-Pollak § 46 konk. ř. pozn. 26). 
1 v takovém případě jde o právní jednání, jež jest podle § 8 vyr. ř. do
voleno pro další provozování obchodu a jež podle povahy věci náleželo 
k obyčejnému provozování obchodu, takže je mohl učiniti dlužník bez 
souhlasu vyrovnacího správce. Jest proto pohledávka, pro niž vede vy
máhající věřitelka exekuci, pohledávkou za podstatou podle § 46 čís. 2 
konk. ř. Pokud jde o druhou otázku, jest uvážiti toto: Z doslovu § 47 (I) 
a § 124 (I) konk. ř. "že jest z konkursní podstaty zapraviti především 
pohledávky za podstatou« (§ 47) a "že jest věřitele podstaty uspokojiti. 
nehledíc ke stavu řízenÍ« (§ 124) vyplývá, že se uspokojení pohledávek 
za podstatou děje nezávisle na konkursním řízení. Jest tudíž každý vě
řitel oprávněn svou pohledávku za podstatou uplatniti tak, jako by kon
kurs nebyl zahájen, jest tedy oprávněn žalovati o určení nebo plnění, po 
případě vésti exekUCi i uhražovací .. Ustanovení § 10 konk. ř. se tudíž na 
pohledávky za podstatou nevztahuje (srov. Kom. Bartsch-Poi1ak k § JO 
konk. ř. pOZll. 9, § 47 pOZll. 43 a 58 a § 124pozn. 6, a Voska, Konkursní 
řád § 47 pozn. 2). 

čís. 10977. 

I k záznamu zástavního práva jest třeba, by výše pohledávky byla 
prokázána listinami, vyhovujícími předpisům knihovního zákona. Nestačí 
přiložení (opisu) účtu ani vylíčení děje v knihovním návrhu. 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, RII 235/31.) 

Na základě smlouvy o opisu účtu domáhal se žadatel záznamu zá
stavního práva na nemovitosti čís. 68. S o udp r v é s t o I i ce žádost 
zamítl, ježto účet nebyl předložen v Qrvopi~u (§ 87 kn. zák.), n~brž 
jen v jednoduch~1!' opis~ a s1!'louva, Jakoz I do~atek v pr,voplsU pred
ložené neohsahuJI dolozku ze se pro pohledavku dava nemOVItost 
vl. ( 68 do zástavy ani pohledávka a ani nemovitost nejsou v nich 
uvrdeny. Rek u r s ~ í s o u d poyo1il záznam zástavního práya; D ů
vody: Není o tom pochybnosti, ze podle dodatkn ke smlouve )est. tu 
povinnost ke knihovnímu zajištění zbytku pohledávky za stavebm prace, 
které byly předmětem původní smlouvy. Z obou těchto listin je též pa-
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tmo o kterou nemovitost tu šlo, ano šlo o zadání stavby. Tuto nemo
vito~t lze s plnou určitostí seznati z knihovního lustra v souvislosti s ře
čenými listinami. Podle názoru rekursního soudu jest tedy ve smyslu 
§ 36 knih. zák. dostatečně osvědčen právní důvod zástavního prilVa. 
Jest však osvědčena i pohledávka, neboť k osvědčení postačí i opis vy
účtování. Nejde tu sice, jak míní stěžovatelka, o zajištění úvěrní, jak je 
má na mysli § 14 knih. zák., přece však jest si povšimnouti tohoto místa 
zákona, které připouští určení výše úvěru v žádosti. Uváží-li se v sou
vislosti g tím i obsah § 42 knih. zák., v.němž se uvádí, co má býti před' 
mětem sporu o spravení záznamu, jest připustiti, že výše pohledávky 
nemusí býti zcela určitá a že nemusí býti přesně prokázána, nýbrž právě 
jen osvědčen její důvod a rozsah prostředky, které k tomu postačí podle 
uvážení soudu se zřetelem k okolnostem případu. Záznamem není 
knihovní vlastník ohrožen, ano se věřiteli dostává zabezpečení, jež strany 
měly na mysli podle dodatku. 

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

Důvody: 

Rekursní soud neposoudil věc správně. Záznamu práva zástavního 
pro pohledávku 118.566 Kč s 10%ními úroky ode dne 12. července 1930 
na nemovitosti dovolací stěžovatelky domáhá se navrhovatel František 
H. na základě děje vylíčeného v knihovním návrhu a na základě tří listin, 
smlouvy ze dne 20. srpna 1929, dodatku ze dne 28. srpna 1929 a opisu 
účtu ze dne 12. července 1929 správně 1930. Podle jasného doslovu 
§ 26 knih. zákona mohou býti vklady a záznamy povoleny jen podle 
listin, které jsou vyhotoveny ve formě předepsané pro jejich platnost. 
Podle §. 87 k~i11. zák. jest listiny, podle nichž se má státi zápis, připojiti 
v prvopIsu; VYJ1mka Jest stanovena v § 88 knih. zákona, podle něhož 
nemůže-li býti prvopis hned předložen, poněvadž jest u jiného úřadu' 
má to býti v žádosti uvedeno a ověřený opis připojen. Navrhovatel při~ 
pojil ke knihovnímu návrhu jen jednoduchý opis účtu ze dne 12. čer
vence 1930 a ani netvrdí, že prvopis jest u jiného úřadu. Nadto jde 
o listinu nikým nepodepsanou a knihovní soud vzhledem k §§ 26 27 
35, 36 a S8. knih. zák. není oprávněn dohadovati se, že chybí p~dpi~ 
na,:rhovateluv. Ale, 1 kdyby byla hshna navrhovatelem podepsána, ne
staclla by podle § 36 kmh. zák. a § 292c. ř. s. k formálnímu osvědčení 
že navrhovateli přísluší proti odpůrkyni pohledávka právě ve výši 
118.566 Kč s lO%ními úroky ode dne 12. července 1930. Účtem jest 
osvědčen jen jednostranný projev navrhovatele, v jaké výši si osobuje 
pohledávku proti odpůrkyni, nic více. Ostatními dvěma připojenými lis
tinami není výše pohledávky vůbec osvědčena. Podotýká se že zástavní 
prá~? smí _~ýti po?le § _14 prvý odstavec knih. zák. zapsáno jen pro 
peneZltou castku clselne stanovenou, a proto i k znáznamu zástavního 
práva jest třeba, by výše pohledávky byla prokázána listinami odpoví
dajícími předpisúm knihovního zákona. Nestačí proto ani vylíčení děje 
v knihovním návrhu, poněvadž i to je jednostranným projevem navrho-
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vatel~. Bylo pro!o dov~lacímu rek~rsn vyhověti tak, jak se stalo, aniž 
se bylO treba oblrah otazkou, zda Jest po rozumu§ 36 knih. zák. osvěd
čen dostatečně též právní dúvod k zástavnímu právu. 

čís. 10978. 

Námitka nedostatku směnečné legitimace rubopisem není zahrnuta 
v námitce nedostatku procesní způsobilosti. 

Platnosti směnečného platebního rozkazu nevadí že je v něm při
pojen ku jménu banky jako věřitelky dodatek: »exPositura v X.« Do
~atek jes.! jen vyznačením zmocněnce k přijetí platu. Nezáleží na tom, 
ze eXposltura banky nemá samostatné procesní způsobilosti. 

Z chyby ve psaní ve směnečné žalobě co do data směnky nelze vy
vozovati neplatnost ani směnečného závazku ze směnky ani neplatnost 
platebního rozkazu vydaného na základě jinak platné směnky. 

Doplnění směnky nevyplněné ještě místem splatnosti tím způsobem, 
že se vepíše adresa směnečníků s místem jich bydliště a připojí se do
mici~ nemůže přicházeti v úvahu Jako zfalšování obsahu směnky již 
stanoveného ve směnce, nýbrž jako neoprávněné vyplnění směnky podle 
§ 6 směn. zák. Takové připojeni pouhým oznámením směnečnimu dluž
nlku nepřestalo by býti zfalšováním neho po případě neoprávněným vy
plněním, kdyby bylo proti smlouvě. 

(Rozh. ze dne 8. září 1931, Rv II 441/31.) 

Směnečný platební příkaz, jímž bylo žalovaným přikázáno zaplatiti 
bance D., filiálka v Brně, směnečný peníz, byl ponechán v platnosti 
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 

dilvodil: 

Nelze souhlasiti s názorem dovolatelů, že oprávnění žalobkyně k ža
lobě není prokázáno nepřetržitou řadou rubopisů. Tuto námitku žalo
vaní nevznesli v prvé stolici, upřeli žalobkyni v námitkách jen procesní 
zpúsobilost a proto j~ou jejich vývody o nedostatečnosti rubopisů k prú
kazu nabytí směnky žalobkyní novotami.. Námitka nedostatku směnečné 
legitimace rubopisem není zahrnuta v námitce nedostatku procesní způ
sobilosti žalobkyně. 

. Platnosti. směnečnéh? plat,:bního rozkazu nevadí, j;e je v ~ěm při
pOJen ke Jmenu banky Jako ventelky dodatek »ťxpositure V Brne«. Ten 
múže býti jen vyznačením zmocněnce k přijetí platu, tedy, že plat jest 
0l?rávněna přijmouti expositura v Brně, t. j. vedoucí její úředník (srov. 
na1.S345). Nezáleží na tom, že expositura banky nemá samostatné pro
cesní zpúsobilosti. Formálně nesprávné označení žalobkyně bylo ve 
sporu napraveno tím, že žalující banka byla označena správným jménem. 

Zachování směnečného příkazu není ani na závadu, že v něm bylo 
omylem přikázáno zaplacení závazku ze směnky ze dne s. dubna 1930, 
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ač žalobní směnka byla vystavena dne 4. dubna 1930. Vždyť ono datum 
směnky v žalo\>ním žádání bylo ~e seoru ,?praveno a vysvětleno jako 
chyba ve psam. Z chyby ve psam v zalobe nelze vyvozovati neplatnost 
ani směnečného závazku ze směnky ani neplatnost platebního rozkazu 
na základě jinak platné směnky vydaného. 

Zda předložení směnky k výplatě a její protest v Brně u expositury 
žalující banky se stal právem, nemá jednak významu, jednak ani nelze 
říci, že se staly neprávem. Není správné, že dodatečným připojením do
micilu a domiciliátky na směnce vystavené Františkem Ch-em bez vě
domí a svolení žalovaných byla směnka zfalšována. Zfalšováním směnky 
.(§§ 78 a 79 směn. zák.) jest ovšem neoprávněná změna obsahu směnky, 
dedy i neoprávněná změna místa platebního, jež ve směnce již bylo 
obsaženo, která tedy místem splatrrosti již byla vyplněna. Doplnění 
směnky nevyplněné ještě místem splatnosti tím způsobem, že se vepíše 
adresa směnečníků s místem jejich bydliště a připojí se domicH, nemůže 
přicházeti v úvahu jako zfalšování obsahu směnky již stanoveného ve 
směnce, nýbrž jako neoprávněné vyplnění směnky podle § 6 směn. zák. 
Ovšem tím, že Dr. D. uvědomil žalované o připojení domicil11 a že ža
lovaní k tomu mlčeli, nemůže býti odůvodněn jejich souhlas s domicilem 
bylo-li připojení jeho jinak bezprávné, ježto mlčení žalovaných mohl~ 
míti i jiný dúvod (§ 863 obč. zák.). Takové připojení pouhým oznáme
ním s~ě~eč?ému dlu~n!ku nepřestalo by býti zf~lšování~ nebo případně 
neopravnenym vyplnemm, kdyby toto bylo proh smlouve. Ale bylo 'zji
štěno prvým soudem, že směnka byla vyplněna jen směnečnou valutou 
a že výstavce František Ch. ji sám vyplnil adresou směnečníků a domi
cílem. Žalovaní ani netvrdili, že toto vyplnění bylo proti smlouvě. Dále 
by!o prokázáno, že o tomto vyplnění žalující banka nevěděla. Proto 
nejde o zfalšování směnky a neoprávněnost doplnění místem splatnosti 
IdomicHem) yemů~e .žalo~kyni, k!e~á o doplněn~ směnky, iy kdyby bylo 
prol! smlouve, nevedela, byl! namltana. Žalovam odevzdavse Františku 
Ch-ovi směnku nevyplněnou místem splatnosti, ~mocni\i ho tím k ~y_ 
p~?ě!,í, a když s ním nesmluvili,což netvrdí, že nesmí místem splatnosti 
uClmh Brno, nemohou namítati neoprávněné vyplnění tímto místem 
splatn?st1. Proto byla ysmě.~k,a právem žalovanému předložena k výplatě 
v,Brne u expo.sl.hl;Y ZalU]lCl banky a protest o tom sepsaný odpovídá 
zakonu. ~o~l~llta!k~u byl~. ~alující ba~ka a připojení k jejímu jménu 
slov, ozpacu]1clch ]l,lako f!l!alk~,. nevadl, protože o tom, komu a kde 
Jest ~~~nku vypla!tl!, ne~uze byh podle obsahu směnky pochybnosti 
žal1!Jlc~ ~a?ka by~~. v dobe protestu .věř\telkou i ~~mici.liátk?u a na jejím 
opravn:m Jako v;ntelky nebo domlclltatky nemuze mc meniti,. že byla 
ve s~ence ozn~cen~ s dodatkem »expositura v Brně« nebo »filiálka 
v Brn,e«. Os~tne smenečný protest ve sporném případě nemá význam 
pro zavaze~. z~lovaných~ Byl-li domicil připojen právem, jest presentace 
a protest ucmen spravne a nezanikl závazek přijatelů jeho opomenutím 
nebo ~ <!ůvodu nepl~tnosti. protestu. Protest by byl platný a nebylo by 
ho a!,l tre?~ pr?,to, ,ze ma)itelkou směnky byla sama domiciliátka. Ne
bll-lt dO~lCl1 p~lpoJen pravem, pak protestu nebylo třeba a, byl-li uči
nen, nema to vyznam, protože presentace směnkv byla nahražena ža-
lobou.. . 
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čis, 10979, 

Při zjišťováni obecné hodnoty za účelem vyměřeni dávky z přírůstku 
hodnoty není odhadního řádu ze dne 25, června 1897, čis. 175 ř, zák. 
použíti přesně, nýbrž jen obdobně a podpůrně, Platí lt.! též zásady § 2 
čís. 5 a 6 nesp. říz, 

Jest přihlížeti i k tomu, že odhadovaná nemovitost v několika letech 
změnila vícekráte vlastnika; jednotlivé trhové ceny jsou důležitou po-
můckou při stanoveni obecné hodnoty. . . 

(Rozh. ze dne 9. září 1931, R I 567/31.) 

K návrhu městské obce B. stanovil p r v Ý s o u d za účelem vymě
ření dávky z přírústku hodnoty obecnou hodnotu dvoru na 670.000 Kč. 
K rekursu městské obce B. rek u r sní s o u d napadené usnesení 
zrušil a vrátil věc prvému soudu, by dále jednala znovu rozhodl. Re
kurs odpůrcú poukázal na toto rozhodnutí. D ů vod y: Podle výnosu 
ministerstva spravedlnosti ze dne 30. června 1900, čís. 11767 má býti 
při zjišťování ceny nemovitosti v řízení nesporném obdobně používáno 
odhadního řádu ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. zák. Tento výnos 
výslovně uznává, že v řízení ve věcech nesporných nemá odhadního řádu 
býti přesně použito, nýbrž jen obdobně a podpůrně, takže přicházejí 
v úvahu jen ta ustanovení odhadního řádu, jež m!ihou přispěti k vy
šetření pravé hodnoty nemovitosti. Tomuto účelu však neslouží usta
novení § 18 odh. řádu, podle něhož při velkých zemědělskýcll a lesních 
statcích má se odhad provésti kapitalisovánímčistého výtěžku. Pochybil 
proto první soud, vydav při nařízení odhadu usnesením ze dne 19. listo
padu 1929 směrnici, že se odhad má· konati podle zásad pro odhady 
statků větších než střední velikosti podle § 18 odh. řádu. Tato zásada 
převládá v posudcích znalci odhadců, kteří následkem toho k prodejní 
hodnotě přihlíželi jen v druhé řadě, ačkoliv z ní měli vycházeti a ceny 
výnosové použili jen podpůrně. Cena obecná, která podle § 103 nesp. 
říz. jest směrodatná, vyžaduje k svému vyšetření porovnání s podob
nými prodeji. Jest proto přihlížeti i k tomu, že dvůr v několika letech 
vícekráte změnil vlastníka, a jednotlivé trhové ceny budou dúležitou 
pomůckou při stanovení obecné hodnoty. Bude třeba veškeré tyto pro
deje zjistiti a bude .na znalcích, by vysvětlili rozdíly prodejních cen 
navzájem a mezi výsledkem odhadu se zřetelem k rozsahu prodané ne
movitosti a k časovým i jiným poměrům, za nichž se ten který prodej 
tohoto dvoru stal. 

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

DClvody: 

Rekursní soud zrušil napadené usnesení prvého soudu a vrátil věc 
prvnímu soudu, by dále jednal a znovu rozhodl. Stěžovatelé, kteří bylí 
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se svou stížností odkázáni na toto rozhodnutí, domáhají se dovolací stíž
ností olmovení usnesení prvního soudu neb určení ceny odhadované 
nemovitosti tak jak byla určena soudním odhadem téhož soudu podle 
spisů C II 186;24. Napadené usnesení rekursního soudu odpovídá však 
i stavu věci i zákonu a vývody dovolací stížnosti nejsou s to, by správné 
toto usnesení oslabily nebo vyvrátily. Jde o odhad nemovitosti za účelem 
vyměření dávky z přírůstku hodnoty, tudíž o zjištění obecné ceny podle 
§ 103 nesp. říz., pro který sice jest obdobně použíti předpisů odhadního 
řádu pro nemovitosti ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. zák., avšak, 
jak správně dovozuje rekursní soud, odhadního řádu nemá tu býti po
užito přesně, nýbrž jen obdobně a podpůrně, takže přicházejí v úvahu 
jen ta ustanovení odhadního řádu, jež mohou přispěti k vyšetření pravé 
hodnoty nemovitosti (§ 33 odh. ř.). Proto i nejvyšší soud shledává 
nesprávným postup prvého soudu v tom, že vydal směrnici, že se má 
odhad konati podle zásad pro odhady statků větších než střední veli
kosti podle § 18 odh. ř. Poukazuje Se na důvody rozhodnutí nej
vyššího soudu čís. 9182 sb. n. s. Správně proto rekursní soud vyslovil, 
že jest přihlížeti též k tomu, že dvůr v několika letech vkekráte zrněni} 
vlastníka, a že jednotlivé trhové ceny budou důležitou pomůckou při 
stanovení obecné hodnoty. Při tom ovšem bude ponechati účastníkům 
možnost připomínek k jednotlivým kupním cenám a bude nutno správ
fiOst těchto připomínek vyšetřiti a v úvahu vzíti (§ 2 čís. 5 nesp. říz.). 
Soud rekursní dále uvádí, že i k ostatním ve stížnosti obce města B. 
'Uplatňovaným okolnostem bude třeba znalcům zaujmouti stanovisko. 
Ani tento jeho názor nelze pokládati za nesprávný. Nelze souhlasiti s ná
zorem stěžovatelů, že bylo stanoviti odhadní cenu jen podle § 18 odhad
ního řádu; tu platí i zásady § 2 čís. 5 a 6 nesp. říz.; soudu jest přihlížeti 
ke všem rozhodujícím okolnostem, i k dřívějšímu soudnímu odhadu 
i k trhovým cenám z poslední doby, ovšem za podmínek správně re
kursním soudem stanovených. Správně proto rekursní soud zrušil napa
dené usnesení prvého soudu a vrátil mu věc k dalšímu jednání a roz
hodnutí. Při tomto dalším jednání bude stěžovatelům ponecháno, by 
připomínkami a vysvětlivkami přispěli ke stanovení správné obecné 
hodnoty. 

čís. 10980. 

Sudiště podle § 88, druhý odstavec, j. n. 

Vrácení faktury muže se státi i prostřednictvím plnomocníka (ku-. 
pitelova). Lhostejno, že se prodatel vyjádřil k plnomocníku, že fakturu 
zpět nepřijme. 

(Rozh. ze dne 9. září 1931, R I 596/31.) 

Proti žalobě, zadané na sudišti podle § 88, druhý odstavec, j. n. 
vznesl žalovaný námitku místní nepříslušnosti, uváděje, že faktura ze dne 
3. prosince 1930 byla ihned po obdržení zprávy o pozastavení zboží ža-
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lobkyni vrácena. S o udp r v é s t o I i ce, námitce mí~tní nepříSlt;~. 
nosti vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r s n I s o u d ,namtlku zam!t. 
D ů vod y: Jde o to, zda se pozastavení f~ktury stalo ~cas: V !on: smeru 
uvádí svědek František O., že byl žalovanym vyrozumen, ze ,?ava k d~\Si 

osici vagon kaolinu, dodaný mu žalobkyní, a z~}o, podle pnkaz~ s ~ I 
felefonicky žalobkyni, že žalovaný poslal mu ,tez uce~.!>y ho vrahl za
lobkyni že ho chtěl vrátiti žalobkyni, jež ho vsak nepr~la!a. Z toh? vy: 
plývá Že ani faktura nebyla pozastavena jako od~or';'Jlcl sm,louve,. ~m 
neb I~ vrácena žalobkyni nýbrž Františku O-OVl, Jenz vplne m051 :a
lovlného objednal u žalobkyně zboží a nelze tudíž mluvlh o tom, ,ze .za
lovaný fakturu vůbec anebo fak,turní dolož~u včas pozastavil, takze lest 
tu příslušnost podle § 88, druhy odstavec, J. n. . 

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

D ů vody: 

Dovolací rekurs jest důvodný. Správně uvádí rekursní soud, že, tu jde 
. n o otázku zda se pozastavení faktury stalo včas. V tomto ,smeru !e
k~rsní soud ~ituje výpověď svědka Františ~~ ,O-a, jenž udal, ze ?yl -;-a; 
lovan' m vyrozuměn že vagon kaolinu, žaluJ1cl stranou ~u dodany, dav}' 
k d· Y .. a že svědek podle příkazu to žalující strane telefomcky sde

ISpOSICI, ov b .. 't'l' I] . 'ci straně že lil že žalovaný poslal svědku také ucet, y)et vra} za u ~. ,'ov 

svědek chtěl ho žalobkyni vrátiti, žalobkynevsak ze p;ohlaslla, ze ud.~t . 
zpět nepřijme. Z této svědecké výpovědi yša~ rekursm s?u.d nev~v.o :' 
co v ní jest důležité pro posouzení spume otazky. !-~ SpiSU vysvlta, ZE 

svědek František O., sprostředkoval obchod, o ktery ]Je, mez! strar.!~~1 
'ako zástupce žalovaného. Když p~k žalovaný prostr,ed!l1ctvl!B sve. a 
~známil žalující straně že jí dodany vagon kaohnu dava, k dispOSIcI, a 
když tento zástupce žalovaného chtěl vrátiti žalující strane f~kturu jemu 
k tomuto účelu žalovaným zaslanou, ažalujkí strana .odeprela fak~uru 
zpět přijmouti, jest případ posuzovati tak, i,ako ~ vrahl :akt,;,ru zalo
vaný sám poněvadž není zákonem předepsano, Jak se vrasem !~ktury 
má státi ~ poněvadž okolnost, že žalující strana fakturu ,zpět vZlhvoO~~ 
přela, nemůže míti pro spornou otázku význam. Podle z,akona staC1, ) 
byla faktura bez poznámky vrácena, by ten, kdo od druhe stranY,fakturu 
obdržel vyvinul činnost z níž vychází na jevo, že fakturu vrac!. To ~e 
může státi poštou posle~ neb osobně a není tedy vylo~čeno, by se vra· 
cení stalo prostřednictvím plnomocníka .. ~dy~ se, d~~ha ,stran~ .. k plno
mocníku který jí chťěl fakturu vrátiti, vYJadnla, ze JI zpet nepnJ~e, ne
může toto její vyjádření zmařiti právní· .účin činnos,ti ~alovaneho ,ve 
smyslu § 88 dr\1hý odstavec j. n. ,Proto Jest ,za to mlh, ze v <so~zenen: 
případě byla faktura žalující strane bez poznam~ vracena a. ze Jest vy. 
loučena příslušnost soudu podle cit.§ 88 druhy odstavec J. n., o mz 
se žaloba opírá. 

čís. 10981. 

Navrhl-Ii žalovaný výslovně zamítnuti žaloby jen pro tentokráte, ne-
byl soud oprávněn zamítnouti žalobu vubec. . 

I 
I 
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Oprávněni dlužnikovo k žalobě jest vyloučeno jen co do částky, již 
byla věřiteli pohledávka přikázána k vybráni. Exekuční zástavni právo 
o sobě nevylučuje oprávněni dlužníka k žalobě o vymáhanou pohle
dávku. 

Jest připustiti námitku opřenou o okolnosti nastalé v mezidob! po 
skončen! jednáni a vyneseni rozsudku, zrušeného odvolacím soudem a 
před vynesenim rozsudku po zrušovaclm usneseni odvolaciho soudu. ' 

(Rozh. ze dne 9. září 1931, R II 225/31.) 

Žalobce domáhal se na žalovaných zaplacení pohledávky. Žalovaní 
navrhli, by žaloba byla pro tentokrát zamítnuta vzhledem k zabavení a 
k přikázání k vybrání zažalované pohledávky, jednak namítli započte
ním vzájemné pohledávky. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce ža
lobu zamítl a poukázal žalované s námitkou započtení na rozhodnutí 
o zamítnutí žalobního nároku. O d vol a c í s o u d k žalobcovu odvo
lání zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje 
pravomoci, znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Neprávem zamftl 
soud prvé stolice žalobu bez časového omezení, ač o ně žádali sami ža
lovaní. I když se vychází z jeho právního názoru, jde jen o procesuální 
překážku omezeného trvání, při jejímž odpadnutí přestane také jakékoli 
omezení žalobcovy disposice, která by mu však podle napadeného roz
sudku byla pro budoucnost zcela odňata. Co do aktivní legitimace ža
lobcovy, nelze souhlasiti s názorem napadeného rozsudku a žalovaných. 
Zabavením pohledávky a přikázáním k vybrání nevystupuje pohledávka 
z majetku povinného dlužníka, jak jest tomu u přikázání na místězapla
cení, nýbrž zakazuje se mu jen v zájmu vymáhajícího věřitele takové na
kládání s pohledávkou, které by mohlo přivoditi její zánik, mezi jiným 
nesmí ji vybrati, to znamená nesmí přijmouti její zaplacení. Protože jde 
o omezení, jest je při určování jeho dosahu vykládati restriktivně, zče
hož plyne, že zabavením nesmí dlužníku býti způsobena zbytečná újma. 
S druhé strany má býti pomoženo vymáhajícímu věřiteli, by se sám do
mohl uspokojení, i kdyby se dlUžník choval trpně. Dostává se mu opráv
nění, vybrati si ze zabavené pohledávky tolik, kolik potřebuje k svému 
uspokojení, a po případě pohledávku jménem a v zastoupení povinného 
soudně vymáhati; dále jeho zmocnění nesahá. Jest sice pravda, že zaba
vením, zástavním právem,postižena jest celá zabavená pohledávka bez 
oh~e~u na výši v~máhané pohledávky, než o to tu nejde, zde jde o vy
branl. K tomu Jest vymáhající věřitel, pokud jde o plnění dělitelné 
(~ 304 ex. ř.), oprávněn jen do výše své pohledávky. V té příčině jest 
dali. :z;a pravdu rozhodnutí uveřejněnému pod čís. 220 sb. rep., které při" 
P?ush. ~právnění yovinného .k. vymáhání, pokud dělitelná pohledávka 
prevysu]e pohledavku exekucne vymáhanou, bez jakéhokoli omezení. 
Podle názoru odvolacího soudu nelze mu však odpírati zcela oprávnění 
am pokud jde o její část rovnající se vymáhané pohledávce. Neboť i tato 
le~! do~~d j~ho majetkem a ani zákon nepřehlíží jeho majetkový zájem, 
]e]z muze mltl na tom, by byla pohledávka včas a řádně vymáhána. Proti 
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liknavému věřiteli ovšem jest chrániti povinnéh? ~lužn!k~, če~u~ 
slouží zmíněné již zákonné zmocnění; je-li však povmny dl~znl~ ?edhry 
a je-li ochoten st~jně dbáti zájmů syÝc~ jako .zájmů v.Yf!1aha]1Clho . ve: 
řitele není takove ochrany bezpodmmecne potreba. Prave naopak, ]e-I! 
vymáhající věřitel liknavý a uzná-li povinný dlužník za. nut,né zakročiti 
k obhájení svých zájmů sám, nelze Il!u v tom spravedhve bran!!l, pok~d 
tím zájmy vymáhajícího věřitel~ ne]~?u dotčen~. J~~t S!~~ pravd.a, ze 
podle § 310 třetí odstavec ex. r. ru~l Il!u vYf!1áha]l:; ve:l~el za ~k<;du 
způsobenou průtahy; takový náhra~m ~arok ,:sak, muz~ J;>yt~;,a ~fC1ty~? 
okolností zcela problematický. Zda!l sml 1 .~OVl~~Y dlu.zmk .zada.1! o ,zn
zení opatrovníka k vybrání pohledavky, muze byl! se zr~t~le~ k ctv;te,mu 
odstavci cit. § sporné, ale ani tu nemohlo by spravedhve ~yl! ~kl<;~an~. 
povinnému, který je ochotný a také 3'půs~bilý k to~u, by v.ec. sam r~dne 
likvidoval žádati pro sebe sama znzem opatrovmka, coz Jest ~po],eno 
se značný~i náklady. Vymáhající věřit~l jest jen zástupcem povmneh?, 
jemuž musí opověděti spor, rozhodne-h se, nastupoval! prol! ~odd.Iuzr. 
níku soudně. Přistoupí-li povinný na tuto op~věď ke sporu, ma 1 lak~ 
vedlejší intervenient možn?s!. k?!1tr.oly a ,m'.'-, !edy .v.l.astne postavem 
strany, pokud jen se nedotyka ~almu vymah~]1Clho ~~ntelt; a pokud s~ 
nedostane do rozporu se zápovedl zabavovaclho, a pnkazn~ho ;tsnesem, 
tedy pokud procesními ,úkony s~~ .~ymáhaný n~ro~ mateneln~ .neoh~o: 
žuje. pokud však jeho ukony smeru]! k prosazem !!aroku, mUSl l:ch byt! 
dbáno. Téhož účinku lze podle názoru odvolaclho soudu dosahnouh 
i tehdy, vystupuje-li povinný přímo jako žalobce a přijde-li, v~ sp.or,u 
na přetřes, že zažalovaná pohledávka byla zabavena a k vybram p!lka
zána. Soud může tu z úřadu zjednati nápravu podle § 6 c. ř. s. Z tech!o 
úvah dovozuje odvolací soud, že ani povinnému dl~,žní~!l nelze zcela 
odepříti oprávnění k zahájení sporu, nýbrž že mu pr:slusl,. a, to, pokud 
jde o částku rovnající se vymáhané pohledávce tak, ze tu ffilstO zapl~
cení k rukám žalobcovým nastupuje složení k soudu podle § l4~5 obc. 
zák., u zbytku pak může býti uloženo placení pří~o do rukou zal??c~ 
samého. Z úvah těch plyne dále pro souzený spor, ze na splatnost caSl1 
zabavené pohledávky a na ní závisl?u ztrátu lh.~t ?emá při~~~án!,k vy
brání účinku. Je zcela nerozhodne, Jak Sl pOC1~a ,vy:ma~a]lCl vellt~l a 
jak se stará o uspokojení své pohledáv.ky. ZmOCne?l, leho~ s,e mu zako; 
nem dostalo jako ochrany proti llknavemu povmnem~ dlu~mku, lleda,v~ 
mu právo, by učinil cokoli s jeh? !,ohledávk~u a ~~ leho ukor; pOVO\l-h 
o své újmě poddlužl1íku poshovem nebo splatky, cml .tak na SVtl] vr~b. 
Poddlužník nemůže se dovolávati soudního zákazu;, v.zdyť se ~u v,11em 
nezakazuje plati!i ~platný dluh v~b~c, ~ýbrž zapovlda se mu le? ~:~~!!l 
jeho věřiteli a dava se mu zmocnem s, ucm]<em pro toho!~ plahl! ven:~h 
vymáhajícímu' nežádá-li to tento, ma SIOZ!!l splatnou castku k SOl1~U, 
protože nemůŽe býti od něho spravedlivě žádáno, by zkou!,"al pomery 
případu a příčiny liknavosti vymáhajícího .věřitele. Na~~ala-h tedy v so':
zeném případě 1. července 1939 ~esporne splatno~t, castky 20.0.00 Kc: 
nebylo na tom exekucí nic zmene."? a,. nebyla-h castka tato ,,-cas a.m 
zaplacena ani slož,ena ~ soudu, co~ ]e. ml~o ,sp?r, nastala 1 ztra!a lh~t. 
Protože však na zaklade dosavadmho lednam pred soudem prvm sto-hce 
není zcela bezpečně stanoveno, kolik činí pohledávka vymáhaná v exe-
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kuci V c~lku a ~olik .činí její zb~tek po ?hradě toho, Co na ni bylo za, 
placeno zalovanyml jako poddluzníky (jak lito udávají), takže nebylo 
l:>;e hned rozhodnouti, pokl!d m~ nastati slože~í k soudu, a protože se 
zretelem ke stanovisku, Jez zaujal soud prvm stolice ve věci hlavní 
a,ni o. pr~Yl?o~ledávk~ch ke ~omp~nsaci namítantch aebyla učiněna po: 
trebna zJlstem, nezbyvalo nez cely rozsudek zrusiti a vrátiti věc soudu 
první stolice k dalšímu jednání, při němž bude třeba věnovati pozornost 
také otázce, zda trvá dosud exekuční omezení žalobcovo (§ 406 c. ř. s.). 

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

Dů vo dy: 

Rek,;,:rsu opře~ém:r o důvo~ nesprávn~ho právního posouzení věci 
nelze pnznali opravnenost. Prvy soud zalmtl žalobu a nerozhodlo vzá
jemnýc,h p~h:edávkách namítanýc~ žalov~nými k započtení, poukázav 
k zamltnuli zaloby. Soud odvolacl vyhovel žalobcovu odvolání zrušil 
napadený rozs,ud~k ~ vrátil věc soudu prvé stolice, by po prAvomoci 
tohoto usnesem dalp Jednal a znovu rozhodl. Prvou závadu shledal od
volací soud v tom, že prvý soud neprávem zamítl žalobu bez časového 
omezení, ač sami žalovaní navrhli zamítnutí žaloby jen pro tentokráte. 
Proti právnímu názoru odvolacího soudu v tomto směru stěžovatelé nic 
nenamítají, poněvadž však ve stížnosti navrhují potvrzení prvého roz
sudku, bylo připomenouti, že nejvyšší soud souhlasí se soudem odvo
lací!'l' že nebylo s~rávné přes výslovný navrh žalovaných, žádajících, 
by zaloba byla zamltnuta pro tentokráte, zamítnouti žalobu vůbec. Dále 
řešiti jest otázku aktivního oprávnění žalobce vzhledem k tomu že za
žalovaná pohledávka byla soudně zabavena a vymáhajícímu 'věřiteli 
československému eráru, přikázána k vybrání. Soud odvolací odkázal 
na roz~~dnutí bývalého nejv. s. z 15. května 1913, Rv I 462/13, čís. 220 
s~. L, CIS. 1~8~ s~. m. SpL, podle ,něhož se ,připouští oprávnění povin
neho ,k, vyma~am, pokud ~eh!elna pohledavka převyšuje pohledávku 
exekucne vymahanou, bez ]akehokoliv omezení, a vyslovil názor že 
nelze dlužníku odpírati zcela oprávnění ani, pokud jde o část zaba~ené 
po~ledá'yky; rovn.aj!cf se ~ymáhané p~hledávce. Nejvyšší soud se již 
opetovne otazkaml telm zabyval a vyslovil zejména v rozhodnutí čís. 6940 
~b. n. s. 'p:~vní ná~or, že d!~žníko,:o ?p;ávnění k žalobě jest vylotlčeno 
Jen co do castky, JIZ byla venteh pnkazana pohledávka k vybrání a že 
exekuční zástavní právo o sobě nevylučuje oprávnění dlužníka k žalobě 
o vymáhanou pohledávku, a neshledává důvodu, by zaujal na rekurs 
stanoVisko odchylné a poukazuje k důvodům citovaného svého rozhod
nutí. Nelze proto souhlasiti s názorem odvolacího soudu že i pokud 
jde o část pohledávky, rovnající se vymáhané pohledávce ~em'ůže dluž
níkovi zcela odpíráno býti oprávnění k žalobě. Proti tomuto názoru 
ml.uví ustanovení § 310 odstavec třetí a čtvrtý a § 309 ex. ř. Neodpo
rUje mu ani rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 9806 sb. n. s. stěžovateli 
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citované, v němž šlo o exekuční dobývání pohledávky dlužníkovy k vy
brání přikázané, nikóliv o její zažalování. V dalších úvahách stěžovatelé 
nesprávně nečiní rozdíl mezi pohledávkou československého eráru 
21.982 Kč 80 h, kterou jakožto knihovní pohledávku na koupených ne
movitostech zajištěnou žalovaní na srážku ceny trhové ku placení pře
vzali - a ohledně které si s finančními úřady ujednali splátky, a mezi 
dobírkou kupní ceny v částce 77.516 Kč 67 h, ze které byla splatná 
dne 1. července 1930 roční splátka 20.000 Kč, kterou žalovaní neza
platili, následkem čehož dle smlouvy nastala ztráta lhůt a splatnost 
celého nedoplatku. Že tato splatnost celého nedoplatku kupní ceny na
stala, poněvadž částka 20.000 Kč nebyla ani zaplacena ani k soudu 
složena, jest mimo spor a jsou nesprávné vývody stěžovatelů, jimiž se 
snaží dovoditi opak. Důsledkem toho jest správný i další závěr soudu 
odvolacího, ano není bezpečně stanoveno, kolik činí pohledávka vymá
haná v exekuci v celku a kolik činí její zbytek po úhradě toho, co bylo 
na ni zaplaceno žalovanými (jak udávají), takže nebylo lze hned roz
hodnouti, pokud má nastati složení k soudu a protože ani o protipoh;e
dávkách započtením namítaných nebyla učiněna potřebná zjištění, že 
bylo celý rozsudek zrušiti a věc vrátiti soudu prvé stolice k dalšímu 
jednání. Podstatnou není konečně ani výtka, že poukaz odvolacího soudu 
ve výroku usnesení na § 406 c. ř. s. jest nepřípustný, poněvadž tím byla 
by porušena zásada zákazu novot v odvolacím řízení podle § 468 c. ř. s. 
(míněn snad spíše § 482 druhý odstavec c. ř. s.). Odvolací soud tu 
uvádí, že při dalším jednání bude třeba věnovati pozornost také otázce, 
trvá-li dosud exekuční omezení žalobcovo (§ 406 c. ř. s.), tedy jde tu 
o případnou námitku opřenou o okolnosti nastalé v mezidobí po skončení 
jednání a vynesení rozsudku nyní zrušeného a rozsudku, který má býti 
nově vynesen. Vzhledem na předpisy § 35 ex. ř.a § 530 a násl. c. ř. s. 
jest takové námitky v doplňovacím řízení připustiti (viz též rozhodnutí 
čís. 8468 sb. n. s.). 

čís. 10982. 

Smlouva o chováuí a opatrování býka jest po případě smlouvou 
služební. Z toho, že zaměstnavatel (obec) ponechal u zaměstnance 
býka, ač věděl, že jest z1Ý"I' a že neopatřil býka nosním kroužkem, ne
lze vyvozovati, že zanedbal povill11osti zainěstnavatelovy péče. Zaměst
nanec jest tn chovatelem býka ve smyslu § 1320 obč. zák. Tohoto 
předpisu nelze použíti, jde"1i o úraz sama chovatele. Chovatel měl sám 
zasaditi býku nosníkmužek. Tím, že se zaměstnanec zavázal zá
městnavateli býka dále opatrovati, ale pod podmínkou, že ho 7.a
městnavatel pojisti proti úrazu, vzal na sebe risiko úrazu, spojené 
s opatrováním býka. 

(Rozh. ze dne 9. září 1931, Rv II 350/30.) 
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Žalobce se zavázal .žalované obci, že bude živiti, ošetřovati a bez
platně ké skoku připouštěti obecního býka za odměnu, záležející v uplatě 
zachování a opatrování býka a za podíl na příchovku. Byv býkem po
raněn, domáhal se žalobce na žalované obci náhrady škody. Pro c e s ní 
s o udp r v é s t o I i c euznal žalobní nárok dvěma třetinami důvodem 
po právu. O d vol a c í s o u d neuznal žalobní nárok vůbec důvodem 
po právu. D ů vod y: Podle obsahu smlouvy jde o smlouvu ve smyslu 
§ 7 zák. ze dne 26. května 1909, čís. 61 z. zák. a prováděcího nařízení 
ze dne 18. března 1910, čís. 27 z. zák. k § 7 odst. 4. Podle jasného do
slovu těchto zákonných míst byl chovatelem býka žalobce, a to i ve 
smyslu §1320 obč. zák., podle něhož jest chovatelem ten, kdo má zvíře 
trvale v moci a jest s to, by zařídil vše potřebné pro jeho řádné opac 
trování. Chovatelem byl podle smlouvy ve smyslu řečeného zemského 
zákona žalobce. Podle prvého odstavce § 7 ciŤ. zák. může obec ple
menné býky za učelem krmení a ošetřování umístiti u soukromníků. 
Podle třetího odstavce § 7 prov. nař. má býti náhrada, jež se poskytuje 
chovateli plemenného býka, vyměřena tak, by mohl zvíře učelně krmiti 
a opatrovati. Jest tedy na něm, by učinil veškerá opatření ve smyslu 
§ 1320 obč. zák. a nemůže proto opírati svůj nárok proti obci o toto 
zákonné ustanovení. Ostatně žalovaná obec učinila vše, co podle zvlášt
ního zákona byla povinna učiniti, odevzdavši býka do opatrování ža
lobce, jenž jest rolníkem, a měl podle vlastního tvrzení v tomto směru 
hodně zkušeností jako chovatel býků po dobu 16 let a věděl, jak se 
s takovým býkem i poněkud prudčí povahy má zacházeti, zvláště při 
připouštění. Mohla ho tedy žalovaná obec považovati za spolehlivého 
chovatele dobytka ve smyslu § 7 třetí odstavec cit. zák. Jest jen zkou
mati, zda by nebyl žalobcův nárok odůvodněn podle §§ 1151, U57, 
1014 obč. zák. Tu by bylo předně na žalobci, by tvrdil a prokázal, že 
škoda povstala zaviněním žalované. Úraz se mu stal podle vlastního 
přednesu takto: "J akmile býk přestoupil práh chléva na dvůr, trhl sebou 
do předu, pak do zadu a nabral ho nosem pod pravou nohu. Při tom 
se mu otočil řetěz, za který býka vedl, kolem ruky, takže při jednom 
skoku býka se mu ruka zase uvolnila, a odrazem tímto byl mrštěn stra
nou, padl celou váhou těla na levou stranu a zůstal na místě ležeti." 
Jaké opatření měla obec učiniti, by tomuto Urazu bylo zabráněno, ža
lobce neuvádí, nýbrž praví jen, že, ač byla jím důtklivě a opětovně 
upozorněna, neučinila nutné opatření. Jak již nahoře uvedeno, zachovala 
se obec podle zákonných předpisů a mohla předpokládati. že žalobce 
jako zkušený chovatel býka učiní sám všechna bezpečnostní opatření. 
Tímto opatřením bylo podle názoru prvého soudu zasazení kroužku do 
nosu býka. Opatření to mohl žalobce, zpozorovav jeho divokost,. učiniti 
sám jako jeho chovatel. Že žalovaná obec mu v tom bránila nebo to 
zakazovala, ani netvrdil. Naopak připustil, že, když to komise pro chov 
dobytka chtěla provésti, avšak pro nedostatek vhodného místa apříle
ži~osti se tak nestalo, odvětil na její dotaz, zdali by býka nepouštěl 
dale, že býka chce dále pouštěti jen s podmínkou, že ho obec nechá 
pojistit, a že pojištění to se stalo 1. ledna 1928, tedy před urazem. Ne-
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může proto s úspěchem vytýkali žalované obci něLa~é ~~vlllem. Tí~ 
však také padá jeho nárok na náhradu škody z plne!ll pr~kazu .. Ne~ot 
jen, kdyby škoda byla neodvratná, patřila by. k naklad~m spolenym 
s prováděním příkazu. To však žalobce n:"tv:dll a n~pro~a~a~. ~aopak 
z jeho tvrzení, že žalovaná neučinila opatrem ,k odvracem ,receneho ne
bezpečí, plyne, že, kdyby Dr:. ja~o sl??lehllvy chovate! by!<a byl toto 
opatření učinil, nemuselo ke skode dOJItI. S!ala-~l. s~ vsak s~?da naho
dile bez zavinění nemá vůbec nároku ponevadž prevzal pnkaz podle 
vla;tního předne;u za úplatu, to jest' za příchovek na váze (§ 1015 
obč. zák.). 

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

D ú v o c\ y: 

Právní stránku případu (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) posoudil odvolací soud 
v podstatě správně, uznav, že ~alobní !lá,rok není p? prá,vu. ,Smlouva 
mezi žalobcem a žalovanou ObCl o chovam a opatrovam byka zalobcem 
jest v podstatě smlouvou s~užebn~ (~. ~ I, 51 ~ ná~l. obč. z~k.), neboť 
žalobce se zavázal za odmenu, zaleze]lCl v uplate za chovam a opa
trování býka, čtvrtletně pozadu splatné, a za podíl na 12řích~v!<~ k tomu, 
že bude býka živiti, ošetřovati a, bezpla~ně ke sko~u 'pr!pous~eli .. Z toh~, 
že žalovaná obec ponechala byka u zalobce, ac vedela, ze ]~s! zly, 
a z toho že neopatřila býka nosním kroužkem, nelze vyvozovati, ze za
nedbala 'povinností zaměstnavatelovy péče podle § 1157 obě. zák., neboť 
v tomto zákonném předpisu jest zaměstn~vateli. ulož~~a jen j'ovinnost, 
aby služební úkony tak upravil a co do mlstnosŤ1 a naradl yecoval o ,to; 
by byly chráněny život a zd:aví ,~amě.stn,aného, p'okud l~st to mozn~ 
podle povahy služby. V souzer:em pnpade. v.sak,bY,1 byk chovan ve ,vlastm 
stáji žalobcově, který se zavazal sam jej oset~oval!. OdvolaCl soud 
správně proto označuje žalobce jako c~ovatel~ byke, r.1O. roz1!mu § 1,320 
obč. zák. Tohoto zákonného ustanovem lze vsak UZll! jen, jde-ll o ura!, 
třetí osoby, kdežto v souzené věci jde o úraz chovatel~ sama. Vlastm
kem býka nebyla ostatně obec, nýbrž podle nesporneh? doslovu od
stavce X. smlouvy jest býk majetkem m-ských c~ov.atelu. dobytka" za
stoupených obecní komisí pro chov dobytka ~ O~CI jest, len vyhrazeno 
právo schvalovati disposice s býke~ (prodej byka, ~ber. ?soby cho
vatelovy). Podle smlouvy byl ,tedy z,al?bce ,povm~n ne]~n by~a ,opatro
vati a starati se o to, by byl byk chr,anen p:-ed, posk?zen~m, nybrz pod}.~ 
§ 1320 obč. zák. i o to, by býk neusko~ll ,trel! osob~. Zaroven bylo pr!" 
rozeně též jeho starostí, by sám neulrpel uraz od by~a. Prot~ PQdl~ z~
konných předpisů měl být! ~ýk svěřen d~ ;:h~vu .l~n osobe zku~eneJ 
k t.omu způsobilé, zdatné, jez se v opatrc;vam byka ]l~ vyznala. Sprayr:e 
proto podotýká odvolací soud, že mohl.zalobce, ar: byk byl nebezpecl}Y, 
jak jest zjištěno, sám opatřiti a zasadItI mu krollze~ d~ nosu, pc;vaz~
val-li toto opatření jakožto ;:hovate,1 podl~ ~ 1320 .obc; zak; z.~ potrebne. 
Když žalobce obci nebezpecnost byka hlaSl1 a ObCl lel take daval k dlS' 
posici, a obec se usnesla býku dáti kroužek, ale "pro nedostatek vhod· 
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ného místa a příležitost tak neučinila", uvolil Se žalobce, jak sám i v do
volání přiznává, k vyzvání jednoho člena obecní komise býka dále opa
trovati a připouštěti, avšak jen prý pod podmínkon, že ho obec proti 
úrazu pojistí, což se též, jak sám přiznává, dne 1. ledna 1928, tedy ještě 
před úrazem stalo. Tím podstoupil žalobce, jak rovněž sám v dovolání 
přiznává, risiko úrazu, nebezpečí spojené s opatrováním zlého býka. 
Ze tím obec na se vzala ručení za škodu, kterou žalobce utrpí dalším 
chováním nebezpečného býka, jak dovolatel se domnívá, jest mylným 
názorem, neboť tímto krokem naopak žalobce sprostil žalovanou· obec 
z povinnosti k náhradě škody, která by mu z dalšího opatrování býka 
neopatřeného nosním kroužkem vzešla. Nemá tedy domnělý závazek 
obce důvod ani v činu nedovoleném, ani v opomenutí (kde zákon na
řizuje positivní jednání), ani v porušení smluvní povinnosti (ze smlouvy 
služební, námezdní, mandátní, schovací nebo jiné), a není třeba řešiti 
otázku, jaké důsledky by měla smlouva ze dne 7. ledna 1925 mezi ža
lobcem a obcí, kdyby byla posuzována s hlediska smlouvy schovací 
nebo zmocňovací. Nemůže se tédy žalobce domáhati na obci náhrady 
škody způsobené mu býkem. 

čís. 10983. 

Ke smlouvě služební se nevyžaduje, by byla ujednána i určitá doba 
pro výkon služeb. 

Ujednání celkové odměny, zůstane-Ii zaměstnanec ve službách za
městnavatele, není neurčité; předpokládá se, že zaměstnanec bude ko
nati zaměstnavateli služby alespoň po tak dlouhou dobu, by odměna 
za ně přislibená byla přiměřena délce a rozsahu vykonaných prací. Cel
kově stanovená mzda jest splatná po ukončení přiměřené služební doby_ 

(Rozh. ze dne 9. září 1931, Rv II 353/30.) 

Žalobce pracoval jako řeznický pomocník 34 měsíců (od I. května 
1924 do března 1927) u žalovaného, jenž mu při nastoupení služby 
slíbil odměnu 5000 Kč, žalobě o zaplacťní těchto 5000 Kč pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. D ů vod y: Podle § 1151 obč. zák. 
vznikne služební smlouva, jlO-li kdo povinen konati po určitou dobu 
služby, a má podle § 1152 obč. zák. nárok na přiměřený plat, není-li ve 
smlouvě stanoven plat ani umluvena bezplatnost. V souzeném případě 
byla sice ujednána odměna 5000 Kč, nebylo však stanoveno, jak dlouho 
měl žalobce za tento platu žalovaného pracovati. Jest proto plat sta
noviti podle obdoby § 1152 obč. zák. Ježto žalobce pracoval jako to
varyš 34 měsíců, lze odměnu 5000 Kč považovati za přiměřenou, neboť 
podle místních poměrů platí se, jak soudu známo, za stejné práce mě
síčně 150 Kč při stravě a bytu. Námitka promlčení nároku na mzdu za 
dobu od I. května 1924 do 16. dubna 1926 nemá místa, neboť nebyla 
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umluvena měsíční mzda a ani o splatnosti odměny nebylo nic uj~d!.'á.no. 
Platí proto ustanovení § 1154 prvý o~stavec o~č., zák., podle ne TId::~ 
za raviti plat po výkonu služeb, nem-h mc ]l11eho umluve~o." • 
r~mlčecí lhůta § 1486 obč. zák. počíná se tedy v. souzenem pnpad; 

p •.. b' u 1927 O d vol a c í s o u d napadeny rozsudek potvrdIL 
v meslcl rezn· . • byla smlou-D o d y. Smlouva jež byla mezi stranamI uzavrena, ne • 
vo~ ~I~žeb~í po rozu~1U § 1151 ~bč. zák., Pkon~vťdž s:f:J~o~rc~~~oc;,o:o~ 
po kterou měly býti práce konany; avsa Y a.. • d kl d . 
smlouvě služební, jež byla uzavřena s mlčky doloz.enym pre dio ha e~, 
• • I b bude žalovanému konati služby alespon po ta~ ou~, J 
~~i~l~b~;: odměna 5000 Kč byla délce a ;ozsahu vykonanyc~1 P~~~ni~;ě 
měřena An žalobce ze služeb žalovane vystoupIl, odpa •. I'b . 

. t' b k ar zdali odměna pns I ena onen předpoklad a nastala po re a z oum I, . t l"c za-
·est úměrnou vykonaným pracím. Musel s~ proto • .s~ud prv~ s ~~ e rob' vati otázkou přiměřenosti odměny a take. tak UCI~ll. Kdyz p . 1 Pb e 
Jásil částku 5000 Kč za přiměřenou praclm .(sluzbam), . ktere za ~ c_ 

žalovanému z~ 3~. měs.íc~ vtyk?nal, a. :a;~v:uy r~~~:d~u~ř~o~~u~~o p~~é 
ruje v odvolaclm nzen'J. les z]evno, z 
stolice vlastně nestala knvda. 

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

D ů vod y: 

žalovaný, prováděje dovolací důvod § 503 Čís ... ~ .c .. ř. s., .b~~~~ 
::~;ě5t;0 o~~o;:e~á~~~~ýP~I~~Y~;l;ov:~~hl~d:;vo~~uj~I~~n~:, ;~ žiVi~ ~ 
staral se po 15 let o ža~obc.e, je~o sourozenc.e ai ]l~ d:~lt ~~ :~I ~o~ěl;o tovalžalobci celé zaopatrem a daval mu. pen~ze P , . b· .' • e slib 

•• šlo o sluzebm smlouvll ny rz, z 
zaměs!n~n jako. to::aF~' z~ n; u žalovaného pracovati a že žalovaný 
byl ml11

k
en

t 
tak!! ze za 500~g ~1 e jakmile si žalobce zařídí samostatn~u 

mu pos y ne arem 'd· d· u se již staral! a Zé 

~~v~~~ :~~~~f~i1:lí~~;io~~~tb~e~~O~ ~tj;k~O~~~a!~ ;a T~~:~~é ::~e 
by byla :mluv~na doba sIUŽ~:::tr~~~r ~;J~~~~h~lsoud~, že ujednaná 
nosil ne]sJu vsak s to, br ~s t· y dvolací soud převzal zjištění prvé 
smlouva jest smlouvo,: up a nO;I, an o něho zůstal jako tovaryš, 
stoli~e! že ŽOllovanÝ

d 
p~eml~~ót~~bC~~b~~ ~m vznikly smluvní závaz~y 

a Shbbll m~ za. t~ k ~~~~ému koná~í u žalobce k převzetí a k (j~stara
na o OU s ranac .' • 'h k v 1acení slíbené odmeny, a 
vání prací tovaryss],~ch, u z~lovan~. °é ·el:ání ze štědrosti, jak vy
nešlo tedy na strane zal?Va(n§eh~3; Cl~t ]Zák). Poskytoval-li žalovaný 
žaduje smlouva darovacl. o .cinání ·celé opatření a přispíval-li 
kromě toho žalobci po dobu ]eh?tames nezměnil tím zjištěnou úplatnou 
mu peněžitými čás~k~nl1, nezr~s~ a~1 tvrdí _ činil tak i v době, kdy 
smlouvu, to tím mene, an -]a sam 
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žalobce ještě nebyl tovaryšem. Souhlasiti lze s názorem dovolatelovým, 
že zjištěná smlouva je smlouvou služební ve smyslu § 1151 obč. zák., 
neboť žalobce se jí zavázal k vykonávání tovaryšských služeb a žalo
vaný k zaplacení smluvené odměny 5000 Kč. Nevyžaduje se, by byla 
ujednána i určitá doba pro výkon služeb, neboť slova "na určitou dobu« 
§ 1151 obč. zák. byla vsunuta podle zprávy komise pro justiční věci 
(pří!. stenogr. protok. bývalé panské sněmovny XXI sesse z r. 1912, 
str. 208/209) k vůli vyznačení rozdílu mezi smlouvou služební a smlou
vou o dílo; u oné se tím klade důraz na jistý, třebas nesmluvený čas, 
po který zaměstnanec vstupuje do služeb zaměstnavatelových, kdežto 
u díla je rozhodující výsledek, zhotovení díla, bez ohledu na čas k tomu 
potřebný. Tomu odpovídá i ustanovení § 1158 čtvrtý odstavec obč. zák., 
jenž výslovně uznává služební smlouvu bez určení služební doby. Do
volatel vytýká posléz, že mělo býti vyhověno jeho. námitce promlčení 
nároku na mzdu za dobu odl. května 1924 do 16. dubna 1926 (§ 1486 
čís. 5 a zákon čís. 47 z r. 1925 sb. z. a n.), poněvadž splatnost měsíční 
mzdy 150 Kč prvým soudem uznané jest posuzovati podle § 77 živn. ř. 
a nikoliv podle § 1154 obč. zák. Ustanovení občanského zákona při
cházejí k platnosti podle § 153 III. dílčí novely ovšem jen tehdy, pakli 
živn. ř. jako specielní zákon neupravuje některou otázku, týkající se slu
žební smlouvy. Živnostenský řád obsahuje v §§ 77 a 84 ustanoveni 
o splatnosti mzdy, z nichž první předpokládá týdenní splatnost, ne
bylo-li o splatnosti nic ujednáno, kdežto druhý určuje splatnost mzdy 
pro případ nezákonného zrušení smlouvy. Pro souzený případ by mohl 
přijíti v úvahu jen § 77 živn. ř. Avšak jest z,jištěno, že byla ujednána 
celková odměna, zůstane-li žalobce ve službách žalovaného, tedy jed
notná mzda za celou služební dobu. Ujednání to není určité (§ 869 
obč. zák.), třebaže služební doba nebyla určena, neboť správně vy
kládá je odvolací soud po rozumu § 914 a 863 obč. zák. tak, že stalo 
se s mlčky doloženým předpokladem, že žalobce bude žalovanému konati 
služby alespoň po tak dlouhou dobu, by odměna za ně přislíbená byla 
přiměřená délce a rozsahu vykonaných prací. Dovolatel proti tomuto 
výkladu nebrojí, ba naopak dovolává se ho k vyvrácení názoru odvo
lacího soudu, že nejde o smlouvu služební. Z toho však lze dále souditi, 
že úmysl stran směřoval mlčky (§ 863 obč. zák.) i k tomu, že celkově 
stanovená mzda dojde splatnosti po ukončení přiměřené služební doby. 
Tomu nasvědčuje tvrzení dovolatele, jímž sám připouští v dovolání, že 
mínil slib tak, že někdy v budoucnu vyplatí žalobci 5000 Kč; tomu na
svědčuje i jednání žalobcovo, jenž se za trvání služební smlouvy nikdy 
o mzdu nehlásil, a tomu nasvědčuje konečně i zvláštní, r01innému 
svazku podobný poměr žalovaného k žalobci, poskytování žalobci. ce
lého zaopatření a peněžitých částek na útratu, takže žalobce maje své 
potřeby kryté, právem musil býti přesvědčen, že splatnost ujednané 
odměny byla i žalovaným míněna po skončení služebního poměru. Na
stala tudíž splatnost celé zažalované částky až v březnu 1927 a, ana 
byla žaloba podána 16. dubna 1929, neuplynula tříletá promlčecí doba 
§ 1486 obč. zák. a zákona čís. 47 z r. 1925 sb. z. a n. 
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čís. 10984. 

Proti vůli klientově nemá advokát právo na vydání hotovosti složené 
k soudu podle § 19 adv. řádu, i když prokázal pravost a výši své po·
hledávky. Své zákonné právo zástavní muže uplatniti jen podle před
pisůexekučního řádu. 

(Rozh. ze dne 17. září 1931, R I 617/31.) 

S o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh advokáta, by mu byly 
k úhradě jeho útratové pohledávky vydány peníze, jež složil pro stranu 
na soudě, ježto strana s tím nesouhlasila. Rek u r sní s o u d napa
dené usnesení potvrdil. D ů vod y: Stížnost nebyla shledána opodstat
něnou. Podle § 19 čtvrtý odstavec adv. řádu má advokát pro svou útra
tovou pohledávku proti své straně zákonné zástavní právo na peníze 
složené v případě sporu po rozumu § 19 třetí odstavec adv. řádu.Slo· 
žení peněz na soudě advokátem jest předpokladem nabytí zákonného 
zástavního práva pro útratovou pohledávku, neboi jen tím získá zákon
ného zástavního práva. Ale to je také vše. Jiného práva, zejména práva 
ze složené pohledávky nenabude, neboť v tom směru řečený předpis 
advokátního řádu nic neustanovuje. Okolnost, zda pohledávka složitele 
jest právoplatně určena čili nic, jest pro nabytí zástavního práva bezvý
znamnou, ježto se ho nabývá složením peněz na soudě, a pro realisaci 
nabytého zástavního práva má jen ten význam, že jest tu exekuční titul, 
na jehož základě lze zákonné zástavní právo přeměniti v exekuční zá
stavní právo. Nemusí tudíž, jak stěžovatel mylně uvádí, znovu pořadem 
práva nastupovati proti svému odpůrci s vydáním peněz nesouhlasícímu, 
nýbrž, chce-Ii své zástavní právo realisovati, musí postupovati podle 
všeobecných právních norem o realisaci pohledávek požívajících zástav
níhu práva. 

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

Důvody: 

Správně uvádí stěžovatel, že jde o věc mimospomého řízení, ale ne
právem uplatňuje důvod zřejmého rozporu rozhodnutí se zákonem podle 
,§ 16 nesl'. ř. čís. 208/1854 ř. z. Stěžovatel zastává názor, že podle 
zvláštní normy § 19 adv. ř. stačí, prokáže-li advokát správnost a výši 
své palmární a expensní pohledávky, že tím jest vyhověno všem zákon
ným formalitám, že po tomto průkazu jest soud povinen vydati advoká
tovi složenou hotovost a že není již třeba exekučních úkonů. Stěžovateli 
nelze přisvědčiti, naopak jest souhlasiti s důvody napadeného usnesení, 
které jsou v podstatě správné. Nejvyšší soud zevrubně vyložil již v roz
hodnutí čís. 8483 sb. n. s. podstatu předpisu § 19 adv. ř. Přijal-li advo
kát pro svého klienta hotovost, byl by povinen mu ji vydati (§§ 961 a 
1009 obč. zák.). Tím však by mu mohlo vzejíti nebezpečenství pro 
uspokojení jeho palmámí a expensní pohledávky proti klientovi a proto 
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mu dává zákon právo, by v případě, že klient popře správnost a výši 
jeho pohledávky, složil »k7 svému, krytí« hot?~ost !1a soud~, ale ukládá 
mu za povinnost, by dokazal spravnost a vySl sve pohledavky. Teprve 
na složené hotovosti přísluší advokátovi zákonné právo zástavní, ale jen 
to a nic více. Toto zástavní právo může proti vůli svého klienta, dluž
níka, uskutečniti (realisovati) jen podle předpisů soudního - nyní exe
kučního řádu, jak praví § 461 ooc. zák. K tomu jest ovšem třeba, by 
byla správnost a výše jeho pohledávky stanovena exekučním titulem. 
To měl také na mysli předpis třetího odstavce § 19 adv. ř., ukládající 
advokátovi za povinnost, by prokázal správnost a výši své pohledávky. 
Ježto v souzeném případě dlUžnice i po svém odsouzení odepřela sou
hlas k vydání deposita advokátovi, právem nižší soudy jeho žádosti ne
vyhověly. 

čís. 10985. 

Delegací nelze přenésti na jíný soud jen jednotlivý vyšetřovací úkon. 
Má-Ii býti proveden vyšetřovaci úkon v obvodu jíného soudu, jest se na 
tento soud obrátiti s dožádáním o právní pomoc. 

(Rozh. ze dne 17. září 1931, R I 731/31.); 

V řížení o zbavení svéprávnosti Františka š-a, bydlícího v obvodu 
okresního soudu v Křivoklátě ustanovil v r c h n í s o u d v P r a z e 
k návrhu okresního soudu v Křivoklátě z důvodu vhodnosti k vyšetření 
duševního stavu Františka Š-a dvěma soudními znalci psychiatry na 
místo okresního soudu v Křivoklátě okresní soud civilní pro vnitřní Pra
hu v Praze. 

N e j v y Š š í s o u d změnil napadené usnesení a zamítl návrh okres
ního soudu v Křivoklátě na delegaci. 

D ů vo d y: 

Vrchní soud delegoval podle návrhu okresního soudu v Křivoklátě 
z důvodů vhodnosti podle § 31 j. n. okresní soud civilní pro vnitřní 
Prahl! k vyšetření duševního stavu Františka Š-a dvěma soudními znalci 
psychiatry. Důvody, jimiž František Š. v dovolací stížnosti toto usnesení 
napadá, by ovšem k jeho změně nestačily, neboť otázka, zda jest důkaz 
znalci psychiatry nutný (§§ 33/1 a 18/3 řádu o zbavení svéprávnosti), 
dotýká se v~ci samé, nikoli delegace, a byla ostatně již také pravoplatně 
rozhodnuta; ani 'vhodnost provedení důkazu na místě, kde mají psychiatři 
své sídlo, nelze důvodně popírati, protože by se tím ušetřily nepoměrné 
náklady; doba žní, na ',niž se stěžovatel dovolává, již minula; návrh mohl 
podle § 31 j. n. učiniti i soud dosud příslušný a do věci může se zasvětiti 
také jiný soud. Ale přes to nemůže napadené usnesení obstáti. Delegace 
záleží v tom, že soud vyšší stolice odnímá v určité věci příslušnost soudu 
dosud příslušnému a přikazuje projednání a rozhodnutí téže věci jinému 

- Čís. 10986-
1027 

soudu téhož druhu. Celá věc se odnímá příSlušnému soudu a přenáší na 
jiný soud »ku projednání a rozhodnutí«, jak praví § 31 j. n. Totéž jest 
zřejmé z doslovu § 12 (2) řádu o zbavení svéprávnosti. Nelze tedy de
legací přenésti na jiný soud jen jednotlivý vyšetřovací úkon, jak to činí 
napadené usnesení. Tomu účelu slouží ústav právní pomoci (§§ 36--37 
j. n.), jak se o to první soud již pokusil, dožádav okresní soud civilní pro 
vnitřní Prahu o vyšetření duševního stavu Františka Š-a dvěma praž
skými psychiatry, ježto ve vlastním obvodu takové znalce ne~á: Od
mítl-Ii dožádaný soud výkon z důvodu, že neni podle pobytu vysetrovan
cova příslušný (§ 37 třetí odstavec j. n.), ul!inil tak neprávem, nebo~ 
vyšetřovací úkon má býti proveden v jeho obvodu. Cesta delegace nem 
tu však podle zákona schůdná a bylo tedy rozltodnouti, jak se stalo. 

čís. 10986. 

Přešla-Ii při lusi akciových společností na novou společnost veškerá 
práva a veškeré závazky zanfknuvši společnosti, přešlo na novou spo
lečnost i její nájemní právo. 

(Rozh. ze dne 17. září 1931, Rv 11107/31.) 
, 

. V domě žalobců měla najaty místnosti banka K, jež napotom sply
nula (fusí) s bankou A. Obě banky byly akciovými společnostmi. Ža
lobci, majíce za to, že fusí banky K s bankou A. zanikla nájemní smlouva 
s bankou K a že jest tudíž třeba uzavříti novou nájemní smlouvu s ban
kou A. anebo že jest tato povinna vykliditi místnosti v domě žalobců, 
domáhali se na bance A. vyklizení místností. 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: Jest podstatnou otázkou, zda fusí banky K s bankou A. přešla 
nájemní práva nájemnice, zaniknuvšíakciové společnosti, na nově vznik
nuvší akciovou společnost, čili nic. První soudce opírá se k odůvodnění 
svého přisvědčujícího stanoviska o §§ 7, 1116 obč. zák. Avšak odvolací 
soud nepřiklonil se k tomuto odůvodnění, nýbrž k odůvodnění nejvyš
šího soudu v jeho rozhodnutí ze dne 24. června 1930, R I 445/30 číSt 
10.022 sb.,' třebas toto rozhodnutí a jeho důvody jsou, vybudovány na 
jiném skutkovém podkladě. F use bank má ve své právní účinnosti kromě 
jiného v zápětí, že zaniknuvší banka odstupuje svá práva nově vznikající 
bance. Sporné jest jen, zda k těmto právům patří i práva nájemní. Od
volací soud jest toho názoru, že tato'otázka musí býti zodpověděna zá
porně neboť jednostranným jednáním nebo prohlášením dosavadního 
nájerr:níka nemůže býti pronajímateli vnucena smluvní strana, s níž Vů
hec smlouvu neuzavřel. Přenos práv nájemních jest odchylně od ostat
ních všeobecných ustanovení věcného a obligačního práva v § 1098 obč. 
zák. zvlášť upraven tak, že nejen převod nájemních práv jest vázán na 
přivolení pronajímate1e - ať již výslovně nebo mlčky dané - nýbrž 
i u podnájmu nájemník zůstává nájemníkem se všemi svými závazky a 
právy ~ podnájemník jest v právním poměru jen ke svému pronajímatelL 

65' 

IE,':,' 

, , 
, L 



- čís. 10986-
1028 

Tyto následky nemohou býti změněny ani v případě universální sukcese 
fusí snad v tom smyslu, jak si to žalovaná strana myslí, že jednoduše 
nově vznikající banka vstupuje na místo banky zanikající. Pronajímatel, 
který se v nájemní smlouvě zavázal přenechati nájemníkovi místnosti 
k užívání, má zákonné právo žádati (§ 1098 obč. zák.), by toto nájemní 
právo bylo vykonáváno jen nájemníkem samým nebo jen těmi osobami, 
které schválí. Těchto možností tn není, jednak proto, že zanikl nájemník, 
jednak proto, že nebylo výslovně přivoleno k užívání žalující stranou, 
takže odvolací soud již z tohoto důvodu musel odvoláni vyhovětL Po
sléze poukazuje odvolání k tomu, že nájemní smlouva byla uzavřena s fi
liálkou banky K., která prý zanikla, a že již tím podle úmyslu a povahy 
. ustanovení § 1116 a) obč. zák. nájemní smlouva zanikla. Tohoto usta
novení nelze ovšem použíti na případ zániku právnické osoby, poněvadž 
ohledně něho platí zvláštní ustanovení obch. zák. Mimo to jest převod 
knihovně zapsaných nájemních práv bez souhlasu všech smluvních stran 
nepřípustný. (Rozh. 10.022.) 

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

D ft vod y: 

Jde o rozřešení právní otázky, zda při fusi dvou akciových společ
ností, jakž tomu v souzeném případě, přechází nájemní právo zanik
nuvší akciové společnosti na nově vzniklou akciovou společnost, čili nic. 
Odvolací soud, zaujav stanovisko, že jednostranným jednáním nebo pro
hlášením dosavadního nájemníka, zaniknuvší akciové společnosti, ne
může býti pronajímateli, žalobcům, vnucena smluvní strana, s níž smlouvu 
vůbec neujednal, a že nepřenositelnost práv nájemních jest odchylkou 
od ostatních všeobecných ustanovení věcného a obligačního práva, 
uznal, že tyto následky nemohou nastati ani v případě universální suk
cese fusí. V důsledku toho vyhověl žalobě domáhající se vyklizení žalo
vané strany z bytu, který prý bez důvodu obývá. S tímto názorem odvo
lacího soudu nelze souhlasiti. Lze ponechati nerozřešenu otázku, zda 
v ka2ídém případě fuse dvou akciových společností přecházejí veškerá 
práva a závazky zaniknu vší společnosti, tedy i právo nájemní, na spo
lečnost novou, v souzeném případě však přešly v důsledku fuse veškerá 
práva a závazky, tedy i nájemní poměr, sukcesí z banky K. na nově 
vzniklou akciovou společnost proto, poněvadž podle výtahu z obchod
ního rejstříku v souhlase s protokolem o mimořádné valné hromadě 
banky A. ze dne 14. března 1930 převzala žalovaná jakožto nová společ
nost veškerá aktiva a pasiva zaniknuvší společnosti, tedy i její právo 
nájemní. Že o nájemním právu bylo mezi fusionovanými společnostmi 
něco ujednáno, nebylo ani tvrzeno, a není o tom v zmíněném protokolu 
zmínky. Poněvadž se zaniknuvší firma spojila se žalovanou firmou k spo
lečnému provozování obchodu a provozuje s ní, ovšem pod jiným jmé
nem, obchody, nelze říci, že úplně cizí osoba vstoupila v nájemní smlouvu. 
Banka K. sice zanikla jakožto samostatná právnická osoba, jest však 
hospodářsky v nově vzniklé právnické osobě obsažena, zustanou proto 
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všechna práva obou spojených právnických osob zachována nově zřízené 
právnické osobě. Žalované společnosti přísluší proto nájemní právo za
niknuvší právnické osoby, aniž bylo k jeho výkonu stranou žalovanou 
třeba svolení pronajímatelova (žalobcu). 

čís. 10987. 

. Stavební ruch. 
čekatelský poměr, na jehož základě bydlí čekatel v rodinném domku, 

jest klásti na roveň poměru nájemnímu • 
Byl-Ii čekatel vyloučen z družstva, není závady, by nájemní poměr 

s nim nebyl zrušen výpovědi. 

(Rozh. ze dne 17. září 1931, Rv 11129/31.) 

Žalovaný byl zbaven členství v žalujícím družstvu. Výpověď z bytu, 
JIZ dalo žalující družstvo žalovanému, s o udp r v é s tol i ce zruši1. 
O cl vol a c í s o u d ponechal výpověď v platnosti. D Í1 vod y: Prvý 
soud dospěl k závěru, že žalovaný byl sice čekatelem rodinného domku 
jím užívaného, že však poměr čekatelský jest poměrem svého druhu, že 
při poměru tom nejde o poměr nájemní, třebaže se od čekatele požadují 
ruzné platy označené jako nájemné, a že proto nelze použíti při rozvá
zání poměru toho předpisu § 560 a násl. c. ř. s., nýbrž že by žalující 
strana mohla dosíci vyklizení domku jen žalobou o vyklizení. Než s ná
zorem prvého soudu, že užívání bytu v rodinném domku čekatelem není 
poměrem nájemním podle § 1090 obč. zák., nelze souhlasiti. Právem po
ukazuje odvolatelka na stálou praxi nejvyššího soudu zastávající mínění 
opačné (srov. rozh. čís. 7570, 9073, 9281, 9345 a 9425 sb. n. s.). V sou
zeném případě byl založen poměr mezi stranami potvrzujícím dopisem 
žalujícího družstva Žalovanému dne 18. února 1927, podle něhož se za
vázalo žalující družstvo vystavěti pro žalovaného jako svého člena do
mek a převésti domek ten svého času do vlastnictví žalovaného, proti 
čemuž žalovaný zase převzal závazek konati určité platy v dopise tom 
stanovené. ·Žalovaný doznává, že žalujícím družstvem byl domek posta
ven a do užívání mu dán a žalnjící stranou není popíráno, že žalovaný, 
nesplnil platy v dopise tom vytčené, takže tím jsou splněny předpoklady 
nájemní smlouvy po rozumu § 1090 obč. zák. Až do skutečného převe
dení rodinného domku čekateli do vlastnictví jest tedy čekatele poklá
dati za nájemníka, a jeho poměr posuzovati jako poměr nájemní. Žalo
vaný se mylně domnívá, že úmluvou byla uzavřena prozatímní smlouva 
trhová. Čekatelský poměr je poměrem svého druhu, který se sice blíží 
nejvíce dohodě o budoucí smlouvě podle § 936 obč. zák., dohodou tako
vou však přes to v souzeném případě není. Omluva ze dne 18. února 
1927 neobsahuje ani dohodu o všech podstatných kusech smlouvy, ze
jména pokud jde o trh0vou cenu domku, mimo to pak není v úmluvě té 
udán čas, do kdy smlouva trhová má býti uzavřena, a preklusivní roční 
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~hůta § 936 ooc. zák. nebyla žalovaným dodržena, neboť žaloba o do
.držení smlouvy a o odevzdání domku byla jím podána teprv<lc 28. pro
since 1928. Již z úmluvy té jest zjevno, že tím byla vyřízena přihláška 
žalovaného jako člena družstva a zároveň renektanta na rodinný domek, 
a žalovaný sám předložil na důkaz o svých tvrzeních podílní knížku, po
dle níž jest členem žalujícího družstva. Podle § 18 stanov může valná 
hromada vyloučiti člena mimo jiné také z důvodu, že člen neuposlechne 
příkazů představenstva odůvodněných stanovami družstva, nebo, byly-li 
;zájmy družstva zřejmě poškozeny, což zajisté spadá pod pojem "důle
í1iitých závad« po rozumu § 21 stanov. Z těchto důvodů byl právě žalo
vaný při valné hromadě družstva dne 6. dubna 1929 vyloučen, jak 
.z knihy protokolů žalující stranou předložené jest zjevno, při čemž jest 
.nerozhodné, že předchozí vyloučení žalovaného usnesené při valné hro
madě dne 30. června 1928 bylo dvěma soudními stolicemi prohlášeno za 
neplatné. Žalovaný netvrdí, že usnesení valné hromady ze dne 6. dubna 
1929 odporoval žalobou, netvrdí ani, že se usnesení to nestalo po právu, 
takže soudu při řešení tohoto sporu netřeba se již zabývati otázkou zda 
dru~stvo vyloučilo žalovaného právem čili nic. Z §§ I, 19 a 22 stanov 
vychází na jevo, že na byt v družstevním domě nebo na rodinný domek 
!llůže činiti nárok jen člen družstva ať již jako pouhý náiemník, nebo 
Jako čekatel vlastnictví, a z § 18 stanov plyne, že nárok ten zaniká po
zbytím členství, ať již dobrovolným vystoupením, nebo vyloučením 
z družstva. Byl-li proto žalovaný valnou hromadou ze dne 6. dubna 1929 
.z družstva vyloučen, a domek - jehož byl čekatelem - nebyl mu ještě 
předán do vlastnictví, pak vzhledem k tomu, že poměr jeho je posuzo
vati do té doby jako poměr nájemní, musí žalovaný řádně dané výpo
vědi vyhověti a byt jím užívaný vykliditi a straně žalující odevzdati po 
rozumu § 1116 obč, zák. a § 560 a násl. c. ř. s., a jest mylné stanovisko 
prvého soudu, pokud míní, že jen žalobou by se mohla strana žalující 
domáhati na žalovaném vyklizení bytu jím užívaného. 

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

Důvody: 

Již v opětovných rozhodnutích nejvyššíbo soudu bylo dovoděno, že 
čekatelský poměr, na jehož základě čekatel bydlí v rodinném domku, 
jest klásti na roveň poměrů nájemnímu (čís. 9281 sb. n. s.), a odvolací 
soud tedy správně tento poměľ v tomto smyslu posoudil. An byl žalo
,vaný z družstva vyloučen, nebrání nic tomu, by nájemní poměr s ním 
~ebyl zrušen výpovědí. Jmenovitě není tomu na závadu ujednání z 18. 
,uno~a 1927, k němuž dovolatel stále poukazuje, pľotože touto listinou 
byl .len. za~ožen čekatelský poměr, který však zatím pozbyl podkladu vy
,Ioucem!ll zalovaného z družstva. Není správný názor žalovaného, že 
k druhemu vyloučení nesmělo dojíti, pokUd nebylo rozhodnuto o pravo
platnosl! vyloučení prvního, protože každé vyloučení jest co do důvod
nosl! a formální bezvadnosti zkoumati samostatně. 
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Tlm, že spoluvlastník usedlosti zřídil třeti osobě na své pol~)Vici 
usedlosti knihovně zajištěnou výměnu a služebnost bytu a trpěl vykon 
těchto práv bez souhlasu. druhěho spoluvl!lstníka, ,předsevzal ~ spo
lečné věci takovou změnu kterou se dotkl Jeho podílu (§ 828 obě. zák.) 
a zasáhl neoprávněně a ;vemocně do, s~luvlastl;ůck~ho o.právnění dru
hého spoluvlastníka. Tento jest opravnen domaha~l se z.alo~ou podl~ 
§ 523 obč. zák. na onom spoluvlastníku" by, byl u!!nan pov~nnym. uznati, 
že třeti osoba bydlí v usedlosti bez pray~lho ~uvodu a ~e sluz~bnost 
bytu a výměna nejsou po právu, a svohti k vymazu sluzebností b~ 
i výměny, na třetí osobě pak, by byla !lz~ána p?vinnou, u~edlost vyk~l': 
diti uznati že služebnost bytu a vymena neJsou po pravu, a svohb " , '" k výmazu služebnosti bytu a vymeny. 

(Rozh. ze dne 17. září 1931, Rv I 1130/131.) 

Spoluvlastníkem nemovitosti byl žalobce František R., ~ Václav K) 
jenž prodal svůj spoluvlastnický podíl. Václavu O-OVl, v~m~mv Sl v kupm 
smlouvě doživotní a bezplatnou sluzebnost by tl! a vymenek, nako~ah 
si každoročně řádek ranných brambor na poh V,aclava O-a 'podle sveho 
výběru. Žalobou, o niž tu ide, domáhal se Franhsek !l-. na yac~avu 0-0~1 
a Václavu K-ovi: I. by žalovaný Václav O. byl uznan povmnym uzn~h, 
že žalovaný Václav K. bydlí v usedl.osti bez právního. ~~vodu, ! I. by.za
lovaný Václav K byl uznán povinnym, usedlost vykhdlh, III.. ze slu~eb
nost bytu a výměnek, podle níž má Václav K prá~o na~opah SI. kazdo· 
ročně řádek brambor na poli Václava O-a podle sveho vyberu nejsou po 
právu a že žalovaní jsou povinni to uznali a dáti sv?lení, by služeb~~s! 
bytu i výměnek byly z pozemkové knihy vymazan~. O b a, ni z ~ I 
S o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a ci s o u ~ z tec]:tto d u V? ~ ~; 
Žaloba o niž tu jde jest podle svého obsahu a navrhu zalobou zapurCl 
ve smy~lu §§ 354, 361, 523 a 828 obč. ;ák. ,Kdežto žalob;a vlastnická ve 
smyslu § 366 ob~. zák. ~lo~ží k 95'h.ra~e prava, vl~s!~llckeho p.rot~ tomu, 
kdo vlastníku vec zadrzuje, smeruje zaloba zapurel k ~bhaje,!l ~Ia~t
nictví proti těm, kdo ruší vlastnictví jiným způsobem, ne~ z~drzo,:amm 
věci. Žaloba zápůrčí slouží však nejen k obhájení vlastmclvl proh bez
právnému výkonu nebo rozšiřování služebnosti, nýbrž i.k ochraně prot~ 
osobování si jiných práv, zejména břemen re~ln~ch a. vubec k ;amezen~ 
každého bezprávného vsahání v obor vlastmcky. Zakladem zaloby te 
jest jednak vlastnictví (spoluvlastnictví) věci, jednak rušební čin .. Že 
žalobce jest spoluvlastníkem jedné poloviny usedlosti čp. 16 a 17, Jest 
nesporné. Vlastníkem usedlosti čp. 16 al7 jest žalobce pol~vic! a .. ž~lo
vaný Václav O. druhou polovic!; pr~vn! moc nad usedlos!l n~le~l J~m 
tudíž oběma dohromady; k nakladam nejeyt s.~el,o~ use~losl!, nybrz ~ )a: 
koukoliv hmotnou její částí a k poskytnul! UZlVan! cele usedlosl! ~ casl! 
její osobě třetí zřízením služebnosti bytu a výmenku o~s~hu v zalom 
uvedeného jest třeba srovnalé vůle obou spoluvlastmku ve smyslu 
§§ 361,828 a 829 obč. zák. Jest však zjištěno, že takové zmocnění v sou-
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zeném případě žalovaný O. od žalobce neměl. Již z tohoto důvodu ne
mohl žalovaný O. poskytnouti žalovanému K-ovi právo služebnosti a 
v~měnku v ž~lobě b~íže u}edený~h a zříditi wu je trhovou smlouvou. 
Tlm poskytl zalovan~ ? za!ovanemu K'ovi práv(, trvale užívati fysické 
castI u~edlosh spole~ne s':. zal~bcem, • na základě smlouvy trhové.. Po
sky:nuh tal~oveho prava znz~mm. sl~zebností v žalobě uvedených a vtě
lem prav. te;~ ~a usedl~st, tr.ebaz~ jen na polovici žalovaného Václava 
O-a, nenaleZl· vsak k vecem radne, obyčejné správy, to tím méně ano 
se tak stalo bez souhlasu žalobce, bez jeho vědomí a na jeho úkor' Tím 
'že si žalovaný Václav K. vymínil trhovou smlouvou ze dne 25. březn~ 
! 927 pro sebe doživ~tně a, ~ezplatn~ pod ~ypotekou poloviny usedlosti 
cp. ~6 ~ pozemky, pnpsa.ne zal?vanemu Vac1avu O-ovi, služebnost bytu 
a vymenku ~d zalov,aneho ':'aclava O., v usedlosti fakticky podle 
sml~~vy nada!e bydli a sluzebnosti bytu a výměnku fakticky také 
pouZ1va, to vse bez souhlasu žalobce jako spoluvlastníka druhé po
lOVice usedlostI, osobuje SI ve smyslu § 523 obč za'k pra'v .. z' . lit'" . . o, Jim 
omezuje spo uv as metvI zalobce a porušuje je an neproká al -
mU služebnosti byly propůjčeny oběma spolu~lastníky neb~ť' j:~ 
oba, společně. mohou .l!'u zříditi takové právo s právní účinností. Je-li 
tu !uznos! ~ule, nemuze se stalI se společnou věcí žádná změna, ježto se 
pray~ kazdeh.o spoluvlastníka vztahuje na celou věc a každou změnou 
~ m JSou. do!cena p~áva ~šech společníků. Žalovaný K. nedokázal proti 
za]obcI, ze nabyl z?~onny~ zpusobem práva služebnosti bydlení a vý
menku. Jsou tu tudlZ podmmky žaloby zápůrčí proti žalovanému K-ovi 
an ~I bez právního a, z~onného důvodu nechal zříditi od žalovaného O-~ 
~luzebnost bytu.a vyn;enku a fakticky je používá. To, že vymíněné slu
zebnoslI byly vteleny jen na polovIcI usedlosti čp. 16 a 17, nikoliv však 
na usedlost. ce1?u, jes.t nerozhodné, neboť fakticky vztahuje se hledíc 
~ § 485 ~bc. zak ,sl~zebnos~ na .celou usedlost a jest proto zřízení slu
z~bnosh .t~ na I~e,:l~lm, podIlu zalovaného O-a ve smyslu § 485 obč. 
zak neJ'n~us:ne. Za~ny ze sl?oluvlastníků není bez souhlasu druhých 
opravnen trehm osobam dovohlI nebo zříditi práva, jež by se podle své 
P?vahy vzt31h,o,:al~ k. celé společné věci a takto zatěžovala i podíly dru
hy~h ,spolecmku, jakz tomu v souzeném případě. Následkem toho jest 
kaz~y ze spol,uvl~s~níků oprávněn brániti se zápůrčí žalobou výkonu ta
k.ovych neop~avnene ~poluvlastníkem povolených neb trpěných práv tře
tich osob. JY1~1 p~'oto zalobce plné právo zakročiti proti žalovanému K-ovi 
zalobou ,zapurcI na obháj~ní svobody a neobmezenosti svého práva 
vl,astmckeho (spo!uvlastm::keho), ,aniž k žalobě potřeboval souhlas dru
he}lO sp~lu~I~~t~lka -. zalovaneho Václava O-a. Pokud se týče vý
menku z~lezeJlclho y pravu nakopati ,si ~aždoročně jeden řádek ranných 
?ramboru na P?h Vaclava Sl-a? Je.st 'yymenkem tím spoluvlastnické právo 
:alobcovo zas~zen? proto" ze. I. vymen~k ten vázne fakticky na usedlosti 
c~. 16 a 17, trebaze fo~malne .lest vlo~en jen na ideální poloVici žalova
e~ho O-a. Jso~ proto vyvody 'Salovanyc~ o~ledně výměnku, zejména po-

az k tomu, ze. obsahem vymenku nem pravo nakopati si brambory na 
poh kuse?~osÍ1 ~p. 16 a 17 náležejícím, nerozhodné a tvrzení že má ža
lovany Jeste pna pole, novotou v řízení odvolacím podle § 482 c. ř. s. 

- Čís. 10988 -
1033 

nepřípustnou. Poukázati jest jen k tomu, že žalovaný K. v odvolání sám 
přiznává, že splnění závazku· žalovaným O-em ohledně služebností vy
míněných ve smlouvě předpokládá jeho dohodu se žalobcem, čímž sám 
doznává, že bez takovéto dohody, která dosud vůbec k místu nepřišla, 
závazek ten proti žalobci jest právně bezúčinný a neplatný. Vzhledem 
k řečenému právem proto rozhodl prvý soud napadeným rozsudkem po· 
dle žalobního návrhu ad II a III ohledně žalovaného Václava K·a. 

Pokud se tkne žalovaného Václava O-a jest rozhodnutí prvého soudu 
i ohledně něho správné. Přípustnost žaloby zápůrčí jednoho spoluvlast
níka na druhého, jest v nauce i v praksi uznána; právo. spoluvlastníka 
k žalcbě té zakládá se na ustanovení §§ 828 a 366 obč. zák Při spolu
vlastnictví jest děleno jen právo, nikoliv hmotná věc; spoluvlastník nesmí 
samovolně nakládati ani s nejmenší hmotnou částí společné věci; k na
kládání s věcí nebo s jakoukoliv její částí je třeba srovnalé vítle všech 
spoluvlastníkít. Nemohou-li se dohodnouti, nesmí žádný z nich provésti 
samovolně změnu na společné věci (§ 828 obč. zák), nýbrž musí se za
chovati podle §§ 833_835 obč. zák Svým ideálním podílem mÍ1Že spolu
vlastník libovolně nakládati (§§ 361 a 829 obč. zák), to se však obme
zuje jen na nakládání právní, kdežto s věcí samoU nesmí žádný z nich 
samovolně nakládati a ostatní spoluvlastníkv před hotovou věc posta
viti, protože ·věc není jen jeho, nýbrž i cizí, protože tím zasahuje i do ci
zích práv, takže s celou věcí mohou nakládati jen všichni podílníci spo
lečně ve vzájemném souhlasu (§ 828 obč. zák), nebo sice jeden z nich, 
ale se svolením všech (§ 837 obč. zák.) nebo se svolením soudu (§ 835 
obč. zák.). Svémocný zásah jednoho spoluvlastníka porušuje práva dru
hých spoluvlastníkú a odúvodňuje podání zápůrčí žaloby. K žalobě zá· 
púrčí není třeba souhlasu všech spoluvlastníkú neb aspoň jich většiny, 
nýbrž jest k ní oprávněn také každý jednotlivý spoluvlastník, jak v theo
rii i v praksi jest uznáno. Spoluvlastník nepodniká totiž žalobou zápúrČÍ 
nic, co by ostatní společníky nebo společný majetek poškozovalo, nýbrž 
hájí jen společný majetek a odráží neoprávněný útok na tuto svobodu. 
,V souzeném případě ialovaný Václav O. tím, že ve smlouvě ze dne 25. 
března 1927, jak jest nespomo, zřídil žalovanému Václavu K-ovi pro 
něho doživotně a bezplatně pod hypotekou poloviny jemu připadající 
usedlosti čp. 16 s pozemky služebnost bytu a výměnek v žalobě blíže 
popsaný, "Že služebnost tu s výměnkem nechal vložiti na svou polovici 
usedlosti čp. 10 a 17 ve vlpžce č. 16 a žalovanému Václavu K-ovi, jak 
z celého přednesu obou stran vyplývá, trpí výkon těchto· vtělených práv, 
vše to bez souhlasu žalobce jakožto spoluvlastníka, předsevzal ve smyslu 
§ 828 obč. zák: takovou změnu, na společné nemovitosti, kterou zasáhl 
neoprávněně a svémocně do práv žalobce jakožto druhého spoluvlast
)líka. 1 kdyby byl žalovaný O. správcem usedlosti čp. 16 a 17, což 
však vúbec neprokázal, nebyl by jako takový oprávněn provésti shora 
řečenou změnu na společné věci, protože se změna ta dotýká podle svého 
obsahu a dúsledkú služebnosti a výměnku podstaty celé společné věci 
bez ohledu k tomu, ze se vtělení těchto práv stalo jen na polovici žalo
vaného Václava O-a; Jde o změnu podstatnou a dúležitou, k řádné a oby-
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četn:. sr~vt S!~t~u nef~le~ejícíd Změnou tou postižena by byla trvale 
:,r11 a ~sO ad cf St kro ec,::~ use, .losÍ!, ač, ~edlost není fySicky dělena; 
:alo~an~ . Ka a o ~fC1 OtU t cas!, spo!ecne ,usedlosti v trvalé užívání 
za o\ane~u 'OVI a prava a o, t~z kmhovne zajistil na usedlosti bez 
souhlasu .zalobc~. ~o Jest svémo~ym a protiprávním zásahem do s olu
vlastmckych prav zal obce a pravem se tento domáhá z'alobou . p. .. 
vy' roku b" lb' d III zapurct . v. ~ros eza o .~~ a . uvedeného, neboť shora uvedené 'ednání 
]est.prot~.zalobc} b~zuc~nne.a ~epl~tné. Ani žalobní návrh ad I Jžalob 
~em nepnpustny, trebaze ma raz navrhu žaloby určovací neboť jest s y 
Jen se ž,alobní~ ná~rhem n~ plněJC1í P?kud s~ týče na opomenutí ad Ůr 
prosby zalobm, v teto forme Jest Jen Jako prípustný označiti bl" t 
p~os~m důsledke~ zápůrčí žaloby. To, že žalovaný Václav' Ke '~kj::o 
byvaly spoluvlastmk usedlosti v ní bydlel již před smlouvou . J 25 
b~e~n~. 1927, :',emá y souzeném případě význam pro důvodn~~t f:lob' 
zapur~1. Rovnez nem pochybe~é žalobní žádání a podle toho 'rok n1-
padeJC1e~ob rozsudku, co d? prava nakopati si každoročně jeďin řádek 
rannyc rambor na poh zalovaného Václava O-a neb I' ' i b .. 
domáhá ~ezúčinnosti a. ~eplatnosti práva toho p;oti s~b/~~t ~ se ,I~ 
by se dotykalo usedlosÍ! cp. 16 a 17 s pozemk a okud u , po. u 
byla zřízena hypoteka na usedlosti. Pokud se Ytýči námitkryo ,tol to pr~hvo 
O a co do opráv ' 'k' I . b za ovane o - ,nem vymazu s Uze nosti a výměnku stačí odk' ť 
na ,;,sta!i0,venOI § 367 ex. ř., jež dává žalobci na základě r~zsudku k ~~~ 
opravnem. kolnost, že žalobce 'proti usnesení . ímž b I 
kniho~JC1í zajiště~í s}užebn,os}i bytu a výměnku p;o J žalova~é~tK-~le~~ 
POIO~lCI usedloslI pnpsane :zalovanému O-ovi, a jež také žalobci, b 10 
~oru~eno, nepod~l. re~urs, J~st nerozhodná, protože nepodání rekulsu 
z~ o ce1!l nevylu~le Jeho. pravo domáhati se ochrany proti neo rávně-

, ~~t~~rJ~!1U }!2. Jeho prt~vdkspoluvlastnických žalobou zápůrčí lež jest 
cmneJstm pros re em proti takovému zásahu n ~ k 

V,so~~en~ml Příp,ahdě Obyla na místě žaloba zápůrčí a není prot~Z d~~o~~~ 
naml a za ovane o -a v odvolání že žalobce mohl . d " .. , 
:i~žebdos!i ,~~tu a yýmědnk,;, a jich vtělení odporovati j~~ ;~~le °pt:~~~~~ 

u o purcl o a za po mtnek tam uvedených. (Srov Randa' Vlastnictv' 

~íh~k~o;~~OČí~tr'l m, a2~;~:' 3~~~i~í ~~;s1~T 7 ~ 6~4t5~ ~g~~odi:j~ n~jm: 
4333). Vzhledem k tomu co shora uvedeno d'l'"" 
správně po stránce právní i skutkové. posou I prvy soud vec 

O Ne j \d' Y šl~ í . s o ul d, nevyhověl ani dovolání prvžalovaného Václava 
-a, am ovo am spo uzalovaného Václava K-a. 

Důvody: 

O,o~0.1ání pryž~lovaného Václava O-a. Oovolatel 
§p;~~uJe, Jen dov~lac! ~~vod nesprávného právního posouzení (čís. 4 

c. r. .s.) a ,sh_edava. J~ v,!om, že odvolací soud posoudil s orn' ří
pak .s hl~dls~a zaloby zapufC!, což prý jest nesprávné. Žalob~ zl Crčí 
nema prymlsta tam, kde lze žalovati o plnění, jakž jest tomu v soJzené 
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rozepři. An soud vyhověl žádosti žalobní ad II, uznav, že spolužalovaný 
K. jest povinen usedlost vykliditi, nemá prý žalobce již právní zájem na 
tom, by dovolatel byl odsouzen uznati, že spolužalovaný K. bydlí v used
losti bez právního důvodu, a nemá prý. ani zájem ani nárok; by služeb
nost bytu a výměnek byly prohlášeny za neexistentní. Stačilo prý; by se 
žalobce domáhal na druhém žalovaném vyklizení z usedlosti. Proti dovo
lateli nebyla prý žaloba na místě, jest zbytečná a pochybená. S těmito 
vývody dovolatelovými nelze souhlasiti, nebol' přezírají zjištěný skut· 
kový děj, podle něhož jest žalobce spoluvlastníkem jedné poloviny used
losti čp. 16 a 17, zapsané ve vl. čís. 16, a druhý žalovaný, který byl 
spoluvlastníkem téže usedlosti, prodal svou polovici prvžalovanému bez 
vědomí a souhlasu žalobcova a vymínil si při prodeji doživotní a na pro
dané polovici knihovně zajištěnou výměnu a služebnost bytu, kterých 
druhý žalovaný skutečně užívá. Za tohoto zjištěného stavu věci nemůže 
býti pochybnosti o tom, že dovolatel předsevzal jednak tím, že zřídil 
jako spoluvlastník usedlosti druhému žalovanému doživotní a bezplat
nou na své polovici usedlosti knihovně zajištěnou výměnu a služebnost 
bytu, a pak tím, že výkon těchto práv trpěl bez souhlasu žalobce, na spo
lečné věci takovou změnu, kterou se dotkl podílu žalobcova (§ 828 obč. 
zák.) a zasáhl neoprávněně a svémocně do jeho spoluvlastnického opráv
nění. Poněvadž podstata spoluvlastnictví spočívá v tom (§§ 828, 829, 
833 obč. zák.), že jeden spoluvlastník není oprávněn proti vůli druhého 
společné věci fysicky užívati a druhého z užívání vylučovati, dovolatel 
však tím, že dal určitou část společné usedlosti druhému žalovanému 
v trvalé fysické užívání a dal mu jeho práva i knihovně zajistiti, žalobce 
ze společného užívání společné věci vyloučil, jest žalobce oprávněn do· 
máhati se k zachování svobody svého práva spoluvlastnického proti do
volateli výrokU soudního ad I a III. Žalobce nedomáhá se ničeho jiného, 

. než svobody svého spoluvlastnického práva proti žalovaným, kteří toto 
právo obmezují jiným způsobem než zadržováním věci, jeho žaloba má 
proto všecky znaky žaloby zápůrčí a nepochybil tudíž odvolací soud, 
když ji Po"uzoval s tohoto hlediska. Nároky žalobní jsou jasné, určité 
a splnitelné, a zb]tečně vytýká dovolatel jejich neproveditelnost. Správně 
odkázal také odvolací soud na ustanovení § 367 ex. ř. Dovolání není 
opodstatněné a nebylo mu proto vyhověno. 

O o vol á n í s pol u ž a lov a n é h o V á cl a vaK - a. Oovolatel 
uplatňuje jako dovolací dŮVod jen nesprávné právní posouzení (čís. 4 
§ 503 c. ř. s.), avšak rovněž marně. Odvolací soud prý neprávem přiznal 
žalobci jakožto spoluvlastníku oprávnění k zápůrčí žalobě. Podle usta
novení § 361 ohč. zák. náleží prý moc nad usedlostí oběma spoluvlastni
kům vespolek, k nakládání jest prý zapotřebí srovnalé vůle obou spolu· 
vlastníků a proto prý mají žalobu na vyklizení podati oba spoluvlastníci. 
Tento právní názor dovolatelův přezírá však podstatu této žaloby, neboť 
spoluvlastník nepodniká touto žalobou nic, čím hy ostatní společníky 
nebo společný majetek poškozoval, nýbrž hájí jen svobodu společného 
majetku a odráží neoprávněný útok na tuto svobodu, i když byl podnik
nut druhým spoluvlastníkem, jak jest tomu v souzeném případě. Tato 

r' 
~ \', 

II, 

i' 



- čís. 10989 -
1036 

záSada se uznává nejen v teorii (viz Randa, Právo vlastnické str. 298), 
nýbrž j v praksi (rozh. čís. 1872, 2590, 5794). Pokud Se vývody dovo
lání zabývají otázkou, že žalobce přenechal hospodaření na statku 
prvžalovanému a že v důsledku toho jest spolužalovaný oprávněn trpěti 
bydlení dovolatele na statku, ocitá se dovolatel s těmito vývody v roz
poru se spisy, poněvadž odvolací soud výslovně uvádí, že přenechání 
hospodaření prvža10vanému prokázáno nebylo. Nelze se proto těmito 
vývody dovolání dále zabVvati. Dovolatel snaží se posléze dovoditi, že 
Se žalobce nemůže oprávněně domáhati zrušení té části výměnku, která 
se vztahuje na to, že dovolatel jest oprávněn z pole prvžalovaného na
kopati si podle svého výběru řádek ranných brambor. Poněvadž prý se 
toto jeho právo nevztahuje.na pole žalobcovo, nýbrž na pole prvžalo
vaného, nedotýká prý se to žalobce a neděje se prý zásah do jeho práv. 
Jak již shora bylo dovoděno předsevzal prvžalovaný tím, že zřídil dovo
lateli na své polovici usedlosti výměnu, která mezi jiným pozůstává 
z práva nakopati si řádek ranných brambor, a pak tím, že výkon tohoto 
práva trpí bez souhlasu žalobce, na společné věci takovou změnu, kterou 
se dotkl podílu žalobce a zasáhl neoprávněně do jeho spoluvlastnického 
oprávnění. Jest proto nárok žalobní i proti dovolateli v tomto směru 
opodstatněný. Totéž platí i o zřízené služebnosti bytu. Dovolání druho
žalovaného jest rovněž neopodstatněné a nebylo mu vyhověno. 

čís. 10989. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na rok 
1928. 

Nevyžaduie se, by podpis akceptan!ův byl umístěn pod kontextem 
směnky; může se tak státi na líci směnky kděkoliv, i napříč. 

(Rozh. ze dne 17. září 1931, Rv 1303/31.) 

'" Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e ponechal směnečný platební 
pnkaz v platnostI a uvedl v otázce, o niž tu jde v d ů vod ech: Ná
mitka, ~e směnka jes!,~eplatná, jelikož není žal~vanými jako příjemci 
podepsana, am se pr!jemcl nepodepsali pod kontextem směnky, nýbrž 
n~ straně přes kontext, není v zákoně odúvodněna. Podle § 19 (3) směn. 
zak. pla,ti za ~eobmezené přijetí, podepíše-li se směnečník na líci směnkv 
1 jen ,svym jmenem nebo firmou. Toto jasné znění zákona nelze vykládati 
tak, ze se akceptant musí podepsati pod kontext směnky' naopak stačí 
jako eřijetí, kd~ž se směneč,ník podepíše kdekoliv na líci s:Uěnky. Na tom 
neLlnem lllC am ustanoveni § 19 (2) směn. zák. O d vol a c í s o u d 
na~adený ro:sudek potvrdil. ? ú vod y: Prvý soud správně uvedl, že 
smenka~ o m;" Jde, ?bs3'Ir:lJe ~sechny pod~tatné náležitosti směnky podle 
§. 3 ~n:en. zak. a n.alezlte oduvodml, proc o neplatnosti směnky nemůže 
býti, reSl,. u~tanover;~m ~ 19 (~) směn. zák., podle něhož platí za neome
zene prlJetr, podeplse-Ir se smenečník na líci směnky i jen svým jménem 
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ba firmou Také soud odvolací má za to, že tomuto dokSIOVU zákon~ 
~~Ize rozuměti tak, jak žalovaní za to mají, totiž že se a ceptant mUSl 
podepsati pod kontext směnky. 

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

O Ů vod y: 

Dovolatelé napadají rozsudek odvola~ího so.udu pro ne?prdávnlé I?rávndí , ,. (" 4 § 503 c ř s) lec nepravem nebot o va aCl sou posouzem veCl C1S. . . ., , " . k' dk' ě 
posoudil věc po právní s!ránce úplně správn~ do~pe: b ut:1m~~t~~ s:Od 
nečný zákon nijak nevyzaduje, by podpiS a cep an a y. 1 b ť 
kontextem směnky. Ze slovesa "podepsati« to vyvozovat! nel,;e, {'e o 
. est rozeznávati přechodné sloveso podepsati (neco) a .~vratne s ~ve~o 
J d t· Podle § 19 (3) srn zákona stačí podeplse-Ir se smenec-
»po epsa 1 se<~ ,. ." ... ,', t ' př d psáno a 
ník na líci směnky i jen svým jmenem. B IrzSl m1~ o nem. ~ e , 
proto se tak může státi kdekoliv, i napříč., Tento nazor ,zastav.a take pro!: 
Dr. František Rouček ve svém novém ceskoslovenske~ !:"ravu smenec 
ném, 5. vyd., str. 116, jehož dovolatelé se sami dovolavaJl. 

čís. 10990. 

Nemá-Ii žádný z obou manželů v tuzemsku obecné sudiště, nelze se 
u zdejších soudů domáhati přeměny rozvodu v ~ozlnku a není tu mis~ 

fO určení soudu mistně přishtšného podle § 28 J: n. Na tom nebxlo mc 
~měněno čl. II., druhý odstavec, zákona ze dne 8. cervence 1930, ctS. 130 

sb. z. a n. 
(Rozh. ?e dne 17: září 1931, Nd , 429/31.) 

Ne j vy Š š í s o u d zamítl žádost Františka H-a v ~r~žďan~~h, bi: 
byl určen místně příslušný soud k jednání a rozhodnutr jeho zadosh 
o rozluku manželství. 

O'ůvody: 

Usnesením okresního soudu v Litoměřicích ze dne 28. května 1930 
byl manželům Františku a 'Metě H-ovým v Drážďanech ~ovol~n dobr?: 
'volný rozvod manželství od stolu a lože. Podle '!,omovskeho h~tu. m~Jl 
manželé domovské právo ve Vrchlabí, jsou tedy ~eskoslo~enskyml .stat
ními občany. Žádný z nich nemá v c~~~,:slovenske rep!'bhce obecne su
diště. Usnesením krajského soudu v JlClne ze, dne! 3. cerv?a 1931 byl~ 
odmítnuta žádost manželů o ,rozluku, ma?z~I,stvlJ pf?toze oba byd!1 
v Drážďanech a není tu tedy duvodu mlstm pnslusnosh pod,le ~ 2?,~a
kana čís. 320/1919 Sb. z. a n ,a bylo odkázáno na .r?zhodnu~l n~Jvysslho 
soudu čís. 1449 sb. n. s.Důvody tohoto roz~od~utrJSOl: spravne a z n~~ 
nelze vyhověti ani žádosti o určení soudu mlstne pnslusneh? pod!e § , 
j. n. Příslušnost pro žádosti o přeměnu rozvodu v rozluku jest vyhradne 
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upravena v § 20 rozl. zák., který v odstavci 3 ustanovuje že jest místně 
příslušný sborový soud, v jehož obvodě má svůj obecný' soud manžel 
proti němuž žádost za rozluku směřuje, a nemá-Ii obecného soudu v tu: 
zemsku, že jest příslušný sborový soud, v jehož obvodu má žadatel svůj 
obecný soud. Není tam zmínky o případu, že by žádný z obou manželů 
n~~ě1 v tuzemsku! t.j v českoslo~en~ké republice, obecný soud. Tento 
pnpad rozhodl_!1e]VYSSl soud v plenarmm usnesení ze dne 7. června 1920 
Pres. 557/20 C1S. 537 sb. n. s. v ten rozum, že v takovém případě nelze 
se vůbec u tuzemských soudů domáhati přeměny rozvodu v rozluku a že 
tu není místa 'pro ur~ení soudu místně příslušného podle § 28 j. n. Za
d~tel po,!~azuJe nepravem na § 100 j. n. v doslovu článku II odstavec 2 
z~kona C1S. 130/1930 sb. z. a n., neboť tento předpis jedná jen o žalo
bach o rozvod, r~~luk,! n~bo nepla!nost manželství, kdežto zde jde o žá
dost o rozluku v nzem mlmospornem. 

čís. 10991. 

. Pr~, sJJl?r ,o náhra~u škody pro _t;tesplnění tvrzené nájemní 
Jest pnslusny okresm soud (§ 49 Cts. 5 j. n.) třebaže bude 
otázka, zda nájemní smlouva byla platně Ujednána, čili nic. 

(Rozh. ze dne 17. září 1931, R II 246/31.) 

smlouvy 
spornou 

_ Zalo?ou, z!,dapou na okresním soudě v B., domáhali se žalobci na 
zalo~ane !lrme nah,rady 30.000 Kč za to,že jim žalovaná nepronajala 
h?SÍl?ec, ],ak ~ prr, k tomu .podle tvrzení žalobců zavázala. K námitce 
vecne 1 mlstm nepnslusnostl s o udp r v é s tol i c e žalobu odmítl. 
Rek u r sní s o u d zamítl námitku věcné i místní nepříslušnosti. D ů
v o rl y: Po~\e § ~9 čís. 5 j. n. jest příslušným okresní soud ve všech 
sporec~ z, ~a]ell}mch smluv, l!ejde:l! o zjištění trvání smlouvy ani o za
placen~ na]emneho. 'C s,ou~~nem ynpadě domáhá se žalující strana ná
'hrady s~ody z nespln~!1l n~]emm smlouvy. Musí se tedy sice soud zabý
veh 1 ota~kou, zda ~al~,?m, smlouya byla platně ujednána, jako otázkou 
predc~.ozl, by mohl r~~ltl o!azku nahrady škody, nerozhodne však o plat
nosti Cl neplatnosti na]emm smlouvy rozsudkem. Proto jest okresní soud 
v B. pro tento spor příslušným věcně a vzhledem k § 83 j. n. i místně. 

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

Důvody: 

Podle § 49 čís. 5 í· n. patří do pravomoci okresního soudu »veškeré« 
spory ~e ~~luv, nájemních, pokud se netýkají trvání smlouvy nebo za
placem na]emne~o .. Zalobo.u ~?má~ají se žalobc:i. na žalované náhrady 
skody pro I?esplnem tvrzene na]emm smlouvy, nezadají však výrok o bvtí 
nebo neb~!l smlo_~vy,_am o placen~ nájemného. Jest proto uznati, že sp'or 
teI?to patn do. pnsl,!snosÍl okresmho soudu, třebaže snad spornou bude 
otazka, zda na]emm smlouva byla platně ujednána, čili nic, neboť to 
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bude otázkou předběžnou, snad i pře~určující, nebude však .otá..zka t~ 
řešena v rozsudku a není proto předmetem sporu. Jde o spor, ]enz kotVI 
v nájemní smlou,:,~ a z. ní vyplývá a nejde.příni?o rozhodnutí o jsouc
nosti a o trvání na]emm smlouvy, nejde tudlz o VYjlmku uvedenou v ~ 4~ 
čís. 5 j. n. a proto jest k projednání příslušný okresní soud, lak spravne 
již uznal rekursní soud. 

čís. 10992. 

Strana, nepřipravivší se dostatečně k roku, dala přičimt k jeho od
loženi (§ 142 c. ř. s.). 

Jest beZ významu, zda strana, jež dala přičinu k odloženi roku, má 
na tom vinu. 

(Rozh. ze dne 17. září 1931, RII 252/31.) 

V syndikátním sporu uložil s o udp r v é s tol i c e (vrchní soud) 
žalobci náhradu útrat za odložený rok. 

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

D ů vod y: 

V syndikátním sporu domáhá se žalující strana na žalovaném státu 
náhrady škody, záležející ~ útra,tách jejího právní~o. zástupc~ ~a pr!tv
nické práce; útraty jsou v zalobe uvedeny po skupmach s ud~~lm vzd~ 
jen úhrnné sumy pro ~aždou. ~kUPlpU a. - pokud I!ebyly ]lZ soudne 
určeny - nejsou podle jednothvych ukonu spCClflkovany, ale byl ]~Z 
v žalobě nabídnut důkaz specifikovaným účtem právního ~ástup'c~. Pr~ 
prvním ústním jednání popřel zástupce žalované strany mimo ]lne take 
některé položky proto,. že nejs~u d~statečn~ spec~fi~o~ány ~ .doloženy, 
načež zástupce ~~lo~cuv prohlasll, ze. k o~u~odnem ledno.thvy~h polo
žek předloží zvlastm seznam se speclflkaCl jednothvych úkonu a ze to 
hned učiniti nemůže. Poté mu byla soudním usnesením specifikace ulo
žena a za tím účelem byl rok odročen. Z tohoto stručného děje jest již 
vidno že .jsou tu všechny zákonné předpoklady § 142 c. ř. s. pro náhradu 
útrat 'za odložený rok. Netřeba zkoumati, zda specifikace měla býti po
dle § 226 c. ř. s. již obsahem žaloby - jak praví první soud -, neboť 
jistě měla býti obsahem ústního jednání z důvodů uvedených prvním 
soudem a proto. aby se mohla žalovaná strana o jsoucnosti, nutnos~ a 
účelnosti jednotlivých úkonů vyjádřiti (§ 178 c. ř. s.) a aby mohl pred
seda dostáti své povinnosti podle § 182 c. ř. s., dbáti úplného vyjasnění 
věci. Tím pozbývá závažnosti námitka stěžovatelova, že prý jest soudu 
známá výše odměn za právní zastoupení, takže prý nedostatkem speci
fikace nebylo znemožněno přezkoumání sporné věci. Vždyť žalující 
strana sama již v žalobě nabídla důkaz specifikovaným účtem a zvěděla 
ze žalobní odpovědí že žalovaný všechny v žalobě uvedené okolnosti a 
nároky popírá. Nepřipravila-li se na tento přednes, ač přece musila vě... 
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děti,. k~eré částky a z~ .~teré práce pož.aduje, .a nepředložila-li specifiko
vany ucet, dala hm »pncmu« k odlozem roku, jak se praví v § 142 s. ř. s. 
Zmiňuje-li se napadené usnesení také o zavinění a napadá'li to stěžo
vatel, jest k tomu podotknouti, že předpis§ 142 c. ř. s. jest jen zvláštním 
případem.předpis~.~. 48 c. ř. s .. dr~há věta ~že jest bezvýznamné, zda 
strana, jez dala »pncmu« k odlozem roku, ma na tom vinu. Tvrzení re
kursu, .že práv,ní ~á~tupce ~ohl p'ož~d~va!i celou položku i jen za jediný 
ukon, jest nezavazne, an sam pnznava, ze vykonal několik úkonů a an 
nabídl důkaz specifikovaným účtem. 

čís. 10093. 

•. Podle o~ecního zř~ení. pro Slezsko (z~on ze dne 15. listopadu 1863, 
Cl~. ly z. zak.). nevyza~uJe se k platnostt plné moci, dané obcí advo
kat?Vl, usnesem ob~cmho zastnp~tels~a;. stačí usnesení obecní rady a 
plna moc podepsana. starostou a Jednun c1enem obecní rady ve smyslu 
ustanovem § 52, prvy odstavec, druhá věta obecního zřízení pro Slezsko. 

Lhostejno, že osoba právního zástupce nebyla zároveň určena obecní 
r~do~: jen když byl~ provedení jejího usneseni p?necháno orgánu vyko
naVajlClmU .usn~sem (§§ 48 a 49 slez. obec. zřlz.), jež bylo formálně 
p!,?vedeno hm, ze starosta v zastoupení obce na venek (§ 52 slez. obec. 
znz.) vydal plnou moc podepsanou jím a jedním členem obecní rady. 

Obecní zaměstnanci. 

Udělení definitivy obecnúnu zaměstnanci a jeho převod do nového 
platu podle zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 sb. z. a n. jsou 
správními opatřeními podstatou i právními účinky zcela rozdílnýnů. 

.S hl~diska.~ 2}2 zák; čís. 103/1926 jest lhostejno, zda jde o úpravu 
sluzebmch pozltku zamestnance trvale ustanoveného teprve ke dni 1. 
ledna 1926, či zaměstnance jsoucího již dříve v definitivním s!užebnún 
poměru. 

Dekret, upravující s!užebni požitky obecniho zaměstnance podle ob
doby zák. čís. 103/1926, vyžaduje schválení dozorčího úřadu. žaloba 
obecního zaměstnance proti obci o vydání takového dekretu dříve než 
hyl schválen dohlédaclm úřadem, jest předčasná. ' 

(Rozh. ze dne 17. září 1931, Rv II 309/30.) 

Zalobce Jan P. byl usnesením správní komise obce M. ve Slezsku ze 
dne 13. ledna 1926 ustanoven definitivním policejním strážníkem žalo
vant?bce a usnesením obecního zastupitelstva žalované obce M. ze dne 
20. njna 1928 byly mu upraveny služební požitky a nároky obdobně po
dle nore~ pro státní policii. Dekret o této nové úpravě nebyl žalobci do
sud vydan. Zalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované obci 
by ~y~a uznána povin~ou vydati O:U jmenovací dekret, obsahující ob: 
;vlaste tato ustanovem.: ~) ze pro, upravu právních a hmotných poměrů 
zalobce Jana P-a, zejmena pro upravu jeho hmotných požitků jsou 
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směrodatné zákony platné pro zaměstnance státní, a to kategorie státní 
policie, tedy zejména nový platový zákon ze dne 24. června 1926 čís. 103 
sb. z. a n. ve smyslu § 148 tohoto zákona, též zákon ze dne 13. července 
1922, čís. 230 sb. z. a n. a prováděcí nai-ízení k němu ze dne 5. října 
1922, čís. 295 sb. z. a n., b) že i pensijní a zaopatřovací požitky žalobce 
a příslušníků jeho rodiny jsou upraveny obdobně podle zákonných usta
novení a pi-edpisů platných pro státní policii, c) že, pokud by nastala 
v budoucnosti změna v úpravě hmotných a právních pi-edpisů pro policii 
státní bude se úprava vztahovati i na žalobce Jana P-a, d) že co do 
úprav'y řízení disciplinárního zůstávají pro žalobce v platnosti ustano
vení zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. z r. 19.2u 
s prováděcím naí-ízením ze dne 14. srpna 1920, čís. 4~3 sb. z .• a n. ~a: 
lovaná obec navrhla, by žaloba byla zamítnuta, protoze v d.o.be podam 
žaloby nebylo usnesení obecního zastupitelstva ze dne 25. r!Jna • 1928 
schváleno nadí-ízeným dozorčím úřadem, jak bylo nutné, takže z!,loba 
byla pi-edčasná, za sporu skutečně schválení se strany okresního. ui-adu 
se stalo a sice dne 18. září 1929 a jmenovací dekret byl vydán zastupcí 
žalobce ph roku dne 3. í-íjna 192~. Pro c es n í ~ o u d l' r v é. s ~ o-
l i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Zalobu bylo zamltnouh proto, ze za
lovaná strana skutečně ph roku dne 3. října 1929 dekret odpovídaj.ící 
úplně žalobnímu žádání zástupci .ž~lující str~ny vyd,ala. Bylo by jen 
zjistiti, zda obsah dekretu odpovlda usnesem obecmho zastupitelstva. 
Ze skutečně dekret odpovídá usnesení obecního zastupItelstva, jest 
vlastně nesporné, neDoť právě podkladem žalo?y jest tv;zení,. že dekret~ 
o jehož vydání se žaluje, má býti. právě vydan na. zaklade usnesem 
obecního zastupitelstva ze dne 25. rl]na 1928. Ostatne spravn~st dekretu 
vyplývá nejen z dekretu sama, nýbrž i z potvrzovací. dolozky . okres: 
ního úřadu 'J. jest tudíž, jelikož jde o veřejn?u}lstmu, ktera nem 
ničím vyvi'ácena, pokládati obsah dekr~tu z~. spr~vn~,. pokud j?e o onu 
okolnost. Co se týče nutnosti schválem nadřtzenym uradem, t:eba 1'.0-
ukázati na oběžník okresního úi-adu ze dne 13. čer~ence 1929. S13. o pre
vod požitků žalobce na platový zákon ze dne 24. cervna !.9 16, CIS; 103 
sb. z. a n. a tento pIevod podléhá ustanovení § 212 CIS. 4 zakon.a 
schvalení nadřízeného úřadu dozorčího. Zalovaná obec také o toto ~chva
lení zažádala zemský úřad podáním ze dne 20. prosmce 1928, jez bylo 
odstoupeno 14. ledna 1929 okresrtímu úř.~du; Není t~d!ž v~nou žalované 
strany je se schválení dekretu nestalo jlZ pred podamm zaloby. Prot? 
byla Žaloba skutečně předčasná. Co se. týče vedení. sporu na str~n~ 
žalované, . v kterémžto ohledu měl žalobce pochybnosh, zd~ ~mocne~1 
Dr. M-a odpovídá usnesení obecního zastupItelstva, podotýka St;, . ze 
opisy protokolů ze dne 27. če:.vna 1929. a 19. července 1929 o SC:lUZIC~ 
obecního zastupitelstva, kterezto odpovlda]1 take kmze p;o~okolu, pro 
kazují, že plná moc zástupce žal?yan~ k ved~ní sporu sk~tecne Dr. M-OVl 
byla obecním zastupitelstvem ;cadnym • zp.uso~en: u~elena. V~hledem 
k tomu že v době podání byla zaloba predcasna, ze pn posledmm ro!m 
byl dekret zástupci žalující strany vydán a, přes. to žaloba. nebyla za
lobcem obmezena, bylo žalobu jako neoduvodnenou zamltnouh. Od· 
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vol a c í s O u d napadený rozsudek potvrdil. O ů vod y: Nesprávné 
p~ávní P,osou,zení věci,sp~tř,uje odv~latel v tom, že prvý soud jest toho 
nazoru, ze prevod pozIlku zalobcovych na platový zákon čís. 103/26 
podléhal podle § 212 (4) toholo zákona schválení nadřízeného úřadu 
dozorčího. V § 212 (4) cit. zák. jest předepsáno, že provedení opatření 
podle předchozích odstavců vyžaduje, pokud jde o obce. .. schválení 
samosprávného úřadu dohlédacího. V odst. (6) téhož § se pak stanoví 
že, )sou-I,i k?rporace a úst~':.y, o které jd~, podle dosud platných před: 
plSU opr~vneny, by Se us,nasely ,o sy~teml~ac! služebních míst a o pla
!ech s mlsty teml spo]enych, vyzadu]e kaz-de takové usnesení schválení 
pko op~tření p~dle čt;,rtého od~tavce. Na, tat~,zákonná ustanovení byla 
~~Iovana obec vyslovne upozornena zemskym uradem v Brně a okresním 
~rad~m v S. Podle)asne~o d,oslo~u těchto pře~pisů není pochybností, 
ze, prevod zalob5'0v~ch pO~ltku vyzadoval schvalení dozorčího úřad ll. 
Naz,or o,dvo~ateluv, ze o prevodu požitků nelze mluviti v žalobcově pří
pade, ]ez~o zalobce ,nabyl. defini!~vy teprve dnem 1. ledna 1926, za plat
~osh nove~o platoveho zakona CIS. 103/26, jest neopodstatněn již proto, 
ze .zakon C.IS. I03/?6 byl vydán teprve dne 7. července 1926, byt' i se 
~pe!nou pusobnosh od 1. ledna 19~6 (§ 215). ,Není tedy pochybnosti, 
ze z,alobce '!,d 1. ledna 1926 (od sv~ho defmltlvmho ustanovení) nemohl 
poblrat:. pO,zltky podle pl~love?o ,zakona dosud nevydaného, takže pře
vod pozltku musIl samozre]me byl! proveden později. Dokud příslušné 
~~nesení obec,ního zastupitelstva ze dne 25. října 1928 nebylo dozorčím 
uradem schvaleno, nebyla obec povinna vydati žalobci dekret žádaného 
obs~hu. V~?yt' ,~alobce n~do;náhá .se yydání dekretu s výhradou schvá
lem d'!,zorcI;n uradem, nybrz bez ]akekoliv omezující doložkv k čemuž 
o?ec p:e9 predepsaným sc~válením dozorčím úřadem nebyla -dprávněna, 
hm mene pak povmna. Pn tom Jest nerozhodno že se toto schválení 
~talo ve, formě schvalovací doložky na dekretu, 'podle níž se platová 
upr~va zalohce schvaluje podle § 212 odst. (I) a (4) zák. čís. 103/26. 
V d,;,sledky t?ho ]e pak též ~pr~vný nM:or prvého soudu, že žaloba byla 
podana predcasne. Z toho, ze zalovana obec začala vypláceti požitky 
pod!~ nového, ysr;esení zastupitelstva, nevyčkavši schválení úřadu do
zorc:ho, nem,;,z~ zalobce mc dovozovati ve prospěch svého stanoviska 
v otazce vydam dekretu, an se domáhal jeho vydání bez jakékoliv vý
hrady. 

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

O Ú vod v: 

" Dovolání pr;:>,vádí př,;dem dovolací důvod zmatečnosti podle ~ 503 
CIS. I a § 477 CIS. 5 c. r. s. Nelze mu však přisvědčiti. Obecní zřízení 
pro ~Iezsko (zákon. ze dne .15. lis~opadu 1863, čís. 17 z. zák.) nepři
k~zuJe ,v § 33 k pusobnosh obecmho zastupItelstva ustanoviti též práv
n!?o z,as~upc~ obce v 12~ávních věcech (kterýž předpis má jen obecní 
mzen,l ces~e v § 34 CIS., 4), a st~čilo k platnosti plné moci, udělené 
advokatovl ~alov,ano:1 obcl. usnesem obecm rady a plná moc podepsaná 
starostou a Jedmm clenem obecní rady ve smyslu ustanovení § 52 prvý 
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odstavec druhá věta obecního zřízení pro Slezsko. Tomuto formálnímu 
předpisu vyhovovala již první plná moc žalované obce ze dne 28, června 
1929. Výtka, že zřízení advokáta pro žalovanou obec ve sporu se ža
lobcem nebylo obecní radou usneseno, není opodstatněná, poněvadž 
v opisu zápisu o schúzi obecní rady ze dne 27. června 1929 - jenž byl 
za řízení v prvé stolici k dúkazu přečten a jehož souhlas s prvopisem 
zjistil prvý soud - jest výslovně uvedeno, že se ke stání obce se ža
lobcem deleguje starosta a Karel H. a mimo to právní zástupce. Usne
sení obecní rady o zřízení (o delegování) právního zástupce za obec 
bylo zápisem ze dne 27. června 1929 zjištěno a nesejde na tom, že 
osoba právního zástupce nebyla zároveň určena, poněvadž provésti usne
sení bylo ponecháno orgánu vykonávajícímu usnesení (§§ 48 a 49 slez. 
obec. zřízení), jež formálně provedeno bylo tím, že starosta v Zastou
pení obce na venek (§ 52 slez. obec< zříz.) vydal listinu, plnou moc jím 
a jedním členem obecní rady podepsanou ve smvslu druhé věty prvého 
odstavce§ 52 slez. obec. zřízení formálně bezvadnou, neboť nadby
tečný podpis ještě druhého člena obecní rady není po formální stránce 
závadou. Bylo-li usnesení obecní rady o zřízení advokáta pro spor obce 
se žalobcem takto zjištěno, nemělo dúležiiosti neurčité tvrzení žalob
covo, že se prý jednou příležitostně po ukončení schtlze obecní rady 
většina členÍ! vyslovila proti vydání plné moci a proti vedení sporu, 
a výtka < neúplnosti v tomto směru odvolacímu řízení činěná není dú
vodná (§ 503 čís. 2 c. ř. s.). Právní vývody, zbudované na předpokladu, 
že k platnosti plné moci, vydané žalovanou obcí advokátovi, bylo třeba 
usnesení obecního zastupitelstva, jsou mylné a netřeba se jimi zabývati. 

Dovolání nelze při svědčiti ani pokud vytýká napadenému rozsudku 
nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Dovolání přede
vším mylně stotožňuje správní akt udělení definitivy, s převodem do 
nového platu podle zákona čís. 103/1926, ač tu jde o správní opatření 
podstatou i právními účinky zcela rozdílné. V § 212 platového zákona 
byly stanoveny zvláštní předpisy pro úpravu služebních požitkú za
městnancú veřejných korporací, zejména v odst. I byla stanovena dú
ležitá základní zásada pro úpravu platovou, že služební požitky a právní 
nároky těchto zaměstnancú nesmějí přesahovati míru platových druhtl 
a služebních práva nárokú státních zaměstnancú stejné neb rovnocenné 
kategorie a stejných služebních a rodinných poměru. Zkoumati, zda byla 
tato zásada při provedení platové úpravy obecních zaměstnancú podle 
zákona čís. 103/1926 zachována, vyhradil platový zákon v odst. (4) 
§ 212 dozorčímu úřadu, prohlásiv, že provedení platových opatření vy
žaduje schválenf úřadu aohlédacího: Zákon v § 212 nerozeznává, zda 
jde o úpravu služebních požitkú zaměstnance trvale ustanoveného te
prve ke dni I. lednu 1926 - jakž byl žalobce ustanoven - či zaměst
nance jsoucího již dříve v definitivním služebním poměru, ukládaje do
hlédacímu úřadu, by novou požitkovou úpravu zkoumal, zda vyhovuje 
směrnicím § 212 odst. (1)-(3) zákona čís. 103/1926. Nemají proto 
pro souzenou věc význam dovolací vývody, vybudované na tom, že ža
lobce byl ai do 31. prosince 1925 jen ve služebním poměru provisorním, 
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a marně snaží se stotožniti usnesení obecního zastupitelstva o žalobcově 
definitivě s úpravou jeho služebních požitků podle platového zákona 
čís. 103/1926, který, jak bylo již vzpomenuto, má pro úpravu služebních 
požitků a právních nároků zaměstnanců obcí a podobných veřejnopráv
ních svazků v § 212 ještě předpisy zvláštní, neplatící pro státní za
městnance. Rozhodnutí nejvyššího správního soudu čís. 7979 (sb. adm.), 
k němuž dovolání odkazuje, netýká se zaměstnance veřejných korporací 
v odst. (I) § 212 platového zákona dotčených a nález 79.883 jest zřejmě 
již číselně nesprávně citován. Otázka nové systemisace žalobcova místa 
nepřichází v úvahu, ani předpis § 212 odst. 6 plat. zákona, poněvadž 
úprava žalobcových požitků byla provedena, zkoumána a schválena jen 
s hlediska předpisů odst. (I) a (4) § 212 plat. zákona, což výslovně 
ve schvalovací doložce dohlédacího úřadu na žalobcově dekretu ze dne 
18. září 1929 bylo zdůrazněno. Názor dovolatelův, že úprava žalobco
vých požitků byla jen vnitřní věcí obecního zastupitelstva a že nemohl 
nadřízený úřad obecní zastupitelstvo v tomto sebeurčovacím právu ome
zovati, jest právě tak lichý, jako v rozporu s jasným doslovem odst. (4) 
§ 212 plat. zákona. Nesejde ani na tom, Že právě předpisy odsl. (2) 
a (3) § 212 zák. čís. 103/1926 na žalobce nedopadají, majíce na zřeteli 
jiné případy. Žalobce domáhal se sporem na žalované obci vydání de
kretu, upravujícího jeho služební požitky podle obdoby platového zá
kona čís. 103/1926. Stanoví-li však zákon v odsl. (4) § 212, že taková 
opatření o služebních požitcích a právních nárocích vyžadují u obcí 
schválení dozorčího úřadu, plyne z jeho doslovu jasně, že schválení do
hlédacího úřadu jest zde stanoveno jako podstatná náležitost platnosti 
řečeného správního aktu (dovolávaný nález nejvyššího správního soudu 
čís. 7883 má zcela jiný skutkový podklad a řeší otázku přípustnosti 
stížnosti na nejvyšší správní soud a nemá význam pro souzenou věc). 
Podle prvopisu platového dekretu byl tento vyhotoven 9. listopadu 1928 
a dohlédacím úřadem schválen 18. září 1929. V této době, od 9. listo
padu 1928 do 18. září 1929, neměla žalovaná obec ani možnost dekret 
žalobou ze dne 19. června 1929 vymáhaný vydati a mohla tak učiniti 
teprve za sporu, což v zápisu o ústním jednání ze dne 3. října 1929 
jest zjištěno. Na základě těchto zjištěných časových dat nižší soudy 
správně posoudily otázku předčasnosti žaloby a lze k důvodům jejich 
rozhodnutí odkázati. Dovolání snaží se marně dovoditi, že prý dekre
tem - který doslovem souhlasí s návrhem žalobním - byly upraveny 
jen hmotné služební poměry, nikoli právní. Nepoužívá-li dekret výslovně 
výrazu, že upravuje i právní poměry žalobce, jest nerozhodné, ježío ve 
skutečnosti dekret obsahuje právní úpravu služebního poměru žalobcova. 

čis. 10994. 

Neměl-li ten, kdo podepsal směnku bez rukojemského prohlášeni, 
na základě úmluvy s majitelem směnky v úmyslu podepsati směnku jako 
přljemce, nýbrž jen jako rukojmí, nebyl bez jeho souhlasu majitel 
směnky oprávněn dodatečně vepsati jeho jméno do adresy směnky. 

(Rozh. ze dne 17. září 1931, Rv II 561/31.) 
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Směnečný platební ~příkaz proti H-~vým a Č-ovi p I' o c e s~ n í~ s. o u.d 
prvé stolice zrusi\. OdvolaC1 soud ponechal smenecny pla
tební příkaz v platnosti, ohledně Č-a z těchto d ů vod ů: Žalovaný H. 
odevzdal směnku in bianco vyplněnou, opatřenou jen podpisy manželů 
H-ovýcb a č-a, aniž pti P?dyisu tohoto bylo po~zn~če!,o, že ručl z,a 
směnečný závazek. Poneva~z zalobcl s C-em o ~s~enecnen: zava~ku v;,
bec nejednali, .mohl! ho UVestl v adrese ]a~o ~r~]~tele smenky, treba ze 
podle u jednám ze dne 7. ledna 1931 C. mel byh ]enrUkO]mlm a mohl! 
žalobci vzhledem k tomu, že Č. svůj závazek tímto způ,obem neobmezil 
a nevyjádřil, míti za to, že Č. přijímá závazek jako akceptant (§ 6 
směn. zák.). 

N e j v y Š š í s o u d obnovil ohledně Č-a rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Pokud Se týče žalovaného Jakuba č-a, nelze jeho dovolání upříti 
oprávnění, neboť odvolací soud neposoudil věc po právní stránce 
správně, dospěv k úsudku, že žalobci byli oprávněni vvplniti směnku 
tak že i jeho uvedli jako směnečníka. Odvolací soud má 'a zjištěno, že 
podle ujednání ze dne 7. ledna 1931 měl býti Jakub Č. jen směnečným 
rukojmím. Podle zjištění procesního soudu prvé stolice v odvolání ne' 
napadeného převzal Jakub Č. rukojemství za žalobce a měl v úmyslu 
podepsati směnku jako rukojmí. Neměl-li tudíž úmyslu podepsati směnku 
jako příjemce, nebyl bez jeho souhlasu majitel směnky oprávněn doda
tečně vepsati jeho jméno do adresy směnky. Dovolatel Jakub Č. neručí 
ovšem směnečně jako ručitel, poněvadž nepřipojil rukojemské prohlá
šení (§ 62 odst. 2 sm. zák.), avšak to neopravňovalo majitele směnky, 
aby směnku vyplnil protiprávně (srov. rozh. sb. n. s. čís. 97134). 

čís. 10995. 

Převodní poplatek z vydražené nemovitosti při opětovné její dražbě. 
O odepsán~ pokud se týče o vrácení pravoplatně předepsaného pře

vodního poplatku v případě storna (t. j_ když později sešlo z převodního 
právnlho úkomť) nebo v případě obnovy řlzení (t. j. když pn převodnlm 
právním úkonu nastaly nové skutečnosti, jež jsou důležité pro vyměření 
poplatku), rozhoduje přlslušný finanční úřad jen k žádosti strany. 

Byl-Ii při rozvrhovém roku proti přikázáni převodního poplatku 
vznesen odpor :i důvodu opodstatňujíciho storno poplatku nebo obnovu 
pop\atkového řízení, aniž bylo odporovatelem tvrzeno, že byla u přl
slušného finančního úřadu podána žádost o storno nebo o obnovu po
platkového řízení, nemůže rozvrhový soud k odporn přihlížeti a musí 
sporný poplatek přikázati bez. ohledu na odpor. 

Bude-li v zákonné lhůtě žádost za odepsání nebo za vráceni po-· 
platku podána, ať již ve formě žádosti za stornování nebo za obnovu po
platkového řízeni, bude i v případě odepsání i v přlpadě vrácení po-

li, 
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platlm které se musí státi k rukám rozvrhového soudu, příslušná částka 
uvolněna rozvrhovým soudem přikázána a přímo oprávněné osobě vy
dána. Odkazovati odporovatele na pořad správní (§ 231 ex. ř.) není tu 
právně mlstné. 

(Rozh. ze dne 18. září 1931, R I 495/31.) 

K rozvrhu nejvyššího podání v opětné dražbě přihlásil berní úřad 
v přednostním pořadí převodní poplatek z původní dražby téže nemo
vitosti, již tehdy vydražila Marie Š-ová. Odporu knihovních věřitelů 
manželů š-ových (výměnkářů) s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a ne
přikázal bernímu úřadu převodní poplatek v přednostním pořadí. D ů -
vod y: Podle § 72 popl. zák. poplatek z převodu majetku požívá zá
stavního práva na převáděném majetku. Aby vzešlo právo zástavní, 
musel předcházeti převod majetku. Ten v projednávaném případě ne
nastal, neboť majetek, prodávaná nemovitost, na Marii Š-ovou nebyla 
převedena a příklep, který měl býti právním důvodem tohoto převodu, 
byl podle § 154 druhý odstavec ex. ř. zrušen a bezúcinným prohlášen 
povolením opětné dražby. Podle § 5 cÍs. pat. ze dne 19. března 1853, 
čís. 53 ř. zák. má odpadnouti vybírání poplatků, byla-li nemovitost 
připadlá z pozůstalosti prve, než byla odevzdána, prodána dražbou. 
To se vztahuje i na tento případ, kterýž jest zcela obdobný, a pouka
zuje se na nař. min. fin. ze dne 27. dubna 1858, čís. 22.913, podle něhož 
má se poplatkový úkon odložiti, bylo-li právní jednání o nemovité věci 
zrušeno a knihovní zápis nebyl dosud proveden. Rek u r sní s o u d 
zamítl odpor knihovních věřitelů a přikázal bernímu úřadu v přednostním 
pořadí převodní poplatek. D ů vod y: Prvý soud opírá své rozhodnutí 
o § 5 cÍs. nař. ze dne 19. března 1853, čís. 53 ř. zák. a () nařízení min. 
fin. ze dne 7. dubna 1858, čís. 22.913. Tato zákonná ustanovení se 
však netýkají tohoto případu. Ono ustanovení vztahuje se na poplatky 
pozůstalostní, takže ho nelze použíti na převod nemovitostí, a usta
novení druhé zmocňuje finanční úřady, kdy mohou při převodu nemo
vitostí poplatek odepsati, pokud se týče, byl-li již zaplacen, jej vrátiti. 
Z tohoto nařízení vzchází tudíž jen finančním úřadům právo" že mohou 
tak učiniti, strany však nemohou z něho vyvozovati právo, by jim po
platek byl odepsán nebo vrácen. Soudu přísluší jen zkoumati, zda při
hlášené převodní poplatky požívají přednostního práva, čili nic. V sou
zeném případě vzhledem k obsahu přihláškv berního úřadu, doložené 
platebním rozkazem, jde o poplatek z převodu téže nemovitosti, za níž 
bylo docíleno rozvrhované nejvyšší podání, a ani vyměření ani splatnost 
poplatků nenastala tři roky před opětným příklepem, před I. říjnem 
1930. Přísluší mu proto přednostní právo ve smyslu § 72 popl. zák. a 
§~ 9, II a 17 nař. ze dne 9. února 1850, čís. 48 ř. zák. a ze dne ll. 
března 1850, čís. 82 ř. zák. Obmeškalá vydražitelka Marie š-ová nabyla 
sice podle §§ 156 a 237 ex. ř. právoplatným příklepem práva vlast
nického k vydraženým nemovitostem, třebaže její nárok na knihovní 
převod práva vlastnického závisel na splnění dražebních podmínek. Prá
voplatným příklepem vzniklo ve smyslu § 44 popl. zák. finanční správě 
právo na předepsání poplatků z převodu ohledně vydražené nemovitosti. 
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Předepsaný takto Marii š-ové poplatek jest a zůstává poplatkem z př~: 
vodu majetku i tehdy, když pro nesplnění dražebních .podmín~k ~arn 
Š-ovou opětná dražba nemovitosti byla povolena a pravopla~ny príklep 
tím pozbyl účinnosti. V důsledku toho ve smyslu ~ 7~ popl. zak. a sho!~ 
citovaných nařízení vázne poplatek ten na vydrazene nemovJlosh a pn
sluší mu právo na zaplacení v přednostním p~řadL Ze n;ůže pop~atek 
ten býti odepsán finančními úřady, na povaze Jeh? pko p;ednostm .po
hledávce nic nemění. Neshledal proto soud rekursm spravnymv stano~lsko 
soudu prvého, nýb~ž ~ospěv k v náz?!u, že 1 tentvo poplatek prevodm po
žívá výsadního poradl, vyhovel shznosh fman.cm prokuratury a usn<;
sení pokud bylo napadeno, změnil, jak shora Jest uvedeno. 9dpor ve
řiteIl, proti přednostnímu přikázání této pohledávky byl zamltnut, ,Pro
tože okolnosti k jeho odůvodnění přednesené týkaly se právních otaz~k, 
jež soud rekursní ro~ho~nouti m?h~ ~ ta~év ;07ho~l? mkoh sporn,:,ch 
okolností skutkových, ]lchz vyhledavam a zJlstem stah by se mohlo Jen 
pořadem práva. 

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

Důvody: 

Vyměřovati poplatky z převodu nemovitosti přísluší výhradn~ fiv 
nančním úřadům (§ 9 zák. z 18. června 1901, čís. 74 ř. z.). Soudy JSou 
oprávněny zkoumati, zda vyměřený převodní pop~atek pož!vá na vydra
žené nemovitosti přednostní právo po~lle ,~ ~ 16 CI~. 2 ex. r,' PodmlILlzou 
této přednosti jest, by poplatek ~YU)Ted.ep~~l! z p:e~odu te nvem?vJlosh, 
která byla předmětem drazby a JeJlz neJvyssl podam se rozdeluJe, a by 
nebyl starší než tři roky od splatnosti (§ 72 popl. z. a 0vdst. 13, 14 !lar. 
min. fin. z 3. kvétna 1850, čís. 181 ř. z.j. Oba tyto ~redpoklady JSou 
splněny ohledně převodního poplatku, který je předn;ete~ toh5'to ,~oz
hodování. Byl také podle § 172 poslední odstavec ex. r. vcas pn~lasen. 
Proto jej rekursní soud právem přikázal k zaplacení v před.nostmm po
řadí. K odkázání věřitelů, kteří při rozvrhovém roku podal! yroh tomu 
odpor na správní řízení nebylo příčiny, neboť tu nebylo predpokl~du 
:i.i 231', prvý odstavec ex. ř. Stěžovatel se nep,ráv~m ~ovol~va v od~hylneh.o 
právního 'názoru vysloveného v rozbvodnul! byval<;,~o vldenskeh~ n~J
vyššího soudního dvoru ze, dne 12. ~er~na .1901 .CIS; 8;375 (~ra~!l1k, 
str. 679 z roku 1901) a rozhodnuh byvaleho vldenskeho neJvyssí1)o 
správníp'o soudu z 8. listopadu 1915 čís. 5460 (Budwinski čís. 10.92} .F). 
Vídeňský nejvyšší soudní dvůr se od onoho právního názoru odchylJl a 
zaujal opačné stanovisko již v rozhod~utí, zev dn~ 24. le~na, 1906, Ol. U. 
n. ř. čís. 3298. Zmíněné rozhodnuh vldenskeho spravmho soud~ s~ 
vůbec neobírá otázkou, která jest předmětem tohoto rozhodová~í. Sp;avne 
má se právní otázka takto: Na základě § 77 b) poplaíkoveho zákona 
byly příslušnými výnosy finančního ministerstva (viz Hellerovo-Lapper
tovo vydání poplatkového zákona Liberec 1926 strana 279-286) upra
veny tyto právní otázky v úvahu zde jedině přicházejícf: a) otá;<ka t~~ 
zv. storna, t. j. případ, když z právního převodního ukont! seslo vul! 
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stra? iešt~ dříve, než došlo k~ knihovnímu v z~pisu a k fysickému ode
vzdalll veCI, upravena byla vynosem fmanclllho ministerstva dříve ze 
dne 27. dubnaJ858, ČíS;,22.913, ze dne 28. prosince 1893, čís. 36.280 
a ze dne 17. zan 1895, CIS. 28.506, nyní pak ze dne 13. října 1915 čís 
~9.393; bi otázk~ obnov~ řízen~ t. j .. přípa,d,.kde po právním převodní~ 
ukonu najevo vysly nove s~utecnosh? kte!e, JSou závažné pro vyměření 
poplatku, upravena byla vynosem fmanclllno ministerstva ze dne 12 
d~b~a 1911, Čís. v 1,2.950. Výnos vý~lovně mluví o skutečnostech, "doda~ 
tecne na Jevo vyslych« (ne dodatecně nastavších)' nicméně rozhodnutí 
B~dwinski čís. ~ 0.132 p!ipouští obn~v~ i pro nes;lnění odkládací pod
mmky .. V ?byu techto pnpadech na,s!av~ odepsání vyměřeného poplatku, 
nebyl-II Jeste zaplacen, pokud se tyce Jeho vrácení, byl-li již zapraven. 

, K tomu v v~ak j~~t nutně třeb~, b~,byla o to podána žádost k přísluš
nem~ ~man~n!?1u ?radu .lad a) cl. I CIS. 4, ad b) úvod a čís. I a 2], takže 
b~z zadosh nzel:1!. za ~čel~m odepsání a zpětného splacení poplatku 
~1!bec se nezahaJUJe. Tnleta propadná lhůta § 77 b) platí i pro tuto 
~~dost (rozh. Budw. 1089 L. 1249 Boh. 167) a běží ad a) podle čl. I 
CIS. 4v?d splatno~h poplatku. ~d ,a) uznáno výslovně, že výnosy ty (jakož 
I dalsl .~a stra~e 2~ I ,CIt., vydam uvedené) jakožto výnosy ryze interní 
,nedav~y strane pravnl narok ?a odpIS nebo na vrácení poplatku (rozh. 
Boh. CIS. 193,997, 1242) a vynosy ze dne 12. dubna 1911 čís. 12.945 
a z; ~ne I L červ~a 191~, čís. 26.067 mluví proto přímo o "c~stě milosti«. 
P,rave, tak Je~t v~ak I vynos, ~d b) předpisem vnitřním, jenž v říšském 
zakomku uvereJne~ ,nebyl, a urad, odpis nebo vrácení poplatku "povoluje«, 
a :0 zcela nebo z cash \bod,3 vynosu). Avšak, buď tomu jak buď, pod
,mmkou odpISU n~?o vrac:em Jest vždy žádost, neboť jinak poplatek jest 
prayoplatne vYvr:reren ~ Je tu ~edy pr~voplatná pov~nnost jej zaplatiti. 
;'\ vsak odP?~ stezovate~u proh pnkazalll poplatku, o nejž jde, ani netvrdil, 
ze t~kova,!adost podana byl<;t, nelze, proto k odporu tomu přihlížeti a 
,musI lt~dl,z spor~y poplatek Jak-: pravoplatná povinnost býti· přikázán. 
Nenastava a?1 pnp~d § 221 ve,x. r., jenž by v případě podané již žádosťi 
mohl snad byh uzna~, a za~e':.l ~e vyhražení a uložení částky vypadající 
na narok suspenslvne podmrneny. 

Tím se odporovatelům (stěžovatelům) neděje újma neboť bude-I' 
v z~~onné Ihůt~ žv~dost za Odepsání" pokud se týče za v~ácení poplatku: 
~~ JI~ ve f?rme zado?Í1 za stornovaní nebo za obnovení poplatkového 
nze~l, ~odana, b~de I v případě odepsání i v případě vrácení, které se 
musI stah k rukam rozvrhového soudu, příslušná částka uvolněna a 
rozvrpovym ~oudem přikázána a oprávněné osobě, po případě tedy stěžo
vatelum, vydana. OdkazovaÍ1 odporovatele na pořad správní podle § 231 
~x. ř. n~n.ív n.ejen po:řeboí, nýbrž práv'!;ě ani místné, protože ustanovením 
Jednomeslcm soudm Ihuty § 231 ex. r. k zahájení správního řízení byla 
by z~konná správní lhůta tří let křizována a nastal by zmatek (rozpor) 
ruZ?y podle toho, zda by soudní lhůta byla uložena za trvání zákonné 
sprav~í I~ůty nebo snad až po jejím uplynutí, zmatek sice jen formální, 
protoze vzdy plahla by Jen správní lhůta tří let avšak i tomuto formál-

~ V", ' 
lllmu rozporu s nzemm spravním má býti vyvarováno. Odkazování věci 
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na pořad správní a ve lhůtě k tomu v § 231 ex. ř. stanovené j'est beze 
všeho právního významu, protože i pak půjde vše toutéž cestou, jakou 
půjde i bez toholo odkázání, a to i tehdy, kdyby odkázaný účastník 
správní řízení ve lhůtě jednoho měsíce nenastoupil, neboť ani pak je 
nepromeškal, protože, ačkoliv předpis posledního odstavce § 231 ex. ř. 
o žalobě z obohacení na případ ten neplatí, ježto výraz »žaloba«, t. j. 
pořad právní vztahuje se jen na soukromoprávní nároky, jak § 35 
odstavec druhý a třetí ex. ř. ("žaloba« v protivě k »zakročenk) jasně 
dokazuje, a pro veřejnoprávní věci, jíž jest tato, neplatí, přece správní 
cestu vždy až do uplynutí správní lhůty nastoupiti může, a, kdyby zákrok 
jeho měl úspěch, poplatkový úřad musil by příslušnou částku vždy vrátiti 
soudu, od něhož ji obdržel, kdežto v případě žaloby z obohacení podle 
posledního odstavce § 231 ex. ř. žalovaný musí ji vydati přímo žalobci, 
jenž ji na něm vysoudil. 

čís. 10996. 

Rejstříkový soud jest nejen oprávněn, nýbrž i povinen, by nařídil 
změnu stanov společenstva, jakmile shledá, že jejich některé ustaoovenl 
odporuje zákonu o společenstvech ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., 
třebas byly již právoplatně zapsány ve společenstevním rejstříku. Ne
vyhoví-Ii společenstvo nařízeni rejstříkového úřadu, jde o opomenut! 
přihlášky do společenstevnlho rejstříku, jež jest stíháno pořádkovými 
pokutami. Jakým způsobem má býti napravena shledaná závada, jest 
ponechati rozhodnutí valné hromady družstva,. rejstříkovému soudu ne
přísluší, by v tom směru učinil opatření. 

členem výrobního družstva může být~ kdo se sám zaměstnává pří
slušnou výrobou, nesejde na tom, kdo může býti spotřebitelem vyrobe
ného zboží. 

Při spotřebním družstvu mohou se kromě výrobce státi členy jen ti, 
u nichž skutečně nastala přímá spotřeba vyráběného zboží. 

Nevyhověl-li v nesporném řízení soud prvé stolice rozkladu, s,poje
nému se stížností, není zvláštního opravného prostředku do zamítacíbo 
usnesení. V tom, že soud prvé stolice předložil stížnost spojenou s roz
kladem soudu druhé stolice k rozhodnutí, nevyčka" další stížnost, nenl 
zmatečnosti. 

(RoziL ze dhe18. září 1931, R I 583/31.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d usnesením ze dne 6. června 1930 zamítl 
opověď· změny čl. 2 stanov družstva "Spolková cihelna ve V., zapsané 
společenstvo s obmezeným ručením« a odepřel zápis této změny. D ů -
vod y: Právoplatným usnesením tohoto soudu ze dne 3. dubna 1928 
a 28. února 1929 bylo družstva upozorněno, že právní základ družstva, 
zapsaného do rejstříku družstevního dne 30. července 1897 i způsobi
losti státi se členem podle skutečného stavu podniku i smlouvy spole
čenstevní ze dne 23. července 1897 jsou neslučitelné se základním prin- . 
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cipem zákona o družstvech ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. (§ I) 
a min. nař. ze dne 17. ledna 1900, čís. 4 věstn. min. sprav. - jak pro 
jiné případy vysloveno také opětovně v rozhodnutích nejvyššího soudu 
v usneseních těch, ci!?vaných i če~nýc~ jiných - a nařízeno bylo druž
stvu podle § 3 nar. CIS. 72/1873 r. zak. a ve smyslu §§ 2 a 9 zák. čís. 
133/1903 ř. zák., by právní základ sdružení i jeho způsobilost členskou 
platným zákonům přizpůsobilo. Soud opíral svá nařízení též o pOSUdek 
obchodní komory v Praze ze dne 31. března 1928 a revisní jednoty 
českých hospodářských a výdělkových společenstev v Praze kteréž jest 
družstvo, o něž jde, přičleněno. Jest totiž podle čl. 2 stanov d~sud účelem 
společens.!va:. společné vy~~?~ní a pro,d~v~ní cihlářských výrobků, vápna 
~ napomahalJ takto k leVnejSlml.l provadelll staveb, a může družstvo podle 
cl. 15 ,sta~ov,l~up?v~lJ pozemk~, stavěti na nich cihlářské a vápenné pece, 
vyrabeh clhlarske vyrobky a vapno a prodávati je muže i hotové budovy 
l~up~vati nebo n?vé b~dovy stavěti, a vůbec vše konati, co na prospěch 
clenu - v mezlch zakona - za dobré uzná. O členské způsobilosti 
nemají stanovy vůbec ustanovení, ale jsou členy podle vyšetření obchodní 
kom~ry y,ivo podle P?v?l~n! ohlašovaných členů představenstva osoby 
nejruznej~l~o.pov~I:'lll, jez nelze považ~vati za osoby téže hospodářské 
base, ~lllZ jeJ1ch ~cast na podn}ku. za cinnost svépomocnou ve smyslu 
§ J, zak. o sp~lece~st~ech, takz~ j?e o ryz} asociasi kapitálovou, vy
pocltanOl.l na ZIsk, jenz se rozdeluje meZ! cleny. O společnou osobní 
~innost ~Ien? společn~~h, p!?vozo~~n ~ávodu, o společné hospodářské 
cmnosh clenu podpOrUjlCI pnmo Jejich ZIVUOSt, o nichž mluví na př. roz
h?dnutí nejvyššího soudu čís. sb. 5249 a 5264 a j. v., v tomto případě 
~!,bec aJ!l,podle stanov nejde, a ani při různosti povolání a zájmů členů 
]lh l1emuze a lllkdy dosud nemohlo. Ale ani nynější dne 9. března 1930 
us~esená změna čL 2: "Účelem společenstva jest výroba a prodej cihlář
sl'ych vyrobků a tím podpora cihlářského průmyslu a stavebního ruchu. 
Clenem společenstva může býti každý, kdo vlastní nemovitosti k vý
rob~ ,a provozu cihlářství, nebo kdo může býti spotřebitelem cihlářského 
zbozl«, naprosto nenapravuje vytýkané soudem vady právního základu 
tohoto spolčení osob a nijak nevyhovuje předpokladům svépomocné 
součinnosti družstevníků s obmezením veškeré činnosti na členy téže 
hospodářské základny, jak zvláště již také v cit. min. nař. z roku 1900 
byly yysloveny. Odporuje proto i takto nově usneseI1Ý doslov čL 2 sta
nov § I zákona o společenstvech a nemůže se státi předmětem zápisu. 
R?;kladu spojenému se stížností l' r v Ý s o u d nevyhověl a předložil 
sliznost ,. r S k,ur s, ním u s o u.? u, ,j~?Ž jí nevyhověl. D ů vod y: 
Nelz,e pnSve~cll! nazoru rek,!1rsu, ze reJstnkový soud není vůbec oprávněn 
vymah~l! zmeny.~ta~ov ~ruzstva, proto,že stapovy ty v doslovu v rejstříku 
zapsanem byly jlZ pred tnceli lety na zaklade zákona čís, 70 z roku 1873 
právoplatně schváleny. Stanovy musí podle § II zákona ze dne 9. dubna 
1873,.Čís. 70 !. zák:,odp?vídati zákont~ a musí rejstříkový soud podle 
§ 3 m;msterskeho nanzem ze dne 14. kvetna 1873, čís. 71 ř. zák. z úřadu 
toho dbáti, by stanovy odpovídaly zákonu, Shledá-li soud kdykoliv že 
stanovy neodpovídají zákonu, musí dáti příkazy k odstranění zá~ad, 
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jakž se i v souzeném případě stalo. Jest tedy nepochybno, že rejstří
kový soud jest oprávněn vydávati nařízení, o něž jde v tomto případu. 
Neúplnost napadených nařízení shledává rekurent v tom, že soud ani 
prý sám neuvedl, jak má zníti požadovaná změna stanov a jak má býti 
upraven doslov dotyčného článku. Neprávem však tuto výtku činí, neboť 
není věcí soudu nařizovati, jaký určitý doslov stanovy míti mají, naopak 
jest věcí družstva, jež se má usnésti na požadovaných změnách, maj íc 
při tom zřetel k všeobecným směrnicím, daným soudem. Není tedy vadou, 
že soud ani obsah ani úpravu požadovaných změn neustanoviL Není 
správné, že soud neudává, jaké vlastnosti nebo jaké povolání nebo za
městnání smějí členové společenstva míti, neboť v tom směru dostatečné 
vysvětlení podává usnesení ze dne 3. dubna 1928. Názoru rekurenta, že 
soud není příslušný donucovati společenstvo ke změnám stanov aneb 
stíhati je pokutami, protože dozor na společenstva přísluší politickým 
úřadům, a že soud může nejvýše žádati politický úřad, by v mezích 
své právomoci uložil změnu neb opravu stanov, nelze přisvědčiti,neboť 
jde o právní základ, o společenstevní smlouvu, a tu jest oprávněn zkou
mati jen soud rejstříkový, který také může vynutiti uposlechnutí svých 
příkazů podle § 87 zák. o společenstvech a § 4 nařízení ministerského 
ze dne 14. května 1873, čís. 71 ř. zák. Neodporuje zákonu nařízení, že 
změny mají býti provedeny do 8 dnů, neboť ve věcech firemních není 
pariční lhůta ustanovena a jest dáno do uvážení soudu, jakou lhůtu 
pokládá za přiměřenou pro. splnění svých příkazů. 

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

Důvody: 

Dovolací stížnosti se nevyhovuje pro nedostatek podmínek § 16 ne-
. sporného řízení, ježto ani zmatečnosti tu není, aniž lze seznati, že srov
nalá usneseni zřejmě odporují zákonu nebo spisům. Ke správným dú
vodům napadeného usnesení stačí, hledíc k vývodům dovolací stížnosti, 
dodati toto: Jest nero.zhodné, že zápis družstva do společenstevního 
rejstříku nabyl již právní moci, neboť rejstříkový soud jest nejen opráv
něn, nýbrž i povinen, by nařídil změnu stanov, jakmile shledá, že jejich 
některé ustanovení odporuje zákonu o společenstvech ze dne 9. dubna 
1873, čís. 70 ř. zá)c, třebas byly již právoplatně zapsány ve společen
stevním rejstříku (srov. rozhodnutí sb. n. s. čís. 7160). Nevyhoví-li spo
lečenstvo nařízení rejstříkového soudu, jde o opomenutí přihlášky do 
společenstevního rejstříku, jež podle § 87 spoL zákona má býti stiháno 
pořádkovými pokutami. Jakým způsobem má býti napravena shledaná 
závada, jest ponecnati rozhodnutí valné hromady stěžujícího si družstva 
a jest přisvědčiti rekursnímu soudu, že nepřísluší rejstr-íkovému soudu, 
by v tomto směru učinil opatření. Jak stěžovatel sám uvádí, jde o spo
lečenstvo výrobní. členem společenstva však může býti jen ten, kdo se 
sám zaměstnává příslušnou výrobou, a nesejde na tom, kdo může býti 
spotřebitelem vyrobeného zboží. To by přicházelo v úvahu při spole· 
čenstvu spotřebním. Tu by se však mohly státi členy kromě výrobce 

,. 
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nejvýše jen osoby, u nichž skutdně nastala přímá spotřeha vyráběného 
zboží, tedy v souzeném případě stavitelé a podnikatelé staveb. Stavebc 
níkem ovšem může býti každý, kdo může bYti vlastníkem pozemku sta
vebního, na tom však nesejde, nýbrž jen na tom, zda členové družstva 
jsou skutečně staviteli anebo podnikateli staveb. 

D9 rozhodnutí so~du prvé stol!ce podal stěžovatel rozklad spojený 
se shznosh. Nevyhovel-h soud prve stohce rozkladu, nepřísluší již stě
žovateli zvláštní opravný prostředek do zamítajícího usnesení a před
ložil-li tudíž soud první stolice stížnost soudu druhé stolice k rozhod
nutí, nevyčkav další stížnost, není to zmatečností. 

čís. 10997. 

T~ kd~ž se zapisuji j~o .oprá~nění k. z~S~upování veřejné obchodní 
spolecnosh, nemobou byt! zaroven zapsam Jako kolektivní prokuristé. 

(Rozh. ze dne 18. září 1931, R I 645/31.) 

Vra~eie opo~ěď veřejné _obc~odní. spo~ečnosti k doplnění, připomenul 
r e ] s t.: I k o vy, s o. u :d, ze Je p~Jn;ove vyloučeno, by osoby, jež se 
zap lsu11 Jako opravnene k zastupovanl spolecnosti (čl. 86/4 obch. zák) 
byly současně zapsány jako kolektivní prokuristé. Rek u r sní s o u ci 
~apadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Do rejstříku mají býti zapsáni 
jako flrmanh Karel Seh., Emerich T., Rudolf A. a Richard B. Ve své 
funkci jako firmapti jso~ v~ak tyt? os.aby principály společnosti a již 
proto nemohou bylt soucasne zapsanl Jako kolektivní prokuristé nebot' 
tyto dva p.ojn;y se n~vzáj:m vylu5ují. Právem proto poukázal prv~í soud 
k t~muJ ~e Jest pOJm~v~ vylou~eno,. by osoby, které Se zapisují jako 
opravnene k zastupovam spolecnosh byly současně zapsány jako ko-
lektivní prokuristé. ' 

Ne j vy Š š í s o ti d nevyhověl dovolacímu reknrsu. 

D ů vod y: 

. Jde ~ souhlasn~ usnesení obou soudů nižších stolic, jež lze napadati 
Jen za predpokladu § 16 nesporného řízení. Nejvyšší soud, přezkoumav 
SpISy, J?~shledal, že napadená usnesení jsou zmatečná anebo že zřejmě 
odp?ruJI zákonu nebo spisům. Ve své stížností proti usnesení soudu 
prve stohc~. napadal! stěžovatelé p~ipomínkll v něm obsaženou jen, 
pok~d. se tyce fn'my M. Sch., akclOva spo,Ječnost v P., a nemohou nyní 
dohaneh v dovolací stížností, co zameškali ve stížnosti. Pokud se vŠak 
týše. a~cio;,é. společnosti ,M. Sc~., jest ovšem správné, že tato jest spo
lec.Hlcl, vereJ1~e obc~o.~m spolecnosti A., a že nejsou společníky této 
vereJne spolecnostJ JeJI zástupcové Karel Sch. a Emerich T. Poněvadž 
yšak a~ci?vá společ,nost j~ko pr,ávnícká osoba může býti právně činná 
Jen svyml organy Jako zakonnymi zástupci, zastupují tito s neobme-
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zenou zastupitelskou mocí I zmmenou vereJnou obchodní společnost 
(čl. 114 obch. zák.) a bylo by protismyslné, kdyby byli zároveň za: 
psáni do obchodního rejstříku jako zástupci s obmezenou plnou moCI 
prokuristy (čl. 42 obch. zák.). 

čís. 10998. 

Návrh podle § 61 .i. n., by byl k ústní~u jedná pi. přivza~ o~?orný, 
soudce laik, nepředpokládá, by bylo jednano ve vecI hlavm •• Prtbrám 
soudce laika není na závadu, že by musel býti proto rok odlozen. 

Učinil-li žalobce návrh na postoupení věci obchodnimu • senát? po
dle § 261 c. ř. s., avšak jen pro případ, kdyby jeho pů':,odnunu navrhu 
na přibrání soudce laika p,odle § 6~ j. ll> nebylo yyho,:eno, .. ne~zdal se 
práva napadnouti usnesem procesmho soudu prve stoltce, Junz nebylo 
tomuto návrhu vyhověno. 

(Rozh. ze dne 18. září 1931, R I 673/31.) 

Žaloba byla podána u obecného senátu krajského soudu v M. a oyla 
přijata na soud. Když žalovaná vznesla námitku věcné nepříslušnosti 
soudu proto, že věc patří pře~ soud (sepát) ?bc~odní,. učipi~ žalob~e, 
odvolávaje se na § 61 j. n., navrh, by byl k t1~tmn;u .ledna~11 povol~~ 
odborný soudce laik. P r v n í s o u d shledal, ze namllka vecne nepn
slušnosti je důvodná zamítl však žalobcův návrh s odůvodněním, že 
§ 61 j. n. má na my~li, že bylo již jednánr ve věcjhlavní; př,edpoklad~ 
toho že tu však není. Rek u r sní s o u d zrusIl napadene usnesem 
a uložil prvému soudu, by postupoval podle § 61 j. n. D ů.v o d y: S ná
zorem prvého soudu. nelze souhlasiti. Je-li v německém doslovu § ? I 
j. n. použito obratu "in einer verhandelten Rechtssache«, ne!ze !Im 
rozuměti jen rozepři již projednanou, a to bez oh~edu .na to, ,zda Je~nan.o 
již také ve věci hlavní číli nic. Při výkladu § 61 J. n. Jest mlh na zreleh, 
Že ustanovení to jest jedním z předpisů, směřujících k tomu, by se ná
mitkám nepříslušnosti soudu, jež v četných ~řípadec~ ~e~ou jen): pr~
tahu II zdražení sporu nedostalo váhy a vyznamu, Jez JIm nepnslusl, 
dále k tomu, by pokud ~ožno bylo využito příprava kroků již učiněnýc~ 
k věcnému rozhodnutí. Slouží tedy § 61 j. n. také zásadně procesm 
hospodárnosti. V souzeném případě byla již podána žalobní odpověď 
ve věci samé; krajský soud v M. působí jednak jako soud obecný, Jednak 
jako soud obchodní, takže se povolání soudce laika může státi bez. ja
kýchkoli obtíží a průtahů. JSOll tedy splněny všechny předJloklady § 61 
j. n. a nebylo důvodu žalobcův návrh zamítati. 

N e j v y Š š í s 011 d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

t)úV0[ly: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Jest přisvědčíti práv
nímu názoru rekursního soudu, že jsou splněny předpoklady § 61 j. n. 
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Stěžovatelka jest na omylu, domnívajíc se, že tomu tak není, poněvadž 
by rok ze dne 6. února 1931 byl musil býti odročen k vůli přibrání 
soudce laika. Nehledíc k tomu, že by ani tato okolnost nebyla na za.. 
vadu použití § 61 j. n. (srov. rozh. Glaser-Unger 7685), nebylo při 
správném postupu procesního soudu prvé stolice odročení vůbec zapo
třebí, neboť žalobce učinil návrh na přibrání soudce laika již před 
rokem ze dne 6. února 1931 a, poněvadž stěžovatelka sama připouští 
že bylo předem zřejmé, že věc patří před obchodní senát, měl předsed~ 
senátu učiniti opatření, by soudce laik byl volán již k tomuto roku. Ža
lobce ovše:n učini~ i návrh na ~~stoupení věci obch?dním,u senátu podle 
,§ 261 c. r. s., avsak Jen pro pnpad, kdyby Jeho puvodmmu návrhu na 
přibrání soudce laika podle § 61 j. n. nebylo vyhověno. Tím se však ža
lobce nijak nevzdal práva napadnouti usnesení procesního soudu prvé 
stolice, jími tomuto původnímu návrhu nebylo vyhověno. 

čís. 10999. 

Pojišťovaci smlouva. 

• Stanovily-Ii pojišťovací podmínky, že z pojištění jsou vyloučeny 
skody, které byly způsobeny řídičem, nemajícím úředniho povolení 
k jízdě, jest pojišťovna sproštěna ručení jen, prokáže-Ii že škodu způ
sobil řidič silostroje, nemající úředního povolení k jízdě, t. j. že škoda 
nastala z činnosti nebo z nečinnosti řidiče, nemajlciho vůdčího listu a 
nestačí !{ jejímu sproštění z ručení již okolnost, ·že se škoda přihodila 
při jízdě podnikané řidičem, nemajícím vůdčího listu, aniž by -při tom 
záleželo na tom, zda řidič při tom škodu zavinil či nezavinil a zda snad 
při tom vyvinul !alíé ještě jinou činnost než tu, že řídil silo stroj ač 
k tomu neměl úředního povolení. ' 

(Rozh. ze dne 18. září 1931, Rv I 658/30.) 

. zalobci pojistili u žalované pojišťovny nákladní automobil. Podle 
pOjišťovacích podmínek byly z pojištění vyloučeny škody jež byly způ
~?beny: řídičem, nemajícím úře;lJ;ího; ]Jovo,lení k jízdě. Aut~mobil žalobců, 
flzen. Jsa Janem, H-,em, nem~JIcI,!,. ured~Iho povolení k, jízdě, se převrhl 
a vznal. Zalobm narok proh pO]lsťovne na vyplacem pojištěné sumy 
uznal pro c e sní s o u d l' r v é s tol i c e důvodem po právu. O d
vo ; a c í .s o u d nap'~dený !ozsudek yotvrdil. D ů vod y: Jde hlavně 
o vyklad cl. 3 c) POJIsťovaClCh podmmek. Tam se praví že z pojištění 
JS?U vylouče~y šk,odYJ které ?yly zflůs?beny řídičem, n~majícím úřed
ruho povolem k ]lzde. Slovny I lOgIcky vyklad toholo ustanovení na 
první !~z.ye~e k to:"u, že škoda, má-I! býti vyloučena z pojištění, mu
sela býtI ndIcem zpusobena. Kde nem této podmínkv kde došlo ke 
~~o~ě bez činění v neb opomenutí řídičova, tam jest .šk~da kryta poji
stemm. Slova: »skody způsobené řídičem« znamenají škody z činnosti 
nebo z opomenutí (z viny i nezaviněné) řídiče, a nelze přisvědčiti odvo: 
latelce, že slova ta mají ten význam, jako by se řeklo: "škody nastalé 
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za jízdy osobou nemající úředního povolení«. Jak uvedeno, žalovaná 
strana neprokázala, že škoda byla způsobena řídičem Janem H-em, a je 
proto škoda kryta pojištěním. Tomuto výkladu nasvědčuje i ustanovení 
.čl. I písm. a) pojišťovacích podmínek, podle něhož se pojištění vztahuje 
i na škody při opomenutí řídiče, čl. 3 písm. c) vylučuje pak ony případy, 
kde způsobil škodu řídič, nemající vůdčí list. Výklad, který dává ža
lovaná strana spornému ustanovení, předpokládal by jiný doslov toho 
místa v podmínkách (na př.: »vyloučeny z pojištění JSOll škody nastalé, 
když řídí vůz osoba nemající úředního povolení a pod.«). Jest ovšem 
.přisvědčiti odvolatelce, že nemá říditi vůz osoba nemající ':.ůdČí list, 
i když již složila s úspěchem řídičskou zkoušku, a že na prestoupení 
toho zákazu jsou stanoveny i tresty (nař. čís. 81/1910 ř. zák.). Proto 
neměl Jan H. říditi pojištěný vůz. Ale z toho nelze nic vyvoditi ve pro
spěch žalované strany. Pro por.,ěr žalované pojišťovny k žalobcům jest 
rozhodná pojišťovací smlouva (podmínky pojišťovací), a ta, jak iiž 
bylo vyloženo, mluví pro stanovisko žalobců, že nastalá škoda je kryta 
pojištěním. Aby nároky žalobců mohly býti vyloučeny, musela by právě 
smlouva zníti jinak. Ostatně žalovaná strana sama pojišťovací podmínky 
sestavila a přistoupením žalobců na ně vzešla smlouva o pojištění vozu. 
Tvrdí-li žalovaná, že přikládá a přikládala ustanovení čl. 3 písm. c) 
jiný smysl, než jak si jej vykládají žalobci a iak soud na ně pohlíží, byla 
by žalovaná sama použila nejasného výrazu pro to, co snad zamýšlela, 
a muselo by se ustanovení to podle § 915 obč. zák. rovněž vykládati 
na její škodu. Avšak ustanovení sporného článku nepovažuje ani odvo
lací soud za nejasné, takže není ani třeba dovolávati se § 915 obč. zák. 
,Vývody odvolatelky o tom, že by při stanovisku prvního soudu krylo 
pojištění vlastně následky trestného činu, nemohou na věci nic změniti. 
Vždyť na příklad u pojištění proti následkům povinného ručení často 
kryje pojištění i takové škody, které vznikly trestnou činností nebo ta
kovým opomenutím (neopatrná jízda, neopatření nebezpečných zvířat 
a j.). Záleží na obsahu smlouvy, pokud totiž pojištěnec se zabezpečuje 
majetkově i pro takové případy. 

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

Důvody: 

Jest nesporno, že pojištěný silostroj byl poškozen při jízdě podni
kané řídičem, nemajícím vůdčího listu. Podle čl. 3 c) všeobecných po
jišťovacích podinínek jsou vyloučeny z pojištění škody, které, nehledíc 
k případům uvedeným v čl. 2 b) podmlnek, byly způsobeny řídičem, 
nemajícím úředního povolení k jízdě. Jde jen o výklad a význam tohoto 
předpisu. Toto ustanovení připouští dvojí výklad, jednak, že z pojištění 
.isou vyloučeny škody, jež byly způsobeny, to jest nastaly z činnosti 
nebo z nečinnosti řídiče, nemajícího vůdčího listu, a druhý výklad, že 
jsou vyloučeny škody, jež se přihodily při jízdě podnikané řídičem, ne
majícím vůdčího listu, aniž při tom záleží na tom, zda; řfdi,č škodu za
vinil, či nezavinil a zda snad při tom vyvinul také ještě jinou činnost 
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než tu že silostroj řídil, ač k tomu neměl úředního povolení. Poněvadl 
podle 'vykládacího pravidla druhé věty § 915 obč. zák. jest nejasný a 
nezřetelný výraz vyložiti v ne!?rospě~h toho, .kdo ho uži~,. I1!us}. žal?v~n~ 
pojišťovna jež sestaVIla PO]IsťovaC! podmmky, nevy]adnVSI nalezIte 
v čl. 3 c) 'podmínek, které škody vlastně jsou z pojištění vyloučeny, 
následky nejasného vyjádření nésti sama. Posoudil tudíž odvolací soud 
věc po právní stránce správně, vysloviv, že požadovaná škoda není 
vyloučena z pojištění, poněvadž žalovaná neprokázala, že škodu způ
sobil řídič silostroje ve smyslu zde naznačeném, t j. že škoda nastala 
z činnosti nebo z nečinnosti řídiče, nemajícího vůdčího listu. 

čís. 11000. 

Při vylučovací žalobě podle § 37 ex. ř. uznává sám zákon právní 
zájem ve smyslu § 228 c. ř. s. 

Při jetím poukazu poukázaným dlužníkem stal se poukázaný dlužník 
dlužnikem příjemce poukazu a příjemce poukazu stal se věřitelem po
ukázaného dlužníka. Od tohoto okamžiku má příjemce poukazu právo 
činící nepřípustnou (§ 37 ex. ř.) napotomní exekuci poukazcova věřítele 
na poukázanou pohledávku. 

(Rozh. ze dne 18. září 1931, Rv I 900/30,,) 

Karel O. byl vlastníkem mlýna, jež prodal smlouvou ze dne 15. dubna 
1927 manželům B-ovým za 175.000 Kč. Podle trhové smlouvy měli ku
,pitelé nabýti nemovitosti, až na pohledávku spořitelny v ]. 80.000 Kč, 
úplně bez závad, najmě i bez knihovní pohledávky žalobcovy 60.000 Kč. 
Bylo ujednáno, že advokát Dr. Karel L. přijme jako věrná ruka (Treu
hander) kupní cenu, a dá vymazati všechny pohledávky až na pohle
dávku spořitelny v ]. Právní zástupce kupitelů Dr. W. složil zbytek 
kupní ceny 9500 Kč na soudě, ježto na tuto pohledávku vedli 'jednak 
žalovaní exekuci k vydobytí pohledávky za pro datelem Karlem O-em, 
jadnak si činil na ni nárok i žalobce. Žalobou, o niž tu jde, domáhal 
se žalobce na žalovaných, by byla proti němu prohlášena za nepřípust
nou exekuce vedená žalovanými zabavením a přikázáním k vybrání 
zbytku kupní ceny, složeného zástupcem kupitelů ve vkladní knížce na 
soudě. Žalovaní namítli nedostatek aktivního oprávnění ke sporu, a 
vznesli řadu dalších námitek, jež tu nepřicházejí v úvahu. Pro c es n í 
s o udp r v é s t o I i c e nznal podle žaloby a uvedl v otázkách, o něž 
tu jde, v d ů vod ech: Soud má za to, že žalovaní nabyli na 9.500 Kč 
platného zástavního práva, ježto i tento zbytek kupní ceny byl a ziílstal. 
majetkem pro datele Karla O-a. Toto zástavní právc> žalovaných jest 
ovšem po právu bez újmy práv, jichž nabyly dříve třetí osoby. Pokud 
má žalobce za to, že tě.chto 9.500 Kč jest již jeho vlastnictvím a že proto 
nemohli žalovaní nabýti k nim zástavního práva, jest v právním omylu. 
Vždyť v ujednání ze dne 15. dubna 1927 nejde o to, že Karel O. chtěl 
zbytek kupní ceny převésti, pokud se týče převedl jako dlužnou pohle-
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dávku podle ~ 427 obč. zák. na žalobce, nýbrž jde o poukaz (o asignaci) 
ve smyslu § 1400 obč. zák., jež byla sdělena zástupci kupitelů Dr. W-ovi 
a jím uznána a přijata. Tímto poukazem žalobci jako hypotekárnímu 
věřiteli nepřešel zbytek kupní ceny ještě do žalobcova vlastnictví, ježto 
podle § 1401 obč. zák. ke konci, není-li nic jiného ujednáno dluh za
niká teprve plněním, jež se však, jak nesporno, dosud nestalo.' Že zbytek 
kupní ceny byl ještě vlastnictvím Karla O-a, vyplývá i z relativní odvo
latelnosti poukazu podle § 1403 obč. zák. a z toho, že poukazem byl 
založen mezi Karlem O-em jako poukazcem (asignantem) a Dr. W-em 
jako poukázaným dlužníkem (asignantem) jen poměr zmocňovací v tom 
smysln, že Dr. W. byl oprávněn místo Karlu O-ovi plniti žalobci, pokud 
se týče jeho zástnpci Dr. L-ovi. Tímto poukazem nabyl však žalobce 
nároku na zbytek kupní ceny jako na určité plnění, ježto žalobce jest 
na základě tohoto poukazu oprávněn, ba jako věřitel Karla O-a dokonce 
povinen, vyzvati svým zástupcem Dr. W-a k plnění, což se i několikrát 
stalo. Tohoto nároku na zbytek kupní ceny nabyl žalobce nepochybně 
dříve, než byl poddlužníkům doručen zákaz placení a tím teprve zalo
ženo zástavní právo pro žalované. Pokud jde o nedostatek aktivního 
oprávnění žalobce ke sporu, ježto, jak žalovaní uvádějí, z pohledávky 
nemá býti oprávněn žalobce, nýbrž věrná ruka Dr. L, příčí se toto sta
novisko žalovaných podstatě věrné ruky, jež jest v souzeném případě 
kolektivním zmocňovacím právním poměrem, a jest kromě toho tato 
námitka vyvrácena tím, že tu j de podle názoru soudu o poukaz. O d
vol a c í s o u rl žalobu zamítl, mimo jiné z těchto d ů vod ů: Jest sice 
souhlasiti s prvým soudem v tom, že tu jde o poukaz, nelze mu však 
přisvědčiti v otázce aktivního oprávnění k žalobě. Touto námitkou uplat
ňuje se nedostatek zájmu na žalobcově straně, a to právem. Při projed
návání této žaloby, jež jest v podstatě určovací žalobou, bylo by bez 
ohledu k tomu, zda zájem na zjištění byl žalovanými popírán čili nic, 

. tento zájem vyšetřiti z úřadu. Tohoto zájmu tu však není. Nelze pře
hlédnouti, že Dr. L. jako věrná ruka není jen zmocněncem žalobce, nýbrž 
všech věřitelů, včetně prodatele, a kromě toho jest v určitém směru 
práv i kupitelům. To vyplývá nepochybně ze svědecké výpovědi Dr. 
L-a, jakož i z jeho korespondence s Dr. W-em, zástupcem lmpitelů. Dr. L 
pokládá se zcela právem jediné za oprávněna, požadovati zbytek kupní 
ceny od .žalobců, pokud se týče od jejich zástupce Dr. W-a, jak tomu 
ani vzhledem k poukazu, o nějž tu jde, ani jinak nemůže býti. Vzhledem 
k tomu, jak již zdůrazněno, jest Dr. L jediným oprávněným příjemcem. 
Žalobce sám není vlastně nijak dotčen vedením exekuce, jíž se žalovaní 
domohli vydání zákazu kupitelům co do vyplácení zbytku kupní ceny 
prodateli jako dlUžníku žalovaných. Pokud pro jeho pohledávku za pro
datelem nebyla ještě kauční hypoteka vymazána, nedotkl se ho prodej 
nemovitosti O-ovy. Jakmile však věrná ruka Dr. L. vydal výmaznou kvi
tanci ohledně žalobcovy kauční hypoteky, má nárok jen proti Dr. 1.-ovi,
jenž proti němu převzal ručení, že vydá výmaznou listinu jen proti vy
placení části nedoplatku kupní ceny. Nezachovala-li se věrná ruka podle 
tohoto ujednání a vydala-li výmazní listinu předčasně, není tím ještě 
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žalobce oprávněn k žalobě, o niž tu jde. Žalobce má v nejlepšim případě 
jen nárok proti Dr. L-ovi, by byl určitý peníz vyplacen, nemá však ni
kterak nárok na vyplacení pobledávky z nedoplatku kupní ceny, na OlZ 

se vede exekuce. Že žalobce nemá zájmu, vyplývá najmě i z toho že 
v případě zastavení exekuce byl by k žádosti o vydání zbytku kupní ~eny 
oprávněn nanejvýš věrná ruka, nikoliv však žalobce, z čehož nejlépe vy
svítá, že žalobce není nikterak dotčen vedením exekuce žalovanými. 
Ov.šem mohla by věrná ruka jako příjemce poukázky dáti poukaz dále 
ledy i žalobci, což by mělo vzápětí náměstniclví ve zmocnění k vybrání: 
Poukázaní kupitelé mohli by tu plniti přímo žalobci jako druhému pří
jemci poukazu s účinkem, že jeho plnění má platiti jako bezprostřední 
plnění poukazujícímu prodateli. V souzeném případě bylo bl' však ne
zbytným nové přijetí se strany kupitelů jako poukázaných ohledně ža
lobce jako druhého příjemce. Ostatně bylo bv nejisto zda by kupitelé 
byli srozuměni s touto změnou. Vždyť kupitelé" chtěli záruku za bezvad
J?ou ,depuraci a chtěli býti chráněni proti jakýmkoliv nárokům jiných vě
n/elu prcdatele a trvah od . prvopočátku na tom bl' Dr. L. jim za to 
osobně ručil a by byly peníze vydány jen jemu. Zalobu bylo proto za
:uítnouti již pro nedostatek zájmu žalobce na zjištění, tvořícím předmět 
zaloby. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rOZRu~ek a vrátil věc odvola
címu soudu, by o odvolání po případném dal.ším je:lnání znovu rozhodl. 

Důvody: 

Výtce"nespr~vnsh? právního p<:souz~ní věci (§ 50~ čís. 4 c. ř. s.) 
nelze upntI opravnem. Žaloba vylucovacl podle ii 37 ex. r. iest jak uznal 
již nejvy.šší soud v rozhodnutí čís. 7561 sb. n. S., v po.ast~tě žalobou 
určovac!. Tíf!1 jest .řeč~no, vše,. neboť j!ž zákon ~sám ji připustil jako ža
lobu. urcovacl, .uznava]e, ze n~]en v za]n.;u vylucovatele, nýbrž i v zájmu 
same exekuce Jest, by se o naroku vylucovacím rozhodlo prve, než se 
e~~kuce provede a ,výtěž,ek rozvr~ne a ,vydá zájemníkům, tedy co nej
dnve, hned. P,odl~l!nky zal~by u;-c<:vacl ]lodic § 228 c. ř. s. netřeba tedy 
zkoumalI, kdyz uz zakon sam pn zalobe § 37 ex. r. právní záiem !)ř"d-
pokládá (rozh. čís. 10.366 sb. n. s.). ..'. 

Pokud jde o výtkn nedostatku aktivního oprávnění žalobce k žalobě 
jejíž oprávněnost odvolací soud uznal, iest uvésti toto: Odvolací soud 
sám ?právně uznává, že Dr. Karel L jest též plnomocníkem žalobcovým 
a!e Jest jako lakoyý opr:íyněn od kupi!elů, pokud se týče od ieiich zmoc
n~nce Dr; W,-a poza00val! nedoplatek kupní ceny za mlýn. K tomu není 
v~ak vopr~v?~n I?r. Karel L. ~sobně, jménem vlastnlm a na svúj účet, 
nybrz prav~ Jen Jako plnomOClllk žalobce, dále Karla O-a a .Jana S-a, kteří 
ho zm?cmh, by nedoplatek kupní ceny pro ně vybral a jej mezi ně, Jana 
S-a a zal obce podle knihovního pořadí rozdělil. Pokud tedy Dr. Karel L. 
požadoval. ;;bytek .1<1'pní ceny iako prostředník a důvěrník 'řečených osob, 
CInII t~ v JejIch zaimu. pro ni' a jejich jménem, a nelze z tohoto jeho po~ 
stavem vyvozovatL jak mylně činí odvolací soud, jeho vlastní, osobní, 
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právo, zbytek ten vymáhati a snad vlastním jménem ho žalovati. Názor 
odvolacího soudu, že žalobce není vedením exekuce na nárok na vydání 
nedoplatku kupní ceny ve svých zájmech dotčen, nelze sdíleti. Pokud 
byla žalob;:ova pohled~v~a kryta právem ~ástavním na prodaném mlýně, 
nebylo ovsem vydobylI zalobcovy pohledavky ohroženo neboť tenkráte 
nebyl ještě jeho nárok na vydání trhové ceny zabaven.' Když však dů
věřivostí Dr. ,Karla~-~ ?ylo zást~yní právo žalob~ov? z pozemkové knihy 
vymazano, prestal by tI zalobce ventelem hypotekarmm a zůstala mu jen 
pohledávka za osobním dlužníkem Karlem O-em. Dne 12. a 15. dubna 
1927 byl, jak první soud zjistil, žalobce Karlem O-em poukázán, aby si 
vybral prostřednictvím svého plnomocníka Dr. K. L-a zbytek pohledávky 
kupní ceny od kupitelů mlýna manželů B-ových na částečné zaplacení 
své pohledávky ~a Karlem O-em, a manželé B-ovi uznali svým zástup.
cem Dr. W-em, Jak první soud ze vzájemné korespondence správně do
vod.il poukaz ten tím, že Dr. W. poukaz ten uznal a přijal a vícekráte 
slíbil Dr. L-ovi, jako žalobcovu prostředníku, zbytek kupní ceny po urov
nání některých sporných bodů zaplatiti(§§ 1400,1401 obč. zák.). Tímto 
poukazem a jeho přijetím stali se manželé B-ovi dlužníky žalobcovými 
a žalobce se stal vlastně věřitelem manželů B-ových; poněvadž pak 
tento poukaz se stal před 22. červnem 1927, kdy byl zákaz placení pod
dlužníkům doručen, čímž mělo býti zabavení pohledávky dokonáno, ne
příslušela již pohledávka z nedoplatku trhové ceny v den zabavení Karlu 
O-ovi, nýbrž žalobci a překážela tedy po rozumu § 37 ex. ř. jejímu zaba
vení žalovanými, kteří vedli exekuci proti poukazci Karlu O-ovi, nikoli 
proti žalobci. Pokud Dr. L pohledávku vymáhal, činil tak jménem ža
lobce, pro něho a v jeho zájmu, nehoť patřila pohledávka ta do žalob
cova jmění, do jeho majetku. Nelze proto sdíleti právní názor odvola
cího soudu, že žalobci nepřísluší oprávnění k této žalobě. nýbrž že mu 
přináleží jen nárok proti Dr. L-ovi; vždyť Dr. L. byl mandatářem a plno
mocníkem žalobcovým a neměl k pohledávce vlastní právo. Selhává 
i tvrzení napadeného rozsudku, že by žalobci, kdyby žalovaní od exe-

. kuce upustili, nepříslušelo ani právo žádati vydání kupní ceny ze soud
ního uschování, neboť by mu jako příjemci poukazu Karla O-a jistě právo 
k vydání deposita, ano bylo složeno pro něho k rukám Dr. L-a jako jeho 
plnomocníka, příslušelo, a pokud by je dal vykonati prostředníkem 
Dr. L-em, vykonal by je tento jen jeho jménem a na jeho účet. Na tom 
nemůže nic změniti, že kl!pitelé a jich zástupce Dr. W. trvali na osohní 
záruce Dr. ol-a, že bude depurace provedena, neboť tím na platnosti a 
na přijetí poukázky se nic nezměnilo. Přechodu pohledávky poukázkou 
na zalobce nevadí ani ustanovení, že pohledávka poukázaná zaniká te
prve zaplacením (posl. věta § 1401 obč. zák.), jak mylně soudí první 
soud, neboť pohledávka takto zaniklá, nemůže již býti na nikoho převe
dena. Převedena býti může jen, pokud nezanikla, před zaplacením, a to 
se zde stalo. Rovněž je mylný, názor prvního soudu, že pohledávka sporná 
nebyla v den zabavení ještě součástí žalobcova jmění, nýbrž částí jmění 
Karla O-a, což prý plyne z její odvolatelnosli (§ 1403 obč. zák.) neboť 
odvolatelným jest poukaz jen, pokud nebyl poukázaným přijat dl 1400 
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poslední věta a § 1403 obč. zák.). Kupite!é B-ovi však! jsouce zast?~c 
eni Dr W -em přijali poukaz Karla O-a, Jak bylo prvmm soudem ZJ1S

lěno, již' 15. dJbna 1927, drahně před zavaveni.t;l po~l~d~v~h a, ~ebyla 
proto v čase zabavení již. odvolatelnou .a by~~ Jl": souc~sh Jmem za,lo~
cova a ne O-ova lak že zalobCl v ten cas pnsluselo J1Z pravo, klere Cl' 
nilo 'výkon exeku~e nepřípustným (§ ,37 ~x. ~,). ?rávem pr?to.vytýká do
volate! napadenému rozsudku nespravne. r:ravm posouzem veCl (§. 50~ 
čís. 4). Nicméně r:ebylo lze ihn"? kone~ne, spor rozhod?o~h! ponev;,-dz 
se odvolací soud nasledkem mylneho pravmho posouzem veCl nezabyval 
odvolacími důvody, týkajícími se dalších námitek žalovaných. 

čís. 11001. 

Zamítl-Ii soud prvé stolice žalobn! nárok, nepřevyšujíci 2.000 Kč, 
pro tentokráte, odvolacl soud nevyhověl odvoláni žalobce, k odvolání 
žalovaného pak zamítl žalobu vůbec, jest dovolání žalobce přípustné 
jen oDkud se domáhá obnovy rozsudku prvého soudu, nikoliv však po
kud 'navrimje, by napadený rozsudek soudu dr~hé stolice byl změněn 
pokud se týče zrušen a by bylo uznáno podle zaloby. 

(Rozh. ze dne 18. září 1931, Rv I 1202/30.) 

Žalobu o zaplacení 310 Kč pro c e sní s o u d l' r v é s tol i c e 
pro tentokráte zamítl. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobců, 
vyhověl však odvolání žalované a změnil napadený rozsudek v ten roz
um že zamítl žalobu vúbec. V dovolání navrhli žalobci, by napadený 
roz'sudek byl zrušen pokud se týče změněn a by bylo uznáno právem, 
že žalovaná jest povinna zap13titi žalobcům, oč bylo zažalováno. 

N e i v y š š í s o u d odmítl dovolání. 

Důvody: 

Prvý soud zamítl žalobní nárok nepřevyšující 2.000 Kč pro tento
kráte. Odvolací soud nevyhověl odvolání žalovcú, ale vyhověl odvolání 
žalované a změnil rozsudek prvého soudu v ten zpúsob, že se žaloba za
mítá vúbec. Byla tudíž žaloba zamítnuta ověma nižšími soudy, a jsou je
jich rozsudky různé jen potud, pokud soud prvé stolice žalobu zamítl do
časně, kdežto soud druhé stolice ji zamítl pro vž,dy. Bylo by proto podle 
§ 502 třetí odstavec c. ř. s. dovolání žalobcú přÍJ!ustné jen, pokud by na
padalo rozsudek soudu druhé stolice v této zmeňující části a domáhalo 
se obnovy rozsudku sondu prvé stolice. Než dovolání to nečiní, žádajíc, 
by napadený rozsudek byl zrušen, pokud se týče změněn a by bylo 
uznáno právem, že žalovaná jest povinna, zaplatiti žalobcům, oč bylo 
zažalováno, čemuž, jak dolíče:lO, oba nižší soudy nevyhověly. Dovolání 
směřující takto proti potvrzující části napadeného rozsudku, jest podle 
§ 502 třetí odstavec c. ř. s. nepřípustné, jak správně vytýkáno\ v dovo
lací odpovědi. Dovolání neprávem odkazuje na zdejší rozhodnutí uve-
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řejněné ve sb. n. s. pod čís. 797, kde v opačném případě bylo připuštěno 
dovolání žalovaného, přezírajíc, že se v onom případě dovoláním do
máhal žalovaný ovnovy rozsudku soudu prvé stolice, což v tomto pří
padě žalobci právě neučinili. Nepřípustné dovolání bylo odmítnouti, což 
podle § 507 prvý odstavec c. ř. s. měl učiniti již procesní soud prvé stolice. 

čís. 11002. 

Uznání přerušuje promlčení, ale nebrání, by promlčení nezačalo 
znovu běžeti. 

Promlčeci Ibůta u služebních zaopatřovacích požitků činí tři léta. 
Promlčení služebních zaopatřovacích požitků (podle zákona ze dne 

18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.) nepřerušuje se jich uplatňováním 
II Státního pozemkového úřadu, nýbrž jen domáháním se jich u soudu. 

(Rozh. ze dne 18. září 1931, Rv I 1711/30.) 

Žalobou zadanou na soudě dne 23. března 1929, domáhala se vdova 
po zaměstn~nci na velkém majetku pozemkovém na majiteli velkostatku 
(na jeho pozústalosti) zaplacení zaopatřovacích požitků za dobu od I. 
ledna 1920. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a cí 
s o u d z těchto d ů vod ú: Mezi stranami není sporu o tom, že žalob
kyně má nárok na zaopatřovací požitky po svém muži, bývalém důchod
ním velkostatku, žalovaný však namítá, že opětující se dávky starší. tří 
let před podáním žaloby, tedy od I. ledna 1920 do 23. března 1926, JSou 
'promlčeny. Soud prvé stolice promlčení neuznal, poněvadž zákon ze dne 
18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. k promlčení nepřihlíží, naopak při
kazuje, že účastníci tohoto zákona mají zpětný nárok od I. ledna 1920. 
S názorem prvého soudu nelze souhlasiti. Právě proto, že zákon číslo 
130/1921 nemá bližší ustanovení o promlčení, přicházejí v úvahu před
pisy občanského zákona, které v § 1480 stanoví, že se zadržené opětu-

, jící nároky promlčují Ve třech letech. Byl by proto nárok žalobkyně za 
dobu od 23. března 1926 zpět počítajíc promlčen, kdyl:ry tu nebylo skut
kových okolností, které promlčení vylučují. V dopise ze dne 2. března 
1. 925 sděluje řiditelství velkostatku z příkazu svého pána žalobkyni, že 
ve věci její pense zařídilo vše, by jí dosavadní podporu zajistilo, ale aby 
jí také příslušná pense z náhradního fondu Státního pozemkového úřadu 
ve smyslu platných předpisú byla upravena, a dodává, že se jen úmrtím 
chefa a přílišnou agendou ve Státním pozemkovém úřadě úprava pense 
zdržela, že to 'bude ještě nějaký čas trvati, vyslovuje však své pevné pře
svědčení, že se jí správné pense se zpětnou platností a plně dostati musL 
Tím ujišťoval ji o jejím nároku a zároveň tím uznal nejen nárok žalob
kyně na pensi, nýbrž i nárok na veškeré dosud nevyplacené částky, 
k jichž zaplacení je jen velkostatek povinen se zpětnou platností zákon
nou, tedy od 1. ledna 1920. Žalobkyně se svého nároku nevzdala a se ho 
stále domáhala. 

Ne j vy Š š í s o u d zamítl žalobu o zaplacení zaopatřovacích po· 
žitků za dobu od 1. ledna 1920 do 23. března 1926. 
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Důvody: 

Dovolání opi'ené o dovolací důvody čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s., jest na
mířeno protí 'tomu, že přes námitku promlčení byly žalobkyni přisouzeny 
nedoplatky ~~op~tř9yac,ích poži!k~, jež jsou.'))očít~jíc _ o~ podání ~aloby 
nazpět starsl nez tnlete, Dovolam nelze upntl opravnem. Odvolacl soud 
nevyh~věl námitce promlčení, protože žalovaná pozůstalost dopisem ze 
dne 2. března 1925 nárok žalobkyně na zaopatřovací požitky (zákon čís. 
130/1921) se zpětnou platností uznala a protože, jak se dále v napade
ném rozsudku uvádí, žalobkyně se zaopatřovacích požitků u Státního po·· 
zemkového úřalu stále domáhala, tudíž se jich nevzdala, Dovolatelce 
jest přisvědčiti, že odvolací soud pochybil, nevyhověv námitce promlčení. 
Uznání přerušuje promlčení (§ 1497 obč. zák.), ale nebrání, by promlčení 
nezačalo znovu běžeti. Musíla proto žalobkyně, by nenastalo pro"11Ičení, 
v promlčecí lhůtě, započavši po uznání shledávaném v dopise ze dne 2. 
března 1925, svůj nárok u soudu uplatniti (§ 1497 obč. zák.). Promlčecí 
lhůta u služebních zaopatřovacích požitků, ježto požítky ty tvoří (srov
nej rozhodnutí čís. 1269,3719 a 8532 sb. n. s.) zadrženou část mzdy, 
která se po rozvázání služebního poměru dodatně vyplácí, číní pode 
§ 1486 obč. zák. tři léta, Zaloba byla však podána teprve 23. března 
1929 a jsou požitky z doby před 23. březnem 1926 promlčeny. Okolnost, 
že se žalobkyně domáhala požitků u Státního pozemkového úřadu, na 
věci nic nemění, neboť jen domáhání se jich u soudu mohlo (§ 1497 obč. 
zák.) promlčení přerušiti pokud se týče mu zabrániti. Ze zažalované 
částky 26.283 Kč 30 h na zadržených požitcích přísluší tedy žalobkyni 
jen 9.671 Kč 12 h, neboť tolík činí nepromlčené zaopatřovací požitky za 
dobu od 23. března 1926 do 31. března 1929, kdežto nárok na zaplacení 
další částky 16.612 Kč 18 h bylo z důvodu promlčení zamítnouti. 

čís. 11003. 

Uvedeno-li v žalobě, že se neopatrnosti zřizence (vrátného) stalo, Ž~ 
se věc ztratila, byl skutkově opodstatněn (§ 226 c. ř. s.) žalobni nárok 
i podle § 970 obč. zák. i podle § 1316 obč. zák. 

Lhůta § 970 b) (ohlašovací povinnost poškozeného) jest lhůtou pro
padnou. 

(Rozh. ze dne 18. září 1931, R II 203/31.) 

Žalobce byl ubytován v hotelu žalovaného. Zalobou, o nii tu jde, 
domáhal se žalobce na žalovaném zaplacení 700 Kč, tvrdě, že na jeho 
adresu byl doručen balíček, obsahující zlatý prsten s brilianty v ceně! 
700 Kč, že balíček ten vzal do uschování vrátný žalované a že se ne
opatrností vrátného stalo, že se balíček s prstenem ztratil. Pro c e sní 
s o n d p ľ v é s t o líc e uznal podle žaloby, O.cl vol a c í s o u d zru
šil napadený rozsudek a vrátíl věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravo
mocí, znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Zalující strana uplatňuje 
nárok ze smlouvy podle § 970 obč. zák, neopírajíc nárok i o ustanovení 
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§ 1316 obč. zák. jenž vyžaduje zavinění zaměstnance hostinského. Před
pokladem ručení' hostinského ze ,smlouvy je;;t ~odle §. 97? ~) obč,' zák;, 
že poškozený ihned bez prodlenr po n,abyte vedomo;;tI ,ucml ozna_~enr, 
jínak hostův nárok zanikne. Jedmou VYJlmku stanOVl zakon pro pnpad, 
byla-li věc hostinským samým převzata, čehož však v souzeném případě 
není. Řečené oznámení jest tedy nutným předpokladem nároku podle 
§ 970 obč. zák. a soud musí proto z úřadu přihlížeti k tomu, zda byl 
tento požadavek splněn čili nic, nejsa v tomto ohledu vázán námitkou 
strany. Jest ještě P?dotkn~uti, _že oznámení, ie~z~kon p!edpokládá,_a!:i 
nemůže býti nahrazeno hm, ze se hostmsky Jlnym zpusobem dovede! 
o skutečnosti, než oznámením učiněným mu hostem. Rozsudek se o tomto 
předpokladu ani nezmiňuje a řízení prvé stolice neposkytuje dostatečný 
podklad k řešení této otázky. Zalující udal ve svém přednesu jen, že vy
zval žalovanou stranu, by mu .škodu nahradila, avšak neuvádí, kdy se to 
stalo a jak svůj nárok odůvodnil proti hostinskému. 

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

Důvody: 

Jest při svědčiti rekursu v tom, že žalobce opřel svůj nárok v žalobě 
nejen o smlouvu uschovací podle § 970 a násl. obč. zák, nýbrž i o ručení 
žalované ze zavinění jejího zaměstnance, tedy o předpis § 1316 obč. zák.; 
neboť skutečně již v žalobě uvedl žalobce, že "neopatrností zřízence 
(vrátného) se stalo, .že balíček s prstenem se ztratil«, Tím vyhověl ža
lobce úplně požadavku § 226 c. ř. s., chtěl-li žalobní nárok opřiti též 
o ustanovení § 1316 obč. zák. Tvrdil-li neopatrnost zřízence žalované 
a z ní vzešlou škodu, stačí to k opodstatnění nároku podle § 1316 obč . 

. zák., jenž předpokládá škodu zřízencem hostínského na vnesené věci 
způsobenou a zavinění zřízence (§ 1294 obč. zák.), tedy aspoň nedosta
tek náležité pozornosti. Tvrdí-li tedy žalobce krom skutkových okolností 
zakládajících nárok podle § 970 obč, zák. i neopatrnost, tedy zavinění 
ve smyslu § 12940bč, zák., nelze říci, že neopodstatnil též nárok podle 
§ 1316 obč, zák., který se líší od nároku podle § 970 obč, zák. právě jen 
tím, že tuto jdeo nárok ex contracto, tam o nárok ex delicto. Uplatňoval 
tedy žaldbce žalobou nejen nárok podle § 970 obč. zák., nýbrž i nárok 
podle § 1316 obč. zák. a bylo proto podle § 182 c. ř. s. povinností prvého 
soudu, by se obíral s věcí s ohou hledisek. Prvý soud tak ovšem neučinil, 
maje nárok za plně opodstatněný podle § 9700bč. zák. Než jest odvola
címu soudu přisvědčití v tom, že soud prvé stolice měl se z moci úřadu 
zabývati i otázkou, zda žalobce učinil o ztrátě žalované straně oznámení 
po rozumu § 970 bl obč. zák., ježto jde tu o lhůtu propadnou (srov. 
zprávu komise panské sněmovny pro justiční věci) a k propadným lhů
tám jest přihlížeti z úřadu. Nemůže tedy rekurs míti úspěch a nelze roz
hodnouti jinak, než učinil soud odvolací, zrušiv rozsudek prvého soudu. 
Bude ovšem na soudu prvé stolice, by se obíral podle výsledku řešení 
v otázce, zda žalobce učinil zadost ohlašovací povinnosti podle § 970 b) 
obč. zák., po případě i nárokem podle § 1316 obč. zákona, neboť s to-
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hoto hlediska není věc k rozhodnutí zralá, ana není zjištěna "neopa
trnost« vrátného. Neboť v tomto směru zjistil první soud jen, že vrátný 
krabičku převzal a neodevzdal a že své povinnosti doručiti žalobci, ne
učinil zadost, což prvému soudci, an rozhodoval věc jen s hlediska 
§ 970 obč. zák. pomíjeje § 1316 téhož zákona, ovšem mohlo postačiti, 
není tím však zjištěno, zda tu byla neopatrnost, tedy zavinění, a v čem 
záleželo. 

čls. 11004. 

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čis. 111 sb. z. a n.). 

Byla-Ii zavedena v detailním obchodu jednotná cena značkového 
zbožl, jest v tom, že bylo zbožl nabízeno za cenu nižší, spatřovati pro
hřešení se proti dobrým mravům soutěže. 

(Rozh. ze dne 18. září 1931, Rv II 315/30.) 

Strany byly v obchodním spojení od května 1927 tak, že žalovaná 
odebírala od žalobkyně punčochy značky "Elite« po 310 Kč za tucet 
s 10% rabatem. Žalovaná prodávala punčochy buď ve velkém po 310 Kč 
tucet anebo v drobném po 32 Kč I pár. Žalobkyně, chtějíc upraviti ceny 
ve velkém i v drobném, poslala svým zákazníkům, mezi nimiž i žalo
vané firmě, dva cirkuláře ze dne I. srpna 1928, které stanovily, že od 
I. září 1928 bude činiti cena punčoch »Elite« ve velkém 270 Kč za jeden 
tucet a že grosisté dostanou 10% rabat, dále že cena punčoch v drob
ném prodeji bude 29 Kč za pár, s dodatkem, že se odběratelé objed
náním punčoch řečené značky zavazují tuto cenu v drobném obchodu 
dodržovati. Žalovaná měla tenkráte na skladě ještě asi 150-200 tuctů 
párú "Elite« punčoch z dřívějších objednávek, nakoupených ještě po 
310 Kč za tucet s 10 % rabatem. I žádala žalovaná žalobkyni dopisem 
ze dne 3. srpna 1928 o snížení nákupní ceny splatné před I. září, ale 
žalobkyně tuto žádost zamítla dopisem ze dne 6. srpna 1928, odvolavši 
se na to, že nové ceny vstoupí v platnost teprve od I. září 1928. V srpnu 
1928 dostavili se zástupci žalobkyně k žalované, kdež jednali o nových 
cenách punčoch "Elite«. Bylo výslovně mluveno o tom, že se cena 29 Kč 
za I pár pro drobný prodej vztahuje na všechny punčochy "Elite« bez 
ohledu na to, kdy byly dodány, tedy i na ty, které měla žalovaná na 
skladě, a že punčochy nesmějí býti prodávány levněji než po 29 Kč za 
pár. Ptoto žádala žalovaná bonifikaci na všechny pu,lčochy »Elite«, které 
měla na skla.dě. Zástupci žalobkyně slíbili jejím jménem dáti žalované 
bonifikaci fen, učiní-li žalovaná větší objednávku, 1000 až 2000 tuctů, 
s čímž žalovaná nesoJhlasila, takže k ujednání o bonifikaci mezi stra
nami nedošlo. Žalovaná »zavolala« dne 17. září 1928 zaslání dříve ob
jednaných punčoch, ale dne 9. října 1928 všechny staré objednávky 
stornovala a objednala nově "Elite« punčochy, jichž jí žalobkyně dodala 
podle faktury ze dne 10. října 1928 devět tuctů po 270 Kč s JO % ra
batem. Tyto punčochy prodala žalovaná ve velkéúl po 270 Kč za tucet. 
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Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalující strana na ~alované straně, 
by bylo uznáno právem, že žalovaná firma jest povinna zanechati nabí
zení a prodeje punčoch "Elite« pod stanovenou cenou 29 Kč za pár 
a že žalující firma jest oprávněna uveřejniti právoplatný rozsudek o tom 
bez důvodů v šestinedělní lhůtě a na útraty žalované firmy v deníku O. 
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. O ů vod y: Žalovaná nepopřela, že v časo
pisu O. dne 28. říj?a 192~ byl uveřejn~n .její inser.~\ "Elite pun~ochy 
26 Kč« a v žalobm odpovedl doznala, ze I po I. zafl 1928 prodavala 
punčochy »Elite« v drobném po 26 Kč pár a ž~ je !a~é inserát~ nabí: 
zela, majíc za to, že je k tomu oprávněna, pone,,-a~z slo .~ ~y~hzo~~c: 
prodej desortovaného zboží, které pocházelo z uzaverek ucmenych Jeste 
před cirkulářem žalobkyně, stan0.vícím pro detail cenu ~~ ~č. ~od!e ko
respondence stra~, jež byla.~znana za pravou, bylo, })lsteno, 7:.e zalab
kyně upozornila zalovanou JIZ dopisem ze dne 29. zafl 1928, ze nedo
držuje detailní cenu 29 Kč za pár punčoch "Elite«. DopiS t~t;. nechala 
žalovaná bez odpovědi. Při zaslání zboží fakturou ze dne 10. rlJna 1928 
upozornila ža~obkyně !~Iov~nou ~vlá~tní nálep~ou na hktuře, ~e pun
čochy "Elite« JSou zbozl znamkove a z: v drobt;em prodeJI cena J~dnoho 
páru těchto punčoch jest ustano::~?a zalobkym, pr~ celou, re.~ubhku na 
29 Kč a že tyto punčochy lacinep mkdo prod~yah nesml, J~t;.ak by se 
vydával v nebezpečí stihání pro nekalou soutez. pne 3~. ~llna 192~ 
dala žalobkyně dopsati svým právním zástupcem zalovane, ze proti n; 
podnikne potřebné kroky, nebude-li se držeti stanovené ceny pro drobny 
prodej. Žalovaná odpověděla na to svým zástupcem dne 7 .• lIsto~adu 
1928 že nemůže žalobkyni brániti, by nepodmkla kroky, Jez uzna za 
dobré. Dopisem ze dne 12. listopadu 1928 trvala žalobkyně na svém. 
Ve sporu jde o otázku zda byla žalovaná povinna podrobiti se cirku
lářům žalobkyně ze dne' I. srpna o zachování detailní ceny 29 Kč za flár 
"Elite« punčoch i pokud se týká punčoch, jež měla na skl~dě)iž pře~ 
I. srpnem, pokud se týče před I. září 1928, či ~da byla opravnen~.?abl
zeti, prodávati a dokonce inserovaÍl ty:o. pun~oc~y za ce~1U. mZ~I, po 
26 Kč za pár. Aby tato otázka mo~la by.t; sp~a,:ne zodpov:dena, Jes~ SI 
především uvědomiti že v souzenem pflpade slo o puncochy znacky 
»Elite«, tedy o zboží 'známkové. Jest lhostejno, zda ~nám~a »Elite« ?yli; 
známkou' chráněnou, čili nic. Jisto jest, že žalob kyne puncochy opatrene 
značkou "Elite« vyráběla po několik let, P?kud ~námo.aspo~ od rok,u 
li9:27, a že je také za stejnou cenu ve velkem svym odberatelum proda' 
vala. Dále jest jisto, že oběžníky ze dne I. srpna .1928 sta?ovlla )ako 
výrobkyně pro -řečené punčochy nové ceny, 270. K.c ve vel~em, 1. J. za 
tucet a 29 Kč za jeden pár pro .drobný prodej. Zalobkyne tut~.novou 
.cenu pro obchod v drobném proti dřívějším cenám stan?vila mzsl,. t. l
na 29 Kč za pár s tím, že každý obchod~ík" který, znaje .obsaJt cI~kli-
1:iřů žalobkyně ze dne I. srpna 1928, UClll1 u .zal?bkyne obJ~dnavku 

. punčoch »Elite«, již touto objednávko~ se zayazule, ze v.drobneu;. bude 
punčochy "Elite« prodávati po 29 Kc za par. K tomu zalobkyne lak~ 
\'Ýrobkyně punčo'Ch "Elite«' byla oprávněna, neboť tak zavázala SI 
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všechny, kdož u ní punčochy "Elite« objednali, k zachovávánL jednotné 
ceny v drobném prodeji, čímž zabránila nabízení punčoch za nižší centl. 
Stanovením ceny 29 Kč za pár chránila se žalobkyně před nekalou sou
těží. Stanovení této ceny nebylo na úkor spotřebitelú, neboť jest zdú
razniti, že žalobkyně cenu pro drobný prodej stanovila níže, než byla 
před tím. Snad by se dalo namítati, že tím byla vyřazena zdravákon:
kurence, která by mohla přinésti spotřebiteli ještě výhodnější cenu. 
Avšak není tornu tak, neboť s punčochami »E1ite« mohly soutěžiti pun
čochy jiných výrobcú nebo punčochy jinak známkované, kdežto spotře
bitel, který chtěl koupiti jen punčochy" Elite«, měl míti tu výhodu, že 
je mohl dostati v každém obchodu za touž cenu. Poněvadž žalovaná 
firma byla odběratelkou řečených punčoch od žalobkyně, byla povinna, 
obdrževši cirkuláře o ceně 29 Kč za pár punčoch "Elite« a objednavši 
9. října 1928 punčochy této značky, zachovati se podle cirkuláře a mo
dávati punčochy "Elite« v drobném po 29 Kč za pár. Poněvadž však 
žalovaná punčochy, které dne 9. října 1928 objednala a jež jí v počlu 
devíti tuctú byly dne 10. října 1928 žalobkyní zaslány, prodala ve vel
kém, jest otázka, zda se stanovená cena 29 Kč za pár vztahovala i na 
punčochy řečené značky, které měla žalovaná ještě na skladě z doby 
před vydáním cirkulářú. Svědeckými výpověďmi K-a a L-a jest proká
záno, že tito svědci se žalovanou o tom jednali, a že výslovně jí bylo 
řečeno, že se i na zboží jsoucí na skladě vztahují cirkuláře ze dne 
I. srpna. Než, i kdyby svědci to nepotvrdili, bylo by samozřejmé, že se 
nová cena vztahovala i na zboží z dřívějších objednávek, které žalovaná 
tehdy měla v počlu asi 150-200 párú na skladě. Neboť těžko by bylo 
kontrolovali, kdyby bylo lze prodávati zboží z dřívějších objednávek 
levněji nebo dráže, ze které objednávky zboží vlastně pochází, zda z dří
vější, či z nové po vydání cirkuláře; tak by se stalo, že by nikdy nebylo 
lze docíliti stejných cen v drobném prudeji. Žalovaná dobře o tom vě
děla, že v drobném má zachovávati cenu 29 Kč za pár. Že o tom věděla 
jest patrno z toho, že vyjednávala se svědky K-em a L-em, zastup cl 
žalobkyně, o bonifikaci za to, že bude museti prodávat zboží v drobném 
po 29 Kč, kdežto dříve je prodávala dráže a také je dráže nakoupila. 
Nezáleží tudíž na tom, zda jde o zboží nové, či zbytkové, či desortované, 
či přebrané. Žalobkyní stanovená cena pro drobný prodej platí i pro ta
kové zboží. Neboť, kdyby tornu tak nebylo, bylo by lze stanovenou cenu 
obcházeti tím, že by obchodníci vyprodávali zboží jako přebrané, kdyby 
chtěli jíti s cenou dolů. Jinak by se ov.šem věc měla, kdyby šlo o zboží 
vadné nebo zkažené; v tom případě by byla žalovaná oprávněna zboží 
prodávati pod stanovenou cenu, avšak byla by pJvinna tento důvod 
snížení ceny spotřebitelúm oznámiti. Jinak však nabízení a prodáváni 
zboží pod cenou stanovenou výrobcem jest nekalou soutěží. A tak 
i v souzel'ém případě jest míti za to, že žalovaná, obdrževši cirkulář 
o stanovení nové ceny, objednala punčochy »Elite« podle těchto nových 
cen a že se objednávkou tou zavázala prodávati zboží v drobném po 
29 Kč za pár, a to i punčochy "Elite«, které již, měla na skladě ~ doby 
dřívější. Ježto proti tomu jednala a nabízela, prodávala, ba i inserovala 
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punčochy "Elite« ze starých objednávek za ceny .nižší, po 26 Kč za 
pár dopustila se nekalé soutěže (§ I zákona ze dne 15. července 1927, 
čís.' 111 sb. z. a n.). Žalovaná nemúže se omlouvati, že z těchto obchodů 
neměla zisk a že zisk ve formě snížení ceny ponechávala spotřebitelúm. 
Neboť, odebírajíc punčochy "Elite« od žalobkyně Ve velkém, dostávala 
od ní 10% rabat. Když pak je prodávala laciněji než po 29 Kč za pár, 
soutěžila nekale nejen s těmi, kdož je v drobném nakupovali a tedy 
10% rabatu nedostali, nýbrž hlavně se žalobkyní, jíž stanovenou cenu 
snižovala. Ještě více poškodila žalovaná žalobkvni tím, že punčochy 
"Elile«, pro něž žalobkyně stanovila cenu 29 Kč za pár pro drobný 
prodej, nabí~ela. v~řejni' inserátem v ~ovinách p~ 26 Kč. za pár. V tom 
smyslu vyzlllva I uvaha Dr. Karla Skaly, Unterbleten bel Markenwaren, 
uveřejněná v 3. a 4. čísle ,ročníku. I!. (1929) časopis~ SchaHen und 
Wettbewerb. Spisovatel prav!: ,>Der Handler, der dle Prelse bel Marken
waren nnlerbielet, hat sich gegen das Oesetz gegen unlanteren Wett
bewerb vergangen . . .. Ein Orossnandler .oer sich einen Engross Ein
kaufsrabatt gewahren lasst und dann die Ware selbst in Detail unter
bietet, han delt unlauter sowohl gegen seinen l.ieleranten als auch ge
lreniiber den ubrigen Detailisten als Konkurrenten, denen er je/zt unlau .. 
tere Konkurenz macht, indem er ihnen gegenuber einen Konkurenzvor
sprung um den Raba!tabzug h~t ... ' D~r Hinweis auf den Konsumenten 
pflegt nur eine blosse Ausre1e zu sem. In \'{!'rkhchkell verfolgt der 
Unterbieter seine pers5nlichen lnteressen, das Bestreben, dle Kund
schaften der Konkurrenten an sich zn zíehen. Er kann leicht fur den 
Konsumenten Prasente machen, wenn dies nicht aus seiner Tasche geM, 
sondern aus der Tasche seines Lieferanten (Rabatt) . .. Ein besonders 
verwerfliches Beginn ist das oHentliche Unterbieten von Markenwaren, 
nament1ich, mittels. der Zeitungsinserierung... Oas Zirkulare des Er
zeu"ers das den neuen Preis im Detail festsetzt, gilt von einem be
'stin';'mte~Tage fUr alle Ware ohne Unterschied, ob es sieh um eine Ware 
handelt die vor der oder nach der im Zirkulare bestimmten Zeit einge
kauft v;urde. Es kann desbaJb eine Ausnahme von der Oebundenheil 
der Preise auch nich! hinsicht1ich der sogenannten ausgeklaublen Warl' 
zugelassen werden ... Anders wiire es allerdings, wenn derartige uber
klaubte \Vare irgendwie fehlerhaft, verdorben, abgelegen und dg!. 
ware. In einem solehen F alle muss jedoch der Handler den Orund der 
Herabsetzung des Freises. den Konsumenten ausdriicklich mitteilen.« 
Z těchto úvah plyne, že jest mylný názor žalované, že se cirkuláře ze 
dne 1. srpna 1928 nevztahovaly na jeH desortovaný sklad punčoch 
"Elite«. Zalovaná sama ani netvrdila, tím méně dokázala, že tyto de
sortované punčochy byly vadné, zkažené, proleželé a pod. Ani neuvedla, 
že tyto punčochy z toho dúvodu za lacinější cenu nabízela a prodávala. 
Ani v inserátu uveřejněném v O. ze dne 28. října 1928 neuvedla, proč 
nabízí punčochy "Elite« po 26 Kč, t. j. o 3 Kč laciněji, než žalobkyně 
stanovila. Poněvadž se žalovaná v hospodářském styku dostala v rozpor 
s dobrými mravy soutěže vylíčeným a prokázaným počínáním, které 
bylo zpúsobilé poškoditi žalobkyni jako soutěžitele, bylo žalobě vyho> 
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věti a žalované uložiti, by zanechala nabízení i v obchodě i v novinách 
a prodeje punčoch »EHte" pod stanovenou cenu 29 Kč za pár (§ I cit. 
zák.). Rovněž bylo vyhověno žalobní prosbě, pokud se týká uveřejnění 
právoplatného rozsudku (§ 18 cit. zák.). 

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

Důvody: 

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc správně. Jde ,přede
vším o to, zda punčochy» Elile« jsou značkovým zbožím pro něž platí 
jednotná kupní cena. Odvolatelka praví správně, že tuto ~Iastnost zboží 
jest posouditi podle zjištění nutných náležitostí. Tento předpoklad jest 
sQlněn. ? dopi~ů j: patrn?, že obě .stranv užívaly' pro sporný druh zboží 
dusledne oznacem »Puncochy Ehte« (Ehtestrumpfe«) označení toho 
užila žalovaná i v insertu i trestním oznámení, ozn~čení toho bvlo 
použito v novinářských článcích, užívají ho obchodní a živnostenšké 
komory a užívají ho obě stranv souzeného sporu, zejména činí tak ža-, 
lovaná sama v odpovědi na žalobu i v dalším svém přednesu a ve svých 
podáních. Již z tohQ jest usouditi, že jde o určitý druh zboží punčoch 
vedených v obchodě pod značkou »Elite« a tím dostatečně se' odlišující 
od jiných druhů punčoch, tudíž o druh tímto označením jako značkou 
přesně určený. Další náležitosti zboží takto značeného vyplývají ze sku
tečností, jež zjistil soud prvé stolice hned na počátku důvodů svého 
rozsudku jako nesporný přednes stran. Stačí poukaz k tomu že žalovaná 
odebírala od žalobkyně od května 1927 punčochy »Elite'/ že se v de
tailním obchodu utvořila cena 32 Kč za pár, ač nebyla vždy přesně do
.držována, že žalobkyně chtěla cenu upraviti a poslala svým zákazníkům 
cirkuláře, podle nichž jednotná cena punčoch těch v detailním prodeji 
měla činiti 29 Kč za pár, že cirkuláře ty obdržela i žalovaná firma. Uči
nila tudíž žalobkyně vše, by byla splněna další náležitost značkového 
zboží, t. j. by zavedena byla jednotná cena v detailním obchodu, a zá
leželo jen na jejích odběratelích, by se podle toho zachovali. K zavedení 
jednotné ceny postačilo zaslání oběžníků, aniž bylo třeba reversu, sta
čila vědomost zákazníků a tudíž i vědomost žalované o úmyslu zalob
kynč upraviti jednotnou cenu v detailním prodeji, jak se ostatně již před 
tím utvořila. K tomu dostačil, pakliže žalovaná nedostala skutečně 
i druhý oběžník, ač to nelze předpokládati, an opak nebyl výslovně ani 
tvrzen ani zjištěn, prvý oběžník, neboť i v něm se poukazuje na konci 
na předepsanou jednotnou cenu 29 Kč, takže není třeba dále se zabý
vati nedostatkem přímého zjištění, zda žalovaná dostala i druhý oběžník. 
Nezáleží ani na tom, že původní detailní cena 32 Kč nebyla všady přesně' 
zachovávána, neboť právě toho mělo býti dosaženo úpravou cen, oběž
níky. Dovolatelka má pravdu v tom, že není žalováno ze smlouvy, a není 
třeba obírati se otázkou, jaký závazek převzala žalovaná přijetím oběž
níku a dodatnou objednávkou. Jde jen o to, zda se žalovaná, nabízejíc 
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punčocby "Elite« za cenU nižší než 29 Kč, prohřešila proti dobrým mra
vům soutěže. To se skutečně stalo. Již z prvého oběžníku seznala žalo
vaná, že žalobkyně zavádí jednotnou kupní cenu i pro detailní prodej. 
Ze šlo o oběžník zaslaný všem odběratelům žalující firmy, o tom ne
mohla žalovaná býti na pochybách, hledíc k jeho formě a obsahu. Za
lovaná zmínila se sice o oběžníku tom v dopise ze dne 3. srpna 1928, 
ale neodporovala mu, neupozornila žalobkyni, že má starší zásoby pun
čoch »Elite« na skladě, že necbce zachovávati ceny jí oznámené buď 
vůbec aneb aspoň pro starší zásoby. Zalovaná objednala dokonce po 
dojití oběžníku od žalobkyně větší množství punčoch " Elite«, ale ani 
to jí nevadilo, by v insertu velice nápadným způsobem neuvedla: »EHte 
punčochy 26 Kč«. Nápadně vyznačený způsob této nabídky svědčí 
o úmyslnosti a je proto rozhodnou skutečností při právním posouzení 
věci. Nezáleží na tom, že šlo o jediný insert, neboť zákon nerozeznává 
po této stránce, naproti tomu však padá na váhu, že insert vyšel ve 
slavnostním čísle časopisu ze dne 28. října 1928. Kdyby si všichni zá
kazníci žalující firmy počínali tak, jako žalovaná firma, bylo by zne
možněno utvořiti jednotnou kupní cenu a nedalo by se nikdy mluviti 
o zboží značkovém po stránce jednotné kupní ceny. Takovým způsobem 
mělo žalobkyni býti zabráněno v úpravě cen, jež již před tím byly, aspořt 
z největší části, jednotné. Zalované nešlo o zájmy veškerenstva, o sní
žení cen životních potřeb, pro tuto domněnku není nejmenšího důvodu, 
jí inohlo jíti nejspíše o obcbodnický zisk, neboť mohla předpokládati, 
že zvýšeným odběrem zboží laciněji nabízeného, než jest jinde ke koupi, 
bude daleko vyvážena újma z lacinější nabídky. To mohlo se ovšem 
státi především na škodu žalobkyně jako výrobce a tím soutěžitele (§ 46 
zákona o nek. sou!.), neboť mělo by za následek, že přestali by od ža
lobkyně odebírati punčochy »Elite« (ne-li také jiné zboží) jiní prodá
vači, kteří zachovávali stanovené výšší ceny a tím pozbyli kupců, kteří 

. totéž zboží mohli dostati od žalované za nižší cenu. Námitkou, že šlo 
o zboží desortované, o výprodej desortovaných zbytků, není se třeba 
zabývati již proto, že nebylo na to v insertu poukázáno a že byly v něm 
nabízeny punčochy» EHte« tak nápadně, že nemohl to nikdo ani před
pokládati. Není proto třeba řešiti otázku, zda nabízení zboží skutečně 
desortovaného za nižší než jednotné ceny přestalo by býti nekalou sou
těží. Zalovaná nabízela punčochy» Elite« bez bližšího označení a příliš 
nápadně po 26 Kč a ·to samo o sobě stačí k pojmu nekalé soutěže podle 
§ 1 zákona, neboť již takové nabízení musilo přivoditi nepHznivé účinky 
pro soutěžitele, především pro žalobkyni. Tím jsou vyřízeny všecky 
ostatní vývody' dovolatelčiny, opřené o vlastnost nabízeného zboží a 
přihlížejíc ke smluvnímu poměru stran, jenž jest bez významu pro roz
hodnutí sporu. Vylíčenou nabídkou v novinách oprávněna jest žalobní 
prosba, pokud podle ní žalovaná má býti odsouzena, by zanechala i pro
deje punčoch »Elite« pod stanovenou cenou 29 Kč, neboť není pochyb
nosti o tom, že žalovaná zamýšlela prodávati punčochy ty za nabízenou 
cenu 26 Kč, byť i nebylo výslovně tvrzeno a zjištěno, že je za cenu tu 
skutečně prodávala. 
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čís. 11005. 

Došla-li zásilka s rekursem, opatřená jen povšechoou adresou »kraj
ský soud v Praze« ke irrajskému soudu trestnlmu v Praze, jimž pak byla 
zaslána příslušnému krajskému soudu civilnímu v Praze, kam došla 
o den později, než by byla došla, kdyby byla správně adresována, čítá 
se tento den do rekufsní lhůty. 

(Rozh. ze dne 19. září 1931, R 1329/31.) 

s o udp r v é s t o I i c e (krajský soud civilní v Praze) zamítl návrh 
na povolení prozatímního opatření. Rek u r sní s o u d odmítl rekurs 
jako opozděný. D ů vod y: Podle §§ 402 a 65 ex. ř. jest lhůta ke stíž
nosti do usnesení v řízení o prozatímních opatření osm dní od doručení 
usnesení. Napadené usnesení bylo zástupci žalující strany doručeno dne 
21. listopadu 1930 a uplynula lhůta ke stížnosti dnem 29. listopadu 1930. 
Stížnost žalující strany došla na soud až 2. prosince byvši podána na 
poštu dne 1. prosince 1930 tedy až po projití rekursní lhůty a byla podle 
ustanovení § 526 c. ř. s. jako opozděná odmítnuta. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu do odmítacího usnesení re
kursního soudu. 

Důvody: 

Podle § 520 c. ř. s. jest rekurs podati u soudu, jehož usnesení se na
padá, čímž rozuměti jest podle § 528 prvý odstavec c. ř. s. soud první 
stolice. Jako soud prvé stolice zakročil v této věci krajský soud civilní 
v Praze, jakž zřejmo z usnesení ze dne 8. listopadu 1930, jež opatřeno 
jest též razítkem tohoto soudu. Měl tedy právní zástupce ohrožené strany 
adresovati rekurs proti usnesení první stolice na krajský soud civilní. 
v Praze. Bližšího označení tohoto soudu jako soudu "civilního« měl po
užíti tím spíše, any jsou v Praze tři krajské soudy, civilní, obchodní a 
trestní, což zajisté právnímu zástupci jest a musí býti známo, a bylo to
holo bližšího označení tím spíše potřebí, an rekurs byl podán na pDštu: 
v poslední den lhůly a, měl-li dojíti na příslušný soud včas, bylo přesné 
podání adresy nutné. Zástupce navrhovatelú se však tak nezachoval, 
nýbrž adresovati dal poštovní zásilku obsahující rekurs pod neúplnou 
adresou "Krajský soud v Praze«, bez přičinění bližšího označení jako 
soud "civilní". Následkem této neúplnosti adresy dodala pošta zásilku 
krajskému soudu "trestnímu« v Praze, dne I. prosince 1930 a hyla pak 
zásilka teprve odtud předána krajskému s01Jdu civilnímu v Praze dne 
2. prosince 1930. Nebyla tudíž poštovní zásilka obsahující rekurs n2-
vrhovatelů podána na poštu dne 1. prosince 1930. nýbrž dne 29. listo
padu J 930. avšak byla podána na poštu s neúplnou adresou prvního 
soudu. čímž bvlo zaviněno, že nedošla na tento soud poštou dne 1. pro
since 1930, nýbrž až teprve 2. prosince 1930, byvši mU předána kraj· 
ským soudem trestním v Praze. Došla tedy na první soud následkem ne-
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úplné adresy. o ~~n .I;ozději, než by byla do~la poštou, kdyby byla správně 
adresována. Neclta]l-h se dny dopravy postou (§ 89 zak. o org. soud.), 
jest na věc pohlížeti tak j~k? by rekur~ byl došel ~ prvnímu soudu dn~ 
30. listopadu 1930, na miste dne 29. hstopadu 19,,0, kdy byl posledm 
den rekursní lhůty. Došel tedy rekurs opozděně. 

čís. 11006. 

Nejde o zahájenou rozepři (§ ~32 c. ř. s:), b~I-1i v řJze~~ o ~ai,::bě 
dříve podané zrušen rozsudek prveho soudu 1 s predchoz~m rtzenun pO
čínajíc doručenim žaloby a žaloba nebyla dosud žalovan?mu znovu do-
ručena. 

(Rozh. ze dne 19. září 1931, R I 571/31.) 

Proti žalobě zadané na okresním soudě ve V. (číslo spisů C 274/30) 
namítl žalovaný, že o téže věci byl zahájen spor u o~res~lho soudu.,:, S; 
pod čís. C 120/29. S o udp r v é s t o I i c e vyho~el n~mltce zah<;len~ 
rozepře a odmítl žalobu. Rek u r sní s o u d zamlt1 namilku z.aha]ene 
rozepře. D ů vod y: Stížnost jest odůvodněn~: P,odle ustanovem § 2:2 
c. ř. s. nastane právní zahájení rozepře (zaha]em< SPO!u) teprve do~:,ce: 
ním žaloby žalovanému; zahájení s?oru ,má< v zápet.l, ~e, pokud zahayn~ 
trvá nesmí bYti o témže nároku am u tehoz am u ]llleho soudu pravm 
roz;pře provědena. Podání žaloby o sobě nezakládá ještě práyt;í zahá
jení rozepře. Ze spisů okresního soudu v S. C 120/29 a ze SpiSU okres: 
ního soudu ve V. C 274/30 jest zřejmo, že jde o týž nárok, než nem 
dúvodu by se nesmělo jednati o vzneseném nároku u okresního soudu 
ve V., debat' ve sporu u okresního soudu v S. vedeném pod ~ís. C 120/29 
byl usnesením okresního soudu v T. j3'ko soudu .od~olaC1~o<!e ~n.e 4. 

. února 1930 zrušen nejen rozsudek prvmho soudu, nybyz I cele nzem ]~ml~ 
předcházející počínajíc doručením žaloby; usnesem to I}abylo prav~l 
moci žaloba není ještě dodnes žalovanému doručena a nem proto rozepre 
u ok~esního soudu v S: !) žalobě podané pod čís. C 120/29, právně zahá
jena a nevadí tudíž tento spor tomu, by se ve sporu u okresního soudu 
ve V. právně zahájeném pro týž nárok pod čís. C 274/30 nemohloied; 
nati a jest tudíž námitka zahájeného sporu neodůvodněna a napadene 
usnesení, které jí vyhovělo il z důvodu toho žalobu odmítlo, odporuje zá
konu a právem proto žalobce vytýká mu v rekursu nesprávné právní po
souzení věci. 

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

Dúvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávněnost, neboť napadené usne
sení rekursního soudu odpovídá i stavu věci i zákonu a vývody dovola
cího rekursu nebyly vyvráceny správné jeho dúvody, na něž se pouka
zuje. Nevadí, že žalovaný mézitím nabyl zletilosti, ano doručení žaloby 
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bylo soudem odvolacím zrušeno a žaloba ~alovanému, I}yní zletilém?, 
znoVu doručena nebyla a proto spor, o ktery jde u okresmho soudu V S., 
zahájen není. Nebylo proto dovolacímu rekursu vyhověno. 

Čís. 11007. 

Vymáhající věřitel, jemuž byl nárok na zřízení věna přikázán k vy
bráni, jest oprávněn uplatňovati tento nárok v nesporném řízení. 

Nespornému soudci nelze tu rozhodovati o tom, zda nárok na zří
zeni věna jest zabavitelným čili nic. O tom by mohl rozhodovati jen 
exekuční soud. 

Vzniká nárok na zřízení věna již sňatkem, či teprve žádostí o zřízení 
věna? 

(Rozh. ze dne 19. září 1931, Rl 589/31.) 

K vydobytí peněžité pohledávky za Terezii M-ovou byla povolena 
vymáhajícímu věřiteli exekuce zabavením a přikázáním nároku příSluše
jícího dlužnicí proti jejímu otci Josefu M-oví na zřízení věna. Vymáhající 
věřitel navrhl pak na soudě, by bylo poddlužníku Josefu M-ovi uloženo 
zříditi Terezii M-ové věno v přiměřené výši. S o udp r v é s t o I i c e 
sprostil Josefa M-a z povinnosti zříditi Terezii M-ové věno. Rek u r sní 
s o u d zrušil napadené usnesení a poukázal· vymáhajícího věřitele na po
řad práva. 

N e j v y ,š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a uložil mu, 
by vyřídil rekurs věcně. 

Důvody: 

Věc se má takto: 1. Věc před o k r e sní m s o ude m v A. j a k o 
s o ude II e x e k u ční m. Na základě rozsudku tohoto soudu ze dne 
22. září 1930 byla firmě O. pro pohledávku 530 Kč povolena usnesením 
téhož soudu ze dne 23. února 1931 orotí dlužnici Terezii M-ové exekuce 
zabavením a přikázáním k vybrání" nároku příslušejícího dlužnici proti 
jejímu otci Josefu M-ovi na zřízení věna. ll. Věc před o k re sní m 
soudem v T. jako soudem nesporného řízení. Věři
telka firma O. podala u tohoto soudu návrh, by bylo uloženo poddluž
níku Josefu M-ovi zříditi dlužnici, dceři Terezii M-ové, věno V přimě
řené výši. Okresní soud po šetření sprosiil pOddlužníka Josefa M-a z po
vinnosti zříditi věno, protože prý není s to, by věno zřídil a protože se 
na to odvolává. To jest tedy vyřízením z důvodu věcného (§ 1221 obč. 
zák.). Rekursu vymáhající věřitelky firmy O., podanému rovněž z důvodů 
věcných, nevyhověl krajský soud jako soud rekursn!, zároveň však zrušil 
usnesení prvého soudu a odkázal věřitelku firmu O. na pořad práva, 
ježto prý podle ,~ 308 ex. ř. musí se každý zabavený nárok vymáhati na 
poddlužníku žalobou. Věřitelka firma O. žádá dovolacím rekursem, by 
rozhodnutí rekursního soudu bylo zrušeno a mu nařízeno, by rozhodl ve 
věci samé (tedy v řízení nesporném) o návrhu na zřízení věna. Jde tedy 
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rozhodnutí rozporu mezi nižšími stolicemi v otázce, zda má místo řízení 
~esporné, či sporné. V tom s1pěru jest ~vážiti~ ~e §o I ~21 obč. zák. pt~de: 
psal pro vyšetření majetkovych pomeru rodlcu, dulezltych pro vymerelll 
výše věna zvláštní od řízení sporného odchylný způsob postupu a že 
tudíž rodičové nevěsty mají na to nárok, by se proti ním nepostupovalo 
podle přísných pravidel civilního soudního řádu, nýbrž v řízení mimo
sporném. Tomu pe~~ ~a zá~~du, že ust~novení § 3?8 ex. ř. mlu,::í o žalob
ním právu vymaha]1clho ventele, nebot ustanovelll to ma na zreteh oby
čejné případy, v}1Ích~ jest postup,ovati pořadem. práva. T!!ll n~ní yšak 
vyloučen pořad nzelll ml,mOSr~rn~?O ta!ll, k~e zakon tO,to ~lzem ,p~ede
psal, jako zde. Tu i ,vY,mahajlCI ventel, je;nuz byl takovy n~rok pn~,azap 
k vybrání a jenž prave podle § 308 ex. r. vystupuje jen Jako jeJI za
stupce použíti může jen téhož způsobu řízení jako ona, tedy řízení ne
sporného. podobně odkázal § I zákona ze dne 15. října 1925, čís. 217 Sb. 
v provedení § 105 úst. listiny nároky tam uvedené na pořad práva, avšak 
s výhradou, že tam, kde nesporné řízení v zákoně předepsáno, má býti 
nárok uplatňován předepsaným řízením nesporným. Neprávem proto po
ukázal rekursní soud vymáhající věřitelku na pořad práva. Bylo proto 
zrušiti napadené usnesení a poukázati rekursní soud, by rekurs věcně 
vyřídil, nepřihlížeje na dále k svému odchylnému právnímu názoru co 
do způsobu řízení, jehož jest použíti. Otázku, zda jest nárok manželky 
na zřízení věna zabavitelným čili nic, kterou již řešil bývalý nejvyšší 
soud v rozhodnutí čís. 1868 úřed. sbírky, nelze tu rozhodovati; o ní by 
riIOhl rozhodnouti podle § 39 čís. 2 ex. ř. jen soud exekuční sub I. uve
dený pořadem stolic, a to podle předposledního odstavce citovaného § 
i z úřadu, nikoli nesporný soud sub I I. uvedený a tedy ani vyšší stolice 
v pořadí tohoto řízení nesporného, ježto příslušnost exekučního soudu 
jest výlučná (§ 51 ex. ř.) a bylo by zmatečností (§ 78 ex. ř., § 514 druhý 
odstavec a § 477 čís. 3c. ř. s.), kdyby o otázce té rozhodl nespoo:ny 
soudce. Nicméně jest ještě otázka jiná, otázka nejen zabavitelnosti, nýbrž 
přímo jsoucnosti nároku, kterou ovšem musí řešiti soud, jenž podle § 308 
ex. Ť. o něm uznává, zde tedy nesporný soudce, neboť musí rozhodnouti, 
zda tu nárok již je, zda již vznikl, čili nic, zda jej tedy přiznává, čili nic. 
A tu musí uvážiti, zda podle § 1220 obč. zák., jenž mluví o dceřině žá-
dosti o věno, vzniká nárok na zřízení a vyplacení věna i tehdy, když 
dcera nežádala ještě za jeho zřízení, tedy vzníká-li již sňatkem dcery, 
či teprve vznesením její žádosti (srv. stejnou "žádost« při nároku na 
bolestné podle § 1325 obč. zák. a judikát čís. 204 bývalého nejvyššího 
vídeňského soudu); a sluší uvážiti, že, byl-li by tu nárok i bez žádosti, 
musil by také býti předmětem pozůstalosti, zemřela-li by dcera ještě 
před vznesením žádostí. Bylo-li by uznáno, že žádost jest podmínkou 
nároku, musila by se otázka, zda podmínka nastala, vyšetřiti i tehdy, 
když by otec byl majetkově způsobilým věno zříditi. Na to bylo upo
zorniti. 

čis. 11008. 

Na práva kupitele z kupni smlouvy, při níž si prodatel, odevzdav věc 
kupiteli, vyhradil k prodané věci vlastnické právo až do zaplaceni kupnl 
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ceny nelze vésti exekuci podle § 325 ex. ř., nýbrž podle §§ 331 a násl. 
ex I Povolení exekuce zabavením těchto práv nevadí, že v návrhu na 
pdvoiení exekuce nebylo uvedeno, kdo a kdy zaplatí zbytek kupní ceny, 
po jehož zaplacení mělo dojíti k převodu vlastnického práva. 

Nárok povinného na devinkulaci spořitelní vkladní knížky dané jako 
kauce třeti osobě není nárokem majíclm majetkovou hodnotu a nárokem 
zpeněžitelným; nehodi se proto za předmět exekuce pro peněžitou po
hledávku. 

(Rozh. ze dne 19. září 1931, Rl 724/31.) 

K vydobytí pet;ěžité ~o~ledávk~ navrhl vyn:áh,;jící věři~el povolení 
exekuce 1. zabavemm dluzmkova naroku proh fIrme P. na prevod vlast
nického práva k elektrickému klavíru a k hudebním kotoučům po zapla
cení zbytku kupní ceny 2. zabavením práva na devinkulaci dlužníkovy 
spořiteli1Í vkladní knížky, kterýžto vklad byl ve prospěch poddlužnice 
Anny Sch-ové vinkulován jako kauce. S o udp r v é s tol i c e exe
kuce povolil rek u r sní s o tl d exekuční návrhy zamítl. D ů vod y: 
Především jde o zabavení nároku, který přísluší straně povinné proti 
firmě P. na převod vlastnického práva k elektrickému klavíru a dv,,;ce~i . 
hudebním kotoučům po zaplacení zbytku kupní ceny. Z toho vyplyva, 
že poddlužnice prodala straně povinné klavír na splátky, dala jí ho do 
užívání a vyhradila si až do úplného zaplacení právo vlastnické. Avšak 
exekuci na právo vlastnické nebo na jednotlivá oprávnění práva toho 
zákon nezná nýbrž jen exekuci na věc samu. Má-li tedy býti věc dluž
níku teprve ~ydána (tu jeho vlastnické právo uvolněno), jest vésti e~e
kuci na nárok na vydání věci, by mohla býti vykonána exekuce na vee., 
(Neumaunův komentář k § 330 ex. ř.) Návrh jest, i n~určitý, neuváděj~? 
zda chce vymáhající věřitel zbytek kupní ceny sam Ihned doplahh, Cl 
zda má tak učiniti strana povinná ve lhůtách, které jí byly původně 
povoleny, 

Dále jde o exekuci zabavením práva na devinkulaci dlužníkovy spo
řitelní vkladní knížky na 10.000 Kč! kterýžto vklad byl ve p:.ospě;,h P~
dlužnice Anny Sch-ové vinkulován jako kauce. Exekuce na jmaka prava 
majetková podle § 330 ~~: ,ř. týká se p~áv !"ajetkovýc~, jež nenálež:j~ 
ani k pohledávkám penezltym, am k narokum na vydam neb~ pl~em 
hmotných věcí, a předpoklad~m příp1!stno.:',ti exek~ce na tato p;ava jest, 
že jsou zcizitelná neb alespon pn nejmenSlm se zretelem na vykon zpe
něžitelná. S tOh.oto hlediska vymykají se exekuci všechna svou povahou 
nejvýše osobní práva, i když nějaký prospěch majetkový pro dotyčného 
mají, pokud jich výkon nemůže ~ýt! přenechán j!nSmu. (N;um':.~nův 
komentář k cit. paragrafu.) Ku pra~um ,~ovahy prave, uvede,ne pat~: n~
sporně nárok na devinkulaci vkl~dm ~n~zky Spa!lte!?li je~~z zpenezem, 
i kdyby skutečně existoval, nem mazne. VymahajlCl ventel se nedo
máhá exekuce zabavenim kauce samé, takže návrh exekuční tak, jak byl 
podán a povolení exekuce návrhu tomu vyhovující míjí se s účelem 
exekuce, to jest s uspokojením vymáhaného nároku, 
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Ne j vy šš í s o u d co do exekučního návrhu 1. obnovil usnesení 
prvého soudu, co do exekučního návrhu 2. napadené usnesení potvrdil. 

Důvody: 

Otázku zda a jak lze vésti exekuci na kupitelova práva z kupní 
smlouvy, při níž si prodatel, odevzdav ~ěc kupi!e~i! vyhradil, k p,~odané 
věci vlastnické právo do zaplacení trhove ceny, resll tento ne]vyssl soud 
v rozhodnutí čís. 7174 sb. n. s. a dospěl z úvah tam blíže uvedených, 
na něž se odkazuje, k závěru, že na taková práva nelze vésti exekuci 
podle § 325 ex. ř., že však má u nich místo exekuce podle §§ 331 a násl. 
ex. ř. V projednávaném případě jde o exekuci na kupitelův nár?k ,na 
převod vlastnictví k yěci k~upené s výhra~ou p~odatelov~, vlastmckeho 
práva až do zaplaceil! kupil! ceny. Jde tudlZ o pravo, na nez podle toho, 
co bylo řečeno, jest exekuce podle § 331 ex. ř. možná. opačný názor 
rekursního soudu neobstojí. Exekuční návrh podle § 331 ex. ř, má podle 
ustanovení tohoto § obsahovati návrh vymáhajícího věřitele na vydání 
příkazu dlužníkovi, by ~~ zdr!,el, ~šelikého ?a~lá~ání ,s práve~, tvoříc!~ 
předmět exekuce, po pnpa~e tez na vyd~nr, zapovedl os?be k pinem 
povinné, by neplnrla dl1!zm~ovL Exe~ucnr navrh dovolaclho ,rekurenta 
po této stránce vyhovuje predplsu zakona, Nebylo proto zavady, by 
exekučnímu návrhu, pokud zněl na zabavení nároku ad 1. nebylo vy
hověno. Co se toho týče, že v návrhu nebylo uvedeno, kdo a kdy za
platí zbytek kupní ceny, po jehož zaplacení mělo k převodu vlastnické~o 
práva dojíti, neprávem v tom spatřoval rekursní soud nedostatek na
vrhu, pro který žádané zabavení nelze povoliti. Otázka zaplacení zbytku _ 
trhové ceny jako předpokladu převodu vlastnického práva ,přijde na 
přetřes teprve pří zpeněžení zabaveného nároku a proto zahm, pokud 

. jde o zabavení, na tom, kdo a kdy zbytek trhové ceny zaplatí, nesejde, 
pokud se týče nedostatek patřičného návrhu v tom směru není na zá
vadu povolení exekuce. Rekursní soud, změniv usnesení prvního soudu 
a zamítnuv návrh na povolení exekuce ad i" pochybil. 

Nebylo však lze přiznati oprávnění dovolacímu rekursu, pokud smě
řuje proti tomu, že rekursní soud zamítl návrh na povolení exekuce na 
nárok povinné na devinkulaci spořitelní vkladní knížky na 10.000 Kč, 
dané jako kauce Anně Sch-ové. Zamítnutí to je opodstatněno tím, že 
nejde, jak správně rekursrtí soud uvedl.a blíže dovodil, o nárok mající 
majetkovou hodnotu a o nárok zpeněžitelný: Takový nárok se za před
mět exekuce pro peněžitou pohledávku nehodí (sb. n. s. čís. 4199, 5908, 
6162, 10.158, i0.453 ó. jiné). Povolení exekuce na nár.ok ad 2. bylo ode
přeno právem. 

Čís. 11009. 

Při odhadu (k účelům poplatkovým) domu se starými nezvýšenými 
činžemi jest vyšetřiti wdle hodnoty stavební (pozemkove) a výnosové 
i hodnotu prodejnl, totiž cenu, jež se v téže krajině za pOdobné činžovní 
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domy skutečně platila a v níž dojde výrazu vliv, jejž měla skutečně na 
ceny činžovních domů okolnost, že předpisy o ochraně nájemnlků byly 
jen přechodného rázu. 

(Rozh. ze dne 19. září 1931, Rl 751/31.) 

V řízení o odhadu domu k poplatkovým účelům stanovil s o u d 
p r v é s t o I i c e hodnotu domu v době zcizení arithmetickým průmě· 
rem z hodnoty stavební a z hodnoty výnosové. Rek u r sní s o u d 
zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, doplně řízení, znovu 
rozhodl. D ů vod y: Stížnost správně poukazuje k tomu, že jde o odhad 
domu se starými nezvýšenými činžemi. Poněvadž cena výnosová byla 
zjišťována, nebylo lze vzíti za základ činži skutečně placenou, nýbrž 
činži, která by byla v rozhodné době, 28. září 1926, placena, kdyby byly 
místnosti volně pronajaty nájemníkům bez ohledu na obmezení podle 
zákona o ochraně nájemníků. Zjištění podle kapitalisovaného výtěžku 
činžovního jest bezpečně možné jen za pravidelných poměrů, kde výše 
nájemného není podvázána mimořádnými bytovými zákony. Podle § 16 
odhad. řádu má sice býti provedeno při staveních podrobených domovní 
dani činžovní dvojí ocenění, jednak podle kapitalisovaného výtěžku čin· 
žovního, jednak podle hodnoty pozemkové a stavební, a jako odhad 
stanoviti jest průměr obojího ocenění. Avšak odhadní řád v tomto § 16 
sám připouští, že některá z method tuto naznačených může býti opo
menuta, v kterémžto případě odhadci mají udati důvody pro volbu po
užitého způsobu oceňovacího. Již z toho vyplývá, že ocenění kapitali-

. sací výnosu činžovního, je-li dočasně podvázán ochranou nájemníků, 
nemusí býti zdrojem výpočtu hodnoty odhadní a bylo by na místě zjistiti 
hodnotu v rozhodné době přímým vyšetřením ceny prodejové podle 
hodnoty pozemkové a stavební, hledíc k cenám obvyklým v té krajině 
pro nemovitosti stejné povahy (§ 17 druhý odstavec). činžovní výnos, 
pokud by přicházel v úvahu, bylo by vzíti podle toho stavu, kdyby byly 
byty volně pronajímány, pokud se týče kolik se platí z obdobných míst
ností ochraně nájemnické nepodrobených, neboť i kupující kalkuluje 
také s hodnotou, kterou mu dá budova, až dočasné obmezení jednot
livých nájmů pomine. Poněvadž za toho stavu vzchází pocbybnost, zda 
byla odhadní bodnota zjištěna zcela spolehlivě, nebylo podle § 53 popl. 
zák. rozhodnuto ani o hrazení útrat odhadu na podkladě zcela bez
pečném. První soud měl by tedy stanoviti odhadní hodnotu ve smyslu 
§ 300dh. ř. na základě operátu odhadního volným uvážením podle 
§ 272 c. ř. s. a po doplnění znaleckého odhadu po případě slyšeti znalce 
nové, má-li pochybnost o správnosti posudku znalců nebo ceny, k je
jímuž stanovení dospěli methodou jimi použitou. Stížnost jest tudíž odú· 
vodněna, bylo ií vyhověti, usnesení napadené zrušiti s tím, by soud, 
doplně řízení novým výslechem znalců, určil sám odhadní cenu podle 
§ 30 odh. ř. 

N e j v y .š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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D ů vod y: 

Napadené usnesení rekursního soudu ve svých dúvodech v celku s~ 
opírá o důvody rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 4003 sb. n. s., od mchz 
ani v tomto případě nejvyšší soud neshledává příčiny se odchýliti. Jde 
o odhad domu se starými nezvýšenými činžemi k účelům poplatkovým. 
Znalci podle § 16 odhadního řádu určili cenu průměrem z, ceny, t:~~le 
hodnoty pozemkové a stavební a ceny podle kapltahsovaneho vyte~Ku 
činžovního. Odhadní řád v době, kdy byl vydán, nemohl předvídati, že 
výše činží bude vázána obmezeními podle zákona na ochranu nájem
níků nýbrž předpokládal pravidelné poměry, kde se výška činží určo
vala' národohospodářským zákonem nabídky a poptávky za volné sou
těže obou stran, čemuž není tak při nynější vázanosti činží. Nelze ovšem 
bráti za základ výpočtu hodnoty činžovní fiktivní činži skutečné nynější 
činži neodpovídající, jest v~a.k vzhledem k č~sově obmeze?é platnos~ 
zákonů na ochranu nájemlllku a k okolnosÍ1, ze ceny vypoctene presne 
podle třetího odstavce § 16 odh. řádu byly by po případě příliš nízké, 
vyšetřiti též .p~odejovou cer;u"to!iž p.odle § 17 od?Jáducenu, kte~~ 
se v téže kraJ1ne za podobne cmzovm domy skutecne plaÍ1la a v mz 
dojde výrazu vliv, jej~ m~~a sk,;,t~čně na ~eny činžo;cních d~mů okolmst, 
že předpisy o ochrane najemlllku byly razu jen prech5'dneho, a tepr~e 
po vyšetření této ceny bude moci soud podle § 272 c. r. S. a § 3? ~dn. 
řádu, přihlížeje ke zjištěné ce?ě pozemku !l ~~ayby a ,ke, skutec~eJ?u 
výnosu, sám u,stanovill odhadlll, ce~u OdpOVldajlCl ,skutecnym po!"er~l!1 
a splniti tak učel odhadu. Spravne proto rekursm soud vyhovel sllz
nosti finanční prOKuratury, zrušil napadené usnesení a uloži! prvému 
soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. Při novém oceňování bude se 
však říditi zásadami vyslovenými v rozhodnutí čís. 4003 sb. n. s. tedy 
nikoliv výnosem, při kterém by byla za základ vzata činže, která by 
28. září 1926 byla placena bývala, kdyby byty byly volně pronajaté 
nájemníkům nespadajícím pod zákon o ochraně nájemníkú, nýbrž vedle 
vyšetřené již ceny pozemkové a stavební a ceny výnosové zjištěna budiž 
i cena prodejová ve smyslu § 17 odhadního řádu, by tak mohla býti 

. zhodnocena skutečnost, že předpisy o ochraně nájemníků jsou rázu jen 
přechodního a uvážen význam, jaký na skutečnou cenu domu tato pte
chodnost má a potom teprve odhadní cena podle všech těchto dal určena 
samým soudem. 

čís. 11010. 

Pojišťovací smlouva. 
Pojištění proti škodám nebo proti povinnému ručení není podmíněno 

vlastnictvím věci, k níž se pojištění vztahuje; může je uzavřiti každý, 
kdo má na tom zájem. 

Pojišťovací smlouvu lze dojednati i ústně. 

(Rozh. "e dne 19. září 1931, Rv 11232/30.) 
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Zalující 'p?j!šťovna d?rr:áhala se na ~~Iovaném zaplacení pojišťovací 
premle ,z pO]ls!em, hava.rl]mhoJpo]1stka ClS. 556.092)· a z pojištění proti 
povlllnemu rucell! (po]1stka ClS. 285.107). Zalovaný namítl že neclí 
vlastníkem a~tomobilu a že neuzavřel pojišťovací smlouvu. P; o c es n í 
s o ~ d l' r ~ e, ~ t o II c ,e uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d vy
hovel odvolam zalovaneho potud, že zamítl žalobu o zaplacení l' . h . . 'h . oVt V , remle 
z ~va:lJm o, pops ell!. D ů vod y: Co se týče odvolacího důvodu ne-
spr~vneho pravn}ho p~~o;rz~ní věci, přisvědčuje odvolací soud názorům 
p~v~ho ,s?udce, ~~. pOJ:st~m proti povinnému ručení a pojištění hava
:lJm m~ze uz~vnÍ1 kazdy, kdo n~ tom má zájem, v souzeném případě 
zalovany, kt<;ry SIce ~~byl vlastmkem auta, avšak s autem provozoval 
podmk, kte~ byl ': uradu ohl~šven na jeho jméno. Směrodatným pro 
platnost pOJlsťovacl smlouvy muze býti jen, zda žalovaný učinil návrh 
na pojištění a dal znáti, že míní uzavříti se žalující společností po;išfo
vacl, s~louvu. ~ak ]~st tomu u pojištění proti povinnému ručení. la10-
vany pnpustIl, ze na~rh !I,a P?jištění proti povinnému ručení podepsal. 
Slysen byv v odvoJacl,m nzem" musel i připustiti, že zástupci žalující 
st:~n~ K-O~l" ktery von.avrh s mm sepisoval, nic o tom neříkal, že po
Jlstem neml~:. ~zavnÍ1 ,ve ~Iastním jméně, nýbrž pro majitele auta, W-a. 
Jest p~oto ven~l tvrzen' svedka K-a, že se žalovaný vydával za vlastníka 
au.t~., Zalovan~ ,r.0depsal náv,rh vlastním jménem a neměl zástupce ža
IU,JlCl stranr ~nclllu se d?mmvati, že nikoliv žalovaný, nýbrž W. má bvti 
navrhem vazan. Zalovany by nemohl úspěšně tvrditi že při návrhu byl 
v omylu, ,který. zp~sob~1 zástupce žalující strany, ~ebo, který by ni'u 
z okol~~st~ musrl byb napadným (§ 871 obč. zák). Pojišťovací smlouva 
o pO]1ste!l1 proh pOVlllnemu ručení stala se tedy právoplatnou přijetím 
navrhu zalovanou stranou, pročež rozsudek prvé stolice v tomto roz
sahu bylo potvrditi. 

__ Po~statně jinak :ná se věc ohledně havarijního pojištění. V tomto 
pr~pade nepodepsal za~ovaný sám návrh, nýbrž W. jménem žalovauého. 
Navrh ten byl by pro zalovaného ten tenkráte závazným, kdyby k tomu 
W-a byl splnomocml, aneb alespon dodatečně podpis ten schválil aneb 
k: smlouvě vPřis~o,:pil. Prvý soudce béře za prokázáno, že žalovaný se 
zastuí~cem, ZalUjlCl s~ra~y K-em uzavřel smlouvu ústně, že ke sdělení 
W-va, ze n~vrh jeho jmenem byl podepsán, nezaujal stanovisko a tudíž 
ml~k! s na,vrhem souhlasil, a že žalovaný napotom slíbil placení premií. 
:OJl~:~vacl smlo~va má za podklad jen písemný návrh a netvrdí ani 
zaluJlcl st:ana" ze pol~ze byl~ vyhotovena na podkladě ústní dohody. 
I,L toho, ze zastup ce Zal11jlC1 strany ~o~ažoval za nutné, by písemný 
navrh dal vJhOtOVlh, a podepsal!, vychazl s dostatek najevo, že žalující 
stranavpovazovala plsemno,u formu za podstatnou pro platnost smlouvv. 
V dalslm vyvO·dll odvolacl soud ze skutkových okolností, že žalovaný 
nesplnomocllll W-a, by Jeho jménem uzavřel smlouvu aniž že s uzavře
ním smlouvy souhlasil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té, ani oné strany. 
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Důvody: 

K dovolání žalovaného: Ze osoba, pojištěná proti škodám nebo pf'l!i 
povinnému ručení, jest vlastníkem věci, k níž se pojištění vztahuj2, jest 
sice obyčejným zjevem, než vlastnictvím tím není podmíněna platnost 
smlouvy, jelikož vlastnost pojistníka jako majitele věci (automobilu) 
není o sobě pramenem nebezpečenství, což dovolání přezírá. Stačilo 
proto ke vzniku smlouvy, že žalovaný používal pojištěného automobllu. 
ve svém podniku, a nezáleželo na tom, že nebyl vlastníkem pojištěného 
auta. Jest i nerozhodné, zda se žalovaný vydával za vlastníka alltomo
bilu nebo zda byl zprostředkovatelem pojišťovny za něho pokládán. Po
soudil tudíž odvolací. soud věc bez právního omylu, vysloviv nazor, ž'e 
pojištění proti povinnému ručení (proti škodám) může uzavříti každý, 
kdo má na tom zájem. V této příčině nebylo třeba dalšího zjišťování 
neb usuzování, a není napadený rozsudek zmatečný ani odvolací řízení 
vadné proto, že se tak nestalo. Měl-li však žalovaný pojistný zájem, 
třebaže nebyl vlastníkem automobilu, záleželo pro posouzení VěCl jen 
ještě na tom, zda žalovaným byl učiněn platný návrh na pojištění, ano 
nebylo sporné, že pojišťovna přijala návrh a podle něho vydala po
jistku. Nebylo proto ani zapotřebí nahlédnouti do samé pojistky, pokud 
se týče do všeobecných pojišťovacích podmínek, o jichž obsahu vůbec 
nevznikl spor, a jest tudíž i v těchto směrech neodúvodněna výtka zma
tečnosti rozsudku odvolacího soudu a vadnosti ieho řízení. Dovolací 
dúvody § 503 čís. 1,2 a 4 c. ř. s. nejsou tudíž! opodstatněny. Lichá jest 
však i výtka čiuěná s hlediska § 503 čís. 3 c. ř. s., že zejména i odvo
lací 'Soud svému rozhodnutí položil za základ zcela' jiný žalobní důvod, 
než byl uveden žalobkyní v žalobě, neboť, nehledíc k tomu, že 'žaldbce 
se opírá o pojišťovací smlouvu a že i odvolací soud jen s tohoto hle
diska posoudil věc, nešlo by vůbec o předpoklad skutkový, jejž má na 
mysli § 503 čís. 3 c. ř. s. Ani tento dovolací důvod není tedy opod
.statněn, pokud se týče není ani po zákonu proveden. 

K dovolání žalobkyně (pojistka čís. 556.092): Lze připustiti, že po
jišťovací smlouvu lze dojednati také ústně, než, že se tak stalo, nebylo 
žalobkyn.í v prvé stolici předneseno. Zalobkyně v prvé stolici netvrdila, 
že vyhotovila pojistku na podkladě ústní dohody, opírala žalobu 
o tvrzení, že žalováný vlastnoručně podepsal písemný návrh, pokud se 
týče, když bylo zjištěno, že se tak nestalo, že jej za něho podepsal W. 
jako jeho zmocněnec a že žalovaný přijal úhradní lístky a pojistku bez 
výhrady a tím smlouvu schválil, Nevychází proto odvolací soud z myl
ného právního stanoviska, že pojišťovací smlouva má za základ jen 
písemný návrh, a, jelikož bylo zjištěno, že žalovaný W-a nezmocnil, 
by návrh za něho podepsal, $právně z toho usoudil, že žalovaný co do 
pojistky č. 556.092 písemný návrh neučiniL Ale odvolací soud správně 
dolíčil, že žalovaný dodatečně neschválil ani podpis návrhu ani samu 
pojišťovací smlouvu .. ~ 
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Pojišťovací smlouva. 
Ujednáno-Ii, že se pojištění uzavírá na určitou řadu let od určitého 

dne k určitému dni, platí tato ujednaná pojišťovací doba, třebas do
datečným ujednáním byl pozměněn pojistný rok (změnou splatnosti 
premií). 

Byl-Ii, třebas jen mlčky, smluven určitý způsob placení premií (pla
cení k poukazu pojišťovatele jím zasílanými složenkami), bylo na po
jišťovateli, by se podle toho zachoval. Opomenul-Ii tak učiniti, nemUže, 
nepříznivé následky tohoto opomenutí přesunovati na pojistnlka a vytý
kati mu prodlení v placení premie proto, že ji včas její dospělosti po
jišťovateli nezaslal. 

Platí-li dlužník na poukaz věřitele složen!<ou, nejde o dluh přínosný, 
nýbrž o dluh odnosný, a má se věc tak, jakoby dlužník platil jinému 
zmocněnci věřitelovu. 

(Rozh. ze dne 19. září 1931, Rv I 1276/30.) 

Manžel žalobkyně byl pojištěn u žalované pojišťovny proti násled
kům úrazu na dobu od 1. července 1919 do 1. července 1929. Pojistné 
bylo platiti podle pojišťovacích podmínek v celoročních splátkách pře
dem dne 1. července každého roku; napotom byla splatnost premií pře
ložena na den I. ledna každého roku. Manžel žalobkyně utrpěl smrtelný 
úraz dne 30. dubna 1929. Proti žalobě o vyplacení pojistného namítla 
žalovaná pojišťovna, že pojišťovací doba uplynula již dne 31. prosince 
1928, takže smrtelný úraz manžela žalobkyně, který se udál 30. dubna 
1929, není událostí podléhající pojištění, a, i kdyby pojištění ještě v době 
úrazu, jak tvrdí žalobkyně, trvalo, bylo by z toho důvodu, že pojistná 
premie za první pololetí 1929 nebyla vůbec zaplacena, přerušeno v ten 
smysl, že pojištěnec neměl br nároku na vyplacení pojistného peníze 
za úraz nastavší v době, kdy byl se splatnou premií v prodlení. Pro
cesní soud prvé stolice uznal podle žaloby. Důvody: 
Soudu je řešiti především otázka, zda pojišťovací smlouva trvala ještě 
v době úrazu, L j. zda končila její platnost dnem 1. července 1929; či, 
zda končila již dnem I. ledna 1929. Žalovaná strana sice tvrdí, že, ana 
skadence premií byla v dodatku ke smlouvě položena zpět z I. července 
na I. leden, tedy posunuta nazpět ošest měsíců, byla tím změněna též 
pojistná období, která se pak místo od 1. července do I. července po
čítala od I. ledna do I. ledna,a zánik pojištění v důsledku toho nastal 
dnem 1. ledna 1929, t. j. o šest měsíců dříve, než jak bylo sjednáno 
v původní smlouvě. V tomto smyslu poznamenala si žalovaná pojiš
ťovna, jak uvedl svědek Ludvík S., zánik smlouvy již ke dni I. ledna 
1929, a to již v srpnu 1928. To, že žalovaná strana sama udala po
jištěnci ·dopisy ze dne 24. února 1928 a ze dne I. srpna 1928, den 
1. července 1929 jako konec smluvní doby, vysvětluje svědek S. omylem, 
který se sběhl při koncipování dopiSl! a který byl napraven tím, že 'ža
lovaná v srpnu 1928 přeškrtla ve svém průklepu slovo" Jull« a nahra'"" 
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d'l jej slovem» Jiinner«, aniž byl však o tom pojištěnec vyrozuměn; 
S~~d však vycházeje z názoru, že nelze míti za to, že se tak podstatn~ 
kus pojišt'~vací smlouvy, jako je smluvní doba, rozuměl sám sebou, alllZ 
by bylo třeba verbis expressis se o ně~ zmínit!, jak se v so,:z~ném 
případě mělo ~táti. Y ~odatku ke smlouve o protoz ze podle tvrzem zal~
vané strany mela JI byl! smluvm doba puvodne na deset let uJednana, 
zkrácena na 9Y2 leta, nabyl přesvědčení, že šlo o jednostranné opatření 
žalované pojišťovny rázu čistě vnitřního, které odpůrci nebylo sděleno, 
a nemůže ho proto také nikterak vázati, poněvadž souhlas k tomu lllkdy 
nedal (§ 869 obč. zák.). Pokud se týče otázky způsobu r;lacení p'~e!1llí, 
tvrdí strana žalující, že pojistné bylo žalovanou společnosl! od pO]1stence 
každoročně vybíráno, kterýžto zvyk zachovávala žalovaná po celou dob~ 
trvání pojišťovací smlouvy, a byla tudíž také povinna i poslední premn 
dne I. ledna 1929 splatnou vybrati od pojištěnce. Z výpovědi svědk~ 
S-a zjistil soud, že manž~1 žalobkyně r;re;nie a~ dor.o~u, 1928. osobn: 
vůbec neplatil, poněvadž slo o souborne urazove pOJlstem. zamestn~ncu 
"Společnosti pro vyšetřování parních kot~ů«, J němuž. se )ednotllVl ~a
městnanci, mezi nimi i manžel žalobkyne, pnpoJov:ai1 s lJ:dlVl<:l~~lnl!l! 
připojištěním, společnost pak s~~~ pou~az?vala .zalo~ane. PO]1sto~ne 
nejen pojistné ze souborneho pO]1stem, nybrz I pOJlstne z Jednothvych. 
připojištěnf zaměstnanců, toto vždy po ~ojití. st;znamu ~platných premu 
od pojišťovny, kterýžto seznam byl kazdoroc~e ."sp01ec~osh pro zkou
šení kotlů" zasílan. Ke konci roku 1927 vypovedela spolecnost pro zkou
šení kotlů celou soubornou úrazovou pojistku u žalované pojišťovny do
pisem ze dne 18. listopadu 1927. Jednotlivá připojištění pro případ 
trvalé invalidity a případ smrti nebyla tím však dot~ena a trv:ala ~ale; 
odpadlo ovšem každoroční zasílání seznamu splatnych premu z techto 
připojištění společnosti a žalovaná pojišťovna vyzvala na počátku ;-oku 
1928 manžela žalobkyně přímo k zaplacení pojistného na Jeho pnpo-

. jištění zaslavši mu zároveň složenku poštovního šekového úřadu. Na zá
kladě' svědecké výpovědi ,Ludvíka S-a dospěl soud k přesvědčení, že, 
třebaže v § 8 všeob. pojiš!'. podmínek jest stanoveno, že k upomínc~ 
nebo k vybídce není pojišf ovna povinna, na čemž nemění nic opačny 
skutečný zvyk orgánu pojišťovny, v souzeném případě šlo o smluvený 
způsob vybírání premií, o dluhvýběrný, neboť žalovaná pojišťovna za
kročovala po celou dobu trvání sporné smlouvy o placení pojistného 
každoročně sama, a.f již ve formě p.ravidelně, třebaže ku příkazu před~ 
kládaného seznamu splatných premií, či přímou výzvou pojištěnce se 
zasláním složenky ku zaplacení premie, jak se stalo po vypovědění sou
borného pojištění v roce 1928 a jak se také mělo státi v roce 1929 podle 
výslovného ustanovení § 24 zák. čís. 50 I ří.š. zák. z roku 1917. O d v o -
I a c í s o u d napa.dený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Svědeckou vý
pověď Ludvíka S-a vyložil si první soud úplně správně. Luštění otázky, 
zda a pokud připojištění manžela žalobkynina bylo akcesorním pojiště· 
ním vedle kolektivního pojištění jeho zaměstnavatelky, by věc uvádělo 
na nesprávnou cestu. Podle obsahu pojišťovací smlouvy i připojištění 
bylo úplně samosta!no'd smlouvou, a správně pochopil soud prvé stolice 
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~ěc, řeš,e přede'?; otázku, zda l'0ji~.fv0vací smlouva trvala ještě v době 
urazu, CI "da JeJI platnost skoncIla JIZ dnem 31. prosince 1928 pokud 'e 
týče jak se v pojišť?vací polici ,uvádí l. ledna, pokud se tiče I. če~
vence. Jest pravda, Jak tvrdIla zalovaná že dodatkem ktery' m DO e', 

, b I I t t .. ( " " zrn nena y a sp anos, premll n..'IS,to l. července l. leden toho !<terého 
roku) byl I pOJlstny rok pozmenen (§ 23 odst. (4) poj. zák.) ale to 
nema, ane~elo vl~v ~a dob'.' trvání pojištění, a právem proto pr~ý soud 
prohlasll, ze, opa,tr,em, k!erym hyl v knihách žalované společnosti jako 
konec celko~e PO]Isť_OV,:Cl ~oby uv<;den den 31. prosince 1928, bylo jen 
Je,dnostrannym opa!řemm, zalo~an~ stra~y, nemajícím význam Pf o od
p~r,ce. Bylot v PO]IsťovaC! I:0hCl vyslovne smluveno, že se pojištění uza' 
vIra na deset let, a to od l. cervence 1919 do l. července 1929 a na t a 
neb,Ylo dodatkem v ze dne 2~. ledna (28. ledna 1921) nio měněno. Ne~~~ 
take sezn~Íl, proc by, se Ílmto ~odatkem byla měla celková pojišťovací 
doba o pul roku z~rahÍl, a proc ne o půl roku, t. j. do I. ledna 1930 
!,~051l?UZltl. Celkov~ doba pojišťovací zůstala proto nezměněna a po
Jlstem trvalo do I., cervence 1929, to tím spíše, an zesnulý byl' k svému 
dotazu ~e dnev 22, unora 1928 dopisem žalované strany ze dne 24. února 
1928 vyslovne ': t?m zpraven~ že pojištění dospívá ke konci 1. července 
1929, va, vv~povedev,pak dopIsem ze dne 26. července 1928 smlouvu, 
byl vopetne vzalobkym zpraven dopisem ze dne l. srpna 1928 že si vý
poveď pro cervenec 1929 zaznamenala. Jest-li svědek Ludvík S nehledíc 
k tO'.'lU, že si, žalobkyně za případný svůj omyl Ludvíkem S,e~ tvrzený 
mUsI zodpo:'ldat'. sama, sezn~l, že se to stalo omylem, není to rozhodné, 
Rozhodne Jest, ze musel pripustiti, že si pozměnu o době skončení 
smlouvy u žalované provedli interně, nic o tom pojistníku neoznámivše 
: prot? práv~mv dospěl prvts?ud k přesvědčení; že, ana při této dvou: 
cI;anne smlouve nedala p~Jlstena strana svolem ke změně tak podstat
neho }msu smlouvy, Jako Je doba celkového jejíhu trvání, a to ani vý
slovne (§§ 861, 864, 869 obč. zák.), ani činem konkludentním (§.863 
obě.. zák.) , ,zn:ěna smlouvy nenastala (§§ 861 a 869 obč, zák.), žalo
vana J:st vazana ze smlouvy, i pro zbytek smluvního údobí od l. ledna 
do L cervence 1929. Výklad ten jest jasný, a jasné jest i stanovisko 
prveho soudu z toho plynoucí, takže nelze prvnímu soudu vytýkati že 
sdostatek podle ,@ 914 O?č. zák. ?epřihlédl k vypátrání pravé vůle str~ny. 
Pro s~anovlsko za!ovane lze,ovsem .t;vésti, že podle § 23 odst. (4) poj. 
zak. cas smlu,vene splat~oscl premll posunut byl z prvního července 
na I. ledna a ze sp~dl v Jedno s počátkem ročních pojišťovacích období, 
a stanOVIsku tomu Jest na pooporu i znění dodatku ( .... wird die Pre
mlenfalhgkelt vom ersten Siebenten auf den ersten Ersten eines jeden 
Verslcherungs]ahres verlegk). Ale, jak již řečeno, to vše nemohlo změ
mÍl celvkovou dobu trvání smlouvy a není to na závadu požadavku ža
lob kyne, by smlouva byla i na posledního půl roku dodržena, a žalo
vane, by JI za. to byla zaplacena premie. To tím spíše, ana si žalovaná 
sama ,dala JIZ Jedvnou zaplalIlI premii za část pojišťovacího ročního 
o?dobl, t.!. o~ !, cervef1ce 1921 do l. ledna 1922. Část výpovědi Lud
Vika S-a, tykaJlcl se zpusobu placení POjistllého, zhodnocena byla prvým 
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soudem úplně správně a došel soud prvé stolice k správnému přesvěd, 
čení že šlo o smluvený způsob vybírání premií. Správně také odů
vod~il to poukazem k tomu, že žalovaná po celou dobu trvání pojišťo'
vad smlouvy sama o placení premií zakročovala, ať již po dobu spo
lečného připojišťování s kolektivním pojišťováním, nebo v roce 1928 
II pojistníka přímo. Jest lhostejno, zda to žalovaná tvrdila, čili nic, ano 
jde o závěr soudu, a to úplně správný, neboť v tomto případě došlo 
k této úpravě vybírání premií někoUkaletou zvyklostí konkludentně. 
Svědek Ludvík S. to také správně vystihl, seznav, že F. dal příkaz hned 
s počátku pojištění, by premie byly u jeho zaměstnavatelky "vybírány«, 
a dodal, že tento způsob "vybíráni« nebyl nil<dy pozměněn. Pokud by 
žalovaná v tomto směru poukazem na seznání Ludvíka S-a, že premie 
nebyla nikdy u pojistníka vybírána poslem, viděla rozpor se spisy, není 
v právu. Mohlo jíti nanejvý,še o nesprávné hodnocení důkazů, jehož tu 
však, jak řečeno, není, neboť vybírání nemuselo se státi poslem, nýbrž: 
mohlo se státi i jiným způsobem, při čemž si je žalovaná strana dodá
váním složních lístků jen sama usnadňovala. Ana jinak tato výtka ne
správného zhodnocení důkazů není odůvodněna, může soud odvolací 
zjištění nalézacího soudu vzíti za podklad také svého rozhodnutí. Pokud 
jde o výtku nesprávného právního posouzení věci, bylo k tomu již shora 
sdostatek poukázáno, že a proč přesunem splatnosti premií z 1. čer
vence na I. leden toho kterého roku nebyla celková pojišťovací smlouva 
zkrá,cena o období od 1. ledna do 1. července 1929, a jest se jenom 
obírati .otázkou, zdali nezaplacením premie za tuto dobu nezaniklo po
jištění. Otázka tato zase jednak souvisí s otázkou, zda šlo o vybírání 
či zasílání premií, o dluh odnosný (výběrný), či přínosný, a jednak 
kdyby i šlo o dluh přínosný, zda se neodvedením premie, prodlením 
pojištěnce s placením nedostalo pojišťovatelce práva považovati smlouvu 
za zrušenou (§ 9 poslední odstavec všeob. poj. podm.). Otázka tato 
padá tím, že soud prvé stolice správně zjistil a dolíčil, a lze s ním 
souhlasiti, že a proč šlo o dluh odnosr,ý, a nelze tedy o samočinném 
zániku povinnosti pojišťovatelky prodlením pojistníkovým vůbec mlu
viti. Ale, i kdyby toho nebylo a šlo by o dluh přínosný, nebylo by lze 
mluviti o zániku náhradní povinnosti pojišťovatellcy zánikem smlouvy. 
Žalovaná jako pojišťovatelka pojala sice do § 9 odst. 4 ustanovení, 
že není povinna k upomínce nebo k vybídce prodlévajícího pÓjistníka. 
Ale žalovaná, jak zjistiti lze z výpovědi Ludvíka S-a, nejen neposlala 
pro zbytek pojišťovacího období v roce 1929 pojistníku složní lístek, 
poněvadž jej již nevedla v evidenci, ale aIli netvrdí, tím méně dokazuje, 
že ho upomínala, ale to by byla - i kdyby nešlo ve skutečnosti o od
nosný dluh, musela učiniti, neboť to imperativně nařizuje § 29 (I) 
odst. poj. zák., a tento nutící předpis nelze v neprospěch pojištěnce 
změniti "ni úmluvou (§ 42 poj. zák.). Jest tedy žalovaná povinna k ná
hradě, ovšem má navzájem právo sraziti si pojistné za dobu od 1. ledna 
do 1. července 1929 (§ 9 odst. (2) vš. poj. podm.), jí ostatně žalob
kyní nabídnuté. 

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

Nedůvodné jsou výtky, jež činí dovolání napadenému rozsudku s hle
diska dovolacího důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. Že se úraz, jenž se stal dne 
30. dubna 1929, přihodil ještě za pojistné doby, pokud se týče, že po
jistná doba uplynula teprve dnem 30. června 1929, bylo případně do
líčeno oběma nižšími soudy, a stačí dovolání v této příčině odkázati na 
příslušné důvody napadeného rozsudku, to tím spíše, ano se dovolání 
ani nepokouší o to, by vyvrátilo jejich správnost. Ale dovolání ani jinak 
neobstojí. Premie jest ovšem podle § 24 zákona o pojišťovací smlouvě 
ze dne 23. prosince 1917, čís. SOl ř. zák. dluhem přínosným, a jest proto 
na pojistníku, by splatnost premií vedl v patrnosti a dospělou premii 
zasl31 pojišťovateli na vlastní útraty a nebezpečí. Ale v souzeném pří
padě jest zjištěno, že žalovaná pojišťovna od počátku pojištění, od 
roku 1919, na přání, pokud se týče k příkazu pojistníka (bod 17 1'0-
jišťov!,c!ho n~vrhu ze dne 23. ~er~a 1919, k. němuž odkazuje samo 
dovolam) vyb1rala premle U pO]1stmkovy zamestnavatelky, společnosti 
pro vyšetřování parních kotlů, tím způsobem, že jí posílala seznam 
splatných premií a složní lístky poštovního šekového úřadu. Vedla tudíž 
dospělost premií v patrnosti sama pojišťovna a neměl to na starosti po
jistník. Tento stav trval až do konce roku 1927, kdy vypověděla řečená 
společnost soubornou úrazovou pojistku u žalované pojišťovny a byl 
pak pojistník dopisy ze dne 9. ledna a l. února a 16. února 1928'žalova
nou pojišťovnou upozorněn, že další premie dospěla k l. lednu 1928 
částkou 126 Kč a požádán, by premii zaplatil použitím přiložené slo
ženky. Vedla tudíž žalovaná pojišťovna dospělost premií i nadále v pa
trnosti a mohl pojistník právem spoléhati na to, že se tak stane i v roce 
I lJ29, t. j., že i v tomto roce bude u něho vybrána premie tím způsobem, 
že bude na její dospělost upozorněn a že mu bude zaslán složní lístek, 
by mohl premii zaplatiti na konto žalované pojišťovny n poštovního še
kového úřadu, jak se až dosud dálo. Odporovalo by poctivosti a důvěře 
(srovnej motivy str. 77), kdyby pojišťovatel, jenž se sám opomenul ří
diti dosavadním postupem po dlouhá léta zachovávaným uplatňoval 
smluvní následky prodlení v placení. Právě proto stanoví § 24 uvede
ného zákona, že, dal-li pojišťovatel premii u pojistníka vybírati alespoú 
ve třech po sobě jdoucích lhůtách, jest pojistník povinen opět zaslati 
premii jen, když to pojišťovatel písemně žádal. Byl-li však, jako v sou
zeném případě, třebas jen mlčky, smluven určitý způsob placení, bylo 
tím spíše na pojišťovateli, by se podle toho zachoval, a, opomenul-li tak 
učiniti, nemůže nepříznivé následky tohoto opominutí přesunovati na 
svého smluvníka a vytýkati mu prodlení v placení premie proto, že ji 
v čas její dospělosti pojišťovateli nezaslal. Nepadá na váhu, že žalovaná 
pojišťovna byla snad toho, ovšem mylného, mínění, že pojišťovací 
smlouva zaHm zanikla, neboť rozhoduje, že podle smluveného způsobu 
placení mohl pojistník čekati, až mu žalovaná oznámí výši premie a její 
splatnost a zašle složenku, jak se až do té doby bez výjimky dálo, a 
zvláště nezáleží na tom, že až do roku 1928 byly premie týmž způso-
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bem vybírány,: jeho tehdejší zam~~tnavatell'y, při čemž, Se pod,otýká, [ ;1 
že dlužník jenz platí na poukaz ventele slozenkou, nepOSIla pemze na ! 
vlastní út~aty a nebezpečí, a že ji~, pro!o n~p!atí dluh přínosn~, .n~brž 'f' 
odnosný, a ž~, se ma vec v tomto pnpade prave tak, j~k? by pl~Í11 ]lnem.u \ 
zmocněnci veritelo':,u (srov. Sb. n. ,s. 10517). D.ovo}am m~rne odk~zu]e V 
k odstavci 4 § ? vseo.b. poj. podmlllek, podle nehoz spolecnost nem po
vinna k připomlllce nebo. k vybldce a kde stanoveno, ze na to.m mc ne-
mění opačný skutečně zachovávaný postup (zvyk) jejích orgánů, neboť 
nejde o to, zda ~alova?á pojišťovna byla povinn~, by p.o]l~tníkovi. do
spělost premie pnpomlllala <: ku placem ~o vyb1zela,. n~brz o to, ~e se 
strany shodly na určitém zpusobu placem prem1e p0]1stn.1kem, ktery byl 
do roku 1928 také zachováván, a že to opravňovalo. pOJIstníka k před
pokladu, že se tak slane 1 v roce 1929. 

čís, 11012. 

Po.depsal-li kdo směnku, nedav jejúnu majiteli nijak na jevo, že chce 
ručiti jen jako rulwjmí, jest ~íti za. to, ž: ~e zavázal jak.o p!ijatel a ~yl 
majitel směnky vzhledem k umluve s třeb osobou opravnen, by pojal 
podpisatele. do směnečné adresy. 

(Ro.zh. ze dne 19. září 1931, Rv 11150/31.) 

Proti směnečnému platebnímu příkaztt namítla žalovaná Helena 
T-ová nnmo jiné neplatnost a nezávaznost svého po~p~su na :ažalova: 
ných směnkách jednak proto, že směnky byly dod~t~cne vy~lneny proh 
ujednání uvedením jejího jména v adre~e Jako dluzmce~ kdezto ve sku-

_ .tečnosti byla jen směrieční ručitelkou, jednak proto, ze proh ustano.
vení § 62 směnečného zákona není při jejím ;ukojemském P?djl1SU .ru~o
jemskédoložky. Pro c es n í S? u d I' rve s t o II C e, ~]lSÍ1V, z,,;}a; 
lovaná podepsala směnku jako prijatelka (akceptantka) a ze se 1 pn]eh 
směnky žalovanou i vyplnění jejího jména v adrese a ostatních podstat
ných náležitostí směnky stalo. na základě výslovného ujednání mezi ža
lující stranou a manželem žalované Jiřím T-em, ponechal směnečný 
platební příkaz v platnosti. D ů vod y: Že žalovaná směnku podepsala 
jako. přijatelka, potv·rzuje nejlépe sama směnka, na níž jest podpis ža
lované strany bez jakéhokoliv dodatku, poukazujícího na směnečné ruko
jemství. Ostatně žalovaná, kdyby se byla chtěla jen směnečně zaručiti 
za manžela, byla by se musila podepsati vlastnoručně pod dolo.žkou 
rukojemství vyjadřující, napsanou před jejím podpisem, což však ne
učinila. Při tom ovšem jest po.ukázati i k ustanovení § 63 směn. zák., 
podle něhož směnečný rukojmí jest zavázán stejně jako ten, za koho. 
se zaručil. Námitka žalované. strany, že směnka v době podpisu neměla 
podstatné náležitosti, jest bezdůvodna, ježto se vyplnění stalo na zá
kladě ujednání s Jiřím T-em. O d vol a c í s o u d' napadený rozsudek 
potvrdil. D ů vod y: Směnkami, o něž jde, jest zjištěno, že žalovaná 
podepsala své jméno na první stránce směnek pod jménem akceptanta 
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Jiřího T-a (jejího, ma~žela), nepřipojivši slo_va »jako ruk?jmí« nebo 
jinou doložku téhoz vyznamu. Jest pravda, ze svedcl Dr. :o. a Dr. O. 
sami se žalovanou o podpisu směnek nejednali a z vlastního názoru ne
mohli potvrditi, co Jiří T. své manželce k informaci řekl, vyzvav ji, by 
směnky podepsala. Avšak, i kdyby bylo pravda, že žalovaná, po-de
pisujíc směnky, myslela na základě informace svého manžela, že se 
podepisuje jako rukojmí, nemohlo by to nic měniti na rozhodnutí sporu. 
šlo by o omyl, který nebyl způsoben žalobkyní, nýbrž osobou třetí 
(jejím manželem). Podle povšechné právní zásady § 871 obč. zák mohla 
by žalovaná proti žalobkyni omyl uplatňovati jen, kdyby žalobkyně omyl 
byla způsobila neb o něm věděla. Podle § 87 sm. zák. směnečný dlužník 
může činiti proti směnečnému platebnímu příkazu jen takové námitky, 
které plynou ze směnečného práva samého nebo které mu příslušejí bez
prostředně proti tomu, kdo právě žaluje. Nemůže proto žalovaná 
v tomto sporu s úspěchem uplatňovati, že při podpisu směnek byla uve
dena v omyl osobou jinou než žalující stranou. Ostatně omyl tvrzený 
žalovanou jest právně bezpodstatný, poněvadž podle § 63 sm. zák. smě
nečný rukojmí jest zavázán stejně jako ten, za koho se zaručil. Kdyby 
tudíž žalovaná podepsala směnku "jako rukojmí«, což prý chtěla, byla 
by stejně zavázána k placení jako nyní, kde směnku podepsala bez 
rukojemské doložky. Bylo-li však umluveno, že i odvolatelka má pode
psati směnky iako směnečník, nelze mluviti o vyplnění směnek proti 
úmluvě, když v nich byla odvolatelka uvedena jako směnečník. 

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

D ů vod v: 

Nižší soudy zjistily na základě výpovědí svědků Dr. S-a a Dr. O-a 
ve spojení s obsahem dopisů, že při jednání dne 6. prosince 1929 svolil 
Dr. S. k zastavení dražebního řízení a povolil se. souhlasem Hugona H-a 
Jil'ímu T-ovi splátky po 200.- Kč týdně pod ztrátou lhůt s podmínkou, 
že první splátka bude zapravena ihned a na zbytek pohledávky 17.230 Kč 
hude dána krycí směnka, podepsaná Jiřím T-em a žalovanou jako akcep
tanty, že se dne 7. prosince 1920 dostavil Jiří T. k Dr. O-ovi, na nějž 
ho Dr. S. poukázal, přinesl dopis Dr. S-a, v němž byly uvedeny pod
mínky, a prohlásil, že přináší ve smyslu dopisu toho první splátku, 
jakož i dvě směnky, které byly opatřeny podpisy Jiřího T-a a Heleny 
T-ové. Není sporu o tom, že jde o směnky žalobní, jež kromě podpisu 
Jiřího T-a vykazují i podpis Heleny T-ové bez jakékoli doložky. Helena 
T-ová podepsala tedy směnky, aniž jakýmkoli způsobem, zejména při
pojením rukojemské doložky dala na jevo, že podpisuje jako ručitelka, 
pokud'e týče aniž se zabezpečila proti tomu, by její podpis nebyl vy
kládán jaho podpis akceptantky, což by byla jistě učinila, ana nehyla 
na směnkách ještě vyplněna adresa. Neprojevila tudíž žalovaná proti 
žalob k y n i nikterak, že chce ručiti jen jako rukojmí a jen projevená 
vůle smluvníkova jest právně rozhodná (§ 863 obč. zák.). Připojivši 
prostě svůj podpis, dala naopak na jevo a musila také žalobkyně z toho 

- čís. 11013 až 11014 -
1087 

usuzovati, že se žalovaná zavazuje j~ko přijatelka~ lJoněva_dž y~dle § 62 
sm. zák. lze podpis na směnce pokladatl _za pOdpIS smenecr:eho ruk?
. ího jen je-li kryt rukojemskou dolozkou. Byla proto, za~obkyne, 
hredíc k obsahu odevzdaný~h jí nevyplněných směnek, opravnena, by 
směnky vyplnila ve smyslu umluvy s I-em, tedy tak, jak se stalo. 

čís. HOI3. 

Oceněn-Ii odvolacím soudem, potvrdivším rozsudek prvého s?~du! 
'vrh na vydání příkazu k vyklizení ne výše než 2_000 Kč, mezlt~m 

~:vrh žalovaného, by bylo určeno, že jest n,~jem,!í poměr prodlouz~n 
na neurčitou dobu podle zákona na ochranu na]emcu, p~ byl odv~~aclm 
soudem oceněn nad 2.000 Kč, jest přípustné dovolání I co do pnkazu 
k vyklizení. 

(Rozh. ze dne 19. září 1931, Rv 11590/31.) 

Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e ponechal v platnost~ vyk!i
zovací příkaz a zamítl ~ezití:nni ~ávr~ žalovaného, by bylo urceno, Ze 
mezi stranami Jest na zaklade n~Jemm smlouvy ,~e dne_9. srpna 1919 
nájemní poměr jenž podle § 2 zakona na ochr. naj. konCI dne 30. hsto
padu 1931, pokud se týče jest prodlužen na neurčitou, dobu. Od:,?: 
I a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIl a oc.eTIlI navrh~ na, vy.da~l 
příkazu k vyklizení na 1.500 Kč, hodnotu mezlÍ1mmho urcovaclho na
vrhu na 4.000 Kč. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o nii 
tu jde, v 

důvodech: 

Předeslati jest, že odvolací soud oce~il ~ice. návrh _na v~dání příka;u 
k vyklizení na 1.500 Kč a spor o meZlŤJ.mm navrh urcovaCl podle § 2:09 
c.· ř. s. na 4.000 Kč, že však nicméně jest přípust~é, dovolání i do, y~
roku o příkazu k vyk!izení, p_oněvadž ne~ze, ~al??m n~rok cemÍl ~vla~te, 
neboť jest jeho cena již obsazena v ocenem slrslho navrhu, t;'ezlhmmho 
a dále proto, že rozhodnutí o návrhu r:a ptíkaz, k vykhz~m je~t 10glCk~ 
i právnicky závislé na výroku o mezlŤ1mmm navrhu urcovaCim, nebot 
tento jest jeho předpokladem. . . 

čís. 11014. 

K nabytí exekučního zástavního práva na pohled~vce. jes~ovtřeba 
knihovního vkladu jen jde-Ii o pohledávku v pozemkove kmze liZ vlo
ženou. Za ni nelze pokiádati pohledávku krytou úvěrn.í hypo!eko~, pokud 
není v pozemkové knize. vyznačeno, že se st,ala .exlstentm, an~ pohle
dávku pro kterou se vede a jest v pozemkove kmze poznamenano dr~
žební 'řízenI. Na takové pohledávce nabývá se platně exekučního za
stavního práva již zabaV-enlm. 
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Byla-li pohledávka, vymáhaná dražbou, zabavena a přikázána k vy
brání, nebyl exekuční soud, rozvrhuje nejvyšší podání, oprávněn, při-. 
kázati to, co připadalo na onu pohledávku, věřiteli, proti němuž byla po
hledávka zabavena, nýbrž mohl tak učiniti jen věřiteli, pro nějž byla po
hledávka zabavena a přikázána k vybrání. 

(Rozh. ze dne 21. září 1931, R I 404/31.) 

K rekursu vymáhající věřitelky firmy T. zrušil rek u r sní s o u cl 
rozv.rhpvé usnes~n!, pokud jí~ bylo vysl~~e;lO, __ že částky nejvyššího 
podam, vypadaJIcI na pohledavku vymahaJIcI ventelky, jež byly zaba
veny pro pohledávku československého státu, mají býti vydány po právo
moci rozvrhového usnesení čsl. státu jako vymáhajícímu věřiteli který 
zabavil proti fi:~ě T yoh}edávky, pro které. byl? dražební říz;ní po
voleno proh Ruzene H-ove. Toto rozhodnuh oduvodnil rekursní soud 
tím, že čsl. stát v rozvrhovém řízení nenavrhl vydání těchto částek a 
poukázal exekuční soud, by o návrhu čsl. státu, podaném teprve po 
rozvrhovém roku, znovu rozhodl. 

N e j vy Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu čsl. státu a obnovil 
usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Podle usnesení ze dne 2 I. února 1931 bylo povoleno zabavení ve 
prospěch čsl. státu pohledávek, pro které vedla firma T. exekuci dražbou 
nemovitostí, a tyto pohledávky byly také přikázány k vybrání. Usnesení 
o tom mělo býti a bylo doručeno exekučnímu soudu s tím že bude-li 
nejvyšší podání k soudu složeno, má býti zabavení pokládán~ za vv
konané a jest na složených částkách nabyto exekučního zástavního 
práva pro československý stát. Ze spisů neplyne, že proti tomuto usne
sení byl firmou T. podán rekurs; nabylo tudíž moci práva. Nejde tu 
o případ § 320 ex. ř. (zabavení pohledávky knihovní), ježto zabavená 
pohledávka, pro kterou bylo povoleno dražební řízení, nebyla do po
zemkových knih :ložena~ a při úvěrní hypotéce, z níž mohly býti kryty 
pohledavky vymáhané firmou T., nebylo vyznačeno, že se. úvěrní po
hledávka stala existentní. K nabytí zástavního práva na pohledávce 
exekucí se vyhledává knihovního vkladu jen, jde-li o pohledávku v po
zemkové knize již vloženou. Ale za ni nelze pokládati pohledávku krytou 
úvěrní hypotekou, pokud není v pozemkové knize vyznačeno že se stala 
existen!ní, ani pohle~ávk?, pro kterou se vede dražební ří~ení, pozna
menane, v poze;nkove k~lze. Na takové pohledávky jest vésti exekuci 
podle vseobecnych praVIdel. Proto nabyl československý stát již zaba
vením exekučního zástavního práva na pohledávce pro kterou bylo ve
deno dražební řízení, a také byla platně čsl. státu tato pohledávka při
kázána k vybrání. Tím, že byla pohledávka, vymáhaná dražbou firmou 
T., přik~zána k vybrání, pozbyla firma práva ji vybrati pro sebe a toto 
právo prešlo na čsl. stát, který byl oprávněn jejím jménem vybrati plat 
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na pohledávku vypadající. Poddlužník byl povinen platiti jen čsl. státu 
a ani exekuční soucl, který přijal nejvyšší podání k úhradě pohledávky 
firmě T. a nastoupil na místo poddlužníka, nebyl oprávněn, pokud při
kázání k vybrání nebylo zrušeno, částky zabavené firmě T. a přikázané 
k vybrání čsl. státu, vyplatiti firmě, nýbrž mohl tak učiniti jen česko
slovenskému státu. Tomu nevadilo, že se rozvrh nejvyššího podání děje 
podle knihovního stavu. Exekuční soud tedy nechybil, nařídiv i bez 
zvláštního návrhu československému státu, že po právomoci rozvrhu 
budou vyplaceny částky zabavené pohledávky firmy T., jež byly právo
platně přikázány československému státu 

čls. 11015. 

Umořovací řízení. 

Ohlašovací lhůty jest při vydání konečného rozhodnuti dbáti ~ úřadu 
i tenkráte, nesouhlasí-li ohlašovací vyhláška s ustanovením § 8 nařízení 
ze dne 31. srpna 1915, čís. 257 ř. zák. Lhostejno, že si nebylo stěžováno 
proti obsahu ohlašovací vyhlášky. 

(Rozll. ze dne 21. září 1931, R I 465/31.) 

žádost o umoření státních stavebních losú s o udp r v é s tol i c e 
zamítl jako předčasnou, jelikož návrh na umoření státního stavebního 
losu lze podati teprve za patnáct měsíců po tahu umořovacím nebo vý
herním toho kterého losu. Rek li r sní s o u d napadené usnesení po
tvrdil. D ů vod y: Lze připustiti, že státní stavební losy, nemajíce ku
ponů úrokových, důchodových nel10 podílových, nespadají pod pojem 
listin,.ohledně nichž § 8 nařízení ze dne 31. srpna 1915, čís. 257 ř. z. 
ustanovuje, že ediktální' lhůta nemúže skončiti před uplynutím jich plat
nosti, avšak přes to nelze přiznati stížnosti důvodnosti, poněvadž v § 7 
nařízení i ohledně jinakých liElin pod čís. I tohoto § uvedených, na 

. majitele znějících, tedy i ohledně státních stavebních losů jest stano
vena jel' minimi'llní délka vyzývací lhůty na dobu jednoho roku, není 
tedy soudu zakázáno stanoviti dobu delší, a, užil-li soud tohoto práva 
a v zahajovacím usnesení z důvodů vhodnosti a účelnosti stanovil, že 
umořovací nález vydá až za rok od splatnosti losú, a stěžovatelka se 
s tím spokojila, nemúže se nyní cítiti stíženou tím, že soud v dúsledku 
toho odmítl amortisovati její losy již dříve, t. j. ještě před jejich splat
ností. 

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

Důvody: 

Ohlašovací vyhláško:J ze dne ll. května 1929, kterou první soud za
hájil k stěžovatelčinu návrhu ohlašovací řízení ohledně státních sta
vebních losů, v návrlj,u blíže uvedených, vyslovil první soud, že pro-

Civilní rozhoťlnuti XIII. 69 
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hlásí, nebudou-li podány ,;á,:,itk~ proti návrhu,. losy za umořené z.a 
r o k od první vyhlášky v ustredmm oznamovatel! a od splatnosh losu. 
Zádost stěžovatelky o umoření stavebních losů vrátil prvý soud jako 
předčasnou s odůvodněním, že návrh lze podati teprve za patnáct mě
síců po tahu umořovacím nebo výher?ím toho kterého losu. ~eku~sní 
soud stížnosti navrhovatelky nevyhovel s poukazem na § 7 nanzem ze 
dne 31. srpna 1915 čís. 257 ř. zák., podle něhož není prý soudu zaká
záno stanoviti delší' dobu než roční pro vyzývací lhůtu. Nejde však 
o délku vyzývací lhůty, neboť tuto stanovil první soud - jak jest roz
uměti jeho usnesení -.ve shodě ~ ~ 7 čís. 1 nař}ze,;í na jeden rok, neboť 
výrok jeho zní výsloy.?e: » Qrohl~slmo losy umorenyml za ,rok«. JdE na
opak o to, od kdy bezl ohlas_o,:acl lhuta. stanovena 'prvn~m. sou~em na 
jeden rok. Otázk,: ~u nelze reslti s hledl.;;.!'a ~ 7 nanz~n,l, Jak ,:c,mll,re
kursní soud nýbrz Jen s hlediska § 8 nanzem, obsahu]lclho vellCl pravo 
o lhůtě ohl~šovací, jehož jest při vydání konečného rozhodnutí dbáti 
z úřadu i tenkráte, když ohlašovací vyhláška nesouhlasí s ustanovemm 
tohoto § (rozhodnutí čís. 3317 sb. n. s.); nemúže proto škoditi stěžo
vatelce ani, že si nestěžovala proti obsahu ohlašovací vyhlášky, neboť 
šlo jen o předběžné opatření, kterým měl býti připraven základ pro 
konečné soudní rozhodnutí o umořovacím návrhu, z něhož nenabyla ani 
navrhovatelka ani kdo jiný ještě žádných práv (rozh. čís. 3318 a 3796 
sb. n. s.). Rekursní soud porušil tudíž svým rozhodnutím zákon i v usta
novení § 8 i v § 8 nařízení. Dúsledkem toho odporuje i usnesení prvního 
soudu zřejmě zákonu. 

čís. lW16. 

Domáhá-li se zaměstnanec na zaměstnavateli, by byl uznán povin
ným přijati ho zpět. do služeb, je~t soud 0w~vněn r~zh~~ovatí jako 
o předběžné otázce t o to.,:" zda zalobce ma l~O legtonar_ (zá~on. ze 
dne 24. července 1919, Cts. 462 sb. z. a n.) narok na sluzebnt mlsto 
u žalovaného. 

(Rozh. ze dne 21. září 1931, R I 540/31.) 

Zalobce domáhal se na okresní nemocenské pojišťovně zaplacení 
služebních požitkú a opětného přijetí do služeb žalované s požitky podle 
kolektivní smlouvy, kterýžto nárok odúvodňoval tím, že byl protizákonně 
propuštěn ze služeb žalované strany, u níž byl zaměstnán jako kontrolor 
nemocných podle kolektivní smlouvy, a odvolával Se i na to, že jako 
legionář má nárok na služební místo u žalované strany podle zá
kona čís. 462/1919 a že musí tedy býti ve službě ponechán. N ámilce 
nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s tol i c e částečně vyhověl 
a odmítl žalobu, pokud jejím důvodem bylo porušení zákona ze dne 
24. července 1919, čís. 462 sb, z. a n. D ú vod y: Námitku nepřípnst
nosti pořadu práva bylo zamítnouti, pokud si žalobce stěžuje na poru
šení smlouvy; poněvadž služební poměr zaměstnancú nemocenských 
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pojišťoven jest upraven soukromou smlouvou, nikoli právem vere]ným, 
žaJobce byl zaměstnancem soukromým, nikoli veřejným a proto rozho
dování sporných otázek vyvozených ze smlouvy služební patří řádným 
soudúm. Pokud žalobce tvrdí, že porušen byl zákon čís. 462/1919 a vy~ 
vozuje z toho dúsledky, že žalobce neměl býti vypovězen a že musí býti 
znovu přijat, nepatří o tom rozhodnouti soudům. Ustanovení §§ 1 a 4 
cit. zák. dává leg.ionářúm nárok žádati za udělení jistých míst. Usta
novení § 5 stanoví povinnost tato místa uděliti legionářúm. Jakmile 
legionář obdržel místo, řídí se jeho služební poměr pravidly, kterým 
jest podroben každý jiný zaměstnanec. Podle § 14 legionářského zá
kona při obsazování míst a vynucení nároků na volné místo rozhoduje 
ministerstvo. Nemůže tedy soud z dúvodu předpisu leg. zákona nařizo
vati straně žalované, by přijala žalobce do služeb svých. Soud múže 
jen vysloviti, že výpověď z dúvodu ustanovení služební smlouvy jest 
neúčinnou a že služební poměr trvá. Rek u r sní s o u d zamítl nÉ,
mitku nepřípustnosti pořadu práva, pokud jí' bylo prvým soudem vy
hověno. D ů vod y: V podstatě jde o to, zda byl žalobce právem pro
puštěn ze služeb žalované strany čili nic; při tom jde o nárok soukromo
právní, na smlouvě se zakládající; otázka, má-li tu býti použito také 
legionářského zákona čís. 462/1919, je pro soud otázkou předurčující, 
kterou si musí řešit sám, rozhoduje o nároku soukromoprávním. Žalo
vaná strana sama dovozuje, Že služební místa u okresních nemocen
ských pokladen nejsou vyhražena legionářům, jak rozhodl i nejvyšší 
správní soud v případě čís. 7567/1929 adm. sbírky Bohuslavovy, ježto 
tyto pojišťovny nejsou ústavy ve smyslu § 4 cit. zákona. Nejde tu ostatně 
o obsazení místa legionářúm vyhraženého vůbec, nýbrž jen o posouzení 
toho, zda mohl býti žalobce ze služeb žalované strany nropuštěn čili 
nic. Z řečeného plyne, že není námitka nepřípustnosti pořadu práva 
odůvodněna ani v tom, kde žalobce se dovolává zákona čís. 462/\1919, 

'a bylo proto stížnosti vyhověno. 

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

Důvody: 

V žalobním návrhu nedomáhá se žalobce, by ve výroku bylo roz
hodnuto o jeho legionářském nároku na místo kontrolora tl žalované 
pojišťovny, nýbrž jen: výroku, že žalovaná strana jest povinna přijati 
ho zpět do svých služeb za manipulačního úřooníka s požitky podle 
kolektivní smlouvy. Jest proto souhlasíti s napadeným usnesením, že 
o žalobním dúvodu, odvozovaném ze zákona legionářského ze. dne 
24. července 1919, čís. 462 sb. z. a n. a provád. nař. čís. 151/1920 sb. 
z. a n., bude soudu jednati jen jako o otázce předběžné pro řešení otázky 
hlavní, zda žalobce byl dúvodně propuštěn ze služeb žalované nemo
censké pojišťovny. K řešení takových právních otázek, předurčujících 
jen v dúvodech rozhodnutí, třebas i zasahovaly do práva veřejného, 
jsou však soudy opravnfuy. 
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čís. 11017. 

:l. "u neseni nižšich soudů jimiž byla vydána odevzdaci listina bez prů
kazu ~ředepsaného § 159 ~esp; řjz., odl?or~~jí zřejmě z~konu .. ~hostejn~, 
zda odkazovník tvrdí, či netvrdl, ze utrpel ujmu am;bo ze mu 1! jm~ hr-;)Z1, 
aniž záleží na tom, že na odkázaný dl}ffi bylo _ vlozeno vlastmcke p~avo 
pro odkazovníka. Jest na pozůstalostmm sou?e, by se pos~r~1 o vy~az 
neb o prohlášení odkazovníka, že byly splneny anebo Zajlsteny uZltky 
z nemovitosti. 

Odkazovník není oprávněn súčastniti se zřizování soupisu a odhadu 
odkázané nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 21. září 1931, R I 627/31.) 

Proti usnesení p o z Ů s t a los t n í h o s o u d u, jímž byl~ yydána 
odevzdací listina stěžovala si finanční prokuratura v zastoupem nmsko: 
katolického kostela v O., jemuž zůstavite~ka odkázala důn: .. Rek u r sn.1 
s o u d napadené usnesení potvrdIl. p u vod y:. F man cm. I?roku,ra!ura 
vytýká rekursem předčasnost vydám _o.dev~dacI. hstmy, .lezto JI Jak~ 
povolanému zástupci kostela nebyla v nzem pozustalostmm poskytnu!a 
možnost účasti při správném ocenění domu odkázaného. kostelu, a ~e 
před vydáním od~vzdací li_s~i~y. nebylo vykáz~no, .že ~~m byl vyd,:~ 
odkazovníku i s uZlÍky patnclml mu ode dne umrl!. Sl!znost nem duo 
vodná Podle zákona (§§ 95 a 152 nesp. říz.) neměl odkazovník právm 
nárok' na obeslání k inventuře a k projednání pozůstalosti a ani v _po
dáních finanční prokuratury ze dne 20. srpna 1927 a ze d~e. 19. kvetn~ 
1928 nebyl k tomu cíli učiněn návrh;'předpoklady pro. vyda~1 OdeVZ?aC1 
listiny jsou uvedeny v § 174 nesp. flZ., vykaz dedlckeho praya a _;,yka~ . 
o splnění všech povinností dědici náležejícíchl _ t. J .. v _souzenem rmpade 
podle § 159 nesp. říz. vzhledem k obsahu sl!znostl, ze byl splnen nebo 
zajištěn odkaz domu kostelu. Tomuto požadayvku byl? uči~éno zad.ost 
tím že odevzdací listina má doložku, podle mz se ma vlozll! na dun;. 
vla~tnické právo pro řím. katolický děkanský kostel v U. Nerozh~dn~ 

. jest že pro nabytí knihovního práva vlastnického o~kazovníku spravn~ 
měl~ býti vydána oddělená listina podle § 178 nesp. nz. Podle o?_~vzdacl 
listiny bylo podle usnesení okresního s01!du. v ~. ze .~n_e 30~ zan 1930 
vloženo právo vlastnické pro kostel. Šetremm J~st zJls!eno, ze zap.lace~ 
byl odkaz 3.000 Kč na mše a že vydán byl dekanstvI tomu odkaza~y 
obraz. Ohledně užitků z domu ve StíŽ!IOSti se ani n~!vrdí, že odk_az.~vm~ 
utrpěl újmu, nebo,. že mu ~jm~ ~rozl (§ 9 nesp.r\z.). O~~edn~ u~oku! 
z mešní nadace Jest opravnenym podle posledmho ponzem dekan 
osobně. Pro zrušení odevzdacÍ listiny není zákonného důvodu. 

N e j v y Š š í s O u d zrušil usnesení obou nižších so~~ů a uložil po
zůstalostnímu soudu, by zařídil další podle § 159 nesp. flZ. 

Důvody: 

Co do oprávnění finanční prokuratury ke stížnos;tem v této vš<;i po
ukazuje se na nařízení min. spravedlnosti ze dne ll. cervna 1902, CIS. 27 I 

I 
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m. v. (viz str. 142 Kompasového vydání nesporného řízení), dále na 
rozhodnutí čís. 9.317 sb. n. s. Napadené usnesení a jím potvrzené usne
sení pozůstalostního soudu, jímž byla vydána odevzdací listina bez prů
kazu předepsaného § 159 pat. o nesp. řízení, odporují zřejmě tomuto 
zákonnému předpisu, a jest tím splněn předpoklad § 16 nesp. říz. Po
volací stížnosti bylo vyhověti, ovšem nikoli přímo zrušením odevzdací 
listiny, nýbrž zrušením opatření (usnesení) ji vydávajícího. Ze spisů jest 
patrno, že při odkazu domu č. p. 200 v K. (jen o tomto odkazu mluví se 
ve stížnostech finanční prokuratury) šlo o odkaz podle §§ 685 obč. zák. 
a podle § 159 pat. o nesp. říz., dále že před vydáním odevzdací listiny 
nebylo prokázáno zaplacení nebo zajištění odkazu, pokud se týče užitků 
z něho ode dne úmrtí zůstavitelky až do zaplacení nebo do vydání. Do
sud není vykázáno zaplacení výtěžků z domu čís. 200 v K. Nezáleží na 
tom, zda odkazovník tvrdí či netvrdí, že utrpěl újmu anebo že mu újma 
hrozí, neboť přesný předpis § 159 pat. vylučuje podobné úvahy. Nezá
leží na tom, že na dům čís. 200 v K. bylo vloženo vlastnické právo pro 
odkazovníka, neboť tím nedošlo ani k splnění ani k zajištění užitků 
z domu toho za uvedenou dobu. Pozůstalostní soud nechť se postará o vý
kaz aneb o prohlášení finanční prokuratury, že byly splněny nebo za
jištěny užitky z nemovitosti za uvedenou dobu, a teprve pak nechť znova 
učiní opatření nařizující, by pozůstalost byla odevzdána dědici. Pokud 
stěžovatelka napadá jako nesprávný názor rekursního soudu, že odka
zovník nemá oprávnění zúčastniti se zřizování soupisu a odhadu nemo
vitosti, jest ji poukázati na rozhodnutí čís. 4179 sb. n. s. 

čís_ 11018. 

Vlastník domu není povinen trpěti reklamní opatření, jimiž se hyzdí 
estetický vzhled domu, při čemž jest přihližeti k tomu, co za nynějších 
poměrů, hledíc zejména i k dnešnímu nazírání na prospěšnost po případě 
i na nutnost reklamy, lze a jest pokládati za přípustné a věci přiměřené. 

(Rozh. ze dne 21. září 1931, Rv I 1222/30.) 

Majitel domu domáhal se na nájemníku, majiteli realitní kanceláře, 
by bylo uznáno právem, že žalovanému nepřísluší právo používati k re
klamním účelům oken bytu žalovaným najatého a že jest proto povinen 
odstraniti reklamní nápisy úplně beze stop s okenních tabulí čtyř oken 
bytu jím najatého a uvésti okna do původního stavu. Pro ce sní 
s o udp r vé s tol i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Soud zjistil, že 
dům jest jednopatrový, v přízemí jsou krámy a jest umístněno více fi
remních tabulek, mezi nimiž i tři tabulky žalovaného a v prvém patře ze 
šesti oken jsou čtyři zvenčí popsány nápisy barvou bílou a nepatrná část 
z nich barvou zplenou a červenou. Podle posudku znalce má soud zjiš
těno, že nápisy na oknech jsou odbornicky napsány barvami nevtíra
vými, že nápisy ty neporušují estetický vzhled domu a ani vzhled domll 
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by se nezlepšil, kdyby byly odstraněny, a že nápisu těch si může chodec 
všimnouti jen za zvýšené pozornosti, ježto jsou nenápadné. Vzhledem 
k tomuto zjištění nabyl soud přesvědčení, že nelze spatřovati v pomalo
vání oken porušení estetického vzhledu domu a tím překročení užívání 
bytu (§ 1098 obč. zák.) jako kromobyčejné. Ježto jest nesporno, že ža
lovaný provozuje živnost, jest vzíti v úvahu, že podle § 44 živn. řádu 
jest povinen užívati vhodného vnějšího užívání na svých stálých míst
nostech provozovacích nebo na svých bytech a jest oprávněn užívati 
jiných prostředků návěštních. Téhož názoru je i nejvyšší soud, že nelze 
brániti užívateli bytu, by nepomaloval nápisy okna svého bytu (viz čís. 
sb. 1564). O d vol a cí s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: V sou
zeném případě jde o žalobu vlastnickou a rozhodnntí sporu závisí na po
souzení sporné otázky, zda žalovaný jako nájemce bytu jest oprávněn 
použíti oken bytu k umístění oznámek a reklamních nápisů, označujících 
jeho živnost. Podle § 1098 obč. zák. jest pro způsob užívání najatého 
předmětu především rozhodné ujednání stran. Ze žalovaný měl při uza
vření smlouvy nájemní nebo později ujednáno, oken bytu, v němž pro
vozuje též realitní kancelář, k shora uvedenému označení a k reklamním 
nápisům použíti, ani netvrdí, naopak není mezi stranami sporné, že učinil 
tak bez svolení žalující strany a že, byv vyzván, by nápisy s oken od
stranil, tak neučinil. Není-li ujednání, rozhoduje účel smlouvy, po pří
padě místní zvyklost. Jen v tomto obsahu a rozsahu jest nájemník opráv
něn najaté věci užívali, jen v tomto obsahu a rozsahu platí »užívání 
věcí«, jak zákon v § 1094 obč. zák. praví, "za koupené«, a v kupní ceně, 
t. j. v nájemném kryté a jen v tomto obsahu a rozsahu jest vlastnické 
právo pronajímatelovo nájemním právem obmezeno, zůstávajíc jinak ne
obmezené (§§ 354 a 362 obč. zák.). Zda bezprávný zásah do vlastniC!
kého práva pronajímatelova jest kvantitativně větší, či menší, a zda 
vlastníku vůbec působí škodu, jest nerozhodné. Ze v souzeném případě 
jde při umístění oznámek a reklamních nápisů o místní zvyklost, žalova
ným rovněž ani nebylo tvrzellO. Uváží-li se, že žalovaný má na vnější 
straně domu, jak prvým soudem zjištěno, umístěné tři firemní tabulky, 
učinil již s dostatek zadost své povinnosti, uložené mu § 44 živn. řádu. 
Uváží-li se dále, že byt v domě měl již dříve, než se žalující strana stala 
jeho vlastníkem, a že také již před tím v bytě tom měl též realitní kan
celář a že si nápisy na oknech opatřil teprve pak, a to bez svolení žalu
jící strany, což není mezi stranami ani sporné, nelze o tom pochybovati, 
že tím užíval bytu nikoliv podle smlouvy, nýbrž přes meze svého ná
jemního práva, které si takto nedovoleně rozšiřoval. Vždyť okna bytu 
slouží přece jen k tomu, by zjednávala a umožňovala přístup světla a 
vzduchu do bytu, nikoliv k tomu, by jich bez svolení vlastníka bylo uží
váno za reklamními účely. Z toho, co svrchu uvedeno, jest zjevno, že po
malování oken vybočuje z rámce užívacího práva nájemníkova a pokud 
takto obmezuje větší měrou svobodu vlastnického práva pronajímatelova, 
než jest tento podle nájemní smlouvy povinen trpěti, jeví se bezprávným 
zásahem do vlastnické sféry pronajímatelovy a odůvodňuje zápůrčí ža
lobu podle § 523 obě. zák. 
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N e j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu, by o ní po případném dalším jednání znovu rozhodl. 

Důvody: 

Odvolací soud vychází ze správné zásady, že, pokud není způsob 
nžívání najatých místností a rozsah užívacího práva nájemcova upraven 
smlouvou, náleží nájemci užívání předmětu nájmu, jež iest podle účelu 
smlouvy, podle povahy věci a vzhledem k okolnostem obvyklé a přimě
řené (§§ 1098, 914 obč. zák.). Této zásady nepoužil však správně na 
souzený případ, uznav, že žalovaný vykročil z mezí práv příslušejících 
mu jako nájemci bytu v domě žalobců již tím, že vůbec dal okna svého 
bytu vedoucí na ulici pomalovati označením své firmy a reklamními ná
pisy. Mezi stranami není sporu o tom, že žalovaný jest majitelem realitní 
kanceláře, kterou provozuje ve sporném bytě a provozoval ji tam již 
před tím, než se žalobci stali vlastníky domu. Jak nejvyšší soud vyslovil 
a blíže odůvodnil již ve svém rozhodnutí uveřejněném pod čís. 1564 sb. 
n. s., nelze v umístění oznámek na najaté místnosti, a to ani v pomalo
vání oken nápisy označujícími živnost a reklamami, o sobě ještěspa
třovati užívání o:lporující nájemní smlouvě, poněvadž tu jde o zjev, jejž 
jest pokládati, hledíc k dnešním, zejméua hospodářským poměrům tu 
v počet přicházejícím, za obvyklý, a proto ve slušných mezích, i když se 
tak stalo bez svolení pronajímatelova, za přípustný. Zalobci arciť uplat
ňují - a to jest vlastně jediná okolnost, kterou se snažili opodstatniti 
žalobní žádání směřující k odstranění oněch nápisů -, že jimi trpí esthe· 
tický vzhled domu. Při posuzování této otázky nelze ovšem vycházeti 
s hledisek ryze esthetických, nýbrž jest použíti měřítka praktického, jest 

. přihlížeti k tomu, co Za nynějších poměrů, hledíc zejména i k dnešnímu 
nazírání na prospěšnost, po případě i na nutnost reklamy, lze a nutno 
pokládati za přípustné a věci přiměřené. S touto výhradou jest připustiti, 
ze vlastník domu není povinen trpěti taková reklamní opatření, jimiž se 
hyzdí esthetický vzhled domu ve smyslu právě vyloženém. Prvý soud 
vzhledem k přednesu stran se obíral i touto otázkou a na základě vý
sledků provedeného místního ohledání a znal.ckého důkazu zjistil, 
pokud se týče usou(lil, že nápisy na oknech jsou provedeny odbornicky 
barvami nevtíravými a že' neporušují esthetický vzhled domu. Zal obci 
v odvolání napadli toto zjištění a tento usudek výtkou nesprávného oce
nění průvodů, Ddvolací soud však se svého stanoviska se touto otázkou 
vůbec neobíral a onu výtku nevyřídil. Jelikož jde o otázku zahrnující 
v sobě složku skutkovou, kterou řešiti náleží soudům nižších stolic, 
nezbylo než vyhověti dovolání, jež právem napadá rozsudek odvolacího 
soudu pro nesprávné právní po'souzení věci v uvedeném směru (§ 503 
čís. 4 c. ř. s.), zrušiti'napadený rozsudek a uložiti soudu druhé stolice, 
by o odvolání znovu rozhodl, dbaje při tom právních hledisek tuto na
značených. 
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čís. 11019. 

Nájemce bytu (zubní technik) jest oprávněn připevniti na dveřlch 
bytu své orientační a reklamní tabulky, nikoliv však i orientační tabulku 
svého zřízence. 

(Rozh. ze dne 21. září 1931, Rv 1 1223/30.) 

Miloš S. měl v domě žalobců najatý byt, v němž provozoval živnost 
zubního technika. Na dveřích bytu byla tabulka: "Miloš S., zubní tech
nik«. Napotom byla připevněna na dveřích i tabulka: "j. F., zubní 
technik«. Žalobou, o niž tu j de, domáhali se žalobci na Miloši S-ovi, 
by ze dveří jeho bytu byla odstraněna tabulka "J. F., zubní technik«. 
Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl, od vol a cí 
s o u d uznal podle žaloby. O ů vod y: Odvolatel odůvodňuje odvolací 
důvod nesprávného právního posouzení tím, že soud prvé stolice omylem 
má žalovaného za oprávněna, by jako nájemník bytu dal vyvěsiti na 
dveře najatého bytu tabulku cizích lidí, poukazuje k tomu, že prý Jindřich 
F. jest zaměstnancem žalovaného a tento jest oprávněn vyvěsiti jeho 
tabulku na své dveře, poněvadž tím umožňuje rozšíření klientů o ven
kovské známé svého zaměstnance, ježto prý z pojmu nájemního práva 
neplyne, že by si užívatel bytu mohl činiti s bytem a 5, jeho částmi 
co chce, a nájemným užíváním bytu se rozumí užívání vnitřku místností, 
poněvadž jen tyto mají význam pro nájemníka, nikoli vnějšek, a rozší
řilo-li se u nájemníků, živnostníků s ohledem na živnostenský řád 
právo reklamních tabulek, štítků a pod. na vnějšku dveří závodu, jest 
toto právo vývěsku vykládati restriktivně a nikoliv extensivně a proto 
prý jest právo to omeziti na skutečné a smluvní užívatele bytu, nikoliv 
na osoby jiné a cizí. Nelze ovšem přisvědčiti názoru odvolatele, že se 
nájemným užíváním bytu rozumí užívání vnitřku místností. Jest nepo
chybno, že k nájmu bytu patří zpravidla příslušenství mimo prostory 
bytu, které jest nutné k výkonu nájemních práv k bytu, a pokUd se 
zvláště týče vnější části dveří, spojujících byt s chodbou, patiíí kuži
váni bytu, že si nájemník připevní na vnější straně dveří svou navš~í
venku, skřínku na dopisy a pod., aniž by v tom mohlo býti spatřováno 
neoprávněné rozšiřování nájemních práv. Přes to však odvolací soud 
neshledává stanovisko soudu prvé stolice odůvodněným. Podle § 1096 
a 1098 obč. zák., na něž i soud prvé stolice odkazuje, jest nájemník 
bytu oprávněn bytu vymíněným způsobem a podle smlouvy užívati. 
A v tomto oprávnění nájemníka jest na druhé straně obsažena jeho) po
vinnost, by se vystříhal protismluvního a neoprávněného užívání ná
jemních předmětů. V souzeném případě jde oto, zda žalovaný, ·dav 
souhlas k tomu, jak sám tvrdí, by si jeho zaměstnanec J. F., jak soud 
první stolice tento poměr mezi žalovaným a J. F-em zjistil, dal na dveře 
tabulku se svým jménem, vybočil z mezí nájemních práv ohledně bytu 
v domě žalobců. K posouzení této otázky jest míti na zřeteli, že J. F. 
není členem domácnosti žalovaného, ani, jak soud prvé stolice zji&ti1, 
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neni podnájemníkem a u něho také nebydlí. Není tu tedy důvodu, ply
noucího z osobního vztahu J. F-a k nájemním právům žalovaného, které 
by odůvodňovaly, by používal dveří jako součásti bytu žalovaného 
k umístění tabulky se svým jménem. A soud prvé stolice také polo,ž'il 
rozhodnou váhu na to, že z výpovědi svědka J. F-a jest patrno, že ře
čená tabulka byla připevněna na dveře bytu v zájmu tohoto, by svědek 
mohl snáze přivésti mu zákazníky venkovské, pomoci svědkovy vyhle
dávající, tak že i tu vykonával žalovaný připevněním tabulky svého 
zamčstnance obsah svého práva nájemního v rámci své potřeby podle 
ti§ 1090 a 504 obč. zák., ano nebylo ve sporu ani tvrzeno, že tabulka 
Č sobě jest velkých rozměrů. Nelze ovšem žalovanému upříti právo, 
by vzhledem ke své živnosti jako zubní technik, čehož jsou si žalobci 
dobře vědomi, nepoužíval případných zevních označení této živnosti 
vzhledem k předpisům živnostenského řádu, a ,také ovšem za tím účelem, 
by upozornil na svou živnost lidi hledající pomoci zubního technika, 
aniž by v tom, nepřesahuje-li to potřebnou míru, bylo lze shledávati 
neoprávněné vybočování z jeho nájemních práv k bytu, avšak to, čím 
soud první stolice, jak uvedeno, odůvo.dňuje oprávnění žalovaného, by 
dal na dveře svého bytu tabulku svého zaměstnance, nelze považovati 
za opatření, odpovídající duchu živnostenského řádu a potřebě provo
zování živnosti ve smyslu výše uvedeném, především zásadně proto, že 
takový způsob ZÍskávání zákazníků jest zcela neobvyklý a také z po
vahy věci plyne, že právě jen samostatný a k samostatnému provozu 
oprávněný živnostník jest oprávněn jen pod svým jménem' a pod svou 
živnostenskou firmou získávati zákazníky. Ostatně odvolací soud ne
sdílí ani názor prvního soudu, že vyvěšení tabulky zaměstnač\ce mělo 
a mohlo sloužiti k tomu, by byli přivedeni žalovanému zákazníci z ven
kovské klientely, která vyhledává svědka J. F-a, jak tento potvrdil. Vždyť 
soud první stolice sám vyslovil, že se svědek vzhledem k svému mla
dému věku snad ani nemohl státi účastným výhody § 2 zák. čís. 303/20 
sb. z. a n. o zubních technicích, poskytnuté starým zubním technikům 
a některým technikům mladším, záležející v oprávnění provozovati 
samostatně živnost jako zubní technik, tak že o nějaké klientele svědka 
]. F-a nemůže býti řeči. Žalovaný neměl tudíž podle svého nájemního 
poměru k žalobcům oprávnění dávati souhlas k umístění tabulky se 
jménem svého zaměstnance J F'a na dveřích bytu. A k tomu jest přiznati 
žalobcům' jako majitelům domu z důvodu policie cizinecké, která jim 
ukládá dbáti včasného ohlášení obyvatelů domu, nárok na to, by se 
jen s jejich vědomím a souhlasem dálo umístění tabulky, o niž tu jde, 
l)a dveřích bytu. 

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

D ů vod y: 

Odvolací soud posoudil věc po právní stránce správně. Právem po
ukázal k tomu, že je docela neobvyklé, by si živnostník - a tím žalo· 
vaný je - dal na svou provozovnu k vůli získávání zákazníků připev. 
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niti tabulku se jménem a zaměstnáním s v é h o zří z e n c e. To se 
v souzeném případě stalo. Zalovaný jako nájemce bytu jest oprávněn 
používati najaté věci podle smlouvy a podle obchodního a místního 
zvyku. Podle toho může používati i dveří ke své provozovně k připev
nění svých orientačních a reklamních tabulek, nikoli však ku připevnění 
orientační tabulky svého zřízence, která má přece v první řadě sloužiti 
ku prospěchu tohoto zřízence. Protože není tvrzeno, že si žalovaný 
smlouvou zajistil takové právo, jednal nesprávně, dav k jejímu při
pevnění svolení. Pronajímatelé nejsou povinni takovou tabulku na pro
najmutém bytě trpěti, zejména, ana může vzbuditi dojem, že jsou v něm 
dva zubní technici. Jejich žádostí, aby ji odstranili, není žalovaný nijak 
dotčen ve svém nájemním právu, a že by pronajímatel neměl na jejím 
odstranění zájmu zasluhujícího právní ochrany, netvrdil. Zaloba je tudíž 
odůvodněna a bylo jí právem vyhověno. Zda do této záležitosti mohl 
zasáhnouti živnostenský nebo bezpečnostní úřad, je nerozhodné a ne
bylo potřeba obírati se touto otázkou. 

Čis. 11020. 

Pro posouzení otázky, komu má býti zaplacena odměna za provedení 
díla, jest především rozhodné, u koho bylo dílo objednáno, nikoliv kdo 
je skutečně provedl. 

(Rozh. ze dne 21. září 1931, Rv I 1327/30.) 

Zaloba o zaplacení odměny za provedení díla hyla zamítnuta s o u d y 
všech tří stolic. . 

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

dllvociecl1: 

Předeslati j~st, že pro posouzení otázky, kcmu má býti zaplacena 
odměna za provedení díla, jest především rozhodno, u koho bylo ·dílo 
objednáno, nikoli, kdo je skutečně provedl, neboť není vyloučeno, by 
ten, kdo se zavázal k vykonání určitého díla, pokud nejde o smluvené 
plnění ryze osobní, nesvěřil provedení převzatého závazku osobě třetí. 
To plyne z předpisu § 1165 obč. zák., který rozeznává osobní provedení 
díla a provedení osobou jinou, ovšem vždy za osobní odpovědnosti pod
nikatele. 

Čis. 11021. 

Pro 6tázku, zda pod ustanoveni § 12 (1) vyr. řádu spadá i soudcov
ské zástavní právo, jehož bylo nabyto v posledních šedesáti dnech před 
zahájením vyrovnacího řízení v rámci a v pořadí zástavního práva 
z kauční listiny zaznamenaného v době delší šedesáti dnu před zaháje
ním vyrovnacího řízení, jest rozhodný den zřízení kauční hypoteky, ni-
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koliv teprve den, kdy bylo nabyto soudcovského zástavního práva pro 
pohledávku, nepřesahující rámec kauční hypoteky. 

(Rozh. ze dne 21. září 1931, Rv I 1427/30.) 

N a základě nálezu rozhodčího soudu Pražské plodinové bursy ze dne 
5. února 1929 vymohla si žalovaná firma podle usnesení ze dne 5. pro
since 1929 exekuci vnucenou dražbou žalobcovy nemovitosti. Zalobce 
zažádal dne 20. dubna 1929 o povolení vyrovnání, jež bylo téhož dne 
povoleno. Pro žalovanou bylo na žalobcově nemovitosti zaznamenáno 
sub pres. 2. února 1928 pod C 24 zástavní právo z kauční listiny ze dne 
31. ledna 1928. K žádosti žalované ze dne 30. března 1929 bylo pod 
C 60 vloženo zástavní právo v pořadí práva zástavního zaznamenaného 
podle kauční listiny ze dne 31. ledna 1928. Zalobu, by bylo uznáno prá
vem, že nárok žalované z nálezu rozhodčího soudu Pražské plodinové 
bursy ze dne 5. února 1929 byl následkem vyrovnacího řízení zrušen, 
I' r o c e sní s o udp r v é s~ tol i c e zamítl. D ů vod y: Spornou jest 
mezi stranami otázka, zda žalovaná nabyla práva na oddělené uspoko
jení z nemovitosti až v posledních šedesáti dnech před zahájením vyrov
návacího řízení (§ 12 vyr. ř.) tím, že bylo pro ni dne 30. března 1929 
pod C 60 vloženo zástavní právo pro její vykonatelnou pohledávku v 1'0-
řádí práva zástavního zaznamenaného sub C 24 dle kauční listiny ze dne 
31. ledna 1928, či zda žalovaná nabyla práva na oddělené uspokojení 
již před šedesáti dny, t. j. v pořadí kauční hypoteky sub C 24, tedy dne 
2. února 1928. Otázku tuto řeší jasně zákon v § 13 vyr. ř., podle něhož 
vklady a záznamy ve veřejných knihách o nemovitostech mohou býti 
povoleny a provedeny i po zahájení řízení, řídí-li se pořadí zápisu dnem, 
který jest před zahájením řízení. V souzeném případě řídí se tedy pořadí 
zápisu dnem vtělení kauční hypoteky sub C 24, které se stalo dne 2. 
února 1928, tedy před zahájením vyrovnávacího řízení. Při tom jest pro 
.posouzení věci zcela nerozhodné, že kauční hypoteka nebyla v době vtě
lení sporné pohledávky zatížena jinou pohledávkou, neboť kauční hypo
teka v souzeném případě má ten význam, že určuje pořadí zástavního 
práva pro vykonatelnou pohledávku žalované strany. O d vol a c í 
s o u -cl napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Nelze souhlasiti s od
volatelem, že exek1!čního práva zástavního bylo nabyto v posledních 
šedesáti dnech před zahajením vyrovnacího řízení, nýbrž jeho vznik 
spadá -do dohl' vzniku kauční hypoteky (§ 224 ex. ř. a 14 knih. zák.). 
Nejde tedy o nabytí soudcovského práva zástavního nebo práva na uspo
kojení podle § 10 vyr. ř., nýbrž o výkon smluvního zástavního práva po
zůstávajícího již déle roku před zahájením vyrovnacího řízení, tedy o vý
kon práva oddělného, které podle § II vyr. ř. nebylo dotčeno vyrovná
vacím řízením. Lhostejno, že jde o pohledávku úvěrní, neboť i pohle
dávka úvěrní pO"skytuje knihovním zápisem hned právo zástavní, nikoli 
jen knihovní pořadí, čemuž nejlépe nasvědčuje doslov § 224 ex. ř. 

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

I 
I 
I 

I , , 
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Důvody: 

Dovolatel pokládá zástavní právo zřízené podle usnesení ze dne 30. 
března 1929 za zaniklé, poněvadž ho bylo nabyto v posledních šedesáti 
dnech před zahájením vyrovnacího řízení, k němuž došlo usnesením ze 
dne 20. dubna 1929 (§ 12 vyr. ř.). Při tom má za nerozhodné, že se 
vklad zástavního práva stal v pořadí zástavního práva z kauční listinv 
ze dne 31. ledna 1928 zaznamenaného již usnesením ze dne 2. února 
1928, tedy v době delší jednoho roku před zahájením vyrovnacího ří
zení, maje za to, že tu jde o dvojí různé zástavní právo. Tomuto názoru 
nelze přisvědčiti. Zalobce namítal, že pohledávka 7.065 Kč s příslušen
stvím nevzešla z právního poměru, který byl podkladem zřízení kauční 
hypotek~ pro pohledávkY,jež ,z, ně~o v b~d?ucnosti vzejdou. Bylo tedy 
zastavmho prava nabyto J1Z znzemm kaucm hypoteky i pro pohledávku 
přisouzenou nálezem rozhodčího soudu Pražské plodinové bursy ze dne 
5. února 1929, která nepřesahuje rámec kauční hypoteky (§ 224 ex. ř. 
a § 14 knih. zák.). Pro vznik zástavního práva pro spornou pohledávku 
jest tudíž rozhodný den 2. února 1928, nikoli teprve den 30. března 1929. 
Nejde proto o oddělné právo, jehož bylo nabyto v posledních šedesáti 
dnech před zahájením vyrovnacího řízení a jež podle § 12 vyr. ř. zaniklo. 
nýbrž o oddělné právo na uspokojení, jež vyrovnacím řízením nebyl~ 
dotčeno (§ ll vyr. ř.). 

čís. 11022. 

Římsko-katolická larnl obec má způsobilost ke sporu. 

(Rozh. ze dnA 21. září 1931, RII 201/31.) 

Zalobu proti římsko-katolické farní obci s o Udl) r v é s t o I i ce 
odmítl, prohlásiv dosavadní řízení za zmatečné. D ů vod y: Zalovaná 
strana, římsko-katolická farní obec" R., není právní osobou způsobilou 
ke sporu. V § 35 zákona ze dne 7. května 1874 čís. 50 ř. zák. jest vy
mezen pOlem farní obce . .Jest jí souhrn katolíků téhož ritu bydlících 
v témže f,arním obvodě. Podle § 32 téhož zákona měly býli předpisy 
o ;tstavem a o zastupování farních obcí vydány zvláštním zákonem. 
Zakon tento doposud vydán nebyl; nařízením ministerstva kultu a vy
u~o~á~í :e,dne 31. ~rosince ,1877, č!s. 5 ř. ,zák. z roku 1878, bylo obsta
rayan~ veC1 k~tohckych farmch Ob~l 1 nadale ponecháno zastupitelstvu 
m1stmch obcl. Podle § 13 zemskeho Slezského zákona ze dne 15. listo
padu l8,63, čís. 2 zemského zákona na rok 1864, náleží kostelnímu kon
ku:e~cl3n~u vý?oru vě~i stavby, ~r:rav a udržování kostela. Z toho vy
plyva, z~ J~ko zalovana strana muze podle okolností přijíti v úvahu kon
kurencm vybor, pokud se týče obec sama. Nikoliv však římsko'katolická 
farní obec, jíž není. Tato nemá způsohilosti ke sporu. Tento nedostatek 
~emůž~ býti od~traně:r, a ~roto bylo již. před l3ařízením ú,stního jednání 
:;YSIOV1Í1 zmatecnos~ nzem a z t~ho duvodu zalobu odm1tnouti (§ 7 c. 
r. s.). Rek u r snl s o u d zrusIl napadené usnesení a uložil prvému 
~oudu, by,. nehledě k dOI1lnělé zmatečnosti, o žalobě dále po zákonu 
Jednal. D u vod y: Soud prvé stolice prohlásil řízení za zmatečné a od· 
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mítI žalobu jsa toho názoru, že žalovaná strana» t,ímsko-katolická fami 
obec v R.« není právní osobou způsobilou ke sporu a že tento nedosta
tek nemůže býti vůbec odstraněn. Soud rekursní nesdílí tento názor. Jest 
ovšem pravda, že podle § 32 zákona ze dne 7. května 1874 čís. 50 ř. zák. 
měly býti bližší předpisy o ustavení a o zastupování farní~h obcí vydány 
zvlášt~ím zákonem a že takový zákon doposud vydán nebyl. Avšak ne
~~dam t.ohoto slrbovaného zákona nemění nic na jsoucnosti a právní 
ucmn5'.str zákona ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák, který zavedl farní 
obce nmsko:katolické, vymeziv přesně jejich pojem a určiv i obvod pů
sobnost!. Zakon tento nebyl co do své působnosti učiněn závislým na 
vydání zvláštních zákonných předpisů; slíbený prováděcí zákon měl se 
týkati jen správy farních obcí, nikoliv jejich jsoucnosti jako právních 
osobn9~tí, neboť římsko-katolické farní obce vznikly již vyhlášením zá
kona C1S. 50/74. Do vydání zvláštních zákonů o spravování a o zastupo
vání farních obcí bylo určiti vše potřebné způsobem nařizovacím. Jak 
prvý. soud sprá,:~ě uv~dí" nařízením min. kultu a vyučování ze dne 31. 
prosmce 1877, C1S. 5 r. zak. z r. 1878 bylo obstarávání věcí katolických 
farnfch obcí i nadále ponecháno zastupitelství místních obcí. Římsko
katolické farní obce jsou podle §§ 35-37 cit. zák. právnickými oso
bami, jsouce nositeli určitých práva určitých povinností, a jim zejména 
Jest podle § 36 cit. zák. dovoleno k uhražení potřeb rozepsal! kostelni 
konkurenční příplatky na farní osadníky. Jest tedy římsko-katolická 
farní ohec způsobilou státi na soudě podle § I c. ř. s. 

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

Důvody: 

Otázka, zda katolická farní obec jest způsobilým podmětem nabý
vání práva přejímání závazků, majícím též samostatnou způsobilost ke 
sporu, byla již kladně vyřešena v rozhodnutí sb. n. s. čís. 6164 v ten 
způsob, že katolická farní obec byla již zákonem Ze dne 7. května 1874, 
čís. 50. ř. zák. definitivf,ě ustanovena za nositel" práva závazků a žc 
bylo zatímně svěřeno obstarávání věcí katoliCKých farních obcí tedy 
jejich správa i zashlpování při právních jednáních místním obcí~ a ve 
Slezsku po případě zřízeným kostelním konkurenčním výborům (srov. 
SD. n. s. 6164). Je-li tedy katolická farní obec samostatnou nositelkou 
práv j závazků; má též způsobilost J:Wti stranou ve sporu i procesní 
způsobilost ve spor].! (03 I j. n.) a lze-li vytýkané vadné její zastoupení 
po případě za sporu ·napraviti, nepůsobí tato· vada zmatečnosti (§ 477 
čís. ,5 ~ . .ř. s.), ježto jest ji podle § 6 c. ř. s. odstraniti, což platí i v sou
zene vecl. 

čís. 11023. , 
Rozhodovati o námitkách dlužníka, že exekučně vymáhaný nárok 

okresní nemocenské pojišťovny z jejích platebnich rozkazů nenl po 
právu, nenl příslušným soud, nýbrž správní úřad. 

(Rozh. ze dne 22. září 1931, R 1543/31.) 
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Žalovaná okresní nemocenská pojišťovna vedla proti žalobci na zá· 
kladě platebních ro~k.az~,exekuci. žalobou,. o niž. tu jde, do~áhal, se 
dlužník na vymáha]lCl ventelce, by bylo uznano pravem, ze narok za
lované z platebních rozkazů není po právu, ježto žalobce přijal platební 
příkazy žalované omylem. Pro ~ e sní. S o udp r,;' é s t o I i ce, ža
lobu zamítl, neshledav opodstatnenou namltku nepnpustnostr poradu 
práva. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím 
řízením jako zmatečné a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. 
O ů vod y: Strana žalovaná vznesla hned při prvém roku námitku ne
přípustnosti pořadu práva a prvý soud námitku tu zamítl. Strana žalo
vaná odůvodňuje námitku tu tím, že jde o nárok veřejnoprávního správ
ního orgánu, a námitky proti tomu nároku musily by býti uplatňovány 
u příslušného správního úřadu. Prvý soud zamítnutí námitky odůvod
r1uje tím, že v souzeném případě nejde o žalobu podle § 35 ex. ř., ježto 
se v námitkách neuplatňují skutečnosti, které nastaly teprve po vzniku 
exekučního titulu, a dovozuje, že bylo jednati ve věci samé proto, že 
nejde o n:Jmitky podle § 35 ex. ř. a mohlo by se nanejvýše jednati o ná
mitky jiné. Odvolací soud však shledal, že napadený rozsudek i řízení 
v prvé stolici trpí zmatečností podle § 477 čís. 6 c. ř. s., ježto bylo roz
hodnuto o věci na pořad práva nepatřící. Prvý soud vycházel ze správ
ného názoru, že v souzeném případě nejde o žalobu podle § 35 ex. ř. 
Předpokíadem oposiční žaloby podle § 35 ex. ř. jest, by námitky proti 
nároku spočívaly na takových skutečnostech, nárok zrušujících, které 
nastaly teprve po vzniku exekučního titulu. Žalující strana o takovéto 
skutečnosti žalobu neopírá a dle své podstaty a povahy není žaloba 
žalobou o zrušení exekuce vúbec, nýbrž žalobou, by nárok strany žalo
vané byl oduznán jako nejsoucí po právu. Ačkoliv prvý soud vyšel ze 
správného právního stanoviska, že projednávaná žaloba není žalobou 
podle § 35 ex. ř., jest prvý soud nesprávného dalšího právního názoru, 
že věc patří na pořad práva. Náleží soudům, by o žalobě o zrušení exe
kuce, opírající se o jiný dúvod, než v § 35 ex. ř. uvedený, rozhodly, leč 
v souzeném případě nejde vůbec o žalobu o zrušení exekuce. Žalující 
strana se domáhá prostě výroku, že nárok žalované strany není po pravu, 
a to nárok z platebních rozkazú. Podle ustanovení § 239 zákona ze dne 
9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. náleží rozhodovati politickým úřadům 
o opravných prostředcích proti výměrům nositelů pojištění. Otázku, zda 
nárok z platebních rozkazú žalované strany trvá čili nic, náleží tedy 
řešiti politickému úřadu, nikoliv' soudu. An prvý soud námitku nepfi
pustnosti pořadu práva zamítl a ve věci jednal, rozhodlo věci na pořad 
práva nepatřící, napadený rozsudek i řízení jemu předcházející trpí 
zmatečností podle § 477 čís. 6 c. ř. S., a bylo proto rozsudek i řízení' 
v první stolici jako zmatečné zrušiti, a podle § 478 c. ř. s. vyřknouti 
odmítnutí žaloby. 

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

Oú vo dy: 

Nejvyšší soud, obmeziv se při zkoumání vě~i ~a. vývo9Y reku;su 
a na jeho konečný návrh, neshledal rekurs opravnenym. Zal oba Jest 

~ čís. 11024 -
1103 

označena zvenčí jako "žaloba OpOS1Clll« a její konečná žádost se do
máhá výroku, že se vyhovuje námitkám žalující strany, že nárok žalo
vané okresní nemocenské pojišťovny z jejích platebních rozkazů není 
po právu. I z obsahu žaloby lze jasně seznati, že žalující firma upírá 
žalované nárok exekučně vymáhaný, tvrdíc, že jí není dlužna částky 
uvedené v platebních výměrech. V § 239 zákona ze dne 9. října 1924, 
čís. 221 sb. z. a n. v doslovu novely ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 
sb. z. a n. jest ustanoveno, že rozhodovati o opravných prostředcích 
proti výměrům nositelů pojištění náleŽÍ politickým úřadům, takže k jed
nání o námitkách proti jsoucnosti nároku, který se opírá o platelinf 
výměry okresní nemocenské pojišťovny, není příslušný soud, nýbrž bylo 
by tyto námitky vznésti tl příslušného úřadu správního. Podle § 35 
odstavec druhý ex. ř. nebyl by soud příslušným k jednání o těchto ná
milkách ani, kdyby se žalobnÍ žádost opírala o skutečnosti, které na
staly po vzniku exekučního titulu. Dále se připomíná, že tu vůbec nejde 
o žalobu podle ~ 36 čís. I ex. ř., neboť tato žaloba předpokládá, že vy
máhaný nárok Jest sice po právu, ale že nemůže dosud býti exekučně 
dobýván, poněvadž není ještě splatný nebo vykonatelný (8 7 odstavec 
druhý ex; ř.), kdežto v projednávané žalobě se dovozuje,O že exekučně 
vymahany nárok není po právu, protože žalující firma žalované okresní 
nemocenské pojišťovně žádné příspěvky nedluhuje. 

čís. 11024. 

Předpis § 10 ds. patentu ze dne 8. dubna 1861, čís. 41 ř. zák., mluvě 
o světských úřadech, má na zřeteli jen úřady politické, nikoliv soudy. 

Představenstvo spojených německých evangelických obcí v Praze 
není ani za platnosti vyhlášky ministerstva školství a národní osvěty 
ze dne 7. srpna 1924, čís. 209 sb. z. a n., oprávněno bezprostředně samo 
navrhnouti soudní exekuci k vydobytí nezaplacených přispěvkú, nýbrž 
jest se mu za Hm účelem obrátiti na příslušný úřad politický. 

(Rozh. ze dne 22. září 1931, R I 549/31.) 

Představenstvo spojených německých evangelických obcí augsbur
ského a he1vétského .vyznání v Praze navrhlo povolení exekuce k vy
dobytí dlužných církevních' příspěvků. S o udp r v é s t o I i c e exe
kuční návrh zamítl. Rek u r sní s o u d exekuci povoliL O ů vod y: 
Soud rekursní j~st toho názoru, že povoliti exekuci k vydobytí vykona
telných příspěvků spojených evangelických německých obcí augsbur
ského a helvétského vyznání jest příslušným soud. Podle § I čís_ 13 
ex. ř. uznány jsou,exekučními tituly veškeré příkazy platební a výkazy 
nedoplatků o přímých daních a o poplatcích, jakož i o přirážkách zem
ských, okresních a obecních, vyhotovené a vykonatelné podle předpisů· 
o tom platných. Za exekuční titul v tomto smyslu jest považovati pla
tební příkazy spojených německých evangelických obcí augsburského 
a helvétského vyznání, neboť tyto spojené církevní obce jsou korporací 
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veřejnoprávní, důsledke;n čeh~ž, i,est přiznati jejín;t poplatk~m povahu 
veřejných dávek o mchz mluv! clanek lIl. uvoz. zák. k ex. r. Podle to
hoto čláuku zú~taly v platnosti dosavadní předpisy o dobývání daní 
a jinakých dávek k úče!úm veřejným a jiných povjnnostS které ,daníffi; 
co do dobývání JSou zakonem postaveny na roven. Z techto predp!su 
žádný nezhraňuje vymáhání dlužných dávek na církevní účely vymá
hající strany soudní exekucí. Již dvorský dekret ze dne 10. února 1832, 
čís. 2548 sb. z. s. ponechal politické správě při vymáhání veřejných 
dávek na vúli, zda chce použíti exekuce politické, či soudní. Cís. pat. 
ze dne 8. dubna 1861, čís. 41 ř. zák. propůjčil v § ID nálezúm a opatře, 
ním evancrelických obcí a církevních jejich úřadú, k vydobytí přirážek, 
jež hyly ';Ioženy k vydržování evangelických náboženských, vyučova
cích a dobročinných ústavú" právo dovolávati se ochrany a pomoci 
světských úřadů. Shodně s tímto ustanovením stanoví také § 19 zákona 
ze dne 20. prosince 1922, čís. 79 sb. z. a n. z roku 1923 a § 6 min. vy
hlášky ze dne 7. srpna 1924, čís. 209 sb. z. a n., že vymáhající strana 
jako církevní obec jest oprávněna dovolávati se světských úřadů k vy
máhání svých příspěvků uložených členům její církevní obce. Z cit. zá
kona a z řečené min. vyhlášky vyplývá, že příspěvky uložené členům 
spojených německých obcí evangelických augsburského a helvétského 
vyznání mají ráz veřejných dávek. Ježto není ani po vydání článku lIl. 
uvoz. zák. k ex. ř. předpisů, jež by vylučovaly vymáhání příspěvků vy
máhající strany cestou soudní exekuce, jest rekursní soud toho pře
svědčení, že vymáhající strana má právo k vymožení vykonatelných 
příspěvků zakročiti o exekuci soudní, a že proto soud jest povolán roz
hodnouti o takové exekuční žádosti. 

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

D ů vod y: 

Dovolací rekurs jest oprávněn. Především' jest uvésti, že se dvorní 
dekret ze dne 10. února 1838, ČÍs. 2548 sb. z. s., citovaný soudem re
kursním, týká vymáhání dlužných poplatků celních a daně potravní, 
takže se na tuto věc nehodí, a dále, že pod čís. 79 sb. z. a n. z r. 1923 
nebyl vyhlášen zákon, nýbrž jen vyhláška ministerstva školství a ná
rodní osvěty ze dne 20.' prosince 1922, která byla později nahražena 
novou vyhláškou téhož ministerstva ze dne 7. srpna 1924, čís. 209 sb. 
z. a n. Podle § 6 této nové vyhlášky ministerstva školství a národní 
osvěty o novém církevním zřízení Německé evangelické církve v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku má evangelická církevní obec právo i po
vinnost požadovati od svých příslušníků na vydržování svých církevních 
věcí, svých školských a dobročinných ústavů příspěvky podle pevného 
zdaňovacího plánu a dovolávati se k jich vymáhání podle potřeby při-

. spění »světského úřadu". Kterého světského úřadu může se evangelická 
církevní obec dovolávati k vymáhání příspěvků, není však ve vyhlášce 
čís. 209/1924 sb. z. a n. řečeno a platí v té příčině dosud předpis § 10 
ds. patentu ze dne 8. dubna 1861, čís. 41 ř. zák., který podle čL lll. 
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uv. zák. k elC. ř. zůstal v platnosti .akterý upravuje postup stolic pro 
případ, že světské iÍř.adyodepfely eva\1gelickécírkevní obci pomoc k vy
dobytí přirážek uložený,Qh kevallgelickým církevním účelům. Podle to
hoto pře4pisu přJ;,lušíevangeHcké církevní obci pTUti odepření pomovi 
,světského Jiladu právo ,stížnosti u VYŠ$ího politického úřadu prostfed
lliclvím nadřizeného církevního úřadu. Není pochybnosti o tom, že u vyš
šího politického úřadu nebylo by lze ,si stěžovati na rozhodnutí soudu, 
z čehož důsledně plyne, že § 10 zmíněného .ds. patentu, mluvě o svět
ských úřade.ch, má na .zřeteli jen úřady politické, .nikoliv soudy. Správně 
tedy rozhodl soud prvé stolice Ve shodě s rozhodnutím bývalého ne j
v~~šího soudu JI.e Vídni ze dne 1:2. listopadu 1899, ,čís. 13.394 (sb. min. 
splaJl .. Čís. 11 3), že předstaJlenstvospojených německých evangelických 
obcí v Praze není podle zákona oprávněno bezprostředně samo navrho
vati soudní .exekuci .k Jly,dobytí nezaplacených příspěvků, nýbrž že jest 
$e mu zatím .úč,elem obrátiti na pfísluš,nýúřa.dpolitický. 

,čjs. 11025. 

NenHi ,d.oh.od~ .o t.om, jal> má bý.ti Jistota p.odle .§27 .směn.zák. zři
zena, má směnečný věn kl nárok jen na to, by cl;!užnik sl.ožil hOt.ově 
k s.oudu atněnečn.ou sumu k ,zaii~těni smene,čné .pohledávky a lze na .zá
kladě směnečných zajišť.ovacich přikazů p.oV.olitl exekuci jen k vydObyti 
t.oh.ot.o nár.oku, nik.o1i~ však k zajištěni směnečné pohledávky ve smyslu 
§§ 370, 371 a 374 ex. ř. 

K taxativně vyp.očteným el>e\!.učni01 titulům v §§ 370 a 371 ex. ř. 
nepatří směnečný zajišť.ovacl příkaz podle § 27 směn. zák. 

(Rozh. ze dne 22. září 1931, 'R 1697/31.9 , 

N a základě směnečných zaj:išť ovacíc!h .pNkaoo navrhl ,věřitel prQ!j 
dlužníku k zaj-ištěnísměnečlJé p1>hledáJlky pOJlQl~í .el(e\!.Uce knihovním 
záznamem zástavního právan,a ,dlutm:k9l1,ě .n~oyit(;\sti.S,o.u.d prvé 
s t o I i ,c e exekuční návrh zamítl, ježto usnesením ze dne ll. května 
1931 bylo o 'jnaět1í dlužnita iZ'll1\Iájeno v!ýrDYn.ací řípwí. Rek u r s,n í 
s o u d exekuci povolil. D ů vod y: Názoru prvého soudu nelze pří
svědčiti, ježto podle § 27 směn. zák. lze za akceptovanou směnečnou 
sumu pO~;,Id0V;;tlti a ·směneČl;lo,u ž;,llobo.u vymáchati. jistotu, J'oiádal-li 
dlužn·fu o vy,rovnánL ):é~t0i:akáj.ení 'YYJ,'oynadl19 fhení ,bylo ,pfec:l,pokla' 
dem provydáná ,směnečabho .zaiišf Qva.ciho přílrozll, nffil;Jl.že býti ~<lb.á
jenrí vy,royna.cí!l1>. f.ízeJi!J překá~kou pro el(e'h.ci, o ,1lÍŽ, tuip~. Nelz;:ť 
,@in'kysměn~@ i<OajJ:šľ.o.vacíhll p;ř.í\<a~u .čJmii tlusorn.ímis IPoukazem 
k zahá>jení vyrW<Ilaoího (ř,ízetl.í, j!ito zay,e!lmí '1.rov.oadhp říze!Úl>!ýlo 
'pretlpokl-apem i\ilTo ·vy,dálloí ISoIll<mefuého zaj,i,šť.ovacX'ho ,příkazu. 

Ne j 'JI ylš.'Ší~S'0 iU!cl .oví1 usu.es,eJili ;pr~h;Os.o\l(i!.u . 

l),ů lY j;) d 'y': 

Podle .§ ;';.7 $tu. zák. může býti, k}\la-Jismě):lka ,wiJafa zc~lanťh(} 
částečně, požadována a směnečnou žalobou vymáhána 'j\stotaza lrk-cep-
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t umu mimo jiné požádal-Ii příjemce o vyrovnání. Jist?tu může 
ova.~olu s~ěnkY žádati předem od příjemce samého a za podmmek dru
M6~ eodstavce § 27 sm., zá~. ,ta~~.na svých před~hůd~íc~. y s?~zenén: 
řípadě vymohl si vymaha]lC1 ventel vyk~natelny smen~cny ~a]1~ťovac1 

Příkaz proti dlužníku ve smyslu § 27 sm. za~. a § 5~~ c.~. ~., jehoz reah
~ ce se domáhá exekučním návrhem. O zpusobu znzem ]lStOty ustano
v~je § 23 (2) sm. zákona (§ 25 téhož zák~JDa),. že, nedo~odno~:h se 
strany o způsobu zajištěni a, mí~tě, ~c!,e, ma byh, vec ,dana za ]lStOtU 
uschována jest peníz, ktery ma být! za]1sten, hotove ~IOZ1h k soudu. D?
hoda o to~, jak má býti jistota zřízen~, nebyla vubec !V~zena" takze 
má vymáhající věřitel po zákonu ná~o!-)e,n na, to~ b} dluzm~ sl oZll h?
tově k soudu směnečnou sumu k za)1sten! smenecne pohle<!a.vky vyma
hajícího věřitele. Jen k vydobytí t?hoto, narc~ku ,m?hla bL~yh p~vole~a 
exekuce. Návrhem, by byla na zaklade smenecneho zaJl,sťovacnlo 1'11-
kazu povolena exek~ce ,~k zajištění smě~~~~ý<;h pog}e?avek« .. , .. , do
žaduje se vymáhajíC! veritel exekuce k za)1stem penezm pohledavky v~ 
smyslu §§ 370 371 a 374 ex. ř., ·což podle toho', co bylo uvedeno, nem 
přípustné, nehledíc ani .. k t~xa!iv!,ě .vypočte~ým exekučním titulům 
v §§ 370 a 371, mezi nez smenec~y,zapsťov::S1 ro~kaz po~le ~ 27 s'!'. 
zákona nepatří. Bylo proto e:ekuc~1. navrh ]lZ z tech~~ duvodu zam1~
nouti. Dovolací rekurs jest oduvodnen, bylo n;tU vyho.veh, a rozho?noUh, 
jak se stalo, aniž by!o t~eba .zaJÝ,vati ~e, ota:kou, ]~~y vllv melo za
hájení vyrovnacího nzem o jmem dluzmkove na pnpustnost exekuce 
vůbec. 

čís. 11026. 

Lze se domáhati vlastnickou žalobou odevzdáni pozemku i s p!i
slušenstvim, jimž jest j stavení, pokud jest na pozemku postaveno, tře
bas bylo zčásti i na pozemku sousednim. 

Osoba nesúčastněná na kupní smlouvě nemůže těžiti z nedostatku 
jejího schválení Státnim pozemkovým úřadem. 

(Rozh. ze dne 22. září 1931, Rv I 927;;30.) 

Žalobci domáhali se na žalované Anně M-oy,é, by byla uzná?a po, 
vinnou vydati žalobcům pozemek čk. 73/3 se VSI'!', co jest na ~em po
staveno, a s veškerým příslušenstvím. Pro c e snl s o u d'p rve st?-
1 i c e žalobu zamítl, o d vol a c í . s o, u d uZl!-al l?odle. zal~~y. !?.u
v o d y: První soud správně usuzuJe, ze ,v p;o]edna'.:ane~ pnpa~e.:de 
o žalobu vlastnickou ve smyslu § 366 obc. zak., ponev~dz zalobc1 jako 
vlastníci parcelv čk. 73/3 domáhají se na žalovan~, by lim tuto p.a.E~el.u 
se vším, co jest na ní posta~en,o, a. s př.íslušen.s!v1m vydala, a Zj1S! U1C 
ve směru tom jakonesporne, ze zalobc1 kOUPl~ trhovou smloJvou ,ze 
dne 30. června 1928 od Václava M-a pozemek ck. 7~/3 v T., ze poal~ 
této smlouvy byla žalobcům ve vložce čís. 68 poz. kmhy P~? k~t. uzenu 
T. parcela čk. 73/3 do vlastnictví připsána a jest dosud pnpsana, a to· 
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se stavením čp. 32 v T., které stojí ve skutečnosti dílem na parcele 
čk. 73/3, dílem na parcele čk. 73/7, která patří stejným dílem Václavu 
M-ovi a žalované, a to tak, že jediný vchod do stavení jest na parcele 
čk. 73/3, na kteréž parcele jsou i dřevěné kůlny a studna, že však po
zemek čk. 73/7 a celé stavení čp. 32 v T. včetně kůlen a studny má 
v držení a užívání žalovaná, a že jich nechce žalobcům vydati, a z knihy 
pozemkové bere dále za zjištěné, že nebylo zapotřebí souhlasu Stát
ního pozemkového úřadu ke zcizení parcely čk. 73/3, poněvadž svolení 
toho bylo zapotřebí až do jejího zastavení, nejméně po dobu tří rOKů, 
počítajíc od 17. dubna 1923, že však v době řečeného prodeje parcela 
čk. 73/3 byla již zastavena. Tímto skutkovým zjištěním, poněvadž se 
v odvolání nenapadá, jest odvolací soud, hledíc k ustanovení § 498 
c. ř. s., vázán při svém rozhodování. Jelikož první soud zjišfuje, že 
i Václav M. byl zapsán za vlastníka parcely čk. 73/3 ve vložce čís. 68 
poz. knihy kat. území T. a jde o odvozené nabytí nemovité věci zapsané 
v pozemkové knize, stali se žalobci ve smyslu ustanovení §§ 423, 425, 
431 a 432 obč. zák. vlastníky parcely čk. 73/3, ovšem ve smyslu § 297 
obč. zák. i budov na pozemku tom postavených, neboť tyto, hledíc 
k účelu postavení na pozemku, byly postaveny v úmyslu, by na něm 
trvale zůstaly. Tím žalobci prokázali, že nabyli vlastnického práva k po
zemku čk. 73/3, jakož i k budovám na něm vystavených, pokud se týče 
k příslušenství pozemku, aniž musili prokazovati, že toto jejich vlast
nictví .dosud trvá - ostatně jest tato okolnost nesporná. Nesporné jest, 
že žalovaná pozemek žalobcům zadržuje i s budovou na něm posta
venou i se třemi kítlnami, a zdráhá se jej žalobcům vydati - takže jsou 
splněny obě podmínky žaloby vlastnické podle § 366 obč. zák. a že jest 
proto žaloba proti ní odůvodněnou. První soud přes to žalobu zamítl, 
jsa toho názoru, že není přesně určen předmět, který má býti vydán. 
Tento názor prvního soudu odvolací soud nesdílí. Žalobci domáhají se 
na žalované, by jim vydala parcelu čk. 73/3 s tím, co jest na ní posta
veno; podle nesporného přednesu jest to dům mající čp. 32, jakož i pří
slušenství, označení předmetu žaloby jest určitým, neboť jde o určitou 
parcelu v pozemkové knize i v mapě knihovní určitým číslem katastrál
ním vyznačenou, která však jest i svým rozsahem určitá, poněvadž ža
lobci nedomáhají se vydání celého domku čp. 32, který snad částečllě 
stojí i na parcelé čk. 73/7, nýbrž parcely čk. 73/3 s tím, co na ní vysta
věno, a rozsah této parcely' jest patrným z pozemkové knihy, která jest 
součástí pozemkové knihy a jest směrodatná pro hranici pozemků (viz 
rozh. nejv. s .. sb. čís. 404, 2584) a dá se v přírodě zjistiti měřením, a není 
zapotřebí, by snad předem před. rozsudkem o žalobě podle § 366 obč. 
zák. parcely čk. 73/3 a 73/7 v přírodě byly rozděleny, vždyť ani pak by 
uemohla žalobní 'žádost zníti jinak než, aby žalovaná vydala žalobcům 
parcelu čk. 73/3 s domkem čp. 32 v T. na ní postaveným a s přísl., a bylo 
by proto zbytečné, by se žalobci předem domáhali oddělení parcel ud 
sebe, kterouž žalobu ostatně ani zákon nezná, a o žalobu na rozdělení 
společné věci nemůže jíti, neboť parcely čís. 73/3 a 73/7 nejsou společné 
~.tranám, ani domek čp. 32 v T. není v jejich spoluvlastnictví, neboť jest 
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součástí parcel, n!, kterých jest. pos:av~~, a nejsou 'parcely ;;oučástí 
domku a oznacem domku snad ]edmm clslem poplsnym neClm domek 
společ~ým vlastníka obou parcel. JJest proto odvolání, vytýkající feZ
sudku prvního .soudu nesprávné ,posouzení vě.cipo stránce právní, plně 
odůvodněno, bylo mu 'proto vyhověno a, poněvadž jsou splněny ,pod
mínky žaloby podle :§ 3660bč. zák., byl rozsudek prvního soudu změněn 
a žalobě vyhověno. Také se stanoviska .slušnosti jest spravedlivé, by ža
lovaná vydala žalobcům parcelu .s.e si.avením na ní postaveným s příslu
šenstvím, na kterou nemá právo, sama nijaké právo netvrdí. 

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

D II vod y: 

Dovolací soud soublasís právním posouzením, jehož se věci dostalo 
so.udem odvolacím, a odkazuje dovolatelku především na důvody napa
deného rozsudku, jež nebyly vyvráceny vývody dovolání a k nimž se 
podotýká ještě toto: Ža10bCi se domáhají jako knihovní vlastníci po
zemku parc.čís. 13/3 v T. žalobou Zřejníě vlastnickou (§ 366 obč. zák.) 
toho, by žalovaná jim vydala ientopozemekse vším, co Jest na něm po
staveno, a s veškerým příshišenstvím. Jest nesporno a zjištěno, žeža
lobcí koupili trhovou smlouvou ze dne 20. června 1928 od Václava M-a, 
bývalého manžela žalované, jeho pozemekparc. čís. 73/3 zapsaný v 1m. 
vl. :čís. ,fj)8 v T. i se stavením !čp. 32 tamtéž, fl že žalobcům 'byla nemo
vitost a 'je dosud podle řecenésmlouvy do vlastnictví připsána V po' 
zemkové knize. Dále jest nesportlo, že pozemek i se staven-ím fl s přiÍslu
.šenstvím má v držení a v1lžívání žalovaná a nechce tyto nemovitosti ?<'l
lobcům vydati. Za tohoto stavu věciprávern odvolací soud vyhověl za
lobě již proto, ze žalovaná ve <lporu ·vůbec neuplatňovala jinaké právo, 
jež hy ji mohlo opravňovati k tomu, 'byzadTŽela sporné nemovitosti ža
lobcům, ,kteří jekoupH1 'oddřívi'jŠÍlho vlastníka Václava M-a a nabyli 
knihoyniho vlastnictví. Ž.alovaná se !hránila jentvrzenhll, že žal!,peí ne
nabyli ,vlastnlckého práva ik nemov~tQs;tem, pněžjde, ;poroto, že sml@1lva 
nebyl" ,sohválella Státním ,pozemKovÝm úřadem. Avšak, nehledíc k <lom1l, 
co v ,této příčině 'uvedly nižší S01lqy, ;aeobstoj;Í námitka již ,proto, žeža
lovllná ;jakožto ,osoba nezúčastněná,na ,kupní smlouvě nemůž.e těžiti 
z tvrzeného nedostatku, jejž by vl!bledem k.účelu výhrady schválení 
Státnfm pO'lemkovým úřadem ml>lll 1lplatňovati jen tento ,úřad .a snild 
j lehdejšídrUhá sn;!uvní strana, t. j. dJývalýmanžel žalované Václav M., 
ale nikoliv talo jako osoba ,třetí. ,Medpstoií však anidali\í námitky do
Y<olání. lest ;;lir,ci zii~těno. že .na sPQr:ném pozemku jest postaven domek 
čp . .32 tak, že svo.u rozlohou .stojí jen určito.u částí na tomto pozemku, 
kdežtoWývalící.č:\stí stojí na .pozemku parc .. Čís. 73/7, :patřícím slej
lUým dílem Y.ádavu M,oviaža1ov~allé. A)lšak žalobd, jak Jest p.alfJ1o ze 
žaloJ,);l1 prosby, tak dáte žalobi:izřejmě praví v odV.61ÍlJJ.í a 1ak :zdůraz
;ňují j j~~tě.v ~o\lola;íodpovědi, Žií4.~í jen, by jj!IÍžf!10vaná .vYlla'la 
kOlh9V.ne lIm pnp.sany pozem!lk pllrc. .C).S. 73/3 a .s,tavem ,cp. 32 jen pp
tud" pokud jest postaveno na tomto I'ldi:emkU, třebas jiní, jak jest pod\e 
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zjištění nesporné, byla připsána podle trhové smlouvy z 30. červn~ 1928' 
do vlastnictví parcela čís. 73/3 jakož i staveni čp. 32. Naootku, ze toto 
žalobni žádaní není dosti jil&né a určité, vyvrátil správně již oav01~t 
soud. a. případně též uvedl, že v této Fozepři nejde o rozděleni spoleěné 
věci .. Okolnosti, z nichž by plynulo, že rozsudel< vyhliJ.vti}íci žaloblli 
prosbě tak, jak zní-,. by llebyl vyk0!rlateluý pro' prekážl<y ať již fysické 
nebo právnické, tkvíci v tom, že jde též o, domek,postavený jťm. částeéně: 
na sporném pozemku parc. čís. 'B/3, - žalovaná v prvé stolici neuveala 
[srov. u Ehrenzweiga System, 1/2 (Oas Sachenrecht), 1923, str. 23, 
v pozn. 8 uvedenou judil<att.wu}. 

čís. U027. 
( {j 

Odvolací soud není oprávněn pfipustiti z dii~odu neúplnosti řízeni 
teprve v odvolacím řizeni nový skutkový a průvodní přednes a rozhodo-. 
vati pak na tomto podkladě. Učinil-Ii tak přece, jde o dovolací důvod 
podle § 503 čis. 3 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 22. září 1931, Rv I 2119/30.) 

Žalobě o uznání nemanželského otcovství a o placení výživného pro
c e s ní 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 cl zruši! nap'adený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu, by po případném dalším jednání znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Přisvědčiti jest dovolateli, že odvolací soud nedbal předpisu §. 482 
c. ř. s. o zákazu novot v odvolacím řízení. Podle spisu uvedl žalovaný! 
teprve v odvolacím spisu novou skutkovou . okolnost o vyšetření neman
želské matky také lékařkou Dr. Pavlou R·ovou a tamže nabídl důkaz 
výslechem této svědkyně. Snažil se sice omluviti tento odklad tím, že se 
dovědělo této okolnosti a o důkazu jen náhodou dodatečně a že, kdyby 
byl první soud připustil svědkyni Dr. Margitu S-ovou, nabídnutou již 
v první stolici podle, § 194 c. ř. s., bylo by při jejím výslechu vyšlo na 
jevo, že se nemanželská matka dala vyšetřiti též Dr. R -ovou. Než touto 
omluvou nemůže žalovaný odkliditi skutečnost, že tu i de o n o vou 
skutkovou okolnost a n o v Ý průvodní prostředek, vztahující se k věci 
samé, které v první stolici nebyly předneseny a které tedy podléhají zá
kazu § 482c. ř.s., nehledíc k tomu, zda mohly býti včas předneseny, či 
zda je strana do skončení jednání v první stolici neznala. Strana by 
mohla těchto novot ve svůj prospěch použíti jen za předpokladů § 530 
čís. 7 c. ř. s. obnovou sporu. Odvolací soud byl sice oprávněn provésti 
dodatečně důkaz svědkyní Dr. S-ovou, marně před prvým soudem nabí
zený (§ 488 c. ř. s.), ale nebyl oprávněn připustiti z důvodu neítplnosti 
řízení teprve v řízení odvolacím nový skutkový a průvodní přednes a roz-
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hodovati na tomto novém podkladě. Vždyť první soud, řídě se zásadou 
projednací, ani nemohl přihlížeti k tomu, co nebylo předneseno a nelze 
mu tedy vytýkati neúplnost řízení. Neprávem poukazuje odvolací soud 
v tom směru na předpis § 482 druhý odstavec c. ř. s. který dovoluje 110-

~?ty jen ~ důkazu nebo k ,vYvrácení od, vol a ,c í ch' d ů vod ů (§ 467 
CIS. 3 c. r. s.), mkoh take novoty, ktere by mely opodstatniti věcné ná-. 
vrhy, uČiněné v první stolici (rozh. čís. 84 sb. n. s.) a jimiž by mělo bYti 
doháI1ěno, co bylo v prvé stolici zameškáno k vyvrácení útoků neb obr-lil 
ve věci samé (srov. na př. rozhodnutí čís. 1626 a 3818 sb. n. s.). Cituj;-li 
dovolatelova odpůrkyně komentář Dr. Neumanna k § 488 c. ř. s. (z roku 
1928 str. 1320-1321, odst. II I), by opravedlnila postup odvolacího 
so~du, p~ehlíží, že se uvedené sta}ě. ney,ztahují ~fl novoty podle § 482 
c. r. s. a ze komentator naopak uvadl pn § 467: CIS. 3 c. r. s. v odstavci 
k 4. ad b) str. )27\ výslovně: »Takové novoty jsou přípustné podle 
§ 482 od~t. 2 c. r. s. jen .tehdy, ~ e slou~í-li k !om~, aby byly oporou pro 
podk~~d zaloby !pro nam~tky zalovaneho), jesÍIze se tedy nevztahují 
n~ de] matenel~lho sl?orneh~ l?OI;něru, neboť jinak bylo učiniti takový 
p~ed~es v prvm. stohcl. Dohane';l v odvolací stolici, která jest vázána 
vecpym, a sp~r,;ym sÍ!'vem prvm. s!olice,. je ,!epřípustné i tehdy, má-li 
zdanhve slouzllI k ,pruk~zu odvo~aC1ch duvodu, ale vlastně má poskyto
vati novou oporu zalobe nebo navrhu na zamítnutí žaloby.« Souhlasí 
t~dv i komentář s )u.dikaturou nejyyš.šího soudu. Řečený postup odvola
Clho soudu,~ezaklaja sice ?ovolacl duvod,v~dnosti odvolacího řízení po
dle § 503 CIS. 2 t. r. s. - lak dovolatel mim -, neboť nelze říci že tato 
vada ,byla ~ jo, by za~ezila. úplné ~ysvětlení a. důkladné p~souzení 
rozepre (nacez poukaZUje take dovolacl odpověď) ale zakládá dovolací 
důvod rozporu se spisy podle § 503 čís. 3 c. ř. s.' neboť odvolací soud 
založil své ,r~~h~dnutí ,také na, výsledku nov~ho p;ůvodu a položil takto 
v podstatne C,:Stl z~ zakla.d sve~o r~z~odnulI skutkový předpoklad, jenž 
podle procesmch predplsu nemel byli obsahem spisů. Tyto novoty jest 
při rozhodnutí vymýtiti. Ale protože dovolací soud nemůže věděti po
k!1d t!m ~u~e dotčen? hodnocení ostatních průvodů a výsledků v~šk~ 
reho jednam odvolaclm soudem a jaký vliv bude míti vymýcení těchto 
novot na jeho přesvědčení o skutkovém podkladu sporu nezbylo než 
napadený rozsudek zrušiti a naříditi nové rozhodnutí (§ 51'0 c. ř. s.). 

čís. 11028. 

Různými úkony opatrovnického soudu (schvalováním opatrovnických 
účtů, souhlasem se žádostí o svolení k výpovědi) nebyl nahražen sou
hlas opatrovnického soudu k uzavřeni nájemní smlouvy. 

Je-Ii nájemní smlouva neplatná ohledně jednoho pronajimatele ne-
může obstáti ani co do ostatních pronajimatelů. ' 

K neobvyklým pronájmům nemovitosti nezletilce potřebuje otec svo
lení opatrovnického soudu připad k případu, k obvyklým nájmům aspoň 
svoleni všeobecného. 

(Rozh. ze dne 22. září 1931. Rv I 1503/31.) 
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Za nezletilosti žalobců, majitelů domu, uzavřel roku 1924 jejich otec 
nájemní smlouvu se žalovaným na deset let, nevyžádav si opatrovpické 
schválení. V čase podání žaloby o vyklizení žalovaného, ježto pry pro 
neplatnost nájemní smlouvy pro nedostatek soudního schválení obývá 
byt bez právního důvodu, byl jeden ze žalobců ještě nezletilý.· Pro: 
c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal podle žaloby, o d vol a Cl 

s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o ud obnovil rozsudek prvého soudu 

D ů vod y: 

Zal obci napadají rozsndek odvolacího soudu z dovolacího důvodu 
§ 503 čís. 4 c. ř. s. Nesprávné právní posouzení ~ěci spoatř~jí.v o!áz,ceJ 
zda nájemní smlouva uzavřená v roce 1924 otcem zalobcu v Jejich jmene 
je platná bez schválení opatrovnického soudu, a v otázce, zda byl 
správně posouzen význam zákona o ochraně nájemníků ~ro souze?ý~ 
případ. Onen dovolací důvod je uplatňován právem. Odvolacl soud uvadl 
jako nesporný skutkový stav - a tomu není dovoláním odporováno -
že žalobci byii vlastníky domu, v němž jest sporný byt, že jejich otec za 
jejich nezletilosti pronajal v něm sporný byt žalovanému na deset rokú, 
že o opatrovnické schválení nájemní smlouvy nebylo ani žádáno, aniž 
bylo uděleno a že ze žalobcú jest Valter K. dosud nezletilý, ostatní do
sáhli zletilosiL Odvolacímu soudu je přisvědčiti v tom, že různými úkony 
opatrovnického soudu, jako schvalováním opatrovnických účtů, souhla
sem se žádostí o svolení k výpovědi a pod. nebyl nahražen souhl~s opa
trovnického soudu, neboť na rozhodnutí soudu nelze obdobně použíti 
předpisu § 863 obč. zák. o projevu vůle stran, jenž se stal mlčky. Ne
rozhodné je že zletilé děti nějakou dobu v nájemním poměru pokračo
vály, neboť' tvoří všechny jednotnou smluvní stranu a jeden z nich je 
posud nezletilý. Nájemní smlouva je nedělitelná a, je-li neplatná ohledně 
jednoho, nemůže obstáti ani ohledně ostatních. Zalobci tvrdí, že smlouva 
je neplatná pro nedostatek schválení opatrovnickým 'soudem, a že žalo
vaný používá sporného bytu bez právního důvodu. Rozhodná pro sou
zený spor je otázka, zda bylo potřeba schválení opatrovnického soudu 
k platnosti smlouvy. Při tom je vycházeti z právní zásady, že otec je jen 
sprácem majetku dětí ~ vyjímaje případ § 150 obč. zák. - a že v tom 
má v podstatě postavení opatrovníka (§ 175 obč. zák.). Potřebuje tndíž 
schválení opatrovnického soudu ke všem jednáním, ke kterým ho potře
buje poručník a Qpatrovník (§§ 233, 282 obč. zák.). Opáčný názor ža
lovaného nemá v zákoně opory. Nesmí tedy uzavříti za děti žádné jed
nání větší důležitosti. l?ředpis § 233 obě. zák. o tom jednající jest do
plněn předpisem § 189nesp. říz., který ustanovuje, že k pronájmům na 
obyčejnou výpověď může soud dáti poručníkovi všeobecné svolení. 
Z toho plyne, že neobvyklé pronájmy potřebují soudního schválení pří
pak k případu, pronájmy ha obvyklou dobu při nejmenším všeobecného. 
Zákon sám tím všecky pronájmy považuje za důležitá právní jednání. 
V souzeném případě nedal soud k pronájmu sporného bytu svolení ani 

," 
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specielní. ani všeobecné a proto byla smlouva od počátku neplatná. 
hoto j,e' správný názor žalobců, že žalovaný používá sporného bytu bez 
právního důvodu. 

čís. Wí29. 

Vznikl-Ii záporný spor o příslušnost ze dvojitt'lSti práva-. platného 
jednak v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, jednak v ostatruch zemích 
československé republiky a' jde o občalIskť1U právní věc, náležející 
k pravomoci československých soudů, jest k návrhu určití soud místně 
příslušný podle § 28 j. n. 

(Rozh. ze dne 22. září 1931, Nd I 439/31.) 

Ne j vy Š š í s ou d ustat1Ovi! podle § 28 j. n. a § 52 zák. čl. l/19B 
okresní soud v Košicích za onen soud tuzemský, který bude\· mí'Stně ph
slušný k provedení řízení a rozhodnutr o ža'lobě Anežky Seh-ové v Tmt
nově proti Jindřichu Sch-ovi v Košicích, o zvýšení výživného na 600 Kč 
mě~lěně; podané u okresního soudu v Ko,šicfelr. 

Dů.vody: 

Z vyžádaných spisů }de najevo tento děj: Rozsudkem okresního 
soudu v Trutnově jako soudu podle § lO4 j. n. ujednaného, ze dne 27. 
října 1921 byl Jindřich Sch. (tehdy již v Košicích) odsouzen, aby platil 
své manželce Anežce Sch-ové (tehdy již v Trutnově) výživné 200 Kč 
měsíčně. Tento rozsudek byl potvrzen rozsudkem krajského. soudu v ]i
číně jako odvolacího 'SOudu ze ďne 15. února 1922 a stal se pravoplatný. 
Žalobou, podanou dne 2. května 1928 u sedrie v Ko.šicích a postoupenou 
dne 5. května 1928 okresnímu soudu v Košicích domáhala se Anežka 
Sch-ová na Jindřichu Sch-ovi zvýšení výživného na 600 Kč měsíčně. 
O]u~spf.s~ud.v .!<ošiSích us~esením ze dne 6. října 1928 vyhověl sporu 
prekazeJlcl nanutce zalovaneho. a spor zastavil, protože podle § 413 
O. s. p. náleží žaloba o zvýšení výživného před oluesní soud v Trutnově 
jenž rozhodl předešlý spor. Novou žalobou, podanou dne 7. května 193'1 
u okresního soudu v Košicích, domáhá se Anežka Sch-ová na Jindřichu 
Sch-ovi znova zvýšení výživného na 600 Kč měsíčně pro změněné jeho 
poměry výdělkové a majetkové. Na námitku žalovaného a na návrh ža
lobkyně prohlásil se okresní soud v Košicích nepříslušným podle § 180 
bod 3 a § 413 O. s. p. a postoupil spisy okresnímu soudu v Trutnově 
p:~tož~ dřív~j~í sp?r o v~živn~ byl tam rbzh5'dn~t. a žaloba o zVýšeni 
vyzlvneho muze býl! podana Jen u soudu predesleho sporu. Okresní 
s~ud :: Trutnově však odmítl žalobu pro věcnou nepříslušnost, ježto 
p~ed~et sporu činí 48.000 Kč (§ 58 j. n.) tedy přes 5.000 Kč a pří'Sluš
nym Jest .věcně kr~js~ý soud. TýŽ o.~~d. ~u~il by stihn~uti žal?bu, kdyby 
?Yla podana u kraJskeho soudu v JlC1ne, Jezto tam nem obecoeho sudiště 
zalovaného. Anežka Sch-ová žádá nyní nejvyšší soud, aby jí určil pří-
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slušný soud pw tento spor. Z teholo děje jest již zřejmo, že záporný 
SP"'f o přísh!lšnost vznikl ze dvoj'itosti pFáva, platného jedn3'-k v zemi Slo
venské a P'odka,rpatoruské, jednak v estaťních zemích Ceskosloven:ské 
repullliky, nebof v oněch řídí se příslušnost pro žaloby tohoto druhu 
podle toho, který soud rozhodl pů.vodní spor (§ 413 zák. čl. l/191l), 
v těchto však podle obecnélro sudiště žalovaného (§§ 65-66 j. n.), a 
obojí soudy se řídí svým procesním právem. Protože však jde o občan
skou věc právní, která náleží k pravomoci ěeskoslovenským soudům a jen 
chybí podmínky pro místní příslušnost; protože dále žalollkyně navrhla, 
by byl příslušný soud určen (§ 28 j. n. a § 5'2 čl. l/19H} a protože 
konečně nranželstvr stran nebylo ani rozvedeno ani rozloučeno a jde 
o spor o zatímní výživu manželčinu před manželským sporem, a pro 
takový spor jest podle § 1 odst. (2) písm. h) příslušný okresní soud, 
nehledíc k ceně předmětu, byl z důvodů účelnosti, hledíc k bydlisti ža
lovaného příslušným soudem určen okresní soud v Košicích. 

čís. 11030. 

V odhadním řízeni za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty 
neplatí pro z p' ů S (} b ř i z e n í, jež má vésti ke konečnému soudnÚllu 
opatřeni, předpisy řádu o nespontém řízení, nýbrž předpisy formálníh(} 
práva exekučního a sporného, a to í co do (}pravných prostředků. 

(Rozh. ze dne 22. září 1931, R II 264/31.) 

V odhadním řízení za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty 
vyhověl p r v n í s o u d odporu zemského úřadu pro vyměřování dávky 
z přírůstku hodnoty proti znalci Jiřímu M-ovi a ustanovil na místě to
hoto znalce znalcem Jana S-a. Rek u r sní s o u d potvrdil usnesení 
prvního soudu. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs. 

D ů v 0 d y: 

Dovolací stížnost jest nepřípustná. Neprávem poukazuje na §16 
nesp. ř., neboť v t o' Ul to ,1" ř í pad ě, kde jde jen o výběr znalcovy 
osoby. a nikoliv o konečné rozhodnutí ve· věci, platí zvláštní předpisy. 
Jde o odhad nemovitostí v nesporném řízení, o němž uvádí.§ 272 nesp. ř., 
že má býti dbáno »co do způsobu« jeho výkonu' ustanovení soudního 
řádu, poku.d tu ne!!í stanovena výjimka. Na místo dřívějšího všeobec
ného soudního řádu Zll dne 1. května 1781, čís. 13 sb. z. s. nastoupily 
předpisy §§ 143 a 144 exekučního řádu, dále mocí posledního odstavce 
§ 144 ex. ř. též předpis odhadního řádu pro nemovitosti ze dne 25. čer
vence 1897, crs. 175 ř. zák. a posléze podpůrně i předpisy civilního 
řádu soudního (§ 78 ex. ř.), zvláště pátého titulu druhé části o důkazu 
znalci (§ 351 a další c. ř. s.). Bylo to již několikráte nejvyšším soudem 
vysloveno (na př. v rozhodnutí čís. 10.551,7417,4176,2100 sb. n. s.). 
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Těchto předpisů jest tedy dbáti, pokud řád o nesporném nzení nemá 
odchylná ustan?ve?í. Není. t~kovýmv odchylný.m ustapovením předpis 
§ 273 nesl'. r., Jenz vyslovuje Jen povsechnou zasadu, ze znalci k dobro
volným odhadům mají býti zvoleni soudem z úřední moci, nehledíc k ná
vrhů!"c stran, ne~oť její b!iŽŠí. rozveden! jest v uvedených předpisech, 
zylaste ': §§ 9. az 12 odh. r .• Zakon prav! v § 272 nesl'. ř., že jest dbáti 
tec~to 'pre~p!su :,co do z P u.s o b u« výkonu odhadu. Jest tedy roze
znavat! zpusob vykonu od vykonu samostatného, t. j. od stanovení odhadní 
hodnoty (§ 30 odh. ř.). To znamená, že pro způsob řízení které má 
vésti ke konečnému soudnímu opatření, neplatí předpisy o 'nesporném 
~~zen~, nýbrž předpisy v forI?álníh? p~ávav exekučního a sporného. Způsob 
nzem zahrnuje v sobe nejen urcem poctu a výběr osob znalců - bez, 
~kh~ nelze odhad provésti - nýbrž. důsledně i opravné prostředky, 
JlmlZ !z~ a pokud Em! !z~ ?ap~dat.i J.ednotlivé soudní úkony, z nichž 
se sklada odhadm nzem, Jez ma vesŤ! ke konečnému cíli. V té příčině 
nepla~í tedy §§ 9 ~ž 16 nesr. ř., ný~rž právě o~y zvláštní předpisy, 
p~oto:~ .?y byl? log!ck~u nedus~ednost':i by se zpusob soudního úkonu 
ndll ]lnym pravem, nez opravne prostredky co do toho kterého úkonu. 
Ta~.ová různost postupu a nepravidelnost by musila býti zákonem zvlášť 
n~~lzena. Podle toho, co bylo dosud uvedeno, jest posuzovati otázku 
pnpustnosŤ! dovolací stížnosti v souzeném případě. Způsob odhadu ne
m?vito~ti podle §§ 140 až J44 ex .. ř .. dopl~uj~ co do op'ravných pro
stredku predpls § 239 ex. r., ktery mImo ]lne ustanovuje v odstavci 
dr~hém, že není samostatného rekursu (§ 78 ex. ř. a § 515 
c. r. s) do v usnesení, kterým se určuje počet znalců a kterým se znalci 
Jme~uJ1, coz se vztahuJ.~ na § 143 ex. ř. Z toho vyplývá, že stěžovatelka 
nemela samostatnou shznost am do usnesení prvního soudu tím méně 
ovšem dovolací stížnost do usnesení rekursního soudu. JÍž z tohoto 
důvodu musila býti dovolací stížnost podle § 78 ex. ř. a § 527 odstavec 
druhý c. ř. s. odmítnuta. 

čís. 11031. 

Pensijní pojištění. 

Pokud konal obecní zaměstnanec převážné duševní služby. 

v ystanovení § 2 (1) čís. 4 zákona ze dne 16. prosince 1906, C1S. 1 
r. zak. na rok 1907 v doslovu novely ze dne 25. června 1914 čís. 138 
ř. zák. předpokládá, že zaměstnanec zároveň vykonává ještě 'jinou vý
dělečnou činnost, poskyŤ!1jící mu větší příjem a že vedle této činností 
je~í s7. činnost, podrobená pojistné povinností, jen jako vedlejší za
mestnam •. 

I novela ze dne 25. června 1914, čís. 138 ř. zák. i zákon ze dne 
5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n. vyžadují jen, by l' r v é zaměstnání 
podrobené pojistné povinnosti, bylo nastoupeno před dosažením věk~ 
55 let. 

Zaměstnavatel, jenž nepřihlásil zaměstnance k pensijnímu pojištěni, 
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jest práv pozůstalým po zaměstnanci náhradou toho, co by byli obdrželi 
od pensijního ústavu, kdyby se byla stala přihláška podle předpisu. 

(Rozh. ze dne 23. září 1931, R I 238/31.) 

?a1~b~yně do~áha!a se na .žalované ~bci náhra9Y škody, ježto obec 
nepnh1as!la manzela zalobkyne S-a, Jenz byl zamestnancem (tajemní
k~m) žalované obce, k pensijnímu pojištění, tvrdíc, že žalovaná ručí za 
davky, které by byla žalobkyně obdržela od pensijního ústavu. Pro
c e sní s o u d l' r v é s t o I i c e zamítl žalobu v podstatě proto, že 
S. nekonal pro obec výlučně duševní práce a že ho proto obec nebyla 
povinna přihlásiti k pensijnímu pojištění. O d vol a c í s o u d zrušil 
napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravo
moci, znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Prvý soud přijal na zá
kladě svědeckých výpovědí za zjištěno, že Antonín S. jako obecní za
pisovatel vypracoval protokoly o seděních výboru podle hesel nebo 
podle diktátu starosty, že vyřizoval poštu, že vystavoval dobytčí pasy 
a domovské listy; nekonal jen obtížnější práce (rozpočty nákladů a 
účetní uzávěrky). Dodatečně se zjišťuje, že vyřizoval všechny ostatní 
písemné práce a že byl činným i ve styku se stranami, a že vedl ještě 
knihu protokolů a protokolní knihu o chovu býků. Vše to v souhrnu při
pouští úsudek, že S. konal, byť i ne vynikající, přece převážně duševní 
práce. Jen kdyby bylo šlo o opsání a o rozmnožování spisů, o psaní 
podle diktátu bez těsnopisu a pod., nebylo by podle cís. nařízení ze dne 
25. června 1914, čís. 138 ř. zák. lze mluviti o duševních slUžbách neb 
o kancelářské službě, čemuž však v souzeném případě tak není. Tím spíše 
podléhal S. podle zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n. po
jistné povinnosti. Označuje-li cís. nařízení z roku 1914 všechny ty 
osoby za podléhající pojistné povinnosti, které buď podle způsobu 

. svého zaměstnání ma jí povahu úředníka nebo pravidelně převážně vy-
konávají duševní pracovní výkony, jest podle zákona z roku 1920 po
jistná povinnost u všech, kdož v Československé republice jsou ve slu
žebním poměru, pokud nejsou činni jako dělníci -neb učedníci, nebo 
vykonávají převážně podřadné práce, jako služby čelední, nádenické 
nebo služební výkony takových os()b, na které nelze pohlížeti jako na 
obchodní pomocníky ve smyslu zákona ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 
ř. zák. Podle toho, co shora 'řečeno, nelze S-a zařaditi mezi o~oby, vy
ňaté z pojistné povinnosti. Jde dále o otázku, zda činnost S-ova přicházf 
v úvahu jako činnost hlavní, či vedlejší, ježto i cís. nařízení 1914/138.' 
v § 2 čís. 4 i zákon 1920/89 ustanovuje v § 2 čís. 2, že z pojistné po
vinnosti jsou vyňaty osoby, jejichž činnost tvoří v zaměstnání zakláda
dajícím pojistnou povinno§,t vedlejší zaměstnání vedle jiných stálých 
vedlejších činností, spojených s vyšším příjmem. Jest nesporno, že ze
snulý Antonín S. za své činnosti jako obecní zapisovatel neměl vůbec 
jiné zaměstnání. Bylo to tudíž jeho jediným zaměstnáním a nelze proh 
mluviti o hlavním a vedlejším zaměstnání. To jest jedině rozhodné, a 
nezáleží na tom, zda mohl žíti z příjmu, který měl u žalované obce, čili 
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nie, jen když neměl jiné zaměstnání, které bylo spojenu s vyšším 
př9.~em. Podle ~ařízení z rok.u 1914 mu~1 příjem.ze zaměstnání, podlé
haj1clho pOjlstne povmnostl, clmti alespon 600 Kc, než toto ustanovení 
odpadlo v zákoně z roku 1920, takže z výše příjmu nelze činiti vůbec 
žádný závěr. Ježto v době nastoupení služby dne 1. ledna 19 I 9 Antonín 
S. j~ště nedovršil. 55. r?k, a ost~tní předpoklady, jak naznačeno, jsou 
splneny, bylo povmnostr zalovane strany, by ho podle § 75, noveIiso
vané~o, z~kona o pe?sijnín: pojištění přihlásila k pensijnímu poj,iStěn~, 
~euclmvsl tak buď umyslne nebo z nedbalosti, ručí za to že ho neohlá. 
Sl1apodle §§, 1294 a 1295 obl'. zák, z důvodu náhrady šk~dy. Jest proto 
p~vm.~a hraditi žalující str~ně to, co hy tato byla obdržela, kdyby se 
pnhlaska byla stala podle predpisu. 

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

Důvody: 

S .právního hledi~k~ byla v~c v. napadeném usnesení posouzena b",
va.dne. {est nesporne, ze manzel zalobkyně vstoupil do služebního po
~eru u zal~van~ o~ce dne). le,dna 19 I 9 a že v té ?obě ještě nepřekročil 
ve~. 55,roku. a ze )e~o s!"~~?m pomer byl smluvm. Právní otázku jeh!} 
P?jlstne povrnnost~ jest reslÍ1 podle zákonných předpisů v té době plat
nych, I. j. podle zakona 7e dne 16. prosince 1906 čís. 1 ř. zák. z roku 
1907 v doslovu novely (CIS. nař.) ze dne 25. června 1914 čís. 138 ř. zák. 
Podle § 1 odst. (I) čís. 2 pensij. pojiš/'. zákona stačit v roce 1919 k za
ložení pojistné povínnosti roční služební plat 600 Kč a nemůže dovola
lclka z t,?ho, že manž:1i~alobkyn~ b~l us!ano~eno v roce 1919 roční pia! 
! .000 Ke dovozovatr, ze ]lZ tento mzky sluzehm duchod poukazuje k tomu 
~e ~nto~ín S. nekonal převážně duševní služby. Tyto převážně du~ 
S~V?l sluz}:lV byly:.y v§ ,I (~) dok, ~ákona, uvedeny jen příkladmo a jest 
ve~l.~oudu, by Z]lS!ene prace. a .slu;:ebn~ ukony Antonína S-a hodnotily 
a Je]lch ]J0vahu u~~lly. By~o-h Z]lsteno, ze AnI. S-ovi jako obecnímu za
mestnan,cl bylY ~vereny prac,e v roz,sudku prvého s?udu a v napadeném 
u~nesenr d~tcene, sam?statne vedenr, t. ]. vypracovaní protokolů o schů
zlc.h obecn!~o zastupltelstv~ podle he.se! mu daných, vyřizováni věcí 
pos~ou .doslych:. ~amo,statne vystavuvam .domovských listů, dobytČích 
p~s~ a ~e byl tez crnnym ve styku se stranami, což již práce právě zrní
n.ene vyzadovaly, nelze v tomto služebním zaměstnání Antonína S-a spa
trovati práce ryze mechanické a nesamostatné - jak snaží se dolíčili 
výv~dy.rekursr:í, 13ýbrž slu~ební úkony: vyžadující převážně duševní čin
nosÍ1, Jak spravne dOVOZUJe napadene usnesení. Za tohoto stavu věci 
bylo povrnností zaměstnavatelky, by Antonína S-a jako zaměsmance 
povj~né~o,pojištění.m,při~lásila ve smyslu § 73 odst. (3) pojist. zákona 
~ pnsl~ne~o pensl]nrho ustavil. Mylně poukazuje dovolací rekurs k tomu 
ze zamestnam Antonína S-a bylo jen jeho vedlejším zaměstnáním ne~ 
z~kládajícím p:~jistn?~ pO,vinnost, nebot' ustanovení § 2 odst. (l) čÍs. 4 
zako~a. o.penSl]._pO]1stenr v doslovu novely čís. 138/1914 ř. z. před
poklada, ze zamestnanec zároveh vykonává ještě jinou výdělečnou čin-

- 6ís. 11032 -
1117 

nost, poskytujkí mu větší pr1Jem a že vedle této činnosti (arg. 3'!ova 
"neben anderen«) jeví se činnost, pojistné povinnosti podrobená,jen 
jako zaměstnání vedlejší. Než takové výnosnější nějaké zaměstnání u An
tonína S-a vůtrec nebylo zjištěno a neprávem odkazuje rekurs k dotče
nému zákonnému předpisu a mylně clovozuje, že si prý Antonín S. mohl 
výnosnější hlavní zaměsmání opatřiti a že se mělo to starati. Pro SOI,

zenou věc jest také nerozhodné, jaký právní a služební poměr byl .~alo
žen mezi žalovanou obda nástupcem Antonína S-a. Byla-li pojistná po
vinnost Antonína S-a založena již za platnosti novely .Čís. 138/1914, 
trvala ovšem dále i za platnosti zákona ze dne 5. února 1920, .Čís. 89 sb. 
z. a n., p<,>něvadž i novela čís. 138/1914.ř. z. i zákon čís. 89/1 92Q ~: 
z. a n. vyžadují jen, by prvé zaměstnání, pojistné povinnosti podrobene, 
bylo nastoupeno před dosažením věku 55 let. Napadené usnesení sprá.vne 
posuzuje i právní otázku náhrady škody, neboť žalovaná obec, o,pomc
nuvši Antonína S·a přihlásiti k pensijnímu pojištění; zavinila, že žalob
kyně nemá nárok na vdovské opatření (důchod) podle zákona o pensij
ním pojištění. 

čís. 11032 .. 

Třetí osoba, užlvajicí pronajaté věci v rozsahu práva nájemcova, za
sahuje sice, nemá-li k tomu proti nájemci právo, do práv nájemcových, 
nikoliv však do práv vlastníkových, i když k němu netlÍ v právnlmpo
měru. Vlastnlk jest Jen oprávněn zakročiti proti osobě rušící náj~m~e 
v užívání, pokud jest podle § 1096 obč. zak. povinen poskytovati na
jemei nerttšené užívání věci. 

(Rozh. ze dne 23. září 1931, Rl 556/31.) 

Byt o nějž jde, najal od žal6bců Josef L, jenž dne 27. července 1930 
zemřel.'V době, kdy pozůstalost po Josefu 'L-ovi nebyla ještě odevzdána, 
domáhali Se ža:lobci na K-ové starší a K-ové mladší vyklizení bytu. ta
lovaně 'namítly, že K-úvá mladší byla spulunájemkyníbytu spolu s ,L-em, 
K-ová starší pak že byla podnájenlkyní, a to i zesnulého L-a i .spolu
žalované K,ové mladší. Pro ce sní s o udp rve s-lol i {: e zalobu 
pro tentokráte zamltl. Dů v ~ cl x.: ~?ud ~jisti~,že 1!ájen:nípoměr s po
zůstalosti po j osefuL·ovlna nlZ na;Jemmpravo zustavtteleL-a vzhle
dem k ustanovení § 1116~) obč. zá:k.zřejníěpřeslo, zrušen byl sou~~tm 
svolenim :k výpovědi kžádostitalu'jící strany podané -lep,rve dne '9. 'flJna 
t930 . tedy za tohOTO vyklizovacího ,sporu aže po<!lle 'onoho ·mnesení ze 
ane14.října 1'930, téhoždrrestranám doručeného ,končí nájemní ,pomer 
mezi za'lnjíd stranoU i! po,"~stalostí ·dnem il L prosince 19~(i) a jest pozů.· 
·slarlostpov1nlIa vykliditi být Ilejdéle :14. ledna W3la že ,as'Iilesení 10 
írabY'lo moci práv<l. 'Vzhledem k 40'Illuto zjištění !II1á ·80)1d v,yklizovací ;2;a~ 
lobu za předčasnou, neboť žaloboi, d\1kucltrvá 41ájemní .smhmva, :kiteroj!1 
pfenechaliu:ž!v{uM ~stn?stí dmhéstran~ slll1l1v,ní. «~ IIil90<ilbč. o~á~'~'J 
1'I.emoh'0'll '1l)'iH' do )J,rav :této stEany zas!1holl~ a ::Ile;1mena <l0 do ,1l\@iMi!Ilítl 
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pronajatého předmětu nepřísluší jim rozhodovati s opomíjením naJem
níka samého a nemohou se tedy ani domáhati' vyklizení pronajatých 
místností osobami třetími přímo žalobou na tyto osoby, nýbrž mohli by 
leda zakročiti proti nájemníku samému, pokud by se takové užívání míst' 
ností osobami třetími dálo protismluvně, pokud se týče vůbec způsobem 
uvedeným ~. § 1?98 obč. zák. Ježto v souzeném případě, jak již shora 
uvedeno, naJemm smlouva podle § 1116 a) přešla na pozůstalost s níž 
~~jemní pOfo';ěr d~~ud t!vá, ~emůže žalující strana proti žalovaným, af 
1'z SI, osobuJ: k uz:~anym ml~tnost~m právo spolun~je,mní nebo podná
]emm, toho casu pnmo zakroc1l1 a Jest proto I zbytecne zabývati se zjiš
fo~áním, ,~da ž~lo~an~ m!stnosti u~ívají pr~vem čili nic, pokud se týče 
p~aven: naJemmm CI z J~kehokohv du~odu pravního, a z·da nájemní práva 
zustavltele Josefa L-a uz podle § 6 zak. o ochr. náj. přešla čili nic. Od
vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu 
by, vyčkaje pravomoci, po případném doplnění jednání znovu rozhodl: 
D ů vod y: Jest přisvědčiti výtce nesprávného právního posouzení věci 
prvým soudem, jenž zamítl žalobu pro předčasnost, maje za to že do 14. 
ledna 1931 není žalující strana jako majitelka domu oprávně~a zasaho
vati do práv pozůstalosti po Josefu L-ovi, užívati najatého bytu. Prvý 
soud přehlédl, že žalovaná strana ani předčasnost žaloby ani nedostatek 
aktivního oprávnění žalující strany k žalobě nenamítala, aniž tvrdila skut
kové okolnosti, zakládající námitku předčasnosti žaloby nebo nedostatku 
aktivního oprávnění žalující strany ke sporu. Žalovaná strana netvrdila, 
že právo k užívání bytu odvozuje z nájemního práva pozůstalosti po 
Josefu L-ovi, nýbrž spolužalovaná K-ová ml. uvedla, že je spolunájem
nicí bytu spolu s pozůstalostí, a spolužalovaná K-ová st. uvedla, že jest 
podnájemnicí pozůstalosti a K-ové ml. jako spolunájemníků. Osobuje si 
tudíž K-ová ml. proti žalující straně přímé obligační právo na spoluuží
vání bytu jako spolunájemnice a K-ová st. právo užívací nikoliv jen jako 
podnájemnice pozůstalosti, nýbrž i jako podnájemnice K-ové ml. Proto 
nebyl prvý soud oprávněn hleděti na věc tak, jako by obě spolužalované 
užívaly bytu právem odvozeným z nájemního práva pozůstalosti a upí
rati žalující straně právo prokázati sporem, že K-ová ml. nemá proti ní 
právo, které by ji opravňovalo užívati bytu i po 14. lednu 1931, aže 
v důsledku toho musí byt do dne 14. ledna 1931 vykliditi stejně jako 
K-ová st., jež své užívací právo odvozuje též z domnělého práva K-ové 
ml. Předčasnost žalob? a nedostatek aktivního oprávnění žalující strany 
ke sporu byla by tu Jen tehdy, kdyby žalovaná strana proti žalobě jen 
namítla, že bytu dosud užívá z vůle Josefa L-a pokud se týče jeho pozů
stalosti jako nájemníka bytu a že nájemní právo Josefa ,U-a, pokud se 
týče jeho pozůstalosti dosud nepominulo, neboť jen v tom případě by 
přišlo v úvahu ustanovení § 568 c. ř. s., podle něhož při zrušení nájem
ního poměru sdílí osud nájemníkův osoby, které z jeho vůle spoluužívají 
bytu. V souzeném případě však jde naopak právě o to, že žalovaná strana 
ve sporu uplatnila právní poměr, totiž přímý obligační poměr, který 
prý jest mezi ní a stranou žalující jako pronajímatelkou, o čemž se právě 
citovaný § ku korici zmiňuje jako o výjimce z pravidla. Jest proto žalu-
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jící straně přiznati aktivní oprávnění k tomto sporu. Že by žalující 
strana musela se žalobou vyčkávati projití nájemní doby pozůstalosh po 
Josefu L-ovi, t. j. uplynutí dne 14. ledna 1931, nemá v zákoně opory, ana 
žalovaná strana sama již nyní ve sporu tvrdí onen právní poměr vylu
čující použití ustanovení § 568 c. ř. s. a te~~ tyrdí, že j~ž ~yní --: a pi
koliv teprve po dni 14. ledna 1931 - pouzlva bytu z ]lneho pravmho 
důvodu, než na základě nájemního práva pozůstalosti po Josefu L-ovi. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by nehledě k důvodu, z něhož zrušil rozsudek prvého soudu, po 
případném novém projednání věci znovu o ní rozhodl. 

D ů vod y: 

Žalobci opírají nárok, by se žalované vystěhovaly z bytu, jeho~ ža
lobci jsou vlastníky a jehož žalované užívají, o tvrzení, že žalovane ne
jsou v nájemním poměru se žalobci, ani nejsou dědici zesnulého nájem
níka bytu Josefa L-a, ani příslušníky jeho rodiny. ~de ~e~y o vlastmckou 
žalobu zápůrčí podle § 523 ob~ .. zák., neboť ž:,lobcI l?ram, se P!otr !?m1:'! 
by žalované nezasahovaly do Jejich vlastmckeho prava hll), .ze uZlva]~ 
bytu bez právního dÍ1vodu. Náleží žalobcům, aby proká,;al! Jednak sve 
vlastnické právo, jednak ~ásah vžalovaný~h do t9hoto prava., Vzhled.em 
k předpisu § 406 první veta c. r. s. musI tyto predpoklady byl1 splneny 
ne sice již při podání žaloby, ale nejpozději v ~obě yydán~ ~ozsudku s~u~u 
prvé stolice. Vlastnictví žalobců jest nesporne, avsak z JejIch tvrzem, ze 
žalov.ané sporného bytu užívají, ač nejsou v poměru nájemním a ~ni ~ě; 
dici zemřelého nájemníka L-a ani příslušníky jeho rodmy, o sobe Jeste 
neplyne, že užíváním bytu zasahují dov vl~stnického. práva ,ža~o~ců. Vlast: 
I1ík může sice podle §§354 a 362 obc. zak. zpravIdla sve veCI hbovolne 
užívati a každého jiného z toho vyloučiti; avšak, pronajme-li věc jinému, 
což se podle § 1094 obč. zák. pokládá za prodej užívání, vzdává se ve 
prospěch nájemcův výkonu výlučného práva užívacího, jinak mu jako 
vlastníku příslušejícího, a právo, věc užívati, přechází I?odle §§ }094, 
1096 a 1098 obč. zák. v mezích nájemní smlouvy na nájemce, takze Jen 
tento, nikoliv vlastník jest v mezích smlouvy oprávněn s najatou věcí na
kládati. Z toho plyne, že tfetí osoba, užívající pronajatou věc v rozsahu 
práva nájemcova, zasahuje sice, nemá-li k tomu proti nájemci. právoo do 
práv nájemcových nikoliv však do práv vlastníkových, i kdyz k nemu 
není v právním p~měru. Vlastník jest jen oprávněn, zakročiti proti osobě 
rušící nájem,ce v l1žívání, pokud jest podle § 1096 obč. zák. povine~ po
skytovati nájemci nerušené užívání pronajaté věci. Pokud tedy pozusb
lost po Josefu L-ovi na niž přešlo podle § 1116 a) obč. zák. Jeho na
jemní právo, byla oprávněna, sporného bytu užívati, nezasahovaly žalo; 
vané užívajíce sporného by ti'!, do práv žalobců, třebaže nebyly s mml 
v po~ěru nájemním a nejsou ani dědici L-ovými, ani příslušníky jeho 
rodiny. Že žalované užívaly sporného bytu ve větším rozsahu, než pří
slušelo pozÍ1stalosti nebo že pozůstalost žádala na nich vyklizení bytu, 
žalobci netvrdili a' na tom žalobu nezaložili. Právo.' pozÍ1stalosti, bytu 

_ti, .. " 
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uží"ati k0nčilo' jal> soud prvé stolice bez0dpol'U zjistil, teprve .14. ledna 
193J kdežto r~zsuclek soudu prvéstoJ.i.ce byJ Yynes.en iliž 19. prosince 
1930: Vzhledem k předpisu § 406 c. Ť. s. byla tedy žaloba prvÝm souclelJl 
právem za1llíin~t~ pro ,t~Jj\tokráte. Změ~a pJ1V,o.tilní žalob?-í prosby, ž~
dající ods0Uzem zalovanych, aby se vystehovah ·clo 14 dnu, V leg smysl, 
aby žalované hylyodsouzeg)' se vystěhovati do 14. ledga 1931, tedy 
do téže doby, do kteréby.la pozůstalQst povinna byt vykliditi, nemůže 
na osudu žaloby nic měniti, poněvadž i změněnému žádání žalobnímu 
brání ustanovení § 40(;) .c. ř. s. Ani žalobci nepmká""li svůj nárol>, ne
záleží na tom, zda námitka žalovaný.oh, že použlva!y 'byrtu z vlastního 
nájemního práva, ,jest důvodná, a proto netřeba se jí obírati. Ani na tom 
nezáleží, zda žalované uplatňovaly v prvé stolici, že žaloba podle před
nesu žalobců není odůvodněna, ježto tu j-de o právní posouzení, jež ná
leží soudu. 

čis_ llO33 .. 

Ztráta zákazn!k.ův živn9Sti jest škodou J>kutečnou, nikoliv jen ušlým 
ziskem. 

Pronajímatel jest práv nájemciná1lradou škody, dal-Ii bezprávně 
{)dstrantti označení nájemcovy živnosti. 

('Roth. ze dne 23. zář·íI931, Rv I 1007/,30.), 

2alovaní, pronajimatelé, odstranili obchodní firmllžalujídho ná
jemníl>a, instalatéra, k vůli opravě fasády. Po .opravě fasády., je.ž .trv:ala 
několil> .dn~,musel se žalobcega žalovaných domáhati sporem C 410/26, 
by obchodní firma byla na doměop.ět umístněna, kterýžlosporžalobce 
vYsoudil. Ža10bou,.0 njž tu j.de, domáhal se žalobce na žalovagých n.á
hrady ~kod)', ježto. ~eho záv04 nebyl podobu .od >8. října 1925 do 
5 .. června 1921 oi4ak označeg. Ža1011ěbyl0 vyhoyéno ,s ou d y vš fC h 
tři s to li.c, N.e J v yšš Íms.o u4 e m z těchto 

Po práv!IlÍ slr<inoe nelze míti .0dvQla,d ro>\su.dek za ;mY!lJÝ (§ 503 
ibis. 4 .c. ř . s.) . Nesejde na rtom, zdaodvolac1 soud :má :právemza to,že 
ža:lwani jel1l!nali!le zlém ·úmYShl. Zlému úinY$lu ;jest v :§ ~ 3.24 obč. zák. 
na T<OMem :posta",elll.a hr,u.hánedba1o.st, opomenlltíne:jQbyče}oěj~í ~i1e a 
·po:ZOT<Elosti. Dp:ol!rellutíto lje$tQvšelUs'patř"vati y dednálJi ialovAAých. 
NelUoÍlJlo ~ill1 při poYiolJém iyY:IlaloželliÍne~Qj;)yče:jnějši .pllea rpozorno"ti 
ujíti,&;es~ým 'p0St1ilJP!l1in váž1ilě 'o!:mož'!l:ji žalo.bcovu vý~ějje.ií)'l()učinnost 
·a 'tfun mu ipŮSalJií~0dll. Nilmk }!!li! [l~);.ra~\1ié!Qško.c;ly" ia1<o ,škody za
·v.>něné twu>\JQ1!. nedhalosti,zabrJil:UJe ,y ~ě IP:O!li~ §§ 129J., J323 i! ~ftl24 
<rač. zák d ilILát:0k 1!l<l:1l.~.I11:-adu i\llll<,!1J@ ;!:\5il<tu. Pii ,hun však lilelz.e piieb~éd
.nonii, že Nsouzen&ln 1)říp:.aílě :t:tejide '/lPll:av#ě ,ani -o iIlállr>aclllll}š:ltWo !b~)l, 
,nýJlilržj\llt dffi o ,gáhr,a'Chl šk(l\\!y sk1!ll.e1ín.ě vZilikl~, ollbo,f iWáta -zákazník'Ů 
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v živnosti není jen ušlým ziskem a nelze v ní spatřovati jen pro budou
cnost ušlý výdělek, nýbrž ztráta zál>azníků jest znehodnocením podniku 
a proto škodou, která tu již jest. O ušlém zisl>u bylo by lze mluviti jen, 
kdyby poškozený žádal náhradu za to, že mu bylo znemožněno zvýšiti 
dosavadní výdělek (srov. rozh.čís. 9353 a 10.153 sb. n. s.). 

Dovolatelé zneuznávají podstatu věcí, majíce za to, že neručí za 
žalobcovu škodu, ani prý prostě podali jen stížnost I> úřadu, jak jim to 
§ 19 obč. zák dovoluje, a an žalobce ani netvrdí, že tak činili jen, by 
žalobce byl poškozen. To žalobce žalovaným nevytýká a nežádá ná
hradu škody z tohoto důvodu, nýbrž žádá ji proto, jakž plyne z celko
vého jeho přednesu a odvolací soud mohl bez .porušení zásady .§ 405 
c.ř. s. uznati, že žalovaní vylíčeným způsobem neoprávněně - proti 
své smluvní povinnosti jako pronajímatelé (§ 1096 obč. zák) - a ru
šivě zasahovali do žalobcova provozování jeho živnosti a tím žalobci 
způsobili škodu, ačkoli si při použití nejobyčejnější píle a pozornosti 
musili býti vědomi, že je nejen důležitým zájmem, nýbrž do jisté míry 
i zákonnou povinností (§ 44 živn. ř.) žalobce, by uvedl svou živnost 
zevním opatřením ve známost zál>azníků, a že mu ze znemožnění toho 
může vzniknouti škoda. Že toto jednání žalovaných bylo protiprávní, 
příčíc se jejich povinnostem jal>o pronajímatelů k žalobci jal>o k ná
jemníku, nemůže býti po výsledku sporu C 470/26 pochybné. Žalovaní 
byli by proto prosti povinnosti·k náhradě škody z protismluvního jed
nání jen, kdyby dokázali (§ 1298 obč. zák), že jim v plnění bránila 
bez jejich zavinění překážh. Důl>az ten však ani nenastoupili.. 

čis. 11034. 

Uveřejňují-li se veřejné vyhlášky, zvláště pak ty, jež se týkají osady, 
obvykle i v obci i v osadě na místě k tomu určeném, jest tento způsob 

. uvřejnění vyhlášek považovati za způsob v místě obvyklý ve smyslu 
§ 171 ex, ř. a nestačí, že byl dražebni edikt, týkajíc! se osady, vyvěšen 
jen v obci jedné. 

(Rozh. ze dne 23. září 1931, R II 210/31.) 

Do usnesení, jímž byl udělen příklep k vydraženým nemovitostem. 
v osadě Ž., podal rel>urs dlužník. Rel> u r sní s o u d rekurs odmítl, 
avšak z úřadu zrušil napadené usnesení o udělení příl>lepu a nařídil 
prvému soudu, by. jednal dále podle zál>ona. D ů vod y: Rekurs dluž
níka do usnesení, jímž byl udělen přiklep I> vydraženým nemovitostem, 
byl odmítnut, protože podle § 187 ex. ř. k rekursu není oprávněn. Neboť 
dlužník zúčastnil se roku, při němž byl proveden prodej nemovitosti a 
udělen příklep, neuplatnil od'Por podle § 184 druhý odstavec ex. ř. 
a nodle § 187 prvý odstavec ex. ř. jsou I> rekursu proti udělení příl>lepu 
op~'ávněni jen ti, I>dož pro vytýkanou vadu marně vznesly odpor při dra
žebním stání. Usnesení bylo však zrušeno z úřadu, protože podle § 186 
prvý odstavec k vadám řízení, v § 184 čls.2, 3, 4, 6 a 7 uvedeným, 
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má hleděti rekursní soud z úřadu, třebaže stížuost jest podána osobou, 
neoprávněnou ke stížnosti. Zetu jest vada podle ~ 184 druhý o,dsta~~c 
ex. ř. o tom nelze pochybovat!. Podle § 184 druhy odstavec ex. r. mULe 
býti ~dpor PEoti př~klepu opřen o to,. že vyhláše~í dražebníh~ stání ne
bylo uveřejneno zpusobem ustanovenym v zakone. To se tvrdl v rekursu 
a odůvodňuje se tím, že nebylo dbáno ustanovení posledního odstavce 
§ 171, že dražební stání má býti vyhlášeno způsobem v místě obvyklým 
v obci, v níž jest nemovitost prodávána dražbou. Jak zjištěno zprávou 
obce S. ze dne 16. dubna 1931 a jak sdělil obecní úřad v S. dopisem ze 
dne 1. května 1931, byla vyhláška vyvěšena sice v obci S., nikoliv však 
v osadě Z. Politická obec S. pozůstává ze dvou osad, z osady S. a 
z osady Z., S. měly podle úředního seznamu podle statistiky v roce 1920 
227 obyvatelů a Z. měly 83 obyvatelů. Podle zprávy obecního úřadu 
v S. uveřejňují se vyhlášky zpravidla vyvěšením i v osadě S. i v osadě 
Ž. V souzeném případě jde o nemovitost, která jest v Z. Vyhláška se 
měla tudíž podle R 171 poslední odstavec uveřejniti též v Z. způsobem 
obvyklým, to se, jak zjištěno, nestalo a jest ospravedlněna výtka, že 
tu jest vada podle § 184 druhý odstavec, ex. ř. 

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

Dů vo dy: 

Dovolací rekurenti snaží se jen dovoditi, že se vyhlášení dražebního 
ediktu ve smyslu § 171 ex. ř. stalo v obci S., k níž náleží osada Z., způ
sobem v místě obvyklým a že postačilo, že hyl edikt řádně vyvěšen 
v obci samé. Jiný rekursní důvod neuplatňují a navrhují změnu napa
deného usnesení v ten smysl, že se usnesení exekučního soudu o pří
klepu ponechává v platnosti. Než konaným .šetřením, jež provedeno bylo 
z příkazu nejvyššího soudu, jmenovitě pak zprávou okresního úřadu 
v T. bylo zjištěno, že se veřejné vvhlášky, zvláště pak ty,. jež se týkají 
osady Z., uveřejňují obvykle i v obci S. i v osadě Ž. na místě k tomu 
určeném. Jest tedy tento způsob uveřejnění vyhlášek l'ovažovati za 
způsob v místě obvyklý ve smyslu § 171 ex. ř., na čemž nic nemění sku
tečnost, že se snad v tom kterém případě, ať již z jakýchkoli důvodú, 
tohoto způsobu nedbalo. Protože tento způsob v souzeném případě za
chován nebyl, nebylo lze dovolacímu rekursu vyhověti. 

čís. 11035. 

Kr;;!lOvl1Í poznámka prozatímního opatřeni 7.áoovědí zclzitL 7.aHžiti 
nebo z~§taviti !lemovitost ve smyslu § 382 čís. 6 elC ř. ,,,lsobl len Ve 
prospěch ohrožené stranv, která si zápověd' vymohla. a to i protiieiimlt 
odnilrci, i proti tomu. kdo nabyl nemovitosti oroti zákazu, ale nepůsobí 
ve 'nrosněch třetl osoby, Iderá chce vésti exekuci na nemovitost 11ro po
hledávku za zcizitelem nemovitosti, jakoby zcizeni nebylo nastalo. 

(Rozh. ze dne 23. září 1931, R II 280/31.):' 
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, Na nemovito,st manže1ľr H-ových bylo povoleno ve prospěch An/o
mna S-a prozahmní opatření zákazem zcizení nemovitosti. Nemovitosti 
~a~yli napo!om manželé K-ovi. Na základě exekučního titulu proti man
zdum I-!-ovym, navrhla Anna Š-ová povolení exekuce vnuceným zřízením 
zastf:vn;ho praya. S o udp r v é s tol i c e exekuci povolil. K rekursu 
manzelu K-ovych rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů
vod y: ,Stěžovatelé, kteří byli vlastníky nemovitosti, na níž napadeným 
usnesemm bylo vloženo nucené právo zástavní pro vykonatelnou po
hledávku,. přiznávají, že jejich právo vlastnické bylo vloženo po 00-

znamce zakazu zcizení, tvrdí však, že přes to neměla na základě e'xe
kučního titulu proti dřívějším majitelům, manželům H,ovým, býti po
volena exekuce, protože v době podání návrhu již byli vlastníky nemo
VitOStI stěžovatelé, nikoliv dlužníci, jak předpokládá § 87 ex. ř. S tímto 
názorem stížnosti jest souhlasiti. Zákaz zcizení podle § 382 čís. 6 ex. ř. 
má sice podle § 384 třetí odstavec ex. ř. určitý věcný účinek, že totiž 
dobrovolné z.cizení, příčící se poznamenanému zálmzu, může se státi 
bezúčinným i proti třetím osobám, které nemovitosti nabyly zakázaným 
zcizením, takže tyto osoby se staly vkladem práva vlastnického jen pod
míněně majitely, z toho však nelze ještě souditi, že by na základě exe .. 
kučního titulu, znějícího proti dřívějším majitelům, mohla býti vedena 
exekuce vnuceným zřízením zástavního práva na nemovitost, která jim 
podle knihovního stavu již nepatří. Taková exekuce odporuje výslov
nému ustanovení § 87 ex. ř., podle něhož tato exekuce jest přípustná 
jen na nemovitosti, patřící dlužníkům. Prvý soud neměl tudíž povoliti 
žádanou exekuci na nemovitost, která byla v rozhodné době již knihovně 
připsána stěžovatelům. 

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

Důvody: 

Jde o kn'hovní poznámku prozatímního opatření zápovědí zciziti 
zat,ížiti nebo zastaviti nemovitost ve smyslu § 382 čís. ti ex. ř. Tato po~ 
znamka má podle § 384 třetí odstavec ex. ř. ten účinek, že se -dobro
volné zcizení nemovitosti pro.ti zákazu stane proti ohrožené straně účin
ným jen, bude-li její nárok na nemovitost právoplatně zamítnut. Z toho 
jest zřejmo, že zápověď působí jen ve prospěch ohrožené strany, která 
si zápověď vymo.hla, a to i proti jejímu odpůrci, i proti tomu, kdo 
nabyl nemovitosti proti zákazu, ale nepůsobí ve prospěch třetí osoby, 
která chce vésti exekuci na nemovitost pro pohledávku za zcizitelem 
nemovitosti, jakoby zcizení neJlylo nastalo. V souzeném případě bylo 
povoleno prozatímní opatření ve prospěch Antonína S-a, nikoli pro vy
máhajlcí věřitelku, takže Se ho tato nemůže dovolávati. Napadené roz
hodnutí rekursního soudu je správné; a to nejen'podle § 87 ex. ř., nýbrž 
i podle;; 88 druhý odstavec ex. ř. a § 21 knih. zák. 
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čís. 11036. 

Návrh na povoleni exekt!ce »Zab~vením je~né třeti~y důcoh~dů (Be~ 
ziige) jež má dlužník jako zastupce ftrt11y, s vyhradou, ze dluzmku mU51 
zůstati volných 6.000 Kč ročně«, nelze zamítnouti pro neurčitost ozna
čení předmětu exekuce (§ 54 čís. 3 ex. ř.). 

(Rozh. ze dne 24. září 1931, R 1 734/31.) 

s o udp r v é s tol i ce povolil exekuci zabavením jedué třetiny 
platů (Beziige), příslušejících dlužníku jako zástupci firmy Ch., s vý
hradou že dlužníku musí zůstati volných 6000 Kč. Rek u r s n I s o u cl 
k reku;su poddlužníka exekuční návrh zamítl. O ú vod y: Stížnost jest 
oprávněna. Podle § 54 čís. 3 ex. ř. má návrh na povolení exekuce obsa· 
hovati kromě jiného přesné označení majetku, na nějž má býti vedena 
exekuce a vúbec všechny údaje, jichž podle povahy příkazu jest zapo
třebí k 'opatřením, je~ soud exekuci P?v?lující nebo sou~:I exekuční m~ 
vydati v zájmu vedem ~xekuce. ~li:ekuc~l1 n~vr~ vymahaJl~1 st~any. nema 
těchto náležitostí nebot neoznacuJe presne narok, ktery ma byh za
baven ani právní dúvod, na němž nárok ten spočívá, vymáhající strana 
neuvidí blíže v čemž požitky záležejí, zejména, zda jde o stálý plat, 
služné a pod.' či jen o provise z obchodú povinným pro poddlužníka 
v budoucnosti uzavřených, pokud se týče sprostředkovaných, na kteréž 
provise exekuci P9d.le ~ 294 ex. ř. povoliti nelz~, 'po~,:d nárok na ně 
nevznikl. Exekucm navrh Jest proto nedostatecny, Jezto pro povolem 
exekuce nestačí udání vymáhající strany, že dlužník jest zaměstnán 
u poddlužníka a že ja~o t!lkový. má ~zdu! po~md se,trče dúchod, nýbrž 
při návrhu na zabavem duchodu Jest Je presne oznac!l1. 

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

Oúvody: 

Rekursní soud pozastavuje se nad výrazem "Beziige«, jehož v ná
vrhu použito a jejž reku~sní. soud překládá slovem »požitky« a má j~j 
za neurčitý. Jest proto pnhlednouh ke smyslu a z tohoto duvodu k de
jinám tohoto výrazu. Josefínský soudní řád užíval v §§ 312 a 313 výrazu 
"Besoldung« a »Pension«. Av,šak již zákon ze dne 29. dubna 1873, 
čís. 68 ř. zák. [§ 2 (7)], jakož i změňující jej zákon ze dne 26. května 
1888 čís. 75 ř. zák. (I. § 2 II, III, V) a dále zákon ze dne 21. dubna 
1882; čís. 123 ř. zák. (§ i, 3--7, 9) užívají výrazu »Oi;;nstbeziige« 
anebo prostě "Beziige«. Ro~něž tak §§ 291, 292 a 299 ex. r;. Ony dva 
zákony byly sice zrušeny zakonem ze dne 15. ,dubna 1920, CIS. 314 sb. 
z. a n: v doslovu zákona ze dne 2. července 1924, čís. 177 sb. z. a n" 
avšak §§ 291, 292, 299 ex. ř. platí dosud a nemúžs. tedy býti chybou 
jich výraz »Beziige«. Zákon ze dne 15. duhna 1920, CIS. 314 sb. z'o a n. 
použil výrazu "služební platy«, ustanoVlV v § 1 doslova: »Ze s I u ze]).' 
II í ch p I a t ú v osob zaměstnaných ve službách veřejných i soukro-
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mých jakéhokoliv druhu (p 1 a tys I uže b n í, mzdy týdenní, denní 
atd.) může být exekucí zabavena« ... atd. Tu se užívá výrazu "slu
žební platy« nejpľve ve smyslu širším, jenž zahrnuje i mzdu a všechny 
jiné služební požitky, a potom ve smyslu užším. Německý úřední pře
klad zákona toho zní proto správně: "Von den O i e n stb e z ii gen 
welcher Art immer (O i e n s t g e h a I t e, Wochen-Taglohn usw.)« atd. 
a užívá výrazu »Beziige« i v §§ 2, 3 a 4. Rovněž tak úře1ní formulář 
čís. 295 má v českém textu »služební platy«, v německém však "Oienst
beziige«. Nepochybil tedy navrhovatel, žádav o zabavení dlužníkových 
»Beziige« zvláště ano z obsahu celého návrhu, v němž se žádá zabavení 
jen jedné' třetiny povinné straně v jejím postavení jako zástupce firmy 
Ch., příslušejících platů (Bezlige) s výhradou, že dlužníku musí ozůs~ati 
volných 6000 Kč ročně, jasně plyne, že mu jde o zabavení »slu:z;ebmch 
platú" dlužníkových podle § I cit. zák. ze dne 15. dubna 1920, Č1S. 314 
sb. Z. a n. Z tohoto obsahu návľhu také vyplývá, že jest udán i právní 
důvod zabavovaných platů, že jsou to platy služební, jak je myslí cit. § 1. 
Nemá tedy rekursní soud ani v tom pravdu, když postrádá udání práv
ního důvodu. Tomu neodporuje zdejší rozhodnutí čís. 7378 a 5335, ne
boť čís. 7378 jednalo o případu, kde navrhovatel žádal zabayení »všeSh 
příjmú a provisí«, jež "dlužník« má u firmy X., aniž udán 'Jeho pomeľ 
k firmě, a odvolalo se na ,rozhodnutí čís. 5335, kde zněl návrh na: zaba
vení »d Ú c hod ú«, které má dlužník j a k o ú čet n í plynárny X. 
a kde rekursní soud omezil povolení exekuce na 'I, »sl uže b n í c II 
platú«, protože § I cit. zák. mluví výslovně o služebních platech, nikoliv 
o dúvodech, neboť pak prý by pod to spadaly i příjmy, jež jsou poďle 
§ 3 z exekuce vyloučeny, a nejvyšší soud toto povolení exekuce na s I u -
že b n í p I a t y (německy tedy O i e n stb e z ii g e) potvrdil, a tohoto 
rozhodnutí měl se rekursní sbud držeti. Nicméně Se podotýká, že český 
překlad § 299 ex. ř. (Kompas) překládá výraz »Beziige« slovem "dú
chody«. Rpzhodnutí R r 398/30 pozastavovalo se zvláště nad tím, že se 
tam uváděl dlužník jako »cestující na pro v i S i«, což by prý vzbuzo
valo pochybnosti, avšak v souzeném případě není v návrhu o provisi 
řeči. (Srov. ostatně § 4 zák. 314/20). Soud prvé stolice povolil tedy 
správně exekuci podle vzorce čís. 295 »zabavením třetiny služebních 
pJatů« (PHindung eines Orittels der ..... Oienstbeziige), oč vymáhající 
sfrana, jak .ze shora uvedeného obsahu jejího návrhu plyne, žádala, 

čís. 11037. 

Nedostavil-Ii se k roku před okresním soudem po prvém roku ve 
smyslu § 239 c. ř. s. žalobce, žalovaný pak v ústním přednesu popřel 
žalobn! údaje, navrhl zamítnutí žaloby a vydání rozsudku pro žalobcovo 
zmeškáni, musel soud vydati ljPzsudek pro zmeškán! podle § 396 c. ř. So 

K obsahu. přípravných spisů mezi stranami vyměněnýcb, ale ústně ne .. 
přednesených nesměl přihlížeti. 

(Rozh. ze dne 1. října 1931, R I 563/31.) 

I" 

! 
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šlo o žalobu zadanou na okresním soudě. K roku nařízenému po prvním 
roku (§ 239 c. ř. s.) k ústnímu líčení, se žalobce nedostavil. Žalovaný 
popřel údaje žaloby, načež s o udp r v é s tol i c e žalobu rozsudkem 
pro zmeškání zamítl. O d vol a c í s o u d zamítl usnesením žalobcovo 
odvolání. D ů vod y: Odvolatel spatřuje nesprávný postup prvého soudu 
v tom, že vůbec nepřihlížel k přípravným spisům stran, ačkoli jejich vý
měnu při prvém roku dne 22. listopadu 1930 nařídil, a přes to při prvém 
ústním jednání dne 14. ledna 1931, k němuž se žalobce nedostavil vy
nesl rozsudek pro jeho zmeškání podle §§ 396, 442 prvý odstavec c.' ř. s., 
ačkoli mohl by vynésti jen rozsudek pro zmeškání podle §§ 399, 442 
drUhý .odstavec c. f ~ s. Po. přípr!1vných podáních )est i v)ednání před 
okresmmi soudy tyz stav Jako pred soudy sborovymi po zalobní odpo
vědi a proto soud musí přihlížeti k dřívějším prohlášením a k podáním 
obmeškalé strany, musí učiniti průvodní usnesení, provésti důkazy a roz
hodnouti konečným rozsudkem. Rozdíl od rozsud.ku Dodle §399 c. ř. s 
jest jen v tom, že prvý soud nemusí přihlížeti k pozdějším tvrzením ob
me~kalé strany. Přednes dostavivší se žalované strany byl v rozporu 
s hm, co uvedla ve svých přípravných podáních, v nichž některé zažalo
~a~lé účty, uZ,nala, a~~ak př~ ústnín; j~dnání celý ž~lob~í nárok popřela. 
"ou~ prvy vsak k pnpravnym podamm stran nepnhlrzel a důkazy tam 
nabizené neprovedl, takže řízení bylo neúplné a vadné a proto zmatečné 
podle § 477 čís. 4 c. ř. s., výsledky řízení průvodního nebyly správně 
hodno~eny a proto i věc po stránce právní nebyla správně posouzena. 
Jak JiZ shora dovozeno, jde jen o zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s. 
Třeba si ?ejprve }.lvědomi~i p~vahu př,íprav~ých spisů. Účelem příprav
n~ch SpiSU Jest pnpravih ustm Jednam a muze proto při rozhodování na 
n~ ~yh vzat zřet~I..i~n, , stal-li se jejich .obsa!, součástkou ústního jed
nam, a mohou pflJlh v uvahu Jen Jako nahrazka protokolu. Před soudem 
procesním podle § 176 c. ř. s. strany jednají ústně a podle § 414 c. ř. s. 
jest vynésti rozsudek na základě ústního jednání. Jest proto třeba by 
p~ípravná podání byla stranami přednesena. Přípravná podání nemohou 
pred okresními soudy nahraditi }alobní odpověď, která jest před soudy 
sborovymi povmnou (§ 243 c. r. s.). Soudem okresním však uložena 
býti _n~může (§ ~~O dmhý odstavec c. ř; s.). Na tom nic nebylo změněno 
am clankem III. CiS. 4 zakona ze dne 8. cervence 1930, čís. 130 sb. z. a n. 
v němž se jen praví, že přípravná podání, jde-li o přednesení značnéh~ 
rozsahu, může soud okresní stranám naříditi. Nemůže proto soud pro
c~sní, vynášeje rozsudek pro zmeškání, přihlížeti k přípravným podá
mm, nebyla-li přednesena. Předpis § 399 c. ř. s. má na mysli mluvě 
o pÍ"Ípravných podáních, jen žalobní odpověď. Ana žalovaná str;na v pří
p:-avných podáních částečně žalobní nárok uznala, při roku je však ne
prednesla a opětně tvrzení žaloby i žalobní nárok popřela nemohl soud 
k podán~m t~m přihlíželi (§ 210 c. ř. s.) a rozhodným bylo proň jen to, 
co bylo us(ne predneseno (§§ 176, 414 c. ř. s.) srovnej rozhodnutí čís. 
8977 sb. n. s. Právem proto soud prvý vynesl k návrhu strany žalované 
rozsudek pro zmeškání. 

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

V souzeném případě jest především míti na zřeteli 1e roll před 
okresním ~oudem ze dne 22. listopadu 1930 byl prvým r~kem ve smyslu 
§ 239 c. r. s. Podle protokolu o tomto roku, proti němuž nebyly vzne
seny námitky a jenž proto ve smyslu § 215 c. ř. s. tvoří plný důkaz 
o tom, co se při tomto roku stalo, nepřednesl žalobce žalobu a Žalovaný 
obsah její nepopřel, což odpovídá též ustanovení o předmětu jednání při 
prvém roku (§ 239 poslední odstavec c. ř. s.). K následujícímu roku ze 
dne 10. ledna 1931 určenému k ústnímu jednání nedostavil se za žalující 
stranu nikdo. Zástupce žalovaných, při tomto roku přítomný, ve svém 
ústním přednesu popřel údaje žalobní, navrhl zamíhlutí žaloby a vydání 
rozsudku pro žalobcovo zmeškání. Za tohoto stavu věci musel soudce 
prvé stolice jen na základě tohoto ústního přednesu právního zástupce 
žalovaných vydati rozsudek pro zmeškání ve smyslu § 396 c. ř. s., po
něvadž k obsahu přípravných spisů mezi stranami vyměněných ale 
ústně nepřednesených, nesměl přihlížeti, jak již soud odvolací v ~apa
deném usnesení správně uvedl a odůvodnil. Tím padají vývody žalob
cova rekursu, spočívající na předpokladu, že již při roku dne 22. listo
padu 1930 byla před soudem žaloba ústně přednesena a že soudce 
vynášeje rozsudek pro zmeškání, měl přihlížeti k obsahu přípravných 
spisů stranami vyměněných a ve spisech jsoucích a že o skutkových 
okolnostech v nich tvrzených měl provésti nabízené tam důkazy anv 
tyt,o p~ípl"1;vné. spisy ~stně ,před soudem nebyly předneseny. P~přerií 
veskerych udaJu zalobmch zastupcem žalovaných při roku dne 10. ledna 
1931, ustanoveném k ústnímu jednání, nebylo za tohoto stavu věci no' 
vým přednesem žalovaných o skutkových okolnostech a k postupu ve 
sl!'yslu § 442 druhý odstavec C'. ř. s. proto důvodu. Nemohl proto 
by ti ustanoven ani nový rok k jednání o novém přednesu žalovaných. 

. Nepochybil proto soudce prvé stolice, vydav proti žalobci ve smyslu 
navrhu zástupce žalovaných před soudem ústně předneseného rozsudek 
pro zmeškání proti žalobci ve smyslu § 396 c. ř. s. 

čls. 11038. 

Byl-Ii s nemanželským otcem ujednán smlr o složení odbyhlého »na 
~lstorozsudků:<, ji~iž byl ve sporu o uznáni otcovství a o placení vý
zivného nemanzelský otec odsouzen i k náhradě značných procesních 
útrat, ke, kt~rý~žto útratám vŠ,ak n~bylo při ujednáni smlru přihliženo 
a ohledne. mchz nebylo ve smlru mc ustanoveno nemělo se schváleni 
smíru státi bez slyšeni zástupce chudé (žaluj/ci) strany a bez náležitého 
ujasněni všech otázek sem spadajlcich u všech účastníků. Nebylo-li toho 
šetřeno, .lest proti usneseni sl!hvalujíclmu smlr oprávněn k rekursu J zá
stupce chudé strany, k jehož (dovolacimu) rekursu jest schvalovací do
ložku zrušiti, 

(Rozh. ze dne I. října 1931, R I 649/31.) 

1 ,. 
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Nemanželský otec František Mo. je~ž byl v~ sporu .o u~nání nemar-'
želského otcovství a o placem vyzIVného uznan povmnym plahh vy
živné nezl. Jiřímu B-ovi, dohodl se s poručníkem Františkem B-em dne 
22. dubna 1930 na soudním smíru, poručensky schváleném, jímž se za
vázal složiti odbytné 10.000 Kč. Dr. Arnold S., právní zástupce nezl. 
dítěte ve sporu, navrhl, ana strana jím zastoupená požívala práva chu
dých, by smír byl doplněn tak, že jím nejsou dotčeny útraty právního 
zastoupení, jež žalující chudé straně byly proti Františku M-OVl při
souzeny a jimiž chudá strana nemůže podle § 70 c. ř. s. disponovati ke 
škodě svého právního zástupce. František M., byv o návrhu slyšen, pro
hlásil, že s tímto doplněním nesouhlasí, !!eboť smír ujednal prý jen pod 
podmínkou, že jím budou vyrovnány veškeré jeho závazky. S o u d 
p r v é s t o I i c e vydal usnesení ze dne 15. dubna 1931, jímž vyslovil, 
že smír ze dne 22. dubna 1930 se týkal jen nároků dí!ěte proti neman
želskému otci z důvodů výživného, nikoliv i jiných povinností, zejména 
že jím nebyla upravena a do 10.000 Kč odbytného zahrnuta otázka útrat 
sporu a rozsudečné výroky ohledně útrat sporu že tudíž zůstaly ne
dotčeny. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a odmítl návrh 
Dr. Arnolda S-a. D ů vod y: Soudce v nesporném řízep.í mohl provésti 
doplnění smíru jen, kdyby zúčastněné strany s tím souhlasily. Ode
přel-li František M. k dodatku ke smíru souhlas, stala se otázka, zda 
smírem byly, či nebyly vyrovnány i útraty sporu, sporná, a nesporný 
soudce nebyl oprávněn svým usnesením smír doplňovati neb vysvětlo
vati, an se jeho obsah stal sporným. To musí býti ponecháno řízení 
exekučnímu a případnému oposičnímu sporu. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu Dr. Arnolda S-a, 
zrušil usnesení obou nižších soudů, jakož i usnesení poručenského soudu 
ze dne 22. dubna 1930 a uložil prvému soudu, by o návrhu smíru pro
vedl další řízení a pak o jeho schválení znovu rozhodl. 

Důvody: 

Ve smíru jest v odstavci II. řečeno, že smír nastupuje na místo roz
sudků, uvedených v odstavci I. V těchto rozsudcích byl však žalovaný 
nemanželský otec odsouzen k náhradě značných útrat procesních, k če
muž však ve smíru nebylo přihlíženo, a ohledně těchto útrat není v něm 
nic ustanoveno. Ve sporu o otcovství a o výživné měl však nez!. žalobce 
zástupce chudých, advokáta Dr. S-a, jenž ho podle tvrzení stížnosti 
zastupoval také ještě v řízení exekučním. Protože tento zástupce má 
materielně nároky na přisouzené útraty, dokonce podle § 70 c. ř. s. tak 
že je mŮže na základě rozsudků uplatňovati, nemělo dojíti ke schváleni 
návrhu na smír, v němž otázka náhrady útrat nebyla ani dotčena, ana 
otázka ta nebyla při jednání ani na přetřes uvedena, čímž v této příčině 
zavdán podnět k různým výkladům a pochybnostem. Jmenovitě nemělo 
se (ak státi bez slyšení zástupce chudé strany a bez náležitého ujasněni 
všech otázek sem spadajících u všech účastníků. Došlo-li přes to ke 
"chválení, stalo se to v rozporu s předpisy § 2 nesp. říz., jmenovitě 
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v čís. 4, 5, 6, 10 a 11, podle nichž nesporný soudce musí dbáti zajmu 
všech účastníků smlouvy, o jejíž schválení jde, žádné právní jednání 
bez slyšení všech jich nedopustiti a nezanechati žádné opatrnosti 
k jich bezpečnosti potřebné, zejména při uzavírání smluv, tedy zvláště 
smíru, k tomu hleděti, by úmysl účastníků byl jasně vyjádřen tak, hy 
o právních následcích úmluvy nemohly vzniknouti pochybnosti a všem 
sporům z ní bylo vyvarováno. Není o tom pochybnosti, že tak, jak 
smír byl uzavřen a schválen, nevyjadřuje zřetelně, co bylo v podstatné 
otáZCe úmyslem stran, vedl k nedorozumění o právních následcích 
úmluvy a byl by příčinou nových sporů. Z těchto důvodů jest přiznati 
právo ke stížnosti do onoho usnesení také zástupci chudé strany jako 
účastníku, jemuž však usnesení to dosud doručeno nebylo a nenabylo 
proto právní moci a nikdo nenabyl posud práv z něho. Proto jest jeho 
podání, v němž se domáhá doplnění smíru k vůli jeho ujasnění, pova
žovati za rozklad (§ 9 nesp. říz.) proti schvalovací doložce, proti jehož 
vyřízení přísluší účastníkům rekurs a schvalovací doložce proto nelze 
přiznati právní moc. Protože řízení o návrhu na smír a jeho schválení 
podle toho, co bylo řečeno, provedeno bylo nedostatečně a trpí zma
tečností i nezákonností, bylo kromě obou usnesení o změně schvalovací 
doložky i tuto doložku samu zrušiti. Bude nyní na soudu prvé stolice, 
hy řečené závady napravil a pak znova rozhodl. 

čís. 11039. 

Přátelský poměr soudce k osobám blizkým straně nestač! o sobě 
k odůvodněni jeho zaujatosti proti druhé straně. 

Okolnost, že soudce jest veden za svědka v rozepři, není důvodem 
vyloučeni a nestač! o sobě k tomu, by odůvodnila obavu jeho před
pojatosti. 

(Rozh. ze dne 1. října 1931, R I 803/31.) 

Návrh žalobců, jímž odmítali šest soudců krajského soudu v K, a 
návrh žalobců, by byl pro spor delegován jiný krajský soud, s o u d 
p r v é s tol i c e (vrchní soud v Praze) zamítl a uvedl na konci dů
vodů: Z řa:dy okolností tvrzených žalobci není žádná dúvodem, .jenž by 
soudce krajského soudu v K. vylučoval z výkonu soudcovských úkonů 
v tomto sporu ve smyslu § 19 č. I j. n. Důvody vylončení jsou v § 20 
j. n. pod čís. 1 až 5 uvedeny výčetmo. ládná z okolností tvrzených ža
lobci nespadá pod tato ustanovení. To platí zejména i o okolnosti. že 
ten který sour)ce jest v tomto sporu veden za svědka. Předpokladem 
odmítnutí podle § 19 čís. 2 j. n. jest však, že jest tu okolnost, činící 
nepředpojatost soudcovu pochybnou, že jest tu okolnost, odůvodňující 
objektivně úsudek neb obavť!, že od soudce nelze očekávati nestranné 
řízení a rozhodnutí. Okolnosti uplatňované žalobci nestačí však ani jed
notlivě ani pospolu k tomu, by učinily nestrannost nebo nepředpojatost 
odmítaných soudú pochyhnou. Odmítaní soudci prohlásili, že okolnosti 
žalobci uváděné nemohou míti vliv na jejich nestrannost jako soudců. 
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Že ten který ze soudců těch byl v jiném sporu s účinkem odmítnut, dení 
rozhodné pro tento spor. Důvodem odmítnutí pro obavu nedostatku 
nestrannosti mohlo by býti po případě, že některý ze soudců, o něž jde, 
byl již slyšen jako svědek, neb alespoň, že důkaz jím byl již připuštěn, 
takže by soudce ten měl pak hodnotiti svou vlastní výpověď. Předpo
kladu toho tu však není a nelze toho času ani předvídati, zda důkaz tím 
kterým soudcem bude připuštěn. Není tu tedy dostatečných důvodů pro 
odmítnutí soudců krajského soudu v K. a není ani odůvodněn návrh 
na delegaci jiného krajského soudu ku projednání a rozhodnutí tohoto 
sporu. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu a zamítl návrh na delegaci 
jiného krajského soudu mimo obvod vrchního soudu v Praze. 

Důvody: 

Vývody rekursu nejsou s to, by vyvrátily neb i jen oslabily důvody 
napadeného usnesení. Zákon praví v § 19 čís. 2 j. n., že soudce může 
býti odmítnut, je-li dostatečný dúvod pochybovati o jeho nepředpoja
tosti, a praví v § 22 j. n., že musí býti přesně udány okolnosti, odú 
vodiíující odmítnutí. Z toho vyplývá, že teprve z udaných - a po případě 
osvědčených (§ 22 třetí odstavec) - okolností lze posouditi, zda jsou 
tu dostatečné důvody, činící nepředpojatost soudcovu pochybnou. V pod
statě totéž - třebaže jinými slovy - vyjádřil i vrchní soud ve větě, 
že jest předpokladem »Jkolnost, jež objektivně odůvodiíuje úsudek neh 
obavu, ze nelze od soudte očekávati nestranné řízeni a rozhodnutí«. 
Výt~a ~těžovatelú, že zákon nežá~á, co tvrdí }rchní soud, nenj tedy 
opravnena. Jest souhlasIl! s vrchmm soudem, ze okolnostI uplatnované 
žal.obci nestačí ani jednotlivě ani vespolek k tomu, by učinily nepřed
pOjatost odmítaných soudců pochybnou. Nájemní poměr některých 
soudců ke spolužalované obci nestačí o sobě k odúvodnění jejich zauja
tosti a jest odmítnouti podezírání, že by se dal soudce takovým po
měrem odvrátiti od řádného konánY spravedlnosti. Rovněž nestačí přá
telský poměr některého ze soudců k otci jedné ze spolužalovaných a 
k poslanci určité politické strany. Zákon nevylučuje soudce ze spole
čenských styků. Názor stěžovatelů by vedl k dúsledkui že by soudce 
ne!"o.hl rozh?dovati v práv;rích věcech z blízkého svého okolí, tedy 
zejmena z mesta, kde pusob!, a že by nemohl rozhodovati ani v práv
ních věcech svých spolusoudcú, ač zákon na př. v § § 23 a 79 j. n. 
u SbOl ,wých soudú připouští opak. Platí to tím spíše o rozhodování 
v senátu. Řízení o odmítání soudců není určeno k tomu, by se v něm 

j~ko?y v nějakém mimořádném opravném řízení - přezkoumával 
formalm postup a obsahové rozhodovártí toho kterého soudce v jiné 
právní věci, jak se o to stěžovatelé pokoušejí. Není známkou předpo
jatost!, nerozhodl-li soudce v jiné věci podle přání stěžovatelú. Okolnost 
že ža!obci nabízejí některé z odmítaných soudů za svědky v souzenJ 
rozepn, není podle § 20 j. n. důvodem vyloučení v občanských věcech 
právních (pro řízení trestní platí předpis § 68 čís. I tr. ř.) a nestačí 
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o sobě ani k tomu, hy odůvodnila obavu jejich předpojatosti. Není-li 
tu jiných důvodů, nestane se soudce předpojatým tím, že ho strana 
v téže právní věci vede za svědka. Jaký bude další postup nalézacího 
soudu, dojde-li k tomu, že by mělo býti v průvodním usnesení (§ 277 
c. ř. s.) rozhodnuto, zda se nařizuje svědecký důkaz soudcem rozho
dujícím nebo spolurozhodujícím, netřeba ještě řešiti. Lze zatím stranou 
ponechati i otázku stěžovateli nadhozenou, zda by takový soudce mohl 
rozhodovati aspúň o tom, zda jsou skutečnosti, o nichž jest za svědka 
veden, nehledíc k osobě svědka, pro spor rozhodné (§ 275 prvý od
stavec c. ř. s.). Že s účinkem provedené odmítnutí toho kterého soudce 
v j in é věci není pro souzený případ směrodatné, podotkl již prvn'í 
soud. Návrh na delegaci z důvodu nutnosti podle § 30 j. n. byl jen dů
sledkem toho, že po odmítnutí šesti členú příslušného krajského soudu 
by se tento soud stal k rozhodování v této věci neschopným. Pro dele
gaci z dúvodú vhodnosti podle § 31 j. n. nebyly vúbec uvedeny dúvody, 
tim méně pro delegaci krajského soudu mimo obvod vrchního soudu 
v Praze, jak to, nyní stěžovatelé navrhují; co uvádějí v tom směru o po
měrech v K., jest zase jen jednak rozpřádání dúvodú pro odmítnutí 
soudcú, jednak kritika postupu soudů v jiných věcech. Z těchto důvodů 
nebylo vyhověno rekursu v příčině delegace z důvodú nutnosti a byl 
zamítnut návrh na delegaci z důvodů vhodnosti. 

tis, 11 040, 

Věděl-li manžel v pnpadě ~ 156 obč. zák. již v době siíatku o těho
tenství manželčině, platl domněnka, že dítě, narozené dnve než t8!! dní 
po sňatku, jest púvodu manželského, manžel může však žalovati o od
uznáni manželského původu dUěte, při čemž ho stihá důkazní bnmě, 
že neni přirozeným otcem. Předmětem tOllOto důkazu není však ne
možnost tělesného styku s matkou dítěte, nýbrž nemožnost zplozeni ná
sledkem nesolllože v době kritické. 

(Rozh. ze dne 1. října! 931, Rv 1 455/3iO,) 

Manžel 'domáhal se, by bylo uznáno právem, že žalovaný narozený 
dne 28. listopadu 1929 z manželky žalobce nepocház,í z manželství 
ll.zavřeného -Jne 10. června 1926 žalobcem s matkou žalovaného, a že 
žalovaného tudíž nelze považovati za manželské dítě. O ba niž š í 
s o u d y žalobu .zamítly, od vol a ci s o u d z těchto d ů vod ů: 
Podle uslanoveni §§ 155 a 156 obč. zák. platí zákonná domněnka o ne
manželském původu dítěte narozeného za trvání manželství, avšak před 
dobou vytčenou v § 138 obč. zák., len, když manželu před sňatkem 
nebylo známo těhotenství ma1'ky dítěte a manžel do tří měsícú, co nabyl 
vědomosti o narození dítěte, otcovství k dítěti soudně popře. V sou
zeném případě věděl žalobce v době sňatku o těhotenství své manželky. 
V takovém případě dítě narozené v manželství, i narodí-li se před dobou 
ustanovenou v § 138 obč. zák., jest na rovni dítěti, jež se narodilo v zfl-
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konné době a může jeho manželské zrození jen podle předpisu § 158 
obč. zák. býti napadeno tím !,působem, ~~ ~anžel dok!tže žal?~ou ~e
možnost zplození. K .tomu vsak nep?stacl, ze. se manzel. na?lZl .sVYn: 
výslechem prokázatr, ze s matkou dltete v dobe § 163 obc. zak. telesne 
neobcoval nýbrž musí dokázati okolnosti, které možnost zplození jím 
vyluč,:jí, ~ lu naopak v~s!echem . Kar!a a .Marie N-?vých )e~t zjišt~no, 
že se zalobce s matkou dltete v kntrcke dobe, 1 v dome manzelu N-ovych, 
i jinde scházel a proto nelze uznati na nemožnost zplození dítěte ža
lobcem a byla žaloba prvým soudem právem zamítnuta. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvoia
dmu soudu, by o odvolání dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Neopodstatněné jest žalobcovo dovolání, pokud spoclvá na právním 
názoru že zákonná domněnka svědčí pro nemanželský původ dítěte, 
Podle § 156 obč. zák. platí tato domněnka u dítěte narozeného před 
180 dny po sňatku jen, když manželovi nebylo před sňatkem známo, že 
jeho snoubenka jest +řhotná. Věděl-li o jejím těhotenství, neplatí tato 
domněnka nebo-li - což jedno jest - platí domněnka původu man
želského. Zalobce věděl před sňatkem ° těhotenství manželčině, zákonná 
domněnka svědčí proto proti němu, a jeho postihuje důkazní břemeno, 
že není přirozeným otcem. Předmětem tohoto důkazu jest podle § 158 
obč. zák. nemožnost zplození. Ani v tom nelze dMi dovolateli za pravdu, 
že, když nebyl důkaz o nemožnosti zplození uznán za zdařený prove
denými důkazy, nebylo lze upustiti od nabídnutého jím důkazu vý
slechem stran. Kdyby byl správný právní názor odvolacího soudu, že 
při důkazu nemožnosti zplození jest dokázati nemožnost pohlavního 
styku, nebylo by pominutí důkazu výslechem stran vadou řízení. Soud 
jest povinen zjistiti jednotlivé sporné skutkové okolnosti pečlivým Uva
žováním výsledků celého jednání a všeho dokazování (§ 272 c. ř. s.) a 
není povinen prováděti důkazy, jichž výsledek, ať již kladný, ať zá
porný, bv na jeho přesvědčení již nic nezměnil. To platí podle § 371 
c. ř s. zvláště o důkazu výslechem stmn. Námitka, že nelze posouditi 
význam důkazu před jeho provedením, může dopadati V' určitých jed
notlivých případech, ale ve své obecnosti jest lichá, neboť, kdyby platila 
pro všechny případy, byl by soud nucen provádětí všechny stranami 
nabídnuté důkazy, i kdyby jejich nerozhodnost a snad i svévolnost bvly 
sebe zřejmější, této povinnosti ho však § 272 c. ř. s. výslovně zprošfuje. 

Opodstatněno jest dovolání, pokud dovozuje, že nezáleží' na tom, 
jak míní odvolací soud, zda žalobce měl před sňatkem příležitost a mož
nost pohlavního styku s matkou dítěte a že provedením důkazu, že 
s manželkou před sňatkem v kritické době nesouložil, bylo by také do
kázáno, že není otcem dítěte. Předmětem důkazu uloženého žalobci 
není podle § 158 obč. zák. nemožnost tělesného styku, nýbrž nemožnost 
zplození, bez soulože nemůže však nastati oplození. Přísné stanovisko 
odvolacího soudu bylo novější naukou i judikaturou opuštěno (srovnej 
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rozh. čís. 4391 sb. n. s.). Bylo proto třeba určitě zjistili, zda se ž,alo!JCi 
zdařil či nezdařil důkaz o tom, že nesouložil s nynější svou manzelkou 
před sňatkem v kritické době, a rozhodnouti s tohoto hledIska, zda ma 
býti navržený důkaz výslechem stran proveden. 

čís. 11041. 

Mělo-li podle odesílatelova příkazu býti zboží vydáno jen prot! d~. 
birce, nesplnil zasilatel převzatý příkaz, tim, že. ho př~l1~sl na, mezlzasl
!atele, nýbrž bylo další jeho povinnosb, by mel vyb~anl d,?bl,rky v pa
trnosti a llředsevza\ případné další úkony a by dokazal, ze I tuto po
vinnost splnil tak, jak se sluší na řádného obchodníka. 

(Rozh. z~ dne 1. října 1931, Rv I 854/30.) 

Odesílatel domáhal se na zasílateli náhrady škody zaviněné .~tran..0u 
žalovanou tím, že zásilku k odeslání jí na firmu Ch. odevzda~ou. lIZ mela 
podle odesílatelova příkazu vydati jen proti za~lacení doblrky, ,vy?ala, 
aniž by stanovený penlíz dobr~la. P r. o c e s r: I ,s o u ,d l' rve ,; t (~: 
I i c e uznal podle zaloby. D u vod y. O rucem zasIlatele ledn~, o .• 
chodní zákon ve čl. 380 obč. zák., který předpisuje, že zasílate~ruSl. z~ 
všechnu škodu, jež vzejde opomenut!ll! péče ř~dného kupce 1';1 pr!leh 
a uschování zboží, při volbě povozmku, plavcu, ~ebo me;'lzasl~ateh.!,.a 
vůbec při výkonu převzatéh.o ,:~sílání. z~oží .. Z~~~latel ma dokazah, ,ze 
tuto péči vynaložil. Podobne pnpady resll neJvyssl soud y rozhodmlÍ1ch 
sb. čís. 3268 a 3440. Pudle rozhodnutí čís. 3268 použil-~~ zas\ílatel !11(CZ' -

zasílatele sděliv mu příkaz odesílatelův, by předal ZbOZl adresat~vl je~ 
proti zaplacení kupní ceny, není dále p'~áv, ~e p'ří~az nebyl ~konan, lec 
by mu bylo lze vytknouti nedostatek pece pn vyberu m~';lzasllatele. Po: 
dle rozhodnutí čís. 3440 mezizasílatel, jenž vydal zbozl bez zapl~cem 
dobírky ač mu bylo výslovně přikázáno vydati je pr?ti vybrán\ d?b~n~y, 
ruaí za~ílateli za škodu tím způsobenou, neboť mUSI bezpodmllle,c11e se
třiti imperativních instrukcí zasílatelem mu danýc~ a, kde. by uchylkn 
v zájmu svého mandanta pokládal za nu!no~, musl ~u nejprve pOllHtr 
zprávu a 'vyžádati si no\é instrukce. Rucem mezlzasllatel~ a frrmy B. 
straně žalované jako zasílateli by podle toholo rozhodnu!l bylo nep~: 
chybné. Smluvníll!i .st.rana~i zasílatel~ké ~mlo~vy o doprave bedny zbozl 
z Prahy do Osla, Jez Jest zakladem pravmho naroku v tomto Sp?ru uplat
ňovaném, jsou nepochybně strany sporu.. Firma .~. spornou zasllk,:, .• po
jistila proti omylům při výk'?,nu zasíla!~!ského pr~~azu a preml1 pOJISťO: 
vad 0.10 NK (I. j. asi 94 Kc) Sl od prlJemce ZbOZl lr.r~asov~la. Vzmkl]l 
tudíž, ježto n. astal iJojištěný případ, nárok. ~roÍ1 popsť.ovne., «bs.ah 1~: 
holo nároku a osoby zaváfané nem strane zalovane 11m mene zalobd 
znám. Zasílatel a v souzeném případě mezizasílatel p5'dle náz.oru soudu 
bez zvláštní žádosti není povinen, by bez odkladu sdelrl odeSllateh (z,,, 
síJateli) osobu P?jišťovatele a obsah poji~ť.oV31cíS~ podmínek. T~to p.~. 
vinnost nastala vsak, JakmIle se udal pO]1steny pnpad. V souzenem 11['.-
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padě byl podle názoru soudu povinen mezizasílatel, jakmile zboží bylo 
vydáno bez vybrání dobírky, a stalo se mu známým, že kupní cena vy
daného zboží nebyla odesílateli vyplacena a že tak nastal případ po
jištěný, ihned zasílateli oznámiti osobu pojišťovatele a obsah pojišťova
oích podmínek, a bylo dále povinností zasilatele, chtěl-li splniti péči řád
ného kupce, by si v tom směru opatřil od mezizasílatele potřebné inior
mace a je žalobci oznámil. Jinak nelze míti za to, že splnil péči řádného 
kupce při převzatém výkonu zasílání zboží vůbec (čl. 380 obch. Lái,.). 
Žalovaná strana si však tuto informaci od mezizasílatele neopatřila a ji 
žalobci neoznámila a nezachovala tudíž podle názoru soudu při výkonu 
převzatého zasílání zboží předepsanou péči řádného kupce a jest tudíž 
žalobci zodpovědna za způsobenou škodu. Podle názoru soudu nelze ob
sah ručení zasílatele při použití mezizasílatele vykládati jen tak, že ručí 
jen za opomenutí péče ve výběru mezizasílatelovy osoby a že jest prost 
ručení za škodu mezizasílatelem způsobenou, nebylo-li výtek proti osobě 
zvoleného mezizasiílatele co do jeho spolehlivosti, neboť podle čl. 380 
obch. zák. ručí zasílatel odesílateli za všechnu škodu která vzel· de ono-, , 
menutím péče řádného kupce při výkonu převzatého zaslání zboží vů
bec a slova »při výběru mezizasílatelů" vyzdvihují jen zvláště jednu 
z povinností zasílatelových. Podle pojišťovacích podmínek znalcem při
pojených (§ 10 čís. 4) nárok mezizasílatele proti pojišťovně podle pod
mínek pro všechny německé pojišťovny z ručení zasílatelů" již zanikl, 
ježto lze ho uplatúovati jen do jednoho roku od škody. Nárok na n,,;
hradu škody ze smlouvy zasílatelské, ježto nejde o případ čl. 386 obch. 
zák., podle názoru soudu ve smyslu § 1486 čís. I obč. zák. promlčí se 
teprve ve třech letech. Na základě právě uvedeného a podle zásad uve
dených v rozhodnutí čís. 3440, které řeší úplně stejný případ, vzniká ná
rok na náhradu proti n.ezizasílateli zasílateli a jest z toho usuzovati, že 
žalobci přísluší právo náhrady škody mezizasílatelem zpúsobené domá· 
hati se proti straně smluvní, nikoliv přímo proti mezizasílateli, s nímž 
není v žádném práv:1Ím poměru. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 
D ů vody: Nesporným je mezi stranami, že žalující strana dala žalo
vané straně pi'íkaz dopraviti zboží do Oslo a tam ho vydati smluvní 
straně strany žalující jen proti dobírce. Nesporným je dále, že žalovaná 
strana příkaz ten přijala a použila k tomu cíli mezizasílatele firmy B. 
v liamburku. Soud prvé stolice bezvadně zjistil, odvolací soud si toto 
zjištění osvojuje, že žalovaná strana mezizasílateli převzatý příkaz ph~
dala tak, jak jí byl udělen a jak ho sama přijala, dále že mezizasílatel 
v oboru mezinárodní spedice je spolehlivou firmou zasílatelskou. Z toho 
vyplývá, že strana žalovaná po rozumu čl. 3.80, 382 obč. zák. jednala 
dbajíc povinné péče a bedlivosti při výběru mezizasílatele. Je-li (omu 
tak, neručí žalovaná strana za to, že mezizasílatel na něho p-řenesený 
příkaz nesplnil a zboží bez vyplacení dobírky smluvníku žalující strany 
vydal. Zasílateli lze uděliti příkaz, by předal zboží adresátovi jen proti 
zaplacení dobírky. Mezizasílatel, na něhož zasílatel příkaz přenesl a jenž 
ho přijal, jest v takovém případě náměstkem zmocněnce (speditera), 
neboť na něho přenáší zmocněnec udělený mll příkaz, by ho splnil alístó 

- éís. 11041 -
11-35 

něho na vlastní zodpovědnost tak, jako by byl sám pnmo ustanoveným 
zmocněncem. Mezizasílatel musí tedy bezpodmínečně dbáti imperativ
ních instrukc,í zasílatelem mu daných a, kde by pokládal úchylku \T zá
jmu svého mandanta za nutnou, musí podati nejprve o tom zprávu a vy· 
žádati si nové instrukce. V souzeném případě dostála žalovaná strana 
své povinnosti jako řádný zasílatel, ano nelze jí vytknouti zanedbání 
povinné péče a bedlivosti při výběru mezizasílatele, a ana příkaz jí daný 
a od ní přijatý v témž rozsahu přenesla na mezizasllatele a tento v témž 
rozsahu příkaz převzal. Není tedy práv z toho, že mezizasílatel nepro
vedl příkaz až do konce, vydav zboží adresátu bez vybrání dobírky. Ne
mohl proto a nevzešel žalující straně právn:, nárok z toho, že mezizasí
latel v souzeném případě příkaz neprovedl náležitě, proti straně žalo
vané z ujednané smlouvy spediční. A jen o tuto v souzeném případě jde. 
Jednala-li mezizasílatelka, převzavší od strany žalované příkaz žalob
kyně, proti tomuto příkazu a neprovedla ho plně až do konce, způso
bila-li škodu žalující straně, jest za tuto škodu jen, a to výlučně sama 
přímo a bezprostředně straně žalující zodpovědna z právního poměru 
mezizasílatelského. Vždyť příkaz zasílateli, že má vydati zboží adresátu 
jen proti dobírce, není cizím právní podstatě smlouvy zasílatelské. Na
opak, řádné vykonání zasílatelského příkazu ve smyslu čl. 380 obch. zák. 
vyžaduje též, by zasílatel při dodání zboží adresátu pečlivě dbal onoho 
příkazu. Je-li tomu tak, přešel celý spediční příkaz na mezizasílatele a 
jen tento ručí z jeho neprovedení žalující straně. Prvý soud připojiv se 
k nálezu a posudku soudního znalce obírá se pojištěním, které mezizasí
latel učinil ohledně dopravovaného zboží s pojišťovnou, a vyvozuje z ní, 
an nastal pojistný př,ípad, že mezizasílateli vzešel nárok proti pojišťovně 
a že, ana nas!alá pojistná příhoda, nastala zasílateli, pokud se týče mezi
zasílateli povinnost, sděliti žalující straně i osobu pojišťovatele i obsah 
pojišťovacích podmínek, a vidí zavinění strany žalované v tom, že si 
informaci ve směru tom od mezizasílatele nezaopatřila a ji žalobci ne
oznámila,. a že tím porušila péči řádného obchodníka, to tím spíše, an 
nárok proti pojišťovně podle pojišťovacích podmínek mezizasílateli za
nikl projitím jednoho roku a nelze jej již uplatúovati. Soud odvolací 
však tento právní názor nesdílí. Okolnost, že mezizasílatel pojistil zá
silku proti omylu, že nastala pojistná příhoda v tom směru, že bylo zboží 
vydáno bez dobírky, nemá podle názoru odvolacího soudu vliv na pro
jednávaný spor, aniž .okoln,ost uvedená znalcem a soudem procesním 
převzatá, že v souzeném případě by byla pojišťovna povinna škodu 
mezizasílateli hraditi, že však povinnost ta zanikla projitím jednoroční 
dob'Y ode dne po.jistné příhody a že také z téhož důvodu nelze nyní na 
mezizasílateli žádati náhradu škody, neboť žalující strana pojištění ne
žádala, příkaz žalované straně ve směru tom nedala a nedal příkaz tea 
ani žalovaný svému mezizasílateli. Neměl proto žalovaný ani příčinu, 
Mm méně povinnost inforclovati se u mezizasílatele o tom, zda byla 
smlouva pojišťovací mezi ním a pojišťovnou sjednána, v jakém smyslu 
a zela pojistná příhoda nastala čili nic. Nejde tu tedy podle názoru odvo
lHcího soudu o zanedbání povinné péče na straně žalované, za niž by 
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ručila. Soud odvolací sdílí právní názor napadeného rozsudku, že se 
mezizasílatel nezachoval podle daného mu a převzatého příkazu, že je 
tu na jeho straně zavinění na škodě, an jednak nedbal převzatého pří
kazu a měl si, nechtěl-Ii nebo nemohl-Ii příkaz splniti, vyžádati instrukce 
od žalované a vyčkati až dojdou, ale nesdílí právní názor prvého soudu, 
že ručení žalované strany jest vykládati tak, že zasílatel po rozumu 
čl. 380 obell. zák. ručí za všechnu škodu, která jeho komitentu vzejde opo
menutím péče řádného kupce při výkonu spedice a že zákon v čl. 3S(J 
obch. zák. vyzdvihuje jen jednu ze zasílatelových povinností, neb"ť 
tento článek zákonné rozšíření ručení neobsahuje ani nepřipouští. Ani 
právní názor napadeného rozsudku, že, an vzniká nárok zasílatele proti 
mezizasílateli, jest z toho usuzovati, že žalobci přísluší právo domáhati 
se náhrady škody způsobené mezizasílatelem proti své straně smluvni, 
straně žalované, nikoli proti mezizasílateli, s nímž není v právním po
měru, podle toho, co shora uvedeno, nemůže obstáti. 

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

Důvody: 

Názor odvolacího soudu, že žalovaná zasílatelská firma splnila pře· 
vzatý přrtkaz tím, že jej přenesla, zachova vši při tom bedlivost řádného 
kupce, na mezizasílatele v Hamburku, a že žalobce může vymáhati ná
hradu své škody jen 'na onom mezizasílateli, poněvadž jeho opomenutím 
bylo zboží vydáno bez předepsané dobírky, nelze srovnati se zákonnými 
předpisy o smlouvě zasílatelské. Jako jiný mandatář plní sice i zasílatel 
převzaté příkazy na účet příkazcův, ale činí lak na rozdíl od obyčejného 
mandatáře vlastním jménem. Správně poukázal proto první soud k tomu, 
že jen žalovaná firma byla ve smluvním poměru s mezizasílatelem 
v Hamburku, že mezizasílatel ručí jen žalované firmě za škodu z opo
menutého vybrání dobírky a že žalobce by ji mohl př.ímo na mezizasí
lateli vymáhati jen, kdyby mu žalovaná strana postoupila svá smluvní 
práva. Za druhé musí zasílatel podle čl. 380 obch. zák. zachovali bedli
vost řádného kupce po celou dobu od převzetí až do úplného vyřízení 
příkazu. I v tom jest přisvědčiti prvnímu soudu, že čl. 380 obch. zák. 
zdůrazňuje sice povinnost zachovati povinnou bedlivost zvláště při volbě 
mezizasílatele, ale nikterak ji neobmezuje na tento úkon, vždyť hned 
v následující větě ukládá zasílateli za povinnost zachovati povinnou 
bedlivost vůbec, tedy tak, jak jest to povinností kteréhokoli jiného man· 
datáře. Mylný jest proto názor odvolacího soudu, že přenesením příkazu 
na mezizasílatele v Ha'llburku byl příkaz pro žalovanou firmu vyřízen. 
Podle příkazu žalobcova smělo býti zboží vydáno jen proti dobírce, do
bírku měl vybrati podle příkazu žalované firmy, v němž o žalobci nebyla 
zmínky, mezizasílatel v Hamburku a odvésti ji straně žalované, a ta te
prve mohla a měla vydati ji žalobci. Žalovaná firma nesplnila tedy pře
vzatý příkaz již .ieho přenesením na mezizasílatele, nýbrž bylo další její 
povinností, by vybrání dobírky měla v patrnosti, vyžádala si o prodlení 
ve vybrání, po případě o důvodech nevybráli' dobírky zprávy a vysvěl-
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lení, vymáhala sama na mezizasílateli, jenž zboží vydal bez dobírky, ná
pravu nebo náhradu, což vzhledem k tomu,. že mezizasílatel byl proti 
následkům svého opomenutí pojištěn, nemohlo býti v souzeném případě 
obtížné, a by každým způsobem podala žalobci o něm zprávu, chráníc 
ho při tom svými odbornými vědomostmi a zkušenostmi, za jichž nedo
statek ručí podle § 1299 obč. zák., před škodou. Podle druhého odstavce 
čl. 380 obch. zák. byla žalovaná strana povinna sama dokázati, že i tuto 
povinnost splnila tak, jak se sluší na řádného obchodníka. Provedení dů
kazu vyžadovalo, by jasně a úplně vyložila, jak a kdy zvěděla o pochy
bení mezizasílatelově a co podnikla a zařídila obdrževši zprávu. Žalo-

. vaná strana se ani nepokusila o tento jí náležefící důkaz, nýbrž obmezila 
svou obranu na tvrzení a na důkaz, že příkaz přenesla na mezizasílatele 
tak, jak jej obdržela, a že nepochybila při výběru mezizasílatele. Protože 
tato obrana nestačí, bylo žalobcovu dovolání vyhověno a obnoven byl 
žalobě vyhovující rozsudek prvního soudu. 

čís. 11042. 

Postupitel jest oprávněn naložiti s postoupenou pohledávkou pro 
případ zpětného postnpu. 

Vzdal-Ii se postupitel (části) pohledávky, jest tím v případě zpět
ného postupu vázán. 

(Rozh. ze dne I. října 1931, Rv I 1322/BO.) 

Žalobce postoupil roku 1921 svou pohledávku za stavebním druž
stvem bance S. Za sanační akce družstva prohlásil žalobce dne 24. března 
1923 vlastním jménem k ministerstvu sociální péče, že se spokojí se 
zaplacením jistiny, že však nebude žádati úroky a útraty. Pohledávka 
byla napotom zpět postoupena na žalobce, jenž se domáhal žalobou, 
o niž tu jde, na žalovaném družstvu zaplacení úroků a útrat. Zaloba 
byla zamítnuta so·udy všech tří stolic, Nejvyšš·ím sou
dem z těchto 

d ů vo d ii: 

Odvolací soud neposoudil věc nesprávně proto, že neuznal za ne
platné žalobcovo vzdání se pohledávky na úrocích a útratách. Účinnosti 
takovéhoto vzdání se proti dlužníku v poměru ke vzdávajícímu se věřiteli 
není na újmu, že pohledávka byla postoupena jinému (S.). Proti po
stupnici (prol! bance) bylo by ovšem vzdání se bez účinků, ana s ním 
nesouhlasila. Protože však jest žalobce vázán svým vzdáním se proti 
dlužníku a neúčinnost vzdání se by mohla nplatňovati jen postupnice 
banka S., vzneslo družstvo námitku vzdání se útrat a úroků proti ža
lobci právem. Zákon chrání poctivého postupníka proti tomu, by po
stupitel nepřijal placení od dlužníka, jenž vl o postupu, nebo, by s po
stoupenou pohledávkou nenakládal. Ale pro případ zpětného postupu 
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není věřiteli bráněno, by s postoupenou pohledávkou nenaložil. Třebaže 
žalobce nebyl- oprávněn naložiti s pohledávkou s účinkem pro banku S., 
mohl s ní naložiti s účinkem pro sebe. Nejde o konvalidaci neplatného 
vzdání se následkem, zpětného postupu, ježto vzdání se bylo platné a 
účinné pro žalobce od samého počátku a neúČÍnnéjen proti postupnici. 

čís. 11043. 

Odepřel-Ii při doručování v cizozemsku (Rakousku) žalovaný přijetí 
žaloby, ježto nebyl připojen př~klad v řeči cizího státu ~~akousk~ho), 
nebyla žaloba řádně dorucena a Jde o zmatek podle § 477 CIS. 4 c. r. s., 
byl-Ii přes to vynesen rozsudek pro zmeškání. 

(Rozh. ze dne 1. října 1931, R II 289/31.) 

Pro c e sní s o udp r vé s t o I i c e vynesl proti linecké firmě 
rozsudek pro zmeškání, jímž uznal podle žaloby. Žalovaná napadla roz
sudek pro zme~kání z d~vodů zmateč'30sti §.4;7 čís. ~ c. ř. s., po~ěv~d,~ 
nebyla jí dorucena ani zaloba am predvolam k prvemu roku, clmz jl 
bylo zabráněno jednati ,na sou~ě, ~om~ení. se. nestalo. proto~ že žaloba 
byla vyhotovena jen v jazyku ceskem, lehoz zal ovana nem mocna, a 
nebyl přiložen překlad v jazyku německém, pročež právem podle § 1O~ 
c. ř. s. odepřela zásilku přijati. O d vol a ci s o u d zrUŠIl napadeny 
rozsudek pro zmatečnost ve smyslu § 477 čís. 4 c. ř. s. a uložil prvému. 
soudu, by, vyčkaje ~ravomoci, dál~ jednal a znoyu rozhodl. . I? ů vod y:. 
Odvolání žalované jest opodstatneno. Soud prve stolice obrahl se s do
žádáním o doručení žaloby a obsílky k prvému raku, určenému na den 
5. března 1931 žalované přímo na příslušný okresní soud v Unci n. D., 
kde žalovaná má své sídlo. Žaloba i obsílka sepsány byly jen v jazyku 
českém a byly vráceny dožádaným soudem přípisém ze dne 28. února 
1931 s oznámením že adresátka spisu, jenž jí měl býti doručen, není 
jej převzíii ochotná, a žejSou splněny předpoklady, by přijetí bylo o,de' 
přeno poněvadž spis není ani sepsán v jazyku německém, am opatren 
překl~dem v tomto jazyku. Soud prvé stolice přes to vynesl rozsudek 
pro zmeškání, jsa patrně toho názoru, že žalovaná neměla zák~nný d~
vod bv přijetí žaloby odepřela. 'Ten názor jest však mylný. Csl. stat 
ne~á šmlouvu s republikou Rakouskou o právní pomoci ve věcech pro
cesrtích a platí pro zdejší soudy výnosy ministerstva spravedlnosh ze 
dne 29. března 1919, čís. 6336/19 čís. 5 min, Věstníku, dále čís. 4744/20 
Věstník min. sprav. 47/20 a čís. 60.524/22 Věstník min. sprav. 6/23 a 
sdělení min. sprav, čís. 22.072/22 uveřejněné ve Věstníku min.' sprav. 
pro rok 1923 pod čís. 5. Ježto zdejší 'stát nemá s Rakouskem úmluvu o po
skytování právní pomoci, platí jednak to, co se vzájemně zachovává, a 
kromě toho Haagská úmluva o fízení v občanských právních věcech ze 
dne 17. července 1905, čís. 60 ř, z, z roku 1·909, k níž oba státy při
stoupily. Podle 1. čl. 3 této úmluvy jest ustanoveno: »Je-li doručovaný 
spis sepsán v jazyku dožadovaného úřadu nebo v jazyku smluveném 
mezi óběma súčastněnými státy, nebo je-li opatřen překladem v některém 
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z těchto jazyků dožádaný úřad, je-Ii v dožádání vysloveno toto přání, 
dá doručiti spi~ ve formě předepsané svým vlastním zákonodárstvím 
DrO výkon obdobných doručení nebo ve zvláštní formě, pokud se tato 
forma nepříčí jeho zákonodárství.« Souhlasně s tím zní sdělení min. 
sprav. čís, 22.072/22, uveřejněné ve Věstníku min. sprav. pro rok 1923 
pod čís. 5 o doručování soudní~h spi~ů. na .žádost ~izích soudů, po.dle 
něhož lze na žádost cizích soudu doruClh SpISy, ktere JSou buď sepsany 
v řeči státní (oficielní) nebo opatřeny ověřeným překladem v této řeči, 
soukromým osobám podle předpisů platných v tuzemsku pro doručování 
takových soudních spisů, a odepřel-li příjem~e spisy J'řijmo~ti, nel:;;e 
provésti proti němu doručení nucené (náhradm). Odeprela-.h zalovan~, 
mající sídlo v Rakousku, přijmouti v Rakousku žalobu a obsllky k prvm
mu roku sepsané jen v řeči české, aniž byl přiložen ně~ecký preklad, ?~
stalo se odepření to bez zákonného. důvodu (§ 109. c. r. s.) ~!. an ?ozy:
daný soud v Linci n. D. spIsy vrahl se zpravou, ze bylo pn]muh pn
jemcem odepřeno a že byly předpoklady pro odmítnutí přijetí (§ 122 
c. ř. s.), nestalo se doručení žaloby a obsílky, a rozsudek pro zmeškání 
přes to vydaný jest zmatečný ve smyslu § 477 čís. 4 c. ř. s. a byl proto 
k opodstatněnému odvolání žalované zrušen v předběžném řízení v ne
veřejném zasedání podle §§ 471 čís. 5, 473 prvý odstavec, 477 c. ř. s. 
a nařízeno, jak nahoře uvedeno, 

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

Důvody: 

Rakouský soud nedoručil žalobu sepsanou v české řeči, protože ža
lovaná odepřela přijetí, a doručující soud uznal, že přijetí bylo ode
přeno právem ježto k žalobě nebyl připojen překlad v německé řečI. 
Přes to vydal' tuzemský procesní soud rozsudek pro zmeškání. Tento 
rozsudek byl odvolacím soudem k odvolání žalované s výhradou právní 
moci zrušen pro zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s. Stalo se tak právem 
a marně se žalobce snaží vyvrátiti v podstatě správné důvody napade
ného usnesení. Hlavním omylem stěžovatelovým jest, že v jazykové 
otázce nerozeznává mezi do ž á dán í m o doručení a mezi I i s t i
n a m i (spisy), jež mají býti soukromé osobě doručeny, Jen následkem 
tohoto omylu poukazuje.stále na předpisy o tom, že se dopisování mezI 
československými a rakouskými soudy děje ve státní řeči toho kterého 
soudu, neboť tyto předpisy se na souzený případ nehodí, což bude hned 
blíže vyloženo. I republika Československá, i republika Rakouská při
stoupily k Haagské mezinárodní úmluvě o civilním řízení soudním, vy
hlášené pod čís. 60/1909 ř. z. (sr. k tomu protokol čís. 3/1927 sb. z. 
a n. a sdělení čís. 142/1926 Věstníku ministerstva spravedlnosti). Podle 
čl. 3 odstavec (1) této úmluvy doručí se "doručovaná listina« - tedy 
listina určená pro příjemce - podle předpisu v tomto článku uvedených 
jen tehdy, je-li sepsána v řeči doručujícího úřadu nebo v řeči smluyené 
mezi oběma súčastněnými státy, nebo je-li opatřena překladem. do jedné 
z těchto řečí. Není-li iomu tak, p o k u s í s e dožádaný úřad nejdříve 
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o předání listiny podle předpisu čl. 2., totiž P o k u d j e s t p ř í
je m c e k při jet í och o ten. Není-li ochoten, nelze předání pro
vésti a není doručení vykonáno. Tyto předpisy mezistátní smlouvy byly 
soudům opětovaně ministerstvem spravedlnosti připomínány, tak na př. 
a) Ve sdělení čís. 167/1927 Věstníku upozorňují se soudy, že doručení 
ve smyslu článku 3. Haagské procesní úmluvy - pokud zvláštními 
smlouvami není stanoveno jinak - jest přípustné jen tehdy, jsou-li 
d o ruč o van é s o u dní s p i s y sepsány neb opatřeny překladem 
v státní řeči dožádaného státu nebo v jiné řeči mezi súčastněnými státy 
smluvené. K tomu jest hned podotknouti, že mezi Československem a 
Rakouskem není zvláštní smlouvy O jiné řeči doručovaných spisů. b) Ve 
sdělení čís. 5/1923 Věstníku jest podle zásady vzájemnosti předepsáno 
totéž pro doručování v Československu na žádost cizí.ch soudů. Praví 
se tam mimo jiné v odstavci třetím, že při doručení spisů, které nejsou 
sepsány v řeči státní, ani nejsou opatřeny ověřeným překladem, omezí 
se soud na pouhé předání soukromé osobě, je-Ii příjemce ochoten spisy 
přijmouti. Odepře-li to příjemce, nelze provésti proti němu doručení 
nucené (náhradní). Dodává se tam, že úlevy stanovené dohodami s ně
kterými státy o vzájemné korespondenci mezi soudy se nedotýkají řeči 
v níž jest poříditi spisy určené pro osoby soukromé. K tomu jest po: 
dotknouti, že právě tyto dva případy stěžovatel směsuje. Mezi Česko
slovenskem a Rakouskem jest ovšem úmluva, že vzájemná dožádání za 
právní pomoc a za doručení se sepisují v úřední řeči toho kterého soudu 
- tedy bez překladu - (srov. výnos čís. 5/1919 Věstníku, pak poslední 
odstavec sdělení čís. 5 na stránce 82 r. 1919 a odstavec III. sdělení 
čís. 28 str. 25/1923) a může dožádání za pouhé doručení býti přímo 
zasláno dotyčnému rakouskému soudu příslušnému ku provedení doru
čení (sr. sdělení čís. 6/1920 a sdělení čís. 6/1923), ale to se týká jen 
řeči dožádání, nikoli řeči a překladu doručovaných listin. c) V uvede
ném již sdělení čís. 28/1923 Věstníku v odstavci lIl. alinea druhá při
pomíná se znovu soudům, že, pokud jde o připojování překladů soudních 
spisů, které mají býti v cizině doručeny osobám soukromým, jest opa
tření těchto překladů nutným, má-li doručení býti provedeno podle před
pisů platných na místě doručení, a že, není-li překlad připojen, budou 
spisy cizím úřadem doručeny příjemci jen tehdy, je-li ochoten je při
jmouti. d) Posléze ve sdělení čís. 136;1924 Věstníku znovu se uvádí 
soudům na parně! obsah sdělení čís. 5/1923 o tom, že doručení listin 
určených pro osoby soukromé na žádost cizího soudu nebo úřadu, ne
jsou-li opatřeny překladem v řeči československé, má se státi jen tím 
způsobem, že doručované spisy jsou na výkaz o doručení prostě předány 
příjemci, je-li ochoten je přijmouti. K tomu jest podotknouti že totéž 
p~atí povdle zásady vzájemnosti i pro doručování v cizozemsku '[jak bylo 
vy~lo~ne stanoveno pod c) 1 a že listinami jest rozuměti všechny spisy 
urcene pro osoby soukromé, tedy i žaloby a obsílky. Z toho co dosud 
~yloženo, jestv zřejmo, že p~stup prvr;ího soudu nebyl správný, že přijetí 
zaloby bezy prekladu do recI nemecke mohlo býti adresátem odepřeno 
(§ 109 c. r. s.), že žaloba nebyla řádně doručena (§ 106 c. ř. s.), 'že 

- Čís. 11044-
1141 

. tu jest důvod zmatečnos!i podl~ § ~77 čís . .4 vcf s. a Ie. vý~ody rekursu 
jsou bezpodstatné. K temto yYvod~m v se J~ste d5':kla~a, ;e nepfi;vel1! 
vytýkají odvolacímu soudu, ze pry prekrocll v~anzem a ~mluv~, Jl~~~ 
odvolatel ve svém odvolání vůbec neuvedl. Stezovatel take tu prehlizl, 
že jde vesměs o použití právních norem, které soud i bez návrhu stran 
musí znáti. 

čís. 11044. 

Pro použiti ustanovení § 879 obč. zák. o rozporu s dobrými mravy 
není místa kde k ochraně smluvní strany stačí zákon. Tak jest tomu, 
bylo-li nan:ítáno, že losový obchod byl ujednán prostřednictvím cestu
jících agentů že bylo použito křiklavé a nepřípustué reklamy a že roz
pěti mezi ce~ou kursovní a cenou smluvenou převyšovalo hranice, jež 
jsou poctivému obchodu vymezeny podle jeho funkce a podle všeobec
ných zásad slušnosti. Pojmy »dobré mravy« a »zásady poctivého ob
chodu« ne jsou totožné. 

K neplatnosti smlouvy podle §v 879 č!s. 4 ~bč. ~ák. nestačí! že s~luv
ník nejednal s rozvahou, ze nemel zkusenosti a ze tu byl napadny. ne: 
poměr mezi jeho plněním. a vzájemným plněním spolusmluvnika, nybrz 
bylo by kromě toho ještě třeba,v by spolusmluyník věd,?~~ v a úmysl~ě 
těžil z nerozvážnosti a z nezkusenosti smluvmka ve pncme obchodu, 
o něž šlo. 

Okolnost, že splátkové obchody losové byly uzavřeny prostřed" 
nictvim cestujících agentů, nemá v zápěti neplatuost smlouvy. 

Stačí (§ 2 bl zákona ze dne 30. června 1878, ~i~. 90 ř. ~ák.),. Iz~-li 
z prodejního listu losů téhož druhu jasně. a bezpe~e se~natt, kol~k test 
zaplatiti za každý los, třebas byla udána Jen cena uhrnna. Nel~e-lt v~~ 
z prodejního listu jasně a bezpečně seznat!, zač byly k?upeny Jedn~t~ye 
losy nebo dílce losů, jest smlouva pro obe strany nezavazna a v Slfsnn 
slova smyslu neplatná. 

Odbornou firmu, jež při uzavření losového. ob~hodu porušila pře,?
pisy zákona o losových obchodech, nelze pokladah za bezelstuou drzl
telku (§ 1447 obč. zák.) toho, co obdržela z losového obchodu. 

Nebyla-Ii dvoustranná smlouva splněua oběma stranami, nejde 
o »placení ďluhu« ve smyslu § 1432 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 1. října 1931, Rv II 261/30.) . 

Žalobkyně ujednala se žalovanou společn?stí tři sml~uvy o pro~eji 
losů na splátky. Prvn,í s:nlouva se tý~ala ~O ces~oslov~~skych staveb.ll1ch 
losů dílčích a 50 losu ceskos\ovenske~o cerveneho knz~ a bylo m vy; 
dán prodejní list ze dne 5. září 19~7, Č1s. 7009/161. -;-- ~rvc;dmětem druh~ 
smlouvy bylo 100 československych stavebmch losu dllc~ch av byl Ov n~ 
vydán prodejní list ze dne 21. září 1927 čís. 7038. - Predmetem tret~ 
smlouvy byla stejná skupina losů, jako při první smlouvě, a. bylo n; 
vydán prodejní lis! ze dne 29. září 1927. čís. 7067 a 7068. Zalobkyne 

ii,·; 
i 
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zaplatila část kupní ceny losů, žalovaná dosud žalobkvnl' 10 d d I 
Ž lb" t . d d 'h I' J sy ne o a a ' 

l
a o o}l'k o m;, u J e, I oma da ~ s~, zalobkyně na žalované vrácení za: 

p acene upm c~ny, za oSy,.o plraJlc platn.osti všech tří smluv r 'I 
po?le,§ ~71 obc, zak., pro lIchvu podle § 879 čís. 4.obč zák : °r~m) 
~usepl pre?pISU, §§,2 b) a 4 zákona ze dne 30, červn~ 1818 ~ís p~Ó 
r. zak. Jmy~h,duvodu neplatnostI se nedovolala ani v řízen' "ťr 
am v odvolam. Pro ce sní s o u d 't I' I prve s o Ice, 
nárok důvodť;m po. právu. O d vol a tí r SV oe u sd ~z~~1 eža~~~~?-al, ža~o~~í 
vodem po pravu; JInak dovolání nevyhověL I naro u-

Ne j vy Š š í s o u d obnovil výrok mezitímního ro dk ' 
stolIce, že žalobní nárok p.okud se t'ká kou ě I 00 zs~, u soudu p:ve 
lo~ů dílčích podle pr?dejníh.o listu z~ dne 2 f. září I ~~~u ,c,sL ~Ó~~ebll!c~ 
duvodem po pravu; JInak dovolání nevyhověl. ' CIS. , nell! 

Dů vo dy: 

Odvolací soud uznal v souhlasu s prvým soudem' 'd ř~ s~ys~ ~1871,obč, zák., a t~to otázka není již předmě~e~eJd:v~l:c76~ 
Izem. o ť nazoru odvolaclho soudu jsou však všechny tf I 

neplatné ze čtyř důvodů, a to: 1. p.odle úvodní vět 1\ 879 I s~ o~vy 
p:otože ~e příčí dobrým mravům, 2. ·podle ~ 879 c~ísY'4 b' o~ck' zak., 
nevaď J d t . 'I 'I' h . ' o c za po-

l
. z .. e o " zv. CIVI m IC vu, 3. podle § 4 zákona ze d '30;' 
878 CIS 90 r zák protože tvt b h d b ne. cervna 

nictvlm c~stujíc'ích ~gentú a 4' o od~/ o y yl~ u;,av~eny prostře1-
v 'br~detní~h !~tinách teby'Ia udán~ kupn~ c;n~) k~~~~í;o z~~~nj~d~~;?:: 
~y o~~o~~e~ l.ll rnem" allobkyně, neuplatňovala ani v prvé stolici ani 

am, ze sporne sm ouvv JSou neplatné pro ro db' . 
m!avy podle úv?dní věty § 879 obč, zák. Dovolání o~~~~u'~ n~ rI:e

1 

ne~u rozsudh: 1 P9 této stránce jen věcně takže jest i řešed, l?,; 
otazkv podroblŤ!, prezkuníu dovolacího so~du. S názorem I zmlll~ne soud,~~,ze spo,rne smlo.uvy jsou podle § 879 obč. zák. ne 1 o?volacl~o 
se P:ICI dobrym. mravum, nelze souhlasiti. Prohlašuje-li p ~~ne, protoze 
cotne smlouvy, Jež se příčí zákonnému zákazu nebo dob z~ on za. m
staví »dobré mravy« na roveň zákonnému zákazu .. ry~ kmrav~m; 
mravy« součástí právního řádu, Pojem "dobr'ch m~a~~m ~ "d? re vYl?lnit~ případnou mezeru positivních zákonl kdyby se\ ~ z: ,~,k?l, 
pnpa?,e obJevtla ?utnost takového vyplnění me~erv v zekoně °Kd

re 
n,l~ 

postacl k ochrane smluvní strany z' k t ',; . e vsa, 
ustanovení ~ 879 b' 'k a on, a,m .nem mlsta pro použit! 
uvádí bližší znám~ c. za . q rozporu s doprym, mravy. Zákon také ne
úvaze soudu se zř~t~~~ p~Je~.~>t;e,?ravne s~louvy«, přenechávaje to 
str. 261 k § 879 třetí dílčí neOV~I~)epl1~l1 sk~tecnostem (~iz vysvětlivky 
se sporné smlouvy do br 'm mravů~ o e ~azoru odvola~lho soudu příčí 
prostřednictvím cestUjí~ch agentů ~~o~~r bylt~Je~~a~y s,e žalobkyní 
pustné reklamy a že rozdíl mezi 'cenou o POUZI, o .{f[ lave a nepn
převy,šoval hranice. které prý jsou PoctiV:l~~sovbmh ad cenou smluvenou 
Jeho funkce a podle všeobecných zásad I' o t

C 
ONU vymezeny po.dle . s usnos l. ' aprolt tomu Jest 
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uvésti, že právní následky toho, že prodei losů na splátky byl ujednán 
prostřednictvím cestujících agentů s porušením předpisů zákona ze dne 
30. června 1878, čís. 90 ř. zák., jest posuzovati s hlediska tohoto zvlášt
ního zákona, nikoliv podle všeobecného ustanovení § 879 obč. zák. 
o "dobrých mravech,<, dále že použití křiklavé a nepřípustné reklamy 
mohlo by snad míti význam s hlediska uvedení v omyl, což však vy
loučil i sám odvolací soud, a že posléze značný rozdíl mezi kursovní 
a ujednanou cenou prodejní lze posuzovati rovněž jen s hlediska zvlášt
ních ustanovení zákona, vydaných na ochranu smluvních stran (§ 934 
obč. zák., po případě § 879 čís. 4 obč. zák.). V důvodech napadeného 
rozsudku směšují se ostatně pojmy »dobré mravy" a "zásady poctivého 
obchodu«, ač nemůže býti pochybnosti o tom, že tyto dva pojmy nejsou 
totožné. Neučiní-li některý obchodník při ujednání smlouvy totéž, co 
by v podobném případě učinil "poctivý, slušný a reelní obchodník, dbalý 
své stavovské cti«, _ jak praví odvolací soud, - neplyne z toho ještě, 
že se ujednání smlouvy, když se ukázala pro zákazníka nevýhodnou, 
příčí dobrým mravům tou měrou, že činí smlouvu nicotnou. Dovolatelka 
dovozuje případně, že v souzené věci jde o přechod hodnot ryze majet
kových (losů a kupní ceny), že ochrana smluvních stran při přechodu 
majetkových hodnot jest upravena zvláštními zákonnými předpisy a že 
za platnosti zásady smluvní volnosti nelze obchodníkům pod následky 
nicotnosti smlouvy ukládati za povinnost, by upozorňovali své zákaz
níky na finanční nevýhodnost toho kterého obchodu. Poukaz odvolacího 
soudu na tendenci zákonů o řetězových obchodech nemá tu význam již 
proto, že ony zákony byly výjimečné, byvše vyvolány mimořádnými 
poměry. 

Rovněž nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že sporné 
smlouvy jsou neplatné podle § 879 čís. 4 obč. zák. K tomu nestačí, že 
žalobkyně nejednala s rozvahou, že neměla zkušenosti a že tu byl ná
padný nepoměr mezi jejím plněním a vzájemným plněním žalované, 
nýbrž bylo by kromě toho ještě třeba, aby žalovaná vědomě a úmyslně 
těžila z nerozvážnosti a z nezkušenosti ž.alobkyně v příčině obchodů, 
o něž šlo (viz rozhodnutí čís. 1725 sb. n. s.). Odvolací soud však ne
zjistil skutečnosti, z nichž by bylo lze usouditi, že žalovaná firma znala 
ony vlastnosti žalobkyně a že z nich při ujednání smluv vědomě a úmyslně 
těžila na její úkor a ve svůj vlastní prospěch, nýbrž uvedl v napadeném 
rozsudku jen všeobecně a be~ skutkového podkladu, že bylo nedovoleným 
způsobem využito ať již neschopnosti, lakoty, nezkušenosti nebo jakékoliv 
jiné vlastnosti žalobkyně k jejímu vykořistění. Tento všeobecný úsudek 
odvolacího soudu.neobstojí již proto, že ani žalobkyně sama nepřednesla 
skutečností, z nichž by jej bylo lze odvoditi. 
. Mylným jest dále právní názor odvolacího soudu, že sporné smlouvy 
JSou neplatné proto, že byly uZjlvřeny proti předpisu § 4 zákona ze dne 
30. června 1878, čís. 90 ř. zák. prostřednictvím cestujících agentů. Že 
tato okolnost nemá v zápětí neplatnost smlouvy, bylo vyloženo již v roz
hodnutích čís. 5054, 9559 a 9798 sb. n. s., na něž se pro stručnost od-

kazuje. 
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.' : !-' 

',1': 

~ ! 

l 



- čís. 11044 -
1144 

Další důvod neplatnosti sporných smluv spatřoval odvolací soud 
v tom, ž~ v prodejních"listech. neblla proti předpisu § 2 b) zákona ze 
dne 30. cervn.a 1~78: c~s. 9~ r. zak. uvede~a cena každého prodaného 
~osu je~nothve, nybrz vsec~. uhr~em.· V té príčině jest míti na zřeteli, že 
,de o tn sml~uvy o. prodejI l?sU na splátky, a jest posuzovati každou 
smlouvu zvlasf, coz odvolacl soud opomenul. Pokud jde o druhou 
smlouvu, o které byl vydán prodejní list ze dne 21. září 1927 čís. 7038 
jest ~esporné, že jejím předmětem byly losy vesměs téhož druhu totiŽ 
100 ceskosl~venských staveb~ích losů .dílČích, jež byly prodány za' ujed
nanou kup.m cenu 26.000 I<;c. Je~t ovsem narízeno v § 2 b) zákona čís. 
90(1878, ~e hstma o pr?de]1 losu. na spl.át~y musí obsahovati mimo jiné 
take kupm cenu, kterou jest plaúh za kazdy prodaný los nebo za každou 
pr~?~nou .část Josu. ~řejmÝm účelem tohoto předpisu jest ochrana ku
PUJIClho, ternu,: se ma ta~to umožniti, by z prodejního listu seznal jasně 
a be.z~ecne, ~~c jednotlIv,e losy ~ebo dílce losů koupil. V souzeném pří
pade jde. o týz druh losu, vesmes o československé stavební losy které 
JSou vy.~any podle § I odst!,!vce dr1:lhého nařízení vlády ze dne 7. 'dubna 
1921, CI~. 16~ s~. z. a n., Jedn!lk jako !osy celé, jednak jako losv :dilčí 
v ten z12us?b, ze jegen celf los jest rozdelen na pět stejných dílů. 'z toho 
p!y!:e, ze zalob~yne, ~tera koupIla za kupní cenu 26.000 Kč jedno sto 
dllclch. stavebm~h ,l~su, moh}a ~ .12rodejního listu jasně a bezpečně se. 
znatl, ze .za kazd~ jedn~tlIvy ddCl stavební los, jež byly vesměs téhož 
dr~hu, ma zaplatIlI kupm cenu 260 Kč. Není tudíž správný názor odvo. 
I~clho soudu, že p~odejní.}ist ze dne 21. září 1927, čís. 7038 nevyhovuje 
predplsu § 2 b) zakona CIS. 90/1878 o vyznačení kupních cen losů a že 
ta.t?s~l.ouva jest n~platná (viz rozhodnutí čís. 10.200 sb. n. s.). V této 
pfl~In,e Jest dovolacl důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s. opodstatněn a od
v?lam opravněno, proč;ž ~u by}o ~ástečně vyhověti a změnou napade
n~h? roz~udku uznalI, ze zalobm .na:ok na vrácení toho, co bylo žalob
~).m plneno na, tento obchod, nem d!1vo?em po právu, jak bylo uznáno 
jl~ ~ou~em p~ve st?lIce v jeho mezlhmmm rozsudku. Nejvyšší soud ne
~uze vsak zaroven rozhodnouti, v jakém číselném rozsahu se žalobní 
zados! zamítá, J'roto~e nižší sO,udy dosud nezjistily, jaká částka ze zaža
Jovane sumy pnp~~:" na ku!';m cenu za losy, koupené podle prodejního 
hstu ze dne 21. zafl 1927, CIS. 7038. Bude proto na soudu prvé stolice 
by o číselném rozsahu zamítnutí žalobní žádosti rozhodl v konečné~ 
rozsudku. 
. Pokud však jde o ostatní dvě smlouvy, O kterých byly vydány prodejní 

lIsty ze dne 5. září 1927, čís. 7009/161 a ze dne 29. září 1927 čís. 7067 
a 7068" s~uhlasí nejvy~! s~ud s názorem sO,udu odvolacího, Že tyto dva 
prodeJm lI~ty ne,:yhovu]1 p:edp~su § 2 b) zakona čís. 90/1878, protože 
v mch n_en} kupm eena}osu udan~ tak, by kupitelka mohla z nich jasně 
a .bezpec.ne seznalI, zac JednotlIve losy nebo dílce losů koupila. Před
metem !echto ?mll}'::, bylo tO,tiž v. obou p~íp~dech 50 československých 
s~~:,ebmch lo~~ dllClch a zaroven 50 losu ceskoslovenského červeného 
knze, .Jde tudlz 9. losy různého druhu, kupní cena všech byla však uve
dena Jednotnou castkou 16.000 Kč a 7 prodejních listÍ! nelze vůbec se-

- Čís. 11045 -
1145 

znati, zaČ byl koupen Jeden los stavební a zač jeden los červeného kříže. 
Zbývá ještě uvažovati, jaké právní následky má toto zřejmé porušení 
předpisu § 2 b) zákona ze dne 30. června 1878, čís. 90 ř. z. Otázku tuto 
řešil nejvyšší soud již vícekráte v ten smysl, že zákonodárce nechce, hy 
strany byly na takovou smlouvu vázány, že tedy žádná z nich nemúže 
na její splnění žalovati, takže smlouva jest pro obě strany nezávazná a 
v širším smyslu slova neplatná. (Viz rozhodnutí čís. 8252, 9560, 9561, 
9798 sb. n. s.) To stačí k odůvodnění nároku na vrácení plnění, jež ža
lobkyně poskytla žalované firmě. Oovolatelka se naproti tomu snaží do
voditi, že kondikce jest tu vyloučena podle § 1432 obč. zák., ale v tom 
jí nelze dáti za pravdu, neboť ustanovení § 1432 obč. zák. na souzený 
případ se nehodí již proto, že šlo o oboustranný závazek, který byl čás
tečně splněn jen žalobkyní, kdežto žalovaná se své strany jí žádné plnění 
neposkytla. Podle judikatury nejvyššího soudu (rozhodnutí čís. 3728, 
9560,9561,9798 sb. n. s.) nelze v takovém případě mluviti o "placení 
dluhu« ve smyslu § 1432 obč. zák. (tak i Ehrenzweig, Oas Recht der 
Schuldverhaltnisse, vydání z roku 1928, str. 748). Oovolatelčin názor 
o vyloučení kondikce by vedl k neudrži!elnému dúsledku, že by na jedné 
straně žalobkyně, která jen částečně plnila, nemohla se domáhati ani 
vrácení částečného plnění žalované poskytnutého, ani dodání koupených 
losú, že však na druhé straně ani žalovaná by nemohla na žalobkyni vy
máhati nedoplatek kupní ceny. Zádá-li dovolatelka teprve v dovolání 
o úpravu podle § 1447 obč. zak., nelze k tomu v dovolacím tízení při
hlížeti jednak proto, že dosavadní jednání bylo obmezeno na dúvod ža
lobního nároku, jednak i proto, že se žalovaná nedomáhala v řízení v prvé 
stolici, by s ní bylo nakládáno podle § 1447 obč. zák. jako s bezelstnou 
držitelkou, a neuplatňovala proti zažalované pohledávce určité vzá
jemné nároky. Zalovanou nebylo by ostatně ani lze uznati za bezelstnou 
držitelku toho, co obdržela, protože porušila předpisy zákona o losových 
obchodech, jež jako odborná firma musila znáti. Její poukaz na rozhod
nutí čís. 8929 sb. n. s. není případný, neboť toto rozhodnutí pojednává 
o smlouvě, která byla platně uzavřena, ale byla později zrušena. Ve pří
čině posléz uvedených dvou smluv není tedy dovolání opodstatněno a 
odvolací soud rozhodl správně, že žalobní nárok na vrácení toho, co ža
lobkyně plnila na tyto dva obchody, jest dúvodem po právu. V tomto 
rozsahu bylo dovolání odepříti úspěch. 

čís. 11045. 

o výši výživného nemanželského dítěte rozhoduje hospodářská mo
houcnost otcova a potřeby dltěte. Změní-Ii se ta neb ona složka, neod
povídá již vyměřené výživě ani duchu ani doslovu § 166 obč. zák. a 
múže se účastník, v jehož prospědt nebo neprospěch se poměry změnily, 
domáhati nové úpravy, byť i to nebylo výslovně v rozsudku řečeno. 
S tohoto hlediska nemá valné ceny, ustanovl-li soud výši výživného 
bud'si jednotnou sazbou na celou dobu platební povinnosti otcovy s ko-
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nečným termínem, až se bude moci dítě samostatně živiti či podle stup-
nic věku na řadu let napřed. ' 

(Rozh. ze dne 1. října 1931, Rv II 229/31.) 

Žalobu nemanželského dítěte proti žalovanému o uznání nemanžel. 
ského otcovství a o placení výživného 200 Kč měsíčně 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 žalova
ného nemanželským otcem ~alobcovým a uložil mu, by platil žalobci 
výživné měsíčních 100 Kč. 

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

Dúvody: 

Žalující podává dovolání jen co do výše výživného a jen z dúvodu 
nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) ale nelze 
:nu vyhověti. Dvě jsou složky, které rozhodují o výši výživného neman
zels!,é?o dítěte: ho~podářská mohoucnost otcova a potřeby dítěte. 
~me?l-h se podstatne ta neb ona složka, neodpovídá již vyměřené vý
z!Vne}m duchu am do~lovu § 166.obč. z;ik. a múže se strana, v jejíž 
prospech nebo ne~rospe5h se pomery zmemly, domáhati nové úpravy, 
~yť I t~ nebylo ~~Iov~~. v ;ozsudku. řečeno. Nemá tudíž valné ceny, 
clstanovl-h soud vySl vyzlvneho buďsI Jednotnou sazbou na celou dobu 
platební povinnosti otcovy s konečným termínem až se bude moci dítě 
sam?statn~ živiti, či .podle s~,:pn!c věku. na, řadu, ~~t napřed. V tomto pří
~~de hledl se asp?n ~e zvyset;ym potre~m dl tete s jeho přibývaj ícím 
\ekem, v, ,:nem pnpade nehledl se"am k této okolnosti, ač ji,stě nastane, 
bude:h dlte na ZIVU. Ale v obou pppadech zústává druhá složka _ pia
te?m .moho~cnost otco~a :- tak, Jak byla ,v dob~ yydání rozsudku, pro
toze Jest vubec ne]lste, Jak se maJetkove a vydelkové poměry otcovy 
v budouc!,,:sti vyvinou (srov. také rozhodnutí čís. 291 sb. n. s.), Podle 
toh?, co recen?, ~elze so~h!asiti s, dovolatelem, že mělo býti přihlíženo 
take k tomu, ze .~31lovany, J~ko vypomocný učitel, začátečník, bude po
~tupovah do vy~slc;h platovyc.h st~pnic, zústane-li při učitelství, a že, 
Jsa zapsan n~ I~karske fakulte, ~uze s~ státi lékařem se značnými pří
Jmy ~ nebo! vse to nelze toho casu predvídati. Naproti tomu lze při
s~edcltr dovolateli, že se potřeby dítěte budou zvětšovati s přirústajícím 
;ekem, :;Ie v tom směru ,stačí o<;lkázati na to, co bylo o odstupňování ře
C~?O; Pnznal-h odvolacl soud Jen 100 Kč místo žádaných 200 Kč mě
slcne, hle,dě. ke zjištěnému měsíčnímu platu žalovaného 770 Kč jest 
s ,touto vymerou souhlasiti, i když se přihlíží též k věku dítěte n~roze
nheho dne 4. pro.slllce, 1927, nebot' dále toho času nesahá plat~bní mo-
oucnost nemanzelskeho otce. 
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čís. 11046. 

Nahradila-li nemocenská pojišťovna část nákladů spojených s ~e
mocničním ošetřením příslušníka pojištěncovy rodiny, jest nemocmce 
oprávněna domáhati se náhrady zbytku nemocničních nákladů na tom, 
kdo jest ze zákona povinen pečovati o ošetřovanou osobu. 

(Rozh. ze dne 2. října 1931, R I 580/31.) 

Manželka žalovaného byla léčena ve státní nemocnici v Praze od 
5. ledna 1931 do 24. ledna 1931. Okresní nemocenská pojišťovna v S., 
jejímž příslušníkem byl žalovaný, zaplatila za léčení jeho manželky 2Kč 
denně, celkem 40 Kč, žalobou, o niž tu jde, domáhal se stát (státní 
nemocnice) na žalovaném nedoplatku léčebních nákladů a opřel žalobu 
o §§ 91 a 1042 obč. zák. Pro ce sní s o udp r v é s tol i c e žalobu 
zamítl. D ů vod y: J de o to, zda žalující straně přísluší náhrada za lé
čení a ošetřování manželky žalovaného jako člena jeho rodiny, pokud 
náklady ty nebyly uhraženy okresní nemocenskou pojišťovnou v S., je
jímž příslušníkem jest žalovaný, vlastně i jeho manželka; neboť pojiš
ťovna zap lati1a léčebné 40 Kč, zbytku se domáhá československý stát 
jako zástupce státní veřejné nemocnice a jde o to, zda má podle §§ 1041 
a 91 obč. zák. nárok na náhradu ošetřovacích nákladů. Podle § 95 zá
kona o sociálním pojištění jest nemocenská pojišťovna povinna posky
tovati pojištěnci, žalovanému i jeho manželce jako členu rodiny zdarma 
lékařskou pomoc, jakož i potřebná léčiva. Nemocenské ošetřování po
skytuje se od počátku nemoce, dokud trvá; přestane-li nemocný konati 
práce nebo služby povinně pojištěné, poskytuje se nemocenské ošetřo
vání nejdéle jeden rok ode dne, kdy přestal vykonávati práce neh služby 
povinně pojištěné; nárokna nemocenské ošetřování přísluší, pokud trvá 
nárok na nemocenské. Podle § 97 počíná nárok na pomoc v nemoci zá
sadně dnem, kdy byla nemoc ohlášena nemocenské pojišťovně. Podle 
? 141 jest nemocenská pojišťovna povinna zajistiti, by se dostalo lékař"
ské pomoci osobám, jež na ni mají nárok proti nemocenské pojišťovně. 
Podle § 142 múže nemocenská poji.šťovna místo dávek podle § 95 1. a II 
čís. 1 a 2 poskytnouti na své útraty léčení a ošetřování v nemocnici. Po
dle § 149 jest pojišťovna povinna, je-li nemocný pojištěnec ošetřován 
ve veřejné nemocnici a jsou-IUu podmínky § 95, nahraditi nemocnici jen 
náklady na léčení a ošetřování podle poslední třídy až do čtyř týdntt. 
Trvá-li ošetřování pojištěnce déle než čtyři týdny, náleží nemocenské 
až do uplynutí lhůty § 95 1. čís. 2 příslušníkttm jeho rodiny; nemá-li jich 
ošetřovaný pojištěnec, náleží nemocenské po touž dobu jednou polovicí 
pojištěnci samému, jednou polovicí veřejné nemocnici. Z právě uvede
ných ustanovení plyne, že Božena D-ová jako člen rodiny, manželka ža
lovaného, jenž nesporně byl a jest pojištěn u okresní nemocenské po
jišťovny v S., měla po dobu tohoto příslušenství muže k pojišťovně ná
rok na bezplatné léčení a ošetřování, že pojišťovna byla povinna hraditi 
náklady s tím spojené, tedy i náklady léčení a ošetřování manželky ža
lovaného, jenž byl jejím příslušníkem, a bvla s dorozuměním pojišťovny 
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přijata do státní nemocnice, že tato ze zákona byla povinna Boženu 
D-ovou. léči.t} ,a. ošetř~vati a že .má párok tato - v souzeném případě 
strana zalujlcl Jako zastup ce verelne nemocmce - na náhradu s tím spo
jených nákladů proti nemocenské pojišťovně v S., ovšem podle zákona 
t. )- v ro~sa~u ': ~á~oně stanovené;n. Z těch!o ustanovení plyne dále, ž~ 
narok statm verejne nemocmce, zalobce, ceskoslovenského státu jako 
je)ího z~.~t~pce jest za12~ac~ním ~ákonné náh~ady (§§ 149 a ISO cit. 
zák.) POj1stovnou vyporadan, takze am proti tretím osobám nemá další 
nár~ky. Na to~ ,ni~ nemění, že }ato náhrad~, pokud jde o pobyt ošetřo
vane v nemocmcl, jest snad mala a neodpovldá skutečnému nákladu jde 
o ~~12ančn! výsadt;, která ~ěla býti zák~nem poskytnuta nemocen;kým 
pOjlsťovnam. S nazorem hmto kryje se uplně ustanovení §§ 245 a 246 
CIt. zák. Žalobce v.z,astoupení nemocnice jest se svými nároky' odkázán 
na nemocenskou PO]1sťovnu a. nemůže činiti další nároky ježto 'nemocnice 
pO,sky~nuvši B,oženě p-ov~ léčení a ošetřování, nečinila 'tak proto, by n~ 
m,lste zalovaneho plm}a zav.a~~k ~u, uložený, činila tak jen proto, že podle 
:akona ? nem~censkem pOjlstovam byla. k ~omu povinna. Nemůže tedy 
zalobce jako zastupce !1emocmce tvrdlh, ze jest nemocnice na svých prá
v~ch neh na .• svém majetku poškozena, tím méně že zapravila léčebné 
naklady, amz byly zapraveny nemocenskou pojišťovnou podle zákonné 
sa~by. ,žalobní nárok nem~ oporu ani v ustanovení § 91, ani v § 1042 
obc. zak. a byl pro!o za~ltnut. O cl' vol ~ cí ,s 0.u d zrušil napadený 
rozsudek a vrahl vec prvemu soudu, by ]I, vyckaJe pravomoci znovu 
projednal, a roz~o~l1. D ů vod y: Odv~lací ~ůvod nesprávného drávního 
posouzem spatruJe odvolatel v tom, ze prvy soud, neuvědomiv si že 
v s~u~eném p.típadě jde o náhradu ~ákla?~ ::a nemocniční ošetřování' pří
slusmka pOjlstencovy rodmy, mkohv pOli-stence samého, nevzal v úvahu 
ustanovení § ISO zák. čís. 221/1924 sb. z. a n., z něhož vyplývá, že se 
podle tohoto zákona nemocenské pojištění na ústavní léčení příslušníků 
rodiny pojištěncovy nevztahuje, a že tudíž ústavní léčení za manželku 
musí manžel, pojištěnec, platiti ze svého, a že neprávem dospěl k ná
zoru, že nárok žalující strany na náhradu nákladů je vypořádán zapla
~.e.ním částky v § 1,50 cit. z~~. zmíněn,é, poskytnutý~ nemocenskou po;
]1sťovnou. Odvolacl soud sdlh tento nazor odvolateluv, a má ve shodě 
s ním za to, že nelze tvrditi, že nárok žalující strany, veřejné nemocnice 
na náhhradu ošetřovacích nákladů rodinného příslušníka pojištěncova j~ 
vypořádán zaplacením úhrady nemocenskou pojišťovnou. Podle § 95 cit. 
zák. má sice pojištěnec nárok na nemocenské ošetřování příslušníků ro
diny (§ 96), tudíž i manželky, ovšem že jen v mezích, zákonem tím sta· 
novených; má tedy manželka pojištěncova proti pojišťovně nárok na lé
kařskou pomoc, na léčiva a na therapeutické pomůcky, nemá však ná
rok na ?šetřování ve veřejné nemocnici, čemuž právě nasvědčuje doslov 
cltovaneho § ISO. V paragrafu tom se totiž stanoví že náklady za léčení 
a o~etřování ,příslušníků. rodiny ve veřejných ne:Uocnicích pojišťovna 
plahti nemusI, poskytne-ll se však na poukaz pojišťovny léčení a oše
třování ve veřejné nemocnici, že pojišťovna jest povinna nahraditi ne
mo.c~c! určitou část n;ákla~~ ~a léčení a oš~!řov~ní podle poslední třídy. 
Verejpa nemoemce. ma tudlz Jen v tomto pnpade narok proti pojišťovně 
na nahradu, však Jen na náhradu části nákladů za léčení a ošetřování· , 
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výše náhradové částky, již určí podle toh?to, p~:agrafu, mi.nist~rstvo 
zdravotnictví v dohodě s ministerstvem SOClalm pece, nema prevysova!1 
úspory, jichž pojišťovna docílila ústavním lé~ením pemocného příslus: 
níka rodiny, tudíž tím, že nemusila sama svym ~a~ladem poskytoyah 
mu lékařskou pomoc, léčiva a pomůcky the~apeuhcke: Z toho, vyplyva, 
že nelze oduznati straně žalující právo domahah se nahrady nakladu za 
léčení a ošetřování příslušníka p~iJštěncovy rodit;y na"těch~ kdo~ jsou 
povinni poskytovati ošetřovanci VyZIVU, v sou:ene;n pnpad~ na z~lova
ném manželi ošetřovanky, jenž podle. § 91 obc. zák. v,mezlch sve ma: 
jetnosti a výdělečné mohoucnosh Jest povmen ~anzelce .• poskyto,vah 
slušnou výživu, tudíž i léčení. Učinila-li tedy za neh? (~a zalova~e~o) 
strana žalující náklad na léčení, jak v žalobe se tvrdl a. Jak <:st~tne Jest 
i nesporné, jest se zabývati jejím žalobním t;árokem, ?duvodnenym usta
noveními §§ 91 a 1042 obč. zák., a podle vysledku vec rozhodnoutI. 

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

D ů vody: 

Vývody rekursu nejsou s to, by vyvrátily, správnost úst;dku ~~vol~· 
cího soudu a důvodů napadeného usnesem, ze v souzenem pnpade, 
v němž jde o náhradu nákladů za nen;ocnicn! ošetře~í p~í~lušníka po
jištěncovy rodiny, nikoli pojištěnce sameho, v,uvahu pnchazl co do hra
žení těchto nákJadů jen předpis § ISO zák. ČIS. 221 z roku 1924 sb. z. 
a n. Podle tohoto zákonného předp~s~, jenž zákone.m c. 184 z r?k;t !?2~ 
nebyl změněn, jest nemocenská pOJisťovna, stalo'!I. se !l.emocplcm ,lecem 
na její poukaz, s jejím přivolením, povinna hradlllJen cas! n~kladu s ne
mocničním ošetřením příslušníka pojištěnc~vy rodlilY. sp.oJeny'ch. Z. usta: 
novení že nemocenská pojišťovna jest povmna hradil! Jen cast nakladu 
spoj enhh s nemocničním ošetřením příslušníka pojištěnco~y rodl'.11: 
plyne nesprávnost stěžovatelova názoru, že se ~~l~bc~ ~U~I_ spokOJIl! 
jen tím,co mu nemoce11ská pojišťov~a za, nep.oc~lc~1 .osetrem J~~o man
želky již zaplatila, a že náhradu nakladu prevysu]lclch tuto, castku n~ 
nikom tedy ani na něm nemůže požadovati, neboť tento na20or, ne'!la 
oporu' v zákoně, ba l?římo se příčj ustal}ov~!1~ § ISO. Jest proto p~ls,::~d
čiti názoru odvolaclho soudu ze zbyvaJlcl, dosud nezaplacena cast 
těchto nemocničních nákladů :Uusí býti hrazena žalovaným v mezích 
jeho majetkové a výdělečné mohoucnosti, jsou-li!u př~?poklady 9.~ .91• 
a 1042 obč. zák. Nepochybil ·proto soud odvolacl, zrnSlV k vůh zJlstem 
těchto okolností napadený rozsudek a nařídiv doplnění řízení soudem 
prvé stolice v těchto směrech. 

čís. 11047. , 
Povolení prozatlmnlho opatřeni obstávkou pohledávky nezakládá 

o sobě oddělué právo na pohledávce ve smyslu § 11 vyr. řádu. 
Vymáhající věřitel, vedoucí exekuci po zahájení vyrovnání o dluž

níkově jmění, musí již v návrhu na povolení exekuce dostatečně dolíčiti 
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vznik oddělného práva na věcech, na něž vede exekuci. Neučinil-li tak 
není soud povolující exekuci oprávněn, konati v tomto směru šetření: 
nýbrž musí exekuční návrh zamítnouti, an nevyhovuje zákonu (§ 54 
čís. 3 ex. ř.l. 

(Rozh. ze dne 2. října 1931, R 1 633/31.) 

s o udp r v é s t o I i ce povolil proti dlužníku, o jehož jmění bylo 
zahájeno vyrovnací řízení, exekuci zabavením pohledávek. Rek u r sní 
s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Vymáhající strana tvrdila 
v exekučním návrhu, že nabyla prozattímními opatřeními z 2. června a 
24. září 1930, povoHvšími jí obstávku pohledávek povinné strany, od
dělného nároku na toto jmění povinné strany, který ji opravňuje k ve
dení exekuce i za vyrovnacího řízení, a kromě toho i tím, že povinná 
strana v nabídkách na své smluvní strany výslovně prohlásila že svoluje 
k tomu, by, kdyby nesplnila smluvní závazky proti spolupra~ujícím živ
nostník.ům, vojenská };práva 'p~kud se týče zemský ~řad zaplatily dlUžné 
pohledavky techto zlvnostmku. StanovIsko toto vsak odporuje ustano
vení §§ 10 a II vyL ř. Tvrzení, že jde o právo smluvní nebylo osvěd
čeno, ač to bylo povinností navrhovatele hledíc k ustanov~ní §§ 55 a 54 
čís. 3 ex. ř., a ani ze spisů to nevyplývá. Nehledíc k tomu jest poukázati 
na doslov smíru ze dne 9. března 1931 tvořícího titul exekuční v němž 
se. pra":,í, že ot~zka, zd~ obstávka. vymožená žaluj~cí stranou n~ pohle
davky zalovane strany Jest po pravu, a zda tedy zalovaná strana bude 
s to pohledávku zaplatiti zcela nebo či jen vyrovnací kvotu není dotčena 
tímto smírem. Jest samozřejmo, že smírem nemohlo se d~stati vymáha· 
jícímu věřiteli větších práv než ost-atním věřitelům, súčastněným na vv
r~vnání. Dále jest zdůrazniti, že, i kdyby bylo osvědčeno, že je tu smluvní 
zavazek ve prospěch spolnpracujících živnostníků v;ůbec a tedy smluvní 
právo oddělné, t,Jení }o~led~v~a vymáhající strany takov'ou pohledávkou, 
neboť vzmkla 11m, ze ZaIU]lC1 strana prodala a dodala žalované straně 
různý instalatérský materiál, který jí zbyl po provedení prací na novo
st~vbě kasáren v R., )de tedy o pohledávkn z obyčejné dodáVky mate
nah.:, n!kohv za prácI. Tím padá i· tvrzení o smlnvním právn oddělném. 
~ehled1c ~ tom~, pou~á ?bstáv~a pohledávky k ziljištění podle § 379 
C1S. 3 ~x. L ;nemoddelnym pravem ve smyslu· § II vyr. ř. a proza
tí~ní op~tření neposkytnje právo z.áslavní nebo nspokojovací, a nedává 
venteh prednoslní práva před jinými věřiteli dlnžníkovými (Nenmannův 
komentář k § 378 ex.ř.). 

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

Důvody: 

Dovolací rekurs nznává za správný názor napadeného usnesení že 
~e)~ovole.ní~ p~ozatímního opatření obstávkou pohledávky nezakÚcÍá 
]e.ste od~elne pravo po r?zumu § II vyr. řád~. Ani dovolávaným soud
mm s,,!lrem ze. dne 9. brezna 1931 nebylo zrízeno oddělné právo pro 
pohledavku smlfem narovnanou, jak správně dolíčilo napadené usnesení, 
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a jest souhlasiti i s názorem rekursníh?. soudu, že vym.áhající yěi'!tel 
v exekučním návrhu dostatečně nedollCll a~l1 vzmk sveho .. o.ddelneho 
práva, k němtIŽ se prý povinná firm~ smluvne zava:ala, neuwtym tvr;ze
ním o stavebních nabídkách povinne strany, am ze byl na stavbach 
spolupracujícím živnostníkem a že ~ym~haná po~ledávka mu z tako
vého právního poměru vznikla. Ponevadz tyto OkOlllO~h byly po.dle po
vahy případu důležité pro opatřer;í, ktera 1 soud ex~~uc1 pOVO!U]lC1 1 s~ud 
exekuční měly vydati pro vedem ~xekuce (§ 5~ C1S. 3 ex .. L); a pled 
rozhodnntím o návrhu na povolem exekuce n~m soud opravn.eo. k~nah 
šetření (§ 55 drUhý odstavec druhá ~ěta ex. L), ~llo exek~cm navrh 
zamítnouti již proto, že nevyhovoval zakonu (§ 54 C1S. 3 ex. L). 

čís. 11048. 

Rozhoduje o povolení exeknce, může reknrsní soud hledět! ke spisů,,! 
vyrovnacího řízení o dlužník.0~ě jm~ní jen: !e~dy,. nebylo-~l vyro,::nacl 
řízení v době podání exekncolho navrhn Jeste pravo~la~e nkonce~o. 
Byl-Ii exekučuí návrh podán již po právoplatněm nkoncent vyrovnaclh~ 
řízení nemůžerekursní soud k vyrovnání přihlížeti, nýbrž jest ponechati 
dlnžnflm, by se bránil příslnšními právními prostředky, jimiž však není 
rekurs. 

(Rozh. ze dne 2. října 1931, R 1683/31.) 

S o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní s o n d exe
kuční návrh zamítl. 

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

Důvody: 

Stěžovatel vytýká, že rekursní soud neměl přihlí~eti k vývodům dlu~
níkova reknfsu, jímž n.apadl povolení exekuce yrvmm so~d~m pro!o, ze 
prý bylo nesprávné vzhledem k, obsa~~ s?ndt,J,ho. vyrov~am, ]<tere. byl 
dlužník mezi tím provedl se §vym1 ven!eh. Výtk~ Jest ~duvodnena. C!k0-
lem reknrsního sondti bylo prezkoumah nsnesem p!vmho .sou~u, ~oz S<; 
však mohlo' státi jen na tomskntkovém potlklade, na]ehoz zaklade 
mělo býti a také bylo vJ~áno první roz~odm!tí,. tedy podJe, §§ 3 a 7 
ex. ř: na základě exekuemho navrhu a pred!oze,:~ho .exek;tcmho t!tnlu. 
Rekursní soud přihlížel ke spisům vyrovnac1ho nzem, ~v_~~k n.epra":,em, 
poněvadž by mohl k nim hleděti je~,. ~dyby vyrov'.;ac1 n:em v c~se 
podání exekučníhó návrhu nebylo ]este pravoplatne uk?nceno .. Aysak 
podle § 60 vyr. ř.s~ov. př.isluŠí pr?t~ výr.oku ~.sch~álem vyr~vnam re
kurs do patnácti dnn od lehoq nvere]pem v. ~re.dr:1ch !;ov1.,:,ach, a to 
ohledně všech účastníků ode dne prveho nvere]nen1 pOCma]lc. V sou
zeném případě bylo uveřejněn~. usn.esení o p.otvrzení _ vyrov'.'ání dato
vanéze dne 25. září 1930 v uredmch novmach dne 5. prosmce 1930, 
uběhla tedy lhůta k rekursu proti němu dne 20. prosince.193? -An :xe· 
kuční návrh byl podán dne 23. prosince 1930, bylpodan az po pravo-

,,,,I 

I' 
'i', 



- čís. 11049 -
1152 

platné~ p,otvrzení vyrovnání,: nesmělo se tudíž již k vyrovnání přihlí
z~h, . ny~rz lest pone~hah dluz!1ík?, by se bránil příslušnými pří ust, 
nyml pravlllml prostředlry, jlmlz vsak není rekurs. p 

čís. 11049. 

P~zn.amenáno-Ii na žádost knihovního věřitele při jeho úvěrových 
hYJlO..tekach, že jsou vyčerpány určitými vykonatelnými pohledávkami 
nemuže knihovní věřitel při rozvrhu nejvyššího podání za zavazeno~ 
nemovitost účtovati v rámci úvěrových pohledávek jiné pohledávky a 
pro vykon~tel?é, v ~z~ámce ~vedené po~ledávky uplatňovati své právo 
na uspoko]em v porad! poznámky o zahajení dražebního řizení. 

(Rozh. ze dne 2. října 1931, R I 718/31.) 

• Pro. vymáhající věřitelku bylo na vydražených nemovitostech vlo
zen? za~tavní právo pro úyěrní .pohledávky 500.000 Kč a 100.000 Kč 
s p:lslu~enstv:m, . ~~Ike,~. uhrnne do výše 624.000 Kč. Napotom bylo 
k z~dosh vy~aha.JIcI ven!e1ky, v p.ozemkové knize poznamenáno, že úvě
\O~e p51,hledavky j.so~'pI~e vycerp~ny. ~ .že jsou vykonatelné. K rozvrhu 
nejvysslho pod;3.ll1 ~nhlaslla vymahaJ1cl věřitelka kromě svých vykona
telnych P?~ledavek I pohledávku (úroků z prodlení a dalších úroků" 
z mc~) '. j~Z .nebyla kryta exekučními tituly. Tuto pohledávku nekr tou 
exekuclllml. tItuly, žádala. vymáhající věřitelka v rámci úvěro{'Ých k~ucí 
59?000 Kc a 100.0?0 Kc. S o udp r v é s t o I i c e přikázal vymáhající 
v~ntelce vykonatelne pohledávky, nikoliv však i nevykonatelnou pohle
davk,u a uvedl v tomto směru v d ů v o cl ech: Jde jen o úroky z ro
~Iem, poku~ ~e týč~",?alší úroky. z nich, tyto vedlejší nároky neJsou 
tJtu.l~ exe~!lc~lm~ pnrce?y a pr?~azány a vymáhající věřitelka požado
v~.~ re muze jen jako kmhovlll veritelka a jen potud, pokud jsou knihovně 
zjlsteny .• Sou~ ~á z~ to" že, !yto úr.oky z prodlení a opětné úroky z nich 
soustavne kazde pulleh uc!ovane nejsou kaucemi 500.000 Kč a 
I?O.OO? Kč a kaucemi vedlejšími 20.000 Kč a 4.000 Kč kryty neboť na 
zak!ade rozsudku ze dne 29. února 1924, ze dne 27. května 1924 a usne
sem z~ d~e 27 .. !edna .19,25 dala si vymáhající věřitelka na prodané 
nemovl!osh vtelItl v kn!hac~ pozemkových poznámku, že její úvěrové 
P?hleda~ky 500.000 Kc s prísl. a 100.000 Kč s přísl. jsou plně vyčer
pany a,lsou vY~0.n~!e1né. Tím .vy~~hající věřitelka kauce vykonatelnými 
pohleda~kaml, Jez jl byly z nejvysslho podání přikázány plně vyčerpala 
~ dala SI tuto skutečnost ještě ověřiti knihovní poznámk~u Tento úkon 
jes!.pro vymáhající věřitelku proti pOVinné straně Závazným a vpočetla 
se jlI? do r~mce ka~cí, o něž jde, vykonatelné pohledávky. Nemůže proto 
do ramc~ techto vycerpaných kaucí účtovati si nyní pohledávky nevy
kona!el~~, 'pro k.t:.ré nemá exekuční titul. Rek u r sní s o u d k rekursu 
vymahajlClho ventele napadené usnesení potvrdil. 

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

Pro vymáhající stranu !:tylo ua vydražených nemovitostech vloženo 
zástavní právo pro úvěrní pohledávku do 500.000 Kč (s určitými úroky 
a se semestrální provisí) a jistotou za vedlejší závazky až do 20.000 Kč, 
dále pro úvěrní pohledávku do 100.000 Kč (též s určitými úroky) a s jis
totou za vedlejší závazky až do 4.000 Kč. K žádosti vymáhající strany 
"z ll. března 1925 bylo v pozemkové knize poznamenáno, že tyto úvě
rové pohledávky jsou plně vyčerpány a že jsou vykonatelné a že s~ mimo 
jiné poznamenává zahájení dražebníh" řízení těchto nemovitostí, vesměs 
k vydobytí vykonatelné pohledávky 642.494 Kč (s určitými zde nepod
statnými úroky a t. d.), s útratami 9.647 Kč a s dalšími útratovými po
ložkami. Za tohoto stavu věci není třeba s dovolací stížnosti rozebírati, 
~da a pokud lze účtovati pohledávky vzniklé z úvěrového poměru v rámci 
úvěrové hypoteky pokud nejsou vykonatelné a mimo tento rámec, 
jako samostatné pohledávky, pokud se staly vykonatelnými. Řečeným 
knihovním zápisem o vyčerpání a o vykonatelnosti úvěrových hypotek 
vykonatelnými pohledávkami v něm uvedenými projevila vymáhající 
strana jasně vůli pokládati úvěrový poměr, k jehož zajištění úvěrové 
hypoteky byly určeny, za skončený a úvěr plně vyúčtovati těmito vyko
natelnými pohledávkami. Na tento knihovní zápis mohli spoléhati nejen 
dlužník jako druhá smluvní strana, nýbrž i třetí osoby, které snad 
hodlaly poskytnouti na nemovitosti další úvěr. Bylo by porušením zá,
sady důvěry ve stav veřejné knihy, kdyby vymáhající věřitel mohl přes 
ono prohlášení účtovati v rámci úvěrových hypotek jiné pohledávky 
a uplatňovati pak pro vykonatelné pohledávky své právo k uspokojení 
v pořadí knihovní poznámky o zahájení dražebního řízení podle § 135 
eX. ř. Vymáhající věřitelka mohla proto v rámci hypoteky, jež původně 
ovšem byla hypotekou úvěrovou, ale pak se stala poznámkou v po
zemkové knize hypotekou pro určité, číselně vymezené a vykonatelné 
pohledávky; účtovati jen tyto vykonatelné pohledávky, ne pohledávky 
jiné, a to i s útratami jen do částky, na niž úvěrové hypoteky celkem 
zněly, to jest - nepřihlíží-li se k úrokům, o které tn nejde - nanejvýše 
jen do 624.000 Kč (sr. rozh. čís. 5321 a 6385 sb. n. s.). Tato nejvyšší 
částka je přikázanými dílčími částkami vyčerpána. Právem proto re
Kursní soud"nepřiznal na její účet již ani útraty vzešlé vymáhající straně 
_po příklepu. 

čís. 11 ()5(). 

Byla-Ii nájemnl smlouva sjednána na určitou dobu s nájemným pře~ 
dem a pevně jednotně určeným, jest, i když žalováno o zaplacení prve 
čtvrtletní splátky nájemného, pro věcnou přislušnost soudu (§ 55 j. n.) 
xozhodným- celkové nájemné. 

(Rozh. ze dne 2. října 1931, R J 765/31.) 
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Žalobce pronajal žalovaným místnost za 20.000 Kč ročně, splatných 
čtvrtletně. žalobu o zaplacení prvé splátky 5.000 Kč zadal žalobce na 
okresním soudě. Žalovaní vznesli námitku věcné nepříslušnosti, tvrdíce, 
že jde o úhrnnou pohledá~ku, ž~, zaž,al?vaná ~pl~tka jest jen její část~ 
a že proto jest podle § 55 J. n. pnslusnym krajsky soud. S o udp rve 
s t o I i c e vyhověl námitce věcné nepříslušnosti a odmítl žalobu. R e
k u r sní s o u d námitku zamítl. D ů vod y: S názorem žalovaných 
nelze souhlasiti. Úhrnná činže 20.000 Kč není pohledávkou, jež tu již 
byla při počátku nájemní smlouvy, nýbrž jednotlivé splátky povstávají 
teprve tím, že jest vzájemně plněno, totiž že jest dáván předmět nájmu 
k používání. Teprve, je-li předmět nájmu při počátku čtvrtletí, v němž 
jest činžovní splátka splatná, poskytnut k používání, vzniká žalobcův 
nárok na zaplacení činžovní splátky. Jsou tudíž jednotlivé splátky samo
statnými pohledávkami a ježto splátka nepřevyšuje 5.000 Kč, jest pří
slušným okresní soud. 

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

Dúvody: 

Podle žalobního přednesu jde o první čtvrtletní splátku na roční ná
jemné 20.000 Kč, za něž žalobkyně pronajala žalovaným své místnosti 
pa jeden rok. Základem pohledávky není tudíž nájemní smlouva, sjed
naná na neurčitou dobu a vypověditelná v určitých výpovědních lhů
tách, při níž nárok na nájemné za určitou dobu jest závislý na občasném 
obnovení a na dalším trvání nájemního poměru po tuto dobu, nýbrž 
základem pohledávky jest tu jednotná nájemní smlouva, sjednaná na 
určitou předem stanovenou - jednoroční - dobu s nájemným taktéž 
předem a pevně určeným jednotně na 20.000 Kč za celou tuto nájemní 
dobu. Jest proto pro určení příslušnosti podle § 55 j. n. rozhodná celá 
částka 20.000 Kč jako nájemné za celou smluvní dobu a nesejde na tom, 
že je splatná ve lhůtách, které by o sobě neodůvodňovaly příslušnost 
sborového soudu, nýbrž jen soudu okresního. 

čís. 11051. 

Nemohl-Ii býti novému nájemníku odevzdán celý předmět nalmu, 
ježto podnájemník dřívějšího nájemníka nevyklidil část předmětu nájmu, 
nemůže se nový ná jemnlk domáhati náhrady škody na podnájemníku 
nevykHdivším byt. 

(Pod)nájemníku, jenž neuposlechl výzvy majitele domu, by byt vy
klidil, nelze po případě přičítati za vinu nedovolený čín, 

(Rozh. ze dne 2. října 1931, Rv I 1163/30.) 
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Žalobkyně najala od Viléma U-a dům, jehož část měl v podnájmu žalo
vaný. Žalobou,.o ,niž t~ jde, domáhala se žalobkyně n~ žalovaném ná; 
hrady škody, lezto, vcas ,nevykl!dll .byt.. Pr o c e s 1! I S o udp r v,: 
s t o I i c e neuznal zalobm narok duvodem po pravu, o d vol a c I 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod~: žalob~yně ne~í vla~t
nicí domu, nýbrž jen jeho nájemkyn~. Ž~lova~y byl p;avoplatne uz~an 
povinným vykliditi byt v tomto dome k zalobe vlastmka domu V!lema 
U-a a dosud byt ten nevyklidil. P?ně~adž vlastník do~u Vil~m U. 
smlouvou ze dne 25. října 1926 pronalal zalobkym onen dum na cas od 
,1. října 1926 do 30. září 1932 a žalovaný byt v tomto domě nevyklidi1~ 
nemohl vlastník domu dostáti včas své povinnosti, byt ten žalobkym 
iako součástku nájemního předmětu v čas odevzdati (§ 1096 ob~. zák.). 
Vzešla-li z toho žalobkyni škoda, mohla by její náhradu požadovah, ne 
svém smluvníku (na majiteli domu), nikoli přímo na žalovaném, s mmz 
žalobkyně není ve smluvním poměru. Vždyť náhradu š~ody, o ~iž tu 
jde, požaduje žalobkyně jako~to náje~kyně .domu ,a d~vodem .skod~ 
jest, že žalobkyni nebylo mozno byt zalovanym obyvany ~ronalmouh 
za výhodnější nájemné, než platil a ~Ia.tí ža)ov~mý. žalo,::,;ny vnev~oupal 
se do bytu a násilně se v něm nezdrzule, nybrz byt ten lIZ pred casem 
pronajfil a obýval, ovšem, jak bylo zjištěno, byl je~o poměr po~ěrem 
podnájemníka a když nájemní poměr smírem nájemníka s malltelen; 
domu byl zrušen, zrušen byl i pO,dnájemní poměr žalovan~~o a žalov.any 
k žalobě majitele domu byl uznan ~ovlpny~ byt vykl!dJtI.. N.~~kl!dlV 
byt, nedopustil se žalovaný bezP.ravn~ho, cI.nu na ~alobkym, ll': d~sud 
byt majitelem domu nebyl odevzdal;, nybr~ len m,a)1tel domu, l:n,z SI 
vydobyl onen fD'zsudek, byl by opravn~n le~nak zad~h o exe~ucm vye 
klizení žalovaného, jednak na žalovanem pozadovah sko~u zpusobenou 
tím že byt hned při zrušertí svého podnájemníh~, pomeru nevykhd!l; 
žal~bkyně má právo žádati na vlastníku d~mu, by JI od~vzdal byt ~osua 
žalovaným obývaný a mohla by od vlastmka domu pozad~vah pnJ'ad
nou náhradu škody, jež jí vzešla z toho, že jí ne?yl .odevzdan do n~lmu 
podle smlouvy nájemní již od 1; říj~a 192? c~ly dum, ~~dy I, byt zalo: 
vaného. Škoda, již prý žalobkyne trpela, ma z~k~ad ~ natemm s~louY,e 
s majitelem domu, neboť z tét~ smlouvy. ,vychazl pr,~vo. z~lobkyne, UZl
vati najatého domu a byty v nem prona]lmah, coz, c~n~t~ zalobky~e ~e
,může pokud jí celý dům nebyl odevzdán, odevzdam zad~h muze len 
přím~ na inajiteli domu, nikoliv na osob,ě třetí, pok!1d mall!e1em domu 
dům jí nebyl odevzdán. Soud odvolacl nesouhlasl_ s prvym. so~d,:m 
v tom že tu není příčrnné souvislosti mezi. tvrzenou skodou a lednamm 
žalov~ného neshledává však důvod, pro nějž by žalovaný byl povmen 
škodu žal~bkvní tvrzenou jí nahraditi. O škodu z přestoupení povm
nosti ~mluvn( tu· jíti nemliže, poněvadž, žalovaný, jakž n.~sporno, k ža
lobkyni v poměru smluvním nebyl a nem. MusIlo by tedy ]lh o povmnost 
k náhradě škody z nedovole1jfho činu (ex deli~to). ;Zalov:::~ý, jakž ne
spomo, obýval byt na ~áklad~ ~mlouv~ a ?~I zalovan majItelem d0!ll~ 
o vyklizem bytu. V prve StOhCl zalovany zVl~ez!l a t~prve .dr~hou,.~ tret! 
stolicí bylo žalobě vyhověno. Nel:z:e prot? zalovanetpu, le~~, h~lll sve 
domnělé právo, jež i prvou soudm stohcl bylo uznano, pncltah v k za
vinění, že neposlechl výzvy majitele domu, by hyt vykl!d!l, a ze byt 
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nevyklidil dokud nebyl právoplatně k tomu uznán povinným. Není arci 
.tvrzeno, Že spor byl na straně žalovaného svévolný. Ž'llovaný, bráně se 
proti žalobě o vykHzení, jednal ve výkonu svého práva, při čemž nebylo 
,poškození jiného účelem výkonu práva (§§ 1295 a 1305 obč. zák.) 
nebot' mohl žalovaný býti bezelstného mínění, že jest v právu obzvláště 
ana první soudní stolice mu dala za pravdu. Soud odvolací' proto ne" 
shledal v jednání žalovaného zavinění vůbec podle § 1295 obč. zák. 
tím méně zlý úmysl nebo hrubou nedbalost (§ 1324 obč. zák.). ' 

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

původy: 

Žalobkyně se dovolává z rozsudku odvolacího soudu pro nesprávné 
práY,ní poso~zení věci. .oovolatelka vycház~ z nesl?rávného předpokladu, 
ze l' pronaj1matel Vllem U. odevzdal cely najatý dům 1. října 1926. 
Opak toho y)),lývá, z před~házejícího spor~ Viléma U-a proti Heřmanu 
:-OVI (nyneJs~mu, z~l.ovan,emu) o. vykhzem lJ~tu, z něho'ž jde najevo, 
ze P. po skoncem nalemmho pomeru mezI Vllemem U-em a firmou M. 
nevyklidil byt, který v tom domě obýval, a že byl mezi nimi veden 
spor o jeho vyklizení. Vilém U. tedy neodevzdal žalobkyni tehdy celý 
dům do držení. Odvolací soud správně posoudil věc, uznav že se ža
lobkyně nemůže ,domáhati na žalovaném náhrady škody plo porušení 
~m10uvy, a:Ja s mm nebyla ve smluvní';! poměru. Zda se jí může domá
~avh vlastmk d,omu, neb o;:~, na. vlastmkovi. domu, nel~e v tomto sporu 
le~I~. ;Z~lovanemy nel~~ pnCltah za. vmu am nedovoleny čin, který podle 
mmem zalobkyne sP.oclVal v t?m, v ~e neuposlechl výzvy majitele domu" 
by ?yt vykhdll. Neprestoupll !,m zadnou normu, ano ve sporu o vykli-. 
zem bytu bylo teprve dovolaclm soudem právoplatně uznáno· že neměl 
právo používati bytu po skončení nájemního poměru mezi ~lastníkem 
domu a firmou M. Ze zjištěných skutečností nelze ani usuzovati že 
žalovaný iedn~l proti ~~brýn: mravům, neuposlechnuv výzvu žalobkyně, 
by s m uzavrel podnalemm smlouvu nebo se vystěhoval ani že své 
don:~ě!é práv? na byt ve sp~ru o vyklizení hájil zřejmě 'k tomu cíli, 
h~ j1neho - zal?bkyni - poskodil (§ 1295 druhý odstavec obč. zák.). 
V.Z?~t' te12rv~ pravoplatným rozsudkem ve sporu o vyklizení bytu bylo 
zllsteno, :e leho pravo v ~a ~Y! pr~ti ,vlastníku domu, bylo jen domnělé, 
Žalobkyne nedokazala zadne lednam neb opomenul! zalovaného které 
b~ ho zava;zoval~ r:ahraditi jí tvrzenou škodu. Proto byl její Žalobni 
narok neoduvodneny. 

čis. 11052. 

I ve směnkách jest z á s a dně používati firmy přesně tak, jak jest 
zapsána v obchodnlm rejstřiktt. 

Pokud nebylo použití zkratky firmy k označeni remítenta zpusobi\é 
by byla přivoděna záměna. ' 

(Rozh. ze dne 2. října 1931, Rv I 1446/31.)' 
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, K n,ávrhu ~irmy Mon.op~l, továrna ~ožívatin a válcový mlýn, Bratří 
Zat~ove, syol~eC~lOst s ru~en!~ obmezenym v Ceských Budějovicích, byl 
vydan smenecny platebm pnkaz proti žalovaným. Žalovaní namítli že 
žalob~~ně nemá a~tivní oprávnění ke sporu, ježto remitentem byla fi~ma 
"Bratn Zátkové, Ces. Budějovice«. Směnečný platební příkaz byl pone
chán v platnosti s o u d y vše ch tř í s tol i c N e j v y Š š í m s o u -
dem z těchto ' 

důvodů: 

Záleií jen na tom, zda jest žalobkyně ze směnky formálně, i mate
rielně oprávněna k žalobě jako směnečná věřitelka. Žalovaní jí toto opráv
nění upírají, tvrdíce, že podle směnky jest remitentem firma "Bratří Zát
kové, Čes. BUdějovice«, tedy právní podmět od žalobkyně zcela rozdíiný 
a nad to ještě neexistující, takže se vlastně směnce nedostává ani pod
statné náležitosti § 3 čís. 3 sm, zákona a směnka je neplatná (§ 6 srn. 
zákona). Tomuto právnímu názoru nelze přisvědčiti. Jest sice pravda, 
že se označení remitenta ve směnce »Bratří Zátkové, Čes. Budějovice« 
zplna nekryje se zněním firmy žalobkyně "Monopol, továrna požívatin 
a válcový mlýn, Bratří Zátkové, společnost s r. o. v Českých Budějovi
cích", Firma žalobkyně se skládá z několika součástek. Hlavní součást
kou jsou slova "Bratří Zátkové«, vše ostatní jsou dodatky. Tím arci není 
řečeno, že by dodatky do firmy pojaté byly méněcennými jejími sou
částkami. Jakmile jest firma utvořena, tvoří všemi svými součástkami 
celek a jako takový požívá ochrany. Leč o to tu nejde, nýbrž záleží na 
,t?m, zda použití zkratky firmy k označení remitenta bylo způsobilé, by 
JII!l byla vzbuzena pochybnost o totožnosti remitenta se žalující firmou, 
zejména u žalovaných. Dovolací soud sdílí názor nižších soudů že tomu 
tak nebylo. Žalovaní nepGpřeli, že tuto směnku dali žalobkyni ke krytí 
hodnoty sudů a nádob, a namítali jen předčasné a neodúvoduěné iejí 
llplat~ěuí, uznavše zároveň, že dluhují ze zažalované částky onu, na 'niž 
,byla zaloba obmezena. Uznali tedy dluh ze sporné směnky proti žalob
kyni. Z toho vyplývá, že žalobkyně jest materielně totožná s remitentem 
a to i podle názoru žalovaných. Že pak bylo vyhověno požadavku for: 
mální platnosti údaje remitenta, to jest, že bylo uvedeno označení, které 
může býti samo o sobě jménem právního podmětu, přiznávají žalovaní 
v dovolání sami. Bylo by tedy ještě uvážiti, zda i po stránce formální 
není totožnost údaje temitenta s označením žalobkyně pochvbná. Lze 
připustiti, že zásadně má býti používáno firmy přesně tak, jak jest za
psána v obchodním rejstříku a to i ve směnkách. Leč požadavek formální 
totožnosti nesmí býti přepínán tak, by i nepodstatná odchylka ve směnce 
byla na závadu její platnosti. . .Jako remitent jest ve směnce vyznačena 
žalobkyně hlavní součástí své firmy "Bratří Zátkové« s dodatkem "Čes. 
Budějovice«. Bylo zjištěno, že v Českých Budějovicích není jiné firmy 
tohoto znění, nýbrž jest tam jen firma »Monopol, továrna požívatin a 
válcový mlýn, Bratří Zátkové, společnost s r. o. v českých Budějovicích", 
Záměna není tudíž možná '" jest odchylku v označení remitenta, vlastně 
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jen zkratku obchodního jména žalobkyně, podle zjištění nižších soudů 
nad to ještě v obchodním styku, pro o,~načení ~alobky~ě ob'.'yklou -:;- po: 
kládati za bezvýznamnou, to hm spise, am zalovam sami o totOznOStl 
remitenta se žalobkyní nebyli na pochybách, 

čís, 11053. 

V právu chttze jest zahrnuto i právo voditi kolo, nikoliv však i právo 
jezditi na něm. 

(Rozh. ze dne 3. října 1931, R I 613/3J.) 

Mezi domem žalobců čp. 355 a domem žalovaných čp. 354 byl vy
výšený násep, jenž náležel k domu žalobců, po němž však příslušelo ža
lovaným právo chůze a průjezdu trakařem směřem od stavení čp. 354 
na okresní silnici. Žalobou, o niž tu jde, domáhali se žalobci na žalova
ných, by bylo uznáno právem, že žalovaným nepřísluší právo jezditi ko
lem ani právo kolo voditi po náspi domu čp .. 355 jako statku služebního 
ve prospěch domu čp. 354 jako statku panujícího, ani vůbec osobně pro 
obyvatele domu čp. 354 ani pro kohokoliv jiného, že žalovaní jsou po
vinni zdržeti se výkonu práva jízdy kolem a vodění kola a vůbec jakého
koliv jednání, jež by se jevilo výkonem takového práva. Pro ce sní 
s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a ci s o u d zru
.šil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji vyčkaje pravo
moci znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Odvolací soud nesdílí ná
zor prvé stolice, že v právu chůze po sporné náspi není obsaženo právo 
vésti při chůzi s sebou kolo. Toto právo rovná se právu stezky a tu po
dle § 492 obč. zák. ten, kdo má toto právo, smí po cestě choditi, dáti se 
od lidí nositi nebo dáti jiným lidem k sobě přicházeti. Obsahuje-li tedy 
právo chůze po sporné náspi právo dáti se nositi po stezce, není vodění 
kola při chůzi rozšiřováním služebnosti, vždyť vodění kola jest daleko 
menším zatěžováním služebného pozemku než nyní již málo praktické 
dáti se nositi lidmi. Podle názoru odvolacího soudu není však v právu 
chůze (stezky) nebo v právu jezditi trakařem obsaženo právo jez-o 
diti na kole. To vyplývá již z ustanovení § 493 ob{'. zák., podle 
něhož právo choditi nelze rozšířiti v právo jezditi (koňmo) a jezdění na 
kole jest přirozeně daleko větším zatížením slUžebního pozemku než 
právo chůze nebo příjezdu trakařem, ana J'ři jízdě na kole jest daleko 
větší možnost poškoditi osoby jiné po ceste jdoucí neb tam jsoucí, což 
u pouhé chůze neb jízdě trakařem jest zpravidla vyloučeno. Však i při 
tomto svém názoru nemůže soud odvolací rozhodnouti ve věci samé a- to 
pro vytýkanou kusost řízení. 

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

Důvody: 

Při svědčiti jest odvolacímu soudu, že v souzeném případě jest 
v právu chŮze zahrnuto i právo voditi kolo, ale nikoli též právo jezditi 
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na něm; i odkazuje se na důvody napadeného usnesení. Pokud stěžo
vatelé poukazují na to, že průchod při vodění kola vyžaduje širšího pros
toru, než má stezka v souzeném případě, stačí odkázati je na to, že ža
lobu zápůrčí podali i z důvodu, že bylo po stezce kolo voděno; tím sami 
doznávají, že vodění kola je možné. Rovněž nelze stěžovatelům přisvěd
čiti, že by hospodářský účel vodění kola byl v souzeném případě zcela 
rozdílný od původního určení. O tom by se dalo na příklad mluviti, 
kdyby šlo o kola dopravovaná do skladu nebo do prodejny kol. 

čís. 11054. 

Zapsána-li knihovn~ l?ředno~t pro }<niho~n~P?hledá~ku ~řed sl~!eb
nosti doživotního pož1vaní vaznouc1 v drivejs! polozce, jest ventel, 
jemuž byla postoupena př~dnost, oprávněn dosíci z~ zavazené ne~o: 
vitosti uspokojení své pohledávky ~ez ~hledu l!a slt~zebno.st. ?práv~ny 
ze služebnosti nemůže v tomto pnpade uplatňovati proti knihovmmu 
věřiteli, jemuž byla postoupena přednost, ~i p~ávo ze vzákazu. zcizeni, 
jenž byl poznamenán v jeho prospěch v porad! Jeho sluzebnosh. 

~~f:.-:-~'~'" / 

(Rozh. ze dne 3. října 1931, Rl 681/,31.) 

Návrh na povolení exekuce vnucenou dražbou nemovitosti s o U
o 

d 
II r v é s t o I i c e zamítl, rek u ~ s n ~ s o u d ex~kucI po".oltl. D u
vod y: Návrh na povolení vnucene drazby byl nepravem zam~tnut p~oto, 
že prý na nemovitostech pod C I pro vdovu Annu F -ovou va~ne zaka~ 
zcizení a zatížení; vždyť podle k!,lihovn~ho výpisu byla .. l?0JtI~da~ce, ~tera 
se vymáhá, přiznána přednost pred pravem vdovy zaJlstenym Jen tll~lt~ 
zákazem tak že povolení navržené exekuce vnucenou drazbou nebram 
žádná překážka ve smyslu § 94 čís. I kn. zák. 

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

D ů vo dy: 

Rekursní soud právem povolil navrženou e'5~~uci vnucenou dražboU. 
Na základě prohlášení Anny F-ové ze ,dne 30. nJn~ 1?30 byla na nem?
vitosti, o niž jde, pod pol. s: 18 z~psapa knihovmvpr~d:lOs~ pro ,,-yma
hanou pohledávkU před slu>'€bnosl! doz1votmho pozlvam, vaznoUCl p~~ 
pol. C I pro Annu F-ovou. Tomuto postoupení, přednosl! ~elz~, ~oz?~eh 
jinak, než tak, že Anna F-ová souhla~i1a i s t:m" by ~ymahaJl~l ventel 
mohl dosíci na zavazené nemovitosl! uspokoJem sve poh!edavk~ bez 
ohledu na její služebnost. Jinak nemělo by postoupem prednosh pro 
věřitele ceny a výklad, jejž mu dává dovolací rekurs, nebylo by lze srov-
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nati s obyčeji poctivého styku. Podle povahy věci bylo účelem knihovně 
poznamenaného zákazu zcizení, by bylo zabezpečeno právo Anny F-ové, 
jímž může ovšem volně nakládati. Ale tento zákaz, jenž vyhovuje sice 
podmínkám § 364 c) obč. zák. a platí jinak proti třetím osobám i při 
exekučním zcizení (viz rozhodnutí čís. 7617, 8544 sb. n. s.), nemůže 
v tomto případě býti uplatňován proti vymáhajícímu věřiteli, jehož po
hledávka podle knihovního stavu předchází se souhlasem Anny F-ové 
před jejím právem na doživotní požívání zavazené nemovitosti, tak jako 
by mu již od původu byla předcházela. 

čis. 11055. 

Povinnost dráhy učiniti tam, kde to vyžaduje bezpečnost obecenstva 
a majetku, i taková bezpečnostní opatřeni, jež ji nebyla nařízena správ-' 
nimi úřady, předpokládá, že bezpečnostni opatření nedostačují ani ten
kráte, když osoby, jež utrpěly škodu, použily se své strany veškeré 
opatrnosti, již lze na nich podle § 1297 obč. zák. požadovati. 

Nejde o zaviněni dráhy, neslyšel-li řidič auta předzváněnl pří spou
štění závor nejmodernějšího druhu, jež by byl slyšel, kdyby byl jel 
zvolna a počínal si tak opatrně, jak vyžadovala situace. 

(Rozh. ze dne 3. října 1931, Rv I 1084/30.) 
f 

'Žalobcovo auto bylo, přejíždějíc trať, zachyceno spouštěnými zá
vorami a poškozeno. Žalobní 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. D ů vod y: 
Soud nabyl přesvědčení, že železniční správa hrubou neopatrností za
vinila úraz, který se přihodil žalobci, neboť: 1. při dnešní rychlé dopravě 
musí počítati s tím, že po silně používané silnici jezdí vozidla nejen 
rychlá, nýbrž i hlučící a uzavřená, v nichž již proto lze přeslechnouti 
předzvánění, které před spadáním závor 2 až 3 vteřiny ustane' 2. musí 
počítati s povětrnostními poměry, které právě tak jako hlukdt motoru 
mohou způsobiti i u jiných vozidel přeslechnutí zvonění' 3. používá 
sice nejmodernějších zábran, ale přes to mají zábrany tu' vadu že se 
uzavírání břeven děje při dlouhém drálovodu značnou rychlostí: 4. za 
této sitUace neučinila zvláštní opatření. by vozidla v dostatečné vzdá
lenosti byla upozorněna na přejezd, kde se spouštějí závory z daleka 
takže třeba vždy vzhledem k možnosti přeslechnutí při jízdě před zá: 
branami zastaviti a vyčkati, zda snad nepředzváni. Neučinila toto opa
tření, ač blízkost strážního domku svádí pasanty k úsudku že nehrozí 
nebezpečí, poněvadž závory jsou patrně obsluhovány ;e strážního 
domku ': ~e, králce řečeno, netřeba se obávati. že jim je někdo pustí 
z r:ena.dam na. ~Iayu. Žalovaná strana, šetříc již pozornosti, s níž jest 
ll. cJoveka obycemych schopností počítati, musila si uvědomiti, že za 
situace ad 1.-4. uvedené jest velmi pravděpodobná možnost poškození 
pasantů (§ 1297 obl'. zák.). Žalovaná strana však toho nedbala a v tom 
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jest její hrubá nedbalost. Žalovanou stranu nevyviňuje poukaz na ná
věští upevněné na zábranách, upozorňující na předzvánění, neboť jest 
na prvý pohled patrno, že to jest opatření na frekventované silnici, kde 
jezdí automobily, nedostatečné, a že v konkrétním případě mělo býti 
učiněno takové opatření, by bylo v souladu s povinností železnice šetřiti 
dokonce zvýšené pozornosti v § 1299 obč. zák. jí uložené. Zábrany ne
jsou proto, by z nich prýštila možnost poškození, nýbrž by varovaly 
před možným poškozením vstupem na trať. Nevyhovúje-li mechanismus 
závor plně tomu, nemá cenu, neboť za této situace jest lépe vůbec pře
jezd nijak nechrániti a nechati zodpovědnost čistě pasantům tak, jak 
tomu jest na př. v Americe neb v některých severských státech. Okol
nost, že snad zvláštní opatření nebylo nadřízenými úřady nařízeno, ne
múže vyviňovati, ana opatrnost v konkrétním případě kázala jíli nad 
toto nařízení. Jest posléze nesprávné tvrzení, že zavinil úraz neopatrnou 
jízdou šofér. Jeť prokázáno, že v autu předzvánění slyšeti nebylo, proto 
nemusel šofér, maje cestu volnou, zastaviti před závorami. Ale nemusel 
ani jízdu zmírňovati, poněvadž za místní situace nemohl předpokládati, 
že půjdou závory najednou dolů, a nejde o křižovatku ve smyslu min. 
nař. z roku 1908, čís. 81 ř. zák. Nabyl tudíž soud přesvědčení, že vina, 
a to hrubá nedbalost, železniční správy byla jedinou podmínkou škody 
stihnuvM žalující stranu a proto uznal právem, jak uvedeno. O d v o -
1 a c í s o u d uznal žalobní nárok důvodem po právu jen polovicí. D ů -
vod y: Odvolací soud nesdílí názor prvého soudu, že jest žalobní nárok 
co do důvodu zcela po právu. První soud přehlíží, že i lidé a vozidla, 
používající přejezdu dráhy. llodléhají llředpisu § 1297 obč. zák., neboť 
každv. kdo přechází železniční přejezd, ví a musí věděti. že se závory 

, spouštějí, poněvadž jezdí po koleji vlaky. Musí tedy počítati s tím, ze 
každý okamžik mohou býti závory spuštěny a musí si při přechodu ko
lejí počínati velmi opatrně. Ještě ve vyšším stupni platí to o řidiči auto
mobilu, an podle všeobecných zkušeností mus( věděti. že na přejezdech 
hrozí přímo nebezpečí býti sevřenu mezi náhle spuštěnými zábl:anami. 
Proto káže obyčejná opatrnost, tím více i opatrnost řidičova podle 
.§ 1299 obč. zák., by přes přejezdy jezdil zvolna, na všechny stranv 
se rozhlížel a věnoval trati největší pozornost. Jen tak může postříci 
sluchem předzvánění a zvukem pozvolný pohyb břeven závorových, 
uváděných v pohyb drátovodem. Jede-li řidič přes přejezd rychle,může 
se ovšem státi, že pro rachot rychle pracujícího motoru přeslechne před
zvánění a že dorazí do pro~toru železničního tělesa právě v okamžiku, 
.kdy dopadají břevna závor. Tím spíše bylo v souzeném případě na místě. 
by řidič (žalobce) jel volně a opatrně, poněvadž auto, jak první soud 
zjistil, mělo předek úplně zakrytý (zasklený), čímž nebezpečí přeslech
nutí předzváněnI bylo stupňováno. Řidič musí ze zaskleného předku, 
zvláště na místě tak nebezpečném, jako jest přejezd dráhy, vyhlédnouti 
ven a sluchem i zrakem sledovati události na trati zvláště, an motor 
v zaskleném úkrytu silně h11lčí a tím oslabuje spolehlivé slyšení. Opa
trností těchto žalobce, šofér, nešetřil, a jest tu tudíž zavinění i jeho, 
a to rovným dílem se stranou žalovanou (§ 1304 obč. zák.). Pokud se 
týče zavinění žalované strany, souhlasí odvolací soud až na to, že shle
dal jen poloviční její zavinění, se správným a výstižným odůvodněním 
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prvního soudu')'c,němuž se připojuje, a pOdotýká, ~e, i kdy~ zábrany 
byly nejmoderneJslh,o 1j'pu', pr~c~ m ,c0l!creto n~ p~eJezdu ~llne fre~ven
tované silnice, na nemz doslo JIZ opetne k uzavrem povozu mezI zabra
nami a na nějž z místa, kde se závory spouštějí, není vůbec viděti, nijak 
nepostačují a zavinění žalované strany spočívá i v tom, že neučinila tam 
lepší a bezpečnější opatření, než jen opatření mechanické, ačkoli vedle 
přejezdu jest strážní domek. 

Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaného a neuznal žalobní 
nárok důvodem po právu, dovolánížalo~ovo poukázal na toto roz
hodnutí. 

Důvody: 

Dovolání žalovaného, opřené o dovolací dítvod čís. 4 § 503 c. ř. S., 

jest oprávněno. Podle ustanovení § 17 želez. provoz. řádu čís. 1/52 
ř. zák. mají dráhy používati prostředkít poskytnutých zkušeností a vě
dou, pokud jsou s hospodářským účelem podniku v rozumném poměru, 
by se nehodám zabránilo a jim předešlo. Podle ustanovení §§ 1297 a 
1299 obč. zák. jsou dráhy povinny v případech, kde toho vyžaduje bez
pečnost obecenstva a majetku, učiniti i taková bezpečnostní opatření, 
jež jim úřady správními nebyla nařízena. Tuto povinnost mají dráhy 
ovšem jen tehdy, když bezpečnostní opatření na základě všeobecných 
zkušeností ·nařízená a provedená v jednotlivém případě nedostačuií ani 
tenkráte, když osoby, jež škodu utrpěly, použily se své strany veŠkeré 
opatrnosti, kterou lze na nich podle § 1297 obč. zák. požadovati. Ža
lobce opřel nárok na náhradu škody v žalobě o tvrzení, že mu škoda 
byla zpítsobena nesprávnou obsluhou a vadností mechanismu závor, 
a za řízení o tvrzení, že šlo o hrubé zavinění žalované dráhy, záležející 
v tom, že nechává spouštěti závory na vzdálenost 1050 m od strážního 
domku čís. 297, ačkoliv by se tak mělo díti od strážního domku čís. 298, 
stojícího u přejezdu a že u přejezdu nezřídila výstražné opatření, upo
zorňující na zvýšenou opatrnost. Nižšími soudy bylo zjištěno, že zaří
zení zábran na přejezdu nebylo v kritické době vadné a že nařízení io 
je nejmodernějšího druhu značky "Liberta«, že při spouštění zábran 
pracuje nejprve předzváněcí zařízení po dobu asi 30 vteřin, že na to 
zítstávají obě břevna chvíli v klidu a po té době při dalším předzvánění 
klesají stejnoměrně dolít a Že tomu tak bylo i v kritické době. Z toho 
plyne, že zařízení zábran dostačuje, by bylo zabráněno nehodám a bylo 
by zabránilo nehodě, jež zavdala podnět k tomuto sporu, kayby řidič 
auta byl jel zvolna a kdyby si byl počínal tak opatrně, jak to situace 
vyžadovala. Tomu tak nebylo, neboť řidič auta seděl na ieho předku, 
který jest úplně zakrvtý (zasklený), takže odtud předzvánění nebylo 
slyšeti, a auto, přejíždějíc dráhu, jelo rychlostí kolem 30 km za hodinu. 
Nejde prolo o zavinění dráhy. že řidič auta neslyšel zvon, varující před 
vstupem na koleje. Zavinění dráhy nespočívá ani v tom, že závory jsou 
spouštěny od strážního domku čís. 297, nikoliv od strážního domku 
čís. 298, poněvadž toto zařízení lze považovati za postačující zabrániti 
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nehodám, pokud řidič aut,:, jak, tomu bylo v !"o~zeném .případě, nejed,e 
příliš značnou rychlostí pres preJezd a nepocma SI I J1n~k neopatrne. 
Poněvadž zavinění dráhy na úrazu žalobce nebylo prokázano, ?ylo do
volání žalovaného eráru vyhověti, a dovolání žalobcovo poukazal! na 
toto rozhodnutí. 

čís. 11056, 

Dekret podle § 10 adv. řádu nenahrazuje listinnou plnou moc podle 
§ 30, prvý odstavec, c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 3. října 1931, Rv I 1288/30.) 

An zastupování žalobkyně nechtěl dobrovolně převzíti ,žádný advok~t, 
byl jí podle § 10 adv. řádu ust~noven zástupc~111 advokat n,r~ !<. Vyn
zuje dovolání žalobkyně, podane pr. I,(-en;, ,:ral!l ~ e J v y ~ S I S o ~ d 
spisy s příkazem by byly doplneny pnpoJemm pIne moCi zastupce za
lobkyně J'ežto dekret Dodle § 10 adv. řádu nenahrazuje listinnou plnou , , , 
moc podle § 30, prvý odstavec, c. r. s. 

čís. 11057. 

Pojišťovací smlouva. . 
§ 75 poj. zák. ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák. dosud neplati. 
POjistné místo může býti (podle pojišťovacích podmínek) podstatou 

smlonvy v tom smysln, že pojištěním jsou kryty výluč?ě jen škodY,Jimiž 
byly pojistné věci postiženy v místnosti, uvedené v navrhu a v POJIstce. 

(Rozh. ze dne 3. října 1931, Rv I 1304/30.) 

Žalující firma pojistila u žalované pojišťovny zboží .~r.ot~ požáru~ 
V době uzavření pojišť ovací smlC!,uvy bylo zboží ve ?~I:dlSl! ~alobk)'?~ 
v Libni liorní nádraží. Žalobkvne prodala toto skladlste a umlstrla cast 
zboží ~e skladišti paroplavební. společnosti v liolešo,:icích, kde čás! 
zboží shořela. Žalobu o zaplacení pojistného pro ce s n I .s o udp ~ v e 
s t o I i ce zamítl. Dít v od y: Podle,S 6 ods!. (I) pOJ1s!. podmmek 
ručí pojišťovna za pužárnf Škodu utrpěnou na pojiŠt~.~ý:h, věcec~ jel! 
na místě jež jest označeno v pojistce jako místo pOJlstem. Ponevadz 
požár ve' vlastnín; skladišti žalobkyně. na stá!,ním ná,draží y Lib!,i }ůbec 
nenastal není predpokladu pro povmnost zalovane k nahrade skody. 
Poukazu'je-li žalobkyně k § 75 poji.šf. zák. ze dne 23. prosince J,917; 
čís. 50 I ř. zák., přehlíží, že ustanovení tohoto § vzhledem k nanzem 
čís 652 z roku 1919 dosu" nenabvlo účinnosti a jest proto zcela neroz
hodné v souzeném případě, zda pojišťovací risiko pojišťovny přemístě
ním zásob do jiného skladiště se zmenšilo čili nic a rovněž zda platil~ 
žalobkyně i po přemístění dále pojišťovací premie, k čemuž, ostatn~ 
dle smlouvy pojišťovací byla zavázána po dobu deseti let a mela take 



- Čís. 11057-
1164 

v době požáru ještě část svých zásob ve svém původním skladišti, takže 
její pojistný zájem nepominul. Bylo proto věcí žalobkyně oznámiti ihned 
žalované přemístění zásob do jiného skladiště a ujednati s ní pojištění 
zásob v novém skladišti. Žalobkyně nemůže se právem dovolávati ani 
obdoby § 6 čís. (2) pojist. podmínek, neboť toto výjimečné ustanovení 
týká se jen domácího nářadí bytového, jež platí za pojištěné za stěho
vání se ze starého bytu do nového, ovšem předpokládajíc, že ve třiceti 
dnech od počátku stěhování bude pojišťovně učiněno oznámení. Ozná
mení o přemístění, opozděně učiněné, jest bezvýznamné a neomlouvá 
je ani zavinění úředníka žalobkyně, za něž neSe sama následky. Z toho 
že po oznámení požáru pojišťovna pojistku nezrušila, nelze vyvozovati 
nic ve smyslu přání žalobkyně a jsou také bezvýznamné dohady žalob
kyně, že, kdyby byla včas změnu skladiště oznámila, nebvlaby po
jišťovna zrušila pojistku. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. D ů vod y: Pokud jde o výtku nesprávného právního posouzení 
věci, snaží se žalující strana dolíčiti, že podle zásad dobré víry a pocti
,vosli obchodní, jakož i účelu poji.Štění a v důsledku toho i zájmu na 
-pojištění šlo o pojištění jejího kdekoli se nalézajícího zboží, udání místa 
pojistného (Versicherungsort: "Lieben Staatsbahnhof«) mělo jen účel 
informativní, nikoli individua1isační, že to bylo jen accidentale, a nikoli 
essentiale negotii. Tento názor podpírá odvolatelka poukazem k tomu 
že pojištěno bylo i zboží volně uskladněné, že bylo úmyslem stran opa: 
třiti pojistníku ochranu proti shoření zboží vůbec, takže umístnění se 
stalo lhostejným, to tím spíše, ano nebylo ani zamýšleno ani způsobeno 
zvýšení nebezpečí pojistného risika. Ale žalující strana, ač podle do
slovu pojistky pojištěny měly býti »die unten bezeichneten Oegen
sti:inde« a v podmínkách se mluví o versicherte Sachen a o »Inbegrit 
von Sachen«, přehlíží, že pojišťovací smlouva byla uzavřena "nach 
Massgabe der in derselben gedrucklen und geschriebenen allgemeinen 
und besonderen Versicherungsbedingungen«. Jde o právní jednání, jemuž 
podkladem byla smlouva a její modality, smlouva, jež podle čl. 1 obch. 
zák. jest prvním a základním zákonem jednání. A podle této smlouvy Ve 
všeobecných pojišťovacích podmínkách čl. 6, pojednávajícím o "Raum-
1iche Oeltung der Versicherung« mluví se o tom, že pojišťovatelka ručí 
jen za škodu, která stihla pojištěnou věc na místě vyznačeném ve 
smlouvě nebo v jejím dodatku, a vysvětluje Se slovem ,,versicherungs
lokalitiit<{ v záyorce uvedeném, že tu nejde o geografické místo (Ort) 
nýbrž o určitou místnost. Že tomu tak, vysvítá i z toho, že se v tí-etírr: 
odstavci čl. 6 stanoví, že ke změně místní platnosti (tedy platnosti 
sml01!vy pojišťovací) )est třeba zvláštního ujednání, a ve shodě s tím 
mluvl odstavec prvm zase právě o dodatku k pojišťovací polici. lest 
to přirozené, any nebezpečenské okolnosti mohou při různých skladištích 
vzhledem k jejich rúznosti býti velmi rozmanité, a musí býti pojišťo
vateli usnadněno, by Se včasným uvědoměním o změně místnosti a tím 
i o 'Zvýšení nebezpečí (risika) mohl rozhodnouti, zda chce pokračovati 
Ve smluvním spojení třeba uzavřením nového ujednání nebo dosavadní 
,smlouvu stornovati (čl. 10 podmínek). Zejména nelze povšechně tvrditi 
,že zděné a hlídané skladiště paroplavební společnosti v Holešovicích 
'za všech okolností muselo znamenati zmenšení, nikoli zvětšení pojist-
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,ného risika již proto ne že jak se zdá, bylo určeno k živnostenskému 
,uskladňová~í zboží i jin~cb' deponentú a tedy přístupnější než skladiště 
.,vlastní. A to tím spíše, ana žalující strana sama přiznává, že své po
vinnosti, oznámiti dříve přesídlení, nevyhověla jen nedopatřením úřed
níka tím pověřeného, neboť, chce-li se s jedné strany odvolával! na 
dobrou víru a poctivost pojišťovny jako svého smluvníka, musí s druhé 
strany sama stejně ručiti za péči řádného obchodníka (čl. 282, 343, 344 
atd. obch. zák) a tudíž také odpovídati za své lidi (čl. 1 obch. zák. 
a § 1315 obč. zák). Vzhledem k tomu, že si smluvní strany učinily 
smlouvu základem svého poměru, že tedy jeho základem byla a musela 
býti srovnalá vúle stran vyjádřená pojišťovací smlouvou a podmínkami, 
<ldpadla - jak řečeno - nutnost, zabývati Se tím, co si žalohkyně 
sama myslila totiž, že se smlouva vztabovati měla na zboží žalobkyně, 
kdekoliv v P~aze se nalézající, a co jest snad zvyklostí, jež vzhledem 
ke smlouvě jest až druhořadým pramenem práv stran (čl. 1 obch. zák). 
Vzhledem k této pevné základně odpadá i potřeba zabývati se 'úvahami 
o posuzování věci podle § 75 poj, zák. ze dne 23, prosince 1917, čís. 501 
ř. zák. a o jeho formální Dlatnosti, stranou žalující v pochybnost brané, 
nehledíc ani k tomu, že by to bylo obdobné užívání zákona, vyloučené 
v souzeném případě zřejmým protikladem odst. (2) a odst.. (1) a (3) 
článku 6 poj. podmínek. Odvolávati se na rozhodnutí čís, 7790 sb. n. s.' 
není na místě, poněvadž tam šlo o pojištění firmy, - jak výslovně kon' 
statují dúvody nejvyššího soudu - v její vlastnosti jako majitelky to
várny, kdežto tu jde o pojištění věcí na určitém místě Se nalézajících, 
tedy věcí za určitého předpokladu, který jednostranně měniti žalující 
strana oprávněna nebyla (čl. 6 odst. 1 a 3 poj. podm., §§ 861 a násl. 
obč. zák.). Ani zájem na pojištění nelze posuzovati jednostranně jen 
~e stanoviska žalobkyně. Žalovaná múže právem namítati, že měla zá
jem ten pokud zachovány byly podmínky pojistné smlou'lY se strany 
;druhé, že však pro ni pominul, když druhá strana podmínek těch ne
.dbala, třeba že měla premii až do konce pojišťovacího období zaplacenu 
(§ 69 poj. zák). Ani z ustanovení § 32 zák. poj. nemúže žalobkyně pro 
sebe dovozovati práva, poněvadž je tu zavinění žalující strany na ne
dodržení podmínek (čl. 6 a 10 poj. podm.), jak bylo již shora dovoděno 
.(§ 32 (2) poj. zák.). 

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

Důvody: 

Liché jsou výtky jež činí dovolání napadenému rozsudku s hlediska 
dovolacího dúvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. Právní poměr stran jest upraven 
,pojistkou čís. 2,003.625, v~danou podle poji~fovacího ,návrhu, ze dne 
·16. Června 1923. RozhodUje proto obsah POjIstky a vseobecnych po
jišťov~cích ~odmínek, tv?řj,cíc}1 j~jí podsjatn.ou, s01!čás~, Podle pojistky 
,Jest vsak m I st e m pOJ I sté nI" Llben-statm nadrazl«, mkohv "kte
rékoliv místo v Praze«, a pře d m ě tem poj i š t ě ní iest zboží "ve 
vlastním skladišti na státním nádraží«, a nikoliv zboží ve skladišti paro
-plavební společnosti v Holešovicích, a jest proto bez významu, jak zá-



- čís. 11057 -
1166 

soby ve skla9išti v Libni byly ulož,eny, pok~~ se týč:, že č~st jich ,,~yla 
uložena volne (lm Frelen). Stanovl-I! cl. 6 CIS. I vseobecnych pOJlsfo
vacích podmínek, že pojišfovatel ručí jen za škodu, jíž byla pojštěná 
věc postižena n a mís t ě u V e den é m v poj i st cen e b o v d o
d a t k u k n í, jsou tím zřejmě vyloučeny veškeré škody, které postihly 
věc n a mís t ě j i n é m, a právem proto dospěly nižší soudy k úsudku, 

. že nebyly pojištěním kryty věci, jež byly ohněm poškozeny ve skladišti 
v Holešovicích. Plyne to nade vši pochybnost zejména i z toho, že 
ve článku 6 čís. I všeobecných pojišťovacích podmínek jest v závorce 
dodáno slovo >>VersicherungslokaIWih, z čehož zřejmě plyne, že místem 
pojištění nebyla míněna oblast města Prahy, nýbrž vlastní skladiště ža
lobkyně na nádraží v Libni, ale plyne to také nepochybně z ustanovení 
čl. 6 čís. 3 všeob. pojiš!'. podmínek, že, má-li místní platnost pojištění 
býti dále rozšířena nebo změněna, jest k tomu zapotřebí zvláštního 
ujednání, při čemž sek dovolacím vývodům podotýká, že výjimečná 
ustanovení bodu čís. 2 čl. 6 v.šeob. poj. podm. platí jen pro pojištění 
domácího nábytku, o něž tu nejde, a že obdobné použití těchto ustano
vení na jiné případy, zejména tedy i na souzený případ jest vyloučeno, 
ana jejich platnost byla smluvně omezena právě jen na pojištění domá
cího nábytku. Bylo-li však ujednáno, že další rozšíření nebo změna 
místní platnosti pojištění vyžadují zvláštního ujednání, jest z toho pa
trno, že pojišťovna si pro tyto případy vyhradila plnou volnost, z čehož 
vyplývá, že pro rozhodnutí této právní rozepře nemá důležitost okolnost, 
zda bylo snad skladiště v Holešovicích bezpečnější než skladiště v ·Libni. 
Lze připustiti, že udání pojistného místa může po případě míti jen vý
znam informativní, ale v souzeném případě tomu podle toho, co uve
deno, tak nebylo, naopak bylo, jak dolíčeno, v souzeném případě po
jis~né místo podstatou smlouvy (essentiale negotii) v tom smyslu, že 
pOjištěním byly kryty výlučně jen škody, jimiž byly pojištěné věci po
stiženy ve skladišti uvedeném v návrhu a v pojistce, t. j. ve vlastním 
skladišti žalující firmy v Libni, státní nádraží. Posoudily tudíž nižší 
soudy věc bez právního omylu. Dovolání pro opačný názor neprávem 
Se odvolává na ustanovení § 75 zákona o pojišťovací smlouvě ze dne 
23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák., jenž dosud neplatí, a pokud dovo
lání tvrdí opak, stačí je odkázati na zdejší rozhodnutí 'uveřejněné ve 
sb. n. s. pod čís. 8279, kde bylo vysloveno a blíže odůvodněno, že vládní 
nařízení ze dne 9. prosince 1919, čís. 652 sb. z. a n. má moc zákona. 
Vedlejším jest, zda měla žalobkyně ohledně věcí uložených ve skladišti 
v Holešovicích zájem na pojištění. Žalovaná pojišťovna neodmítá plnění 
proto, že žalobkyně tento zájem neměla, a, měla-li žalobkyně onen 
zájem, což jí nikdo neodpírá, měla se zachovat podle čl. 6 Č. 3 všeob. 
pojišť. podmínek. Dovolání se neprávem odvolává na ustanovení čl. 10 
všeobecných pojišfovacích podmínek, pokUd se týče § 32 zákona o po
jišťovací smlouvě, jelikož nejde o porušení oznamovací povinnosti, o niž 
by se dalo mluviti jen v případě § 6 čís. 2 všeob. pojišf. podmínek, 
o který nejde, nýbrž o smluvní omezení pojišťovatelčina ručení na věci 
jsoucí na určitém místě ve smlouvě výslovně označeném. Tvrdí-li ža~ 
lobkyně ještě v odvolání, že vůle stran od počátku chtěla zahrnouti 
v pojištění zboží z pražského skladu kdekoliv jsoucí, přezírá, že to niž-
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šími soudy nebylo zjištěno a ~e i}mi naopak, a to, jak ~olíčeno" správně 
bylo usouzeno. že se srovnala vule stran vztahovala len k mlstu uve
denému v náJrhu a v pojistce, a pokud dovolání odkazuje k zásadám 
dobré víry, nebyla, ani tato nijak }oruše~a, a z~jmél1:a, ,nelze poruš:n~ 
této zásady spatrovati v tom, ze se zalovana PO]ISt ovna dovolava 
smlouvy jež se zejména v ustanoveních čl. 6 všeob. pojišť. podmínek, 
dobrým 'mravů~ nepříčí. Opětně se zdůrazňuje, že případné snížení 
risika uložením zásob ve skladišti v Holešovicích pozbývá významu, 
jakmile si pojišťovna zvláštnín; ustanovenír;: (č~. 6 ,~ís. 3 ~~,eob; poj. 
podm.) vyhradila plnou smluvlll volnost v pnpade dalslho rOZSlrelll nebo 
změny místní platnosti pojištění. Že odvolání se na zdejší rozhodnutí 
uveřejněné ve sb. n. s. pod čís. 7790 není na místě, zdůraznil správně 
již odvolací soud. Ustanovení §§ 63 a 67 zákona o pojišťovací smlouvě 
vůbec nepřicházejí v úvahu, neboť nejde o zánik pojišťovací smlouvy, 
protože pominul zájem na pojištění zcizením pojištěné věci, nýbrž o to, 
,že škody, jež se nepřih?9i~y na místě smlouvou přesně \T)'značeném, 
podle smlouvy nebyly po]isteny. 

čís. 11058. 

Nárok rodičí't proti dětem na poskytováni výživy (§ 154 obč. zák.) 
nezávisí na tom, zda si snad rodiče nouzi sami zavinili, ani na tom, zda 
jsou hodni zaopatřeni. 

! matka nemanželského dítěte, upadnuvši v nouzi, jest oprávněna 
požadovati od dítěte slušnou výživu, jež se řidí hospodářskou mohouc
nosti dítěte. 

(Rozh. ze dne 3. října 1931, Rv I 1549/30.) 

Žalobkyně domáhala se na svém nemanželském synovi placení vý
živného z důvodu § 154 obč. zák. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
uznal podle žaloby a uvedl v otázkách, o něž tu jde, v d ů vod ech: 
Podle § 154 obč. zák., upadnou-li rodiče v nouzi, jsou děti jejich povinny 
slušně je opatřovati; k tomu opatření náleží výživa rodičů. Tato vyži
.vovací povinnost stihá i dítky nemanželské (rozh. sb. čís. 6142). § 154 
obč. zák. nečiní rozdílu mezi dítka mi manželskými a nemanželskými. 
Pokud jde'o námitku žalovaného, že se žalobkyně svojí vlastni vinou při
pravila o nárok na výživu tím, že se slala nehodnou proti žalovanému, 
by ji tento dále živil, 'hení v ustanovení § 154 obč. zák. zmínky. o tom, 
zda a kdy rodiče ,zejména v případě své nehodnosti pozbývají toho 
nároku proti dětem. Žalovaný proto i pro pří pad tvrzeného zlého zachá
zení žalobkyně s ním, nemůže býti zproštěn zákonné povinnosti, opíra
jící se o přesné ustanovení ~ 154 obč. zák. (viz rozh. sb. n. s. čís. 5865). 
O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil mimo jiné z těchto 
d ů vod ů: Námitku žalovaného. že nemanželské dítě nemá povinnost 
k výživě nuzných rodičů'; že ustánovení § 154 cibč. zák. platí výhradně 
pro manželské děti, nelze uznati za správnou obledně matky neman~el
ského dítěte, neboť právě občanský zákon zachovává u nemanželskych 
dětí všechna práva proti matce a proti její rodině (§§ 754, 155 d 166 
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obč. zák.) čemuž odpovídají i vzájemné povinnosti dětí. Tvrzení odvo
latelovo Že žalobkyně zanedbala jako matka jeho výchovu, nemá vý
znam p;o odepření nároku, plynoucího jí z § 154 obč. zák. 

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

Důvody: 

Nejvyšší soud souhlasí s názorem soudů nižších stolic, že prá~o 
rodičů proti dětem na poskytování výživy podle § 154 obč. zák. neza
visí na tom, zdali si snad rodiče nouzi sami zavinili, ani na tom, zda 
jsou zaopatření hodni, neboť zákon to nestanoví a požaduje jen, že 
rodiče upadli v nouzi. Nemanželské děti mají proti nemanželské matce 
téměř táž práva jako děti manželské (§§ 754,763, 795, 1220, 1231 obč. 
zák.), nemanželské matce naproti tomu přísluší zákonné právo dědické 
ke jmění nemanželského dítěte (§ 756 obč. zák.), a nemůže býti proto 
pochybnosti o tom, že také matka nemanželského dítěte, upadne-li 
v nouzi, jest oprávněna požadovati od dítěte slušnou výživu, jež se řídí 
hospodářskou mohoucností dítěte. Dovolání jest však oprávněno, pokud 
s hlediska dovolacího důvodu podle čís. 2 ~ 503 c. ř. s. uplatňuje výtku 
neúplnosti odvolacího řízení pro nepřipuštění důkazu vkladní knížkou 
Hospodářské záložny a výslechem stran o tom, že žalobkyně má u zá
ložny vklad 15.000 Kč. Okolnost tato jest s hlediska § 154 obč. zák. 
závažná. 

čís. 11059. 

Podpis notáře na dovoláni nenahrazuje podpis advokáta (§ 506 
čís. 4 c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 3. října 1931, Rv I l65l/G 1.) 

Ve sporu proti úpadkové podstatě zastoupené notářem jako správ
~em úpadkové podstaty podepsal notář dovolání žalované. 

N e j v y Š š í s o u d vrátil spisy s poukazem, by bylo podle § § 84, 
85 c. ř. s. a § 89 jedno ř. učiněno opatření, by dovolání bylo po rozumu 
,§ 506 čís. 4 C. ř. s. opatřeno podpisem advokáta, vykázaného řádnou 
plnou mocí, neboť podpis notáře nenahrazuje podpis ",dvokátův. 

čís. 11060. 

Pokud jest přípustná určovací část žaloby, jež jest pouhým úvodem 
žaloby o plněni. 

Ujednáním nájemní (pachtovní) smlouvy nemůže se rušítel cizích 
věcných práv sprostiti ze závazků, jež vznikají věcně oprávněnému proti 
němu z jeho nedovolených zásahů do věcného práva. 

,~.'.'.".!, :"1 
k_' 
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Pravou vůli zůstavitelovu lze zjistiti i jinými průvody než listinou. 
Nejde-Ii o věc správy mezi spoluvlastniky, nýbrž o odčinění zásahu 

třeti osoby do spoluvlastnictvi, jest přípustným pořad práva. 
Není třeba žaloby všech spoluvlastnlků, jde-Ii o zásah proti inte

gritě spoluvlastnického práva k ideálnímu podllu společné věci. 

(Rozh. ze dne 3. října 1931, Rv II 544/31, R II 237/31.) 

Dům ve StrážniCi, o nějž tu jde, náležel jednou čtvrtino~ žal?bkyni 
Boženě O-ové jednou čtvrtinou žalobkyni štěpánce O-ove a Jednou 
polovinou žal~vanému, jemuž příslušelo ke ,č,tvrtiI.1ám ž~lo?kyú podle 
'odevzdacl listiny užívací právo. Pozemky, o nez tu Jde, nalezely Jednou 
polovinou žalo?,kynj štěpánce ~-ové a jedn?u p~lovmou Josefu K-ov!. 
Žalovanému pnsluselo podle teze odevzdacl hstmy 1 ~k t~mto po!em
kům užívací právo. Žalobou, o niž tu jde, domá,haly se zalobkyne na 
žalovaném by bylo uznáno právem že žalobkvne jsou spoluvlastmceml 
domku ve' Strážnici, každá z nich ;deel~l čtvrtipou, ž.e. ž~lobkyně ště
pánka O-ová jest spoluvlastnicí poz.emku l~eelm ~OIOV!Cl, ze, toto ~po}\l: 
vlastnictví žalobkyň jest omezeno Jen sluzebnosh dozlvotne~o UZlvam 
'žalovaného, že mu tudíž nepřísluší p!,á,:"o rozšit?vati, tut? sluzebn~~t na 
služebnost požívání, a že mu proto zeJmena nepnslusl pravo prona]lmah 
dům a propachtovati pozemky na jiné osoby, že žalovaný .J,est ~ovlI.1e~ 
zdržeti se pro příště tohoto rozšiřování služebnosh, ods!ramh ,do ctrnact! 
dnů dosavadního nájemce z domu a zrušiti pachtovm pomer ohledne 
pozemků do tří měsíců. Pro c e sní s o n d ,P r v é ~ t ? I j c e u~nal 
,podle žaloby. O d vol a c í s o u d n,:,:"yhovel, odvolam :alovane!,o, 
pokud uplatňovalo zmatek podle § 477 C1S. 6 c: r. s., vXh~v.el ,mu, vsak 
potud, že zamítl žalobní žádost, P?!~d Se ~0t?ahal.a z)lstem; ~e z~lob
J'yně json vlastnicemi dom? ye Strazmcl, kazda z meh l?eelm ct~rhnou, 
žalobkyně Štěpánka ,O-ova Jest spoluvlastmn .l'0zemk;t l?eelm polo
vinou, jakož i že žalovaný jest pO}hlen odstra~lh d,o čtrnac~ dnu d~: 
savadního nájemce z domu a zruslh paehtovm pomer ohledne pozemku 
do tří měsíců dále vyhověl odvolání potud, že zrušil napadený rozsud~k 
w ostatní čásÚ a vrátil věc procesnímu soudu prvé stolice, by, vyčkaje 
pravomoc! znovu jednal a rozhodl. D ů vod y: NepřípustI.1ost po
řadu práv'a namítal.'žalova~ý již v prvé stolici a nap~deny ro~su: 
dek také o ní rozhodl ovsem nepravem, mkohv v nalezu, nybrz 
jen v důvodech. NevyllOvěl ?ámitce. ~ to pr~v7m~ . ~ odův~dn.ění 
svého stanoviska v tomto smeru uvadl odvolam, ze zalovany Jest 
spoluvl~stníkem nemovitosti, kte . .r.oužto jeho vlast~ost n,elze, prý d§
liti od Jeho vlastnosh pko pozlvatele nemovltosl!, takze, zalob,kyne, 
jež se žalovaným mají stejný podíl, musí se, nes~uhl~sl-h s, ukony 
žalovaného ohledně nemgvitostí, po r.ozvmu § 8~5 obe. z~k. ?~brat,lh na 
nesporného soudce. Lec to neobstoj!. Žalobkyne se domahaJl vyroku, 
·že žalovanému nepřísluší k nemovitosti požívání, jež si osobuje, nýb!ž 
jen užívání. A v tomto sporu jde jen o tuto otázku, nikoliv o jinou, Z~ 
žalovaný jest i spoluvlastníkem nemovitosti, stěžuje sice poněkud pravlll 

Civiln! rozhodnutí xm. , N 
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situaci ale nemění ani podklad, ani podstatu rozepře. Podle toho nejde 
" věc, 'jež má něco společného s ustanovením § 835. obč. zák., tákže 
není pochybnosti ani o tom, že rozhodnutí o této věci patří výlučně na 
pořad práva. Ve věci samé uplatňuje odvolání, že bylo provésti důkazy 
o tom, co dle místních a časových poměrů znamenalo slovo »užívání" 
na Strážnicku v roce 1910, a o tom, že nemovitosti byly vždy pronajatv 
(propachtovány) a že bylo úmyslem Kateřiny R-ové, by odkazem i pro 
odvolatele zachovala možnost tohoto propachtování i nadále. »Užívání« 
o něž tu jde, bylo odvolateli přiznáno poslední vůlí jeho manželky jak~ 
odkaz v roce 1910 ve Strážnici. Podle § 665 obč. zák. jest i při odkazech 
chápati slova v jich obvyklém významu, leč že by bylo dokázáno, že si 
zůstavitel navykl s určitým výrazem spojovati zvláštní smysl; neho že 
by jinak odkaz neměl účinku. Dále praví § 504 obč. zák.; že se výkon 
osobních služebností, není-li jinak ujednáno, určuje podle těchto zásad: 
Služebnost užívání spočívá v tom, že někdo jest oprávněn užívati cizí 
věci jen pro svou potřebu, neporušuje podstatu. Ve světle těchto usta
novení jest tvrzení odvolatelovo o obvyklém významu slova »užívání« 
a.o úmyslu Kateřiny K-ové pro řešení sporu závažné, pročež měly býti 
dukazy ty provedeny. Nevadí, že odvolatel uzavřel v zápětí se svými 
dětmi v pozůstalostním řízení po manželce dohodu, v níž se zase mluví 
"o užívání«, poněvadž jednak jde tu v tom ohledu po rozumu § 1379 
posl. věty obč. zák. o novaci kumUlativní, jednak by, předpokládajíc, 
že to, co odvolání o významu slova »užívání« tvrdi, odpovídá skuteó·. 
nosti, šlo jen o falsa demostratio, jež i při smlouvách může býti úspěšně 
namítána. Podotýká se, že právo "užívání« jest jen tehdy dělitelné, 
záleží-li v oprávnění pobírati plody, jinak že dělitelným není, jak učí 
Ehrenzweig ve svém Systému § 389. Jest však míti na mysli, že není 
sporu mezi stranami o tom, že odvolatel byl a jest spoluvlastníkem 
domu, k němuž mu jeho manželka Kateřina K-ová, pokud jde o její po
lovici, zřídila sporné právo užívání. Kdyby toto "užívání« nemělo zá
ležeti v právu pobírati plody, nýbrž jen v užívání v technickém slova 
smyslu, nebvlo by dělitelným a proto by odkaz v tom prípadě musel 
zůstati bez účinku (§ 655 obč. zák. poslední věta). Tím však, že ony 
důkazy nebyly provedeny, trpí řízení první stolice podstatnými vadami, 
které zabránily důkladné vysvětlení a řádné posouzení rozepře, pročež. 
muselo o věci býti uznáno podle § 496 čís. 2 c. ř. s. Bude nyní na pro
cesním soudu, by ony důkazy jakož i snad důkaz výslechem sti"an 
v oněch směrech provedl a pak znovu rozhodl. Není správný názor odvo
lání, že jen všichni spoluvlastníci mohou podati žalobu, jíž jest pro
jednávaná žaloba, nikoliv i každý z nich pro svou část, neboť to by 
znamenalo zbytečné omezování jeho ideálního vlastnictví. Stačí v tom 
ohledu poukázati na důvody rozhodnutí nejvyššího soudu, otištěného ve 
sbírce n. s. pod čís. 5432 a j. Pokud užívatel má právo věc mu sloužící 
pronajmouti, bylo již shora uvedeno. Jest sice přípustné, by žalobce již 
v žalobě učinil mezitímní návrh na zjištění po rozumu § 236 t. ř. s., 
ovšem objeví-li se ve sporu, že jsou tu předpoklady zákona. Ale v sou
zeném případě poměry vlastnictví k nemovitostem "za rozepře spornými« 
se nestaly a proto není předpokladu pro řečenou část žalobní žádosti. 
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Pokud jde o její část, podl~ níž Jest žalov~ný povin,en. \ ykliditi ~áiem~e 
domu a zrušiti pachtovm pomer ohledne pozemku, jest odvolam pn

~vědčiti že neodpovídá zákonu, neboť buď jest žalobní žádost v otázce 
povahy' odvolatelova op.rávnění odůvodněna, pak nemá odvolat~I v~bec 

rávo dům pronajmoull a pozemky propachtovali, pak ale platl o jeho 
~oměru k nájemci (k pachtýři) v tom ohledu pravidlo: "nemo plus juris 
in alium transferre potest, quam ipse habel« do všech důsledků, takže 
by v tom případě nebyl ani oprávněn nemovitostmi potud disponovati, 
že by měl právo dáti někomu z nich výpověď a odstranění nájemníka 
(pachtýře) příslušelo vý~učně vlastn!kům. Pa~li však žal~~ní"žádost ~o 
do jádra věci bude zamltnuta, zamdne se ovsem I tato jejl cast, takze 
žádání v tom ohledu jest již z těchto důvodů nehledíc k dalším jiným 
v každém případě neodůvodněno. Proto muselo býti uznáno, jak se stalo. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, zároveň rekursu žalova
ného vyhověl však částečně dovolání žalobkyň a napadený rozsudek ve 
výroku, jímž změnou rozsudku prvé stolice byla žaloba částečně zamít
nuta a v témž rozsahu i rozsudek prvého soudu zrušil a vrátil věc pro
cesnímu soudu, by též o této části žalobní prosby dále jednal a znovu 
rozhodl; rekursu žalobkyně do zrušovaCÍ části napadeného rozsudku ne
vyhověl. 

Důvody: 

K d o vol á níž a lob k y n ě: Žalobní prosba má formu obvyklou 
při žalobách z věcných práv. V souzeném případě zamítl odvolací soud 
··žalobu co do první věty prvého odstavce, v níž se žádá za zjištění, že 
žalobkyně jsou vlastnicemi ideálních podílů na nemovitostech blíže 
označených. Tato první věta prvního odstavce žalobní prosby není sa
mostatnou částí žalobníhonároku, nýbrž prostým úvodem k další části 
prosby žalobní, čímž žalobkyně docílily, že žalobní prosba přes svou 
složitost nezní těžkopádně. Pochybil proto v souzeném případě odvolad 
soud, zamítnuv žalobu co do této věty. Avšak dovolání napadá správně 
i další část odvolacího rozsudku, pokud jím byla žalobní prosba zamít
nuta ohledně povinnosti žalovaného odstraniti, t. j. vykliditi nájemce a 
zrušiti pachtovní poměr. Dovolatelky výstižně uvádějí, že tato část ža
lobní prosby vyplývá "z povinnosti žaiovaného k restituční činnosti, kte
rou jest vyvozovati ze zaviněného rozšiřování obsahu opravnění. Odvo
lací soud nerozlišoval poměr žalobkyň k žalovanému a poměr tohoto 
k jeho nájemcům a pachtýřům. Pronajmouti (propachtovati) může věc 
'kdokoliv, i nevlastník, nemůže-li však ten, kdo věc pronajímá (propach
tovává), odevzdati ji do nájemného (pachtovního) užívání svému smluv
níku, náleží mu, by se s pronajímatelem (propachtovatelem) vypořádal 
o ~bligačnfch závazcích' založených smlouvou nájemní (pachtovní). 
Ujednáním takové nájemní (pachtovní) smlouvy nemůže se však rušitel 
cizích věcných práv sprostiti ze závazků, jež vznikají věcně oprávně
nému proti němu z jeho nedovolených zásahů do věcného práva. Z dů
vodů níže uvedených bylo však dovolání žalující strany vyhověti jen 
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tak že i ohledně této části žalobního nároku bylo napadený rozsudek 
a .: dalším důsledku podle § 510 c. ř. s. i rozsudek prvé stolice zrušiti 
a věc i v této části odkázati na procesní soud, by dále jednal a znovu· 
rozhodl. 

Rekurs žalobkyní do zrušovacího usnesení není důvodný. Jak již od
volací soud uvedl, nevadí ani předpis § 655 obč. zák. tomu, by nebyla 
zjištěna pravá vůle zůstavitelky (arg. § 292 c. ř. s.) i jinými průvody, 
tudíž nejen listinou. Stačí v tomto směru odkázati na důvody napade
ného rozhodnutí. Bude proto nutné provésti důkazy odvolacím soudem 
uvedené. 

K d o vol á níž a lov a n é h o. Podle názoru nejvyššího soudu 
nejde v souzeném případě o věc správy mezi spoluvlastníky, nýbrž o od
činění zásahu osoby třetí do spoluvlastnictví. Netrpí proto rozsudek od
volacího soudu zmatečností ve smyslu čís. 6 § 477 c. ř. s. Pokud žalo
vaný brojí proti zrušovací části rozhodnutí druhé stolice, jde vlastně 
o rekurs. Zalovaný hledí dovoditi, že není třeba zrušiti rozsudek prvé 
stolice, ježto lze ve věci rozhodnouti bez doplnění pro nedostatek pa
sivního oprávnění, a trvá na rozhodnutí bývalého Nejvyššího soudu ve 
Vídni ze dne 28. listopadu 1911 Rv II 2/11, uveřejněném v Právníku 
1912 str. 602, podle něhož při spoluvlastnictví jsou k zápůrčí žalobě po
dle § 523 obč. zák. oprávněni jen všichni společníci. Ale tam šlo o případ 
docela jiný; jeden spoluvlastník žaloval třetí osobu o vyklizení bytu, 
čímž si osoboval proti ostatním spoluvlastníkům právo nakládati s věcí 
samou, kdežto v souzeném případě jde o zásah proti integritě spoluvlast
nického práva k ideálnímu podílu společné věci. I stačí žalovaného odká
zati na důvody napadeného rozsudku, které jsou ve shodě s rozhodnu
tími čís. 2590, 4017, 4333 a 5432 sb. n. s. 

čís. 11061. 

Třebaže i soud místa nehody (§ 9 aut. zák.~ i obecný soud žalova
ného ze škody provozem automobilů jsou v místě, kde jest několik okres
nich soudů (§ 103 j. n.), má žalobce právo volby, zda chce žalovati 
u soudu místa nehody či u obecného soudu žalovaného. 

(Rozh. ze dne 5. října 1931, R I 614/31.) 

Zalobce domáhal se na žalovaném, bydlícím v Břevnově náhrady 
škody z úrazu automobilem na Václavském náměstí. S o ~ d p r v é 
st o I i c e (okresní soud pro vnitřní Prahu) žalobu k námitce místní 
nepříslušnosti odmítl. O ů vod y: Zalující strana opírá příslušnost do
volanéh~ sou~u pro ž31lobu, v níž ~e domáhá náhrady škody z poškození 
automobilem zalovaneho, o § 9 zak. aut. Zalovaná strana vznesla včas 
nám}tku ~ístnj nepříslušnosti, odůvodňujíc ji tím, že žalovaný bydlí 
v Brevnove a ze tedy vzhledem k ustanovení § 103 j. n., nelze uplatňo-
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vati sudiště podle § 9 zák. aut. Nesporno jest mezi stranami, že se úraz, 
z něhož jest žalováno, stal v Praze II., Václavské náměstí, tedy v ob
vodu dovolaného soudu, a nesporno je dále, že žalovaný má bydliště 
v Břevnově. Soud považuje námitku nepříslušnosti za odůvodněnou. Po
dle § 9 aut. zák. může býti sice žalováno i u soudu, v jehož obvodu se 
úraz stal. Tento soud podle § 9 cit. zák. jest tedy soudem na výběr, ni
koliv výlučným. Zalující strana by tedy, kdyby bylo lze použíti § 103 
j. n., pokud se týče § 9 aut. zák., mohla žalovati i u soudu dovolaného, 
avšak v souzeném připadě nemůže tak učiniti proto, že bydliště žalova' 
ného jest v Břevnově, v Praze, tedy v místě, kde jest několik okresních 
soudů (že Prahu jest nyní považovati za jedno místo, plyne ze zák. čís. 
114/1920 sb. z. a n.). Pro takový případ však § 103 j. n. obmezuje právo 
volby žalobcovy ustanovením, že v takovém případě jest žalovati u soudu 
bydliště žalovaného. Ratio.legis jest zřejmá: zásadně pro civilní žaloby 
jest příslušným soudem obecný (bydliště) podle § 65 j. n. Z této zá
sady připouští zákon různé výjimky, odůvodněné ohledy hlavně hospo
dářskými a procesními, takovou výjimkou jest ustanovení § 9 zák. aut., 
sledující hlavně účel usnadnění a zlevnění žalobního práva poškoze
ného, který by jinak musil žalovati u soudu obecného, tedy kdyby na pří
klad šlo o nehodu někde na šumavě, pražským aneb jiným automobi
listou způsobenou, v Praze pokud se týče v jiném místě jeho bydliště. 
Není však naprosto takového důvodu, jde-li o alternativu žalovati buď 
u okresního soudu civilního pro vnitřní Prahu nebo, jako v souzeném 
případě u okresního soudu pro Prahu západ, a proto není ani třeba vý
:jimky z ustanovení § 65 j. n. Rek u r sní s o u d zamítl námitku 
místní nepříslušnosti. O ů vod y: S míněním prvého soudu nelze sou
hlasiti. Soud místa nehody podle § 9 zák. aut. jest ovšem soudem na vý
běr, poškozený může u tohoto soudu podati žalob?, alev?1ůž~ také ž~lovati 
škůdce u jeho obecného soudu. Kdyby v souzenem pnpade byla zalobcl 
způsobena škoda automobilem na příklad v Bero~ně, a ~alo~e ,n~~htě! 
podati žalobu v místě nehody, nýbrž v Praze, kde zalovany ma sve ra~ne 
bydliště, nemohl by ovšem vzhledem k ustanovení § 103 j. n. podal! ~a
lóbu u kteréhokoli soudu pražského, nýbrž právě jen u onoho okresmho 
soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště; An,: se však ~ehoda stala 
v obvodu·prvého soudu - jak jest nesporne - zalobce pravem yznesl 
podle své vykonané v.olbyžalobu o náhradu škody u soudu prveh?, a 
je naprosto nerozhodné, že i soud obecný i soud místa nehody JSou 
v Praze, v místě, kde jest několik soudů okresních ~ neboť i tu zůstává 
poškozenému právo volby, zda chce žalovati u soudu místa nehody či 
u obecného soudu žalovaného. Zákon o ručení za škodv z provozu auto
mobilů jest zákonem specielním, který za iíče1em usnadnění důkazu sta
novil v § 9, že lze poškozenému domáhati se náhrady škody i II soudu, 
v jehož obvodu se nehol.la stala - a nelze seznati, proč by ustanovení 
to neplatila, když náhodou obě možná sudiště jsou v místě, kde je více 
soudů, jakž jest tomu v Praze. Ježto ustanovením § 9 aut. zák. dáno jest 
poškozenému právo volby ku podání žaloby i v místě nehody, je zjevno, 
že ustanovení § 103 j. n. není na závadu použití práva volby podle § 9 
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cit. zák., třebaže i .soud mí.sta nehody, i soud obecný jsou v místě, kde 
jest několik okresmch soudu. 

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

Důvody: 

Stěžovatel uplatňuje jako důvod rekursu nesprávné právní posol)
zení, vytýkaje rekursnímu soudu, že nepřihlížel k ustanovení §§ 65 a 66 
a § 105 j. n., které pro souzený spor prý úplně dostačují a nejsou nikte
rak změněny ani zrušeny ustanovením § 9 aut. zákona. Výtku tuto činí 
však stěžovatel rekursnímu soudu marně, poněvadž předpisu § 9 zákona 
automobilového jakožto zákona specielního a pozdějšího, které dává 
poškozenému právo volby ku podání žaloby i u soudu, v jehož obvodu 
se škodná událost přihodila, nemúže býti na újmu ustanovení § 103 j. n. 
jakožto zákona všeobecného a staršího původu. 

Čís. 11062. 

Společenstvo podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
Rolnic)l:é mlýnské a pekárenské družstvo, jehož členy mohou býti 

jen rolníci, nemůže se zabývati prodejem mouky, chleba a pečiva vyro-
beného z obili členií. ' 

Již do stanov družstva jest pojati, jak má býti uveřejněna vyhláška 
o svoláni valné hromady. 

(Rozh, ze dne 5. října 1931, R I 652/31.) 

Rej st ř í k o v Ý s o u d vrátil opověď družstva: »Rolnické, mlýn
ské a pekárenské družstvo pro B. a okolí« k opravě a k doplnění v těchto 
smě rec h: I. Podle vyjádřeni ob-chodni a živnostenské komory ze dne 
27. ledna 1931, vyžádaného ve smyslu výnosu min. sprav. z 20. listo
padu 1922, Věst. čís. 36 rozšířením púsobnosti v § 2 b) stanov též na 
prodej mouI,y, chleba a pečiva vyrobeného z obilí dodaného členy mění 
se povaha družstevního podniku, ježto prodej samozřejmě nemá býti 
omezen je na členy družstva. Družstvo nabývá tím povahy sdružení 
podnikatdského a podpora hospodaření členů ve smyslu družstevního 
zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. děje se jen nepřímo, jen po
dílem na zisku a nikoliv bezprostřední účastí členú, jak zákon předpo
kládá. Účel takový by mohl býti předmětem podniku společenstva, je
hož členy by byli živnostníci zabývající se mlynářstvím nebo pekařstvím, 
nikoli však společenstvo rolníkú a zemědělců, o něž podle znění firmy a 
podle § 3 stanov jde. Jest tudíž tento další předmět podniku z nově usne
senél10 doslOVl) § 2 bl stanov vypustiti. 2. V § 12 jest přesně uvésti, ja
kým zpúsobem se mil díti svolání valné !Iromady (§ 5 čís. S zák. čís. 
73/1870). Zpúsob lIv~ctený "veřej!NU vYhláškou V místnostj qruž$tva 
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b řádně uveřf'jněnou« - pez bljžšího oznqč,ení novin a pod., - by 
n ~hl zavdati podnět k pochybnostem, zda valna hromad" podle stanov g\l řj,dně svolána. Rek u r sní. S? u. <! napadené. ~~nese?í P?tvniIl. rl ů vod y: Ke s~rávný~ sta,\u v~c: : zakonu vyh?vu]lclm duvodum pa-

deného usnesem dodava se Jen Jeste toto: S?olecenstv" ve smyslu S I 
~:kona ze dne 9. dl)bna 1.873, čís. 70 ř. úl<:. jS?lI, spolky o ne~z~vřeném 
počtu členů, jež mají za ucel pod~orov~l! spo!ecnym provozo~anlI'},pod: 
niku výdělečnost neb hospodárstvl s v ~ c h, der:u. V_sollzenem pnrad~ 

• ak podle změněného § 2 stanov ma byl! predmetem podmku take 
~~ obilí členú vyroben~u mou~u, chlé~ a pečivo pro~ávatÍ«.. Z tohoto 
doslovU nelze seznal!, ze tato clllnost Jest obmezena Je~ ~a c1e!1Y, p,,
opak připouští úsudek, že se tato činnost vztahoval! ma I I<: nedenum. 
Tím však vybočuje činnost družstva z rámce činnosti_po~le §.I cit. z4k. 
a právem proto žádá rejstříkový soud, by tento daLs: predmet podn:!<:u 
z nově usneseného doslovu § _2 .b) stanoy byl .vyp~sten: V,!omto smeTU 
jest tudíž stížnost neodúvodnena. Neoduvodnena Jest I shznost pokud 
se týče § 12 stanov. Ustanovení nově usneseného § 1·2 stanov, že se po
zvání k valné hromadě děje veřejnou vyhláškou v)'V~šen?u v místnostec~ 
družstva neb řádně uveřejněnou nejméně sedm dnu prede dnem valne 
hromady, jest potud nejaspé, '!~ nen! v_ něm ;1stanov.ení, ~d5'. ona řádn.~ 
uveřejněná vyhláska se ma St<:~1, takze depove by, am pevedeh, ,k~e maJ! 
vyhlášku hledati. .Podle § 5 CIS: 8 C.lt; za~. mUS1 zpusob sv?lam ~~In~ 
hromady býti urcen ve stanovach JIZ predem a proto pravem zacl'! 
v tomto směru rejstříkový soud, by zpúsob svolání valné hromady byl 
pojat do § 12 stanov. 

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

Důvody: 

Napadené usnesení rekursního soudu, jímž byl? potv~zeno lIsnesení 
rejstříkového soudu, není ve ~řejll!ém rozpo:-u ~.n1 se za~onen:_ am se 
spisy a není ani stiž,eno zmatecnosh, Dovolac1 sl!znost nem tud1z (03 ! 6 
cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís, 208 ř. zák.) Qdůvoqněna. K vývodúm 
této stížnosti jest ještě dodati toto: Stěžující si společenstvo )es! rolmc-
kým, mlýnským a pekárenským družstvem (§ ,I.stano,,\), do nehoz.t;"0ho~ 
podle § 3 stanov vstoupiti samostatní vlastmC! a na]emCl n~b ~~1ya!e1e 
pozemkú věnovaných rolnickým účelúm pebo osoby vykonayaJlcl pn
nost zemědělství prospěšnou. Podle § I záko~a ~e dne_ 9. cl1Jbn~ 1.873~ 
čís. 70 ř. zák.- jsou družstva .spolky s neuzav:~ny~ p~ctem. Cle?lI, ]ICh;.Z 
účelem jest podporovati výdelek neb !Iospo;dar~tv! svych clenu spolef
ným provozovápím zilvodu nel! poS~ytoy~m.m u.v~ru. Z toho, plyI)e, ~e 
rolnické družstvo, jehož členx mo~ou. byt;,_ Jak Jl:. ~~e?eno, ]eP r.olm~l 
v nejširším slova smySjl)1, muze mtll len ucel, smeru]lCI ku podpore Y'f.
dělku nebo !Ióspodářstv! členú j<:!ko rolníků, tedy, pokud Jde, o rolmcke, 
mlýnské a pekárenské družstvo k zužitkování h,?spodárskych (roJm~
kýchl výrobkú přeměnou jak na polotovary, na pr. mOllku nebo ?a vy: 
robky z ní vyrobené, prQčleny. Tomllto pQžadavkl) VYh,Ovoval Pllvodm 



- čís. 11063 -
'1176 

doslov stanov, pokud vymezoval účel družstva (§ 2). Navrhovanou změ
nou dodatkem "a z obilí členů vyrobenou mouku, chlěb a pečivo prodá
vati:, stali by se členové družstva, rolníci, podnikateli, jejich činnost 
družstevní nesměřovala by již přímo k podpoře jich výdělku nebo hos
podářství tím, že by levněji získali pro sebe potřebnou mouku a pečivo, 
nýbrž k tomu, by jako každý jiný podnikatel docílili zisku prodejem 
těchto výrobků komukoli, čímž by vyvíjeli v podstatě činnost jakéhosi 
výrobního družstva mlynářů a pekařů, jak naznačil již rejstříkový soud. 
Pokud pak j de o navrhovanou změnu § 12 stanov v tom směru, že po
zvání k valné hromadě může se díti také veřejnou vyhláškou, vyvěšenou 
v místnosti družstva "neb řádně uveřejněnou nejméně sedm dnů přede 
dnem valné hromady'< plyne z § 5 čís. 8 a 11 zákona čís. 70/1873 ř. zák., 
že nutno již do stanov pojati, jakým způsobem se děje svolání valné 
hromady, tedy také jak má býti vyhláška uveřejněna (srov. k tomu roz
hodnutí čís. 8435 sb. n. s.). 

čís. 11063. 

I při zmeškáni žalobnl odpovědi (§ 398 c. ř. s.) jest vydati rozsudek 
na základě přednesů při prvém roku, jež se shoduji se žalobou. K dal
šimu skutkovému tvrzeni v připravném spise žalobce, jimž bylo na
vrženo vydáni rozsudku pro zmeškáni, nelze přihlížeti. 

(Rozh. ze dne 5. října 1931, Rv I 1929/30.) 

Manželka domáhala se žalobou, zadanou na krajském soudě na ža
lovaném manželi placení výživného měsíčně 300 Kč. Ježto manžel zmeš
kallhůlu k žalobní odpovědi, navrhla manželka podáním č. ř. 5, v němž 
uvedla nové skutkové okolnosti, vydání rozsudku, pro zmeškání. Soud 
prvé stolice usnesením ze dne 14. září 1929 zamítl návrh na vydání roz
sudku pro zmeškání, usnesením ze dne 9. října 1929 zrušil napadené 
usnesení a uložil prvému soudu, by, nehledě k použitému důvodu za
mítnutí, znovu rozhodl o návrhu žalobkyně na vydání rozsudku pro 
zmeškání. Nejvyšší soud nevyhověl dovolacímu rekursu (uveřejněno 
pod čís, sb. 9946). Rozsudkem ze dne 17. října 1929, vyhověl soud 
p r v é s tol i c e návrhu žalobkyně na vydání rozsudku pro zmeškání 
a uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. D ů vod y: Jádrem odvolání jest výtka nesprávného posouzení 
věci po stránce právní, jež spatřuje odvolatel ve dvou směrech, a to 
a) v tom, že neměl napadený rozsudek pro zmeškání ze dne 17. října 
1929 býti vydán proto, že v době jeho vydání byl návrh na vydání roz
sudku pro zmeškání ještě zamítnut; b) v tom, že rozsudek pro zmeškání, 
byv přece vydán, měl vzhledem k ustanovením §§ 396, 398 a 399 c. ř. s. 
zníti v ten smysl, že se žaloba zamítá. ad a) V té příčině uvádí žalovaný, 
že prvý soud návrh na vydání rozsudku pro zmeškání zamítnul usnese
ním ze dne 14. září 1929, vrchní soud usnesení prvého soudu však zru
šil, což znamenalo změnu rozhodnutí prvého soudu. Podle názoru odvo-
~ 
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latele nebylo, proto zrušující ~s~es:ní odvolacího. soudu jť;~~ě právo
platné, pročez. rozsude~ pro zm<;skam v tomto obd?~l1, d!1e 17. rlJna 1929, 
neměl býti vubec vydan. Z teto okolnosl! nemuze vsak odvolatel pro 
sebe těžiti i kdyby pravdou bylo, že napadený rozsudek v den 17. října 
1929 neměl býti vydán, poněvadž řečené rozhodnutí vrchního soudu ze 
dne 9. října 1929 nabylo moci práva, byvši potvrzeno rozhodnutím nej
vyššího soudu v Brně ze dne 30. května 1930, č. j. R I 274/30-1 (čís. sb. 
9946). ad b) Odvolatel popírá, že jsou splněny předpoklady pro vydání 
rozsudku pro zmeškání ve smyslu §§ 396, 398 nebo 399 c. ř. s., a to 
i s hlediska práva procesního, i s hlediska práva hmotného, a zastává 
názor že pro nedostatek těchto předpokladů měla býti žaloba zamítnuta. 
O přípustnosti rozsudku pro zmeškání s hlediska procesního práva jed
nati na tomto místě jest zbytečné a nepřípustné, poněvadž věc po této 
stránce byla právoplatně rozřešena pořadem stolic. Zbývá jen zabývati 
se odvoláním žalovaného, pokud tvrdí, že s hlediska práva hmotného 
byl odsuzující rozsudek pro zmeškání pochybený. V té příčině cituje od
volatel sice správně zákonná ustanovení §§ 396 a 398 c. ř. s. a jest mu 
dáti za pravdu i v tom, že, zamešká-li ta neb ona strana prvý rok (§ 396), 
nebo nepodá-li žalovaný včas odpověď na žalobu (§' 398), jest míli 
přednes strany se dostavivší za pravdivý a učiniti základem rozhodnutí 
soudního. V souzeném případě nepodal žalovaný odpověď na žalobu. 
Jde tedy o případ § 398 c. ř. s. a účinky zameškáni, jeví se v tom, že 
přednes strany se dostavivší, žalobkyně, jest míti za pravdivý. Předne
sem tímto nelze však rozuměti nic jiného než obsah žaloby, neboť jen 
tato byla přednesena a to při prvním roku, dne 10. října 1927, při němž 
žalovanému byla udělena lhůta k odpovědi na žalobu, již však nepodal. 
Žalovaný mylně vychází z toho, že i obsah přípravného spisu, návrh ze 
dne 4., správně 6. září 1929, čís. 5, jest považovati za přednes strany 
žalující. To nelze již proto, že toto podání nebylo ani žalovanému doru
čeno, jak patrno z usnesení krajského soudu ze dne 14. září 1929, Č. ř. 5. 
O obsahu tohoto podání nebylo ustanoveno ustní jednání, což stalo se 
právem, jak níže ještě bude doloženo; věcný obsah podání toho nebyl 
proto předmětem jednání. Byl proto rozsudku prvého soudu položen za 
základ jen skutkový přednes žalující strany při prvním roku, to jest ob
sah žaloby. Podle toho jest však odsuzující rozsudek prvého soudu, 
uznávající nárok žalobkyně, odůvodněný a odvolatel se ani nepokouší 
o to, by po této stránce, s hlediska materielního práva, rozsudku prvého 
soudu něco vytýka1. .. Zcela' bezdůvodná jest výtka rozporu se spisy, jež 
prý spočívá v tom, že procesní soud má z,a pra\'divé tvrzení žalující 
strany, nepřihlížeje k obsahu podání Č. ř. 5. V té příčině odkazuje se na 
vývody právě uvedené. Vzhledem k předpisům civ. řádu soudního o úst
ním jednání a o tom, že přípravné spisy mají jen za účel ústní jednání 
připraviti, a o tom, že nepodáním odpovědi na žalobu již byly splněny 
zákonné předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, nebylo po
chybnosti o tom, že z~kladem rozsudku může býti jen obsah žaloby. 
K ustanovení ústního jednání o obsahu přípravného spisu Č. ř.5 nebylo 
příčiny, pročež řízení nezůstalo vadným. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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D1tvQdy: 

Dovolatel provádí především dovolací důvod nesprávného právního 
posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) a má za to, že žalobě bylo nepr.f)
vem vyhověno, poněvadž odvolací soud právě tak jako první soud, ne
přihlížely k obsahu podání žalobkyně, a nevzal okolnosti tam uvedené 
za prokázané. ač jde o rozsudek pro zmeškání podle § 398 c. ř. s. Než 
z ustanovení § 398 c. ř. s. plyne, že i při zmeškání žalobní odpovědi jest 
vydati rozsudek pro zmeškání podle § 396 c. ř. s., tedy na základě skut
kových přednesů, jež jest považovati za pravdivé a jimiž jsou přednesy 
při prvém roku, jež se shodují se žalobou. K dalšímu skutkovému tvrzení 
v přípravném spise žalobkyně, jímž navrženo bylo vydání rozsudku pro 
zmeškání, nelze podle citovaných zákonných předpisů přihlížeti (srov. 
roz. čís. 1424 sb. n. s.). Nepřihlížel proto pr-lvem odvol'lcí soud ke sl;ut
kovým tvrzením přípravného spisu žalobkyně čís. ř. 5 a vycházel jen ze 
skutkových tvrzení žaloby, jež vzal za zjištěné. Že by věc byla s práv
ního hlediska nesprávně posouzena, vychází-li se z těchto zjištění,žalo
vaný ani netvrdí. Není ;u proto uplatňovaného dovolacího důvodu ne
správného právního posouzení. Názor dovolatele, že ho měl prvý soud 
vyzvati, by se vyjádřil o přednesu žalobkyně, odporuje zákonným usta
novením ,~§ 396 a 398 c. ř. s. a nezůstalo proto řízení odvolací vadllÝI)l 
(§ 533 čís. 2 c. ř. s.), když odvolací soud schválil postup prvého soudu 
a shledal bezdůvodnou výtku žalovaným v tomto směru činěnou. Pokud 
dovolalel vytýká jako vadnost o<ivolacího řízení (§ 503 čis. 2 c. ř. s.) 
a rozpor se spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.), že odvolací soud nepřihlížel 
k tomu, co žalobkyně udala ve svém přípravném spise čís. ř. 5, je výtka 
ta bezpodstatná, jakž plyne z toho, co shora uvedeno. Že se žalobkyně 
vzdala zažalovaneM nároku, z podání neplyne a neplyne to ani z jejího 
podání čís. ř. 4, jímž procesnímu soudu jen oznámila, že strany obnovily 
pro z a t i m manželské společenství, a vzala zpět návrh na určení pro
zatímního výživného. Je proto dovolání bezdůvodné a nebylo mu vy
hověno. 

čís. 11064. 

Proti směnečným platebnil)l příkazům, proti nimž nebyly vzneseny 
námitky, není přípustná obnova řizení. 

(Rozh. ze dne 5. října 1931, Rv I 365/31.) 

Žalobu, by byla povolena obnova směnečného řízení Cs 52/24 a aby 
směnečný platební ptíkaz ze dne 13. srpna 1924 byl zrušen, pro c e sní 
soud prvé stolice zamítl. Důvody: Podle § 541 c. ř. s. jest 
jednati především o důvodu a o přípustnosti obnovy. Obnova v sou
zeném případě jest nepřípustná, protože podle § 530 c. ř. s. může býti 
opět oDnoveno jen řízení skončené rozsudkem. Řízení Cs 52/24, jehož 
obnovení se žalobce domáhá, skončilo vydáním směnečného platebního 
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.. 'enž se stal právoplatným. Směnečný platební příkaz vydává 
pnt::Js{ního jednání a nemá tudíž právní povahu rozsudku ve smyslu !t 390 c. ř. s,.O d Y o I a ci s o u d napadeny rozsudek potvrdil v pod
statě z jeho duvodu. 

Ne j vy Š š í s o tl d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolatel napadá rozsudek odvolacího sou~u z ,do~ol~.cích ~ův?dů 
čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s., .leč, nepráv:m" neboť Je~t, pn?vedclh P!;,-vmm~ 
názoru soudů nižších stohc, ze navrzena obnova nzem Jest nepnpu~tn~. 
Podle § 530 c. ř. s. může býti obnoveno jen řízení rozsudkem skoncen~. 
Již z protikladu § 529 c. ř. s., jenž mluví o právoplatném rozhodnuh, 
a § 530 c. ř. s. jenž mluví o řízení. rozsudkem skončeném, lze se!,nah~ 
že ne sice žalob~ pro zmatečnost, zajisté však žaloba o obn~~u pzem 
jest omezena na odpor proti r o z s u d k u. Nelze proto zylastnl usta
novení § 530 c. ř. ,s. rozš!ř~vati na s,m~nečné. pl;,-tebn!, pnkazy. "!,ato 
zásada také zřejme vyplyva z matenall1 k clvllmmu radu soudmmu? 
sv. I. str. 368, kde se praví, že u směnečných platebních pyíka~~, proh 
nimŽ žalovaný nevznesl nf)mitky, nejde o rozhodnutí, zakladaJlcl. se, na 
soudcovském přesvědčení o zažalovaném dluhu a že tu tudíž nem pred
pokladů pro obnovení ř!:ení, t. j. rozť;pře, jež by mohla býl! o~nov~na 
(srv. Neumann, komentar k § 530 c. r. s., Hora, Ceskoslovenske pravo 
procesní III., str. 155, Ol. U. 3800). 

čís. 11 0.fi5. 

Uplatj\ován-li nárok ze směnky, nikoliv ze splátkového obch?du, 
jenž byl podkladem směnky, řídi se příslušnost soudu p<)dle § 8? l~ n. 
Nejde tu o llnlluvu o sudišti ani o dobrovolné podrobeni se kupltelovo 
ve smyslu § 6 zák. o splát. obchodech. 

(Rozh. ze dne 5. října 1931, Rv I 1076/31.) 

Směnečný platební příkaz byl ponechán v platnosti s o u d y v.š ech 
tří s t o I i c. 

Ne j y y š š í s ~ u d ,odvětil k uplatňovqnému dovolacímu důvodu 
podle § 503 čís. I c. ř. s. 

to t o: 

Bylo by zmatečností podle § 477 čís. 3 c. ř. s., kdyby tu byla na
prostá nepříslušnost soudu prvé stolice, jak dovolatelé uplatňují poukazem 
k ustanovení § 6 zákona o splátkových obchodech ze dne 27. dubna 1896, 
čís. 70 ř. zák. AvšakHoto zákonné ustanovení tu neplatí, neboť dovo
la!elé přehlížejí, že žalobkyně uplatňuje svůj nárok ze zaži\lovaných 
směnek, nikoliv ze splátkového obchodu, jež jest podkladem těchto smě
nek. Příslušnost sondu se tudíž řídí podle § 89 j. n., podle něhož mohou 
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osoby zavázané ze směnky býti žalovány u soudu místa platebního. 
Podle § 6 onoho zákona nemá místa soud smlouvy a jest dobrovolné 
podrobení se kupitele jinému soudu nezávazné. Avšak sudiště podle 
§ 89 j. n. se sice zakládá na tom, že ve směnce jest místo platební, ne-
předpokládá však úmluvu o sudišti ani dobrovolné podrobení se smluv
níkovo (srovnej rozhodnutí Ol. U. čís. 4238). Dovolací důvod čís. I 
§ 503 c. ř. s. není proto opodstatněn. 

čís. 11066. 

Lhostejno, že přijatelé uvedení ve směnečné adrese podepsali směnku 
pod razítkem firmy společnosti s r. o., jíž v době podpisu nebylo co~ 
jim bylo známo, nebylo-li při podpisu směnky o tom pochybnosti, že 
při jatelé podpisu jí osobně svým jménem a nikoliv za neexistu jicí spo
lečnost. 

(Rozh. ze dne 5. října 1931, Rv I 1358/31.) 

,žalo~aní, ~v.edenJ ve směneční adre~e jako směnečníci, podepsali 
smenku Jako prl]atele pod raznkem spolecnosti s r. o., jíž v době pod
pisu nebylo. Směnečný platební příkaz byl ponechán v platnosti s o u d v, 
vše c h tří s t o I i c, Ne j vy Š š í m s o ude m z těchto o 

dí'ivodů: 

Bylo zjištěno, že na směnkách byli dovolatelé uvedeni v adrese jako 
směnečníci a že pak směnku jako akceptanti podepsali. Je nerozhodné 
že tak učinili pod razítkem firmy společnosti s r. o., o které je zjištěno' 
že jí v době podpisu nebylo, což jim bylo známo, nebylo-Ii při podpis~ 
směnky mezi stranami o tom pochybnosti, že dovolate1é podepisují osobně 
svým jménem a nikoli za neexistující společnost, což viděti ve vzniku 
celého případu, jak je v rozsudku prvního soudu zevrubně zjištěn. Je 
tedy zřejmo, že směnečně zavázáni býti měli a akceptanty směnky se 
stali dovolatelé osobně a svým jménem a není tu tedy ani formální a 
materiální nesrovnalosti mezi adresou a akceptem, jak se dovolatelé 
snaží dovoditi. Na věci ovšem nic nemění, že byla mezi stranami míněna 
půjčka pro budoucí společnost, což právě bylo také naznačeno oním ra
zítkem, které však vzhledem k tomu,co bylo řečeno nemá význam 
zvláště ano ze zjištění vyplývá, že bez osobního směneČného ručení ža: 
!o;:aných by žalobkyně peníze byla nepůjčila, což i žalovaným bylo 
receno. 

čís. 11067. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na rok 
1928. 
. Podpis n31 směnce osoby, neuvedené ve směneční adrese, bez ruko
Jemské dolozky, nezakládá o S?bě směnečný závazek. 

(Rozh. ze dne 5. října 1931, Rv I 1401/31.) 
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Ve směnečné adrese byla jako směnečt;ík ~vedena jen Božena. K-ová. 
Kr mě ~í podepsali směnku bez dodatku 1 AlOIS K., Mane K-ova a Bo
že;a S-~~á. Směnečný plateb!1f příka~ .. prot! Boženě K-,~~é, ~loisu K;ovi, 
Marii K-ové a Boženě S-ove Jako p:lJatelum (s1Joluprl]atelum) smenky 

onechal pro c e sní s o udp rve S t o II c e v platnosh. O d v 0-

fa c í s o u d nevyhověl odvol~ní Bože!:y K-ovl\ v~h~věl však ,odv.~
lání ostatních žalovaných a zrus!l ohledne mch smenecny platebm pn
kaz D ů vod y: žalobkyně opírala směnečný nárok proti spolužalova
ný~ o to, že sp~lupo?epsa1i smě~ku, kter?u Bože?a K-ov,á přitala. ťrvní 
soud odůvodňuje sve rozhodnuh ohledne spoluzalovanych hm, ze se 
podpisem směnky (bez .doložky, označujíd je jako rykol.mí). z~vázali 
jako příjemci a ze jest Je pokladah za pnJatele, ! kdyz JeJ!ch Jmena ne: 
isou v adrese směnky. Při tom odvolává se první soud na ustanovem 
~ 18 (2) správně § 19 (2) směn. zák. S názo,re~ tím :,:lz~ souhla,siti. 
§ 19 směn. zák. ustano~uJe v,odstavc! (2): I\az~e.p~ohlasem n~ smence 
<měnečníkem podepsane plal! za neobmezene prl]elt pokud z Jeho ob
sahu zřejmě nevyplývá, že směnečník vůbec nechce směnkp přijati nebo 
že ji přijal jen s určitým omezením. V odsl. (3) pak pravI: Za neob1';lc
zené přijetí platí, podepíše-li se směnečník na líci směnky i jen svym 
jménem nebo iir:nou. § 20 sta;lOví, ~e ~l1!ěn~ční~ .. m?že on,;ezLti ,akce!?t 
na část směnecne sumy, § 21, ze smenecmk Je prl]ehm smenecne zava
zán zaplatiti akceptovanou sumu v době dospělosti směnky. Směneční
kem (trasátem) je však podle ,~ 3 čís. 6 směn. zák. osoba nebo firma, 
která podle obsahu směnky má platiti, tedy osoha v adrese uvedená. 
Z těchto ustanovení vyplývá, že směnku může zásadně akceptovati jen 
směnečník, pokud se týče jeho vykázaný zmocněnec (§ 102 směn. zák.) 
nebo jeho universální nástupce. Jako trasát je však v adrese žalobní 
směnky uvedena jen Božena K-ová. Lze tedy jen ji, nikoli však i spolu
žalované Aloisa K-a, Marii K-ovou a Boženu S-ovou pokládati za akcep
tanta. Směnečný řád z roku 1850 stanovil v čl. 81, že směnečný závazek 
stihá i toho kdo směnku, směnečnou kopii, akcept nebo indosament 
spolupodep~al, to i tehda, když se při tom pojmenoval rukojmím. Usta
novení to nebylo však převzato do nového směnečného zákona čís. 
1/1928. Podle tohoto zákona zakládá spolup()dpis směnky osobou, jež 
není trasátem, její směnečný závazek jen za předpokladů § 62 směn. 
zák. Předpokladů těch tu není. Z toho plyne, že spoluž'alovaní Alois K., 
Marie K-ová a Božena S-ová nejsou žalobkyni směnečně zavázáni ani 
jako akceptanti ani jako rukojmí. Neměl tedy směnečný příkaz platební 
býti proti nim vydán. 

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

Duvody: 

Dovolání, uplatňující jen dúvod nesprávného právního posouzení, 
není opodstatněno. Odvolací soud správně vyložil ustanovení §§ 19 (3) 
a 62 směn. zák. a správně dovodil, že akceptantem může býti jen smě
nečník a že podpis třetí osoby na směnce bez doložky rUčitelské o sobě 
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nezakládá směnečnoprávní závazek. Dovolatelku stačí poukázati ke 
správným důvodům napadeného rozsudku, jež vývody dovolání nikterak 
nebyly vyvráceny. 

čís. 11068. 

Kandidát' advokacie. 

Profesor obchodní akademie, jenž vzhledem k rozvrhu svých vyučo
vacích hodin na obchodní akademii nemá možnost zachovávati kancelář
ské hodiny u advokáta, nemůže býti zapsán do seznamu kandidátů ad-
vokacie. . 

(Rozh. ze dne 5. října 1931, R II 228/31.) 

. V Ý bor m ú r a v s:' é a d v o kát n í k o mor y v Brn ě odepřel zá
pIS profesora obchodm akademIe Dr. N-a do seznamu kaudidátů advo
kacie. V r c h ní s o u d v Brn ě nevyhověl odvolání žadatele. O ů vod v: 
Kan.didá! ,:d~okacie mu~í se zplE'a ~ěr;ovati zákonem ,předepsané prak
hcke službe Jako hlavmmu zamestnam. K tomu patrí by zachovával 
kancelářské hodiny a mohl býti upotřeben ke všem výkonům advokát
ního povolání. Pracovní doba v advokátních kancelářích trvá průměrně 
sedm hodin denně, tedy za šest všedních dnů 42 hodin, pokud se týČ.é 
40 hodin, jelikož v sobotu bývá v mnohých kancelářích kratší doba pra
covní. Ze zprávy ze dne 6. října 1930, již podalo ředitelství obchodní 
akademie v 0., jest zjevno, že Dr. N. vyučuje na této akademii týdně 
20 hodin, tedy celou polovinu hodin týdenní pracovní doby advokátní. 
Tyto učební hodiny spadají však větším dílem do doby, ktení jest určena 
pro práci v advokátní kanceláři, tak zejména v úterý od 8-9 pak od . 
11-12 hodin, ve středu od 8-10 a od 11-12 hod., ve člvrtek od 
10-11 hod., v pátek od 8-13 hod. a v sobotu od 8-10 hod. Zejména 
dopolední hodiny vyučovací znemožňují Dr. N-ovi téměř káždý den 
v týdnu, by byl nerušeně zaměstnáván v advokátní kanceláři zvláště 
př! )edná~!ch sou~r;íc~, která se konají ~elkou většinou dopol~dne. Ne
muze tudlZ kancelarske hodmy advokátm praxe dodržovati ani v advo
kátní kanceláři samé ani v zastupování u soudu. Advokát Dr. Z. sám ve 
své!!, vYjádření ze dne 23. prosince 1930 uvedl, že Dr. N. jest zaměstnán 
u neho Jen potud, pokud podle rozvrhu hodin obchodní akedemie nevy
učuje ,;,a .tomt~,ústavě, a že .ka~celářské h?~iny dodržuje, pokud mu to 
doyol1!]~ Jeho ura~; PoukazuJe-I! Dr. N. v zadosh o zápis na rozhodnutí 
neJvysslho. s01;'du ClS. 6355 sb. n. s., t~ jest vytknouti, že byl právě v tomto 
rozhodnuh zaplS profesora obchodm akademie do seznamu kandidátů 
advo~acie učině!.'.}ávislý!!, na tom" zda má možno~t advokátní praxi do. 
st3';tecn9u a patncnou ,!,erou, s.e venovah. Toho vsak v projednávaném 
pnpade u Dr. N-a nem, procez nelze na usnesení výboru advokátní ko
mory nic změniti. 

N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl odvolání. 
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Důvody: 

Odvolání není oprávněno. Bezpodstatná jest výtka odvolatelů, že na
padené usnesení je zmatečné, odporujíc zrušovacímu usnesení téhož 
soudu ze dne 21. listopadu 1930. V tomto zrušovacím usnesení nebylo 
ještě rozhodo;rá!lO ~. tO,m, zda m~ I)::.I'!". m~~nost věnov~ti. se advokátn! 
praxi dostatecn~, .nybr~ bylo v te pr~cI,;,e n~1Ze~o dopln~m, ~ napadene 
usnesení se opua o vysledky doplneneho nzem. O vytýkanem rozporu 
nemůže tedy býti řeči. Pro posouzení věci jest jen rozhodné, má-li Dr. N. 
se zřetelem k svým povinnostem jako definitivní státní profesor obchodní 
akademie v U. možnost, by se věnoval advokátní praxi pravidelně a do
statečnou měrou tak, jak toho vyžaduje řádný výcvik kandidáta advo
kacie podle úmyslu zákona (§ I e) a § 5 zákona ze dne 31. ledna 1922 
čís. 40 sb. z. a n. a rozhodnutí čís. 6355 sb. n. s.). Provedeným řízením 
byly dostatečně ,VJ:šetřeny všt;ch':lY podstatné okol~osti' příP.~d;t, t.akže 
lze z nich utvonh spolehhvy usu dek o uvedene rozhoduJ1Cl otazce. 
Jest proto lichou výtka odvolatelů, že dosavadní řízení bylo neúplné. vý
bor advokátní komory a vrchní soud v Brně odpověděly na onu otázku 
záporně. Nejvyšší soud, uváživ o věci, schvaluje důvody napadeného 
usnesení jichž správnost nebyla vývody odvolatelů vyvrácena. Tvrdí-li 
se v odv~lání nově, že ředitel obchodní akademie prohlásil, že jest ocho
ten v příštím roce upraviti Dr. N-ovi rozvrh hodin tak, by vedle svého 
úřadu učitelského mohl zachovávati hodiny praxe advokátní, jest tím 
správnost stanoviska napadeného usnesení jen podporována. Názor od
volatelů, že se vyučování právním předmětům na obchodní akademii 
rovná výkonu advokátní praxe, je zřejmě nesprávný, neboť odporuje 
předpisu § 5 (2) zákona čís. 40/1922, který vyžaduje praktickou právní 
službu u advokáta. Zápis Dr. N-a do seznamu kandidátů advokacie byl 
tudíž právem odepřen a neoprávněnému odvolání nebylo lze vyhověti. 

čís. 11069. 

Byl-li po zabaveni svršků u dlužníka podán týmž věřitelem krátce 
na to návrh na pokračování v exekucí zabaventm svršků, jichž dlužník 
nabyl od posledního zabaveni, bylo v návrhu označiti tyto nové části 
majetku dlužníkova a označiti místo, kde jsou. 

(Rózh. ze dne 6. října 1931, R I 512/31.) 

Vymáhající věřitelka podala proti povinnému dne 26. června 1930 
návrh na povolení mobilární exekuce zabavením a prodejem movitých 
věcí v držení dlužníka se nacházejících, čemuž bylo vyhověno. Zabavení 
bylo provedeno dne 24. července 1930 a byly pro vymáhanou pohle
dávku za účasti vymáhající věřitelky zabaveny movité věci pod po}. 
1-18 v zájemním protokole seznamenané poznámkou podle § 257 ex. r. 
Dne 16. srpna 1930 pq,dala vymáhající věřitelka návrh na pokračování 
v exekuci novým zabavením a prodejem takto nově zabavených dal
ších svršků, čemuž p r v Ý s o u d vyhověl, rek u r sní s o u d však 
nevyhověl. 

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



- éís. 11070 -
1184 

Důvody: 

Nelze sice souhlasiti s důvody rekursního soudu, že prý měl exekuční 
soud rozhodnouti nejprve o návrhu povinné strany na zrušení exek)1ce. 
který došel k sou~~ teprve ll. září 19,30, neboť návrh na pokrač(>vánÍ 
v exekucI bylo vyndlÍ! podle skutkoveho a právního stavu jaký v té 
době byl - na což práyem dovolací stěžovatelka poukazuje, ~le přes to 
jest r~zhodnutí rekursmho soudu ve věci správné. Uváží-li se, že při za
bavem dne 24. července 1930 vymáhající věřitelka intervenovala a že 
j~~. ze zájemního protokolu zřejmo, tehdy pro pohledávku vymáhajícÍ 
ventelky poznámkou na sepsaném již zájemním protokole zabavené 
sv;šky byly již pře~ tím ,zaba~eny pro četné pohledávky jiných věřitelů, 
a ze by byl musIl vykonny organ podle bodu 82 odstavec 3 a 4 instrukce 
~eps~ti a popsati nově pa~ezené předměty, jest z toho souditi, ač to v zá
]emmm protokole nem vyslovně uvedeno že nebyly dne 24. července 
1930 nalezeny u dužníka j}né zabavitelné svršky než ty, jež poznámkou 
byly zabaveny pro pohledavku vymáhající věřitelky. Za tohoto stavu 
věci bylo r;od!e ob~obJ §. 54

0 

čís. 3 eX. ř. p~vinností vymáhající věřitelky, 
kdyz v kratke dobe tn tydnu po provedenem zabavení podala návrh na 
pok:a~?vání v. exeku~i n,ovým, z~bavením, by v návrhu tom označila ty 
nov~ castl majetku, ]lchz dluzmk nabyl od posledně provedeného zaba
vem, a rovněž u~ala místo, kde se části ty nacházejí. Na to právem po
ukazoval povmny rekurs. Poněvadž vymáhající věřitelka této své zá
konné povinnosti nedostála, nemělo jejímu návrhu na pokračování v exe
kUCl novým, zabavením prvým soudem býti vyhověno, a byl proto návrh 
te!, rek~rsn~m sO,ud~~. zamítnut právem, třebaže se tak státi mělo z jl
nych duvodu, nez uClm! rekursní soucl. 

Čís. 11070. 

Pro uzavření smlouvy jest rozhodné dodání zprávy o přijetí nabídky 
nabízejícímu, při čemž netřeba i zvěděti její .obsah· nerozhoduje ode-
slání zprávy o při jetí nabídky. ' . 

Podrobil-Ii se před válkou i prodávající tuzemec (příslušník tehdy 
rakouský), i kupující cizozemec (příslušník řišsko-němecl<ý) pnslušnosti 
o?.c~odního s?udu ,ve Vídni, jest ve sporu kupitele proti prodateli po
uZIŤl tuzemskeho (ceskoslovenského) práva. 

(Rozh. ze dne 6. října 1931, R I 789/31.) 

Tuzemská firma (v Liberci) uzavřela roku 1900 jako prodatelka 
s říšsko-německou firmou jako kupitelkou smlouvu o dodávání dřeva 
z východohaličských lesů. Strany se podrobily pro všechny spory, jež bv 
ze smlouvy vzešly, příslušnosti obchodního soudu ve Vídni. Žalobou, za~ 
danou dne 26. ledna 1923, domáhala se říšsko-německá firma na tuzem
ské firmě plnění z této smlouvy. Pro c e sní s o udp r v é s t o r é e 
(krajský soud v Liberci) žalobu zamítl. Od y o 1 a c í s o u d zrušil Da-
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adený rozsudek a vrátil věc prvé~u soudu, by v pí, vyčkaje pra~omoC\, 
~ále jednal a znovu rozh?d}. ~ u vod y: !,r,:m soud rozhoduje ~por 
bmezi! se jen na zkoumam namltky promlcem a posoudIl tuto otazku 

o odle práva plativšího v rozhodné době v Polsku a to z důvodu čl. 324 
~rvý odstavec a § 37 obč. zák. První soud dochází k přesvědčení, že, 
ano se podle smlouvy ze dne 30. ledna 1900 pozdějšími smlouvami 
v tomto bodu zachované, mělo plniti v lese (v Polsku), kde se stalo po
dle smlouvy dne 20. září 1919 přípustné náhradní plnění žalovanou, jež 
však žalobkyně listem ze dne ll. října 1919 neuznala, tříletá promlčecí 
lhůta podle pozměněného zákony polskými, avšak tam jinak platícího 
fO, 1486 zák. v doslovu III. dílčí novely uplynula nejdéle ll. října 1922, 
takže žaloba ze dne 26. ledna 1923 byla podána opožděně. ,Lze souhla
siti s postupem, pokud se týče s názorem prvého soudu jednak ve vý
kladu že i tu platí tříletá promlčecí lhůta § 1486 obč. zák., a to podle 
jeho Čísla I, proto, že jde u žalované strany o dodání věcí a protože po
čítání této tříleté doby odpovídalo by správně a úplně smyslu čl. I pol
ského zákona ze dne 25. března 1919 Dz. U. R. P. Nr. 27 poz. 246 a zá
kona ze dne 30. června 1920 Dz. U. R. P. Nr. 57 poz. 318, a stačilo by 
poukázati na správné vývody prvého soudu v tomto směru, kdyby s ním 
bylo lze souhlasiti v tom, že tu platí podle zásady locus regit actum před
pisy polského práva. Tomu však tak není, neboť čl. 324 prvý odstavec 
obch. zák. určuje jenom $plniště smlouvy kdekoli uzavřené, a to, pokud 
v ní bylo stanoveno, tam, jinak podle povahy věci nebo podle úmyslu 
stran; nemá však předpisu o právu, jehož jest použíti. Jest míti za to, že 
v pochybnosti jest použíti předpisů práva toho místa, kde bvla smlouva 
uzavřena, leč že strany chtěly něco jiného (§§ 36 a 37 obč. zák.). Že 
v souzeném případě strany chtěly splniště učiniti i místem, podle jehož 
práva by bylo smlouvu posuzovati, a že se tak stalo mlčky, ze smluv bez 
dalšího nelze usuzovati. Ze smluvní listiny ze dne 30. ledna 1900 naopak 
spíše vyplývá, že závěrečný projev vúle O-a v Beuthen došel žalovanou 
v Liberci, a že se tudíž uzavření smlouvy stalo v Liberci (§ 861 obč. 
zák.). Okolnost tato jest pro posouzení věci rozhodná, neboť pak ne
platí právo polského státu, nýbrž právo platné v tuzemsku a pak by již 
vzhledem k ustanovení & 1 nař. vlády republiky éeskoslovenské ze dne 
10. března 1922, čís. 97 sb. z. a n. o přímčí pohledávek podle § 1486 
obč. zák. v doslovu III. dílčí novely do I. dubna 1923 (nehledíc ani k dal
ším nařízením upravujícím příročí) v čase podání žaloby, dne 26. ledna 
1923, promlčení ještě nenastalo, a že bude věc dále posuzovati se stano
viska ostatních námitek soudem vzhledem k jeho nazírání na otázku pro-
mlčení neprobraných. . 

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

D ů vod y: 
, 

Podle nižších soudů byla smlouva, o niž tu jde, sjednána výměnou 
závěrečných dopisů ze dne 30. ledna 1900, při čemž došel závěrečný 
projev vůle firmy O. v Beuthen k žalované firmě v Liberci. Z toho usoudil 

Civilní rozhodnutí XIII. 75 
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odvolací soud právem, že se uzavření smlouvy stalo v Liberci, neboť 
pro právo obchodní platí přijímací (dodac~! theorie, jak vyplývá z.u?ta
novení čl. 319 a 320 obch. zak. (sr. rozh. CIS. 9678 sb. n. s.). "Do]lhm« 
podle tě;:hto ~Iánků je podáni ~fJráv~ o přijetí !1abídkt nab!zejícíl1)u, 
při čemz netreba ovsem I zvedeh ]e.l1 obsah. N azor shznosh, ze roz
hoduje odeslání zprávy o přijetí, nelze uvésti v soulad ani se zákonem 
ani s písemnictvím. Její tvrzení, že stvrzenka žalující firmy o přijetí 
nabídky neměla povahu přij ímacího prohlášení, nýbrž že měla jen po
vahu průvodní listiny, nemá oporu ve skutkovém základu nižšími soudy 
zjištěném. Usoudil proto odvolací soud v podstatě správně, že jest věc 
posuzovati podle tuzemského práva. Tomu nasvědčuje i ostatní obsah 
smlouvy, podle níž se obě strany - i rakouská příslušnice, žalovaná, 
i říšskoněmecká příslušnice, firma O., žalobkyně, podrobily pro všechny 
spory, které by z ní vznikly, příslušnosti obchodního soudu ve Vídni. 
Tím bylo jasně určeno, že má ve sporu býti použito d orná c í h o 
práva ž a lov a 'll é, platného pro ni u do má c í h o i e i í h o s u -
di š t ě, to jest po zřízení bývalého Rakouska a po vzniku českosloven
ského státu, práva platného na oné části jeho území, v níž sídlí žalo-· 
vaná, tedy práva platného v Československu. 

čís. 11071. 

Složil-li odpůrce navrhovatele prozatímního opatřeni podle rumun
ského práva jistotu, by odvrátil výkon prozatímního opatřeni, jdou ná
sledky tohoto složeni (znehodnoceni jistoty) na jeho vrub, pokud je 
navrhovatel prozatímního opatření nepřivodil jiným svým činem než. 
právě jen návrhem. 

(Rozh. ze dne 6. října 1931, Rv I 1335/30.) 

Žalobce byl roku 1916 žalován L-em u rumunského soudu. L. navrhl 
zároveň prozatímní opatření zabavením zásob obilí, jež měl žalobce ulo
ženy u různých obchodní'ků v Rumunsku. Aby odvrátil výkon prozatím
ního opatření, složil žalobce podle rumunského práva jistotu 25.000 leL. 
Žaloba L-ova proti žalobci byla roku 1922 zamítnuta a roku 1926 byla 
žalobci vydána jistota. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na vy
konavateli poslední vůle L-a náhrady škody, jež mu vzešla znehodnoce
ním jistoty, Pro c es n í s o udp r v é s t o I i ce neuznal žalobní ·ná
rok důvodem po právu. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. D ů vod y: První soud zastává stanovisko, že žalobci nepřísluší 
l'áhrada škody, neboť I. válečné poměry přinesly s sebou, že žaloucem 
složených 25.000 leiÍ! k odvrácení hrozícího mu zajišťovacího zabavení 
movitého jmění, nalézajícího se v Rumunsku, bylo navráceno v roce 
1926, a to v znehodnoceném lei. Válka a její následky jsou však náho
dou, za niž má ručiti jen ten, kdo tuto náhodu svým zaviněním způsobil. 
Také čl. 998 a 999 rumu.nského obč. zák. předpokládají zavinění. Tako
vého zaviněni však není, poněvadž L. návrhem prozatímního opatř~nf 
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. ··'tení použil jen svého práva (§ 1305 obč. zák.). 2. Ztrátu kursu 
proh zal;~ žalobce požadovati, poněvadž Rumunsko nezná znehodno-· 
lel !1elmeLzZalobce mohl tudíž žádati jen to, co bez zřetele k válce měl ob-
cem el. ..' I t bd'l 3 c'h 'lb d ' f totiž složenou ]lstotu s uro ly, a u o rze. . e o se za o ce 
ďze ,lhá je jen abstraktní škodou. Tyto důvody snaží Se odvolatel pod-
o~~. ~však odvolací soud nemůže ho v tom následovati. Podle čl. 613, 

~~~ I:~munského obč. zák. může vě!itel, jenž se nevykáže lis~ino~?, žádat~ 
splatnosti pohledávky současne se zalobou o zaplacem Zajlsťovacl 

po b vení movitých věcí dlužníka, musí však složiti jistotu ve výši jedné 
~tetfny 'toho, co pož~duje. Pod,l~ čl. 617 můževša~ dlu~ník výkon tO~lOto 

rozatímního opatrem odvratrtr, posk~tne-iJ sveho. cas~ , dosi~tecno~ 
II t (u posléze má žalující strana podle cl. 140 zaplatrh zVltezlvsl straue 
JIS ~sobené náklady aniž jest tím dotčena otázka řádného odškodnění. 
~áklady a náhrad~ se posk~tuj! jen n~ požá9.ání., Zákonná ustanov\ní 
ted předpisují, že žalobce, )WZ pod~~nl v, pnpage exek~ce z~bavemm 
k Zajištění, jež jím byla zahalwa, !UCI za s~odu z31.~~v~nemu trmto pr~: 
zatímním opatřením vzešlou. Jde ysak o to, ze nyne]sl, zalobce a tehde]s~ 
žalovaný nežádá, by mu žalovana strana nahradIla. skodu z ~rovedem 
prozatímního opati"wí, nýbrž žádá ,náhradu šk~dy, jež m,u pry: vzmkla 
tím, že k odvrácení výkonu prozatrmn~ho, opatrem nedoslo J.1::sle~kem 
složení jistoty 25.000 lei. Nechť se slozem jlsto,ty ?talo t~hd~Jslm zalo; 
vaným by od sebe odvrátil škodu, by mohl prevestl sve zasoby obliJ 
atd. jeŠtě před vypuknutírr; války s Rum~nskem ,:ča~ d~ Rakousk?~Uh~r
ska tedy jaksi z donucenI nebo spolupusoblly Jme duvody, v zadnem 
případě nejde u ~ažalova?é .ná~ra?y ~kody o ,bez~rostřední náhr31d~ 
škody z prozatímmho opatrem" nyb::z o sk?du,)ez pry vzmkla ze sloze,nI 
jistoty nynějším žalobcem, ponevadz lele SI l,londll za r~k. k?ru'llY, k ce: 
muž ho dřívější žalobce nijak nenuhl a take na to nemel V~IV. Povolene 
prozatímní opatření bylo tedy zajisté př~dpokladem, po~mlll~ou pro to, 
že žalobce složil 25.000 lei k odvrácenI tohoto opatrem, avsak nebylo 
příčinou škody; jí ?yIn spíše sa~o s}?že~,í,pe~ěz, jež žalobce .obdržel 
zpět v znehodnocenem lel. Schazl tudlz pncmna s,ouvlslost m~~!, pro~a
tímním opatřením, vydobytým L-em a tvrzenou skodou nyne]slho za
lob.ce. 

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

Důvody: 

Dovolání napadá odvolací rozsudek pro právní mylnost (§ 503 č. 4 
c. ř. s.), protože odvolací soud prý neprávem odpověděl záporně na 
otázku příčinné souvislosti mezi dovolatelovou ,kodou a odpůrcovým 
jednáním. Nelze mu však přisvědčiti. Odvolací soud zdůrazňuje právem, 
že nejde u zažalované páhrady škody o bezprostřední náhradu škody 
z prozatímního opatření, nýbrž o škodu, která prý vznikla složením jis, 
toty nynějšího žalobce. Proti škodě, která žalobci hrozila z výkonu od
půrcova zatímního opatření, poskytoval mu rumunský zákon dva 
ochranné prostředky: jednak, že navrhovatel zatímního opatření musil 

75'" 
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složiti jistotu ve výši jedné třetiny požadované částky, jednak, že soud 
mimo to poskytuje odpůrci na požádání řádné odškodnění. Nepostačo
vala-li odpůrci tato zákonná ochrana, bylo mu ovšem zůstaveno od
vrátiti výkon zatímního opatření - a tím též škodu s jeho výkonem spo
jenou - složením dodatečné jistoty. Ano však složení jistoty jest dáno 
do volné vůle odpůrcovy, jdou jeho následky na jeho vrub, pokud je snad 
navrhovatel nepřivodil - oč tu však nejde - jiným činem, než právě 
jen svým návrhem. Účel zákona, zabrániti, by nebylo Škodlivým způso
bem zasahováno do cizího jmění neodůvodněnými návrhy na zatímní 
opatření, jest dosažen stanovením navrhovatelovy povinnosti k složení 
jistoty a k řádnému odškodnění, k náhradě škody z výkonu zatímního 
opatření přímo vzniklé. Nechce-Ii se odpůrce s tímto zajištěním uspo
kojiti a chce-Ii již předem odvrátiti obávané škody z výkonu zatímního 
opatření složením jistoty, přerušuje tímto jednáním, jež podniká zcela 
o své újmě, příčinnou souvislost mezi navrhovatelovým postupem a 
vlastní škodou. Nemůže býti účelem zákona, protože by se příčilo zásadě 
slušnosti, by nebezpečí (dsiko) odpůrcova (tu žalobcova) jednání, 'jímž 
se ~hce. nad zá~om:ou ,ochranu zajistiti proti možným škodám z výkonu 
zal!mmho opatrem, presunoval na navrhovatele a by ten tak nesl ná
sledky (po případě pochybených) pokusů podnikání, do nichž se od
půrce (snad i nerozvážným způsobem) pustil, by odvrátil snad jen do
mněle hrozící nebezpečí a si zlepšil (snad jen domněle nedostatečné) 
záruky proti obávaným škodám. Tak široká povinnost k náhradě škody 
neodpovídala by účelu, jejž zákon jejím stanovením sleduje, a nemůže 
proto bý~i. po právu. Dovolání se marně snaží uhájiti svůj opačný názor, 
poUkaZUjlC k ustanovení § 1311 obč. zák., neboť i tam jest předpoklá
dána příčinná souvislost, jíž tu však, jak vyloženo, podle zákona není. 
Není-Ii jí, padá nezbytně celý žalobní nárok a není třeba obírati se ostat
ními vývody dovolání. 

čís. 11072. 

Pro nárok vodního družstva na zaplacení zadrželých příspěvku na 
rej';ulace a na drenáže (§ 69 vodního zákona pro Čechy) nenl přípustný 
pořad práva. 

Zmatečnost exekučního titulu o sobě nemá v zápětí zmatečnost exe
kuce na jeho základě. 

Byl-Ii podle § 42, druhý odstavec, j. n. zrušen právoplatný rozsudek 
pro nepřípustnost pořadu práva, nelze ve zrušovacím usnesení prohlásiti 
za zmatečné a zrušiti i exekuční řlzeni zahájené na základě zrušeného 
rozsudku. Pro tento případ platí předpis § 39 čls. 1 ex. ř., podle něhož 
lze po právoplatném zrušení exekučního titulu zrušiti exekuci jen 
k návrhu. 

(Rozh. ze dne 15. října 1931, R I 472/31/2.) 

Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s ministerstvem zemědělství na
vrhlo, by nejvyšší soud řízení ve věci okresního soudu v N. C I 267/30 
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" v souvislé věci téhož soudu E 908/30 ve smyslu § 42 druhý odstavec 
~ n. prohlásil zmatečným. . _ '" . " • 
J. Ne j vy Š š í s o u d ~YSlo~11 zm~tecnost _ nzelll z~hajeneho pred 
okresním soudem vN. o z~lobe Vodmho druzst~a n;skeho ok~esu prol! 
Jindřichu H-ovi o 2.998 Ke 62 hel 267/30, jakoz I zmatecnost roz
sudku pro zmeškání vydaného na základě tohoto řízení. 

Důvody: 

žalobou C I 267/30 domáhalo se Vodní družstvo n-ského okresu na 
žalovaném Jindřichu H-ovi, by na zadrželých příspěvcích za regulace 
a drenáže zaplatil 2,998 Kč. Podl~ § 69 zákona ze dn,e 28. srpna,,1870, 
čís. 71 z. zák. pro Cechy (§ 68 zakona ze dne 30. kvetna 1869, CIS. 93 
ř. zák.) vybírají se zadrželé a nedoplacené příspěvky ku společným 
zařízení;" za vysušování a zavlažování půdy a k"" stavbám ochranným 
a upravovacím k žádosti společenstva donucovacími prostředky poli
tickými. Měl tudíž okresní soud vN. žalohuC I 267/30 odmítnout, pro 
nepřípustnost pořadu práva, a, an tak neučinil a vydal ve věci rozsudek, 
íest podle § 477 čís. 6 c. ř. s. zmatečným i řízení o této žalobě, i 1"O-Z
sudek pro zmeškání vynesený na základě tohoto zmatečného řízení. Nic 
na věci nemění, že žalující družstvo bylo názoru vzhledem k § 138 
ex. ř. ovšem mylného, že na základě výkazu nedoplatků bylo lze zříditi 
na dlužnikových nemovitostech jen právo zástavní. Bylo proto k návrhu 
ministerstva spravedlnosti v dohodě s ministerstvem zemědělství vy
sloviti zmatečnost sporných úkonú. 

Exekuční řízení E 908/30, zahájené na základě výše uvedeného roz
sudku pro zmeškání, není zmatečné proto, že jest zmatečný exekuční 
titul, na jehož základě byla exekuce povolena, neboť pro takový případ 
není stanovena zmatečnost exekučního řízení. Mimo to jde o exekuci 
reální, jejíž zahájení a provedení jest vyhrazeno řádným soudům. Pro 
takový případ stanoví § 39 prvý odstavec čís. 1 eX. ř., že, byl-Ii exe
kuční titul právoplatně zrušen, třeba se tak stalo jen usnesením (sb. 
n. s. 5861), lest k návrhu. (§ 39 druhý odstavec ex. ř.) exekuci zrušiti 
a zároveň zrušiti i všechny exekuční úkony zatím již vykonané. Tím 
jest vyřízen návrh ministerstva spravedlnosti v dohodě s ministerstvem 
zemědělství, učiněný podle § 42 druhý odstavec j. n. 

čis. 110n. 

Společnosti s f. 0_ (zákon ze dne 6. března 1906, čls. 58 ř. zák.'). 
Není závady, by sídlo společnosti s r. o., udané ve společenské 

smlouvě, nehylo rozdilné od místa, kde se vede správa podniku. 
Sídlo společnosti 8 r _ o. udané ve společenské smlouvě a zapsané 

do obchodního re.istříku, .lest sídlem společnosti pro veškerý její právnl 
život a pro veškeré prá'vní poměry, najmě i pro rozepře. 

Sídlo společnosti s r. o. nemůže býti přeloženo pouhým přeložením 
správy, nýbrž jen změnou společenské smlouvy a zápisem změny do 
obchodního rejstříku. 
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Udává-li společnost s r. o. za sídlo místo, v němž není zapsána do 
obchodního rejstříku, jest míti za to, že právně neexistuje (§ 2 zák.). 

(Rozh. ze dne 15. října 1931, R I 833/31.) 

Zalobou firmy Saure-Therapie Prof. Dr. von K., Oesellschaft nl. b. Ii. 
v Mnichově s o udp r v é s t o I i c e k návrhu žalované odmítl pro
hlási v řízení zmatečným. Rek u r sní s o u d zamítl návrh žal~vané 
by bylo řízení prohlášeno zmatečným a by žaloba byla odmítnuta. D ů ~ 
vod y: Prvý soud vyhověl návrhu žalované strany, by řízení bylo pro
hlášeno zmatečným a by žaloba byla odmítnuta, vycházeje z toho že 
se osobnost žalující strany jako společnosti s ručením obmezeným urČuje 
nejen zněním firmy, nýbrž i jejím sídlem, že žalující strana se sídlem 
v Mnichově vůbec neexistuje a že tudíž II žalující strany jest nedo
statek procesní způsobilosti. Jde o to, zda sídlo společnosti s ručením 
~b.mezeným jest podstatnou součástkou l~rmy, ano bylo zjištěno, že firma 
:-,a~re Theraple. P!.of. Dr. v?n K, spolecnost s ručením obmezeným, za
psana Jest v reJstnku spolecnosÍl pro obvod úředního soudu v E. - se 
sídlem v K V § 4 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. se sice 
stanoví, že společenská smlouva u společnosti s ručením obmezeným 
musí stanoviti firmu a sídlo společnosti, ale není zákonného ustanovení 
které by poukazovalo k tomu, že sídlo společnosti jest podstatnou sou~ 
částkou firmy. Sídlem společnosti s ručením obmezeným jest místo kde 
se vede úřední správa podniku, a není překážky, by toto sídlo n~bylo 
rozdílné od sídla udaného ve společenské smlouvě. Ana žalující strana 
jest v obchodním rejstříku zapsána se sídlem v K, nelze právem mluviti 
o nedostatku procesní způsobilosti proto, že v žalobě udala žalující 
strana jako své sídlo "Mnichov«, kde skutečně se vede správa podniku. 

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

Dllvody: 

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávnění. Lze sice přisvědčiti práv
l,ímu názoru rekursního soudu, že není překážky, by sídlo společnosti 
s ručením obmezeným, udané ve společenské smlouvě, nebylo rozdílné 
od místa, kde se vede správa podniku, neboť sídlo společnosti s ručením 
obmezeným jest libovolné a jeho určení jest ponecháno společenské 
smlouvě. Avšak sídlo takto určené a do obchodního rejstříku zapsané 
(~ 4 z~kona o společnosti s ručením obmezeným, pokud Se týče §3 
nem. zakona v doslovu zákona ze dne 20. května 1898, něm. ř. zák. 

str; 8~? a n. z rok~l 1~98), je;;t sí~lem společnosti pro veškerý její 
praVD! Zlvot a pro veskere pravD! pomery. tedy také pro rozepře. V tomto 
smě!u rozhoduje jen sídlo zaps1né v obchodním rejstříku, nikoliv místo 
spravy podniku. která múže býti nřeložena do iiného místa, aniž se tím 
změní sídlo společnosti. Jen sídlem v obchodním reístříku zapsaným 
určuje se totožnost společnosti a rozlišuje se tato společnost od jiných 
společností stejného jména. jež mají sídlo v jiných místech, jinak by 
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byla vnesena do obchodního styku povážlivá nejistota (§ 20 obch. zák., 
okud se týče § 30 něm. obch. zák.). Sídlo společnosti nemůže býti 

~řeloženo pouhým přeložením správy, nýbrž jen změnou společenské 
smlouvy a zápisem této, změny ~o obchodního :~jstříku (~ 49 ,zákona 
o společnosti s obmezenym rucemm, pokud se tyce § 54 nem. zakona). 
Jak bylo zjištěno, není žalující společnost se sídlem v Mni ch o v ě 
zapsána do obchodního rejstříku a jest proto při svědčiti právnímu ná
zoru procesního soudu prvé stolice, že právně neexistuje (§ 2 zákona 
o společnosti s ručením obmezeným, pokud se týče § II něm. zákona). 
Důsledkem toho bylo však vyřknouti zmatečnost řízení pro nedostatek 
procesní způsobilosti žalující strany (§§ 6 a 7 c. ř. s.). 

čís. 11074. 

Vlastni!, automobilu neručí za útraty soukromého účastníka v trest
ním řízení proti řídiči automobilu. 

(Rozh. ze dne 15. října 1931, Rv I 972/30.) 

Žalobce, jehož manžeUm byla usmrcena automobilem, domáhal se 
na vlastníku auta náhrady útrat, jež mu vzešly jako soukromému účast
níku v trestním řízení proti řidiči automobilu. Pro ce sní s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d v. o 1 a ci s o ud žalobu za
mítl. D ů vod y: Jde o to, zda podle § 1 aut. zák. ručí majitel auto
mobilu i za útraty soukromého účastníka v trestním řízení proti řidiči 
automobilu. Podle § 1 aut. zák. ručí řidič a vlastník automobilu za ná
hradu způsobené škody, při zabití podle § 1327 obč. zák. Podle § 1327 
obč. zák. jest nahraditi všechny útraty. Odvolávaje se na to, míní ža
lobce, že k těmto útratám náležejí i útraty soukromého líčastníka 
v trestním řízení proti řidiči. Tomuto názoru však nelze přisvědčiti. 
útratami ve smyslu 1:\ 1327 obě. zák. jest rozuměti útraty, jež byly bez
prostředně způsobeny zabitím, na př. útraty lékařského ošetření, útraty 
pohřbu atd. zalobce byl nepochybně oprávněn připojiti se jako sou
kromý účastník k tre;tnímu řízení proti řidiči. Vzešly-li mu tím útraty, 
.nejde o útraty způsobené smrtí, nýbrž o procesní útraty trestního řízení, 
~a něž. ovsem ručí ten, kdo byl trestně odsouzen. Tyto útraty však ne
JSou nezbytně nutné, tedy přivoděné smrtí, ježto stíhání řidiče před 
trestním soudem d~je se 'z úřadu a proto připojení se soukromého účast
níka jest sice jeho právem, nikoliv však povinností nebo nutností. Nelze 
tudíž pokládati tyto útraty za útraty přivoděné smrtí; pročež za ně ne
ručí spoluvlastník automobilu ve smyslu § 1327 obč. zák. a § 1 aut. zák. 

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

D ů vod y: , 
Žalobce napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacího důvodu 

§ 503 čís. 4 c. ř. s., leč neprávem. Podle § I aut. zák. ručí sice žalovaní' 
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jako vlastník automobilu rukou společnou a nerozdílnou s řidičem auto
mobilu za všechny náklady, které byly žalobci způsobeny usmrcením 
jeho manželky (§ 132~ obč. zák.), leč těmito náklady nejsou, jak od
volací soud v napadenem rozsudku uvedl a správně odůvodnil, útraty 
vzniklé žalobci jako soukromému účastníku v trestním řízení proti řidiči. 
Tyto útraty jsou ovšem potud v souvislosti s usmrcením žalobcovy man
želky, že by jinak nebylo došlo k trestnímu řízení proti řidiči avšak 
~evz~ikly ž,:lobci usmrcení,m m,~nže~ky, nýbrž vla~tním jeho jednáním, 
hm, ze se pnpolIl k trestlllmu nzelll a dal se v nem advokátem zastu
povati, by zodpovědnost za škodu, usmrcením manželky mu vzniklou 
byla zjišt~n,a a, by jejf vymáhání, bylo ,usnadněno, Za tyto útraty ručÍ 
ods.ouzeny r~d1c auta Jen podJ~ pr~dp1su procesuálnÍů~ (§§ 389 a 393 
tr. r.)"proto~e ?yl,v trestlllrr: nzelll .odsouzen, nikohv v~ak podle § 1327 
obě. zak. Sohdarlll zavazek zalovaneho se tedy na tyto utraty nevztahuje. 

čís. 11075. 

Byla-Ii smlouva o prodeji řádových pozemků uzavřena s výhradou 
schválení Státního pozt'mkového úřadu (s výhradou propuštěni pozemků 
ze záboru podle § 11 záb, zák.) a s výhradou schválení úřadů cirkevních 
a státních, dohlédajiclch na řádové jmění, nestačí k účiunosti smlouvy 
že k ní dal Státní pozemkový úřad zásadní souhlas. Schválení Státnlh~ 
pozemkového úřadu nenahrazuje schváleni úřadů církevních a státních 
dohlédajících na řádové jmění. Lhostejno, že řád schválení to zmařil: 
Jdeť tu neJen o smluvně ujeduanou, nýbrž i zákonem stanovenou pod
mínIm účiuuosti smlouvy. 

(Rozh. ze dne 15. října 1931, Rv 11117/30.) 

.. Svaz statkářů a nájemců uzavřel Se řádem Benediktinů smlouvu, ji~ 
rad prodal svazu pozemky. O tom byl sepsán návrh smlouvv v němž 
bylo výslovně stanoveno, že se smloll\'a uzavírá s výhradou" ~chválení 
Státního pozemkového úřadu a státních a církevních úřadů dohléda
jJ;:ích na řádové jmění. Smlouva byla schválena Státním po~emkovým 
uradem, mkohv však dohlédacími státními a církevními úřady. Žalobu 
proti řádu ? splněl!í smlouvy pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e 
pro tentokrate zamlt!. O d vol a c í s o n d k odvolání žalobce napa
dený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Soud prvé stolice žalobu pro tento
kráte zamítl, poněvadž s;nlouva (její návrh) nebyla úřady schválena 
nepust1y se do .zkoumání,. proč nedošlo ke schválení. S názorem prvéhd 
soudu Jest pine souhlaSIl!, ana vlatnost smlouvv závisela od schválení 
úřadů a, schvál~ní, t~to ch~bí. Náz?r o,dvol,ate!i1v, že schválení úřady 
nebYlo (reba, nybrz ze stacllo schvalelll Statlllho pozemkového úřadu 
po~ě'-',adž jde o z~iz~?í, nahrazující řádné přídělové řízení, není správný: 
Statn1 poz,emkovy urad propustil pozemky, jež měly smlouvou býti zci
zenY,ze zabompodle ~ II zákona ze dne 16. dubna 1919 čís. 215 sb. 
z. a n. To znamená, že Státní pozemkový úřad dal zás~dní souhlas 

- čís. 11075 -
1193 

, vlastník sám pozemky prodal za u,rčitých podmínek. Může 
k tomu, I bl

t l'k s nimi v mezích těchto obmezem dIsponoval! a Je 1 pro-
roto vasn hl St't 'h k 'h u'r' du p . T r tak nemůže zásadní sou as a m o pozem ove o a 

da~. dO~~' ~onh{as státních a církevních úřadů dohlédajícl.ch, na jmění 
~~/~é 1 ~ny přicházejí v úvahu i jiné podmínky sml~uvy, zeJmena ~o~ud 
la o , týče Že návrh smlouvy úřady nebyl schvalen, Jest prokazano 
se ceny, m přednesem stran. Státní pozemkový úřad ponec~al žalované 
nespc;rn? si o pozemcích ze záboru propuštěných sama uzavrela trhovou 
str~ne, u Y Smlonvn o niž tu jde, uzavřela žalovaná strana s výhradou 
sh o~t n', i církev~ími úřady jí nadřízenými, neboť její ~ůle o sobě ku 
S~o~~j~ ~estačí. An nadřízený církevní úřad sml.ouvn (navrh sm!on:,y), 
~eschválil, není tn úplného projevu shod~.~ vnle ~trany prodaVaJ1,Cl 

'lí strany knpn j ící a smlouva dosud nepnsla k m1stu, by mohla bY!l 
s ř~dložena ke schválení Státní~,o p,ozet?ko,vého úřadu, i k,dy?y ke schva' 
Pl ' b 10 tr'eba i schválení uradu statlllch. Soudu nenaleZl zkoumal!, 
em ne y ., d t" .. t·t· ., "h I n byl ' by' souhlas odepren, son u s aC1 Zj1S 1 1, ze navr sm o vy ne , 
~~h~ále~. Neměl proto soud příčinu z,abývati se otá~~ou, zd:" zemsky 
,. ad byl oprávněn ke schválení a zda jeho rozhodnuh Jest pravc;platne, 
~t~a schází hlavní podmínka smlouvy a tato ?kol~ost ~ r?zhodn~h sp~m 
úplně stačí. Podle smlouvy vyžaduje se ~chyalem 1 statmch, 1 c1~k~VlllC~ 
úřadů. Chybí-Ii jeden z těchto ,so~hl~su, .l,e~t smlouva n~pla..tna,:. kdyz 
druhý souhlas tu jest. To do~na~a 1 za!Uj1C,' str,~na,o tvrdIc, ,zS,~cmnost 
smlouvy jest odvislá od schvalem dohledaC1ch uradn, a UVadejlC v, od; 
volání, že vrácením spisů z~mským ,úřadem ne~ylo do~n.d schvalen1 
smlouvy ani nděleno ani ?depre.no; Ovsem s,tran,a ,z;aloyana je~t d~h?dou 
vázána ale tato dohoda Je odv1s1a od schvalem nradu . .?~anla-h zalo: 
vanástrana schválení svým jednáním, mohla by Žalnj1C1 strana proŤl 
ní uplatňovati jen nár?k na náhr~d~ škody ~půyobe~é jí tjmto zrr:ařením~ 
Ale tu opětně jest pripomenouh, ze kons1stor vr,ahla zalo~ane st;am; 
návrh smlouvy, by jej dala schváliti ,arciop~tu ,rádu, .,k!ery ~chvalen: 
odepřel následkem čehož ani kons1stor schvalem neudehla. Zalovana 
strana jako církevní řád těmto institucím podléhá. Byl,1i postup t:nt~ 
správný' čili nic, jest nerozhodné pro posouzení žaloby, o, dO?:ze~l 
kupní smlouvy, jejíž podmínkou je schválení církevních a ~!at~lch uradu. 
V moci žalované strany není, by arciopata a konsistoř pnmela k tomu; 
by návrh smlouvy schválili. Ze všeho plyne, že smlouva dosu? nelll 
p'erfektni .a nelze proto žalovati na její splnění. Proto také prvy soud 
žalobu jen pro tentokráte zamítl, ano není nade vší pochybnost vy
loučeno, že návrh smlouvy může býti ještě schválen. 

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

D ú vod y: 

Nesprávné práv,ní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) vytýká do
volání napadenému ro~sudku neprávem. Žalující svaz domáhá se na 
žalovaném řádu dodržení smlonvy o prodeji pozemků. Předpokladem 
ža!obního nároku jest, že smlouva jest, pokud se týče se stala účinnou. 
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Jest zjiště!lO, ~~ smlouva ~yla ~zavřena s výhradou schválení Státního 
pozemkoveho uradu, po pnpade s výhradou propuštění poze k' . 
b dl § 11 

. b 'j' m u ze za-
oru po e za . za L a s vyhradou schválení u'r-adu' cI'rk 'h' 
t 't ' h "d" - , d h evmc a s a nIC , na ra ove Jmem o lédajících. Nižší soudy zJ'I'stl'ly - . 

b
· k k' k . t - I ' ze arCII~ ups a ons!s or srn ouvu neschválila a že ani státní úřad '-

vlada (mm. nar. ze dne 20. června 1860 čís 162 ř ák . y, n~lme 
9?e ~J' _čerák~na l~k60, čs. 175 ř. zák., § 51 zák. ze cin~ 7'.' h~~~anl~7~e 
SIS. ,r: z . ,,_~a on ze dne 28. října 1918, čís. II sb. z. a n. a F. 64 
ustavm l!stmy SIS. 121/1920) dosud smlouvě schválení neudělila j -t 
se podn:mka clrkevního a státního schválení dosud nesplnila " ez o 
odvo~acl, soud pro n~dostatek účinnosti smlouvy žalobní nárok ~rav.ell! 
dod~zem pro ten!~k~ate zamítl. Mylný jest názor dovolání - k a ,leJI 
nostI smlouvy, stacl, ze k ní dal Státní pozemkový úřad zásad~f sou~~m
C? se toho .tyce, mar~ě se žalující svaz dovolává toho že . d .. as. 
nem prodeji pozemku o zkráceny' příděl Okolnost t'a J ~ ~n spor-
I tf' h d d k . nemem mc na 

p a ~os, I vy' ra y, o ~~ce do ,smlouvy pojaté, o schválení církevními 
a ~ta~n.;ml, urady a nemuze sc~valení Státního pozemkového úřadu jde-li 
~ o ~~em s~louvy, ono sch~ale~í ~ahraditi. Nelze přisvědčiti do~olání 
ze k ucmnostl smlouvy schvalem clrkevnkh a státních úř d' , : 
proto zapotřebí, že žalovaný řád proti zásadě důvě a u nem. am 
stycích schválení to zmařil. I kdYby tomu tak bylo coz:Vvs~ kPo~ly,osh d

ve 

za prok" I bl' ., a mzsl sou y 
naJ' - r~aJ:e. n~:,zda y, ne y o by ÍIm nahrazeno zmíněné schválení 
. ;ne s a mml ura y, nebot' nejde jen o smluvně u'ednan 'h : 
I ~akon:~ (sroynej vpředu uvedený zákon a nařízení) Jstanov~~~uny o~~ 
~mp~~I~~~fOS!1 smlouvy

k
· ,N

h 
ep;~vem vytýká dovolatel odvolacímu so~du 

vynos zems e o uradu ze dne 23 dubna 1929 .. • bl' 
strany, vyrozuměny. že se jednání o schvále~í s or' ,Jlmz y Y 
pro mkev?í r;~sou~Jas bezpředmětným, za koneč~é ~e pl~~~~u~~ s!al~ 
~chv:lo,vac~ho nzenI, an.;zmí~n.ě.ný úřad nebyl k výroku tomu pří~l~š~c~~t 
.. a Lp.o vyno.s p~?ka~uJI f!ZS1 soudy jen jako na doklad, že schvaloJaci 
nzem u statmch uradu nem dosud skončeno, a tím dokladem výnos jest. 

čís. 11076. 

!lylo-Ii pla~eno. poštovní~u šekovému úřadu složenkou zaslanou 
~It;:~~~~~~vm!" :as~~pce~ veřitel.ový!". zanikl dluh již složením peněz 

o se ov o uradu, mkohv teprve vyrozuměním .. t I 
k?nta o placenI., Lhostejno, že dlužnili: platil pošto~jmu úřad:a~~o~ 
v~mu po uplynuh doby, do které měl podle věřitelova 0- • d" • 
mmu še~ové~u úřa.~u platiti, bylo-li pro případ že by ~~an:~' P,~st~-
110VellQ jen, ze by Jmak byla podána žaloba, ' cm! ,s -

(Rozh. ze dne 15. října 1931, Rv I 1200/30.) 

zapfa~lf~~~ž~~~:~le~e ~!rří?~stIlOSti e~hekuc~, tvrdě, .že vymáhanv dluh 
ce sní s o udp r v ?ve tO ulc u pr~vl11 o zast~pce zalovaného. Pro

e s o I c e zalobu zamttl, o d vol a c í s o u d 
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uznal podle žaloby. D ů vod y: Napadený rozsudek správně uvádí, že 
jest nesporné mezi stranami, že nvnější žalovaná strana zažádala na 
základě směnečného platebního příkazu ze dne 29. ledna 1930 doruče
ného odpůrci, tedy straně nyní žalující, dne 31. ledna 1930, u téhož 
soudu návrhem došlým na soud dne 6. února 1930 o povolení exekuce 
k vydobytí vykonatelného pohledávání 2.000 Kč zabavením služebních 
platů povinné strany a jich přikázáním k vybrání do výše vykonatelného 
pohledávání s přís!., a že návrhu tomu bylo usnesením soudu ze dne 
6. února 1930 vyhověno. Nesporné jest dále, že povinná strana, nynější 
strana žalující, použila k zaplacení dluhu s přísl. složenky .šekového 
účtu Dr. Eduarda F-a, procesního zmocněnce vymáhající strany, jejž jí 
zaslal dopisem ze dne 20. prosince 1929, a dne 4. února 1930 na zaža
lovanou pohledávkU s přís!. složila u poštovního úřadu v Praze 2.200 Kč, 
čímž zaplaceny byly i pohledávka, i její příslušenství, t. j. úroky a útraty 
směnečného platebního příkazu. Strana nyní žalovaná tvrdí ve sporu, že 
odpočet došel jejího zmocněnce, Dr. Eduarda F-a, od šekového úřadu 
dne 6. února 1930, že však exekuční návrh podala již dne 4. února 1930 
na poštu k dopravě na povolující. soud, tedy před zaplacením pokud se 
týče před složením u pošty. Dle razítka byly peníze odevzdány poště 
dne 4. února 1930 v I I hodin. Z dopisu ze dne 20. prosince 1929 vy
plývá, že procesní zmocněnec strany nyní žalované oznámil straně nyní 
žalující, že dluhuje jeho mandantu, straně nyní žalované, celkem 
10.000 Kč ze směnek ze dne 20. listopadu 1929, znějících na 4.000 Kč, 
4.000 Kč a 2.000 Kč a žádá zaplacení těchto částek přiloženou složenkou 
v jeho kanceláři tak, by o dobropisu od poštovního úřadu šekového 
v Praze dostalo platbě vyrozumění nejpozději do 24. prosince 1929. Ža
loba o zaplacení směnečné pohledávky 2.000 Kč na soud podle razítka 
podacího došla dne 28. ledna 1930. Platil-li žalovaný šekovým poštov
ním úřadem v Praze na základě složenky zaslané mu dopisem ze dne 20. 
prosince 1929 zažalovaný dluh s úroky a útratami směnečného plateb
ního příkazu, jest poštovní úřad zmocněncem majitele účtu šekového, ni
koliplatícího, a je proto placení uskutečněno složením peněz u šekového 
úřadu, nikoli teprve vyrozuměním majitele konta o platbě. Dobou tou 
jest den 4. února 1930 o ll. 'hodině dopoledne (§§ 1412, 1424 obč. zák.). 
Nerozhodný jest proto den 6. února 1930. Nerozhodný jest i den, kdy 
vymáhajkí strana dala exekuční žádost poště k dopravě, poněvadž tu 
dny poštovní dopravy nepřicházejí k dobru navrhovatele. Rozhoduje jen 
den, kdy exekuční navrh na soud došel. Dnem tím jest, jak jest nesporno 
a vychází také z podacího razítka soudního, den 6. února 1930. V tento 
den byla však. pohledávka vymáhaná exekučním návrhem, již dne 4. 
února 1930 zaplacena. Soud exekuci povolující neměl v té době důkaz 
o zaplacení, proto právem exekuci povolil. Jsou tu tedy podmínky § 35 
ex. ř., ježto jde o skutečnosti nárok zrušující a skutečnosti ty nastaly 
teprve po vzniku exekučního titulu, jenž zavedenému exekučnímu řízení 
je základem.-

Ne j vy Š š í s o ud nevyhověl dovolání. 
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Dúvody: 

Jediné uplatňovaný dovolací dúvod podle & 503" 4 ' 
opodstatněn, Podle § 1424 obč zák 'est dluh' , . CIS~" c: 1'. s. není 
ku příjmu peněz způsobilému pinom~dníku p,,~aplal't' v~nteh nebo jeho 
platí podle § 1017 obč. zák. za příje ;"ťiJem l' a~elll plnomo.~níkém 
n:íjí podle § 1412 obč. zák. V souzenr ve:~ e e,,!! samYlIl,a" dlu~ Jlm,po
zastupce žalovaného vyzval dopisem z~ ~np~%e bylo zJlsteno, ze,pravní 
b
t 
Yk~apl~til připojenou složenkou poštovní~~ úř~d~o:~fce 'hl 929 .zalo~ce! 
a e dluznou pohledávku, k je'ímuž b' {Qve o mImo lIne 
k~ce, Z toho plyne, že poštovciíúřadv~~~/~I~y:a povolena, spor!}á exe-
neho, oprávněným k přijetí peněz d' I bVY Y l' non:oclllkem zalova
zan!~I, dluh žalobcův placením p{)dle §zal~l~e, ba, ~O-h placet.Jo jemu, 
nul! CIS. 3979, 7700 a 10.517 sb n s) Z b oh c, cÍ .' (Srovnej rozhod
since 1929 neplyne ž v " ' :. ,o sa u OpISU ze dne 20. pro
placení bylo časově o~:~~~net~k!,osJOVlllho úřadu ~ekového ku příjmu 
cení zaslanou mu složenkou l po ~s,za~bc~ ~yl {)pmvněn provésti pla
požádán, by peníze poukázal takz:t ;,av,er~ dopISU byl sice žalobce 
oz~~mení o vykonaném placení 'od ~~~avn~hzas!~pce '(ěřitel~v obdržel 
zdeJI do 24. prosince 1929 ale r v, OV!}I o uradu sekoveho nejpo
pise uvedeno jen, že by ji~ak b~lao pr~p'ad, ze .)ly !a~ ~eučinil, bylo v do
stalo. Dovolatel nemůŽe roto z d p~ ana ~~enecna :,aloba, což se také 
ceno právní stanovisko n~padenéh~~~u vytezll! !}IC, clm by bylo vyvrá
pohledávka zaplacena ještě dříve ,ZS~dk~. ]ezto byla celá vymáhaná 
br!a žalobní žádost, by exekuce byl~e;o~~vr§ 3~a exe]wci do~~1 na sond, 
pnpustnou oprávněna i co d 't t' ex. 1'. prohlasena za ne
dobytí pohledávky ~Iacením jtv u rakť,av]rhu na povolení exekuce k vy
důvody napadeného rozsudku z, ~alll h e. .Ipak se d?volatel odkazuje na 

, Jez vy OVtlJI stavu vecI a zákonu. 

čís, 11077, 

" P~t,:rdil-li příjem peněžní zásilky "kd 
predplsu poštovního řádu (ze dne 22 . ~~ 190

, k,?,o k tomu nebyl podle 
něn, jest poštovní správa oprávněna d~l\ /6, Cts. 3}7 ř. zák.) opráv
vodně přijatých peněz. a a I se na nem vrácení bezdů-

(Rozh. ze dne 15. října 1931, Rv I 1329/30.) 

Listonoš L., maje Marii Fo- ' t "d v'. ,. 
uká~aných jí záložnou, zastihl i;~ ~ a,rslv ,0~UCltl ,zas~lk? 7.500 Kč, po
oznami! jí, že jí nese peníze. Marie r;:;:e ,za t ov~.n~hko JeJ;ho syn~ u pultu, 
vyzvala zalovaného bv to ode " va s ,arsl. re la, ze nema brejle a 
sázel peníze na stul a' žalo~an ,p~al, ;e p'~,ll1ze JSou stejně jejich. L. ry_ 
kl§dala peníze za jí vv lacenl 1e pl,ep~clt~1. Marie F-ová starší nepo
lozna) brala v odpověd~ost p~"tr~lc~ ~e J,e ?~dostala. Poukazce (zá
československý stát na žalované s ovm, Se ,ovy urad, pročež se domáhal 
že byly žalovanému vyplacenv m vr~cell1 vpYPlacených ,mu peněz, tvrdě, 

, - orny em. r o ce s n I s o udp r v é 
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s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o II d uznal podle žaloby. D ů
vod y: Nelze přehlédnouti, že žalovaný příjem peněz kvitoval vlastním 
jménem, jak jest z poštovního šeku patrno a se zjišťuje a z čehož ostatně 
i soud prvé stolice vychází. Z tohoto skutkového zjištění nelze dovoditi, 
že listonoš l.. doručil peníze Marii F-ové osobně, naopak jest za to míti, 
že je d?ručil o~obně ž~lov~né"mu, oV,šem?a ústr:í, pouka~ Marie F -ové 
starší; zalovana, prohlaslvsl, ze nema brejle, nepnmo, avsak zcela sroz
umitelně dala na jevo, že si bez brejlí netroufá sama provésti úkony, jež 
při doručenJ.peněz pošto~ p~í.iemci je~t splnit!, zvláště též podepsati po
tvrzení o pr1Jmu. Vyzvall1 Je]!, by to zalovany podepsal, Jest Jeho zmoc
něním, by za ni přiíal peníze; že tomu i žalovaný i L tak rozuměli, plyne 
z toho, že žalovaný sám peníze počítal a příjem kvitoval. Nešlo tudíž 
u něho, jak míní soud prvé stolice, jen o mechanický výkon doručení, 
nýl!rž i o jednání s právními účinky (kvitování). Jinak by tomu bylo, 
kdyby Marie F-ová byla žalovanému přenechala jen přepočítání a ulo
žení peněz a příjem jejich sama kvitovala. Tu by šlo u žalovaného jen 
o mechanické úkony doručení. Zmocnění není na závadu, že listonoš vy
platil peníze v přítomnosti Marie F -ové st., ana se úkonů s doručením 
spojených, t. j. přijetí, přepočtení a podepsání potvrzení nijak nesúčast· 
nila. Přítomnost Marie F-ové st. o sobě nestačí k tomu, by mohlo býti 
souzeno, že se doručení stalo jí osobně. Jest tomu právě tak, jako když 
listonoš v závodě vyplácí peníze pokladníkovi a v téže místnosti jest pří
tomen vlastník závodu. O doručení poštovních zásilek platí poštovní řád 
(nařízení ministerstva obchodu ze dne 22. září 1916, čís. 317 ř. zák.) 
jako ustanovení zvláštní sdělané pro zvláštní potřeby a účely pošty. I po
dle nich jest žalovaného považovati za příjemce, neboť podle § 120 po
štovního řádu příjem má potvrditi příjemce svým podpisem. Jest tedy 
příjemcem, kdo příjem potvrdil, a tím byl v souzeném případě žalovaný. 
Není však pochybnosti o tom, Že se doručení žalovanému nestalo způso
bem řádným; podle § 127 poštovního řádu jest náhradné doručení při 
peněžních zásilkách přes 100 Kč vyloučeno, musí se tedy státi osobně 
do vlastních rukou; podle § 114 čís. 5 poštovního řádu příjemcem může 
býti i zmocněnec, jenž Se však musí vykázati písemnou plnou mocí; ji 
žalovaný neměl. Ostní plná moc nestačí, an poštovní řád zná jen písemní 
plnou moc; předpis ten jako specie1ní jest vykládati přesně; při povaze 
pošty jako ústavu obstarávajícího doručení nesčetných zásilek jest nutně 
potřebí rychlého a spolehlivého dúkazu o doručení; proto dány předpisy 
o doručení k vlastním rukám a o písemné plné moci; dokazovati ústní 
zmocnění zřízence bylo by pro poštu při její povaze takřka nemožné a 
překáželo by značně jejím účelům. Pro poměr mezi poštou a žalovaným 
jsou co do doručení rozhodnými jen ustanovení poštovního řádu a nezá
leží na tom, zda v poměru žalovaného k Marii F -ové starší stačila ústní 
plná moc. Podle ustanovení § 174 poštovního řádu pošta zásilku nikoli 
řádně doručenou vezme zpět Mhradiv.ši vybrané poplatky a výdaje a 
odevzdá řádnému ]Yříjemci. Není pochyby o tom, že dosavadní příjemce 
má povinnost podle téhož ustanovení přijatou zásilku vydati, ježto to jest 
nutným předpokladem, by se pošta mohla zachovati podle ustanovení 
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§ 174 poštovního řádu; z toho plyne povinnost žalovane'ho k ' . 
" I' h lVi .. F 't " e vracem pe-hez, zas anyc ,aru -ove s arSl vydaných však listono' L ' 
lovanému bez písemné plné moci. ' sem -em za-

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

Důvody: 

Poku,~ jde o ,dovolací důvod nesprávného právníbo ' ,. 
(§ 503, ClS. 4 c: r. s.), nelz,e přisvědčiti dovolateli, že odJo1:~ť~~r:;d v~c: 
~~f:;r~ P~so~~Il stptornou vec s l?rávního hlediska. Správně vycházel o~-

ou ,rese u o spornou vec z předpisů p ši 'h '. d 
~2. září 1916, čís. 317 ř. zák. Podl~ § 120 tohoto tád:

m hl' m u ze d;',e 
~ em

l 
ce z~sIlky, kdo, při j.etí zásilky potvrdil' to učinil v fo~z:!a se :~ P~l: 

za ovany svym Jmenem bez jakéhokol" d d tk' ' ,m pnpa e 

tš~~ ~~odl/;~~~~~~í~r~~~:~Eří}~~i~ SpO:Ué Up!d::i~f~~t~ilk~~li~~~l~ý 
silka měla podle § 114/1 pošt ~d~ bý~a~llkY ,nebyl opr~vněn, nýbrž zá
st. Přijal p~0.t0 žalovaný podl~ těchto p~ed~~~aott~res~tce, ~arii rové 
ncprave~, jez~o pO,dle nich neměl nárok a právo na Y:l o!.a II Zdsl.lku 
p:oto postovm sprava oprávněna Dodle § 174 't J.h pn~eh, a .lest 
nem vrácení bezdůvodně ři' at' cli' '. po~ . ra u pozadovah na 
~ozsudek, k jehož výstižn~ni ~vog~~ez, jak sprav~ě dovodil ~apad~,ný 
zalovaný podle citovaných' řed i~ů ,se ': os!~tm~ poukaZUje. Jezto 
poštoyní správě přijatou p~něž~í "Zá~~~tovm~~ ~adu je?t, povmen v~átiti 
uPblattl;~vabným,dovola~ím důvodem rozpo:~ ~e ;;iS~ (§ 5b~ č~m3 za~yva)Ť! 
ne o Je ezvyznamne zda Marie F 't .,... c. r. s. , 
telí peněz a kvitováni jejich přijetí -~~~ sp~~~o§mf~t'~l,ova~ého, ku, při
ustm ~m?cnění nestačí ku přijímáni zásilek a nábradCl~. pO,'!. ,rad,u 
sporne zasllce bylo vyloučeno podle § 127 pošt. řádu. nI dorucenl pn 

čís. 11078. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n .. 
na rok 1928. 

. ~o~icil jest nevyplněn jen, není-Ii v něm pojmenován domiciliát 
Je:h .vsak ,l1yedeno yedle bydliště trasátova jiné mlsto splatnosti. Po~ 
kl.d Jest t,Jllh za to, ze v dodatku na směnce bylo stanoveno různé místo 
splatnostI ~d. udaného bydliště trasátova a že v něm byla poJ'meno ' 
osoba donuctliáta. ' vana 

h' Mi~~o" kde ,sc,má ~tá~ p;oiest, jest podstatnou jeho náležitostí, pm-
,(sl v Jttlettl mIste nez mIste splatnosti nemá význam. ' 

(Rozh. ze dne 15. října 1931, Rv I 1120/31.) 

_ Na směnce, _o niž tu jde, byl uveden jako směnečník Jan Gustav P. 
~ ~~tcl. Ve s:renc~ byla po~r;~mka domicilll tohoto doslovu: Splatno 

. at a re ltkacsa v Rybanch a u toho štampilkou vyznačený doda-
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tek" V notariátní kanceláři v Karlových Varech, Notářství H., Karlovy 
Va;y. Směnka byla protestována na notářství H-ově v Karlových Va
recI!. K žalobě Spar- und Kreditkassa, zapsaného společenstva s r. o. 
v Rybářích vydal soud prvé stolice směnečný platební příkaz proti .Tanu 
Gustavu P-ovi, Růženě P-ové, Josefu L-ovi, Karlu H-ovi a Anně H-ové 
(proti těmto dvěma jako indosantům). Námitky proti směnečnému pla
tebnímu příkazu podali jen Karel a Anna H-ovi v tomto směru: Asi před 
pěti roky přišel l~ nim P. s ,nev~plněným, směneč~ým blanketem a prosil 
je o podpisy. Smenka byla uplne prazdna a nemela aD! zaznam o doml
ciliátu. Podepsali se na rubu, domicilování nebylo ujednáno ani výslovně, 
ani mlčky. Asi za čtyři nebo pět let poté vyplnila žalující pokladna 
směnku bez jejich souhlasu a domicilování, nevyžádavši si k tomu sou
hlas manželů p-ových. Směnka jest neplatná, obsahujíc dvojí místo pla
cení a to u spořitelní a úvěrní pokladny v Rybářích a v notářské kan
celáři notáře Josefa H-a a v Kar!. Varech. Směnečný nárok proti žalova
ným jako indosantům není po právu, jelikož podeps<:lli na rubu prázd
nou směnku, takže směnka in bianco byla předána P-em žalující pokladně 
jako výstavkyni. Nepředali tudíž směnku, ani valutu nikdy neobdrželi, 
jde o žiro na oko. Směnka měla býti k zachování směnečného práva proti 
žalovaným řádně protestována a to, an domici! nebyl vyplněn, u P-a 
v Žatci. To se nestalo. Druhý záznam o domicilování »splatno v notář
ské kanceláři v Karlových Varech, notářství Josef H. v KarI. Varech" byl 
přičiněn na směnce teprve po 30. říjnu 1930. Protest sám byl proti zá
konu, odporuje §§ 5 a 98 směn. zákona. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e ponechal směnečný platební příkaz v platnosti, o d vol a c í 
s o u d směnečný platební příkaz proti Karlu a Anně H-ovým zrušil. 
D ů vod y: Ve směnce jest místo placení rozdílné od bydliště trasáta 
a jest proto směnka směnkou domicilovauou (§ 22 směn. zák.), avšak 
jest směnkou s nevyplněným domicilem, ježto domiciliát není uveden 
jménem. Platiti není firmou Spar- und Kreditkassa v Rybářích, ani no
tářskou k.anceláří v Karlových Varech, nýbrž u Spar- und Kreditkassa 
a v notářské kanceláři v Karlových Varech. Není-li domicil vyplněn, 
není-Ii uveden nikdo, kým nebo jehož prostřednictvím jest platiti, jest 
protestovati pro neplacení proti akceptantovi, ježto není tu splnomoc
něnce trasáta, od něhož by bylo lze požadovati zaplacení. Tak tomu jest 
v souzeném případě, kde jest uvedeno zcela všeobecně »u« a »V<<. Již 
z tohoto důvodu nevyhovuj~ protest zákonu (§ 37 směn. zák.) , ježto 
placení bylo požadováno od žalobkyně, nikoliv od ákceptanta P-a a 
ježto nebyl učiněn protest pro neplacení proti němu. Než ani tato okol
nost není beze všeho zřejmá z protestu, neboi není v něm vúbec uve
deno, od koho 'bylo placení požadováno a proti komu protest směřuje, 
což podle §§ 37 a 95 směn. zák. jest podstatným požadavkem. Ze pla
cení bylo požadováno od žalobkyně, lze souditi jen z toho, že. v pro, 
testu jest uvedeno, že praktikant Josef U., jenž jediný byl přítomen, 
odpověděl, že nedo~o krytí. Avšak podle udání žalobkyně jest U. jejím 
vlastním úředníkem. Než l'Ěco podobného nesmí vyplynouti z úsudku, 
neboť podle§ 95 (2) směn. ZM. nutno mezi jiným pojmouti do protestu 
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jméno nebo firmu osoby, pro niž a proti níž bylo protestováno což se 
nestalo, To tedy jest druhé porušení zákona, které již samo o s~bě způ
sobuje neplatnost protestu. K tomu posléze druží se i okolnost třetí: 
Protest byl učiněn na nesprávném místě. Není správný názor prvého 
soudce, že jest lhostejno, kde se protest učiní, zda v obchodní místnosti 
Čl y bytě či na ji~ém místě .. Jak již uvedeno, jd~ o nevyplněný domicil; 
nez pres to o smenku domlcIlovanou. Napadeny rozsudek však uvádí 
že. spla~r:ost ~měnky byla. určena ~ Spar: und .Kreditkassa v Rybářích; 
u zaltl]IClho ustavu, a plahh tam mel trasat, jenz se měl starati o úhradu 
a opomenul-li toho, bylo k uchování směnečného práva proti indosantún: 
zapotřebí protestu. Než svolení domiciliáta, by směnka nebyla protesto
vána v její obchodní místnosti, nýbrž v notářské kanceláři H. v Karlo
vých Varech,.vYP,lývá ze štampilky "V notářské kanceláři v Karlových 
Varech, Notarstvl H., Karlovy Vary«. Nehledíc k přípustnosti takovéto 
samov?lné pozná~ky, zaměňuje prvý soudce pojem platiště s místem 
placem. Jer; ~dyz .m:sto placení a. trasátovo bydliště jest v témže místě 
(obcI) a ~vadl s~ ]ma mlstnost nez obc~odní místnost nebo byt trasátů, 
kde. se ~a pia. hll, lze mlUVIl! o platlsh, o nevlastním domicilu, Na 
smence ]s~u vs~~ uved~ny ,dvě různé politické, obce, Rybáře a Karlovy 
Var~, ktere tvon d~~ ruzne doml~Ily. a kde ma proto platiti jen prvý 
domlcIl podle § 3 CIS. 7, posledm veta. Podle § 39 směn. zák. nelze 
am ~a. souhlasu trasáta presentovati ku placení na jiném místě, než 
v nl1ste domlcllu. Na dodatek »v kanceláři notářství H. v Karlových 
Varech« i.est hleděti jako na nepřipojený. Jelikož však bylo protestováno 
v, Karl?vych Varech, stalo se tak na nesprávném místě (§ 39 směneč
neh? ~a,ko;la) a ma to proto stejně jako jiná porušení § 37 směn. zák. 
v zapel!, ze protest Jest neplatny, což však musilo přivoditi ztrátu smě
nečných práv proti žalovaným jako indosantům podle § 39 směn. zák. 

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

Důvody: 

Do.volatelka vytýká pr~vem, že nejde o nevyplněný domicil, bylo-Ii 
ve smence s, adresou trasata "Johann Oustav P. in Saaz{( připojeno 
"Zahlbar bel der Spar-und Kreditkassa in Fischeru«. Nevvplněn jest 
domicil jen. není-li v něm pojmenován domiciliát, je-li však uvedeno 
kromě trasátova bydliště jiné místo splatnosti. Podle obsahu směnky 
nemůže býti pochybnosti o tom, že doložkou "splatno u Spar- und 
Kreditkassa v ,~ybáří~h«., mělo ?ýti stan?veno,.že směnka má býti vy
placena v Rybanch. mkoh v ŽatcI; toto mlsto melo býti patrně jen ozna
čením trasátova bydliště a dodatek spl a t n ° u ... v Rybářích, zřejmě 
označoval místo splatnosti vedle trasátova bydliště a uváděl i osobu 
domiciliátovu. Že firma žalující pokladny zní "Spar- tlnd Kreditkassa 
in Fischern,. registrierte Oenossenschaft mit beschrankter Haftung«. nic 
na tom neme;:rí, iežt?pro nepředpojatého čten~ře směnky nemůže vzejíti 
?ochybr;ost, ze Ryba.re n~bvly uvedeny jen jako součást firmy, nýbrž 
Jako mlsto splatnosh, mlstu, kde směnka má býti vyplacena. Pro to 
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." . éna slovo "splatno«, "zahlbar«. Nebylo by pochopit~lno, 
svedcI zitdal dodatek tak že má znamenati jen platebnu, kdyz by 
by se yy a b la v Žatci které místo by jinak zůstalo místem splat
tato 'pr~:ofoe j~st dodatek »splatno« atd. ~yložiti je::r .tak, ž~ jím by:o 
nostl. . zné místo splatnosti od udaneho bydhste trasato~a ,a ze 
stan.oveno fU o. menována osoba domiciliáta" takze Jde o vyplnen~ • do: 
v nem l~~a t~~u tak jest další připojené mlsto splatnosh »v notarske 
mlcl1. 1'~. I Karlový~h Varech notářství H-ovo v Karlových Varech« 
kan~~ an \tem splatnosti jeŽ však platí za nedoložené (§ 3 .Čís, 7 
dr~ ym tl Bylo·· proto s:něnku protestovati v Rybář~ch y místr:ro~te.ch 
~mle~k z ně· po případě _ byl-li domicil protiprávně pnpo]e~, coz resll! 
za? Y , v b dlišti trasátově v Žatci. Protest v Karlovych Varech 
netretb,a. k-:- kanceláři není platný protože se stal materie1ně jinde, než 
v no ars e . '.. f· l·t ··t 't kd se t"f měl Nejde jen o nedulezltou orma I u, Jez o mis o, e 
se ~ a tl má ;táti je podstatnou jeho náležitostí, a protest ~ jiném místě, 
Pl? es ístě spl~tnosti nemá význam. V tom má odvolacl. soud pravd~ 
?ez v,ml Z'I' na tom zda má pravdu i v tom, že protest Jest n. eplatny a neza e, . k .•• ' j. k' , byl 

roto že v něm není uvedeno, proh omu s~eruJe a a a vY.zv.a a 
~činěha protestujícím notářem k I?r?testá!u a Jak. tento ,odpovedeL Ne
byl-li vznesen platný protest, ztr,acl ma]~tel. s:nenky n~rok prohm<.!o
santům a proto odvolací soud pravem smenecny platebm rozkaz zIUS11. 

čís, 11079. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb, z. a n. na rok 

192K.. , 
Podepsal-li jednatel společnosti s r. o., jenž byl uveden ve smenecm 

adrese osobně směnku pod zněním e x i s t u j i ~ i ~P?lečnosti s' r - o., 
jde o odepřeni osobJ1ího přijetí. směnky ... ~ro~l~sem jeho n.elze pova: 
žovati ani za akcept společnostI s r. o. (jlZ melt zastupovatt a zname 
nati dva jednatelé) připojený neoprávněným zmocněncem. 

(Rozh. ze dne 15. října 1931, Rv I 1593/31.) 

Směriečná adresa směnek, o něž jde, zněla »Mon~ieur Fra::rt. H., So
ciété O. Film«. Akcept směnek byl proveden tím zpusobem, ze po~ ra: 
zítkem o. Film, spólečnost s r. o., byl podepsán • Frant.. H. SP?lecnost 
O. Film zastupovali a firemně znamenali spoleene. oba ]e~natele fran
tišek H. a Katel P., nebo jeden jednatel a prokunsta, jenz v~ak dosud 
nebyl zapsán, Směnečné platební příkazy proti F r~ntrSku H-ovl ponechal 
procesní soud prvé sto.lite V plat;:rosh,odvolael ,soud 
napadený rozsudek potvrdil. D u vod y: Smenka nebyla adres~::ana na 
firmu ,,0. Film, společnost s r. 0.«, neboť zněla na pana Ftan!lska Hoa 
s přídavkem "Sociclé O.-Flim«, což není vůbec textem Hremlllh.0 oz.na
čení oné společnosti. Směnky nejsou akceptován~ fIr~úU: ,,~.-FI,lm }pO
tečnost s r. o.({, jež~o razítko není podepsáno obemaJednateh"ny~zjen 
žalovarlým Františkem Hoeru. Poněvadž rlení vyhoVěno am flredplsu 
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§ 102 srn. zák. o podepsání plnomocníkem, jest podle §§ 19 a 103 srn. 
zák. podpis Frant~šk~ tI-a pokládati .za jeho osobní podpisl za podpis, 
který zavazuje smenecne Jeho a mkoh fIrmu O.-F1im, spolecnost s r. o. 
V souzeném !'.~íl?adě ~~oduje ~e však tento akcept!iční podpis úplně 
s adresou, ZnejlCl rovnez osobne na Fran!. H-a, není tu tedy vytýkané 
nesrovnalosti a zažalované směnky mají všechny zákonem vyžadované 
náležitosti. . 

Ne j vy Š š í s o u d směnečné platební příkazy zrušil. 

D ů vod y: 

Dovolání žalovaného nelze upříti oprávnění, neboť odvolací soud 
neposoudil věc po právní stránce správně. Souhlasným udáním stran jest 
Ljištěno, že jako směnečník jest .uveden ve sporných směnkách žalovaný. 
Tvrdila to i žalobkyně již v první stolici a opakuje to ještě i v dovolací 
odpovědi. Jak však ze směnek lze seznati, podepsal žalovaný směnky 
tím způsobem, že pod znění společnosti O.-Film podepsal svoje jméno. 
Z toho však vyplývá, že žalovaný nepřijal směnku za sebe, nýbrž za 
společnost, že se tudíž tímto prohlášením nechtěl osobně směnečně za
vázati. Toto prohlášení nelze však považovati ani za akcept společnosti 
připojený neoprávněným zmocněncem ve smyslu §§ 102 a 103 srn. zák.' 
z něhož by byl zavázán žalovaný jako falsus procurator, jak míní odvo: 
lací soud, poněvadž akceptovati může směnku jen směnečník, jímž spo
lečnost není. Dovolatel tedy osobně za sebe směnky přijati nechtěl 
a také nepřijal, a pokud je podepsal, stalo se tak s obmezením že je 
přijímá jen za existující společnost O.-Film, což se rovná &plnému 
odepření osobního přijetí směnek (§§ 20 a 23 srn. zák., srovnej roz
hodnutí sb. n. s. čís. 10.724). 

čís, 11080, 

Zastřené rukojemství (lideiussio palliata) není neznámé českosloven
skému směnečnému právu, 

(Rozh. ze dne 15. října 1931, Rv I 1631/31.) 

Směnečný platební příkaz proti žalované byl ponechán v platnosti 
obě ma niž š í m i s o u d y, o d vol ad m s o ude m z těchto d ů
vod ů: Odvolatelka namítá hlavně, že směnka byla vyplněna bezprávně 
a proti úmluvě, l?oněvadž se prý odvolatelka .chtěla podpisem směnky 
zavázati za manzele Sch-ovy, jako směnečný rukojmí jen proti bance 
A., takže nebyla zachová'1a forma § 62 srn. zák. pro směnečné ruko
jemství, jelikož neměla úmysl podepsati směnku jako vystavitelka a 
indosantka, dále, že některé z podstatných náležitostí směnky v době, 
kdy ji podepisovala, chyběly a teprve později bezprávně a proti úmluvě 
byly na směnce doplněny. Prvý soudce zjistil, že odvolatelka pode
psala směnku, byvši poučena, jaké závazky na se béře, jednak jako vy-
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. d ak . ako indosantka aniž výslovně projevila vůli, že si 
s~avitelkaJ nku n od~psati jako ruk~tmí. O,dvolatelka proje~ila k Fra~!. 
preJe sme otuP řevzíti zaň směnecnou zaruku, pO?plS~ zamku ,~u pre' 
Sch-oVl och ,'. Ps '1' si že chce vy' slovně býti podepsana]ako "rucltelka«, 

ala nevVmlmv , . .. .' 'I být· S h' 'z'nl'm vz " hce převzíti záruku za pUjcku, .lez me a 1 c ;0;'1 pen~" , 
~ebo, ze c skytnuta jen proti filiálce banky A. To vysv:t~ z~ Z]l,stem 
usta:;:'tn po dce podle něhož F rantišék Sch. odvolatelce sdehl, ze preda~ 
pr,-:e ; S'~~ují~í straně, na což žalovaná prohlásila, že je to jed~o, ~I!lvn<; 
~tn~ sraf eníze. Tato zjištění prvého soudu nebyla ~a odvola~lho ~lzem 
ze. o I 6ena tím méně vyvrácena, takže odvolacl, soud, ucmll ).~ y~ 
am zes a§ 498' c l' s základem i svého rozhodnutI. Z techto zj1stem 
rozumu . . . ' , " t' 

I
' , 'e u'myslem odvolatelky bylo, zavázati se smenecne za 1m 

vyl' yva z .. A' S h' 'něno .. I 'b bylo manželům Frantlsku a nne. c -ovym umoz , 
uce ~r:li :i ~ některého peněžního ústavu směnešnou záp~jčku a, že, S! 
o~ I telka nevvmínila a neučinila podmínkou, ze c~~e . byl! s,m~necne 
o V? "'; na jeu proti určitému peněžnímu ústavu, am ze Sl vymmu]e, b~ 
z:v:~t směnečný závazek stal určitou, jí označenou formou. P?depsala-h 
s dJolatelka směnku jako vydavatelka a indosantk~ a byla-hJ jak jest 
~'ištěno směnečná valuta žalující stranou }'IanžeIum, Sch-?vym vyp,la
c~na n~stalo se vyplnění směnky bez~rávne a ~rol! u~l~ve, neboť !d~ 

ak 'o t. zv. zastřené rukojemstvl (f1deu:sslO palhata), J1~Z )z~ n~ mIste 
~'evného směnečného rukojemství platne podstoupIl! s~enecn~ zav.~zek. 
fato forma byla podle v~povědi svě?ka J-a volen~ umyslne! a~l1z se 
proti ní odvolatelka ohradIla, proto, ze se odbvt smenky opatrene pod
pisem rukojmích s dodatkem »jako rukojmí« stě~uje "';,ho~nota smenky 
se zjevným rukojemstvím činí pochybnou. Nema ,tud!z naml!k~ odv~
látelky, že se vyplnění blankosměnky stalo b~zprayne a prol! uml~lve, 
opory ve zjištěních prvého soudu a okolnost, ze v case POd'p'lSU smenky 
některá z podstatných náležitostí chyběla a teprve Qozde]l byl~, dO'
plněna, není podle § 6 (2) směn. zák. ze dne 13. ~rosmce 19~7, CIS. I 
sb. Z. a n. z r. 1928 na závadu ani platnostI s~enky 31m zavazno;st~ 
podpisu, ano se žalované straně, nepo.ctaři1o p~okaz~l!, ze se ,do~lnem 
směnky stalo bezprávně a proti umluve, nehledlc am k tomu, ze zalob
kyně nabyla směnky bezelstně. 

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

Důvodv: 

Při právním posouzení, ve,ci jest yycházeti ze skutkového, zjištění 
odvolacího SOÚdll, podle nehoz bylo umyslem. do~olatelk~ ~avazah .se 
směnečně za tím účelem by bylo manželům Sch-ovym umozneno opatřIl! 
si u některého peněžního ústavu směnečnou zápůj~u, že ,.nep~ojevi!a 
vůli že chce býti jen směnečným rukojmím a, kdyz Sch. ]1 sdehl, ze 
předal směnku žalující straně, odvětila, že je to jedno, hlavně že do
stali peníze a jes1 dále vvcházeti ze zjištění, že žalující strana nabyla 
směnky bez~lstně. To však dovolatelka nečiní, nýbrž vychází ze skut
kových předpokladů nedokázaných a pomíjí naopak skutečnosti doká-
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.zané takže se její právní závěr nemůže shodovati s právním závěrem 
odvoiacího soudu. Vezme-li se však ono zjištění, jímž jest dovolací soud 
vázán, za základ, jest za správné uznati i právní důsledky odvozené 
z něho odvolacím soudem. Obzvláště jest přisvědčiti jeho právnímu 
názoru, že jde ve sporném případě o zastřené rukojemství (fideiussio 
pa1liata), jež není neznámé platnému směnečnému právu, jakž vyplývá 
i z díla Dr. Františka Roučka, Nové čsl. právo směnečné, stránka 133 
jehož se dovolatelka sama dovolává. ' 

čís. 11081. 
--- - - ---~"""'\ 

-·,"?I'-f.~Ji~_m 

Zvláštní plnou moc (§ 1008 obč_ zák.) ku přijetí peněz lze uděliti 
i mlčky, i činem Imnkludentním. V tom, že byla směnka již podepsaná 
odevzdána třetl osobě k opatřeni zápůjčky, by ji předala věřiteli, lze 
spatřovati zmocněni ku při jetí směnečné valuty. 

Směnečný dluh jest dluhem odběrným. Prodlení (§ 1333 obč. zák.) 
směnečního dlužníka nastává teprve presentací směnky; jí se rovná do
ručení žaloby. 

(Rozh. ze dne 15. října 1931, Rv I 1680/31.) 

Směnka, o niž tu jde, byla splatná dne 14. února 1931. Proti smě
nečnému platebnímu příkazu,přikazujícímu žalovaným zaplacení smě
nečné sumy s úroky od 15. února 1931 a doručenému jim dne 20. února 
1931, namítli žalovaní přijatelé mimo jiné, že jim směnečná valuta ne
byla vyplacena a že žalobce nemůže požadovati úroky od 15. února 
1931, ježto směnka ani jim nebyla předložena k zaplacení, ani nebyla 
protestována. Pro c es n í s o udp r v é s tol i c e ponechal smě
nečný platební příkaz v platnosti, o d vol a c í s o u d napadený roz
sudek potvrdil. D ů v () d y: Odvolání klade hlavní váhu na tvrzení ža
lovaných, že Vilemína T-ová nebyla zmocněna ku přijetí peněz a že 
peníze, které dostala od žalobce, žalovaným nevydala. Leč zvláštní plnou 
moc ku přijetí peněz ve smyslu § 1008 obč. zák. lze uděliti i ústně 
i konkludentním jednáním. V odevzdání směnky T-ové, by ji předal~ 
žalobci jest spatřovati takové konkludentní jednání. Toto odevzdání ne
nechává pochybnosti, že T-ová měla půjčku opatřiti a že žalovaní jí 
věnovali důvěru, přijmouti směnečnou valutu. Chtěli-li žalovaní peníze 
obdržeti přímo od půjčitele, neměli odevzdati směnku sprostředkovatelce 
jelikož si musili uvědomiti, že se příjemce směnky musí dokonce pova: 
žovati za zavázána, vyplatiti valutu předavateli směnky. Podle § 863 
poslední věta obč. zák. jest proto T-ovou považovati za splnomocněnou 
žalovanými, přijmouti směnečnou valutu. Nebyl to žalobce, jenž na své 
nttbezpečí valutu vyplatil, nýbrž žalovaní na své nebezpečí použili spro
stredkování svědkyně T-ové a jen ji mohli činiti zodpovědnou z ne
obdržení valuty .. Z. to~? vp~yne, že p!ávnív názor, p~vého soudce jest 
správný, povazu]e-I! Z]lstem, zda svedkyne T-ova zalovaným valutu 
vydala, za právně bezvýznamné a proto opominul to zjistiti. Neboť 
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.. žalobci, jenž vydal valutu, splnomoc,něnkyni, žalovaných'ovne~ohoou 
plOl! . úspěchem namítati ze neobdrzel! pemze. Co se tyce uroku, 
~alov~~o~aní již podle zásad občanského práva povinpi, je. zaplat~ti 
JSou d d spělosti jistiny. Žalovaní nemohou se odvolavah na to, :e 
ode Ineden

o 
splatnosti poněvadž, nebyl-li jim znám již z ujednání, mel! 

neznal '. kd' t"'hdlh ll' jako dlužníci povinnost staral! se o to, y les Je]lc u sp a ny. 

N . vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaných P?tud, že zrušil 
vl ':], platební příkaz v příčině úroků ode dne 15. unora 1931 do 

smenecny .. "h VI 
dne 20. února 1931; Jinak dovolam nevy ove. 

Důvody: 

N 
.' ne' právní posouzení věci shledávají dovolatelé v názoru od: 

esplav , V'I' v T , .. e IVk nll! I 'h soudu že předavše smenku 1 emmť -ove Jl m, c y zmoc 

k
vo ac! .. OtO valuty' Jest však přisvědčiti tomuto právnímu nazoru odvolau prl]e I . , <O I " ' ' 
cího soudu a dovolatelé se poukazují v tomto smeru na p~IS usne sprayn~ 
důvody napadeného rozsudku, jež nebyly vyvráce~y vyvody do~ol~l. 
.Třeba 'en dodati, že by Vilemína T-ová nebyla byvala am, o~rav~e,:? 

d t·] eVnku žalobci dokud jí nevyplatil valutu. Dovolatele prehllze]l, 
vy a I sm , , , . h' V'l ' T á 
že odvolací soud neusuzuje na zmocnem Jen z to o" z~, 1 emma , . -ov 
měla jim opatřiti sporuou zápůjčku, nýbrž z toho, ze Jl ~ovolatele ode: 
vzdali za tím účelem směnku jimi již podepsanou. ~ar:,e se, dovolate~~ 
snaží vyvozovati z ustanovem §§ 1005 a 1008 obc. zak., ze by yil 
mína T-ová byla zmocněna ku přijetí peněz jen, kdyby se by,la yyk~~a!~ 
zvláštní písemní plnou mocí, znějící na toto jednání, neb~t prehllze)!? 
že právě § 1005 obč. zák. stanoví, že smlouvy zmocn~v~cl m?h.ou býl! 
sjednány ústně nebo písemně a ž~ zákon i ústní zm?cnem n~z.1V~ pln5lU 

mocí. Byla-li v.šak Vilemína T-ova dovolatel! zmocne,na ku pf1Jeh penez, 
jsou liché jejich závěry, zakládající .se na :"stanov~':l, §§ ~31:, 1313 a) 
a 1315 obč. zák. Soudy nižších s~oli~ ma]! za :]lste~o, ,ze zalobce vy
platil Vilemíně T-ové jako zmomenc! dovola!elu smenect;?u yalutu, a 
postrádá proto námitka nevyplacení valuty, pok~d se ~ce zalobc~va 
.obohacení veškerého podkladu. Otázka, zda Vllemma T-~va. dovo':atelum 
odevzdala peníze, jest pro řešení této rozepře nerozhodna; Jak jlZ soudy 
nižších stolic správně rozpoznaly. V těchto směrech nem proto am do
volací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. opodstatněn. 

Jest však přisvědčiti dovolatelŮill, že odvolací soudv neyo,soudil yěc 
správně po právní stránce co do úrokového výroku. Sme?e~ny dluh Jest 
dluhem odběrným a prodlen~ sn:ěnečn~ho dlužník~ n,asta~a !e~~e pre
sentací směnky. Poněvadž vsak Jest pnznal! dorucem s,menecne zaloby, 
s níž byla předložena směnka, význam presentace smenky ku placem 
(srov. rozh. sb. ll. s. čís. 7223) a doručení žaloby se slalo teprve dne 
20. února 1931, příslušejí žalobci úroky, z, prodle~í teprve ode dne 
21. února 1931. V tomto směru bylo dovolam vyhovel!. 
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čís. 1101>2. 

Potemková refoffim. 
Zákaz zatížiti zabrané nemovitosti bez souhlasu Státního pozemko

vého úřadu se nevztahuje na exekuční zatižení pro daně a veřejné dávky. 

(Rozh. ze dne 15. října 1931, R II 292/31.) 

s o udp r v é s t o I i ce zamítl exekuční návrh zemského výběr
čího úřadu, by byla na nemovitostech povolena exekuce vnuceným zří
zením záznamu zástavního práva pro dávku z přírůstku hodnoty, ježto 
na nemovitostech vázne poznámka záboru a bez svolení Státního po
zemkového úřadu nelze zabavení povoliti. Rek u r sní s o u d exekuci 
povolil. D ů vod y: Neprávem zamítl prvý soud žádost z důvodu, že na 
nemovit?stec~. vázne poznámka záboru a že bez svolení Státního po
zemkoveho uradu nelze povoliti exekuci záznamem práva zástavního. 
Nebol" zákaz zadlužení (§ 35 příď. zák. ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 
sb. z. a n.) nevztah~Je se na daně a veřejné dávky. To jest patrno 
z doslovu § 33 CIt. zak., podle něhož náhrada za přídělovou cenu vázne 
v po~adí za veřejnými daně~i a dávkami, zákon tedy připouští, by za
brane nemovltosÍJ mohly by ti zatíženy daněmi a veřejnými dávkami. 
Dávka z přírůstku hodnoty jest veřejnou dávkou. 

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

D ů vody: 

Nelze přisvědčiti názoru dovolacího rekursu, že rekursní soud pochy
bil, povoliv, ač souhlas Státního pozemkového úřadu se zavazenímne
byl vykázán, na nemovitostech zabraných po rozumu zákona ze dne 16. 
dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. záznam zástavního práva pro dlužnou 
dávku z přírůstkl.lhodnoty (§ 37 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 
sb. z. a n., dodatek III. vládního nařízení ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 
sb. z. a n.). Otázkou přípustnosti zavazení nemovitostí podléhajících 
pozemkové reformě pro daně a veřejné dávky zabýval se již nejvyšší soud 
v rozhodnutí uveřejněném ve sb. n. s. pod čís. 9883. Šlo o nemovitost 
z přídělu a nejvyšší soud na základě úvah v tomto rozhodnutí blíže uve
dených, hledě k ustanovení § 33 pří dělového zákona dospěl k závěru že 
k zavaz~ní l}~movltosti pro. daně a veřejné dávky souhlasu Státního'po
ze~koveho uradu ~eb~lo treba. Tytéž úvahy, na něž se odkazuje, dopa
daJ~ I u ~emovItosÍJ ~ta.tem za pozemkové reformy zabraných. Pokud jde 
o zakonne ustanovem, Jest to ustanovení §§ 47 a násl. náhradového zá
k0!l~, ; n~hož ply~e, .že u zabraných nemovitostí k zavazení pro daně a 
vereJne davky nem třeba souhlasu Státního pozemkového úřadu. Podle 
uvede!lý~h ~~ mají totiž při rozvrhu přejímací ceny místo ustanoveni 
ex~kuc?lho Tad!1 o rozv!}1u ~ejvyššího podání, tím přiznává se daním a 
v~r~Jnlm davkam po pnpa?e i přednost~í uspykojení a zákon nečiní je 
z~vlslym na souhlas~. Statm,ho pozemkoveho uradu. Z toho, že záborový 
zakon v § 7 co se tyce dam a veřejných dávek výslovně nečiní výjimku 
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, zu zavazení bez souhlasu Státního poze.mkové~o. ~řa~u, n~lze 
ze ,za~~hem dovozovati, že i k z.avazení pr.o dane a, vere]ne dav~y Jest 
s. usp t hoto souhlasu. V tom smeru odkazuje se na uvahy uv.e~~ne v CI
treba ,o rozhodnutí čís. 9883 sb. n. s. Co se týče rozho,dnuÍ! cls .. 6014, 
tovafeo/71l , 7148,7859,7934 sb. ~. s., jichž, se .?ovol~cl reku!e.nt! dov?-
6.'3'1 nedopadají rozhodnutí ta, jezto se netýk~Jl dam a?1 vere]nych ~~
la~] 'ýb ž dluhů soukromoprávních. Rekursm soud pravem povohl za
~~~tza~azení a o dovolacím rekursu do napadeného usnesení bylo se 
usnésti, jak se stalo. 

čís. 11083. 

Bla-Ii slovensl<ým soudem postoupena podle § 18~ aJ. slov. ~. ř. s: 
• y du v historických zemích, není tento soud opravnen odmltnoub 

j:~n~: ve věci proto, že pokládá za příslušný onen soud na Slovensku. 

(Rozh. ze dne 15. října 1931, Nd II 102/31.) 

N c j vy Š š í s o II d rozhodl záporný spor o přísluš?ost me~i kraj
k' m soudem v Trenčíně a krajským soudem v JY1oravsk~ Ostrave v ten 
~o~um, že příslušný jest krajský soud v Moravske Ostrave. 

D ů vod y: 

Krajský soud .v ~renčí!l~ P?stoupil podle ~ ~82 a) slov. c. ř. s., vy; 
hověv námitce mlstm nepnslusnosh, vec kraJskemu soudu y . Moravske 
Ostravě, který žalobkyně označila za příslušný. Toto usn~sem Jes! 12r~vo
platné, poněvadž proti němu není podle.§ 182 a) ~Iov .. c. :. s. ~te]ne ]ak~ 
jest tomu podle § 261 šestý odstavec c. r. s. pro hlstor~cke zeme) o~ravny 
prostředek přípustný. Tím jest pravopla.tně, te,dy, take pro kraJ~~Y. sou~ 
v Moravské Ostravě závazně, vyřknuto, ze kr~Jsky. so;tdv Trencme nen~ 
k projednání příslušný. V dúsledku toho nem krajsky soud y Mora~sk~ 
Ostravě oprávněn, by odmítl o věci jednati proto, že pokladá krajsky 
soud v Trenčíně za příslušný. 

čís, 11084. 

Rozvrh ne.ivyššího podáni v exekučním řízeni pře~pokl~dá, že k ?á
vrhu několika vymáhajíclch věřitelů byly zaba~ene svrsky p~oda~y 
soudně, bud' soudní dražbou nebo prodejem z volne ruky. Prodal-II dluz
ník zabavené svršky pod rukou před provedením soudní dražby a ne
byl-Ii docllený výtěžek zabaven vymáhajícimi věřiteli, rienast,!1puje cena 
zabavených svršků na jejich místo a nemůže býti v exekucním řízeni 
rozvržena mezi vymáhající věřitele. 

Odnětim zabavených svršků z exekuce skončilo exekuční řízení a 
bylo je zrušiti, 

Proti těm, kd9Ž překáieli provedení soudního prodejovél1o řízení, 
může vymáhající věřitel nastnpovati jen pořadem prava. 

(Rozh. ze dné 16. října 1931, R I 611/31.) 
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Pro pohledávku vymáhajících věřitelů byl zabaven chmel jenž byl 
napotom dlužníkem prod~n společnosti pro nákup a prod~j chmele. 
Z toho, ~o dluhovala ;;pol~c,no~!.za chmell yybrala si 5.000 Kč spořitelna 
v,R. (je!- ne,byla vym~h~j,~cI ventelkou), jezto ~I prý vyhradila na chmelu 
z~stav!,}. pr~vo P!". zapujcku pos~ytnutou dluZ!uku. K návrhu vymáhají' 
clch ver~telu pandll e x ~ k u c n I s o u 9 sporitelně v R., by vybraných 
5.000 Kc slozlla na soude. K rekursu sporitelny v R. rek u r sní s o'u d 
napadené usn,:~ení zrušil jako nezákonné~ D ů vod y: Nejde o řešení 
otazky, zda, stezo~atelk~ nab~la na sou~n~ zabaveném chmelu již dříve 
ml11;osoudmho prava zastavmh? Exekucm soud neprovedl prodej zaba. 
vene~o chmelu, ~hmel byl pro;lan bez sou~ní intervence, takže věc byla 
tak" ~e, zabaveneho chm~lu pre;l, pro}edemm soudního prodejového ří. 
zem j!Z ~ebyl?; V, tak~vem,to pnpade ,nemohlo vůbec dojíti k soudnímu 
p.~o~ejov,emu flzem; ,!-, cehoz dale vyplyvá, že exekuční soud nemá dispo
SIC!,I, ~~avo, nad ;'!'tezkem za !llimosoudně prodaný chmel. Neboť exe
kU,cm .;l~em sko,:cllo ?dpadnu~lm zabaveného předmětu Může proto vy
mahaj1clm st!anam ~yh je~ p~en~c.!'áno, by své nároky uplatňovaly ža
!~bOl1, proh tem o~obam, jez ~rekazely provedení soudního prodejového 
nzem. l!st~novem § 258 ,ex. r. nemůže tu vůbec přijíti v úvahu, jelikož 
zabavena vec nebyla prodana v soudní exekuci. 

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

D ů vod y: 

,povolací, r~kursy netso,u 0p.odst!ltn~né. Soudní nařízení rozvrhu nej
vyss~ho .p~dam,y' ex;ekucmm flzem predpokládá, že k návrhu několika 
vymahaj1clch ventelu byly zabavené svršky prodány soudně buď soudní 
dražbou, neb,o pro,~eje~ z volné ruky (§§ 264, 268, 270 a 285 ex. ř.l. TQ 
se v souzenem J'np~de ne~talo, nybrž ;llužník prodal zabavený chmel 
pod r~k?u sP9lecno~h pro nak1!p a ~rode2 chmele před provedením soudní 
e~e~~cm drazby. Ttm byl odnat predmet prodejovému řízení. Docílený 
vyt~zek ne?y! zabaven vymáhajícími věřiteli a nemůže proto býti v ří
zen~ ~xekucmm r?zvrh!}ut ~ezi věřitele, neboť řízení exekuční skončilo 
odn~hm za?avene~~ predTět~ z exekuce a bylo proto řízení exekuční 
zruSltl. N. ~zor ,stezovatelu, ze cena zabaveného předmětu nastoupila 
v tomto pnpade, kde soud cenu tu v rukou nemá na místo zabavené 
věci, !,emá v exekučpím řádě oporu. Pokud jde o 5.000 Kč, jež prý své
mocn~ vybrala SJ?on.t,el?a ,J. R. II kup!tele chmele, poukázal správně re
kursm ,soud ,vyma,h~jlcl ':,ent~je na porad práva, by se žalobou domáhali 
na ,spo~ltelne vydam, pe~e~ tech, pakli míní, že jim k penězům těm pří
sluSI naroky, predchazejlCl právu spořitelny. 

čís. 11085. 

Z odkl~du ,exelluce na ~Iužfllllův nárok proti třetlm osobám (na pře
v?d ."lastm~tVl pokud se iýče na vydáni vkladnl listiny na vklad vlast
mclleho prava k uemovitosti) bez soúčasného zrušeni (§ 43, druhý od-
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') rovedeného a doručenÚ11 usneseni již vykouaného zaba
sta~ec'hext' r~áťokU nehrozí o sobě vymáhajlcÚ11u věřiteli újma ve srny-
vent to 00 , 
I druhého odstavce § 44 ex. r. 

s u ří adě povoliti odklad provedeni usneseni (§ 524 c. ř., s.l 
Lze 'hPOO sPo!ctu !'imž byl odklad exelluce učiněn závislým na slozem rekursm , . 

jistoty dlužníkem. 

(Rozh. ze dne 16. října 1931, R I 641,642/31.) 

S d p r v é s t o I i ce povolil usnesením ze dne 24. ledna 1931 
odklad ~xekuce až do práyoplatného roz~odnutí sporu C ! 9/31.) R e: 
k ' s o u d usnesemm ze dne 9. brezna 1931 vyhovel rekursu vy ursnl . d d' k ' 'h . ícího věřitele potud že povohl odklad exekuce po po mm ou, ze 
:na, a1.k složí do čtrnácti' dnů od doručení usnesení rekursního soudu 
tl u~~~ho soudu jistotu 5.000 Kč. Návrhu dlužníka, b~ .výkon usnesen,í re
ktrsního soudu ze dne 9. března 1931 ,byl zastdaven az ,do ~ozfodnuh do
volacího rekursu proti tomuto usnes~m, s o u p ~ ves o ~ c e usne
sením ze dne 17. d1!bna 1931 vyh?vel, rek u r s n I s o u d navrh usne, 
sením ze dne 8. května 1931 zamlt\. 

N e j vy Š š í s o u d vyhověl dovolacím rekursům dlužníka a ohno
vil obě usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolací rekursv povinného směřují jednak proti usnesení, jíl1!ž byl 
odklad exekuce rekursním soudem učiněn závislým na složení JistOty 
5.000 Kč, jednak proti usnesení, jímž byl zamíhmt návr~ na o?klad pro; 
vedeni tohoto usnesení rekursního soudu. V onom smeru ma dovolacl 
rekurent pravdu. Ex~kučrií soud pov.olil vymáhají~~ straně eX,ek~ci zaba; 
vením nároku na prevod vlastmctvl, pokud se tyce na vydan; :rkladn: 
listiny na vklad vlastnického práva k pozemku, proti obCI ~ proh 
knihovním snoluvlastníkům nemovitosti, majitelům 29 usedlosh v Z; 
O vzniku zabaveného nároku tvrdila vymáhající věřitelka. že povinný 
koupil od obce onen pozemek, vystavěl na něm dům, al~ ž,e vl~stni~ké 
právo k němu jest ~apsáno pro majitele oněch u~edlost!, ~e vsak jest 
sporné mezi obcí a 'oněmi knihovními spoluvlastmky a ze )e poznam;
nána žaloba o zrušení spoluvlastnictví, spor však že není rozhodnut a ze 
proto obec net;!0hla povinné.,!,~ vydati vkladn~ listin? Podle návrhu, a 
podle Ilsnesem mu vyhovujlclho 'bylo zapovezeno I obCI Z. Ionem 
knihovním spoluvlastníkům vydání vkladné listiny povmnému a povm
nému bylo zapovězeno nakládati se zahaveným nárokem. Usnesení o tom 
byla účastníkům doručena. Povolená exekuce byla k návrhu povinnéh,o 
odložena. ale při t.,m nebylo zrušeno podle & 43 druhý odstavec ex.r. 
provedené a doručením usnesení již vykonané zabavení sporného nároku. 
Trvá proto účinek zákazů obci Z. i knihovním spoluvlastníkům po
zemku, Ježto dosavadn: exekuční úkony byly při odkladu exekuce nodle 
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§ 43 prvý odst~v~c ex. f. z~cho:,ány v platno~ti. Protože nebylo ani 
tvrzeno am osvedceno, ze zakazu obec nebo om kmhovní vlastníci po
zemku dbáti nechtějí, nelze seznati, jak by odkladem exekuce jímž bylo 
zabráněno jen d~lšímu jejímu p~ovád~í podle § 328 ex. ř., 'jež ostatně 
am nebylo n~v~zeno, mo~lo hýli ohro;eno uspokojení vymáhající věři
tel~y. Ob~va JeJI vyslovena v rekur~u, ze povinný dostane vkladní listinu 
a ze h,m J~st ohr?zena dobltno~t naroku následkem odkladu, jest vyvrá
cena l!~,. ze v dus ledku zá!<~zu_ am obec ani knihovní spoluvlastníci 
ykladm hstmy yydah pesmej1; ze by dobytnost nároku vymáhající věři
telky byla ohrozena nasledkem odkladu pres to nebo v jiném směru ne
bylo ani tyrzeno a ,:,en! z. okolností nitak patrno. Proto tu není podm'ínek 
§ 44 ex. r. pro ulozem Jistoty povinnemu. Jistota nemůže sloužiti k to
?Iu, by brl na ~ovi~ného čin.~~ _n~tlak, ~y ~plnil vymáhaný nárok, nýbrž 
Jistota ma SIOUZlh Je!, k zallste~l. ohrozene dobytnosti vymáhaného ná
roku. Dobytnost tu vsak neohrozuJe o sobě okolnost, že byl povolen od
kl,ad. V dusledku, to~?to stanovisk~ pení potřebí zabývati se ostatními 
~yvod,Y v dovol.acl shznos!1. Vyhovemm dov~lacímu rekursu proti uložení 
JiStOt), stal ~e sice dovolac,l rekurs I?roh zaml tnutí návrhu na odklad pro
yedem a vy~onu usnesem rekursmho soudu bezpředmětným jinak však 
Jest dovolacl.rekurs proti nepovolení odkládacího účinku odů~odněn. Po
dle § ?24 c. r. ~. a §.78 ex., ř. m~že soud k návrhu naříditi zastavení pro
vedem .11s,:,es,epl á pnpa,dneho vykonu, když tímto zastavením nevznikne 
nepo,:,erna uJma pro vy!on usnesení nebo pro exekuci, jež podle něho 
ma byh zavedena, a, kdy~ ,bez .zastavení by byl účel rekursu zmařen. To
mUle .tak, v souzenem pnp~de. Kdyby nedošlo k zastavení usnesení a 
v odlozene exekup s~ pokracovalo z důvodu, že by povinný nesložil jis
totu} byl b~ zmare,; uc~l rekursu proti jejímu uložení. Pro výkon usne
~em nevzmkne zalimnym zastavením jeho provedení nepoměrná újma 
Jakž plyne z toho, co již bylo shora uvedeno. ' 

čís. 11086. 

Je-li předn,t~t,em rozepře jen udělení přivolení vlastníka hypoteky po_ 
dl,e §.4.5 III. dtlcI novely! neřídí se hodnota předmětu rozepře § 57 j. n. 
nybrz zalobcovým ocenenÚD. ' 

(Rozh ze dne 16. října 1931, Rl 825/31.) 

Firn,ta K. ,postoupila žalobcově pohledávce 32,000 Kč přednost před 
svou kmhovm pohledávkou, zajištěnou na nemovitosti žalované. Žalobou 
o niž tu jde" do.máhal, se. žalobce na žalov~né svolení k postoupení před: 
nosli a, ocemv zalobm narok na 5.000 Kc zadal žalobu na okresním 
soud,ě. K námitce věcné nepříslušnosti s o'u d p r v é s tol i ce žalobu 
odn:lltl. Reky r ~ nf s 0.11 ~ ná!','itkl! zamítl. D ů vod y: Soud prvé 
sto\I,c~vyh~vel ~a!:"tce v.~~n.e nepnslusnosti, maje za to, že jde o rozepři 
maj1cna predme~ J~n za)lste~í pohledáyky nebo zástavní právo a že jest 
proto Dro' ocenenl predmetu rozepre rozhodná výše. pohledávky 
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00 Kč. Rekursu jest..l~ř!z,!ati opr~vněnL ~odle obsa~u, žaloby a ža: 
32.0, žádosti nejde o zaJlstem pohle~avkl' Je~t? p~hle,davka 32.0.~0 Ke 
~obn~ .. zajištěna nejde ani o zastavm pravo, Jez ma byli pro m znze,:,o, 
Je;;~itjde o pře~od zástavního. práv::, .v~ěleného již pro firmu K. na :a
nY

b e tudíž o převod knihovne zal;stene p.ohledavky s !Irmy K. n~ za-
10b

c 
'a nr 'edmětem sporu J' est by zalovana Jako vlastmce zavazene ne-

10 ce l' , d --ť § 57 . 'b • movitosti dala svolení ku převodu. Nelze tu te ~ P?UZI I J: n.,. ny r.z 
§ 56 druhý odstavec, j. n. Vzhledem k tomu, ze zalob~e oeeml predmet 
spor~ na 5.000 Kč, jest příslušný prvý soud (§ 49, prvy odstavec, J. n.). 

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

Důvody: 

podle § 45 třetí dílčí novely j~st ~ případě, že ustupující p;ávo jest 
rávem zástavním, ku postoupem, ~rednost: vklade,!,: ,nebo z~zn~m:m 

~apotřebí kromě přivolení ustupu]lclho a pre~stupUJlCl~O ~prav,!eneh? 
i přivolení vlastníka. Jest to důsledek ustan.o~e';l § 469 ob~. zak. v,upra~e 
§ 33 třetí dílčí novely, že, pokud dluh z vereJ1}e klll~y :,e~11 ~ymaz~n, ,:,u
že vlastník statku za podmínek tam uvedenych prevesh zas~avm pravo 
na novou pohledávku, nepřevyšující z~stavní pohledáv~u J~z. :apsanou. 
Jen udělení tohoto přivolení jes~ p!edmetem sporu, mkol! .zapstem pohle
dávky nebo zástavní právo, najme am podpIsem prohlase'!l z~ d!1e ,12. 
prosince 1930 v opisu předloženého nemá zalovaná pO,t~rdlli mc J1n~ho, 
než že se knihovní jednání tam naznačená pokud se tyce P5l~t,:py pred
nosti tam uvedené dějí za Jej ího souhlasu. Žalobkyně nezada podpIS 
dluhopisu opatřeného doložkou, podle níž žalovaná svoluje, by bylo ,na 
její movitosti vloženo zástavní právo pro pohledávku žalobkyně, Jak 
tomu bylo v případě zdejšího rozhodnutí uveřejněného ve ~b., n. s. pod 
čís. 8590, a dovolací rekurentka se proto nepravem odvolava na toto 
rozhodnutí. 

čís. 11087. 

Společenstva (družstva) podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 
ř. zák. 

Jednacím řádem družstVa, jenž měl . podle stanov j}bsaho.!'~ti j~~ 
bližší předpisy o činnosti dozorčí rady a představenstvll, nemuze. byl! 
předbíháno usnesení valné hromady ve věcech, jež jsou stanovami vy
hraženy jen usnášení se valné hromady. 

Ukládaly-li stanovy družstva předst;lvenstvu, by navrhl? vylo.učeni 
člena, poškozuie-li družstvo, a bylo-Ii valné hromadě vyhrazeno, by se 
usnášela o vyloučeni členu, nelze miti za to, že člen, jenž nedostál své 
povinnosti, tiložen<\ mu stanovami, m u s e I býti vyl~učen ~ družstva. 
Nevyloučilo-li družstvo. provinivšího se člena, nepozbyvá prava, ?y se 
na něm nedomáhalo náhrady škody, ježto nedostál své povinnost! ulo
fené mu stanovami. 
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Újmou na jmění (§ 1293 obč. zák.» není jen zmenše .. _ • . _ 
již jest, nýbrž i znemožnění jeho pravidelného vzrůstu, . ~dJ~em~ Jez _t!'
mo o zisk. I yz nejde pn-

Byl-li člen družstva podle stanov povinen dod' r _ 
k dalšímu zpeněžení a platiti příslušnou kvotu .~~I! ~ dr~tv~ zboží 
sobil, neučiniv tak, družstvu škodu není-li v I r~zljmc. n ladu, způ-

:~~~~ý~~O~ ;~:::ie~ř~C!~rjin?~~:r~~ P~i~yt:1~p' ~~~ytt~lknÝ~? b~}I: 
rozmnoztl reservní fond družstva.' e, jenz by 

Důvody: 

d
Dovolání ?e!ze sice přisvědčiti v tom, že jest rozsudek odv I 'h 

Sou u zmatecny poněvadž pr' o. b T b o aCl o 
(§ 477 čís 9 a 503 čí I • y) neOmduze .y I ezpečně přezkoum~n 
. • §. s. c. r. s.. volacl soud dovozuje zřej • 
1as~e z .8 odstavec 3 stanov a z prvního bodu jednacího řádu • n:ea 

Je~z ~orusll svou statutární povinnost, dodávati' družst u I o. ' ~e clen, 
n~ze.m. (§ ~ ~) sta,nov): m b s í býti' ze společenstva vVVI-~~Č:n ea zge~ ~adva, zíhe P!~ve z vyrazu "hal« a »muss« (8 8 ods!. 3 shnov ' b dOl 
Je nacI o radu) vvplývá že jde o ř d . 11 d ' a o 
d!spositivní. lze tedy ro~sudek Od:Ol:c?~~ ~~~~/i vo~~~u~~\ n~koli jet,; 

~~~~~~~1~1[c~~~~.~~!~~:F~~ií '~;~!:~i~7:tf~~v v~~a~~~~~ti~~z~~~~ 
~ns~vu, aby) navr~lo ~vloučen! člena., Poškozuje~~inoJru~~~~a d){:tsta. 

an ragen«, nem vsak spravné že i valná hr d zu 
v takovém případě musí člena sk~teČně vyl~učitio~~d~e ~o~~ b~t~nI; 
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stanov jest vyhraženo valné hromadě, by se usnášela o vyloučení členů, 
a podle § 8 čís. 3 prvá věta pozbývá se členství, byl·li člen usne· 
sením valné hromady vyloučen. Nikde se ve stanovách nepraví, že se 
valná hromada v určitých případech musí usnésti na vyloučení člena; 
stanovy ponechávají v té příčině valné hromadě volnou ruku. V jed· 
nacím řádě (bod I) jest sice předpis, že člen, jenž nedostojí své povin· 
nosti odváděti kůže sdružení, musí býti ze společenstva vyloučen. Avšak 
jedn~cí řád,· o němž se podle § 23 stanov usnáší ve společné schůzi 
představenstvo a dozorčí rada, má obsahovati jen bližší předpisy o čin· 
nosti dozorčí rady a představenstva, pokud se týče jednotlivých jeho 
členů v určitých odvětvích společenstevního podniku, o úpravě vedení 
knih pak obecné zásady o provozu družstva. Nemůže jím tedy býti 
nikt~rak předbíháno usnesení valné hromdy ve věcech, jež jsou vy
hraženy stanovami jen usnášení se valné hromady jako nejvyššího 
orgánu družstva (srovnej §§ 27, 33 a 34 zákona ze dne 9. dubna 1873, 
čís. 70 ř. zák. a § 32 bod 10 stanov). Představenstvu a dozorčí radě 
ukládá § 8 bod 3 stanov za povinnost, aby vyloučení člena z uvedených 
tam důvodů navrhli, kdežto valné hromadě přísluší právo, by o tomtO' 
návrhu rozhodla. Odvolaci soud, vysloviv názor, že člen, jenž nedostojí 
své povinnosti, dodávati družstvu kůže ke zpeněžení (§ 6 d) stanov), 
m u s í býti ze společenstva vyloučen, posoudil věc nesprávně po právní 
stránce a v rozporu se stanovami. Ale pak jest nesprávný i závěr, že 
stanovy mají na porušení uvedené právě povinnosti člena jen určitou 
sankci, totiž jeho vyloučení z družstva. 

Jest se tedy obírati otázkou, zda družstvu z jednání žalovaného vzešla 
vůbec škoda a, pakli ano, jak dalece lze přičítati žalovanému zavinění 
a je.Ji toto zavinění v příčinné souvislosti se škodou. Prvý soud, zjistiv 
podle výpovědi svědka K-a ve spojení s bilancí za rok 1928, že bilance 
z posledních tří let nevykazují ztráty a že přebytky přešly do reserv· 
ního fondu, dospěl k závěru, přihlížeje také k § 35 stanov, podle něhož 
činnost družstva nesměřuje k docílení zisku, nýbrž že družstvo jest činné 
jen proti náhradě režijních nákladů, že společenstvo mohlo své roční 
režijní náklady krýti beze ztrát, aniž musilo sáhnouti na reservní fond, 
že tedy neutrpělo 'škodu. Ušlý zisk nemůže prý ve smyslu tohoto ustav 
novení (patrně § 35 stanov) vůbec uplatňovati. Odvolací soud, vychá
uje z uvedeného již mylného právního názoru, připustil jen obecně, že 
opomenutí povinnéhO"dodávání koží družstvu ke zpeněžení ve smyslu 
§ 6 d) stanov jest zřejmým poškozováním družstva, že si však spole· 
čenstvo škodu v prvé řadě zavinilo samo, nevyloučivši včas žalovaného 
z družstva, jak prý bylo podle stanov a jednacího řádu povinno. Roz· 
cházej í se tedy oba nižší soudy potud, že procesní soud jakOUkoli škodu 
\ ůbec vylučuje, odvolací soud ji sice připouští, ale činí za ni zodpo· 
vědné v prvé řadě družstvo, poněvadž žalovaného včas z družstva ne· 
vyloučilo, jak k tO\)lu bylo povinno. Bylo již vyloženo, že tuto povin
nost stanovy družstvu neukládají, nýbrž že závisí na volném jeho uvá· 
žení, zda chce člena vyloučiti. Družstvo může míti zájem na tom, aby 
člen zůstal v družstvu a nemusí ihned dokročiti neikrajněším prostřed-



'Ji" 

1214 
- Čís. 11088 -

kme, vyloučením, pepln!-li své povinnosti. Tím však nepozb' vá ráv 
by se podle obecnych zasad nedomáhalo náhrady škody n y'l p a? 

. t·" d' 1·"· a cenu sve povmnos 1 ra ne nep mvs1m, pokud by J·eho J·ednán,'m neb t' 
'kod k t " t 'I kl· , opomenu 1m s u s u ecne tl rpe o, pa 1 ovsem pro tento př1'pad ne' t ' h - 1 'Vt' d h ln" m ve s anovac 
zyas moc y., e tlstanoyem. Stanovy žalujícího dntžstva takovéh 
predp1~u nemaJ1. Škodou Jest podle § 1293 obč. zák k 'd' ,. . ? 
~~Ia nekon;u > z~ůsob,e~a na jmění, na právech aneb~ na: ~ehtlJma, J,:z 
c.:.Jn;o:, na Jmem nem Jen zmenšení jmění J·ež tu J·iž J·est ny'brt . o osob;. 
nem Jeho pra ·d I 'h • t· " , Z 1 znemoz-, Vl e ne o Vzrus u, ,I kdyz nej de přímo o zisk.· BI-li žalo-
vany,po~le stanoy P5:vm~n dodavati žalujícímu společenstv/ kůže k 
ze~nezeH! a Q.lal!l! pnslusnotl kvotu režijních nákladů a '··1 r t ke 
pr!prav11 ~ntzstvo, o tento režijní příspěvek jenž n~m n~u~,~~ - 1 ~ " 
mem pomeru s naklady na odprodej koží ' jež měl ža~~~a ~ 1 V pn
N~n~ vy!oučen?, že se zařízení ke zpeněženi koží (na př kl d-'t90dah. 
tpm m1~t~?sh, person~1 ~td), podstatně nemění a Vyž;d~/ t~~~ž p~~~ 
b ad~, a/. J1~ ~~ odprodaya vetS1 nebo menší množství koží Kd b ted 
y! zalo\any ~adne dostal svým povinnostem a plati] pr; ·d ř Y ,Y 

spevky na rezll, není vylollčeno že b b I 'V VI e ne pn
příspěvkuJ vyplývající po úhradě ~kllteč~ '~h J'lth' srazc~ k,:oty tohOf? 
vySkyttl okP;e?yhtek,. j,:n~ by rozmnožil reselvní f~nd d~~Ž~t~: J~~~.y' kOJ.:;; 
prece a e Je o Jmemm. Tento úbytek b k tv '. ,.' " , 
družstva, jehO škodu (§ 1293 obč za 'k ) Y .• pa, IOn! Ujmu '}a, Jmem 
t t t' , . . . ., .. , JIZ za ovany nesplnemm své 

s a u arn1 povmnosÍ1 dntzslvu zpúsobi1 (§ 1295 obč zák) N 'I" 
na tom, zda dntžstvo vystačil . b Vo, ,. •• eza eZ1 
vými pr~s~ředky ke krytí režijní~h' vf~ognj~~vk;rvÝal~;:gého, s, pO~blo: 
rozhodne Jest, zda neutrpělo ztrátu tím ' ž žl' • ,m1m, n~ 1 z 

~~~;!H~!. r~s~ct;l~lé~~P~:2~n~~e~á~~r~~~~~ ~;ie~;~ ~~L~~~1~~a~;~ 
p~lClne z]'~těm, takže dovolací. soud nemá potřebný skutkov' 1m ~kY ~e 
ab y ve .y~~1 mohl 1hned rozhodnouti. Proto nezbylo než ,; po Jk ' 
o oU"mzs1c~ soudú byly zrušeny a věc vrácena soudu r~cls~i~~u bY 
po pnpadnem dalším jednání znovu rozhodl (§§ 496 č la 513 ,,)y 
Na tomto soudě bude zejména aby podle § 182 c ' . . . c. r. s .. 
by náležitě 1;ylo vysvětleno, v' čem záležela režie ~~I~ .ťc~sobJJ k !omu, 
~~I~'~ ~~h ,~!et;'o.~é povi,:ni, p~ispívati: zda nedodávání Jko~O ž~~~~7~ 
jak by se be 

II J~J1, ~.~ense~, Cl ~~a hm nedoznala podstatné změny, a 
příjmem nI re~/n~~~ v" o 5lU ,pnpadech za sporná léta rozdíl mezi 
vinnosti dodával

J ročnl~:g~vě~'~~' r~~~~lu bylh ža~ovanÝt. pod dle syé po: 
množství koží. Je o Zlvnos '. o pov1daJ1c1 
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šeky (zákon ze dne 3. dubna 1906, čís. 84 ř. zák.). 

. h P~~tnoSti}'odPiSu šekovníka není na závadu že předtiskující razítko 
.1
e o 1rmy presahovalo rozměr šeku, takže chybělo několik písmen. 

(Rozh ze dne 16. října 1931, Rv I 1585/31.) 

- čís. 11088 ~ 
1215 

Šekový platební příkaz proti vydateli šeku pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e zrušil. D ú vod y: Z prvopisú šekú jest zjištěno, že 
oba šeky, vydané žalovanou bankou na banku A., jsou opatřeny na rubu 
podpis~m Josefa S-a, na. jeh~~ řád oba š~ky z,:ěly a da!ším rubopisem 
žalujíC! banky ve prospech radu banky U., a ze pod hmto rubopIsem 
jest doložka o předložení a nezaplacení šekťt ze dne 23. prosince 1930, 
opatřená razítkem, reprodukujícím valnou část firemního znění šekov
níka s připojenými dvěma podpisy. První tři písmena a poslední dvě 
písmena firemního znění šekovníka na rubu šeku scházejí, což se stalo 
očividně tím, že razítko přesahovalo na obou koncích skrovný rozměr 
papírll obou še~ú, obzvláště po jejich ~íři s~rovný. !,odle rej~tř!kového 
zápisu znamena se fIrma »banka A.« hm zpusobem, ze pod znem fIrmy, 
vytištěné nebo kýmkoliv předepsané, připojují své podpisy dva funk· 
cionáři banky v ruzných skupinách určitě naznačených. Z toho vyplývá, 
že tomuto požadavku nebylo vyhověno a že proto nelze uznati, že byl 
splněn přesný požadavek § 16 šek. zák. Slova »vyhledává se« a doslov 
celého tohoto ustanovení nepřipouští pochybnosti o tom, že tu jde 
o náležitost formy přísně požadovanou, z níž nelze nic sleviti. NenUedy 
prohlášení šekovníkovo podepsáno a pro splnění této ryze formální ná· 
ležitosti, na kterou zákon připíná tak dúležitý důsledek, že bez tohoto 
předpokladu nelze vykonávati postihová práva proti vydateli a rubo
piscúm, jest zcela nerozhodné, že splnění formy jen náhodou nebylo 
docíleno, a nerozhodné jsou i úvahy o tom, jaký právní účinek jest snad 
připisovati tomu, že by užitím alonge neb použitím rukopisného vypsání 
firemního znění nebo jiným zpúsobem snad mohlo býti zabráněno tomu, 
by se neporušil zpúsob předepsaný pre podpis. Třebaže tedy vzhledem 
k rukopisné stejnosti nevzniká pochybnost o tom, že datum 18. prosmce 
1930 patří k prohlášení o předložení šekú a jich neplacení, takže splněna 
podmínka, že prohlášení obsahuje datum presentace, - jest pro nedo
statek podpisú rozhodnouti,c že nenastaly podmínky k výkonu poshhu 
proti vydateli. O ó vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. Dú
vod y: Jde o to, zda jest v souzeném případě vyhověno požadavkúm 
§ 16 zákona ze dne 3. dubna 1906, čís. 84 ř. zák. Toto zákonnié usta
novení nařizuje kromě jiného, že k uplatnění regressního práva proti 
\'ydateli a indosantúm jest zapotřebí, by i presentace, i neobdržení za
placení bylo osvědčenu, buďsi protestem nebo prohlášením na šek při
pojeným a podepsaným, jež obsahuje i datum presentace. Tato forma 
jest, jakž vyplývá z § 16 cit. zák., přísně požadována a platí 'zejména 
tato přísnost, i pokud se týče podpisu šekovníka na šeku. V SOUzeném 
případě byla šekovníkem firma A., jejíž firma znamenala se, jak zjištěno, 
tak, že pod znění firmy vytištěné neb kýmkoliv předepsané připojují 
své podpisy dva funkcionáři banky v rúzných skupinách určitě nazna
č~ných. Podpis této firmy vyžaduje tedy především vytisknutí nebo 
predepsání znění firemního, to jest firemního znění tak, jak jest zapsáno 
v . obchodním rejstríku, tedy bez zkratek nebo zkomolenin tohoto znění. 
Ze šekú však vyplývá, že při podpisu firmy není znění firmy uvedeno 
tak, jak jest zapsáno v rejstříku, nýbrž zpúsobem takovým, jak již prvý 
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soud k tomu poukázal, totiž s vynecháním prvních tří písmen a posled
ních dvou !,ísmen. Následkem toho nelze pokládati tento podpis za li
rem?í podp~s banky,~, !,O. rozun;u § 16 cit. zák. Právem proto usuzuje 
prvy soud, ze prohlasem sekovmkovo není podepsáno. Když tomu tak 
pak ovšem pro nedostatek řádného podpisu nenastaly podmínky pr~ 
výkon postihu proti vydateli. 

]'I e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvemu soudu k dalšímu jednání a rozhodnutí. 

Důvody: 

_ Jde. o rozřešení o!ázky, z~a lz.e prohlášení šekovníka na šecích po
vazovalI za podepsane,. Jak vyzaduJe § 16 zákona ze dne 3. dubna 1906 
Čí~. 84 ~. zák. O~a nižš! soudy na tuto otázku odpověděly záporně, pro~ 
toze PIJ. podpIS s~kov!.l1k~, banky A., v jehož předtisku firmy chyběla 
P:Y!l1 !n .a l'0sl~dm dve pI,smena, ne}ze pokládati za firemní podpis. V té 
pneme ~JlslIl Jl~ S?U~ prve ~to!ice pri ústn!m j5'd~ání podle předloženýci1 
prvoplsu obou seku, ze prvm třl a posledm dve plsmena firemního znění 
n~ rubu šeků chybějí, dodávaje, že se to »očividně stalo tím že razítko 
presa~oval?na obou, koncich skrovný rozměr papíru obou š~ků, zvláště 
po J,eJ1~~ sm. skrovny«. Pouhý pohled na prvopisy obou šeků tvořících 
obdelmcek aS.1 19 X 6 ~m, přesvědčí každého, že úsudek tento j~ správný. 
? t,om, k~oo Je ~e~ovmkem a od ~oho pochází ono prohlášení na rubu 
se.ku, nemuz~ byl! p.oc~ybnosh. Vsecky n,ámitky" které v té příčině uvá. 
dela strana zalovana, Jest uznal! za hche neboť za těchto okolností ne
!ze mluv~ti o vadn?sti podpisu, která by ~ěla v zápětí jeho neplatnost 
Jak to ma .~a mysh § 105 směn. zák., poněvadž není takového rázu, bÝ . 
~ tomt? pnpa~~ _mohl~ vzn~knoul! pochybnost o tom, že jde o podpis 
sek~vl!-Ika, zvlaste kdYz, raz!l~o firmy šekovníkovy potřebuje ještě do
plI!~m podpISy dvou zast~pcu, proti kterým však v souzenem případě 
v zadnem smeru nebylo namltek. Podle toho jest na otázku o platnosti 
podp,lsu. ~ekovník~ ~a ob?u šecích odpověděl! kladně. Oba nižší soudy, 
vychazeJlce z opacneho nazoru, nezabyvaly se námitkami věcnými a bylo 
proto oba rozsudky zrušiti. 

čís. 11089. 

Třebas .yyp~acen! věn~ lze žádati teprve při sňatku, není vylGučen.o 
by nebyla JIZ pred tím urceM soudem jeh.o výše. ' 

(Rozh. ze dne 17. října 1931, R I 575/31.) 

.. Návr~u d5ery P!oti otci l!-a určeni věna vyhověl s o udp r v é s to. 
Il c e s hm, ,ze ulozlI otCI vypl~tu vena pro případ, že dojde ke sňátku. 
Rek l' r s n I s o u d napadelle usnesení potvrdil. 

Ne i vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Důvody: 

Jde o souhlasná rozhodnutí nižších soudů, a je proto dovolací rekurs 
přípustný jen z důvodů § 16 nesp. pat. Rozpor se spisy a zmatečnost 
stěžovatel neuplatňuje. Vývodům jeho, pokud vytýkají rozpor se záko
nem nelze přisvědčiti. Jest správné, že dcera mohla by žádati věno te
prv~ až se provdá. Toho názoru byl též rekursní soud ve shodě s litera
turo~ a s dosavadní judikaturou. Avšak z toho nemůže stěžovatel pro 
svůj názor, že nelze před tím výši věna stanoviti, nic vyvozovati. To ze
jména platí o komentáři Krasnopolskiho, jehož se dovolává a v němž se 
praví, že nárok na věno může býti uplatňován teprve v době sňatku a že 
před tím nemůže býti ani žádáno jeho zajištění. To znamená, že se dříve 
nemůže dcera domáhati splnění tohoto nároku. Správně tedy uvedl re
kursní soud, že tomn požadavku vyhověl první soud tím, že uložil otci 
výplatu věna pro případ, že ke sňatku dojde. I když vyplacení věna jest 
možné teprve v době sňatku, není vyloučeno, by před tím nebyla určena 
jeho výše soudem, který podle §122l obč. zák. jest k tomu povolán. 
S tím shoduje se názor vyslovený v systému Krainz-Ehrenzweigově, že 
před sňatkem může dcera žádati jen určení (nikoliv výplatu) věna. To 
také vyhovuje podstatě věci samé. Doslov § 1221 obč. zák. tomu neod
poruje, nýbrž spíše nasvědčuje. Mluví se tam o žádosti snoubenců, t. j. 
osob, které hodlají vejíti v manželství. Jest proto také správným názor 
zastávaný v rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 8205 sb. n. s., že se výše 
věna řídí podle majetkových poměrů rodičů v době, kdy byl podán návrh. 

čís. 11090. 

Sudišlě p.odle § 88, prvý .odstavec, j. n. 

NebylG-1i při .objednávce vůbec zmínky .o dGIGžce .o splniš!i, jež byla 
natištěna na rub u .objednacíh.o lístku, nebylG ustan.ovení na licí .ob
jednacíhG Hstku, že .objednávka podléhá GbapGlným dGdacím podmín
kám t.ohGt.o listu, s to, by upGzGrnilG podpisatele (rGlníka) na tG, že na 
rubu, jejž nepodepsal, JSGU natíštěny ještě nějaké smluvní pGdmínky 
(dGIGžka splatnGsti a žal.ovatelnGsti). 

(Rozh. ze dne 17. října 1931,R 1828j!31.) 

Na objednacím listu, na jehož základě dodala žalujíCÍ firma žalova
nému rolníku napajedla, bylo na líci drobným písmem natištěno: "Tato 
objednávka podléhá obapolným podmínkám dodacím tohoto Iistu.« Na 
rubu listu byla pod 5 poslední odstavec doložka: "Splatno a žalovatelno 
v J.« Žalovaný podepsal objednací list jen na líci. Žalobu o zaplacení 
kupní ceny,zadanou na okresním soudě v]., s o udp r v é s tol i c e 
k námitce místní n&příslušnosti odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl ná
mitku místní nepříslušnosti. D ův o d y: Jelikož žalující strana se od
volala na sudiště podle § 88 prvý odstavec j. n., bylo rozhodnouti, zda 
stranv toto sudiště umluvily čili nic. Žalující strana se odvolává na pod-
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mínky objednacího listu, žalovaný na svědeckou výpověď B-a podle níž 
žalovanému nebyly př~čteny podmínky, natištěné na objedn~cím listú. 
Napadené usnesení v.m usuzovalo, že nedošlo k ujednání o sudišti a od-· 
mítlo žalobu pro místní nepříslušnost. Rekursní soud nepřičítá svědecké 
výpov_ědi _ ~-a, že ~alovanému ~r?dejní a dodací podmínky nebyly vý
slovne precteny, vyznam, nebo! jest a bylo povinností kupujícího než 
podepsal objednací list, by si sám přečetl objednací list a nesouhl~sil-li 
s jednou z těchto podmínek, by škrtnutím nebo jinak ~ř~telným způso
bem dal.na jevo, že s těmit~ po~mínkar;ti nesouhlasí. Na přední straně 
objednaclho hstu, podepsaneho zalovanym, bylo upozorněno na dodací 
podmínky natištěné na listu, tak že se žalovaný nemůže vymlouvati že 
mu nebyly oznámeny. Opačný názor odporoval by zásadě § 914 obč. ~ák. 
Nebyly-li snad žalovanému přes to podmínky známy zavinil si to sám 
a m,usí sán; nésti ná_sle~ky toh?, Podpisem objednacfho listu došlo, jak 
nem_ spo,rne, k u~~yr~n! trhove smlouvy, která musí zůstati v platnosti 
s veskeryml vedlelslml umluvaml, a stačí poukaz na § 863 obč. zák. Zá
věr pr,:éh_o sO.l!~ce a jeho ~~utkové a _p~ávní posouzení věci nejsou tudíž 
spravne, zalu]1cl strana muze podle recené doložky použíti sudiště podle 
§- 88 prvý odstavec j, n. . 

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

Důvodv: 

§ 914 obč. zák. ustanovuje, že při výkladu smluv jest vyšetřiti úmysl 
stran a rozuměti smlouvě tak, jak to žádá obyčej poctivého obchodu. 
Nelze však přisvědčiti rekursnímu soudu, že by ·opak jeho názoru v sou
zeném případě odporoval této zásadě. Podle zjištění prvého soudu ne
b)'10 při obj.edn~vcev,ůbeczmínky o doložce o splništi, která jest natiš
!ena ~.a ru?u obJedn~c:ho lístku., Ustanove,ní na jeh? líci, v němž se praví, 
ze.obJednavka podleha obapolnym ·dodaclm podmmkám tohoto listu ne
bylo s to, by upozornilo podpisatele na to, že na rubu, který žalovaný ne
podepsal, jsou natištěny ještě nějaké smluvní podmínky. Bližšího up 0-
z,?rnění na to, zejmén~ na doložku o splništi, nebylo by snad bývalo 
tre?a, kdy?y š!o o o~l:dn~vku :nezi obc~od~í,k~, jimž takový obvyklý 
zpusob oblednavek muze bylJ znam. Jak zaIUJ1'CI strana uvádí ve svém 
rekursu proti usnesení prvního soudu, jest žalovaný rolníkem. U něho 
nelze předpokládati vědomost o takové zvyklosti (rozh. čís. 6676 sb. 
n. s.). Uváží-li se všechny tyto okolnosti, nelze při zachování řečené zá
sady dospěti k přesvědčení, že žalovaný, podpisuje prohlášení o objede 
návce, chtěl vzíti na sebe též závazek o splništi. § 294 c. ř. s. nebrání 
tomuto úsudku, poněvadž podle něho tvoří soukromá listina plný důkaz 
jen o tom, že prohlášení v ní obsažené pochází od vydatele. K platnosti 
každé smlouvy vyžaduje se souhlasná vůle obou stran. Té není v souze
~ém.'přpadě p~dl: hořejší ú~ahy a není tu proto platné úmluvy o splništi, 
l,ak l~ predp~klada § 88 prvy odstavec j. n. Obsah potvrzení příkazu lest 
uplne bez vyznamu, ano z něho není patrno, že v podmínkách, o nichž 
děje se v něm zmínka, bylo též ustanovení o splništi. 
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čís. 11091. 

Dědickou dohodu, podle níž byla př~vzata ak!iva_ pozůs!alos~i s pod
mínkou, že přejímatel uhradí pasiva, ze vyplah detem ~us~v~telovym 

. "t' dědické podíly a že svého času odevzda nemovltostt jednomu 
urcl e ._. - I· t kl'daf tak že z dětí za tutéž přejímací cenu, za ruz.Je prevza, j~ vy a_ 1_ ' 

_ 'ímatel nabyl sice ujednáním vlastmctvl k nemov1tostem, ze v~ak toto 
pre~tuictví bylo omezeno v ten způsob, že byl povinen odevzd~h nemo
v .~osti svého času jednomu z dítek jmenovaných v do~ode. Jde; tu 
~I smluvní omezení vlastuíckého práva přejhnatelova na zpus?b hdei!<0-
ruisární substituce. Přejímateli jest ponechána volba nastu~ltele a jesl 
ponecháno jehO volnému uváženi i určeni doby, kdy vykona volbu na-

stupitele. 
(Rozh. ze dne 17. října 1931, Rv 1 1080/30.) 

Zalobkyně Berta K-ová domáhala se na ž~lované vydán! usedlostí 
s příslušenstvím. Pro c es n í s o udp rve s t o li c e zalobu za
mítl. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalobkyně potud, že za-
mítl žalobu pro tentokráte. 

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

Důvody: 

Zalobní nárok se opírá jen o závazek, který převzala žalovaná v _dě
dické dohodě ujednané u okresního soudu podle protokolu z_e dne ~ .. cer: 
vence 1897. 'Podle zjištění nižších soudů byla tehdy u~avrena dedlcka 
dohoda toho obsahu, že žalovaná p~ev~ala ak!ln p_ozus~alosl!, s PO?
mínkou že uhradí pasiva, že vyplal! detem umte dedlcke p,:dfly a. ze 
svého Času odevzdá držebnosti blíže jmenované iedno~~ z ?e.t,l ~m!lu, 
Bertě a Albíně K-ovým za tutéž přejímací cenu, za mz l,e_pre)1ma. -!de 
o výklad této dohody. Jest ji, má-li býti jako ~mlouva ucmna! vy~oz,lh 
hledíc k zásadě § 914 obč. zák. tak, že žalovan',l nabyla sice u)ed~amm 
vlastnictvi k zůstavitelovým nemovitostem, že vsak toto vlastmctvl, bylo 
omezeno v ten způsob že byla žalovaná povinna odeyzdah nabyte lle-
movitosti svého času ··j~dnoinu ze tří dítek v dohodě Jmenovany~h. 810 
tedy o smluvní omezení vlastnick_ého, práv,: přejíma!elova na ZpUS?~ fl
deikomisární substituce na strane dllek o cekatelstvl ze smlouvy, lez s~ 
rovnalo svým účinkem' fideikomisární substituci a bylo_ v po:emkov~. 
knize poznamenáno. Pokud jde o povinnost samu, uloze1!0u }alovane 
dědickou dohodou, nelze slovům »odevzdall nemovlto~l! sveho, casu j~d
nomu z dítek« rozuměti jinak, než že byla žalovane ponechana, nel~n 
volba nastupitele podle volného uvážení, nýbr~ že bylo ponechano ,Je
jímu volnému uvážení i určení doby, kdy vykona volbu nastupllele. Pravo 
čekatelské příslušelo všem třem dětem, ovšem bylo omezeno dobou do 
vykonané volby, jež byla pro ně výminkou rozv~zovací, ne_~oť vykonanou 
volbou pominulo čekatelské právo pro ty z dllek, na nez volba nedo-
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padla. Právo čekatelské neopravňovalo, jsouc vazano onou výminkou 
žádné z dítek, by se domáhalo na žalované, dokud nevykonala volbU' 
by. ji vykonala ve pro~pě~h některé~o z dítek, tím méně ve prospěch jeho; 
)e3'to. by to bylo po!usemm prava zal~vané ~~hodouvyhraženého, ať se 
liz týkalo volby nastupce pOdle volneho uvazení neb určení doby pro 
v~kon volby, ~ást~pce .. Tvr~í·li. žalobky~ě, že se právo žalované k volbě 
n~stup~e muze týkati Jen JI (zalobkyne), poněvadž jest jedinou opráv
nenou. cekatelkou, lezto se sestra Albína zřekla čekatelského práva v její 
p~ospech ~ b:-atr E.mllzemřel, netřeba .s~ řešením otázky, zda. jest její 
naz5'r sprav~y, z~byv~tl v to~to .sp?;~ liz proto, že tvrzením tím nebylo 
d?tceno dalsl pr.avo zal?vane, tykallcl se určení doby pro výkon volby 
~as!upce. }e-h.zalovane vyh!azeno i po té stránce právo volného uvá
zem,. nemuze JI byh zabraneno, by neučinila volbu nejpozději do své 
~n:rl!. Kdyby opon;en,:la ta~ učiniti, nebylo by to v neprospěch čekatelů, 
Jezt? Jde, Jal?p.~ayne take yyshhl odvolací soud, na straně žalované 
o zavazek zalezellcl na hbovuli dlužníkově a zděditelný pro nějž platí 
ustanovení § 904 druhá věta obč. zák. ' 

čís. 11092. 

Obchodní pomocníci (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.). 
_. K p?ll?u »věrno~ti '::~. ~I?žbě« a »pozbyti důvěry zaměstnavatelovy«, 
~lm .vyssI a, odpovedn~JSl J~ postayení zaměstoancovo, lim důtklivější 
Je.st )eho povmnost k vernoslt a povmnost zachovati si zaměstoavalelovu 
duveru. . . 

Pokud ředitel továrny součinnosti s cizí firmou porušil věrnost ve 
službě a pozbyl z!\lt1ěstnavatelovu důvěru. 
, Není třeba, by zaměstnanci bylo zvláště zakazováno jednáni, činíc! 

ho nehodným z!\lt1ěstoavatelovy důvěry. 
. V. tom, že v~doucí ředitel rozsáhléhO' podniku nebyl propuštěn ihned 
J~I!e ,se .z!\lt1estoavatel dJzvěd~1 o jeho počinech, zakládajících pro~ 
poustecl duvod, nelze nutoe spatřovati mlčky ale poznatelně projevené 
upuštění od předčasného propuštěni. 

(Rozh. ze dne 17. října 1931, Rv I 109/31.) 

Žalobce byl přijat jako vedouCÍ ředitel žalované společnosti na deset 
lel od 1. ledna 1924 do 31. prosince 1933 s ročním platem 200.000 Kč 
splatným ve stejných měsíčních lhůtách nazpět, s 15% tantiemou z čis: 
!eh~ zisku a pro. pr~ní tři. roky, poněvadž v té době nebylo lze očekávati 
Cl~tý zisk, se z,::lastm odmenou 200.000 Kč, rozdělenou na tři roky s vol
nym bytem" svetleJ? a otope,:!, jakož i s opčním právem na část kmeno. 
vyc~ vklad~ podmku. Krom~ toho. b~l žalobce jediným jednatelem žalo
v~ne. spolecnosh. s. ob,:!ezeny~ rucen,;m. Spolužalovaná banka, jejíž ře
d~tel~ byl! spOleC!llky zalovane spolecnosh? ustanovila žalobce svým dů
vern,;kem a vyplacela mu sama plat. Dopisem ze dne 2. prosince 1927 
byl zalobce prvou žalovanou propuštěn. Propuštění žalobcovo bylo odů-
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vodňováno spojením žalobcovým s firmou T. Žalobě, jíž se domáhal ža
lobce na žalované společnosti a na bance zaplacení 1,216.600 Kč, 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 žalobu zamítl. 

Důvody: 

Dovolací soud zdůrazňuje že žalobcovo postavení u obou žalovaných 
bylo trojího druhu: byl vedou~ím ředitelem a jednatelem první žalovaně, 
ale byl také důvěrníkem spolužalované. V čele důležitých důvodů, oprav
ňujících zaměstnavatele k předčasnému propuštění zaměstnance, jest 
v § 27 čís. 1 zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. uvedena za
městnancova nevěra ve službě, k níž se Muží pozbytí zaměstnavatelovy 
důvěry. Zákon nevymezuje tyto dva pojmy; pojem věrnosti není ostatnl' 
pojmem převážně právním, jest spíše pojmem mravníJll, jistě však pra
mení věrnost z mravní potřeby, by zaměstnanec dbal oprávněných zájmů 
zaměstnavatelových, pokud je povinen podle služební smlouvy dbáti 
těchto zájmů. Pozbytí dúvěry u zaměstnavatele je ovšem povšechně dů
sledkem zaměstnancovy nevěry, ale může býti způsobeno také tak0,!ými 
jednáními neb opomenutími zaměstnancovými, podle nichž nestává se 
sice zaměstnanec nevěrným, ale přece jen se stává nehodným zaměstna
vatelovy důvěry. Čím vyŠší jest zaměstnancovo postavení,čím zodpo
vědnější, čím větší a rozsáhlejší samostatností jest vybaveno,čím větší 
jest důvěra zaměstnavatelem zaměstnanci věnovaná, tím náročnější muže 
bi'ti zaměstnavatel co do věrnosti a důvěryhodnosti zaměstnancovy, títn 
důtklivější jest zaměstnancova povinnost věrnosti a povinnost zacho~-áti 
si zaměstnavatelovu důvěru. Žalobcovo postavení podle jeho vlastního 
vylíčení bylo i příjmově, i služebně tak neobyčejné, - vždyť byl kromě 
vedoucího ředitelství jediným jednatelem za prvžalovanou spoleČ!;ost 
s obmezeným ručením podepisujícím, a to až do ll. října I 927 bez do
zorčí rady, -c- a kromě toho byl důvěrníkem druhé žalované, - že ospra
vedlňuje úsudek, že mu byla oběma žalovanými propůjčena naprostá a 
absolutní důvěra, jež ho zavazovala k naprosté a absolutní věrnosti, ja
kož i k tornu, by se v každé příčině vyvaroval všeho, co by ho učinilo 
nehodným důvěry. zaměstnavatelkou mu. věnované. Ze služební smlouvy 
jest zjevno,že byl pověřen. zvláštním úkolem: smlouva béře v počet, že 

. v prvních třech létech nelze očekávati z podniku, žalobci téměř úpl,ně 
svěřeného, 'čistý zisk, což jest žalobci nahražováno zvláštní odměnou 
200.000 Kč, ro.zdělenou na tyto tři neplodné roky, a že po 3 lelechbtide 
lze vypláceti žalobci 15% tantiemu z čistého zisku. Bylo tedy o žalobci 
předpokládáno, že z neplodného podniku učiní podnik prospívající. 
Právní ot<,!zkou rozepře jest, zda byl žalobce z důležitého důvo~u před

. časně propuštěn ze služeb první žalované, jakž se stalo dopisem ze dne 
2. prosince '1927. V tomto dopisu je předčasné propuštění ža10bcovo 
odůvodňováno žal.obcovým spojením s firmou T. a je v něm nvedeno, 
že žalobcovy opětné podněty ke společným uzávěrkám obchodním mezi 
oběma firmami byly pokaždé výslovně odmítnuty a že žalobcovou po-
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vinností bylo, by podle toto zařídil své jednání. Zalobce sám přednesl 
že společně s ním byl v podniku první žalované až do velikonoc 1927 
zaměstnán jeho syn, a to se svolením žalovaných, a že tomuto synu po 
jeho vystoupení koupil firmu T. - v dovolací odpovědi uvádí žalobce 
výslovně, že "tuto starou, kdysi velice váženou firmu vykoupil z vyrov
nání hotovými penězi a poskytl svému synu značný kapitál k dalšímn 
provozu.« Tento zvláštní poměr žalobce k firmě T.· na jedné a jeho vý
lučné, takovou dúvěrou se strany obou žalovaných obdařené vedoucí po
stavení u první žalované a výslovné dúvěrnic!ví u druhé žalované na 
druhé straně měly býti žalobci příkazem, by se vyvaroval jakékoliv sou
činnosti a stykú s firmou synovou, hlavně, by nečekal, až mu tato sou
činnost bude zakazována. Zal obce musil si býti vědom, že za těchto po
měrú jakákoliv spolučinnost s řečenou, jím hotově z vyrovnání vykou
penou firmou musí vzbuditi nedúvěru nejen u první žalované jako jeho 
zaměstnavatelky, nýbrž i u druhé žalované, jejímž byl dúvěťníkem. Ne
sejde na tom, že, jak je zjištěno, podnik firmy T. nebyl konkurenčním 
podnikem prvžalované. Je také pro rozepři lhostejno, že řečená sou
činnost žalobci nebyla výslovně zakázána. Postačí, že mu tato součin
nost výslovně nebyla dovolena, a že si, jak jest rovněž zjištěno, první 
žalovaná rozhodnutí o žalobcovu návrhu na ohchodní spojení s firmou 
T. ohledně modního zboží a jeho barvení, k němuž ani nedošlo, vyhra
žovala až po sdělání rozvahy za rok 1926, a že si druhá žalovaná o}j., 
chodní spojení s firmou žalobcova syna nepřála. Bylo zjištěno, že 
2000 kg příze, dne 15. dubna 1927 objednané, bylo objednáno k výrobě 
zboží 349, že toto zboží nešlo a že by byla první žalovaná přízi musila 
převzíti. Odvolací soud míní, že žalobce, přenechav firmě T., jejíž podnik 
koupil s vědomím první žalované pro svého syna, část objednané příze 
podle účtu ze 26. září 1927 a 18. října 1927 za 48.038 Kč a za 47.683 
Kč, kterou nepotřeboval, za podmínek, jak ji koupila první žalovaná od 
firmy R., byl k tomu jako jednatel první žalované i bez jejího svolení 
oprávněn. Odvolací soud zapomíná, že žalobce byl především zaměst
nancem první žalované a že jako její zaměstnanec, třebaže mimořádně 
výborně placený vedoucí ředitel, byl i jako jednatel první žalované ve 
vnitřním poměru podle § 20 zákona ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. z. 
zavázán naproti prvžalované společnosti zachovávati všechna omezení 
i ze služební smlouvy plynoucí. Odvolací soud přehlíží, že žalobce bez 
dovolení a proto za zády své zaměstnavatelky uzavřel s firmou, - na 
venek, synovou, ve skutečnosti jím samým z vyrovnání vykoupenou a jeho 
značným kapitálem nadanou, - obchod téměř statisícový. K tomu přistu
puje žalobcovo vlastní tvrzení v dovolací odpovědi, že napotom neoče
kávaným zpúsobem tento druh příze 349 najednou zase šel, že první 
žalovaná musila učiniti na tuto přízi novou uzávěrku, k jejímuž prove
dení přádelna potřebovala šestiměsíční dodací lhúty, a že první žalovaná 
při prozíravosti svého jednatele musila si nějak krýti záda pro případ, 
že by tento druh někdy zase neměl odbytu. Z toho dovolací soud usu
zuje, že šlo o spekulační zboží, s nímž žalobce bez přivolení své přímé 
zaměstnavatelky s firmou synovou spekuloval. Dále bylo zjištěno, že 

- čís. 11092 -
1223 

firma T. zaplatila přízi od první žalované koupenou akcepty, jež žalobce 
podepsal za první žalovanou firmovně a jež byly umístěny u druhé ža
lované že šlo o dvě směnky na 12.542 Kč, splatných dne 15. července 
1927 ~ na 48.038 Kč, splatných dne 21. ledna 1928. Bylo sice zjištěno, 
že s~ěnky byly firmou T. proplaceny, přece však tím, že žalobce akcepty 
podepsal firmovně za první žalovanou a takto ji směnečně zavázal, \Jylo 
využito úvěru první žalované firmy, a není tedy neodúvodněná nálI1itka 
dovolatelek, že tím bylo firmou T. využito devadesátidenního cíle, vyjed
naného první žalovanou s jejími dodavateli příze, k čemuž jest poznalI1e
nati, že podle názoru dovolacího soudu bylo firmou T. využito umístě
ním řečených akceptú, firmovně podepsaných za první žalovanou, u druhé 
žalované také úvěru poskytovaného druhou žalovanou první žalov'mé. 
Praví-li žalobce v dovolací odpovědi, že odpovídalo ujednaným a i ob
vyklým platebním ujednáním mezi první žalovanou a firmou R., ž~ si 
první žalovaná dala pro tyto obchody dáti od firmy T. směnky, praví-li 
dále, že firma R. poskytovala jiným úvěryhodným firmám bez zárqky 
devadesátidenní úvěr a že k takovým firmám patřila i firma T., není tím 
vyvrácena skutečnost, že v tomto případě bylo použito žalobcem při ob
chodu s firmou jeho syna úvěru první žalované u druhé žalované, ~ 
u této umístěním směnek, - a také rukojemství poskytované firmě ~. 
pro prvžalovanou firmu, a jest lhostejno, že by firma žalobcova sYf\a 
jako »jiná úvěruhodná firma« docílila sama u firmyR. devadesátidenního 
cíle bez záruky, neboť tohoto prý vlastního úvěru nepoužila v tomtq 
případě. Dále bylo zjištěno, že žalobce dal nakupovati vlnu pro první 
žalovanou v Německu firmou T. Ani tato okolnost nemúže býti s hle
diska služebních povinností žalobcových omluvena tím, jak učinily soudy 
nižších stolic, že žalobce. vysvětlil dosti věrohodně, že před tvrzeným 
zákazem dne 4. dubna 1927 nakoupil vlnu v Německu jen proto, že chtěl 
věděti, jakých druhú se užívá v Německu k výrobě zboží, a že říšsko
německý zástupce nemohl prodávati do Německa. Posléze bylo zjištěno, 
že žalobce, který v dopisu ze dne 25. května 1927 vysvětloval obšírně, 
že kolekce vzorú firmy T. mohlo by býti používáno i pro první žalo
vanou, kolekce této v obchodě první žalované skutečně použil. Dospěl 
tudíž dovolací soud k závěru, že se žalobce právě vylíčenými těsnými 
.styky s firmou svého syna, jakž mu vytýkáno v propouštěcím dopisu 
ze dne 2. prosince 1927, provinil jednáním, činícím ho nehodným dú
věry, oběma žaloval)ými v tak nezvykle rozsáhlé míře mu propújčené. 
Dovolací soud proto uznal, že jest takto prokázán dúležitý dúvod před
časného propuštění podle § 27 čís. 1 zákona ze dne 16. ledna 1910, 
čís. 20 ř. zák.·o obchodních pomocnících, a proto pokládá za zbytečné, 
by se obíral dalšími okolnostmi, jimiž žalované dále odúvodňovaly před
časné propuštění žalobce, a aby zkoumal výtky, jež dovolatelky činí 
napadenému rozsudku CG do oněch dalších okolností s hlediska dovo
lacích dúvodú podle čís. 2 a 3 § 503 c. ř. s.Poněvadž povinnost, zacho
vati si zaměstn~vatelovu dúvěru, jest zřejmou povinností za~ěstn,a~
covou, nebylo zapotřebí, by žalobci bylo zvláště zakazovát.t0 jednalll, 
které by ho činilo nehodným zaměstnavatelčiny dúvěry. Zalobce ne-
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může Se odvolávati na své postavení jako jednatel první žalované (§ 20 
zákona ze dne 6. březn,a 190',6, ,čís. 58 ř. zák.), neboť ani jako jedlJatel 
:,ebyl ze. záko:,a zmo,c,~en k cmulI! ,neb opomenutím, jež jest posuzovati 
jako oduvodn~nou pnCl?U ke ztrat~ z~~ěstnavatelovy důvěry. Ani na 
tom nesejde, ze podle nazoru soudu mzslch stolic firma žalobcova syna 
nebyla, k?nkur,e,nčním, p,odnikell! pr~ní ž~lova~é firmy. Mohlo-li býti při 
ofero':.a~l ZbOZl yrvm zalovane opetovne pOUZltO vzorníku prý nekon
kure?cm fIrmy zalobcova syna, mohly-li býti suroviny nakupovány spo
lečne, a mohly-li býti navzájem prodávány, šlo vždy - i když se ne
hledí ke zvláštnímu postavení žalobce k firmě jeho syna - o firmu, jíž 
se žalobce bez ohrožení důvěry ve svou služební věrnost nesměl vůbec 
súčastnih. 

Pokud soudy nižších stolic poukazují k tomu, že žalované firmy ne
propustily žalobce "ihned«, jakmile se dozvěděly o jednotlivostech jeho 
počinů, a z toho dovozují, že se žalované mlčky vzdaly práva propustiti 
ža!o?ce ze svých, služeb pře~časně, jde o neporozumění skut~čným po' 
merum. Obchodmho pomocmka za pultem lze podle okolností propustiti 
»ihned«, poněvadž jest náhrada za takového zaměstnance obvykle 
)oih~ed« m~žná. U vedoucího, ředjtele tak roz~á~lého podniku, jako jest 
prvzalovana fIrma, u vedouClho redltele, ktery jest současně jednatelem 
~polečn?~ti, s ob:n~zený:'l, ručením, jest slov? »ihned« vykládati tak, .. 
Jak to zada obycej pochveho obchodu, Jest pri tom vzíti v počet složi-, 
to~t aparátu u společno~ti ,s ?bmez~n~m ~'uče?ímJ jest uvážiti, že spo
lec~ost nemohb bez nalez!leho vysetrem cele veci propustiti vedoucího 
redltele s desehletou smlouvou a s výsokými služebními platy, záleží 
tedy jen na tom, zda k propuštění došlo bez průtahu tak, by otálení ne
mohlo býti pokládáno podle § 863 obč. zák. za mlčky, ale poznatelně 
pro jevené upuštění od předčasněbo propuštění. Pro tento úsudek není 
však ve zjištěních soudil nižších stolic nijaké opory. Ztrátu dilvěry ne
způsobilo ojedinělé provinění, nýbrž celá řada jednání a opomenutí 
až se míra naplnila, rozhodnutí musilo v povolaných representantech 
dozráti v přesvědčení, že obchodní zájmy, jimž žalobce měl za tak veliké 
služné a za jinaké finanční prospěchy zvlášť věrně sloužiti jsou jeho 
dalším působením ohroženy. Z jištěné časové rozpětí ukazuje že nešlo 
u žalovanýc~, než se ro;hodly P?užíti proti, ve~oucímu řediÍeli a jed
na~ell ~rajmho ochrann~ho prostředku, o otalem vykladatelné jako od
pustem, a proto dovolaCl soud uznal, že domnělé otálení žalovaných 
bylo ve skutečnosti rozumnou a všecky okolnosti v počet beroucí uváž
livostí, jež v pravý čas vyvrcholila v oprávněný energický zákrok. 

čís. 110'93. 

Udržovaci žalobou (§ 228 c. ř. s.) nelze se domáhati zjištění, že 
zažalovaný nárok byl po právu v den podání žaloby. 

(Rozh. ze dne 17. října 1931, R II 291/31.) 
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Žalobce žaloval pilvodně o plnění (o zaplacení 3.650' Kč s .p!!s1.); 
Když však za sporu bylo o jmění žalované~o 2'ahájen,o vyrovn~Cl nzem 
a vyrovnání bylo soudem potvrzeno! ~ kdyz za!ovany, neuznayaje }a' 
žalovanou pohledávku, skladal d~spele yyr5lyn~cl .ky?tJ: na ~oudei zmeml 
žalobce žalobní prosbu v ten zpusob, ze zada z]1stem, U!C~VaC1m roz.
sudkem že zažalovaný nárok byl po právu v den podam zaloby, P!o: 
hlásiv, Že spatřuje právní zájen: ~ ton:, ž~ .žalobce ,-:z}1~e~e~ k vFovnan~ 
a, an žalovaný pohledávku poplra, ma za]em na Z]ls!em, ze zaza~ovana 

ohledávka je po právu. Pro ce s ní s o u ,d p rve s t o Il,C e zat,obu 
~amítl. O d vol a c í s o u d zrušil napadeny rozsudek a UIOZll prvemu 
soudu, by, vyčkaje pravomoci, v řízení pokračoval a znovU rozhodl. 
V otázce, o niž tu jde, uvedl v d il vod ech: Žalobce upustIl 0:1 upl~t
ňování celé pohledávky a navrhl, by bylo jen rozsudkem yw;no, ze 
jeho pohledávka byla v den podání žaloby po právu. An s,e vsak zalo,bc; 
chce spokojiti s tím, by mu ,žalova!1Ý. plr:ll podle p~t~zepe~o vyr?vn;,m, 
neměl jiného východiska, nezby ucm!l navr}1 na u!c~nl; ze zaloh~l nar,ok 
na náhradu škody byl opodstatněný v dobe podam ;aloby., Vzdy~ za
lohní nárok na zaplacení celé pohledávky musel" by byl! zam}tnut vubec, 
pokud převyšoval vyrovnací kvotu, a pro ten cas, poku~ slo o ':.y~o~
nací kvotu, jak nejvyšší soud dolíčil ve svých ro~h,o~n?tI~h, uverejn~· 
ných ve sbírce pod čís. 4205, 7546 a 8616. po ~jlstem ~arok~, na na
hradu škody rozsudkem nemohl by žalobce zadat! placem dalslch vy
rovnacích splátek. Má tedy žalobce. právní zájem na tom, by ~ylo co 
nejdříve rozsudkem zjištěno, že mu "vznikl« proti žalov3'ném~ I!a!ok na 
náhradu škody 3.650' Kč a že tento nárok tu byl v dobe podam zaloby. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil ?dvolacímu 
soudu, by, nehledě k dilvodu, z něhož zrušil rozsudek prveho soudu, 
znovu o věci rozhodl. 

Důvody: 

Jest zřejmo, že. právním ~ájmel!1, u~lat~o~~ným žalobc~m, o .. ~~m~ 
žalobce ostatně am netvrdIl ze to je pravm zajem na brzkem Zjlstem, 
jak předpokládá § 228 c. ř. ~., nen! kryto žalobní žádá,ní, jímž se žalobce 
domáhá zjištění že zažalovaný narok byl pop r a v u vde n p o
dán í ž a lob y. Ale tato žalobní prosba jest též pochybena, vzhle
dem k ustanovení. § 406 c. ř. s., jenž platí i pro žaloby určovaC1 (srov. 
sb. n. s. čís, 5814) a. nepřipouští, aby právní poměr byl rozsudken: 
určen pro minulost. 'Zalobce mohl, i když se chtěl spokojiti s Vl'rov,r:ac,' 
kvotou, trvati na plnění a mohl změ?it} žalobu v ten ro!:um, ze zad31 
odsouzení žalovaného podle vyrovnam (srov. sb. n. s. ClS. 8616), pn 
čemž co do spiátek ještě nedospělých postačil určovací návrh podle 
§ 236 c. ř. s., tak že určovací žaloby nebylo vilbec třeba. 

čís. 11094. 

Správce podstaty v úpadku majitele exekučně prodan~ nen,tovitosti 
(§ 119 konlí. řádu) není oprávněn k návrhu podle §, 2~2,~tvrt~ odsta: 
vec, ex. ř. Náhradní nárok podle § 222, odstavec třetl a ctvrty, ex. r. 
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.nepřísluší ani dlužníl," (úpadci) ani jeho věřitelům, nemajícím práva na 
oddělené uspokojení z nemovitosti prodané v úpadku. . 

Bylo-Ii právo výměnkáře v rozvrhovém usnesení uspokojeno .podle 
jeho dohody s vydražitelem, nemá výměnkář proti tomu právo k rekursu. 
Podmínka, by s dohodou výměnkáře s vydražitelem o odchylném uspo
kojení výměnkářského práva souhlasili všichni zájemníci, jest splněna, 
byli-Ii všichni zájemníci (zadnější knihovní věřitel(é) a správce kon
kursnípodstaty) pří rozvrhovém roku přítomni, protí ohlášenému ná
roku výměnkáře nepodali odpor a v této příčině si ani rekursem ne
stěžovali. 

V rozvrhovém řízeni nelze přisouditi útraty úspěšného dovolacího 
rekursu. 

(Rozh. ze dne 17. října 1931, R II 309/31.) 

K návrhu správce konkursní podstaty byla provedena exekuční dražba 
dlužníkovy nemovitostí, na níž vázla kromě jiného výměna pro manžele 
B-ovy a pohledávka banky 111., jež vázla simultánně i na jiné neprodané 
nemovitosti, Bartka 111. žádala uspokojení celé .pohledávky z vydražené 
nemovitosti. Rozvrhuje nejvyšší podání, přikázal s o udp r v é s t o
I i ce desateronásobek ročního výměnku (celkem 81.000 Kč) vydra
žiteli, jenž podle dražebnfch podmínek měl převzíti výměnek započtením 
na nejvyšší podání. Návrh správce konkursní podstaty, by byl určen 
jeho náhradní nárok ohledně jeho konkursních pohledávek, co do ne
prodané vedlejší vkladby, soud prvé stolice zamítl v podstatě proto, 
že návrh ten není v zákoně (§ 222 ex. ř.) odůvodněn, ježto oprávněnými 
osobami, řadícími za simultanním věřitelem, jest podle doslovu a podle 
úmyslu zákona rozuměti jen knihovní věřitele, řadící za simultanním 
věřitelem, k nimž v tomto případě nepatří správce konkuľsní podstaty, 
zaujímající jen postavení vymáhajícího věřitele. Rek u r sní s o u d 
zamítl rekuľs správce konkursní podstaty, vyhověl rekursu výměnkářů 
a stanovil uhražovací jistínu pro výměnek podle § 225 ex. ř. na 
180.QOO Kč. D ů vod y: Správce konkursní podstaty brání se rekursem 
proti tomu, že první soud, když simultánní hypotekární věřitelka 111. 
uspokojení své pohledávky z úvěrní listiny ze dne 30. listopadu 1927 
žádala z nejvyššího podání, ačkoliv tato pohledávka vázne simultánně 
i na neprodaném domě, patřícím úpadcově sestře, zamítl jeho návrh 
na určení náhľadního nároku ve prospěch konkursních pohledávek 
100.000 Kč, směřujícího proti majitelce vedlejší vkladby. Rekurs není 
opodstatněn. Není sice správný názor pľvního soudu, že podle § 222 
ex. ř. k takovému návrhu jsou oprávněni jen hypotekární věřitelé, řadící 
za simultanním hypotekárním věřitelem, neboť zákon v tom ohledu 
ustanovuje jen, že následující oprávnění mohou žádati určení náhrad
ního nároku, jsou-li postupem Simultánního hypotekárního věřitele při 
rozvrhu nejvyššího podání zkráceni a není proto pochyby, že i vymá
hající věřitel, třebaže není hypotekárním věřitelem, může tento nábradní 
nárok uplatňovatí. Avšak úpadkový správce v úpadku majitele proda
ného domku není vymáhajícím věřitelem ve smyslu tohoto ustanovení, 
nýbrž má jen postavení vymáhajícího věřitele (§ 119 (2) čís. I kcmk. ř.). 
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• • • "ľávněný~ podle § 222 ex. ř., ~ýl:Jr! jest 
. Tím není receno, ze .se st~vfa~P . ako vymáhající věřitel, opravnen k,e 
tím jen vy~loveno, -;e les 'd~ní dražby nemovitostí a rozvrhu ";ej
všem kroku; !1Utn.Y~egy P;~~t~vení vymáhajícího věřitele, pokud .ld~ 
vyŠ.Šího po ani) n;ayo ní však věcně oprávněným. Pn tom, ]es, 
o jehO procesualm c:nnost" ne , dk vépodstaty v exekučním hzenl 
přihlížeti i k tomu, z;, ~pra]~~ z~r~y tpadkových věřitelů, nýbrž i zá]m~ 
podle § I 19 konk :. , a]1 ne e b 1 docíleno více než třeba ke kryli 
úpadce a že hlavne jde o, !o, IbY _Y ~imokonkursní dražbě povinný podle 
knihovních .břemen; Nemuz;h I ~n, nárok k vůli zvětšení hyperochy, ,ne~ 
§ 222 ex. r. ~p!atnovali§n~1 ~ak~~k ř toto právo býti přiznáno .~pr,:~cI 
může při, drazbe po~le • l~d~ zastupuje povinného, Pnsl.usl-h 
úpadkove podstaty, ]enz v. tom oh 'padcem a majitelem zavazene, ale 
snad podle vnitřního p~meru mez~i ~omuto ostižní nárok, jest správce 
neproda";é nemovltosli, .up~dcI pr~vinen tenlo nárok uplatňovati p~oh 
úpadkove podstat~ opľavn~n t p prospěch úpadkové podstaty ta~, Jak 
majiteli nepľo?,ane.,nemovl o~ I ve ři obyčejném exekučním řízem, a~e 
tento nárok pnslusl RO~IDne~u P lz oužíti ustanovení § 222 ex. r. 
k zajištění tohoto posli~mh? n~roku d~e §e :f22 ex ř. jest podle své povahy 
Ustanovení o náhradmm naro t po e to jeho používání ľozšířiti přes 
ustanovením 'výjimečným a ne ze pro 

jeho doslov. • 'domu podle kupní smlouvy 
Pľo manžele B-ovy jest ?a vyd,rfze~e:C;životnímu bydlení a k dodá· 

ze dne 16. února 1924 zapsano prmo u o ráva výměnkářská, o tom 
vání určitých potravlD a ~ahva. Že JdI': t B-oSy' ch při odhadu ze dne 

, b ly tyto narokv manze u , ., k 'h nem sporu a y "., 'dhadnuty na různe cast y, u rnem 
18. ledna 1930 v úpadkové';" nz;:m o.ídi! otázku uspokojení náľoků vý
na 8.100 Kč za rok prvmv sou vYľ , ·nkář Pavel B. a vydľažitel B. 
měnkářů vzhl~dem k t,omu, ~e ~n~~~ ~~~ dohodli na převzetí výmě~y~ 
při rozvrhovem stam dn~voh' p da' ni' přikázal desateronásobek rocm 
.. o b z·e z ne]VVSSI o o .. • I' B . um Zpuso em, y' d ··t r Právem napadajl manze e -OVl 
ceny výměny, 81.~00 Kc, vy. ~:I;e~' rávný. Jde o výměnek, jenž p,od:e 
tepto postup prvn!ho sou~u Pt I mu~ převzíti na započtení do nejvys
dražebních podmlOek, vy razl e 225 226 ex ř zásady že vydražitel 
šího podání a tu plah pod~e ~§ 'ávněn~~i výměn~k plniti in na
musí podle záko?a, i ,b~z um uvy ~ ~;:tině jíž jest třeba, by z úroků 
tura, že se uhrazovacl ]1st1?a, rovna, " ~ěnku a že tyto úroky z ulo
byla ročně zapraven:;t penezl!a .~odnota •. vy. dobu okud břímě trvá, 
žené uhražovací ji~tiny náleze] I, ~y~razlt~~~t)f uložiti godle § 219 druhý 
a, uvolní-Ii se. pozde]I.~hrazova~1 J1s,~n~ŠAlO podání k uložení celé uhra· 
odstavec ex. r.. Neys~acl-h zbyte ?el)', odání a vydražitel má nárok 
žovací jistiny, ulo~1 s~ ~byte~ ~e11~~~ě:F do vÝše ročního ekvivalentu 
nejen na úroky, nybrz 1 na ]IC o .. f Uv~lněná uhražovací jistina 
za poskytov~~í vý~~ny 0

10 natu~~ ~e~I\:n~, nejvyššího podání prozatím 
připadá dalslm ventelu.m, kte I, / Právě z ·tohoto ustanovení § 2 I 9 
uspokojeni, pok~d ~e~yce povlDnen:' ostu u . řl uspokojení vým~n
ex. ř, jest p~trno, ze huml lUV~t' °p]{~~~l ]'enP kd~bY všichni zájemmcI, 
kářských prav by mo a ml I , 

\1 

'i 
\: 
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i neuspokoje~fvěřit~l~ a,poyinný, s tím souhlasili. Dokud t h t 
hlasu tu nem, JSOU recene zasady výlučně směrodatným' . o o o . sou
V projednávaném případě nemá proto úmluva m 1 pro on.u ota~ku, 
Pavle~ B-em, že v'l~ražiteli jako odměna za převze~fr vy~~razrtel~m ,~ 
ponechano 81.000 Kc, platnosti ooněvadž další zá]'e .Y. nl ma bytr 
hlasili. Uhražovací jistina nečidí 'však ]'ak I' ml!rcr s rm, n,esou. 
81 000 Kč nýbrž s hl d J.., my ne prvm soud mrm, len 
výŠi 4Yz %' 180000 °Kc' e e~ 'tna nbYytneljsr obv~~!ou úrokovou míru ve 
. , • ' a, jez o z eJ{ nejvyssrho poď ' k 
!~m predcházejících věřitelů činí jen 115117 Kč 21h ~!1h.~ ~spo 0-
castka v úvahu jako uhražovací jistina. . , pnc azr jen tato 

Ne'v'-- d 
kové pjdsl~t~ ~ ~o~~~ sm~ř~~~iho;:t\ doo;~I~~ímu rekursu ~právce úpad· 
jíž jeho rekurs do rozvrhového gsnesení p~~~ nap~deneho usn~sení, 
I!,.vyhověl dovolacímu rekursu správce úpadko;é so~ tl byl zamrtnut; 
ventele E·a do uSnesení rekursního s d k ]o..s a y a kmhovnfho 
rekursu výměnkářů, a obnovil v tomt ou u, po U J!Il} byl~ vyhověno 
III. návrh knihovního věřitele E-a na °út~~tdudusnlese.nh! prveho soudu; 

y ovo ac! o rekursu zamítl. 

D ů vod y: 

k Ad I. D~volací rekurs správce úpadkové podstaty v této "'" 'd 
azuJe na duvody napadeného Usnesení '. "" pr~crne se o -

Dovolací rekurent přezírá že právem 'vJ~7:. n~JVYsS! soud pine schvaluje. 
a č!y~tý n.ejsou chráněni~ni dlužník (l c~ny)m v ~ ~22 od~!ave~ třetí 
ma]lcr prava na oddělené uspokoJ'ení pa ce It atm Jeho yent~le, ne· 

A z nemov! OS! prodane v upadku 
bylo ~~ěni~F~~r;:~~~IU ~a~~~~th~ém, roku z~. dne 9, února 1931 
částkou 81.000 Kč podle dohody s VYd°'0!c

t
h

l 
ohlaseno kaprtalisovanou 

vrh " raz! e em a byla tato částka ro 
• /vym usr;esemm, přikázána podle této přihlášky. Neměl' tud" z-
~~ued~é~vr ~ub,e~ p;-av? ke ,stí~r;osti proti tomyto přikázání. ~Ie :~:;~~i 
ká:;rf věřftefz~r~p::vJ:d~~~~:l~m;::~iíct~~~~L E. ja~? zJd;rějŠí hypot~-
Vl:ss!ho podání, byli při rozvrh~vém roku ř' na prrp~ ~y zb~t~k ;rej
naroku nepodali odpor a v této "'" p. rtomm, proh ohlasenemu 
z čeho patrno že s jeho řikázá~~cr~e am, ;ekur,sem si nestěžovali, 
dov?lací • ;~k~;enti, . že rekgrsu manželů o~~las;l~ Pra~em vytýkaj í t~díž 
y. teto pncine bylo proto dovolacím rekurs~vyc hm~lo býtr vyhoveno. 
Jak uvedeno. m vy oveno a rozhodnuto, 

Ad III. útraty dovolacího rekurs A ·t E 
ježto jde o útraty rozvrhového říz ';l rnos a :~ n~bYly, přisouzeny, 
suzují (tak .kniha judikátů býv, nej:.n~o~d: to.~t<:.nzem s~. utralJ nepři
a sb, n, s, cís, 3386, 3702, 4907, 5749, 63;h crs. 201, UL sb, crs, 6281 

čls. 11095. 

kvo~ejdJ'i':n? bsmlbuvll·telnél ne~opatř~ní při zapravení splátky na vyr" ovnaci 
, z y y y vy ouceny naslec:lky § 57 v do 

ze dne 26. dubna 1923 čís 99 b vyr: r: v v slovu zákona 
, . s. z. a n., zapravll-h dluznlk vyrovnací 
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splátku spolku na ochranu věřitelů, nikoliv věřiteli, nepřesvědčiv se, zda 
spolek má k přijetí splátek zvláštni plnou moc (§ 1008 obč. zák.). 

(Rozh. ze dne 17, října 1931, Rv II 401/30.) 

Proti žalobě o zaplacení zbytku salda namítla žalovaná firma, že za
žalovaná pohledávka podléhala vyrovnání o jmění žalované a že zapla
tila dospělou kvotu pohledávky Spolku na ochranu věřitelů, jenž prý 
jménem žalobkyně požadoval zaplacení. Pro ce sní s o udp r v é 
s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů
vod y: Pro rozhodnutí sporu jest směrodatné jen řešení otázky, zda 
byl Spolek na ochranu věřitelů žalující stranou zplnomocněn ku přijetí 
peněz, zvláště vyrovnací kvory zaslané dlužníkem, jménem žalobkyně 
a s právním účinkem proti žalobkyni. První soud sice sám zdůrazňuje, 
že se žalobkyně ve vyrovnacím řízení žalované strany nechtěla dáti za
stupovati Spolkem pro ochranu věřitelů, že k svému zastupování zplno· 
mocnila jiného zástupce, dochází však přes to k právnímu úsudku, že 
v nezodpovědění dopisu Spolku na ochranu věřitelů, že bude kvoty vy· 
máhati i za žalobkyni, a v zaslání návěstí, že byla kvota Spolku věřitelů 
zaslána, jest spatřovati zmocnění spolku žalobkyní ku přijetí kvoty, 
zvláště ana i žalující firma byla členem spolku, S tímto právním úsud
kem však nelze souhlasiti. I odvolací soud vychází z nepopřeného zjištění 
prvého soudu, že žalující firma, člen Spolku na ochranu věřitelů, dopisem 
ze dne 6. února 1929 spolek výslovně o tom uvědomila, odpovídajíc 
na výzvu k zaslání výtahu z knih, že ji Imde ve vyrovnacím řízení zastu
povati Adolf B" dále ze zjištění, že Adolf B. také tak učinil při druhém 
a třetím vyrovnacím roku, jakož i ze zjištění, že žalující firma učinila 
přihlášku samostatně bez spoluúčasti Spolku věřitelů. Z tohoto zjištění 
plyne, že žalující firma po celé vyrovnací řízení žalované stranyvylou· 
čila spolupůsobení Spolku věřitelského jakýmkoli jejím zastupováním, 
-zvláště pak, na čemž v souzeném případě záleží, převzetím vyrovnacích 
kvot s právním účinkem proti žalující firmě. Tím vyloučila žalující strana 
přímo i automatické působení stanov Spolku pro ochranu věřitelů, jehož 
členem jest, proti sobě, ac-li jest ve stanovách tak nařízeno. Přímým 
důsledkem toho jest, že řešiti otázku, zda jest v souzeném případě opod· 
statněn důvod nesprávného hodnocení důkazů, spočívající v tom, že 
prvý soud, dospěv na 'zákládě svědectví E. P-a k závěru, že žalující 
firma dopis Spolku na ochranu věřitelů ze dne 3, května 1929 skutečně 
obdržela, jest bez významu, poněvadž žalobkyně, hledíc k dopisu ze 
dne 6, února 1929 k odpovědi na tento dopis vůbec nebyla povinna 
a Spolek na ochranu věřitelů jednal na vlastní odpovědnost. Rovněž jest 
pro tento spor bez významu, že p" prováděje jménem Spolku na ochranu 
věřitelů, jehož jest tajemníkem, u žalované firmy revisi knih, prohlásil, 
že spolek zastupuje i žalující firmu, a také jest bezvýznamná okolnost, 
že spolek sám ohl<lsil žalované straně jednak správnou výši pohledávky 
žalující firmy a své domnělé oprávnění k převzetí vyrovnací kvoty za 
žalobkyni. Bylo i za těchto okolností po rozumu § 1413 obč. zák. a ve 

~ 
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smyslu ustanovení § 57 vyr. ř. v doslovu zákona ze dne 26. dubna 1923 ..• 
čís .. 99 sb. z. a n; na vyrovna~ím . ?~užníku, by včas plně a řádn~ své. 
povm~osh vyhovel, a n~blla zalUJlCl strana povinna, jak se mylně na
pad_eny. ~ozsudek dom~lv3', po roz~~u § 871. obč. :zák., by sama proti 
sobě h3'Jlla zaJm~. dluzmk~ ~ pinem povmneho, Jsoucího o způsobu 
place:lJ v omylU,~JI nezavmenem. Platil-li tudíž dlužník vyrovnací kvotu 
prostr~dmctvlm :;,polkl:' na ochranu věřitelů, učinil tak rovněž na vlastní 
odpove~nos~ ':.Jest 'p~av za následky svého jednání, to tím spíše, an se 
am nepresvedc!l, ~a-I! Spolek na ochra!lu věřitelů ku právním jednáním, 
k mmz svou opra,;neMst !vrdl}, pot;ebnou specielní plnou moc po. 
rozumu § 1008 obc. zak. Trebaze tUdlŽ byl žalovanou stranou dopisem 
ze dne ~6. července .19~9 avi~ován Spolku pro ochranu věřitelů peníz 
6?01 ~c 5!. ~ mezI Jmym t~e ku placení první 7% lhůty pro pohle
davku ZalUjlCl fIrmy, a pemz tento také zaslán byl dne 26. července 
192.9 na. ~~ole_k jJro _ ochranu věřitelů, nebylo žalovaným žalobkyni 
plneno am radr;e ar;l. vcas a mImo to nebylo plněno ani "plně" po rozumu. 
§ 57 vyrovnaclho radu v nov_e}iso::aném _do~lovu, poněvadž, jakž ne
sporno, Sp~lek pro ochlanu yentelu doruClI zalobkyni místo plné kvoty 
7%_41~ Kc:5 h Jen)64 Kc} ~ad~ev si ne~oplatek 50 Kč 25 h. Jest 
tUdlZ_ n~lOk zalobklne ~a. opetne obzlvnutí puvodní pohledávky pro ne' 
dodrzem vyrovnam dluzmkem opodstatněn. 

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

Důvody: 

S .hledÍ~ka dovolacl~o ~ůvodu podle § 503 čís. 4 c. ř. s. vytýká do
volatel1~a, ze Jest myln] nazo: ?dv~l,:cíh.o s?udu, podle něhož pro roz
hodnul! sp.?_ru l.es! smerod3'tne Jen resem otazky, zda byl Spolek pro 
ochran~ ventelu z~lo~kyn.l __ splnomocněJ; ku přijetí peněz, zvláště vy" 
r~vnac~ kvoty, s praymm ucmkem proh zalobkyni, a uvádí k odůvodnění .. 
vyt~y, z.e .se ~d~ol~Cl sou~ ~eměl, hledíc k ustanovení ~ 57 vyf. řádu, 
~abyvah_ jen r~semm v~llřmho poměru mezi spolkem a žalobkyní, nýbrž 
ze se_ ~el zabY,vah 1 otazkou, zde nejde o omluvitelné nedopatření na 
~!rane zalovane, na něž p.oukazuje pl~l}ární rozhodnutí nejvyššího soudu 
ClS. 7760 sb. n. s. AI~ vttka_ neobstoJ}. Obrana žalované v první stolici 
vrchohla len v tvrzem, ze zalobkyne byla při vyrovnání zastoupena 
spolksm, Jem~ž Jako zá;;tupci oprávněnému ku přijímání peněz pouká_ 
zala za.I.o,:ana dne 26. cer}ence I ~29 první splátku vyrovnací kvoly, 
vyp3'dajlCl na pohled3'vku zalobkyne a splatnou dne 1. srpna 1929 takŽe 
~~Iat~u vyro_~nala vcas. Toto stanovisko hájila žalovaná i v odv~lacím 
flzem} uvedsl v odvolacím s?_ělenf výs:ovně "1I}0u úlohou bylo proká
zatI, ze Spole,k na oc~;anu ventelu byl zalobkym zmocněn ku přijímání 
pene,z«. Vyplyval tUdlZ 0l}en nazor odvolacího soudu úplně ze skuteč
nosh, o nez za!?v~r;a oprela obranu proti žalobnímu nároku. Odvolací 
~oud mUSIl tU~l~ reslt~ Sp?~_ s_ hlediska pr:ávního názoru, který si vytkl 
jako ~ozh~duJICl" an.', J,ak JlZ recen,o, vyplyval názor ten ze souhrnných 
skutecnosh, zakladaJlclch obranu zalované. Další otázkou jest jen, zda 
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odvolací soud pochybil, neřešÍv případ s hlediska názoru vysloveného 
nejvyšším soudem v řečeném plenárním rozhodnutí. ,Tomu by_ tak bylo 
jen, kdyby řešení sporu s tohoto hle?isk_a ~oh!o mlh pr~ zal~v~nou 
úspěch. V tom, že tomu tak, vrchol! veske~e vyvody. ujJlatnovane. zalo
bou v dovolání. Jest proto zkoumati, zda JSou spravne tyto __ vyv?dy. 
Z toho že žalobkyně mlčela na dopis Spolku na ochranu ventelu ze 
dne 3. května 1929 - o němž není ani dokázáno, že jej obdržela - ne
bylo by lze vyvozo~ati souhlas žalobkyně, ana již dopisem ~e, dne 6. 
února 1929 prohlásila_ spolku, ~e ji bude zastupova.Íl, v.e yyr0'y_~alll Adolf 
B. Zbývají tedy pro r~šení otazky jen okolnosŤl Zjl~t3'ne .lllzslml soudy, 
že totiž žalovaná obdrzela od Spolku na ochranu ventelu dopIS ze ~ne 
3. května 1929, kterým jí sdělil, že ve vyrovnacím řízení zastupo~al 1 za: 
lobkyni a upozorňoval ji, že jednotlivé vyrovnací částky JSou vyhradne 
splatné'u něho, a předložil k tomu účelu sedm slož~nek. Uváží-li, se _~šak: 
že podle zjištění nižších soudů zastupoval žalob,kYlll ve,vy~ovnacll~ nze~~ 
ve skutečnosti Adolf B. nikoliv spolek, nelze zalovane pnznaÍl, ze se Jl 
přihodilo při splnění první vy;ovnac}, splátky omluvite~né n,edopatření, 
zaplatila-li vzhledem k uvedenemu pnplsu spolku prvnl splatku vyrov
nací kvoty dne 26. července 1929 tomuto spolku. Bylo na žalované, by 
se přesvědčila, ,má-li spolek ku přijetí splátek potřebnou zvláštní plnou 
moc po rozumu § 1008 obč. zák. K opatrnos~ této by.1 p!O žalova~o?
podnět zejména proto, že spolek nezastupoval zalobkYlll pn vyrovnalll. 
Ztroskotal proto pokus žalované, prokázati, že jde na její straně o omlu
vitelné nedopatření ve smyslu plenárního rozhodnutí nejvyššího soudu. 
Za tohoto stavu věci jest schváliti i názor odvolacího soudu, že nebylo 
žalovanou ani plněno vyrovnání plně po rozumu § 57 vyf. řádu, ježto 
nesejde na tom, co zaplatila: Spolku na ochranu věřitelů a přijde v úvahu 
jen to, co obdržela žalobkyně. Žádost žalobkyně nepříčí se ani dobrým 
mravúm a zásadě cti a víry, neboť žalobkyně domáhá se jen toho, k čemu 
jí dává právo zákon (§ 57 vyr. řádu). 

čís. 11096. 

Dědici přihlásivší se ze závěti jsou oprávněni k rekursu proti usn~: 
seni soudu, jimž bylo rozhodnuto, že dědic ze zákona má vystoupIti 
proti nim žalobou. 

Nejde o rozpor mezi přihláškami dědiců (§§ 125, 126 nesp. říz!), opí
rala-li o zákonnou posloupnost přihlášku rozloučená manželka zůsta
vitelova. 

(Rozh. ze dne 19. října 1931, R I 579/31.) 

K pozústalosti po Adolfu B-ovi přihlásili se dědici ze závěti a roz
loučená manželka zůstavitelova ze zákona. P o z ů s t a los t n í s o u d 
přijal usnesením ze dne 8. března 1931 obojí přihlášku na soud a usne
sením ze dne 28. března 1931 poukázal rozloučenou manželku zůstavi
telovu na pořad jlráva. Proti usnesení pozůstalostního soudu ze dne 28. 
března 1931 podali rekurs dědici ze zákona. Rek u r sní s o u d na
padené usnesení potvrdil. 
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N e j v y Š š í s o u d změnil napadené usnesení v ten ro u • 
·'1 "h d ··k'· z m zezru-SI usnesem prve o sou u a pn azal mu by pokračoval v . d" , 
• o t I t· b hl d d • " proJe nam po-zus a os I ez o e u na omnely rozpor mezi dědickými přihláškami. 

Dů vody: 

.S't~ž~vatelé napadali usnesení prvního soudu ze dne 28 března 1931 
v ~emz yl~ podle §§ 125, 126 nesp. říz. jen rozhodnuto Že An B ! 

~a Vystfg~:l! pro!i ~im jako.~alobkyně, nikoliv jeho us~esení z~a dn-~~a l ezna , ' v l}emz byly prl]aty na soud přihlášky dědiců ze závěti .; 
dů~~ld~~~v~:ho z~~o,~a'l Nebylo .proto, toto usne~ení předmětem stížnosti ; 

přijetí přihlášek. '(Ih~Je: k~~;:t~e~~~~~:~eř:š~~~~~~ d~Uhé t~!Olice 
~~~~J;~~z~~~~f~2~~~sfj~~i ~~~~egt~~~!~~o ~~~~o ke sútno~t,~. et~d~~: 
28. brezna 1931. Podle § 9 nes říz můž u v,~sn~~em ze .ne 
ním pr}é stol!ce~ podati stížnosf' Onlm OP~~~í~djs~~ cpt~il~:n ,0dP~dtre: 
ze zavel! doteem na svém právu b ' t I m e ICI 

hkladě bude jim pozůstalostní jm'ěnl o~~~~~:n~st~e~í~n~by~a )e.hož ~á-
kt0v~no. :fím, ~~yozůstalostní soud až do pravoplatného vy/cn~ pro a

ery ma zahaJlti Anna B-ová p.ká '" Izem sporu, 
utrpěli by stěžovatelé na tomto svém ~;~c ,.s proJedran~!ll PO:',ůstalosti, 
~~~pí kr.e

l
, stíž~?stib' ,Sttížnho~~ jest oPodsta~~~ni.m~íz~gíe ;~d:~ §u§pr~t~~p~~~ 

. z. muze y I za aJeno a rozhod ť . d" , 
P?r mezi, přih~áškami dědiců. Anna B~o~á ~š~~md~~ičtno Jen, Je-li roz: 

~:~~ka~~Ulejr~1~ž~I~~7o~;0~it~~~~~pnost. Jí s~ .však o:e~~~~' d~:~~~ 
bylo rozloučeno (§ 1266 obč ák leh 'p-odle Jejího vlastního udání 
tedy předpokladů podle záko~az k ·~:ooz . CIS .• 83! sb. n .• s.). Nebylo tu 
i usnesením prvního soudu i otvrzu' ,ll}u ?patrenl a, porusen byl zřejmě 
zákon v ustanovení §§ 125 126 JICI.ll} JeBu~nesemm rekursního soudu 
dle § 16 nesp. říz. přípustn'y' a b nlesp, nz

t
: t Yk proto dovolací rekurs po-

y o uzna I a , Jak se stalo. 

čís, 11097. 

~ ~důvodnění příslušnosti podle §§ 89 93 druh'. . 
proh vsem směnečníkům stačí bydl··t· 'd: y odstavec, J. n. 
n b I I'· 18 e uve ene u prvého sme· nec·nik 
e y 0- 1 na smence udáno zvláštní platební místo. . a, 

(Rozh. ze dne 19, října 1931, R I 723/31.) 

d·· ~měRnečný Pldatební příkaz proti Josefu K-ovi Vojtěchu K-ovi a J' 
nc u -OVl vy al okresní soud v Č na zákl d·' • k . ". m-br! nejprve uveden Josef K. bytem'v Č Pr~' e s~e~ ~, v JeJlz ad;ese 

pnkazu podal Vojtěch K ná'mitk . '. o 1 s!llenecn~mu platebmmu 
nepříslušnost okresního s~udu v 6' ~ ~~chzd up:atno;,al ml~? jiné místní 
jeho obecným sudištěm jest okresní' souJ~o KU, ~: ~<: brdbl!ste v, M., takže 

., za o e nen! uvedeno, 
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z jakého důvodu byl žalovaný u dovolaného soudu žalován, patrně že 
se prý tak stalo podle § 93 j. n. prvý odstavec, avšak neprávem, poně
vadž žádný ze spolužalovaných nemá v okresu č-ském bydliště, ježto se 
i žalovaný J osel K. již v září 1930 přestěhoval z Č. do P. S o udp r v é 
s t o I i c e směnečný platební příkaz ohledně Vojtěcha K -a zrušil. D ů -
vod y: Žaloba opírá se patrně o příslušnost podle § 93 prvý odstavec 
j. n. a jest podáua u zdej,šího soudu proto, že Josef K. bydlí v Č. Pokud 
se týče námitky žalované strany, že se žalovaný Josef K. přestěhoval již 
v září 1930, tudíž před podáním žaloby z Č. do P., jest sice zprávou po
licejního úřadu v Č. ze dne 11. února 1931 zjištěno, že byl hlášen v Č. 
k pobytu jen do 25. září 1930 a že, jak se zjišťuje na základě zprávy 
městského úřadu vP. hlášen tam k pobytu od 27. ledna 1925, avšak tato 
okolnost nemá vliv na rozhodnutí, jež/o, i kdyby Josef K. skutečně měl 
stálé bydliště jinde, jest směrodatné bydliště uvedené v adrese směneč
níkově, poněvadž jde o právní fikci a zákon ustanovuje, že uvedené místo 
platí za bydliště směnečníkovo, a protidůkaz jest vyloučen. Podle směnky 
ze dne 20. dubna 1930 předložené stranou žalovanou sice v opisu, který 
však byl předložen stranou žalující již v žalobě a proto se uznává za 
správný, vychází najevo, že u adresy žalovaného Josefa K-a jest uvedeno 
místo Č. a proto místo toto platí za jeho bydliště. Ohledně žalovaného 
Josefa K-a jest proto příslušnost tohoto soudu odůvodněna. Avšak na 
ostatní spolužalované, zejména na druhého žalovaného Vojtěcha K-a, 
příslušnost tuto nelze rozšířiti, ježto proti spolužalovaným ze směnky lze 
použíti jen druhého odstavce § 93 j. n., nikoliv prvého odstavce to
hoto §. Spoluzavázané ze směnky nelze jako společníky rozepře žalo
vati u obecného sudiště jednoho z nich, který není i obecným sudištěm 
všech spoluzavázaných, a zásada tato platí i tehdy, když zvláštní místo 
platební ve směnce není udáno a když jest více směnečníků, u jichž adres 
jsou uvedena různá místa. Pak je více míst platebních a každý směneč
ník, který směnku přijal, může býti žalován u soudu místa u jeho jména 
udaného a mimo to dotyčný směnečník, jakož i každý z ostatních smě
nečníků u soudu svého bydliště. Sudiště společenství v rozepři nelze se 
v takovém případě dovolávati. Více směnečníků může býti žalováno, 
není-Ii uvedeno ve směnce zvláštní místo platební, jen společně u jed
noho soud\!, mají-Ii týž ubecný, společný soud anebo společný zvláštní 
soud. Tomu však v souzeném případě tak .není, neboť žalovaní mají 
různá bydliště, platební místo zvlášť ve směnce uvedeno není, a, ježto 
bydliště žalovaného Vojtěcha K-a, které jest zároveň ohledně něho pla
tebním místem, není v obvodu tohoto soudu, .nemůže býti žalován jako 
společník rozepře u obecného soudu prvžalovaného Josefa K-a, jehož 
obecným soudemjest tento soud (§§ 93, 89 j. n., § II čís. I a 12 c. ř. s.). 
Rek u r sní s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti a uložil prvé
mu soudu, by dále ve věci jednal a rozhodl. D ů vod y: Námitce ne
příslušnosti soudu vyhověl první soudce proto, že více směnečníků může 
býti žalováno, není-li ve směnce uvedeno zvláštní místo platební, jen 
tenkráte společně' u jednoho soudu, mají-li týž obecný soud anebo spo
lečný zvláštní soud. Názor ten jest mylný. Žaloba neuvádí, že přísluš-
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nos! se opírá o J?ťvý odstavec'; ?3 j. n., n~u,:ádí vůbec důvod pro pří
slusno~t proseymh.o. soudu a take toho nem treba, poněvadž o přísíuš
:'OStl te nemuz~ být; pochy~noslI. Podle §§ 89 a 93 druhý odstavec c. 
r. s. ~soby zavazan~ ze smenk~ mohou býti žalovány jakožto společníci 
ro~~pre .li. soudu 1l!ISt~ platebmho. Podle § 3 Č. 7 nového směn. zák. 
muze, bylI platebm mlst,: o~n~čeno výslovně, jinak platí místo udané 
u )mena ,;,eb u ,lI.rmy s1l!enecmka za místo platební a, je-li udáno více 
mlst! platI prvm Jako mlsto platební. Tak jest tomu v souzeném případě 
kde JSou uveder;i tři ~měnečníci s různými místy a na prvním místě Jo: 
sef K. s u,:edenym mlstet;! C. Podle toho jest platebním místem Č. a jest 
nerozhodne, zda tot? mlst? platební jest ,také skutečně bydlištěm Jo
sef~ IS-~, zda te9Y jsst. mls!o to rozhodne pro obecný soud řečeného 
smenec~l1k~, por;e~adz Jde Je,;, o označení místa platebního, nikoliv 
o oznacen! bydlIste, a rozhodnym pro přís}ušnost podle § 93 druhý od
stavec c; r. s. Jes! Jen toto mlsto platebm, mkolIv bydliště. Jest proh, 
dov?1ar;yp.roc.e,sm. s~ud ve smyslu shora uvedených zákonných ustano
ven} mlstne pnslusnY1!l a neprávem první soudce námitce místní nepří
slusnostJ liOudu vyhovel (viz také rozhodnutí čís. 9765 sb. nejv. soudu). 

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

Důvody; 

• Podst~tou. dovola~íh~rekursu jest výtka, .že rekurs ní soud posoudil 
vec nesp~avne.po pravm strár;ce, ?,aje za to, že není třeba, by žalující 
stra,;,a v zalob,e nebo do konce jednaní v prvé stolici udala důvod přísluš
nost! dovolaneho s~u~u, ~ení-li tento soud též obecným sudištěm žalo
v~neho. Opak vYP!Fa pry z ustanovení § 41 druhý odstavec j. n Než 
vy!ka Jato neobstoJ1. Pod!e ,§ ~.I j. n.m~ soud z úřadu zkoumati' svou 
~ns.l!1sI..lOSt. To;o zko~mam deJe se v obcanských rozepřích na základě 
u.daJ~ :alobcovych, I~c ,hy s~udu ji~ hylo známo, že jsou nesprávné. 
Udat\ za~obcovyml mlr;1 tu zakon vsechna tvrzení, z nichž lze usouditi 
I.la PL~I~~no~t dov?laneho .s0udu.!)ež ~e by}lo o příslušnost podle § 104 
j. n., jepz duvod. jes,t vykazaÍ1 jlZ V zalobe. Pravidlem nemusí tedy ža
lobc,e vubec u~aÍ1 ,duvod ~o,;,dní, příslušnosti a může ho uvésti teprve 
k namltce nepn~l~snoslI P~l jednaní o ní ve sporu. Jde o směnečnou ža
lo?u a IEus~la, bylI pro~esr:l,mu soudu předložena směnka. an bylo ní vy
dan, smene~ny plateb~l.pnkaz (03 557 c. ř. s.). Obsah žalobní směnkv 
n~m sporn~ a ,byl prave podkladem žaloby. Podle této směnky jsou tra
saty, vyznac~nyml v 3'drese na prv~m míst~ Josef K. v Č., pak Vojtěch K. 
v.~. ~ konecne ]lll?flch R. v S. JIZ tento udaj žaloby stačil k odůvodněni 
pnslusnosh okres';'lho soudu v Č. jako soudu místa platebního ve smyslu 
§§~9 ~ 93, dtuhy ?dsta.ve~ J. n., poněvadž podle § 3 čís. 7 sm. zákona 
pla!l, ~ISto, uvedene u, jmena smenečníkova, není-Ji na směnce udáno 
zvlas!n! mlsto platebm, za místo platební a zároveň za směnečníkovo 
bydlIste a, je-II uv~deno několik míst,. platí za místo platební první 
z mc~, . .zde ted'[ m.'~t~ .uvedené u prvního trasáta Josefa K-a, totiž Č: 
Tedy JIZ podle udaju zaloby byla príslušnost okresního soudu v C. odů-
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vodněna podle o3§ 89 a 93, druhý odstavec j. n., které nečiní podmínkou 
příslušnosti jimi up·ravené údaj zvláštního místa platebního na směnce, 
nýbrž zmiňují se o soudu místa platebního vůbec. Nezáleží na tom, že 
žalobkyně při dalším jednání opírala příslušnost o § 93 prvý odstavec 
j. n. a Že nepoukázala výslovně také k odstavci druhému tohoto para· 
grafu, pokud se týče k § 81l j. n. 

čís. 11098. 

Souhlasný názor nižších soudů, že jest vypustiti dodatek »obecně 
prospěšné« z firmy dl\1žstva, jemuž nebyla ministerstvem sociální péče 
přiznána povaha prospěšného družstva, není ve zřejmém rozporu se 
zákonem (§ 16 nesp. říz. j. 

(Rozh. ze dne 19. října 1931, R 1778/31.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d vyzval družstvo, by vypustilo ze své firmy 
dodatek »obecně prospěšné«. Výzva se stala k žádosti ministerstva so
ciální péče, jež ji odúvodnilo tím, že používáním označení »obecně pro
Spěšné« mohla by býti veřejnost uváděna v omyl, že družstvu byl mini
sterstvem sociální péče přiznán charakter obecné prospěšnosti ve smyslu 
čl. 30 stanov Státního bytového fondu pro péči o malé byty, což se ve 
.skutečnosti nestalo. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 
O ú vod y; Podle čl. 16, druhý odstávec, obch. zák. jsou přípustné jen 
takové přídomky (dodatky) k firmě, jež slouží k bližšímu označení osoby 
nebo závodu. Již z toho jest zřejmo, že přídomky ty musí odpovídati 
pravdě a nesmí býti způsobilé, by v širší veřejnosti vzbuzovaly klamné 
domnění o osobě neb o závodu. Dopisem ze dne 20. června 1931 požá
dalo ministerstvo sociální péče v Praze ° výmaz označení "obecně pro
spěšné« z firmy z" dúvodu, že používáním tohoto označení mohla by ve
řejnost býti uvedena v oinyl, že družstvu tomu byl ministerstvem so
ciální péče přiznán charakter obecné prospěšnosti ve smyslu čl. 30 sta
nov Státního bytového fondu pro péči o malé byty, což se ve skutečnosti 
nestalo. Podle dopisu téhož ministerstva ze dne 25. června 1930 druž
stvo prohlásilo, že nechce míti nic společného s obecně prospěšnými 
družstvy, podporovanými státem, a proto družstvu nemohl býti udělen 
státní příspěvek podle zákona ° stavebním ruchu čís. 45/30 sb. z. a n. 
a ježto zákon podporu jiných družstev než obecně prospěšných nepři
pouští. Podle toho opověď znění firmy a zápis firmy společ~nstva v rej
stříku společenstev neodpovídá skutečnosti a zásadě pravdivosti ovlá
dající firemní rejstřík, naopak má nesprávné označení povahv družstva, 
že mu byla přiznána povaha obecné prospěšnosti, a jest proto prove
dený zápis nepřípustný. Proto bylo napadeným usnesením rejstříkového 
soudu správně uloženo vyloučení dodatku, uvedeného v doslovu firmy. 

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

Důvody: 

Dovolací StížflOst vytýká napadenému usnesení, jímž bylo potvrzeno 
usnesení rejstříkového soudu, zřejmý rozpor se zákonem a zmatečnost. 

78' 
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Ji spatřuje v tom, že nižší soudy vůbec nevyšetřily zda dru' t dl 
st dl

' k t " • b' ' zs vo po e 
ano.v a.po e sve s ';1 ecne ~~s~ nos!1 může býti pokládáno a roto také 

oznacovano .za .obecn~ prospesne. Lec vytýkané opomenutí b Fo 'en dů· 
sle~kel!' I?ravmhonazoru rekursního soudu a nezakládá y {. t 
Pravm nazor rekursního soudu kt· dl k . zma ecnos . 
kového soudu a tudl"' .' h' ehrydve. P?tvrzem usnesení rejstří-

. ' z am Je o roz o nul! nem ve zřejm' 
zako.~emč n~b?t' zřejm,á protizá,kon1::0st znamená, že otázk:mo r~rtj~~ j~ 
~,Úz~y~~e z~~sOe~~á~~~:t~ žae g{::~~ ~~~Ž~y~::ů~~Z;:d~~i . pochyb~.~s! p~~dpIs.um zakor;a (srovnej rozhodnutí čís. 745 sb n ).ft' odporuJlc\ 
gnpade tak nem:. Nedost~vá .se tudíž předpokladů' §. lS6 ~ís omut vz to~t~ 
h~:~g~.a 1854, CIS. 208 r. zak. a nemohlo býti dovolacímu' iet~rs~ v~~ 

čís. 11099. 

Opravné prostředky proti usnesením podle čl XXX 
k c. r. s. řídí se předpisy civilního řádu soudního. . III uvoz. zák. 

(Rozh. ze dne 19. října 1931, R I 811/31.) 

,I) návrhu zástupce chudých zprostil ho s o u d 
dalslho . zastupování žalující strany. Rek u r . p r v é s tol i c e 
usnesem potvrdil. s n I s o u d napadené 

N e j v yš Š í s o u d odmítl dovolací rekurs. 

čís. 11100. 

s p:;!~~:~e~~d~!;~~1i ž~o~~~~ť~:~n~~~UP! ~~ pojišť~~ací smlouvy 
pojištění na zaměstnance .. !n"k . pre ptsy rOZSlreno úrazové 
pojištěni proti náSledkůmPfJ::sn~:~~t;ří byli f .yojišťovny hromadně 
zákonem ze dne 9 října 1924 čís 221 ~u, nesp nt a s: tato podmínka 
zákona ze dne 8. 'listopadu i928' čís. :84 ~b~;" :e~menami a doplňky 

(Rozh. ze dne 19. října 1931, Rv 1661/30.) 

Žalující pojišťovna uzavřel 'I . '. 
v říjnu 1921 pojišt'ovací smlouv~, ~~df: ~~t~t~ z:~~:f~~~civ~lf~s~f~~~ 
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a v hospodářství žalované strany, označení v návrh'.! z října 1921, hro
madně pojištěni proti následkům úrazu v provozu, a to pro případ úmrtí 
a trvalé, úplné i částečné invalidity, vyjmouc úrazy, které jest hlásiti 
státní úrazové pojišt'ovně dělnické. Mezi stranami bylo ujednáno, že ža· 
lující strana svolí ke zrušení smlouvy, kdyby snad novými zákonnými 
ustanoveními úrazové pojištění bylo rozšířeno na dělníky a zaměstnance 
uvedené ve smlouvě pojišt'ovací. Proti žalobě, jíž se domáhala žalobkyně 
na žalovaném zaplacenípremie dospělé dne 1. ledna 1927, namítl žalo· 
vaný najmě, že zákonem ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n., jenž se 
vztahuje i na zaměstnance (dělníky), kteří byli smlouvou, o niž jde, proti 
úrazu pojištění, bylo pojištění proti úrazu i na ně rozšířeno, takže nastal 
důvod, by žalující strana svolila ke zrušení smlouvy. Pro c e sní 
s o udp r v é s tol i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Z přednesu 
stran vysvítá, že se spor točí kolem toho, zda se zákon o pensijním po· 
jištĚní ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. vztahuje na osoby, o nichž 
jest řeč ve smlouvě pojišťovací, tak, že by osoby tyto, na něž se vše
obecné úrazové pojištění nevztahuje, byly podle zákona o pensijním po
jištění pojištěny i proti úrazu. Tento výklad však soud nesdílí. V zákoně 
o sociálním p'ojištění zákonodárce ani zdaleka nenaznačil, že chtěl osoby, 
jež dosud proti úrazU pojištěny nebyly, cestou sociálního pojištění po
jistiti proti úrazu; zákon o sociálním pojištění zabýyá se zcela jiným 
druhem pojištění a musilo by do něho býti výslovně pojato ustanovení 
o rozšíření úrazového pojištění na ty, kdož dosud nebyli pojištěni proti 
úrazu. Ostatně, kdyby tomu tak zákonodárce chtěl, byl by .to mohl uči· 
niti změnou zákona o úrazovém pojištění. Chce·1i žalovaný ze slova 
"invalidita«, jež přichází v zákoně o sociálním pojištění, dovozovati, že 
invalidita může povstati i z úrazu, není tato cesta k tomu, by dosáhl zru
šení smlouvy, nikterak v110dná. Jest ovšem pravda, 2:e invalidita může 
z úrazu povstati, ale, přečte-li se zákon o sociálním pojištění, vysvítá 
z něho zcela jasně, že nemyslí tuto invaliditu, nýbrž invaliditu každou 
jmou, jen· ne úrazoVOU. Poněvadž podle obsahu pojišťovací smlouvy lze 
smlouvu zrušiti jen, bude'li úrazové pojištění rozšířeno na osoby, jež 
mu dosud nepodléhají, jest zřejmo, že, an zavedením sociálního pojištění 
nenastal tento případ, nemá žalovaný nárok na zrušení pojišťovací 
smlouvy, smlouva platí i nadále a jest podle ní žalovaný povinen platiti 
pojistné. O d vol a c í s o U d napadený rozsudek potvrdil. . D ů vod y: 
Jádrem sporu jest rozřešení právní otázky, zda nastala podmínka, od 
níž záviselo, zda pojišťovací smlouva dále trvá čili nic. Po této stránce 
jest nesporno, že bylo mezi stranami ujednáno, že žalující strana od
stoupí od pojišťovací smlouvy se žalovaným, bude-li novými zákonnými 
předpisy úrazové pojištění rozšířeno na zaměstnance žalovaného, kteří 
byli u ní pojištěni. Právem zodpověděl soud procesní tuto otázku zá" 
porně. žalovanému lze dáti za pravdu, že i úraz může býti důvodem 
pro přiznání důchodu invalidního ve smyslu zákona ze dne 9. října 1924, 
čís. 221 sb. z. a n. v doslovU zákona ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 
sb. z. a n., pon'ěvadž § 109' tohoto zákona v tom ohledu nerozlišuje, 
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že však řečený zákon r03'.~fřil ú;azové pojištění;, i na osoby tam uvedené, 
z něho ani ph sebe vOlnejSlm vykladu nelze vyclsh. 

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

Důvody: 

Jak správně poznamenal již odvolací soud, jest jádrem sporu otázka, 
zda nastal ujednaný předpoklad, na němž záviselo další trvání smlouvy, 
zda totiž bylo úrazové pojištění podle zákona o úrazovém pojištění děl
níků ze dne 28. prosince 1887, čÍs. I ř. zák z roku 1888 (s četnými 
pozdějšími změnami a doplňky) rozšířeno novými zákonnými předpisy 
i na zamĚstnance žalovaného, kteří byli smlouvou z roku 1921 hro
madně pojištěni proti následkúm tělesných úrazů. Žalovaný zastává vy
trvale názor, že se tak stalo zákonem ze dne 9_ října 1924, čís. 221 sb. 
z. a n. se změnami a doplňky zákona ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 
sb. z. a n. o pojištění zaměstnanclt pro případ nemoci, invalidity a stáří 
(Doslov úplného zákona jest uveden ve vyhlášce čís. 185/1928 sb. 
z. a n.). Žalovaný v podstatě tvrdí, že jeho zaměstnanci, o něž v tomto 
sporu jde, podléhají podle § 2 sociálnímu pojištění a že § 109 nero
zeznává, zda jest invalidita následkem úrazu. Žalovaný praví dále, že 
podle toho zahrnuje v sobě pojištění pro případ invalidity podle svrchu 
zmíněných zákonú již také pojišténí proti následkům úrazu a že jsou 
tedy jeho zaměstnanci proti úrazu pojištěni. Dovolatel jest na omylu. 
Podle zjištění nižších soudú bylo mezi stranami ujednáno, že žalující 
pojišťovna odstoupí od pojišťovací smlouvy se žalovaným, bude-Ii no
vými zákonnými předpisy rozšířeno úrazové pojištění také na zaměst
nance žalovaného, kteří jsou hromadně proti následkúm tělesných úrazů 
u žalobkyně pojištěni. To se dosud nestalo, zejména nestalo se tak 
zákony svrchu vyjmenovanými. Tyto zákony nenahrazují úrazové po
jištění, nýbrž doplňují je, chráníce zaměstnance také proti jiným újmám, 
než proti následkům úrazú. Předmětem pojištění proti následkům pod
nikových úrazú jest náhrada škody, jež vznikne tělesným zraněním nebo 
smrtí pojištěnce (§ 5 úr. zák. v doslovu zák. čís. 363/1917 ř. zák). 
Zákony čís. 221/1924 a čís. 184/1928 sb. z. a n. chrání proti újmám, 
jež vzniknou nemocí, invaliditou a stářím. Obojí tato zákonná pojištění 
tvoří - jako ještě mnohá jiná - samostatná odvětví tak zvaného so
ciálního pojištění v širším· smyslu, ale, protože zákony posléz uvedené 
upravují několik druhú sociálního pojištění, bývají také krátce nazývány 
zákony o sociálním pojištění v užším smyslu. Tento zákon nezasahuje 
vůbec do pojištění pro případ úrazu. Jen v případě konkurence úrazo
vého pojištění s pojištěním jednak invalidním a starobním, jednak ne
mocenským obsahují o repartici požitků příslušná ustanovení jednak 
§ 126, jednak § 247 zákona o sociálním pojištění, čímž však nebvlo na 
úrazovém pojištění nic změněno. Ježto tedy zákon o t. zv. sociálním 
pojištění nerozšířil povinnost pojištění proti úrazům vůbec a ježto jím 
nebyly vydány nové předpisv o rozšíření této povinnosti na zaměst
nance, o něž v tomto sporu jde, právem nižší soudy uznaly podle žaloby. 
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čís, 11101. 

Rozlukový dúvod § 13 h) rozl. zák. jest také důležitým důvod~'!I 
ro rozvod podle § 109 obč_ zák_, ale jen za předpoldadú § .13 ~\ 10hz, 

fl žalující manžel nemá převážnou vinu na rozvratu, K z~um~utt wloby 
~e rozvod manželství nestačí, že žalovaný manžel ne~a vm,u na ro"!
vratu zkoumati jest také vinu žalobcovu a, kdyby am ou vtnU nemel, 
bylo by žalobě. vyhověti. 

(Rozh. ze dne 19. října 1931, Rv I 737/30.) 

Žaloba manžela, by bylo manželství rozvedeno ?d stolu ~ !ože z vmy 
žalované manželky, byla zamítnuta s o u d y v sec h t fl S t o II C, 

N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

žalobc~ uplatňuje jen dovolací důvod .nesprávného právpí~o Pdo-
, e'cl· « 503 C'l'S 4 c r' s) leč neprávem. Žalobce udrzuje v 0-souzem V'S •. .. , 9 b' 'k 

volání již jen rozvodový ~~v09 hlubo~~~o rozvrat:l (§ ~ O ,o ,co ~a,. 
. § 13 h) I ·k) uvádeJe ze oba mZSl soudy dosly k ples\edcem, ;e 
a roz. za . " d t'" ť eba hledeh tu rozvrat manželství jest, to že k ,r0zvo u s,acl" ze ne r 
k tomu, kdo jest rozvratem vinen, ze tedy ,?el byh .rozvod, povole,n, 
. kdyby měl žalobce sám vinu na rozvratu, a ze ostatn~ 1 manzelka UC1-
~ila eventuální návrh na rozvod z viny žalobCOVY" takze JSo~ oba, man
želé pro rozVod. Ale hned v zápětí uvádí žalobce, ze by byla jeho zal oba 
právem zamítnuta jen, kdyby měl převáž~ou vinu na rozvratu.. Tyt~ 
vývody nelze navzájem uvésti v soulad a Jest k m,m p.odotkn?uh, tot~; 
Hluboký rozvrat manželský podle § 13 h) rozl; za~. Jest .zajlste !a :' 
důležitým důvodem pro rozvod podle § 109 obc; zak" a!e J~l! ,za tyc!"z 
předpokladů. které stanoví zákon pro rozl,uku, ze tohz zalu]1Cl mapz~~ 
nesmí býti r~zvratem převážně vinen. Otnka vmy na rozvratu palezl 
ted k důvodu rozlukovému (zde rozvodovému), kterou Sl m,;,Sl soud 
roJešiti dříve, než z tohoto důvodu rozluku (r?zvod) .yovoh . (roz~. 
" 5050 7248 sb. n. s.). Od viny na rozvodu Jest odl!sovah vmu na 
~~~Iuce (n~ rozvodu) .. podle' §§ 6 a II nařízení ministerst,:a spravedl
nosti ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák, která by ~vsem v tomto 
případě, kde jde o jediný dÍlvod pro rozvod, spa~ala s otaz~ou, vmy n~ 
rozvratu v jedno. Nižší soudy se. spokojily tím, ze uznal~, ze zalova~a 
nemá vinu na rozvratu, a zamítly žalob,u j~~. ~ toho duv?du. To ~ 
ovšem k zamítnutí žaloby nestačilo, a v te I;>r!cme bylo by dal! dovolateh 
za pravdu, neboť měla býti zkoumana take zalo,bcova v!na na ~ozvr<du, 
protože jest možné, že tu sice rozvrat byl, al~ ze na, n~m, nemela vmy 
ani ta ani ona strana (na př. nemOCI, spolupusobem trel!;h osob, nebo 
vúbec »poměrů«), a pak by bylo rozvcid povol,'Í1, protoze, bl nebyl? 
překázky »převážné viny« žalobcovy (srov. take rozh09n~h C1S., 5653 
Sb. n.:s.). Přes to, že nižší sondy se nevyslovIly o vme zalobcove, lze 
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přec~.!lI:ed ve věci r5'zho~nouli~ nehol'. Olá,z,ka viny jest právním úsudkem 
ze z]lslenych .s}mte~n?sh, takze SI JI muze rozřešiti i nejvyšší soud 
V souzenem pnpade zalobce má vinu na rozvratu neboť n"''' d . '. 1'1 " "I b ' , ' IZSI sou V ZJIS 1 y, ze za o ce svou manzelku - ac byla nemocna h·b I" 
h b' , h' . - " u ova« 

ru e s m zac .azel, o m se v nemoci nestaral říkal J'I' aby " I k ' . hl' I' t ' ., " SI Je a sy· novl, pro asova cas o ze jl na stravu nic neda' a tak' .,. d I 
I k' d 'h k ,,' " e JI mc ne a 
a ze? ne o, onec.ne nac~sto odešla. Žalovaný svou vinu v do is~ 
zasl~n~m ~an~elce sa'!1 uznaval a ostatně i v dovolacím spise zaslfeně 
uz.n~va. Jezto zalov~na .~a ,rozvratu vůbec nemá vinu, žalobce však vinu 
ma, Jest tato Vlila "prevazna« a proto právem nižší soudy žalobu zamítly. 

čís. 11102. 

, Nejde o nájem di~~deln!ch ?tístností, pro nějž by platily zákazy § 20 
zakona ~a oc~~a~u paJemcu, nybrž o pacht divadelního podniku bylo-li 
z~h de~ru penezn~ ~platu p!en;ch~no spoluužívání zařízeného :lívadel
~! ~ ~al~ s nu~yml vedle Jslmt mtstnosíttti a se vším inventářem k p _ 
radall1 d.vadelmch představenI. o 

(Rozh. ze dne .19. října 1931, Rv 1812/30.) 

žal~:~~bce n~jatl odd žadloval}hých sál, k pořádání divadelních představení. 
, o mz u J e, oma al se zalobce na žalova 'h ' , , 

platku nájemného za dobu od 10. září 1923 do 31 k~~~ ~r~~;nZpre
vaní vzne,sli mezitímní určovi\cí návrh, že právní poměr ~ezi sÚ a o: 
ne~Yl ryzlm, poměrem nájemním ve smyslu §§ 1090 a násl b,ana~1 
P I o ce s n I s o udp r v é s t o I i ce h 'I ", . o c. z . 
dmu návrhu žalovaných a zamítl žalobu vy o'd\ o ~ezlt~mmmudurčova. 

. cleny rozsudek potvrdil. . a c I s o u napa· 

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

Důvody: 

Jádrem sporu jest, jaké právní povahy b la smlou 
byla s~!ouva nájemní, pro niž platí § 20 (1) zák va dstran, z~a to 
1925, CIS. 48 sb. z. a n. a zákonů před tím od záiT~ ~~ ne 26~~brezna 
VdOnOI,?S~hlubsmloutvvy jest vycházeti z listiny ze dne 9 asfolpaaÍ1dVuSlchl9' 2C6° 

z za o ce po rzu je žal ' , t' . ,,' , 
i nižší soudy. Podobně _ ~~~~~m s ~s, m ,u)e~n~m a z níž vycházely 
smlouvy ze 4. července 1923 a ze 4 ,,,uznyml . u.c ylkaml :- znějí také 
nikoli žalobce nýbrž jeho otec Oban .~??4, Jed potvrdIl jako smluvník 
nikoliv "za či;té smlouvy náje~ní« paoill~z§ n~l ~~nal~ tyt? s~lou,~y 
za zakrytou smlouvu společenskou a za sml o c'. za " nybrz spIse 
k mezitírrmímu určovacímu návrhu žalovanýc~U~U be~eJt;1ennoya vyřkly 
oněmi úmluvami "není čistým poměr ,. , ze,pravm pomer založený 
obč. zák. a nás!.«. Pokud 'est 'í :~ naJe,mmm. ve smyslu § 1090 
nájemní poměr, jenž by podléhal ~ápr~~~.d7,§ze20neldke o takový č Ls j ý 

za ona o ochrane ná-
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jemníků, jest s nižšími soudy souhlasiti a jest v tom směru nález uve· 
dený v prvém odstavci prvního rozsudku správný. Pokud však jsou 
nižší soudy názoru, že tu vůbec nejde o nájemní poměr v širším slova 
smyslu podle § 1090 obč. zák. (nájem i pacht), nelze jim přisvědčiti, 
neboť o takový poměr tu jde, třebaže s příměsky, které by náležely 
k jiným smluvním druhům. Především jest zavrhnouti dovolatelův po
kus, rozčleniti smluvní celek na jednotlivé části podle jednotlivých 
smluvních povinností stran a posuzovati pak právní povahu každé jed
notlivé části zvláště. Jde o jednotnou smlouvu, jež musí býti po právní 
stránce posuzována jako celek, při němž hlavní věc dává ráz celému 
smluvnímu poměru (§ 1091 poslední věta obl'. zák.). Zkoumá·li se takto 
smluvní poměr a rozeznává·li se mezi smluvními prvky hlavními a pod
řadnými, jest dojíti k závěru, že bylo žalobci sice přenecháno užívání 
(spoluužívání) nezuživatelné věci (v širším slova smyslu, t. j. věci hmotné 
i nehmotné) za určitou cenu a na určitý čas a že tu tedy jde o smlouvu 
podle § 1090 obč. zák., na jejíž podstatě nemohou nic změniti různé 
příměsky a různá vedlejší plnění obou stran, ale že s druhé strany 
podle právní povahy nejde o smlouvu nájemní v užším smyslu, nýbrž 
o smlouvu· pac h t o v n í podle § 1091 obl'. zák., pro niž předpis 
§ 20 (I) zák. čís. 48/1925 a předchozích zákonů neplatí. Zákon vy
mezuje rozdíl mezi nájmem a pachtem podle toho, zda lze věci užívati, 
aniž se dále obdělává, či zda jí může býti používáno jen s vynaložením 
píle a námahy, tedy, zda jde o pouhé užívání věci tak, jak jest, či o po
bírání užitků, které pachtovaná věc poskytuje a které ovšem vyžadují 
pachtýřova přičinění. Označení, jež strany pro smlouvu volily, jest bez 
významu a vždy záleží jen na obsahu vyhražených oprávnění a na 
hlavním účelu právního jednání. Mnohdy obtížnou a také v literatuře 
spornou otázku, kdy jde o nájem a kdy o pacht, lze rozřešiti jen podle 
jednotlivostí případu. V souzeném sporu byl podle úmluvy, potvrzené 
v listině ze dne 9. listopadu 1926, přenechán žalobci za účelem pořádání 
divadelních představení (večerních a někdy prý i odpoledních) k spolu
užívání t. zv. "Oranžový sál« s vedlejšími místnostmi pro divadlo potřeb· 
nými a zařízenými a s inventářem. »Za povolení k pořádání divadelních 
představení v místnostech«, pak jako náhradu za vytápění místností a 
úklid (které měli obstarávati pronájemci), pak jako náhradu za pouŽí· 
vání inventáře jak divadelního a kabaretního, tak i hostinského, zvláště 
dekorací, jevištního zařízen( a rekvisit, zavázal se žalobce platiti denně 
600 Kč, i kdyby představení odpadlo nebo bylo znemožněno. Ve smlouvě 
se dále praví, ž~ pronájemci mají právo provozovati v místnostech sálu 
a foyeru hostinství a buffet ve vlastní režii a svým personálem, ale že 
povolí personálu divadla za pokrmy a nápoje slevu 200/0 z běžných cen; 
naproti tomu měl býti "Oranžový sál« mimo představení k disposici pro· 
najímatelům jako majitelům domu a měl si žalobce sám platiti hasičskou 
hlídku a veškerý personál pro své účely a také měl vyhraditi ptonají· 
matelům, pro ně i pro členy jejich rodin a jejich hosty k volnému a bez
platnému používání t. zv. ředitelskou loži. Náhrada za promítání svě
telné reklamy na oponě divadla příslušela žalobci. Z tohoto nejpodstat· 

~ 
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nějšího obsahu smlouyy jest, z~ejll!0' že, žalo,bce (dov,olatel) ~eprávem 
klade důraz jen na prenecham Imstnosh za uplatu a ze nepravem Jen 
podle toho chce posuzovati právní povahu smlouvy jakožto prý smlouvy 
nájemní. Používání místností bylo jen 1?0dklade~ p~o ,provozování ža
lobcova podniku; nebylo take Jedmym Jeho opravnemm ze smlouvy, 
nýbrž přistupovalo k tomu - kromě toho, že místnosti byly pro divadlo 
již zařízeny - také. používání divadelního, kabaretního a hostinského 
inventáře, jímž bylo žalobci teprve umožněno neb aspoň ulehčeno po
užívání místností k jeho hospodářské činnosti. Předmětu smlouvy bylo 
lze používati jen s vynaložením píle a námahy a hlavním účelem nebylo 
žalobci používati po několik hodin nóčních nebo denních místností jako 
takových, nýbrž provozovati tam podnik. Je lhostejné, že předmětem 
smlouvy nebylo "živnostenské oprávnění" (ať koncesované, nebo volné), 
jen když byl jeho předmětem živnostenský provoz, v souzeném případě 
divadelní »podnik« s potřebnou výpravou pro jeho provozování. Za to
hoto stavu věci netřeba vůbec hleděti k odstavci smlouvy, v němž se 
praví, že »tato úmluva nezakládá žádný poměr ve smyslu zákona 
k ochraně nájemníků, protože majitelům domu přísluší právo disposiční 
s místnostmi, zejména také právo používati jich samostatně« - neboť 
při posuzování právní povahy smlouvy není soud vázán názorem stran. 
Neudržitelný jest názor dovolalelúv, že tím, že žaloba byla podána nej
dříve u krajského soudu, že žalovaní učinili námitku předmětné nepří
slušnosti, protože prý jde o rozepři ze smlouvy nájemní, že žalobce se 
podřídil a že se soud přiklonil k tomuto názoru a postoupil věc okres, 
nímu soudu podle § 49 čís. 5 j. n. a § 261 c. ř. s., prý jde jednak opravo, 
platné rozhodnutí, jednak o srovnalou úmluvu stran, že smlouva jest 
smlouvou nájemní. Tím byla rozhodnuta jen procesní otázka soudní pří
slušnosti - jak již odvolací soud podotkl - kterážto otázka se posu
zuje podle udání žalobcových (§ 41 druhý odstavec j. n.), ale nikoliv 
otázka právní povahy smlouvy, kterou si řeší procesní soud pii rozhod
nutí ve věci, nehledě k právním názorům stran. Jde-li o smlouvu pach
tovní, nemá místo § 20 odstavec (I) a (3) zák. čís. 48/1925 a před
chozích zákonů o přeplatcích na nájemném (žaloba byla podána dne 25. 
listopadu 1927), neboť pachtýře chrání zákon jen za předpokladů § 7 (1) 
a jen proti volné výpovědi (§§ I až 6), o čemž se tu není třeba blíže 
šířiti. I když se uváží účel zákouů na ochranu nájemníků, zvláště pak 
předpisu § 20, totiž snaha, čeliti bytové lichvě, t. j. brániti tomu, by ne
bylo využíváno tísně o nájemní místností k požadování úplat, jichž by 
se nedalo docíliti za normálních poměrů - jest jasno, že zákon neměl 
na mysli ochranu podnikatelů divadel a barů. 

čís, 11103. 

Nebyl-Ii po změně v obsazení soudu (§ 412 c. ř. s,) opakován vý
slech svědků, nýbrž soud se spokojil s přečtením protokolů o jich vý
povědech, jde o vadu, jež nebyla zhojena opomenutím výtky podle 
§ 196 c. ř. s, 

(Rozh. ze dne 19. října 1931, Rv I 2195/30:) 
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.. , 'alobě o uznání nemanželského otcovství a o placenJ vý-
,. Za nzenl o z 11 í s t o I i c i změna v osobě sou~ce, J.enz n~-

~~~~;~a[~}~~~:o~!~F~, r?z~~~~~ Sjírr:ž Pt~f~en;~otr~~~~~n~, J~:~~ri 
PO(;v:~' . tento postup prvého soudce. Od,! o I ~ c í s, o u d napa eny 
za sudeYk potvrdil nezl' ednav nápravu ve vytykanem smeru. 
10Z· , o 'rl 'c 

N · , " s o u d zrušil rozsudky nižších soudu a vra I ve e]Vyssl "h d r 
prvému soudu k dalšímu jednám a k novemu roz o nu 1. 

D tl vod y: 

, • o 503" 2 
Právem vytýká dovolatel s hlediska, dovo:aclhoMdUvo~u '3 E ilac1K-a 

, , , udce rozhodl aniž slysel svedky axe -a, o m,.. " 
c. r. s., zeJr

y 
sOK t W-a spokojiv se s přečtením protokolu o, J~ch vy

Herberta -~ a ur a, 'd ačkoliv tato vada byla v odvolam vyty
povědech, a ze odvolacl sou J o C uvěřil Jde tu zřejmě o po
kána, nezjednal napravu a svedk1fm pros e ne o 'a vada tato nemohla 
rušení zásady přímosti, vysloyene '~k§ 41~1 c. { f96 c ř s neboť jde 
býti zahlazen~ ani. opomen1fÍlm vy, y íg~ J' ~hož se str~na' n~~ůže platně 
o předpIS dany z duvodll verelnopravn " ' I ' o svém 
vzdáti. Ale vada ta!o byla podstatnhá'djel;~Orž s~pe1:VdXf~ii~a ~~~r;o proto 
alibi, tedy o skutecr;os,Í11.'pfo roz o l}UI oz 
býti vyhověno dovolam lIZ z tohoto duvodu, 

čís. 11104, 

I ' 'eskosloven-Rozluka manželství uzav~e~é~o v tuz~sku'loVO ~~~é~o jest pro 
ským státním občanům v .clZlne podle prava run p ,a "e-Ii tu-
česlmslovenský ,st~t a pro jeho obč~nr ~~n J:~1~i ~~~~~ ~~~~~!k cizo-
zemským ptedplsum o rozluce n:anze ~~, 'ro tuzemsko není pro 
zemského soudu o rozluce manzelstvt zavazny Pl' ,.. "ho zbu
tuzemsko závazným ani cizozemský }ozs~dek o p acem vyzlvne , 
dovaný na rozsudku o rozluce manzelstvt. .. 'tu 

K rozlukové~~ důvo~u podle. §I 13~) :;z~e~á~~s~~:~~nt~~ůta 
soukromé vyzvam druheho manze a a ra 1 

J{ návratu, 

(Rozh. ze dne 19. října 1931, Rv II 303/30.) 

zalobě manželky proti manželi o placení výŽiv~~h~ ~~I~ vihf~~~~ 
soudy všech tří stolic, Nejvyšším 

dflvodů: 

Dovo:~ní :p:ef'é ~)n n~n~ů~~~á~~~~~~v~~~~n~rt;o~hge&~~~~~:~~kÝ~! 
~~~~!~i ci~~~n~~fo i~~~~~~fv~el~,t;~z~~~~n,:::av~~~~o~fat~~av:~z!~~k~~ 

, 

r 
I 
I 
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Srbského pravoslavného eparchijského církevního soudu v Mostaru ze 
dne 18. ledna 1921, čís. 568/1920 z viny manželky pro zlomyslné opuš
tění jejího zákonitého manžela. Obsah tohoto rozsudku chápe dovolatel 
podle terminologie u nás běžné jako rozsudek »rozlukový«, zajisté prá
vem, neboť ve výroku se praví, že se manželství tak rozvádí, že manže
lovi "jako nevinné straně se povoluje uzavření nového zákonitého man
želství ihned, jakmile tento rozsudek nabude pravomoci«. Bylo tedy 
manželství rozvázáno co do svazku. Pravoplatným rozsudkem krajského 
soudu v Mostaru ze dne 19. září 1921 čís. j. P 848/20 byla zamítnuta 
žaloba manželky o placení výživného. V nynějším tuzemském sporu man
želky s manželem o placení výživného jde o to, zda řečené rozsúdky 
cizozemských soudů jsou závazné i pro československé soudy, zejména, 
zda tuzemskému sporu o placení výživného brání překážka věci pravo
platně rozsouzené. Nižší soudy odpověděly na tuto otázku záporně, 
kdežto žalovaný snaží se dolíčiti v dovolání právní mylnost tohoto ná
zoru. Nelze mu dáti za pravdu. Nejvyšší soud vyslovil již v několika 
rozhodnutích zásadu, že rozluka manželství uzavřeného v tuzemsku, po
volená československým státním občanům v cizině podle práva tam 
platného, jest pro československý stát a pro jeho občany jen tehdy 
platná, vyhovuje-li tuzemským předpisům o rozluce (srov. na př. roz
hodnutí čís. 5016, 5991, 6181 a 1405 sb. n. s.). Podstatou důvodů, opí
rajících se také o předpis § 4 obč. zák. jest, že tuzemští manželé jsou 
vázáni též předpisy zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. 
o rozluce manželství, že tyto předpisy mají po formální i hmotněprávní 
stránce povahu norem velících a vůlí stran nezměnitelných, že manžel
ství tuzemských manželů může býti rozloučeno jen z důvodu a způsobem 
v tomto zákoně uvedeným, že rozhodnutí cizozemského soudu, jež by se 
příčilo oněm donucovacím právním normám, jest pro československo ,a 
pro jeho státní občany neplatné a že musí zde býti považováno za ne
existentní. Jinak se dovolatel odkazuje na podrobné důvody uveřejně
ných rozhodnutí. Jest tudíž zkoumati, z jakého důvodu byla jugoslav
skými soudy rozluka povolena a z jakého důvodu byla žaloba manželky 
o výživné zamítnuta. V onom směru praví se jednak ve výroku, jednak 
v důvodech rozvodového (rozlukového) rozsudku, že se rozvod povo
luje pro zlomyslné opuštění lIlanželky jejího zákonitého manžela, že 
manžel vyzval dopisem ze dne 3. května 1920 manželku, by se k němu 
vrátila ve lhůtě jednoho měsíce, že manželka odepřela pokračovati 
v manželství, že svého manžela zlomyslně opustila a že proto byl svrchu 
uvedený rozsudek vynesen. V druhém směru se praví v rozsudku o vý
živném, že manželství bylo rozsudkem srbského pravoslavného epar
chijského církevního soudu v Mostaru z viny manželky rozvedeno pro 
zlomyslné opuštění, že žalobkyni "nelze již považovati za zákonniton 
manželku žalovaného« a že jí soud není povinen přiznati výživné. Z toho 
vyplývá, že tento rozsudek buduje na onom rozsudku, že - jak odvo
lací soud praví - jest jen důsledkem onoho rozsudku a že tedy jeho 
osud co do závaznosti pro tuzemsko závisí na rozsudku rozvodovém a 
že, není-li tento v éeskoslovensku závazný, není jím ani onen. Jak bylo 
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'iž dříve řečeno, jsou předpisy zákoI]-a čís. ,32~/ I? 19 sb. z. ~ n; ~~~~~~ 
~utícíml (i,us co~et?s )nejten Pdolehm§otr~p~)av~~: i'á~z j~~ot:~~~a~~~I~koVýn; 
Zlomys ne opus em Jes po , , . ". 'ť N 
d' vodem když se manžel na soudní 'VyzVá~1 do se?h, mesl,cu ne~ra 1. ;-
~ tn'm 'předpokladem jest tedy s o u dnI vy:vam s PflPO~lukou na

z YdkK odle článku I. a) vlád. nař. ze dne 21. cerv?a ,1919, ,CI~. 362 s~; 
slea n. ~ marné uplvnutí šestiměsíční lhúty po do;ucem,v~zvan1.,Nestacl 
z. d _. ak se v tomto případě stalo - soukrome vyzva~l druhym man
i~l~m a \hůta jednoměsíční. ] iž z toho ,d~vodu nelze pnznall rozvo~o-

, _ a v jeho důsledku ani altmentaclllmu - rozsudku clzoze~~kyc!t 
~~~Jů působnost pro tuzemsko a pro žaluJí~í če?ko~loven,sk5'u pr.l~!~s
nici a netřeba již ani vejíti do přezkoumalll pravlllho, zavesu lllZSIC~ 
soud ů _ učiněného na podkladě zjištěných skut~~noslt, -: ze vla~t~e 
neo usti1a manželka manžela, nýbrž on ji. R~vnez nelll treba P?usteh 

~o řešení četných jiných otázek jimiž se Jednak dovolajel, Jedna~ 
?:ho odpůrkyně zabývajÍ (působno~t ~ezistátn! smlouvy s ]ugos!avll 
hs. 146/1924 sb. z. a n.; význam § 81 ~:s. ~ ex. r. pro tento spor,.ot~zk~ 
opětného spojení po rozvodu; místní pnslusnost.pod~e § 16 J. n., vecn~ 
příslušnost církevních či státních soudů pro manzel~ke spory atd.), nebo! 
k rozhodnutí tohoto sporu stačí, co bylo dosud vylozeno. 

čís, 11105, 

Předpis § 406 c, ř, s, má na mysli jen rozepře,pr~,ně~ jest, pořad 
práva přípustn)', nikoliv i případy t, zv, absolutní nepnslusnosh podle 

§ 42 j, n, " 'h 
Vylučovací (excindačni) žaloba podle § 357 (2) zákof!a o P~yc á 

daních osobnlch ze dne 15, června 1921, čis, 76 sb, z, a n, jest pr:c:~tn k 
'en za materielnich podmínek § 37 ex, f, a fonnálni,:~ t?O .me 
~ 351 (2) zákona čís, 16/1921, Vyhledá~á s~~ by :~a podtřIC~h, ~~o~: 
podání odpont u exekučniho úřadu prosla jlZ, voe am ~, ~ 
nestačí, že prošla v dob~ vydání ro~sudku prveho soudu, I P§u~5;s~~) 

. prohlášeni referenta nent rozhodnuhm o odpont ve smys u 
zák, čis, 76/1927, 

(Rozh, ze dne 20. října 1931, R I 800/31.) 

zalovaný československý erár vedl berní exekuci proti ~alo~si. Za
lobce Dodal proti exekuci dne 20. února 1931 odpor ~ bermho uradu a 
d 2'1 února 1931 podal na soudě žalobu o nepn pustno?t exeku~e. 
P
ne . , udp rve' s tol i c e žalobu pro tentokrate zamltl. 
rocesnl so • 1921" 16 b D ' d' Podle § 351 zákona ze dne 15. cervna , CIS. S. z. 
u v o ří~Ých daních může třetí osoba odporu zjednati platnost ~ okr~s

~í~~ °sgudu nevyhoví-li exekuční úřad odporu nebo nerozhodne;lt o neo; 
do třiceti d~ů. Druhý případ, že exe~uční úřad nero1;hodl do tnc,ell dnu 

d " h" úvahu je1ikoz odpor byl podan dne 20. unora ~ 
Ža~of,~r~, ~~~~~ ~~~ v 21. ún~ra 1931. Zůstává proto pro rozhodnuh 

, 
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otázky, zda byla žaloba podána předčasně jen rvn'" , • 
(berní) úřad nevyhověl odporu. Podle ~ýpoV~d' I r:~e~d, ze exekucní 
kuční (berní) úřad před podáním žalob ís ,I sve u ~evJdal exe
nebylo vyhověno. úřední rozhodnutí j~l ~~~/o,,:~odnuh, ze odporu 
práva, může úřad učiniti jen ísemně a n ma y I z~ ladem pro pořad 
prohláš~nf ~eferenta, u něhož ftrana interv~~:v:3u kg~h n~ rov,eň ústní 
k odvolam zalobce zrušil na aden' d a;.. v o a c I s o u d 
by ji, vyčkaje pravomoci, zn~vu Pl!,;j~~~~~ =\~z~~~:11 ~e~ prv~m~ soudu; 
soudce nezabyval se věcí samou dos ěv k' '. u v o )'. Prvm 
dána před.ča:m~ a proto ji zámí!!. AI~ v tomnazoru, ze blla .ž~loba P?
vem uplatnuJe zalující strana odvolac' d' dmu nelze pus,vedClt!. Pra
posouzení věci že první soudce pr'ehl~mdl utvo em I!espravneho právního· 
'h • . J ' . e us anovem § 406' dl 

ne. ~z Je.stsmero.datná pro posouzení otázky zda' t. I bC.,r. ?, po e 
spelym Cll! mc Jen doba vynesen' '. Jes za o m narok do
úřadu byl žalující stranou,jak jest ;~sz;~~~u. Pá~emdÝ odpo~ u beiní40 
takže v čase vynesení rozsudku d ,po an ne 20. unora 1931; 
S 357 (2) zák čís 76/27 ..• d' ze ne 7. dubna 1931 třicetidenní lhůta 
P09,otče~1O, že' od~olací s2~~ ~~;7is~~~č~~~a. ~ tOlm~ budiž mi!,!och.odem 
Vynze111 odporu v souzeném pří adě • k o vo aC1m vyvodum, ze ,se 
díž i bez uplynutí třicetidenní Ih~tv b s~e1 em ~-el11. stalo ústně a že til
nebot' z ustanovení § 256 (3) cit ÚkY ~ ze p.o ah zalo?u, o. niž tu jde; 
aspoň \>ý!i. sepsán protokol, a ž~ nesi!J,;.:~e, Zet v

k 
takovem prípadě musí 

hodnuh uradu. Tomu tu bvlo tak' b f se a, nelze mluvlh o roz
protokol o intervenci zástupče žahlÍíc~eotia'n Jak besp?rno;. nebyl sepsán 
spravy), pročež nelze mlUviti o vvříz~ní y u elmh~ ur~du (u berní 
nou. i\,však v době vynesení rozsudku II odpon~.p09aneho z~lují.cí stra
bylo JIZ shora uvedeno a k tom b I .plYl!ula JIZ tnce~lden111 Ihuta, Jak 
§ 406 c. ř. s. mluví je~ o odsou~en; ~UPl ~;:~u so~~u pri?,lížeti. Třebaže 
obdobou, i v takovém případě použíti tohot em, tO nez t~ pnn;o nejde, jest 
cha Zl v uvahu též ralio legis. o us anovel11, ponevadz tu při-

N e j v y Š š í s o u d k rekursu žl' 'h ' 
usnesení i rozsudek soudu prvé st' r ~ ov,\r;e o, eraru !,rušil napadené 
zmatečnost a odmítl žalobu. o Ice a llZel11 mu predcházející pro 

Důvody: 

. Rekursní návrh není sice správn' I ' . 
Jest z něho patrno čeho chce z"al y', a e

t 
plece Jen potud zřetelný že 

s I't' t' k' ovana s rana dosíci I b h ' .p e a o az u, o niž jde s otázkou útrat .'. osa., rekursu 
ze napadá právní náz~r odvolacíh < ov~u, ~Ie prece Jest z něho vidno 
§ 406 c. ř. s. Ostatně jest k otázce o so~.n, ze,tu .lze, použíli předplstl 
odstavec j. n. ve všech stolicích z úfad m~ Jg~J p1!hlI zel! podle § 42 prvý 
d?šla věc přípustným opravným prostt' d~ rz (I§U dovoJ!lcího soudu, kam 
pro rozh. čís. 51 a 6471 sb n s) - e. el11 - ~19 CIS. 3 C. ř, s. a na 
nelze použíti {:i 406 c ř s' J'~k . :.zallovdane s~rane Jest přisvědčiti že tu 
dan' d' d" '.., UCl111 o volacl soud T t • d '. l:' z uvo II procesní hospodárnosti a . d '" ,. e!} .o pre prs, vy-
a o Jeho "dospělosti«, ale praxí rozšiř Je ,naJ1cI.vy~lo:,ne Jen o »plnění« 

ovany r na Jlne predpoklady právní 
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ochrany uplatněného nároku (na př. na aktivní a pasivní legitimaci, 
srov. rozhodnutí čís. 1617, 5814, 5932, 6512, 6631 sb. n. s.), má na 
mysli jen rozepře, pro něž jest pořad práva přípustný, nikoli však pří
pady t. zv. absolutní nepříslušnosti podle § 42 j. n., jež § 406 c. ř. S. 
zhojena býti nemůže a jež - pokud jde o věci odňaté tuzemskému soud
nictví, neb aspoň řádným soudům - múže býti podle § 42 druhý odsta
vec j. n. uplatněna i po pravoplatném skončení řízenÍ. Jde-li o nepřípust
nost pořadu práva tohoto druhu, má soud, jakmile ji sezná, vysloviti 
usnesením svou nepříslušnost a zmatečnost řízení a v důsledku toho 
ovšem odmítnouti žalobu. 

Pokud jde o otázku nepřípustnosti pořadu práva v souzeném případě, 
jestuvésti toto: § 357 zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. Z. a n. 
o přímých daních ustanovuje. v prvém odstavci, že, tvrdí-li 'jiná osoba 
(než dlužník), že má na předmětu, berní exekucí postiženém, nebo na 
jeho části právo, nedovolující, by byla exekuce vykonána, může proti ní 
podati odpor u exekučního úřadu, jenž o něm rozhodne. O odporu platí 
obdobně ustanovení § 356 odst. (6), podle něhož učiní rozhodující úřad 
potřebná další opatření, bylo-li námitkám vyhověno. Druhý odstavec 
§ 357 citovaného zákona zcela jasně stanoví, že může ona jiná osoba od
poru zjednati platnost žalobou u okresního soudu, v jehož obvodu jsou 
zcela neb z větší části předměty berní exekucí postižené v době, kdy se 
podává žaloba, nevyhoví-li exekuční úřad odporu nebo nerozhodne-li 
o nĚm do třiceti dnů. Nejen z tohoto jasného doslovu zákona, nýbrž 
i z motivú k němu vyplývá, že smyslem ustanovení tohoto paragrafu jest, 
ze žaloba na vyloučení (excindační) má býti přípustna,že jest pro ni 
pořad práva dovolen, jen za těchto předpokladů; I. materielních, jako 
v § 37 ex. ř. z roku 1896; 2. formálních, totiž aj že odpor byl podán 
u exekučního úřadu, b) že odpor buď byl exekučním úřadem vyřízen za
mítavě, anebo že nebyl vyřízen v určité lhůtě. Očelem formálních před
pokladů jest umožniti finanční správě jednak, by předešla zbytečným 
soudním sporům, jednak by se důkladným šetřením přesvědčila o vy
hlídkách soudního Sportl. Podkladem pro zavedení této novoty bylo, že 
v době, kdy tyto podmínky předepsány nebyly, třetí osoba buď podala 
žalobu hned, takže došlo často ke zbytečným soudním sporům, aneb že 
sice ohlásil,! odpor exekučnímu úřadu před podáním žaloby, avšak žá
dala rozhodnutí ve lhíttě, jež naprosto nestačila (často do tří dnů) ku 
provedení důkladntj.šího šetření, takže zpravidla jistota byla puštěna a 
nezbývalo než daňový nedoplatek odepsati. Těmito ustanoveními byla 
tudíž pro ochranu zájmú finanční správy nařízena absolutní nepřísluš
nost řádných soudů, t. j. nepřípustnost pořadu práva po dobu třiceti dnů 
od podání odporu, kdežto dlužníkovy zájmy jsou chráněny předpisy 
,~ 360 zákona, podle nichž může býti exekuce na návrh neb z úřadu od
ložena, jsou-li proti ní uplatňovány námitky podle § 356 neb odpor po
dle § 357. Ustanovení právě probíraná, upravu.jíce poměr soudu a úřadu 
správních, mají povahu norem vížících a nemění na nepřípustnosti po
řadu práva ve lhůtě svrchu zmíněné nic ani to, že lhUta třicetidenní 
v době rozsudku soudu prvé stolíce již prošla. Kdyby bylo postupováno 
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podle názoru odvolacího sondu, byl by předpis § 357 cit. zák. v největším 
počtu případů uveden v niveč. Neudržitelné jest tvrzení žalující strany, 
že prý o jejím odporu, podaném u exekučního ůřadu dne 20. února 1931, 
bylo rozhodnuto záporně, protože prý přednosta berní správy prohlásil 
právním,: zás!upci žal?bkyně dne 21. února 1931 (tedy téhož dne, kdy 
byla P?d,ana zaloba), ze odporu nevyhovuje, a není zcela správné její 
tvrzem, ze prý podle § 256 cit. zák. může býti opatření oznámeno i jen 
ústně. Nehledíc k příslušnosti podle § 357 cit. zák., podotkl k tomu 
správně již první soud, že ústní prohlášení referenta není úředním roz· 
hodnut~m. To vyložil ostatně správně i odvolací soud a správně pouká· 
zal k predpisu § 256 cit. zák., podle něhož úřední rozhodnutí a opatření 
doručují se písemně a jen přítomnému může býti opatření oznámeno 
ústně (protokolárně). Vždy tedy musí jíti o úřední rozhodnutí podle 
§ 357 !2) ci!. zák. ,a v~dy musí býti takové rozhodnutí najisto postaveno 
buď plsemnym sdelemm nebo protokolem, aby nemohly vzejíti o ieho 
obsahu spory, jakž právě v souzeném případě nastaly. Podobně ustano
vuje i § 72 vlád. nař. ze dne 13. ledna 1928, čís. 8 sb. z. a n. o řízení 
správním. Odvolací soud, vycházeje z mylného právního názoru zrušil 
napadený r0.zsudek a věc yrá~il soudu 12:vé stolice ~ novému projednání 
a rozhodnuÍ1 pro vady vytcene v § 496 C1S. 2 a 3 c. r. s. neprávem. 

čls. 11106. 

Nejde o od por u j I c I si dědické přihlášky (§§ 125, 126 nesp. 
říz.), týkají-Ii se obě přihlášky (vdovy a sestry zůstavitelovy) čtvrtiny 
pozůstalosti podle § 1253 obč. zák., sestra žádá přikázáni celé čtvrtiny, 
předbíha jic výsledku odvozovanému z výkladu § 757 obč. zák., kdežto 
v přihlášce vdovy není zmlnky o započtení podle tohoto paragrafu. Jde 
tu jen o výklad § 757 obč. zák., jenž jest věcí nesporného soudce. 

(Rozh. ze dne 20. října 1931, R I 824/31.) 

K pozůstalosti po Václavu B-ovi přihlásila se pozůstalá vdova bez
výminečně ze smlouvy dědické a pak s odvoláním se na § 1253 obč. zák. 
ze zákona ještě k jedné polovině zbývající čtvrtiny pozůstalosti. Zůstavi
telova sestra se přihlásila k dědictví bezvýminečně k čisté čtvrtině pozů
stalosti podle § 1253 obč. zák. Po z'ů s t a los t n í s o u d poukázal 
co do osminy pozůstalosti na pořad práva zůstavitelovu sestru. O ů ' 
vod y: V pozůstalosti, o niž jde, byla uznána pravost a platnost dě
dické smlouvy ze dne 5. dubna 1891, v níž se manželé Václava Marie 
B-ovi vzájemně ustanovili za dědice. Poněvadž v dědické smlouvě není 
zmínky o čtvrtině pozůstalosti určené k volnému pořizování, zejména 
ani v této smlouvě, ani jinde zůstavitel o této čtvrtině zvlášť nepořídil 
nastupuje co do této čtvrtiny posloupnost ze zákona. A tu jest právě 
rozpor obou účastnic. Universální dědička vdova Marie B-ová přihlásila 
se z dědické smlouvy a kromě toho jako zákonná dědička poněvadž není 
nepominutelných dědiců, ještě k polovici ze zbývající dvrtiny pozůsta-
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I sti Sestra zůstavitelova Anna B-ová přihlásila se ze zák01;a k, celé oné 
č'ivrúně Obě tyto přihlášky byly přijaty na SOU?, j~kz pre~12~uk~ 
§ 125 ~esp. říz. V přihláškách tteh jest r?zp?:. Pone,,:adz Jde o e lC e 
řihláškv dědiců ze zákona navzájem (pr~hlaska z dedlcke smlo~vy ke 

fřem čtvrtinám pozůstalosti nepadá tu v uvahu), ma so~d po vysl<;chu 
stran odkázati toho z odporujících si dě~iců, ?y podal zal~bu, jen: by 
musil dříve zbaviti moci silnější důvod dedlckeho prava sveho ~dpU1ce, 
b mohl zjednati platnost svému děd,ickél:m práyu (§ ,126 ~ru~y odsta
v~c, nesp. říz.). Obě účastnice oduyodnujl. narok dedlcky p;edp:sem 
§ 1253 obč. zák., avšak každá mu dava j,my Sn;tysl. ':' dova zdur!,z,:uje, 
že vedle dědické smlouvy jest co do one ctvrtmy. ~akonno,: dedlc\~o~ 
(§ 757 obč. zák.) na polovici, kdežto Anna ll-ova jl tot~ prav? odrm !, 
poukazujíc na slova zákonodárcova, že ona ctvrtma, vol~a k ~onzovalll, 
»nepřipadne smluvnímu dědici«, nýbrž zákonným dedlcum . .vy~~a~ ten~o 
se však nezdá býti správným, uváží-li se, že v této posledm vele slo za
konodárci o to by zdůraznil, že, třebaže ~ědická smlouva jedna!a o ce
lém jmění obo~ manželů, přece jen její učmno~t je~t, ~bmezena, v:ta
hujíc se jen na ony tři čtvrtiny, kdežto ~o do zbyvaJ1~l ,ctvrtk:,; n~na~tu
puje plně a beze všeho pozůstalý manzel (nem-h zavet~), ny?rz d;=dl
cové zákonní. Nelze přehlédnouti, že při .vzn~ku t~hoto .zakon,neho pred
pisu neměl pozůstalý manžel bezvýhradne pravo dedlcke ze ~ákona, ]ako 
dnes po novele z roku 1916 a že skutečně dříve" byly-l~ deh, musIl,s~ 
spokojiti s požívacÍm právem, odtud jest 1 vy~veth!elny o~en, neU1cI~y 
doslov § 1253 obč. zák., který vš~k p~es to p,npou~h ,0jJravner:?st vy
kladu, že k oné čtvrtině jsou P?volan! VS!Ch~l z~konr~1 dedlcl, k!~n po~l~ 
případu a podle zákonných predpisl1 pnc~azeJ1,.v uv~hu, .tudlz: nem-l. 
ascendentů, ani descendentú a z postranmch pnb~z,nyeh. j;dma sestra, 
že povolání vdovy ze zákona se vztahUje k polovme one c~vrh?y., Zd~ 
se tedy dědický titul vdovin, pokud jde o tuto osmmu, (na nr,z ~I Clm lake 
nárok Anna B-ová) silnější a byla proto ~nna B-oya pOl1kazan!' ~a po~ 
řad práva. Rek u r sní s o u d napadene usnese~l po!"rdll. O u \ o d y. 
Správně poukázal první soud Annu B-.ovo~, jakozto z~stavllelovu ses.tru 
a zákonnou dědičku co do druhé polOVIce dvrtmy pozustalo,sh na,porad 
práva, neboť silnějším jest zajisté nárok vdov~ M.ane B-ove k.one P?lo
vici volné čtvrtinv a to vzhledem k § 757 obc. zak., a nepada na ~ahu 
to co rekurentka' ~e stížnosti uvádí, že se do dědického po~ílu manzelk] 
z~počte vše, co jí náleží ze jmění zůstavitele podle svatebmch, anebo de-
dických smluv, 

N e j vy Š š í s o ú d zr'uši~ usnesení obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by ji znovu prOjednal a rozhod1. 

D ů vod y: 

Jde o potvrzující usnes.ení r.ekursního so,:du, jemuž podle § 16 .ne~~; 
říz. jest odporovano pro zrejmy rozpor se za~onem a se spIsy. Nejvyssl 
soud shledává zřejmý rozpor se zákonem ve vykladu §§ 125 a 12,? nesp. 
říz. Zůstavitel zanechal dědickou smlouvu z 5. dubna 1891 a zemrel bez-

79 
Civilni rozhodnutí XIII. 



- čís. 11107-
1250 

dětek. pozůstalá manželka Marie B-ová přihlásila se k dědictví bezvý
minečně ze smlouvy dědické a s odvoláním na § 1'253 obč. zák. a § 777 
(správně 757) obč. zák. ze zákona ohledně jedné čtvrtiny pozůstalosti 
(tedy k jedné osmině). Sestra zůstavitelova přihlásila se k dědictví bez
výminečně k čisté, tedy plné čtvrtině pozůstalosti podle § 1253 obč. zák., 
vyhrazené zákonné posloupnosti, a prohlásila zároveň, že přijímá odkaz 
3.000 zl. r. m. jí bratrem v dědické smlouvě určený. Prvý soud po vý
slechu účastnic poukázal sestru zůstavitelovu Annu B-ovou jako zákon
nou dědičku s odporem proti dědické přihlášce vdovy Marie B-ové ze 
zákona k jedné osmině pozůstalosti na pořad práva. Rekursní soud na re
kurs Anny B-ové potvrdil usnesení prvého soudu. Podle § 125 nesp. říz., 
bylo-li podáno k téže pozůstalosti několik dědických přihlášek které si 
odporují, buďtež sice všechny přijaty, ale soud, vyslechna Ítčastníky, 
rozhodne, kdo z nich má proti druhému vystoupiti jako žalobce, a záro
veň určí lhůtu k žalobě. Kdo má býti poukázán, by podal žalobu o tom 
ustanovuje § 126 nesp. říz. Podle vylíčeného stavu věci nejde o ~dpor.u
jící si dědické přihlášky, protože obě přihlášky, vdovy i sestry zůstavi
telovy, týkající se čtvrtiny pozůstalosti podle § 1253 obč. zák., si vlastně 
neodporují, neboť podle §§ 125 a 126 nesp. říz. musily by si odporovati 
dědické tituly a dědické nároky z nich plynoucí (rozh. čís. 10.665 sb. 
n. s.), kdežto v souzeném případě poměr účastnic k zůstaviteli není 
sporný a obě účastnice jako zákonné dědičky odvolávají se také na usta
novení § 757 obč. zák. Přihlašuje-li se vdova s odvoláním na toto usta
novení §§ 1253 a 757 obč. zák. k dědictví k osmině pozůstalosti a sestra 
k plné čtvrtině pozůstalosti, není tu rozporu v dědických přihláškách 
nýbrž v přihlášce sestřině se jen předbíhá výsledku odvozovanému z vý: 
kladu ustanovení § 757 obč. zák., jež přikazuje, by bylo započteno do 
dědického podílu manželova, co mu náleží ze jmění manželova podle 
svatebních smluv nebo podle dědické smlouvy. Důsledkem toho žádá 
sestra přikázání celé čtvrtiny pozůstalosti, kdežto v přihlášce vdovině 
není o započ/ení zmínky. Není tu proto mezi dědickými přihláškami roz
poru, který bylo by nutno odkliditi sporem, nýbrž jde tu jen o výklad 
ustanovelll § 757 obč. zák., tedy o právní otázku, kterou rozhodnouti 
přís!uší}:~spornému soudci v~ pozůsialostním řízení. Odporuje zákonu, . 
~dyz n~zsl SOUdy, v tomt~ ~npa?u sestru; zůstavitelovu odkázaly na po
rad prava, nebo! bylo veCI pozustalostlllho soudu, by vysvět1iv zúčast
něným stranám zákonná ustanovení a vyloživ předpis § 757 obč. zák. 
s nimi pozůstalost projednal na základě přihlášek přijatých k soudu. 

čís. 11107. 

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.). 
»údajem« podle § 10 zákona jest nejen tvrzeni skutkových okol

ností, nýbrž i osobnl (subjektivní) názory a míněni. 

(Rozh. ze dne 20. října 1931, R I 1188/30.) 
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Václav V. měl zastoupení firmy Š. a sice pro obor elektrických mo
torů. Dne 5. června 1929 přišel k Václavu V-ovi žalovaný Václav M: 
s Karlem B-em a nabízel mu, by přenal zasto~pen~ motorů f~rmy, S. Ph 
tom žalovaný říkal, že S-ovy motory JSou lep~l nez ~otory s-ovych ~a
vodů že dříve také zastupoval Š-ovy závody, ze se vsak motory š-ovych 
závodů neosvědčily, že jich má několik yyř~zený~h a .že by te prodal za 
levnější cenu. Poněvadž se m~ motory s-ovyc~ zav.o;lu neosVed~lly, pr?to 
prý se od nich Odp?uta1. Da.le vypravov~l, ze ve!sma motor';! Š-ovych 
závodů jím prodanych Je vyrazen~ pro .spatnou J.ak~~t.. Nablze~ pr~to 
Václavu V-ovi, by přijal zasto~pem S-ovych.motoru, clmz, rozumel Vac
lav V. elektromotory firmy S. Zalobou,o mz tu Jde,. doma~ala se .hrr:',a 
Š. na žalovaném Václavu M-OVI, by byl uznan povmnym zdrzel! s~ ud~),:, 
že elektromotory firmy S. jsou lepší než elektrol1}o!ory st:an'y ~aluJH;t, 
že elektromotory »Š.« prodané v okolí J se neosvedclly a ze Je pc~ vet: 
šina vyřazena z provozU následkem výrobních vad těchto m.otoru" ]akoz 
i že jest povinen zdržeti se rozšiřování takových údajů a že Jest dale po; 
vinen na své útraty uveřejniti odvolání v časopise H. Pro ce s ni 
s o udp r v é sto I i c e uznal podle žal?by. D ů v ?d i',: 'pokud, se 
především týče námitky žalo~an.é strany, z~ s~ p~ohlase!ll zalovaneho 
stalo k Václavu V-ovi proto, ze slo o jeho zlskam Jako, ~astupce, ~lkohv 
o prodej motorů konsumentům, a že tedy ne~ze v souzen~m pr:p~de mlu
viti o jednání za účelem soutěže, Jest tato nan::tka neoduvodnena? neboi 
jednání za účelem soutěže ve sm~slu ú~ona .c}s. III z ;; I ?27 Jest eo
jímati pokud možno široce a za Jednam za. uce~em. souteze Jes~ povazo
vati nejen přemlouvání přímých konsument?, nybrz I .~~a!1U ZIS~~l! do
savadního zástupce jedné firmy pro firmu ]lnou, soute~lcl; S0u.te;ltele~ 
jest podle § 46 cit. zák. rozuměti každé~o podmka~ele, !~nz 'nahl ZbOZI 
téhož nebo podobného druhu a, poněvadz v souzen~m pnpade slo o elek
tromotory vyráběné různými fÚ'mamiJ nem~že. býl! p,oc~ybnosll. o !om, 
že žalovaný jednal za účelem souteže. Udaje, ktere zalovany uClml 
k Václavu V-ovi jsou zřejmě způsobilé poškoditi podnik žalující firmy, 
neboť žalovaný ~luvi1 q tom, že se motory neosvědčily, .že se pr?to od 
nich odpoutal a že většina jich jest vyřazena pro spatnou Jakost. 
O tomto svém tvrzení žalovaný důkaz pravdy vůbec nenab!dl, ~. ok?!
nost, že snad motory, které prod.á,:,á. }alující str~na, ,spotrebu]l VIC~ 
proudu než motory firmy S., nem Jeste znamkou s~atne J~kosh mo~oru 
žalující strariou dodávaných, nehledíc ani k to.mu, ze ~em ]lst?, v cem 
byla příčina velké spotř~by prQu~u. Okolnost, ze ~na? .zalovany k y-OVI 
mluvil jen o motorech firmy S., Jest pro posouzem vecI nerozhodna, ne
boť j de hlavně ° to, kterých motorů se výroky ~alovaného tý~al~. ) eSI 
tudíž ve zjištěných. výrocích žalovaného skutkova povaha zlehcovam ~o
dle § 10 zák. o nekal. sout., a, poněvadž důk~z ,Pravdy ~ebyl am na~ld: 
nut, bylo žalobě vyhověti potud, že žalova';ly Jest povmen se. zdrzelr 
výroků, jež jsou uvedeny v rozsu?ečném vyroku. O ~ vol a c 1 ~ O? d 
napadený rozsudek potvrdil. D u vod y: Co do vytky nt;s~ravn~ho 
právního posouzení věci jest ov.šem pra~da, že z~kon nevy~ucuJe pra~o 
volné kritiky, pokud se pohybUje v mezlch ,d~brych mraVU hosp~da~
ského života a nemá za podklad klamná udam, tedy, pokud Jest vecna. 
Ale toho právě v souzeném případě není, ano není prokázáno, že se mo-

79' 
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tory žalobkyně neosvědčily a že musely proto' býti většinou z provoLU 
v~řazeny následk~m vý~obních vad. Tato kritika se s pravdou nesrov
n~val~. ~ byl~ zpu~oblia o~lamat! <; zjednat! neprávem přednost výrob
kum ]Inym )?red vyrobk~ za!?~kyne, protože byla v rozporu s dobrými 
m~a~y souteze. Pravem zalu]1cl ~trana klade váhu na to, že nejen nevy
l~cuJe skutkovou 120vahu § 10 zak. o. nek .. soutěži okolnost, že šlo o styk 
vyrob ce se sprostredkovatelem, lllkohv vyrobce se spotřebitelem, nýbrž 
okolnost tato může míti pro poškozeného soutěžitele tím těžší následky 
čím spíše nedovolenou soutěžnou činností získaný agent může získání~ 
řady nových odběratelů tyto odlákati poškozovanému soutěžiteli. Proto 
soud prvé stolice uznav, že tímto všeobecným zlehčováním výrobků ža
lobkyně byla založena skutková povaha činnosti zakázané § 10 cit zá
kona, posoudil věc po stránce právní správně. 

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

Důvody: 

Dovolání napadá odvolací rozsudek jen potud, pokud se vztahuje též 
k výroku žalovaného, že elektromotory firmy S. jsou lepší než elektro
motory firmy š. Ne~ nemá p~av~.u. Odvolací soud ovšem praví, že »jen« 
ony vyroky zalovaneho zaklada]I skutkovou povahu zlehčování zboží a 
p'0'11!~~ podni~u žalob~yně a jsou proto pro rozhodnutí sporu závažné, 
Jlmlz .z~?vany. tvr~I!,.ze .~e el~ktrom.otory žalobkyní v okolí ]. prodané 
neosvedcliy a ze vetsma Jich jest vyrazena z provozu následkem výrob
ních ~ad těchto motorů. Ale k těmto skutečnostem poukazuje odvolací 
soud Jen jako k protikladu skutečností, jichž se odvolatel dotkl v odvo
lání, I. j. toho, že skutečně při zkoušce motory S. vykazovaly menší soo
třebu, že někteří rolníci žádali ua žalovaném výměnu motorů Š-ových za 
motory S. a že žalovaný z toho důvodu má motory Š. lacino na prodej. 
Nepoukazuje k nim však v souvislosli s dovolatelovými prohlášeními, že 
elektromotory firmy S. jsou lepší než elektromotry firmy Š. Zabývati se 
zvláště a výslovně i s těmito, neměl odvolací soud příčiny, protože ža
lovaný v odvolání nekladl na tuto část rozsudkového výroku zvláštní dů
raz a neprovedl odvolání podrobněji ve směru, jímž se nese dovolání. 
Padají proto právní vývody, že skutkový základ zjištěný v odvolacím 
rozsudku neopodstatňuje plně jeho odsuzující výrok. Stejně neobstojí 
ona část dovolatelových výkladů, podle nichž prohlášení žalovaného 
že elektromotory firmy S. jsou lepší než elektromotory firmy Š. vůbe~ 
nejsou údajem podle § 10 zák. o nekalé soutěži, nýbrž jen hod~otícím 
úsudkem, jenž ve svém povšechném rázu není úsudkem o jakosti zboží 
a vymyká se jakékoli zákonné úpravě. Zákon poukazuje v § 10 pojed
návajícím o zlehčování u slova "údaje« citací § 2 odsl. (2) - ~ nekalé 
reklamě - k vymezení jeho pojmu v tomto posléze řečeném místě zá
kona. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zák. o nek. sou!. (tisk 
čís. 255 posl. sněmovna N. S. R. Č. 1926) praví ve vývodech k § 2, že 
osnova používá všeobecného výrazu údaj, chtějíc tím naznačiti, že ne-
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musí jíti jen o sdělování určitých skute~n?stí, nýbrž i o p!ojev s~b
jektivního mínění. Není!' mezi oběma temlto. zpusobr myslenk?ve~o 
vyjadřování pro obor nekalé soutěže podstatneho rozdllu. Dovolava]1c 
se těchto vývodů, hájí také přev~žn~ většin~ komentá!~rů čsl. zákon~ 
o nek. soul. právem stanovisko, ze udaJem Jest rozumetJ r:eJ~n. tvrzen; 
skutkových okolností sdělení co se stalo, nebo co jest, nybrz I OSOblll 
(subjektivní) názory' a míně~í, hodnotíci úsudky,}akže jest ~odpo~ědnt 
podle § 10 (27) zá~ .. o nek. sout.,~ jS01;1-lipap!neny I ostatlll.,:alezrtostJ 
jejich skutkového"d~Je -:- I soutezltel, )enz ~veho. spolusout~zrtele. po
haní znehodnocuJlclm usudkem, Na zavadnem razu souzeneho vyroku 
nemění nic jeho povšechnosl. Nelze přehlížeti těsno~, sou~islost pozasta
veného výroku, že elektromotory, flfm~ S. JSou leP,SI nez ele~tr?1,l1?tory 
firmy Š. s ostatními dovolatelovymi vyroky, k mmz se dovolam JIZ ne
vztahuje~ Ze souvislosti té jde jasně na jevo, že žalovanému nešlo jen 
o povšechný úsudek zařazující různé výrobky do určitých stu'pni~,. ntbr~ 
o srovnání dvou soutěžících výrobků, pokud se tkne POdlllku, pn nemz 
určité - prý nevýhod~é -, vla~tnos!i jedno,ho ~ ?-ich ,byly. mu vytýkán~ 
na újmu v zájmu drnheho. Udale ty jSO~ Zpuso?:le, 'p.~skodltJ tento dru~~ 
podnik a mohou proto pokud zalovany nedokaze Jejich pravdivost, býti 
zlehčováním podle § '10. Že se jim nedostávalo ostatních náležitostí 
skntkového děje, dovolání nevytýká a nejde ani jinak ze spisů najevo. 

čís. 11108. 

u jed n á n í o výhradné platností písemné dohody jest právně do
volené i za platnosti třetí dílčí novely k občanskému zákonníku. Pokud 
doložka v objednacim Hstku, že )}neplatí ústní ujednáni, která nejsou 
na objednacím lístku poznamenána«, není na závadu tomu, by nebyla 
ústně ujednána podmínka smlonvy. 

(Rozh. ze dne 20. řijna 1931, Rv I 1270/30.) 

Žaloba o zaplacení kupní ceny za automatickou rychlováhu byla za
mítnuta s o u d y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m 
z těchto 

d Ů vod ů: 

Jde o to zda jest přípustné, bv strany, ujednávajíce písemnou 
smlouvu ujednalv, že jest neplatné {,stní ujednání, na němž se dohodly 
vedle pí~emné smlonvv. Takovéto ujednání o výhradné platnosti písemné 
dohody jest právně dovoleno přes 'to, že § 887 obč. zák. o vyloučení 
ústních úmluv při písemném' zřízení smlouvy byl ~ 95 třetí dílčí novely 
k obč. zák. zrušen. V objednacím lístku, o nějž jde, předtištěna jest sice 
doložka, že neplatí "ústní ujednání, která nejsou na objednacím líst~u 
poznamenána« a žalovaný objednací lístek pl1depsal, avšak v souze?-em 
případě bylo zjištěno, že žalovaný - muž slabšího rozumu a napily -
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uzavíral smlouvu a podepsal objednávku, kterou nejprve nechtěl učiniti 
jen pod podmínkou, že jeho manželka bude s objednávkou souhlasiti' 
a že. mu z~s(upc~.žalující stra?y P!ohlá~ili, že mu váhu nebudou posílati: 
kdyz. manzelka Jl, ne~ude chht~. Ze d~slo mezi stranami k ujednání, že 
nema plahtI tato ustne uJednana podmlllka, nebylo žalobkyní ani tvrzeno 
neřku-li prokázáno. Za tohoto zjištěného skutkového děje příčilo by 
se zásadám poctivosti a víry v právním a v obchodním styku kdyby 
žalovaný, je:n~~ se slibovalo splnění t~to ústně ~jednané podmínky, 
byl v teto duvere zklaman a kdyby Se melo protI nemu uplatniti usta
novení objednacího lístku o neplatnosti ústních úmluv, kteréž ustano
v~ní vůbec neujednal a .druh~u je~nající stranou na ně nebyl upozorněn, 
acko~ly to. v tomto pnpade vyzadov~.1a poctivost obchodního styku. 
Taktez vyz~dova~a poctl,VOSt obchodmho s!yk:" by ;,ástupci žalující 
fl~my podm!n}m zalo~anym. vyhr,azenou, tohz, ze manzelka jeho objed
navku schvall, do obJednaC1ho hstku vepsali což se rovněž néstalo 
ačkoli se mělo státi, tím spíše, ani zástupci ž~lované strany žalovaném~ 
výslovně dle zjištění nižších stolic prohlásili jak uvedeno, že bude této 
podmínky db~no. ~~lující nemůže míti pros.pěch z toho, Že se zástupci 
nezachovah, Jak meh, Jsouce k tomu povlllm i proti ní jako své zmoc· 
nitelce. 

čís. 11109. 

Vklad vnuceného zástavního práva nelze povoliti v pořadí poznámky 
i když bylo k žádosti připojeno usnesení o poznámce pořadí. Nepodání~ 
opravného prostředku proti usnesení o vkladu zástavního práva, na
stává sice formální právní moc zápisu, jež však nezakládá jeho mate
rleln! platnost a nebrání právu věřitelů vznésti odpor proti onomu zá
pisu při rozvrhu nejvyššího podáni. 

Není závady, by k zástavnímu právu, k němuž při rozvrhu nejvyš
šího podání nebylo lze přihllžeti v přihlášeném poznamenaném pořadí, 
ježto ho bylo nabyto exekucí, nebylo exekučním soudem přihlíženo 
v pořadí běžném. 

(Rozh. ze dne 20. října 1931, R II 297-299/31.) 

Do usnesení rozvrhujícího nejvyšší podání za exekučně prodanou ne
movitost podala rekurs 1. živnostenská záložna v U, proto že jí nebyla 
přikázána pohledávka v poznamenaném pořadí, v němŽ si vydohyla 
exekuční zástavní právo, 2. vymáhající věřitelka firma R. a 3. vymáha
jící věřitelka firma P. proto, že k částečné úhradě pohledávkv Františky 
M-ové přikázán byl v běžném pořadí položka C 12 zbytek" nejvyššího 
podání 3692 Kč 20 hal., ačkoliv pod pol. 12 vloženo jest pro onu po
hledávku právo zá~t!,v?í v poř~dí poznámky za,!,ýšlené zápŮjčky pod 
pol. 6 a ackohv v beznem porad 1 C 12 pro pohledavku Františky M-ové 
13.500 Kč právo zástavní vloženo není. Rek u r sní s o u d rekursům 
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nevyhověl. D ů vod y: Z usta;lOven[ § ,53 p.oku? se týč~ § 56 kn,ih. zá: 
kona plyne že v poznamenanem poradl muze byh zapsano Jen zastavm 
právo sml~vní, ar již na základě listiny vydané vlastníke~, ~emovlÍosh, 
nebo po případě na základě rozsudku t~to hstmu zastupuJ1Clho, .~Ie m
koliv zástavní právo exekuční. Zástavm pravo rekurentky, o nez l?e, 
a jež si na základě rozsudku z~ dne 24. ledna I ?31 v, po.znamen~n~m 
pořadí vydobyla, není zást~~mm. pr:;vem • s,mluvmm, nybr:: ~xekucmm, 
jak sama stěžovatelka ve ~hznos!l pnpoush. Na t~1!' nemem ;l1C. okol
nost rekurentkou tvrzená, ze dluzmce odevzdala stezovateke vy~er po
volující poznámku pořadí zamýšlené zápůjčky a že na zaklade tohot~ 
výměru a onoho rozsudku bylo vloženo pro její pohledávku ,zástav!" 
právo exekuční, neboť zapsané právo zástav. ní, zůs!ane r,řes to _ zastav!n~ 
právem exeknčním. Byl~ proto toto exekucm pravo zastaV?l v porad 1 
poznámky zapsáno nepravem a bylo povmnosh soudu prve stohce, Je
likož proti přikázání pohledávky v pořadí poznámky vznesen byl odpor 
(§ 213 ex. ř.), by zkoumal oprávněnost zápisu zástavního práva v po
žadovaném pořadí (§ 231 ex. ř.). Soud prvé stolice, shledav, a to podle 
toho co uvedeno správně že zápis zástavního práva rekurentky v po
zna~enaném pořadí neni po. právu, . právem P?hle.~ávku rekurentky 
v tomto pořadí nepřikázal (VIZ sh. neJv. soudu CIV. C1S. 4152, a .~941). 
Soud prvé stolice právem nepřikázal pohledávku hypotekarm vent~lk~ 
FrantiŠky M-ové, zajištěnou z~~tavním. ?ráve~ podyol. Ce 12 v yor~dl 
poznámky pol. C 6, jak ta!o ve~ltelk~ zad~la, lezto )d: o, zastavm p~avo 
soudcovské, nikoli smluvm, , a lehkoz proh pnka~anl teto P?hl:dav~y 
v pořadí poznámky byl podan odp~r (§ ,53 kmh. }a~ona); ~em .vsak du
vodu, by tato pohledávka nebyla pnkazan~ v.po;-adl heznem, lak ~yla 
zapsána to jest pod C 12. Jest sIce spravne, ze pod touto polo::ko,: 
C 12 vl~ženo bylo právo zástavní pro řečenou pohledávku v poradl 
poznámky, leč podle § 95 •. dr;:h~ odstayec, knih. ,zák. jest v~íti zřetel 
k tornu, že i když nelze pnhhzeh k vlozen.em~ prav!:, z~st~~n:mu v po
řadí poznámky, jest je považovati za vlozene v P?radl ~~znem, neboť 
i knihovní soud při správném postupu by byl, zamltnuv zadost o vklad 
práva zástavního v poznámce pořadí, musil povoliti vklad tohoto prava 
v pořadí běžném (§ 95 knih. zák.). , 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacím rekursům Živnostenske 
záložny v U., firmy R. a firmy P. 

Důvody: 

Živnostenská' záložna, z. s. s 1'. O. V U., hájí, názor, že jde o vk!a';; 
smluvního zástavního práva ve smyslu § 53 kn. ~ak. v. do~lovU. III. dllcl 
novely obč. zák. (§ 44) .. ano by!o v p'oznamenane~ P?r~dl vl~zeno,. vn!l
cené zástavní právo nejen na zaklade rozsudku, nybrz 1 na zaklade pn
loženého usnesení o poznámce pořadí, poněvadž prý vlastmc~ '.;~movl· 
tosli projevila odevzdavši výměr o poznámce pořadí zásta}ll1, ven~elce, 
vůli by bylo ~Ioženo zástavní právo v poznamenaném porad!. Naz?ru 
tom~ nelze přisvědčili, neboť, připojí-li žadatel ď vklad, vykonatelneho 
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zástavního práva v poznamenaném pořadí ono usnesení plní tím jen 
formální předpis § 56 odstavec první kn. zák., nepředkládá však listinu 
jíž je zapotřeb! podle § ,451 o?č. zák. a §§ 26, 27, 31, 32 kn. zák. k~ 
vkladu smhlvmho zastavluho prava. Právem proto nepřiznaly nižší soudy 
vykonatelpe pohledávce ,Zi,:nostenské zál~žny, z. s. s r. o. v U., zapsané 
P?d polozkou .. <:, 27,. pora~h p,ozn~men~~e pod pol. C 5. Třebaže nebyli 
vSlchm zadnejSl kmhovm ventele, kten podali proti žádanému pořadí 
odpor ve smyslu § 213 ex. ř., dotčeni, netýká se to Františky M'ové 
kt~rá, lépe řečeno nadzásta,~ní věřit~lka banka M., by byla bývala v po: 
lozc~ \ I? zkracena o tu cas~ ktera b~ byla b~v~la přikázána stěžující 
Sl ~alozne. Byla proto Franlrska M-ova k podam odporu oprávněna a 
take ho 'p09~la. ,N~lze stěž.ovatelce přisvědčiti ani v tom, že zadnější 
kmhovm ventele vubec nemohou odporovati předchozímu, knihovnímu 
po~adí, bylo-li. p;avoplatné již v době, kdy žádali o vklad zástavního 
prava. Nepodamm opravneho prostředku proti usnesení o vkladu zá
s~avní.ho práva 1.1ast~vá sice formální právní moc zápisu, tato nezakládá 
vs~~, jeho m~t~nelm ,platnost a nebrání právu věřitelů při rozvrhu nej
vy~slho pod~m, vznestl odpor protr onomu zápisu (srovnej rozhodnutí 
nejv. soudu c. 4152, 7941, 8388 a 9883 sb. n. s.). 

St~žovatelka fir,ma R. a firma \. zastává názor, že nelze podle usta
novem § 95 druhy odstavec kn. zak. povoliti vklad exekučního zástav
ního práva ani v běžném pořadí, bylo-li žádáno o vklad exekučního zá
stavmho pr~v,~ v poznamenaném pořadí ve smyslu § 53 kn. zák. v do
slovu III. dllcl novely k obč. zákonu (§ 44) nýbrž že takto vložené 
exekuční zástavní právo jest považovati vůb~c za ~evložené. Názoru 
tomu nelze přisvědčiti. Neboť není pochvby o tom že žádost tohoto 
zp~sobu. směřuje v prvé řadě k dOSažení vkladu ex~kučního zástavního 
pr~v~, vubec a teprve y .druhé řadě Se domáhá určitého pořadí. Lze proto 
obe, c~~tl.od sebe,oddehlr a ve, ~myslu § 95 druhý odstavec knih. zák. 
prve c,astr vyhoveti. a ~r~h.ou cast :,a!"ítnout~. To se nepříčí ani usta
n9ven.l. §, 96 kn; zák., je;;; )e~ pravI, z~ nesml býti povoleno více nebo 
neco jll1eho, nez strana zada (srovnej rozhodnutí čís. 4046 sb. n s) 
Rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 7947 sb. n. s. má jiný podklad Ta'~ 
šl? o vklad zástavního náhradního nároku v pořadí hypotekární pohle
d~vky podle ~ 222 čtvrtý o.dstav.ec ex. ř., která, již byla vymazána. Pod
mll1~0~ takovehot~ vkladu ,.lest jednak, by v čase rozdělení nejvyššího 
podanl.s:n;ul~anm .pohledavka ,na nemovitosti, jež má poskytnouti ná
hrad~, jest~ vazla, jedn~k, by navrh na vklad byl učiněn před skončením 
rozdelovac;ho roku, coz plyne z § 229 druhý odstavec ex. ř. Nejsou-li 
~to po~mll1k~ splněny, ,nemá zkrácený věřitel vůbec nárok na vklad 
zastavmho 'prava pro nahradní nárok ani v běžném pořadí a nemůže 
mí!i ani hmotný zájem na vkladu v pořadí běžném an mu sám zákon 
pra~o to, ~pírá. V souzen~m př!padě se má věc jin~k. Františce M-ové, 
ktera zaz~dala o vklad zas!~ymho práva pro vykonatelnou pohledávku 
na zaklade rozs~d~u z, 29. r1Jna 19~.o v poznar;;enaném pořadí pol. C 6 
a C 12, nezabranu]e zakon, by v pnpade nepnpustnosti žádanéM po
řadí ne~měla }á9~ti, o v,kla? ani v běžném pořadí a, nevyloučila-Ii v ž~
do~tr ,-:yslov~~ b!'Zne P?ra~l, nelze z toho usuzovati, že se mlčky (§ 863 
obc. zak.) bezneho poradl vzdala. Správně proto přiznaly nižší soudy 
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pohledávce Františky lV\-ové běžné pořadí C 12 a přikázaly nadzástavní 
věřitelce bance M. (pod C 22) zbytek nejvyššího podání 3.692 Kč 20 h. 

čís. 11110. 

Poživatel domu jest povinen zac.hovávati nařízení řádu o zachování 
čistoty ve městě (o čištění chodníku). 

(Rozh. ze dne 20. října 1931, Rv II 768/30.) 

Žalobkyně se poranila pádem na neposypaném chodníku před do
mem, jehož poživatelkou byla žalovaná. Žalobě o náhr,adu škody bylo 
obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno. O d vol a c I s o U d uvedl 
v otázce, o niž tu jde, v dli vod ech:, Nesprá~né pr~v~í poso~zení 
věci vytýká odvolatelka předem v tom smeru, ze Jest na je]1 strape ~o 
jejím názoru nedostatek pasivní legitimace, ana měla žalobkyne SVUj 
nárok uplatňovati proti majitelům domu, k nimž. žalovan~u ,ne!ze po
čítati. Odvolatelka přezírá, že jest mezi stranamI nesporne, ze Jest ?O
životní poživatelkou domu na niž se vztabují ustanovení § 509 a nasJ. 
obč. zák. zvláště pak ust~novení § 513 obč. zák., podle něhož jest po' 
vinna, by jako dobrý hospodář udrj'ovala služebnou v~c ve stavu, 
v němž ji převzala, a z výnosu opatrovala opravy, dopl?,ky a obn0'0" 
Podstata požívání spočívá právě v tom, že pOŽIvatel bere na se bre
mena na věci váznoucí a to nejen řádná, nýbrž i mimořádná a také 
veřejná, pokud jsou krytavýtě~kem, jakož i s?~~ro;nopr~vr;í, je~, v 9?bě 
zřízení požívání již trvala Z této podstaty pozlvam vyplyva tUdlZ pnmo 
povinnost žalované strany v souzeném případě místo majitele nemo,vl: 
tosti starati se o správné plnění nařízení čl. XV!. řádu o zachovam 
čistoty ve městě M. a jest její pasivní legitimaci v tomto sporu pova
žovati za opodstatněnou. 

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

Důvody: 

Soud odvolací neposoudil věc právně mylně, usoudiv, že dovolatelku 
jako poživatelku domu stihá povinnost zachovávati předpisy policej.ního 
řádu ze dne 1. září 1927 o čištění chodníků. Dovolatelka odkaZUje Se 
v té příčině na správné a se zákonem srovnalé důvody napadeného 
rozsudku k nimž se podotýká jen toto. Mínění dovolatelky, že poživatel 
má jen p~vinnost udržovati podstatu věci a že ho nestíhají jiné povin
nosti jest právně mylné; stanovíf § 512 obč. zák., že poživatel nese 
všechna břemena která na věci vázla v dohě, kdy bylo požívání povo
leno; že tím jest ;ozuměti i břemena a závazky soukromé) veřejnopráv~í! 
jest obecně uznáváno i právní naukou i právní praxí. Predplsy pol:cejnl 
o čištění chodníků, vydané v zájmu veřejné bezpečnosti, stanovl ve
řejnoprávní závaZky spojené s věcí samou. 
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čís. 11111. 

Navrženo-Ii povolení exekuce zabavením dlužníkova nároku na vy·· 
dání vkladní knížky, nelze zakázati poddlužníku, by s vkladní knížkou 
nenakládal a pohledávku z ní nevyplatil. 

Stalo-Ii se přece tak, jest i poddlužník oprávněn k rekursu, třebaže 
dlužník rekurs nepodal. 

(Rozh. ze dne 29. října 1931, R I 698;31.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci zabavením nároku na vy
dání vkladní knížky a zapověděl poddlužníku vydati vkladní knížku 
dlužníku "nebo pohledávku vyplqtiti nebo jinak tímto vkladem dispo
novati«. K rekursu poddlužníka změnil rek u r sní S o u d napadené 
usnesení potud, že se poddlužníku zapovídá jen vydání vkladní knížky 
povinnému a že tudíž odpadá věta "neb pohledávku vyplatiti neb jinak 
tímto vkladem disponovati«. D ů vod y: V projednávaném případě jde 
o exekuci na nárok podle § 325 ex. ř., který nárok má býti zabaven ve 
formě § 294 ex. ř. Ve smyslu §§ 294 až 298 ex. ř. nemůže nastati zása'h 
do práv poddlužníka a může proto poddlužníku býti jen zakázáno bv 
yklad~í knížku povinné~ntl nevydal. Zákaz však, pohledávku vypl~tili, 
Jest JIZ zabavemm same pohledavky a zákaz poddlužníku jinak tímto 
vkladem disponovati, může býti zásahem do jeho práv. ' -

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

D ú vod y: 

Dovolacímu rekurentu nelze přisvědčiti v tom, že zabavení nároku 
na vydání vkladní knížky jest v podstatě i zabavením pohledávky a že 
je ]Jroto odúvodněn zákaz poddlužníku, jak byl povolen, totiž, nenaklá
dali s pohledávkou a nevypláceti ji. Dovolací rekurent se snaží své sta
novisko obhájiti tím, že při zabavení cenných papírů podle § 296 ex. ř. 
nejde o zabavení movité věci, nýbrž o zabavení pohledávky, represen
tované cenným papírem, a že proto zákon připouští zabavení pohledávky 
z cenného papíru zabavením sama cenného papíru. Ale dovolací reku
rent přehlíží, že nejde o zabavení cenného papíru (vkladní knížky ani 
pohledávky. z ní), ~ýbrž jen o zabavení nároku na její vydání podle 
§ 325 ex. r. O dalslm postupu exekuce podle § 325 a dalších ex. ř. ne
třeba v tomto údobí řízení uvažovati. Stačí, že rekursní soud právem 
nepovolil na základě pouhého návrhu na zabavení nároku dlužníkova 
na vydání vkladní knížky proti poddlužníku také zákaz poddlužníkovi 
by knížkou nenakládal a pohledávku nevyplatil. Poddlužník byl podl~ 
§ 294 poslední odstavec ex. ř. k rekursu oprávněn, protože byl soudní 
zápovědí nenáležitě stížen (rozhodnutí čís. 5496 sb. n. s.), to i tehdy, 
když dlužník rekursu nepodal (rozh. čís. 3983 sb. n. s.). 
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čís. 11112. 

Svolil-Ii oprávněný ze služebnosti bytu k tomu, by místnosti k. uži: 
váni mu vyhražené a podléhající ochral!ě nájemc~ vl~stnik ne~n~vlt?sb 
pronajal, nemůže se domáhati na vla~tníku nemo~lt?sb .ode,,:zdam m~st
ností do užívání, platí-Ii dosud .p0dJ."l~~ .pro ~vam n~Jemmho pomeru, 
za nichž oprávněný svolil ke sjednam na]emmho pomeru. 

(Rozh. ze dne 29. října 1931, Rv I 1592/30.) 

Žalobkyně prodala roku 1921 žalovaní'm d?m ~odléhající ochraně 
nájemců vyhradivši si v něm právo bytu na dOZlVOh. Roku 1925 svo. 
lila žalobkyně, by žalovapí pr?naja~i byt jí, vyhražený., ~alobou, o mz 
tu jde, domáhala se žalobkyne na zalovanych ode.vzdam bytu. Pro: 
ce sní s o udp r v é s t o li c e uznal podle zal?by,. od. vol a c ~ 
s o u d žalobu pro tentokráte zamítl. D ú vod y: Tlm" z~, ;zalobkyn~ 
v roce 1925 svolila, by místnosti jí vy~ražen.é a po~leha ]lCI ochrane 
nájemcú, byly pronajaty, vzdala se v pomer~ k zalovanym na tak ~Iouh~ 
nároku na používání právě těchto místnosh, dokud bud~ tent~ naje~m 
poměr trvati a musela počítati s tí~, že ,l!ebu~e moc! mlstn~sll, ty ~r.lye 
požadovati zpět, dokud nebude zrusen najemm.pomer uZ~:'leny, s jejlt? 
svolením. Jest sice přisvědčiti prvému soudu, ze tento naJemm, ?om~r 
může býti rozvázán nejen výpovědí podle zákona n~ ochranu ~ajemcu; 
nýbrž i jiným zpúsob~!ll, n~ př. d'!.hodou .. l':! elze ys.ak nullll za}oyane 
k rozvázání tohoto naJemmho pomeru, najme, nem-1I tu, ba, nem-1I ~m 
tvrzen zákonem uznaný výpově~ní ,dúvod. Nesprá.Yt;Ý ,iest nazor prveh.o 
soudu, že otázku proveditelnosh naroku bylO. by resi1~ tep!'"ve ,v exe~uc
ním řízení. Odvolací soud má proto za to, ze pronajmul! ,mlstnosh se 
svolením žalobkyně zbavilo ji proti žaloy~ný"! nároku, do~~hall se ode
vzdání místností, pokud trvá ochrana na,]emcu, p.okud s~ tyce po~ud ~e
došlo dříve k iinému rozvázání nájemmho pomeru, a ze proto jest za
lobní nárok pro ten čas neodůvodněný. 

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

Důvody: 

Dovolání vytýká odvolacímu rozsudku jako rozpor s~ .spisy f§ 5()~ 
čís. 3 c. ř. s.) jeho závěr, že se žalobkyně svolením k ]Jr.onajmu}!lI~tt;osh, 
k nimž měla užívací právo, vzdala míroku.~a ~Iastm Jejich ,1;lZ1vapl pro 
dobu, dokud nájemci těchto místnosti POZ!V3jl ~c~rany ~aj,e"!cu neb,o 
dokud se nevzdají nájemních práv. Vpravde provadl dovolam t.emlto vy: 
vody jen dovolací dúvod právní mylnosti podle § 503 čís. ,4 c. r. S., take 
ieště mimo to výslovně pod tímto názvem prováděný. Po právní stránce 
má i dovolací soud napadený závěr za správný (§ 863 obč. zák.). Za
lobkyně svoHvši za platnosti zákona o ochraně nájemců k tomu, by 
vlastníci nemovitosti pronajaH místnosti jí k užívání ~yhraze~é~. musila 
si býti vědoma, že žalovaní za trvání cchrany nájemcu - at jlZ podle 

'", 
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zákona tehdy platného, nebo podle obdobny'ch zákonú p d"" h 
bud t b 

. d ' , . " oz elslc - ne-
, ou J o, ~ sl,e nany nalemilI pomer skončili jinak než tak že buď 

docasne platny zakon o ochraně nál'emcú to dovoll' n b ' ',. , . 
k t I, P dl "'t" d ' e o ze nalemmcl omu svo 1. o e zlls em o volacího soudu na' l'emcI' t h' h d 
lal" svol·t· I k ' , ,. 'h o o casu ne o -I } I <e S oncem nalemm o poměru. Že tu jest dú d k' 'd' 
pod!e za~ona n~ ochranu nájer~lI:íkú, nemúže právem tv:diti ar1~~~~b: 
~~~t~čuj7ci~d~ú~~d~m o~;~u;~~~I~~io~;;t~~df~~l~I:~~~ní žádostih bylo 

. nal~mmku, pohybují se v bludném kruhu neboť ma' ll' °mnoaz'nnoa t
OC rlan~ 

k vypov' ,. b'jj 'kl d ,,- s svo em .,em y za_ a em pl'O odsuzUjící rozsudek podle' lb' 'o'd . 
n~~~edll vyhověti k tO,mu ~čelu, aby" odsuzujícím výrok:~ °by~1 za dOSÍl, 
7a a ~r0.1.)ovolem vypovedi. NemohOU-li odle t h . , zl~, nan 
zal?v~m naJemní poměr skončiti, protože d~sud f t?' cOl~a~e dohceno, 
trvam, za lllchž žalobkyně k jeho sjednání svolifa a ~ pO.?llll y, prob Jeh? 
na lllch domáhati právem ab "" , .' eI?uze se zalo kyne 
sporné místnosti do vlast~íh: Jií:~~~lce tento nalemlll poměr, odevzdali 

čis. 11113. 

Směnečný zákon (ze dne 13 . 192 " 1928). . prosInce 7, CIS. 1 ř. zák. na rok 

. Byl:1i nll: směnce v době podpisu jen jeden směnečnik a ostatni 
f:a~e.~ byh n~po!ol? v~psáni. do adresy, nelze použiti § 6 (2) s~~
smě~J/ o zlalsovant smenky, Jež lze namltnouti proti každému majiteli 

Z toho, že osoby, neuvedené ve směn ' , d před podpisem směnečnika nelze' 't' ec~, a rcse, P?depsaly, směnku 
směnku podepsati jako 'ři'atelt! ~eo SO, e usuzovll:tt na ,to, ze chtěly 
jitele směnky), by doplnil ~~ěnku jejich ~~:iso~ocmly vystavce (ma-

(Rozh. ze dne 29. října 1931, Rv I 1812/31.) 

B tProNti sn:ě~ečnému l?latebnímu příkazu namítli žalovaní Erich N a 
er a -ova ze na smence když" d ľ b . 

lovaného A/nolda N-a a Ú b 10 {~~~ ~psal, yla jen adresa spoluža-
převedena na žalobkyni a že Idresy 'Eric~~ .\-/a ~ob~~rfdYN byl~ b~ěnka 
prve dodatečně připsány bez jich vědomí a s hl y ~ve y y te: 
s o udp r v é s t o I i c e bl'" ou asu. r o C e s n I 
nosti proti všem třem žalo~ao;,e~.a ~menecny 'platební příkaz v plat-
sudek potvrdil. y , o vol a c I s o u d napadený roz- . 

N' .. , 
Berty ~L~J s ;al a~ o ~ d vyhověl do ,volání žalovaných Ericha N-a a 
nich zruši! ~ vr~til ~~~ ~~~~~~fnl:k~:u~~ozsu?ekt lI?rvékho so~du ?hledn~ 
a rozhodnutí. plVe s o lce· novemu Jednam 

Dúvody: 

že ~ovol~ní Erich~ ~-a a BertvN-ové nelze upříti oprávnění Namítali 
smence, kdyz JI podepsali, byla jen adresa směnečník~ Atnold~ 
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N-a a že tomu tak bylo i v době, kdy směnka byla převedena na žalob
kyni, že adresy dalších dvou směnečníků tam nebyly a že teprve doda
tečně byly připsány bezprávně a bez vědomí a bez souhlasu dovolatelů. 
Je-li tomu tak, nelze použíti na tento případ ustanovení § 6 (2) srn. zá
kona, jenž předpokládá, že v době podpisu směnkv chyběla některá 
z podstatných náležitostí a teprve později byla doplněna, neboť, byla-li 
již na směnce adresa směnečníka Arnolda N-a, nelze říci, že chyběla 
podstatná náležitost směnečníka. Byla-li tudíž směnka dodatečně do
plněna adresami dovolatelů, jde o její zfalšování, což by dovolatelé 
mohli namítati oproti každému majiteli směnky, tudíž i proti žalobkyni. 
Jinak by se ovšem měla věc, kdyby se tak bylo stalo s jejich souhlasem. 
Avšak tento souhlas nelze vyvozovati již z toho, že dovolatelé podepsali 
směnku pod podpisem akceptanta ArnoldB. N-a, neboť z toho nelze 
o sobě s určitostí usuzovati na jejich úmysl, že chtěli směnku podepsati 
jako akceptanti a že mlčky zmocnili výstavce (majitele směnky) k tomu, 
by doplnili směnku jejich adresou. Žalobkyně ovšem tvrdila, že směnka 
byla vyplněna podle úmluvy výstavce směnky a akceptantú a později 
že nebylo do směnky ničeho vepsáno. Poněvadž se soudy nižších stolic, 
vycházejíce z mylného právního posouzení věci, nezabývaly s těmito 
rozhodnými okolnostmi a neprovedly o nich důkazy, zústalo řízení ku
sým a bvlo proto dovolání Ericha N-a a Berty N'ové vyhověti, jak se 
stalo (§ 510 c. ř. s.). 

čís. 11114. 

Rok k rozvrhu nejvyššího podáni za exekučně prodanou nemovitost 
lze naříditi i před úplným zapravením nejvyššího podáni. 

Osobní závazek přejímatele závodu podle § 171 zákona ze dne 
9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. nevylučuje věcné ručeni nemovitosti 
s!oužicí podniku, jen když nemovitost sloužila podniku ve smyslu § 265 
zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n. i za předchůdce. 

O odporu proti přikázáni nedoplatku pojišťovacích příspěvků v před
nostním pořadi, opírajlclm se o tvrzení, že podnik povinného nebyl pro
vozován na vydražené nemovitosti, a že tato nemovitost neručí věcně 
za nedoplatek předepsaný podle § 171 zákona ze dne 9. října 1924, 
čís. 221 sb. z. a n., rozhoduje soud, a to, je-Ii skutkový základ nesporný, 
při rozvrhovém roku, jinak ve sporu zahájeném na základě odporu. 

Byla-li však odporem' popřena pojišťovacl povinnost povinného a 
správnost předpisu pojišťovacích příspěvků vůbec nebo jemu, jest od
por ponkázati na pořad správnl. 

(Rozh. ze dne 29. října 1931, R II 169/31.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou strojnickou dílnu 
Norberta K-a, přikázal s o udp r v é s t o I i c e v přednostním pořadí 
úrazové pojišťovně dělnické pro Moravu a Slezsko v Brně k úplnému 
zaplacení pohledávky na pojistných příspěvcích za poslední dva roky 
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před dražbou nazpět 4.317 Kč 45 h a okresní nemocenske' p "SVt' v 
B v "V, h 1 d v v 0]1 ovne 

v rne na pnspevclc za e en az cerven 1930 včetně úroků z pr dl ' 
6~456v Kč 15 h;P~ihlá~ka v~kr~sní nemocenské pojišťovny v Brně, ~Ok~n~ 
prevysovala pnkazane pnspevky byla zamltnuta a odpol'y 'akc' , 

I v t' Z k d Vv ' lOve 
s~o ecn?s I ., p~ u smerovaly proti přihláškám úrazové pojišt'ovny 
delmcke a ?k~esn~ ~e;nocenské pojišťovny na dlužných příspěvcích, za 
dobu osm~~cÍ! meslcu do . dvou let před dražbou, byly odmítnuty a 
P'?kud ~merovaly proÍ! přrznaným přihláškám zmíněných ústavů ro-
]Isfo~~clc~ z důvodu, že P?vinný neprovozoval na vydražené nemovi
tosÍ! zadn~ podmk, byly odkazány na příslušné řízení správní. Do těchto 
:l.~t~novem rozvvrhoveh? ~~nesení s~ěž~v~li si ~krevsní nemocenská po
]Istovna : Brne pro~o, ze ]1 nebyla pnkazana cela prihlášená pohledávka 
41.1 ~~ Kc 05 h, ~na:r~er:" ab~.r?~vrho:é usnesení bYlo změněno tak,:že 
se s~ezoyat:1ce pnznava I dalsl cast její pohledávky 37.969 Kč 69 h 
~ porad I pr,ednostnjm. ~~vn;áhající vvě!it~lk!l! firma akciová společnost Z. ' 
jedna~ z d?vo~u, !e POJ1st ovnam re~ene castky byly přikázány v před
~ostmm por.,adl, ac. p0:Imk, p!,? v~!~ry byly.pojišt'ovací příspěvky vymě
re~y, nepatnl ?.?vIJ1nemU, dnvejslmu majiteli vydražené nemovitosti, 
a ze odpory stezovatelky byly odkázány na příslušné řízení správní. 
Rekurentka navrhovala změnu napadeného usnesení v tom smyslu že 
se zmjněné přihlášky. zamít~jí. ~o př,ípa,dě, by byly odpory odká;ány 
na ~orad pra,va, mkohv na, nzem spravm. Rek u r sní s o u d napa
dene usnesem potvrdIl. O u vod y: Pokud se týče rekursu okresní ne: 
mocenské vpojišt'ovny, přihlási!a tat? při rozvrhovém roku pohledávku 
41.ll~ Kc 05 h podle ~la!ebl1lho vym;ru ze dne 12. února 1930, před
kladaJ1c OpIS tohoto vymeru, v němz »na základě protokolu ze dne 
25. června 1928 a § 171 zák. čís. 221/24« předepsáno bylo povinnému 
a Marii K-ové rukou společnou za nedoplatek k 31. prosinci 1929 
3.195 Kč 85 h, "za různé« 1.500 Kč a za leden až včetně červen 1930 
částka exekučním soudem z rozvrhové hmoty přikázána. Exekuční 
s~udc~ ~epři~áz~l čás!ku,31.~15 Kč 85 h a 1.500 Kč plným právem, po' 
nevadz jedmy predlozeny prukaz, shora cit. opis platebního výměru ze 
dne 12. srpna 1930 neuvádí, kolik činily příspěvky v době do dne 31. pro, 
since 1929 v jednotlivých letech a měsících takže nelze zjistili které 
příspěvky nejsou starší tří let, a stejně ne~rčitá jest přihláška' co do 
1.500 Kč. Podle § 216 ex. ř. musí však věřitel nejpozději při rozvrhovém 
roku přesně přihláSiti své nároky a předložiti listiny k jich prokázání 
pod preklusí,v ž~ ji~ak bude přihlížen,o k jeho nárokům jen potud, pokud 
je lze be3'pecne ZjlSÍ!tl z pozemkove knihy a z exekučních spisů. To
muto pozadavku okresní nemocenská pojišfovna nevvhověla včas a 
soudce nebyl povinen, by ji při rozvrhovém roku přiřněl ke správné 
likvidaci nároků a k předložení dostačujících listin to tím méně ana 
věřitelka při rozv~ho~ém roku byla ~astoupena právním zástupcem. k re
kursu ~yl, slcev pn~ozen, j~dnoduchy O~lS platebního výměru bez data, 
obs~h;tjlcl potreb~a udam, ne~le~lc vsak k tomu, že tento opis neod
pov~~a ustanoven! § 216 ex. r., jest obsah tohoto sestavení v rekursu 
nepnpustnou novotou. Co do tvrzení rekurentky, že řízení jest kusé, 
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poněvadž v době rozvrhového roku nebyly ještě splněny dražební pod
mínky vydražitelem, stačí poukázati k § 209 prvý odstavec ex. ř., podle 
něhož rok k rozvrhu nejvyššího podání jest naříditi nejpozději po úplném 
zapravení nejvyššího podání, není však překážky proti ddvějšímu naří
zení tohoto roku. 

Pokud se týče rekursu akciové společnosti Z., jest především vy
tknouti, že právě otázka, zda podnik, pro který byly vyměřeny příspěvky 
sociálního pojištění a úrazového pojištění, patří neb patřil povinnému 
jako vlastníku nemovitosti dané do dražby, jest sporná. Při tom jest 
lhostejno, zda povinný ručí přímo podle § 171 zák. čís. 221/24 jako 
nástupce dřívějšího podnikatele, jelikož i na nástupce ve vlastnictví pod
niku a nemovitosti vztahuje se § 265 zák. čís. 76/27. Vyřízení odporů 
jest tedy závislé na zjištění sporných okolností skutkových, pročež podle 
§ 231 ex. ř. nemohl o nich rozhodnouti exekuční soud ihned v roz
vrhovém usnesení, nýbrž musel je odkázati, a to nikoliv na pořad práva, 
nýbrž na příslušné řízení správní, poněvadž se sporné skutečnosti ne
týkají otázky, zda pohledávky věřitelek požívají přednostního práva záv 
stavního, nýbrž otázky, zdali dávky byly předepsány povinnému jakožto 
vlastníku podniku na nemovitosti dražbou prodané. Jest tedy rozhod
nouti o základech platební povinnosti, o nichž nemohou rozhodovati 
řádné soudy, nýbrž jen povolané k tomu úřady správní. 

oN e j v y Š š í s o u d I. nevyhověl dovolacímu rekursu okresní ne
mocenské pojišťovny, ll. nevyhověl' dovolacímu rekursu akciové společ
nosti Z., pokud napadala: a) přisouzení nároků účtovaných úrazovou 
dělnickou pojišťovnou a okresní nemocenskou pojišťovnou; b) výrok 
soudu, odkazující odpor dovolací rekurentky na správní pořad, to však 
jen potud, pokud bylo v tomto odporu uplatněno, že dlužník nebyl k po
jištění povinen, III. vyhověl dovolacímu rekursu akciové společnosti Z., 
pokud v něm bylo vytýkáno, že byly její odpory proti přikázání pohle
dávek Úrazové dělnické pojišťovny a Okresní nemocenské pojišťovny 
i v tom směru odkázány na pořad správní, pokud jimi bylo uplatněno, 
že podnik povinného nebyl provozován na vydražené realitě, nebo po
vinnému nepatřil, a změnil napadené usnesení v tomto směru tak, že se 
odpory v té příčině poukazují na pořad práva. 

o ů vo dy: 

K I. K dovolacímu rekursu okresní nemocenské 
poj i š ť o v n y: Tato vytýká, že rekursní soud neodstranil vady roz
vrhového řízení, jež rekurentka uplatňovala z důvodu, že exekuční soud 
nařídil rozvrhový rok dříve, než bylo nejvyšší podání zapraveno a dra
žební podmínky splněny, že neobjasnil slyšením přítomných účastníh-ů, 
které nedoplatky jest přikázati v přednostním pořadí, a že nepřihlédl 
k tomu, že její pohledávka byla zajištěna v pozemkové knize, z níž jest 
její nárok na přednostní zákonné právo patrný. Výtka nevčasnosti nařív 

zení rozvrhového roku byla vyvrácena již správně rekursním soudem 



;1 

l~:I ; : 

- čís. 11114-
1264 

a ~ovolací }:ekU1:entka ~e ani n~sl!aží vyvrac~ti jeho názor. Ani výtka 
neuplnosh nzem, protoze exekucm soud neobjasnil dotazem přítomných 
o~ob, za ~terou ,do~u se příspěvky ~čtují a které nedoplatky požívají 
pre~nostmho. poradl, l!em opod;;tat~~na. ?odle § 2\0 ex. ř. je na vě. 
nlehch tam jmenovanych, by pnhlaslh naroky a předložili o nich do· 
kl",dy, pokud neplyn~ z poz.emkové knihy, z exekučních nebo zájemních 
SpISU, ze JSou po pravu. Zakon neukládá soudu by opatřoval doklady 
o trvání nároků těchto věřitelů a objasnil z úř~du pokud tito věřitelé 
mají, nárok ~a nejvyšší podání, nýbrž ukládá věřiteli, by sám své nároky 
dol~z!l; . Am z OpISU platebmho rozkazu, založeného ve sbírce listin 
nem zreJmo, za kterou dob~ byly ,pře~epsány, příspě~~y do 31. prosinc~ 
1929 a kolik z mch vypada na pnspevky Jez by pozlvaly přednostního 
zákonného zástavního práva. Rovněž deplyne z tohoto dokladu že 
1.500 ~č účtoyaných za "rúzné« jsou pohledávkou požívající zákon~ého 
zastavmho prava. Proto nebylo dovolacímu rekursu okresní nemocenské 
pojišťovny vyhověno. 

K II. a III. K dovolacímu rekursu akciové společ· 
n o s t I Z.: Tato se pokládá za stíženou 1. tím, že se rekursní soud 
nezabýval jejími námitkami, že exekuční soud měl přihlášky Okresní 
nemocenské pojišťovny a Úrazové dělnické pojišťovny zamítnouti z dů· 
vodu,. že. d,oklady tě,:,ito .věřitell(~m! pře~ložené neprokazovaly, že zá
konne nalezltosÍ1, potřebne pro zlskam prednostního zákonného zástav
ního práva, byly splněny, nýbrž že svědčily o opaku totiž o tom že 
dlužník,.~or,beTt' K. nebyl m~jitele~,pod,:iku, a 2. tír:" že její odpbry 
proÍ1 PTikazam pohledavek temto ventelkam byly poukázány na pořad 
spr~v':l, mkol! na poř~~,práya. t1ájí ná:o~', že k l'ešení odporu nebylo 
potrebl zavadeÍ1 sporne nzem a ze exekucm soud byl povolán sám řešiti 
sporné otázky, vzcházející z odporu. V onom směru dovolací rekurentce 
přisvědčiti nelze, v tomto jen částečně. Dovolací rekurentka vznesla proti 
řečeným pohledávkám odpor, a) že zástavní právo přísluší příspěvkům 
pojišťovacím i.en za ~s,:,náct měsíců, počítajíc zpět od příklepu, b) že 
nemovlÍost patnla dluzmku Norbertu K-ovi, který v ní žádný podnik ne
provozoval a ,tudíž nebyl}ovinen k pojištění. Prvý soud odkázal odpory, 
pokud se oplraly o to, ze pOVInny neprovozoval na nemovitosti žádný 
po?ni~, na sp~áv~í pořad, ale přihlédl k přihláškám pojišťovacích pří
speyku. proto~ zeyou pro soud rozho~né vykonatelné výkazy nedoplatků, 
t~~ze)e povllln.eho P??le mch povaz?vah za osobu zavázanou platiti 
pnspevky, t~ hm sl?!Se,. ana poh~edav~a, nemocenské pojišťovny jest 
na v~drazene nemovltosÍ1 kmhovne za]1stena. V rekursu uplatnila do
volacl re~u~entka, že pod,!ik nepatřil majit~lům nemovitosti, že doklady 
to neosvedcovaly proto, ze pry v platebmm rozkaze nemocenské po
jišťovny je~t uvedeno, že se příspěvky předpisují na základě protokolu 
ze dne ,25, ce,;,na 1928 a § 171 zá~ona čís .. 221/24, takže příspěvky ne
b~ly p!edepsapy N~rb~rtu K-ovl, Jako maJIteli nemovitosti, nýbrž na 
zaklade osobmho rucem. Rekllrslll soud setrval na přikázání a odkázal 
odpory, na P?řad sprá~ní ,proto, že o!ázka, zda podnik patřil nebo patří 
pOVlllpem.u, Jest ,sporna, ~: !~,!hosteJno, zda povinný ručí podle § 171 
CIt. zak. Jako nastup ce dnve]slho podnikatele, jelikož i na nástupce se 
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vztahuje § 265 zákona čís. 76í 1927 a odpor se netýče otázky, zda pří
spěvky požívají zákonného práva zástavního, nýbrž otázky, zda byly 
předepsány povinnému jako vlastníku podniku provozovaného na ne
movitosti, takže je potřebí rozhodnouti o základech platební povinnosti. 
Oovolatelka nemá pravdu v tom, že doklady jsoucí soudu po ruce nena
svědčovaly tomu, že podnik nepatřil povinnému jako majiteli nemovi
tosti. Podle přihlášky Úrazové dělnické pojišťovny byl dlužen Norbert 
K. z podniku výroby kovového zboží rukou společnou a nedílnou s Jin
dřichem K. příspěvky úrazové a tyto byly jim předepsány jako pod
nikatelúm. Z platebního rozkazu Okresní nemocenské pojišťovny plyne, 
že Norbertu K-ovi byly rukou společnou a nedílnou s jeho manželkou 
Marií K-ovou předepsány nemocenské příspěvky podle protokolu ze dne 
25. června 1928 a podle § 171 zákona čís. 221 z r. 1924, a to nedo
platek do 31. prosince 1929 v částce 31.915 Kč 85 h a pak příspěvky 
za rok 1930. Podle exekučních spisů jest povinný majitelem strojnické 
dílny a podle odhadního protokolu byla na nemovitosti zařízena dílna, 
jež podle uvedeného tam příslušenství sloužila ke zpracování kovů a 
zabírá se skladištěm a kolnami větší část zastavené plochy, jejíž malou 
část zabírá obytná budova s bytem s kancelářskými místnostmi. Podle 
knihovního výpisu byl povinný Norbert K. majitelem vydražené nemovi
tosti od 1. února 1928 na základě kupní smlouvy z 21. ledna 1928. 
Z těchto dokladů plyne, že povinný byl majitelem nemovit~sti o,d 
1. února 1928 a že na této nemovitosti byla dílna na zpracovam kovu, 
že povinnému byly předepsány úrazové příspěvky jako podnikateli živ
nosti pro zpracování kovů spolu s Jindřiche':l, K-e~ j~ko, sPOIUPO~lll
katelem, a posléze, že nedoplatek nemocenskycn pnspevku by~ 1'0\ I~
nému předepsán podle protokolu ze dne 25. června 1928 a take na za
kladě § 171 zákona ČÍs. 22lí1924. Podle tohoto zákoua (§§ 8, .163, 
169 170) platí příspěvky nemocenské zaměstnavatel. Spolupo~mkate; 
ruči za ně solidárně a manželka ručí osobně za příspěvky splatne v dobe 
společného pobytu s manželem. Pod,le § I? I rud n~?y"..atel závo,du za 
nedoplatek příspěvků svého pře,dchud<;e. Ur~~oye, pnspt;vky pl~tr po~
nikatel podle § II zákona o ura~ove~ P?jlstem, .. Z techto predpls~: 
z obsahu výkazů o nedoplatcích, predlozenych pOjlsťovnaml. a. ze SPI,U 
plyne že příspěvky úrazové byly předepsány No~bertu K,ov~ Ja~o pod
nikat~li živnosti na zpracování kovů provozovar:e na yydr~zene nemo
vitosti, a že příspěvky .. nemo-censké byly mu pre~ep?any jed!,~~ lako 
přejímateli závodu. jednak jako podnikateli. Osobm zavazek preJlma,tel~ 
závodu podle § dl zákona čís. 221/1924 nevylučuje nijak věcné ru~em 
nemovitosti sloužící podnik:" je'! když nemovItost .. ve smyslu § 26~ 
zákona čís, 76íl927 i za predchudce pOdlllku SIOuzlla. Pokud dovolaC1 
rekurentka popírá j~ště v dovolacím rekursu, že Norbert K. byl podm
kaielem po pÍ"Ípadě přejímatelem zá"..od~, byly pro ,op~~ doklady, ,ve 
spisech. Exekuční soud musil ?r?to pnhle~noutr ,k pn~laskam p'OJISto' 
ven a musil odpor, jímž byl poplran, vzmk zastavmhopr~va, plot?Ze pod
nik nebyl provozován na vydražene nemovltosÍl povmneh?, odka,zah na 
pořad práva. Pokud tedy vznesla stěžovatelka odpor z duvodu, ze p~~-

Civilm rozhodnutí XIII. 
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nik povinného nebyl provozován na nemovitosti, nebo že tato nemovitost 
neručí věcně za nedoplatek podle § 171 zák. čís. 221/1924 předepsaný 
popírá stěžovatelka vznik zástavního práva a nebyl pro vyřízení odpor~ 
příslušný úřad správní, nýbrž soud. V takovém případě jde jen o to, zda 
jsou splněny podmínky pro vznik zákonného zástavního práva podle 
§ 216 ex. ř. a § 265 zák. čís. 76/1927 po případě podle zákona čís. 221/ 
1924. ?tá::ku vzniku zá~on~ého zástav~ího práva řeší soud, a to, je-Ii 
~ku~kovy z~klad v nesporny, 'pn rozvrhov~m roku, jinak ve sporu zahá
Jenem na zaklade odporu. Jmak se mu vec, pokud odporem byla popřena 
p'~jišť ov~cí p,ovinnost ~ovinného a správnost předpisu příspěvků 1'0-
Jlsfovaclch vubec nebo Jemu. Odpor dovolací rekurentky není sice zcela 
ja.sný, ale, ježto .a~PO? podl~ dosl?yu jest vznesen i z ct"ůvodu, že povin
nemu nemely byli predepsany pnspevky, an neprovozoval podnik na 
nemovitosti, byla odporem popřena i správnost předpisu příspěvků 
i vzn,ik zákonnéh? z~stayního práva pro p~íspěvky. Proto v nižší soudy 
poukazaly na spravm porad odpory dovolacl rekurentky, ovsem správně 
Jen potud, pokud jimi byla popřena správnost příspěvkového předpisu 
Norbertu K-ovi, protože prý nebyl k pojištění povinen. O správnosti 
předpisu nemůže rozhodovati soud a je potřebí k rozřešení otázky správ
nosti ~ředp!su říze?í u úřad,u správního. Pokud však v odporu bylo 
uplatneno, zev podl!lk p~vmne~o !lebyl pro,,:ozován l!a nemovitosti, bylo 
odporem popreno Jen zákonne zastavm pravo a otazku vzniku zákon
n~ho zást~Vl!ího práva jest po~olán ř~šiti soud. V tomto směru tedy měly 
by tl poukazany odpory na porad pIava a bylo v tomto směru dovola
címu rekursu vyhověno. 

čís. 11115, 

Osmihodinná pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 
sb. z. a n.). 

Byl-Ii zaměstnanec za všechnu práci, již vykonal, odměněn podle 
počtu vyrobených kusů, nemá nárok na další zvláštui odměnu za to, že 
na zhotoveni kusů, podle jichž počtu byl odměňován, pracoval déle než 
osm hodin denně. . 

(Rozh. ze dne 29. října 1931, Rv II 549/30.) 

Žalobu, jíž se domáhal dělník na zamĚstnavateli zaplacení odměny 
za práci přes čas, o b a niž š í s o u d y zamítly. O d vol a c í s o u d 
uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Pokud se týká doby od 
I. ledna 1927 až do vystoupení žalobce ze služebního poměru u žalované 
do 9. října 1929, zjistil prvý soudce, že v té době byla zavedena u žalo~ 
yané .výr?ba na .základ~ pohyblivých pásů. Bylo vypočteno, že každý 
sny tar mel v osmlhodmne dobe pracovm zhotoviti buď LOOO levých buď 
I :000 p~rů ,pravý~h, po př,ípadě ,500 párů levých nebo 500 párů' pra
vych. Pn t~to praC1 byla, ukolova práce rozdělena ve stejném poměru 
a byly utvoreny skupmy ukolu, kohsala I mzda podle počtu vyrobených 
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párů celou, dílnou a. po_čet LOOO .pá:;I byl maximální _předpoklad. Dál~ 
zjistil prvy soudce, ze zalobce mel ucast ?a Zisku, ovsem n~byla to od 
měna pravidelná, nýbrž vyplácena byla Jen, pracov~la-h dlln~ se ~IS: 
kem Dále zjistil že žalobce pracoval I po zavedem pohybhvych pas,u 
někdy přes čas. Odvolatel vlastně toto zji~tění, prvého ~o,:du nel!ap~da, 
jen zahaleně napadá závěr prvého soudu, ze vyroba, zeJmena p'race sny
tařů po zavedení pohybl!vých 1?2SŮ ~y!a pr~d úkolovou. Je pry pravdaJ 
ze podle prvotních plánu nemeh pry snytan vyrobilI LB~O paru denn~ 
a, když se této výroby v osmihodinné době pracovní doclhlo" b~la pry 
dále neustále zvyšována. Ale, I kdyby tomu bylo tak, Jak tvrdl zaloboe, 
jest považovati práci šnytařů za práci úkolovou, p0!lěvadž p?d~e p~a
covního plánu převzali povinnost zhotov}li ~a ?fC1ty plat ,!fC\tý p.0c~! 
kusů nebyli placeni podle doby pracovm, nybrz podle kusu. !'Iezalezl 
na t~m, že podle pracovr;ího plánu ~ylo. rozpočt~no, ,že lze pra~l. vyk?
nati za osm hodin nebo! toto rozpodem bylo pnzpusobeno praC1 pru
měrného dělníka. Kdo byl obratnější, byl s prací hotov dříve, kedo byl 
méně obratný, pracoval i Rř,:s čas, ale za tntéž vykon~nou pr~ci ~yli od
měněni stejně. Konal tudlz zalobce po celol! doby sveho slu,zebmho po: 
méru u žalované jen práce úkolové. Pracov~l-li zalobc~ na ukol a. hyl-li 
podle toho placen, byl-li placen za je~notli~y zhotoyeny kus, mkolIv po
dle pracovní doby, nevztahuje se na ne?o l?redpI~ zak~na ~e dne 19: pro
since 1918 čís. 91 sb. z. a n.· podle nehoz Je prace pres cas zakazana a 
podle něhdž, zejména podle ~stanovení § 6 čís~ ~,mus! býti pr~ce 12řes 
čas zvlášť placena. Ustanovení zákona nevylucuJI moznos~ pra~e uko
lové a možnost odměůovati úkolovou práci podle kusu, uhrnne. Pra
cuje-li přes ča~, nepracuje dělník v zájm~ zaI?ě~tnavatel~, nýbrž ve 
vlastním zájmu, taková práce zákonem, nen} z~k~zana, l?0.nevadz zakon 
nebyl vyd~n v nepro~p'ěch. zaměstnancu~ nybrz Jen na Jejich obranu a 
proto zamestnanec muze d:~~on?va~1 s cas~m I ml?Jo pravlde~nou pra
covní dobu a pracovati tudlz I pres oas. Ovsem za ukolovou.pracl'v~on~
nou přes čas, nemůže žádat! zvláštní odměnu,. an Jest za l!1. o~"?enovan 
pod.1e kusů. Proto, třebaže zalobce pracoval pres cas, nemuze zadali za 
tuto práci přes čas zvláštní mzdu. 

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

Důvody: 

Po právní stránce byla věc" odvolacím soudem posouzena bez, práv
ního omylu. Na' podkla4ě zjištěných ,okolností ?dův?dni! ?d~olacI soud 
správně, že žalobce konal u žalova~e f~rmy prace ukoloye, ze byl pl~: 
cen za jednotlivé zhotovené kusy, nikolIv podle pr~covm doby, ~ ~tacI 
v té příčině odkázati dovola,tele n~ důvody n~p~deneho rozs:rdku, Jez ~e
byly vyvráceny dovolatelovyml vyvody. Byl-II zalobce za vsechnu l?raC\, 
jíž vykonal, odměněn podle počtu ~~robených kus~ (§ 1154 druhy od
stavec a § 1154 a) obě. zák.), nemuze z ustanovem § 6 odst. (3) a § 7 
ods!. (4) zákona ze dne 19. prosince 191B, čís. 91 sb. z',a n. vyvozovat: 
pro sebe ještě nárok na další zvláštní odměnu za t~, ze ~a zhotove?1 
kusů, podle jejichž počtu byl odměňován, pracoval dele, nez osm hodm 
denně. 
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čís. 11116. 

Ve sporu o běžné majetkové užitky (náhrada škod . o 
dtí~í) c!"kevního obročí (arcibiskupství) není finanční pr \ za tur°dclzene 
volana Je zastupovati. ' ° ura a po-

(Rozh. ze dne 29. října 1931, Rv II 550/30.) 

Žalobě olomouckého arcibiskupství o náhradu za d' 'd' 
z arcibisk k' hl' b I h v o clzene revo 
N

. ,~P,s yc esu
d 

y o vYv oveno s o u d Y vše c h tří s t o I i c 
. e J v Y s.s I m s o u e m z techto . , 

důvodů: 

§ 5~t:'~lá~í se v opírá výslovnv~ jen o ~ovolací dt\vod zmatečnosti podle 
1 . _. CIS.. c. r. s. a §, 477 v~IS. ~ c. r. s., vyvrcholujíc ve větě, že, ža-
uJe h - Jako v souzenem pnpade - arcibiskupstvIO musI' být· t 

Peno fin v o k t v o , I zas ou
v • anc~1 pro. ura ~~ou a ze nezaleží na tom, že jsou předmětem 
zaloby Jen uZltky z ohrocl. Dovolání J'est však na omylu Z . hOd' 
ve spoJ' o 'd dl' . . Je o vyvo u .. eU! s vyvo y o vo aClho SpiSU vyplývá že i odle názoru do 
lale!,: Jde sporjen o běžné t~žilky ~bročí. KdyŽ však lomu tak, jde pr;~ě 
0ynpad ~ 2 SIS; 9 druha veta sluz. instr. pro fin. prok, odle kteréhož 
p;edplsu ~I!tancnl pr.okuraturi" zastupuje církevní jmění a I? mění du h ,_ 
nich obrocl,. P?kt;d Jde . (o vpuvodní nadání jejich nebo) oj ne oruš~n~~l 
~~~~í~~o ~m~':lh mkoh vsak,. pokud při trvajících jižcírkví~ neb du
. tk o ( o roClC ~~stupovah (nebo vymáhati) jest běžné užitk,o ma-
je ove srov. rozh. CIS. 8986 st>. n. s.). J 

čis. 11117. 

Usnesení, jímž se pokuta, uložená dlužníku podle 'l 354 v 

hlašuje za propadlou, nepředpokládá pravomoc usnesení 00 cl" f., pro
volena exekuce k vynucenl jednáni podle §' 354 v' Jlmz byla poex. r. 

(Rozh. ze dne 30. října 1931, R I 550/31.) 

dne ~~á~~~~av)~~ga~\cí~oo;ěři~le ul.ož!l soud prvé stolice usnesením ze 
v ku'" uzn! u,. y neJdele do 26. ledna 1929 vyhotovil 

~Tk~n ha ~devz~l ]1 vymahajícímu věřiteli do vlastnictví a b"lo dluž-
po rozeno ze mu bude k návrhu y oh" oh . v,,, J 

kuta 2000 Kč'Dl v Ok v k v ma allCI o ventele uložena po-
l ; . . uznl smen u nevyhotovil nýbrž podal d 26 I d 

i~~~ ~~~g\~ ~0~í~r~1~~~~ e~f:ž~~~ ~~ku~~aJíg~~ět~e~ ~,::hl ctne
e 
3~~ 

uta k vystav.~ní ,směnky do 31. ledna 1929.' Žaloba o ana,;Uu nova 
kl(ekuc~, do J~jlhoz p:ávopl~tného rozhodnutí bvl povolenn~d~ťa~tnos: 
byUf~' p kla yr~voplatne kzamllnuta, načež vymáhající věřitel navrhl e1

e
y . o racovano v exe tlCL S o udp r v é s tol i ce poté návrh' vy_ 
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máhajícího věřitele ze dne 30. ledna 1929 zamítL Rek u r sní s o u d 
k rekursu vymáhajícího věřitele prohlásil pokutu 2.000 Kč uloženou 
dlužníku usnesením ze dne 25. ledna 1929 za propadlou. D ů vod y: 
Prvý soudce nemůže poukazovati k tomu, že návrh vymáhající strany 
ze dne 30. ledna 1929 jest předčasný z důvodu, že usnesení ze dne 2ó. 
ledna 1929 nebylo ještě právoplatné, neboť tímto usnesením odklad 
exekuce pro podání žaloby povolen nebyl, takže exekUce měla pravi
delný průběh, a, jelikož povinná strana do lhůty, do 26. ledna 1929, pří
kazu exekučního soudu, aby směnku vyhotovila a vymáhající straně 
odevzdala, nevyhověla, byl návrh vymáhající strany ze dne 30. ledna 
1929 na prohlášení pokuty za propadlou učiněn včas. Nevyřízený zatím 
návrh na prohlášení pokuty za propadlou nelze tedy jako předčasný nyní 
po zamítnutí žaloby na nepřípustnost exekuce zamítnouti, nýbrž jest mu 
v tom směru vyhověti, Že pokuta, jíž bylo pohroženo, prohlásiti se má 
za propadlou. 

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

Dúvody: 

Dovolací rekurs napadá rekursní usnesení jen proto, že rekursní soud 
prý neprávem prohlásil pokutn, uloženou povinnému podle § 354 ex. ř. 
usnesením z 25. ledna 1929, za propadlou, ač nsnesení to v době ná
vrhu z 30. ledna 1929 na prohlášení pokuty za propadlou nenabylo ještě 
právní moci. Podle názoru dovolací stížnosti předpokládá prý usnesení, 
jež prohlašuje pokutu za propadlou, právomoc usnesení, jímž byla po
volena exekuce k vynucení jednání podle § 354 ex. ř. Názor ten je mylný. 
Příčí se výslovnému ustanovení § 67 ex. ř., podle něhož soudní usne
sení v exekučním řízení mohou býti vykonána již dříve, než prošla re
kursní lhúta, leČ by tento zákon. něco jiného nařizoval a podle něhož 
i rekurs zastavuje výkon napadeného usnesení jen v případech v zákoně 
zvlášť uvedených. Pokud jde o povolení a o výkon exekucí podle §§ 353 
a násL ex. ř. a zejména o prohlášení pokut tam naznačených za pro
padlé, není zvláštních předpisů, jež by podle § 67 ex. ř. zastavovaly 
exekuční výkon. Platí proto i tu povšechná zásada vyslovená v § 67 ex. ř. 
Zda by snad bylo bývalo lze použíti ustanovení o odkládacím účinku 
rekursu podle § 524 druhý odstavec C. ř. s., jenž podle § 78 ex. ř. platí 
i v exekučním řízení (srov. rozhod. čís. 5961), pokud Se týče ustano
vení § 42 čís. 7 ex. ř., netřeba rozebírati, protože v té příčině povinný 
neučinil potřebné návrhy. 

čís. 11118. 

Bylo-Ii v dědické smlouvě snoubencú ustanoveno, že, pozůs!ane-li 
po předemřelém z nastávajících manželů potomstvo, nastoupí dě
dická posloupnost ze zákona, kdežto, kdyby zemřel jeden ze snoubencu 
bez potomstva, ustanovili se snoubenci navzájem za dědice veškerého 
svého jměni a mělo toto ustanovení za dědice býti co do tří čtvrtin 
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pozůstalosti dědickou smlouvou a co do čtvrt' ·tvrt' • 
vzájemnou závětí, - jest ustanovení děd' ck' e I c my pozustalosti 
(při zanechání potomstva) vykládati tak ;e ~=, ouvy v. 0l!0m ~řípadě 
zen ve volném opatření ° svém majetk ' .' y z ma~elu nem o~e
tomu nebrání zákon v §§ 762 a 765 u. na, prlpa~ ~I, 'pokud ovsem 
poříditi ° svém majetku závětí. obc. zak., najme ze Jest oprávněn. 

(Rozh. ze dne 30. října 1931, Rv I 1111/30.) 

Dne 16. února 1924 uzavřel Alois R se 
Z-ovou svatební smlouvu v níž bl" .SV?U snoubenkou Anežkou 
dědických právech smluvili se snoJ,:n~II~~ )lne ustano~eno: »0 svých 
smysl, že se pro případ úmrtí jednoh ' . o~s bR. a Anezka Z-ová v ten 
navzájem za dědice veškerého' • , o z mc ez potomstva ustanovují 
ohledně tří čtvrtin POztlstalos~re:I~~~u uSJ~~o~ení za dědice, jež jest 
čtvrtiny poztlstalosti -vzájemným testam t e ~ ou a ohledně .čtvrté 
přijímají. Poztlstane-li po předemřelé~n em, o ~ s.~0!1benC1 navzájem 
tomstvo, nastoupí dědická poslo t ~l nastavajlclch manželtl po-
1925 .~arodilo se Aloisu R.ovi a ~~~~ce PR. e, z;~okna·O Dne 19., dubna 
R. pondil dne 23. března 1926 novou ov~ .ec o !ga R-ova. Alois 
dědičku ustanovil Anežku R-OVOII kdPoOStledOllll vuh, v ~IŽ za, universální 

, , . "h ' ez o ze R-ove odka al rovnam JeJI o povinného podílu 22 000 KO o z . na vy-
D·ové jménem odkazu 3.000 Kč Úlohou c a .~ezl. ~alobkym Zdence 
Zdenka D-ová proti žalovaným A o Ii o, mz tu I de, domáhala se 
Uznáno právem, že se zjišťuje pro~fz~:l -ov~ a Olzoe R-ové, by bylo 
Olze R-ové, že poslední pořízení (dovětekrt~ym ~nezce R-ové a nezl. 
1926, pokud tímto pořízením" . olsa, -a ze dne 23. března 
nezl. žalobkyni Zdence D-ové n; Ó~~p~~ sn;n~ o~kazal ztlstavitel Alois R. 
1926, jest po právu že žalovane', A ok s R o !1roky ode dne 23. března 

. , nez a -ova a nezl 010- R ,. 
povInny to uznati a zaplatiti žalobkyni ruk I o . ba -ova JSou 
3.000 Kč. Pro c e sní s o udp , t 0ť- spo ~cnou a nerozdílnou 
vod y: Podle žalob tím ž rve s o I c e zalobl! zamítl. D tl
a Anežce R-ovým dlcko Ol ea se dn~ 19. dubnoa 1925 narodilo Aloisu 
smlouvy pozbyla tato smlou~a ~~~~a, lodle presného ~oslo~u dědické 
nost ze zákona. Při tom mohli oba I~! I o ~ ,nasto~pIla ~edlcka posloup· 

~~~~ ~~IH~rl~~t!i RŽ ci:e 0;3me::;; p~~~ee ,;§ s~~~3 m;1~~~4 n~btří~áakd 
posJední pořízení Aloisa R-a ;e dn na I 92,? Podle nazom soudu jest 
vzdací listina potud pokUd maj' b~23. bre~na 1926 neplatné a ode-

ČvzI~áekny džal?,:an~m, '~roti nezl. Žalob~y~~z~Ta;~á~ foal~b~ě~~~~d~r:é °dd,e: 
an esatv dedlcke smlouv z č" I uvo u, 

vech smluvili se b' y. a ma sovy: »0 svých dědických prá-
lého tohoto článk~n~\:cr'd~dl~~~ ~ot~ ustanože~í iptegrující částí ce
úmyslem stran zavázati se 100m ouvy. ~lIs~e byl? tedy pravým 
j~ko p~avidelně jest pravý~mú~~~~e~ros~a:~nne, d~c~e'podíly, ,stejn~ 
dedlcka práva byla již předem při sňatk o ~~~~' ~ JejIch vza]emna 
že v případě úmrtí jednoho z nich nast~nozuajldSeoednak' ,a by ~I byli. jisti, 

lC e pomery tak, jak 
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to odpovídá jejich vzájemné vůli. Zajisté taková dědická ustanovení ne
mají znamenati jen odvolatelnou závěť, pro kterýžto případ by nebylo 
přece zapotřebí této právní jistoty. Shora uvedené ustanovení zákonné 
a dědické posloupnosti v dědické smlouvě ze dne 16. února 1924 jest 
tedy ustanovením smluvním a nelze je jednostranně a na újmu druhé 
strany (§ 1254 obč. zák.) - vyjímajíc čtvrlý díl ryzí pozůstalosti 
.(§ 1253 obč. zák.) - změniti a jest proto poslední pořízení ze dne 
23. března 1926 Aloisa R-a, jemuž se snad později zželelo, že nez!. 
žalobkyně, dcera jeho sestry, jest dědickou smlouvou zkrácena, neplatné 
již proto, že se týká celé pozůstalosti a proti znění dědické smlouvy 
ustanovuje jiné dědice jiným dědickým podílem, O d vol a c í s o u d 
vyhověl částečně odvolání žalobkyně v rozsahu, nepřicházejícím zde 
v úvahu. 

Ne j vy Š š í s o u d k dovolání žalobkyně uznal podle žaloby, do
volání žalovaných poukázal na toto rozhodnutí. 

Dť\vody: 

Žalující strana opřela zažalovaný nárok, jehož plnění se domáhá 
na obou žalovaných jako na dědičkách přihlásivších se k pozůstalosti 
po Aloisu R-ovi z dědické smlouvy, po případě ze zákona, o nesporuý 
obsah poslední vůle zůstavitele Aloisa R-a ze dne 23. března 1926, 
podle níž jí odkázal nárok uplatňovaný žalobou. Žalované vznesly v ří
zení před první stolicí proti žalobnímu nároku námitku, že jest poslední 
pořízení, na něž se odvolává žalující strana, neplatné a bezúčinné vzhle
dem k dědické smlouvě uzavřené podle notárského spisu ze dne 16. 
února 1924 mezi snoubenci, mezi nynější prvou žalovanol1 a zůstavitelem, 
a obsahující v posledním odstavci ustanovení, že ,>v případě, pozůsta
ne-li po předemřelém z nastávajících manželů potomstvo, nastoupí dě
dická posloupnost podle zákona«. Jde proto ve sporu především o roz· 
řešení předurčující otázky, zda poslední vůle, z níž vyvozuje žalující 
strana žalobní nárok, jest platná či neplatná, kterážto otázka jest zase 
závislá na výkladu, jaký jest smysl onoho ustanovení dědické smlouvy, 
jehož se dovolávají žalované k odůvodnění námitky, že jest poslední 
vůle zůstavitelova neplatná. Aby se věci náležitě porozumělo, jest si 
ujasniti celý obsah odstavce X. notářského spisu, obsahujícího dohodu 
snoubenců o jejich dědických právech. V dohodě se rozlišují dva pří
pady, především ten, kdyby zemřel jeden ze snoubenctl bez potomstva, 
a pak, kdyby zemřel se zanecháním potomstva. V onom případě usta
novili se snoubenci navzájem za dědice veškerého svého jmění a mělo 
toto ustanovení za dědice býti ohledně tří čtvrtin pozůstalosti dědickou 
smlouvou a ohledně čtvrté čtvrtiny pozůstalosti vzájemnou závětí; ve 
druhém případě měla nastati dědická posloupnost ze zákona. Vykládá-Ii 
se toto ustanovení s hlediska § 914 obč, zák., lze mu rozuměti jen tak, 
že, zanechá-li předemřelý manžel potomstvo, vyloučily smluvní strany 
právní účinky í dědické smlouvy i vzájemné závěti, na nichž se jako na 
dědických titulech dohodly pro případ, že by tu nebylo potomstva a že 

~t 

~ I 
II , 
1 
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tím také neustanovily sebe za dědice ny'brž uznaly za'kon . dďdi k' . . d d"'" . . ' ne e c e pravo 1 escen encu I sve navzaJem. Smluvní strany pro]'eVl'1 t· t t . hl °l" . Y lm o us a-n?vem~ .sou ~snou. vu 1, ze nema mezi nimi v případě tom latiti 'ak 
dedlcky htul dedlcka smlouva a vzájemná závět' n'b •. ~k ]. () 
'I '1 • k I' . • , y rz Jen za on. Tlm 

V) s ov~ y ovsa srn uvm str~ny tak~, z~ v případě potomstva není žádn' 
z manzelu omezen ve volnem opatrem o svém majetku pro příp d / 
pokud tomu ovšem nebrání zákon v §§ 762 a 765 obč 'k Va hl srn dr 1, 
k tom bl' o t ·t I .• . za. z e em 

o . ~" Y .1 zus aVI. e .opravnen, ano potomstvo tu bylo, zříditi poslední 
:"III,. p~ UCl ml opatřem o svém majetku a jíž učinil odkaz ve ros ěch 
:aluJlcI.strany, nebot' ust~novení ?otářského spisu, jehož se dtvollvají 
~alovan~, mu v tom nebramlo. Tlm padla jediná námitka . iž vznesl 
falov~ne .proh platnostI p'oslední. vůle, o níž opřela žalující 'sirana zažZ 
ovany narok Nebyly-II ]lDak am po formální stránce vznesen námitk 

protI pl!'tn,ostI !ohoto pořízení, jest tím i předurčující otázka; zda 'eit 
posledm vule zustavltelova platná rozřešena ve prospěch žalu]'" t ] 
Jest prot • ti Id" .. ICI s rany . 
. I '" o p<;vazova pos e m ponzení, pokud jím odkázal zůstavitel 
za U]ICI strane odkaz, za platné proti žalovaným. . 

čís, 11119, 

I{ dolovým polím lze zříditi služebnost rubání uhli, 

(Rozh. ze dne 30. října 1931, Rv I 1214/30.) 

Žalobce d?máhal se na žalované firmě, by byla uznána ovinnou 
pOdepsatI. sm.ennou smI01Nu,. podle !Jíž by bylo lze vložiti pr! žalobce 
vlastn!cke pravo, k nem0.v,toslI a pro za~ovanou vlastnické právo k hnědo
uhhe}nemu .dolovemu p,oll. JOS~fl za soucasného vkladu služebnostj těžení 
u II pro zalobce k casII hnedouhelného dolového pole Ob .••. 
s o u. d y uznaly P9dle žaloby, o d vol a c í s o u d 'uvedl av ~;á~~el 
o r:IZ tu Jde, v •• d u,v o de c.ti: Není oprávněná výtka, že nelze zříditi 
sluzeb!10s~ I}a. tez~!1I, uhll. Z~)est tím r~zuměti služebnost záležející 
v opra~nem ::aIU]lcI stra!,y tezlh v oznacené prostoře uhlí obvyklým 
~ormckym zpusob~m,. nem pochybnosti. Jest ovšem pravda, že tuto slu
zebn?st ne.lze podra~11I pod t. zv. horní služebnost podle §§ 191 a 192 
hormh? zakona. ~vsak jde o ?Iužebnost podle občanského zákona její 
o~sah ]es!.obdobny obsahu sl~zebnosti uvedené příkladmo v § 477' obč. 
z!,k. pod ,CIS. 6, kde se za sluzebnost pozemkovou označuje právo kámen 
~amah, plsek kopat~ a vápno páliti. Ač se v § 477 obč. zák. uvádějí slu
zebnoslI P?zemkove, t. j. služebnosti zřízené ve prospěch určitého po
ze~ku, coz v ~ouzeném přípa.dě ujednáno nebylo, může obsah takové 
sluzebn?st~ tV?!ltl I obsah. sluzebnosti osobní (§ 479 obč. zák.). Není 
zakon.neRrek.a:k~, by sluzebnosti podle občanského zákona nevázly na 
d?love mm, lez Jest podl~ § 109 hor. zák. nemovitou věcí a předmětem 
zap.rs~ do .kn~h pozemkovych, může tedy býti předmětem práv, jež jsou 
~ozna k JlDym nemovItostem, .tedy • i sl~žebnosti. Proč by služebnost 
ulednaneho obsahu nemohla byl! predmetem knihovního zápisu, nelze 

- čís. 11119 -
1273 

seznati an § 9 knih. zák. výslovně stanoví, že do knih pozemkových 
mohou'býti zapsána věcná práva a služebnost jest věcným právem. Slu
žebnost osobní nevyžaduje, by důlní majetek stran spolu hraničil. Osta!ně 
tvrzení že horní majetek stran spolu nehraničí, nebylo předneseno pred 
souderr: prvé stolice a nemůže proto v řízení odvolacím na ně býti vzat 
zřetel (§ 482 c. ř. s.). Zřízení služebnosti není ani nemožné proto, že 
by to bylo obcházením zákazu dělení důlních měr podle §§ lIS a 116 
hor. zák. Podle těchto ustanovení Se zákaz týče dělení důlní míry v ten 
způsob, že by jednotlivé části připadly růz~ým .?sob~m d~ y'las~nictví. 
Toho tu není ježto vlastnictví k celé dolove mlre melo pre]IÍl len na 
žalovanou. Ž~ by služebnost nebyla možná pro neurčitost rozsahu opráv
nění, není správné. Předmět jest určen dostatečně a o rozsahu vykon~ 
oprávnění ze služebnosti není dosud spor a se zřetelem na ustanovem 
§ 484 obč. zák. o rozsahu služebnosti by bylo rozhodovati, až by spor 
takový vznikl. 

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

Důvody: 

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení věcí (§ 503 čís. 4 
c. ř. s.), spatřuje dovolatelka jen v tom, že odvolací soud uznává ža
lovanou právě tak, jako prvý soud, povinnou, by podepsala spornou 
směnnou smlouvu, ač prý smlouva ta odporuje zákon~, ježto ~e podl~ 
ní má vložiti pro žalovanou vlastnické právo na hnedouhelne dolove 
pole "J osefi«, zapsané ve vložce čís. 99 horní knihy za so~časného 
vkladu služebnosti těžení uhlí pro žalobce k části tohoto doloveho pole 
a zřízení takovéto služebnosti rubání uhlí není prý podle zákona pří
pustné. I když žalovaná nevznesla tuto námitku v prvé stolici, naopak 
uvedla že i báňské hejtmanství stranám doporučilo, by směnu pro
vedli ~e formě služebnosti, jest se s ní přes to v opravném řízení zabý: 
vati a právem proto se s ní obíral i odvolací soud, ježto, kdyby skutečne 
šlo o služebnost, jejíž zřízení zákon nepřipouští, domáhal by se žalobce 
na žalované již podle svého přednesu v prvé stolici podepsání smlouvy 
odporující zákonu, tedy smlouvy podle § 879 obě. zák. nicotné a ne
mohlo bv Mti vyhověno žalobní prosbě. Než dovolací soud nesdílí názor 
dovolatelky' že zřízení služebnosti rubání (těžení) uhlí v i'ásti dolo, 
vého pole které podle smlouvý směnné připadne žalované, ve prospěch 
žalobce, ~dporuk zákonu. Horní zákon sice nemluví o služebnosti _ru
bání uhlí nýbrž zná jen horní slUžebnosti uvedené v § 191 hor. zak., 
ale to ne~adí, ježto podle § 2 hor. zák., pokud horní zákon nic neusta
novuje platí i o věcech horních občanský zákon. Jest proto zkoumali: 
zda p~dle občanského zákona jest zřízení ujednané služebnosti rubám 
uhlí možné. Občanský zákon sice nezná tuto služebnost, ale z toho nelze 
usuzovati že zřízení takovéto služebnosti není přípustné, an výpočet 
služebno sll v občanském zákoně není výčetmý_ A tu správně poukazuje 
napadený rozsudek k tomu, že ujednaná, služebnost r~bár:í uhlí je.~t ob
dobného obsahu, jako služebnost uvedena v § 477 obc. zak. pod CIS. 6. 

~I 
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Třebaže nejde o služebnost k pozemku . de ř' o 
movité věci, ježto pro půjčené dolové :n!ry ~ ~~o Jendo I sl~zebnost k ne
hor. zák.) jsou podle § 109 hor zák n ' U!Z I o ova I?ole (§ 34 
§ 298 obč. zák. nemovitými věc~i k' em?vltym y!astmctvlm a pOdle 
zákon připouští zřízení služebnosti' tak~lmz, J~k )1z uvedeno, i horní 
občanského zákona k dolov'm " z':,nem za~ady, by se i podle 
obdobná služebnosti uveden~ v ~OI~~7 n:~n~la bSluz~bnost rnbání uhlí 
delnou služebnost k nemovité věci CIS. o §č. zak. Jde o nepravi~ 
p<.;dle § 9 knihovního zákona a čl. )0 u~ozu~u 479 obč. zák., k!erá 
metem zaplsu do horní knih N' . ~ak. ke kmh. zak. lest pred
žebnosti, který žalovaná pr~vz:~1 pro!o zavazek ke zřízení Sporné slu
§ 879 obč. zák. a nebrání mu ani ussmenno~ smlouvou, nicotný podle 
zachování horních zákonů ři r tan~ven~ § ,187 horu. zák., ježto za 
zOdp?vědný vlastník dolo!hoP ;o~~zu ~11~h~ustava proti, horním úřadům 
vodne podepsati smlouvu směnnou d' z Ira a se proto zalovaná bezdů-

, o]ec nanou meZI stranami. 

čís. 11120. 

Manžel nemá nárok na náhradu (§ 1327 b' . 
usmrcením manželky. o c. zak.) toho, co mu ušlo 

Nárok na náhradu nákladu na ok.... 
pomník učiněn, nestači že pozh~~~y~ hPrtdSII~SI, až k~y! byl výdaj na 
pomník. '" o a postavItI usmrcenému 

(Rozh. ze dne 30. října 1931, Rv 11311/30.) 

Žalobcova manželka byla usm .. o , 
lobou proti státu o náhradu šk drcena. pn sra~ce povozu s vlakem. Zá
cení měsíční renty I 000 Kč o y 1oma~al se zalobce kromě jiného pIa· 
cesní soud pr~é sto a.zap,:celll 10.000 Kč na pomník. Pro
O d vol a c í s o u d k ' I bll c e zalobu co do těchto nároků zamítl 

, za o covu odvolání nap d' d k" . avsak co do zaplacení 10 000 K' o a eny rozsu e potvrdil 
v tom!o .. sn;ěru není odůvodněna j~n ~~ ptmtnt ,~ doda!kem, že ža!ob~ 
na meslcm rentu ani nárok na 100000 ep o ra e. J? u v o,d y: Narok 
podle zákona čís. 27/1869 ř z p' dl rCI na pomn:k nelll odůvodněn 
sobeno tělesné poŠkození nebo u~mr~en~ 'I ,~Ohot5"hzakona, bylo-li způ
le,z~ice hnané parní silou, má se vžd c ove a. pn o~?u v dopravě že
nemm podnikatelstva neb osob jich' Y za, ~o: tť s~ pnhoda stala zavi
něni těchto osob má podnikatel~tvo z~:ouZlva . vykon,u provozu. Zavi
plne~lm, náhrady podle §§ 1325 až 13~~~,:1J J~ko sv: vlas,t!,í zavinění 
prave zakon sám nevymezu'e Podl "c',zak. POjem pnhody v do
~atury jest jí rozuměti ú2hylkU ~lr~vm dved~ a podle ustálené jud!
uchylku v SOuzeném případě šl J r a,vI ,elne ~o~ra~y. O takovou 
ním př~jezdu přes železniční t~~ť e:~it~1 ze ~elezmcm z.av,ory na ~iInič
sahujlclm na přejezd neuzavřeny ;ak' y ~n posunov~m vagonu, za
tře~uje důkazu, při pravidelné ddp~áv~ se,o cO~Jes~ ~becne známé ~ nepo
z duvodu zamýšleného postavení pomn oka s d: arok na rentu I nárok 
obč. zák., podle něhož vzejde-Ii z I u, sl?a a pod us~aH?vení § 1327 

, pOTanem smrt, musI by ti nahraženy 
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nejen všechny výdaje, nýbrž i pozůstalým, o jichž vyzlvu se měl 
usmrcený podle zákona starati, to, co jim ušlo. Podle toho nárok na 
náhradu výdajů na pomník byl by odůvodněn, předpokládá však, že 
výdaj teH oprávněného skutečně stihl, že výdaj byl učiněn. To se však 
dosud nestalo, žalobce sám udal, že pomník teprve hodlá postaviti. 
Proto žalobce nárok na náhradu dosud nemá. Ježto výdaj ten ještě vznik
nouti může, jest nárok ten neodůvodněný jen toho času a bylo proto 
v tomto směru rozsudek prvého soudu opraviti. Nárok na rentu však 
§ 1327 obč. zák. nelze odůvodniti, nehledíc ani k tomu, že vylíčení skut
kového podkladu v žalobě nepodává jasný obraz o tom, jak žalobce 
ustrojuje právní podklad tohoto nároku. Zalobce dovozuje, že mu ušel 
smrtí manželky »zisk«, jejž blíže neoznačuje, uváděje jen, že jest sám 
šedesátiletý, bývalý hokynář, bez majetku, manželka že byla jedinou 
živitelkou rodiny, šedesátiletá, zdravá, čilá, v obchodu zapracovaná, živ
nost zvelebovala a nejméně patnáct let s úspěchem mohla vésti. Žalobce 
neuvedl, čí živnost byla, čehož bylo potřebí, zda výnos živnosti ušel 
jemu jako majiteli živnosti, či má-li žalobce na mysli, že s manželkou 
ztratil živitelku. Nárok na náhradu "toho, co jim ušlo«, mají podle § 1327 
obč. zák. v nynějším doslovu III. novely k občanskému zákonníku po
zůstalí, o jichž výživu se měl usmrcený podle zákona starati. Jiné osoby 
nárok ten nemají. Za nynějšího nového doslovu není místo pro výklad 
rozšiřující, jak se při dřívějším doslovu před !ll. novelou vyskytoval 
v tom smyslu, že § 1327 obč. zák. stanovil jen rozsah náhrady, že však 
nechtěl stanoviti okruh osob oprávněných náhradu tu požadovati a že 
není tedy výjimečným ustanovením proti ustanovení § 1295 obč. zák., 
podle něhož náhradu škody požadovati může každý, jemuž škoda vznikla, 
nýbrž že stanoví jen specielní případ pro použití všeobecné zásady 
§ 1295 obč. zák. Nejednotnost judikatury před III. novelou, kdy tehdejší 
§ 1327 obč. zák. mluvil jen o vdově a o dětech usmrceného, ustanovení 
to však bylo obdobně rozšiřováno, vedla k plenárnímu rozhodnutí Ilej
vyššího soudu vídeňského ze dne 10. března 1909 Rv V 2494/8 (judikM 
čís. 189), podle něhož při usmrcení náhrada nepřísluší každému usmrce
ním nepřímo postiženému, nýbrž jen těm, jimž proti usmrcenému přísluší 
zákonný nárok na poskytování výživy. Tento názor byl také základem 
pro nynější doslov § 1327 obč. zák., jakž vyplývá ze zprávy komise 
panské sněmovny pro věci justiční (příl. 78 ke stenografickým protokolům 
panské sněmovny XXI.··sezeni z r. 1912). Jde tedy o to, zda žalobce 
měl zákonný nárok na výživu proti své zesnulé manželce. Tuto otázku 
jest zodpověděti. záporně. Vzájemné povinnosti manželů stanoví §§ 44 
a 90 obč. zák., zvláštní povinnosti manžela k manželce § 91 a zvláštní 
povinnosti manželky k manželu § 92 obč. zák. Kdežto v § 91 povinnost 
manžela k výživě manželky jest výslovně ustanovena, zákon povinnost 
takovou manželce k manželovi výslovně neukládá. Již z toho vyplývá, 
že zákon povinnost tu manželce neukládá a že nelze povinnost tu "do
voditi ani z předpisu § 44 obč. zák., podle něhož si manželskou smlou
vou manželé slibují vzájemnou pomoc, ani z ustanovení § 92 obč. zák., 
podle něhož manželka jest povinna manželi, seč jest, pomáhati v do-

p. " 
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mácnosti a ve výdělku, ačkoli někteří právničtí spisovatelé z nich i po
vinnost tu dovozují aspoÍÍ proti manželi v nouzi. Nelze přehlédnouti 
že by byl zajisté zákon povinnost tu rovněž výslovně manželce uložil: 
jak ji uložil v § 91 obč. zák manželi, kdyby ji byl chtěl stanoviti že 
~ša~ aut~ři ob.ča~ského zákona návrh, l;y ma~želka. byla povinna k' vý: 
Zlve manzela, Jenz bez vmy schudnul, vyslovne zamltli (Mayr: Soustava 
obč. zák. kniha 4, str. 35). 1 nejvyšší soud ve shora citovaném judikátu 
čís. 189, ač se výslovně nezabýval otázkou vyživovací povinnosti man
želky k manželi, vycházel z toho, že manželka tuto povinnost nemá 
jakž. vidno z toho, že v něm k označení osob po zákonu k výživě po~ 
vmnych cItuJe § § 91, 139, 154, 166, 167 a 171 obč. zák., ale tam nikde 
není uvedena manželka jako výživou povinná, ač mezi různícími se dří
vějšími rozhodnutími nejvyššího soudu, jež zavdala podnět k plenár
nímu rozhodnutí, byla dvě rozhodnutí, jež otázka nároku manžela na 
náhradu z usmrcení manželky řešila různě a tedy dávala podnět k tomu 
by nejvyšší soud mezi osoby povinné pojal citací §§ 44 a 92 obč. zák: 
i manželky, kdyby ji za povinnou k výživě považoval. Pro výklad této 
otázky jest přihlédnouti i k tomu, že v důvodové zprávě shora citované 
v místě týkajícím se jednání o nynějším doslovu § 1327 obč. zák. uvá
děny jsou výslovně osoby, jež mají zákonný nárok ná výživu vdova 
děti manželské i nemanželské, manželští rodičové a nemanželská matka' 
neuvádí se však manžel. Výpočet ten jest patrně výlučný. Neměl-li však 
žalobce zákonný nárok na výživu proti své manželce, nemá ani nárok 
na náhradu podle § 1327 obč. zák. a jeho nárok na placení renty není 
po zákonu odůvodněn. 

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

Dllvody: 

Soud dovolací nesdílí žalobcův názor, že mu přísluší měsíční renta 
1.000 Kč, poněvadž má na ni nárok z důvodu náhrady škody podl,; 
§ 1295. obč. zák žalobc~ přehlíží, že ani v žalobě ani za řízení v prvé 
stolICI, Jak soud odvolacl v napadeném rozsudku uvedl netvrdil skuteč
nosti tvořící podklad tohoto jeho nároku z důvodu § 1295 obč. zák. dále 
že nárok na náhradu renty požadované žalobcem jeví se podle zjištěnéh.; 
stavu věci nárokem na to, co žalobci úmrtím jeho manželky jako pozů
stalému ušlo a ohledně něhož v úvahu přichází jen předpis § 1327 ni
koli též předpis § 1295 obč. zák. (viz rozhodnutí čís. 9532 sb. n. s.).' Ža
lobce na odůvodnění nároku na ušlý zisk (rentu) 1.000 Kč měsíčně uvedl 
za řízení v prvé stolici, jak dovodil již soud odvolací v napadeném roz
sudku, že jeho manželka, jež při srážce vlaku se žalobcovým povozem 
byla u~n:rce~a, by~a. šedesátiletá, úplně ,zdr~vá, v obchodě zapracovaná, 
velmI clla a ze vydelavala podle poslednt danové lase ročních 24.000 Kč 
že při úplné tělesné a duševní svěžesti byla by mohla živnost vésti v ne: 
změněném rozsahu nejméně patnáct let a dalších deset let že by byla 
~o.hla ~ivnost vésti tím způsobem, že by ji řídila, k čemu by i v pokro
cllem veku (60 a 15 ~ 10 let) byla způsobilá při svých značných zkuše
nostech. Z tohoto prednesu vyvodil odvolací soud správný závěr, že 
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. k I 000 Kč žalobcem v žalobě vypočtený a podle. jeho tvrze?-í mu 
~~mrc~ním jeho manželky uch~zející ,uplatiíován jest Jako to, co ~alobci 
jako pozůstalému po jeho manzelce uslo (§ 1327 o~c. zak.~. NeOl p'roJo 
správné tvrzení, že tento ušlý zisk požadoval z ~uyodu ,~ahradJ. SK~) 
ve smyslu § 1295 obč. zák. To žalobce y dov,olanr nepnmo pnp~us,!, 
tvrdí že měl-li soud o povaze požadovaneho usleho ZIsku 1.000 Kc ,me
síčni po~hybnosti byl povinen dotazy na strany ve s,?-yslu § 182,c. r/. 

ovahu tohoto nárokU bezpečně zjistiti. K dotazům tem nebylo vsak u
~odU, an žalobce byl v řízení před prvou stolicí. zasto~I?~n ad':,okáte;1I a 
jeho přednes o povaze tohoto nároku byl jasny a. urclry, takze ? .Jeho 

ovaze jako nároku založeného na § 1327 obc. zak nemohlo by tl ,P0-
~hybnosti. Tvrzení žalobcovo, že živnost provozoval se. svou manzelKou 
společně a že provozovací kapitál byl jeho maI,etkem, )~ n~votou ~ do
volacím řízení nepřípustnou, neboť nic podobneho za nzenr v prve s!o
licí nebylo předneseno a dovolací soud nemůže proto k tomu,to Jeno 
tvrzení přihlížeti. Ostatně neshoduje s~ toto. do~olat~lovo tv:~enr s Jeho 
přednesem v prvé stolici, že je šede~a!tlety, byvaly hokynar, bez m~~ 
jelku a že jeho manželka byla jedinou zivltelkou rodlI1y. An zlsk 1.~OO KL 
měsíčně požadovaný žalobcem byl nárokem ve smyslu ~ .~?27. ?bc. ,;ak., 
měl by žalobce naň nárok jen, ~dyb~ byl osobou, o. JeJlz vyzlvu }eh~ 
manželka měla podle zákona pecovatl. :::,oud odvolacl uvedl a spora; ne 
odůvodnil, že žalobce, jako bývalý ma~žel usmrcen~ ~en~ takovo~' oso
bou. V tom směru stač! dovolatele odkaz!lÍ1 na vy~Í!z?e dUvody r~ap~~e: 
ného rozsudku jež poukazy dovolatelovyml na ruzna 10zhodnuÍl by\a 
lého nejvyššíh~ s~1!?U Vídeúsk.~ho nejsou vyvráceny. Poukaz 1Ia ~·0zho~: 
nutí tohoto nejvysslho soudu C1S. 386 a 9076 sb. n. s. nedopada, !J0ne 
vacÚ spočívají na jiném skutkovém stavu. Naprolt tomu poukazuje se 
dovolatel na rozhodnutí tohoto soudu uveřejněná pod čís. 9674 !l I ~452 
sb. n. s., v nichž v tomto případě podle názo.ru dovolatele sporna otazka 
řešena byla ve smyslu napadeného rozhodnutI. . ' 

Ohledně náhrady 10.000 Kč za náklady na pomník, k.terý ~alobce S\ie 
manželce chce postaviti shledává soud dovolati správnym nazor s.oud~ 
odvolacího z důvodů ~ napadeném rozsudku uvedeným pro zamlÍnuÍI 
tohoto žalobcova nároku pro tentokráte. 

čís. 11121. 

Oplocení železničního tělesa slouží k tomu, by ~ylo ~ránět;,? ~e
štěstím z provozu dráhy a k ochraně železničního telesa ~ zel~Zl11C~I~~ 
provOZl1 a má zabrániti tontl1, by se lidé a povozy nedostal! na zelezl11cl11 

těleso. 

. (Rozh. ze dne 30. tíjna 1931, Rv 1 1369/30.) 

Žalobce, jda za tmy po cestě podél žele~niční tratě, úítil se .do že
'ezničního příkonu a poranil se. Zalobm narak prolt draze ;,a n~hradt1 
Škody odůvodňo~al žalobc~ v podstatě tím, že trať nebyla radne opla-
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cena. Žaloba byla zamítnuta s o u d y vše ch tří s t o I i c, Ne j _ 
vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

. Je.st zji~tě."~, .že se ú_raz pi'!h?dil ~alobci večer za mlhy na vehejné 
oteclll c:ste, jez jest. od zelezlllclllho telesa ohraničena železným pl t 
z~saze?~m do ob~cnl cesty. Podle zjištění nižších soudů držel se ža101~ 
1';1 chuzI po ceste horního drátu v tomto plotu a když přišel ke slo k 
pred mostem, k~e byl drát více vyhnutý do vzduŠného prostoru nadu~ř~ 
kope~, ~padl na~led.kem tohoto '0'hnutí drátu do příkopu. Nižší soudy 
vychazejlce z pravl11ho nazoru ze oplocení toto Inu'z'e m'j" , ., 
ďť ,. " -, ' , . II jen vyznam, 

a} vel~jnosÍ1 vystrazne znamelll, by se nepřecházelo na pozemk dr'h 
a ~e draha nemá povinnost zříditi z_~bradlí pro bezpečnost chó~ců,a z~: 
Jmena n~ pr? to, _by ho, cho~cl pouzlvali v noci za tmy jako vodítka, 
u~naly? ze nar.ok zalob::,I, nelll duvodem po právu a že si žalobce úraz 
pr. Ivodll vlastmm zavmelllm, nespadnuv do příkopu l)roto z- h --.' 
t -l d 'h h b-I 'b - , e o ramcem 
t esa ra y c y e o ny rz proto - j'ak sa'm tvrdl' - d - I --

o. .' ~ , " - ze se rze pn 
chuzI dwtu (lana) oplocelll. Tento názor nižších soudů sdl 'I' . dl' 

d l" "t· t ' I I ovo aCI ~ou a ze Jej opn,l o us ar;ovelll § _41 želez. provoz. řádu čís. 1/5'2: 
~. z; a o usta::,ovelll _§. ID ~Ism. d) zelez. konces. zákona čís, 238/5'4i 
I, zak., z mc~z Jest zr~j5'1~, ze oplocení železničního tělesa slouží k tomu~ 
bJ bylo z31brane::,o, nestesÍlm z provozu dráhy, a k ochraně železničního 
telesa a zelezlllcmho provozu a má zabrániti tomu by se l·d·' - 1 --. - , . I e a po-
vozy n~ ze e~mclll teleso_ nedostali. Tvrdí-li žalobce teprve v dovolacím 
SPIS:'" ze doslo .k ~ohode meZI drahou a obcí R., podle níž se dráha 
zavaza~a postaVItI ze}eznou ,ohradu nikoliv k ochraně železničního tě
lesa, nybr: k o~hran: chodcu? by _nesp~dli s cesty, jde o nepřípustnou 
novot~, jezto puvodne tvrdll jen, ze draha byla povinna ohradu zříditi 
a udrzova!:. I kd]'by to~u tak bylo, neplynulo by z toho, že dráha byla 
p?VIIl?a zndltI z~?radlt tak pevne, by se ho chodci za tmy a mlhy mohli 
pndrzovatl. K ucelu, k němuž bylo zřízeno ohraničiti železniční po
z~mek, post~čilo. Roz?_odnutí _čís. 3726 sb. ~. s. se žalobce pro svůj 
nazo! ~?~olavaÍ1 nemuze, ponevadž v případu tam uvedeném šlo o dílo 
?hr?ZUjI~: sv05' povaho~ be,:pečnost kolemjdoucích osob, čemuž v sou
zene:n pI.lpade tak ~elll, ~ zalobce by do příkopu nebyl spadl kdyby 
se pn ChUZI nebyl dratu drzel. ' 

Čis. 11122. 

192~~ěnečný zákon (ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 ř. zák. na rok 

Při. vlas,tnl směnce jest označení remitenta obratem· }>na řad vlastní« 
po~tacJ!e!ne _a 'potlld_~řetelné, že jest jím míněn vystavitel směnky ni-
kohv smenecnik a prlJatel. ' 

(Rozh. ze dne 30. října 1931, Rv I 1510/31.) 
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Ve směnkách dal žalobce žalované příkaz, by zaplatila »na vlastní 
řad«. Směnečné platební příkazy proti žalované přijatelce ponechal 
l' r o c e sní s o udp r v é s tol i c e v platnosti, o d vol a ci s o u d 
napadený rozsudek potvrdil. 

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

Důvody: 

Dovolání, opřenému o dovolací důvody § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s., nelze 
přiznati oprávnění. Dovolatelka má za to, že ze žalobních směnek podle 
jich obsahu nemůže býti zavázána, třeba že směnky akceptovala, po
něvadž prý chybí označení remitenta, tedy jedna z podstatných nále
žitostí směnky (§ 3 čís. 3 srn. zák.). Směnky byly prý vydány »na 
vlastní řad«, čemuž podle celého znění směnek lze rozuměti jen tak, 
že byl dán příkaz ž a lov a n é, by směnečnou sumu zaplatila na vlastní, 
t. j. na svůj řad, tedy aby zaplatila do vlastní pokladny. Remitentem 
a akceptantem jest prý táž osoba a taková směnka prý jest neplatná. 
Tento právní názor žalované jest mylný. Žalobní směnky jsou směnkami 
na vlastní řad ve smyslu § 5 odst. (I) srn. zákona. Již z doslovu zákona 
"y Ý s t a v c e může seb e označiti za remitenta (§ 3 čís. 3: smě n k a 
n a v I a st n í ř á d)« jest patrno, že, neuvede-li výstavce jinou osobu 
jako remitenta a vepíše-li do směnky prostě "na vlastní řad«, míní tím 
a také nemůže míniti nikoho jiného než sebe. I když kontext směnky 
ve svém celku při použití tohoto zkráceného označení »na řad vlastní« 
místo >>na řad můj vlastní« nebo »na řad náš vlastní« nevyhovuje 
zcela požadavku obecné mluvy co do přesnosti výrazu, - v obchodním 
životě, v němž stručnost a úsečnost projevu jest pravidlem, nezavdá 
příčiny k opravdovým pochybnostem, to tím méně, an by výstavcův 
příkaz, by akceptant zaplatil směnku s obě, neměl praktického smyslu 
a mařil by již v zárodku účel, k němuž byla směnka jako taková vysta
vena. Jest tedy pokládati označení remitenta »na řad vlastní« za posta
čitelné a potud zřetelné, že jest jím spíše míněn vystavitel směnky, 
nikoli směnečník a akceptant. Tak jest také výraz tento v obchodním 
životě, v němž směnka hraje roli nejvýznačnější, chápán a velmi často 
užíván. Nebylo proto třeba prováděti důkaz znalci z oboru filologie 
o tom, jaký smysl má směnečné prohlášení vzhledem k častěji zmíně
nému označení remitenta, a není řízení neúplným, nebyl-li tento důkaz 
připuštěn. . 

čís. 11123. 

Spor rozloučené manželky s jejím bývalým manželem o placení zá
konného výživného jest věcí prázdninovou(§ 224 čís. 4, nový doslov, 
c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 30. října 1931, Rv I 1725/31.) 

Žalobě rozloučené manželky na jejího bývalého manžela, z jehož 
viny bylo manželství rozlončeno, o placení vyživovacích příspěvků bylo 
obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno. 

-i ': 
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N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolání žalovaného. 

Důvody; 

Žalobkyně uplatňuje žalobou jak v' I v •• • v 

svému bývalému manželi zákon~ý . y~ ovne UV<;,dl,. prol! zalovaněmu 
sky!~váním vyživovacích 'příspěvkt\ (§roI2lft ~Ctt~e!,~ slušné výživy po: 
o VyZ1VU ze zákona a jest podle čís 4 § 224 ~ a .). Spor byl veden 
ze dne 19. ledna 1928 čís 23 sb' ) c~~. s . .< v doslovu zákona 
§ 225 druhý odstavec ~ ř 's II mě z. a n .. ve~1 prazdnmovou. Podle 
a. na u~lynutí lhůt k d~v~lá'uí.e R07s~~~~n~r~zct.hmy vliv na počá!ek 
lllmu zastupci dovolatelovu doručen dn 2 v~ aCl o soudu byl prav
podané teprve dne I I září 193 I J'e tud'" e 3'd~e~vence 193 I. Dovolání . lZ op oz ene. 

čís. 11124. 

K žalobě podle § 258 ex. ř domáh'" 
nlho pořadí žalobcova zástavního rá aJ~ct sekro~ zjištění přednost-
povin)1ým, svoliti k vydání dražeb~h;~Ýt!~:;::' b\ u::ov: ný b~1 m,nán 
?ostm ~~Iedávky, jest žalovaný vymáhající ;ě~~ IU P .es~huJe pre~
Jen do ~ctované výše jeho pohledávky. V šel-lf vf:lVne oprav~en 
roz~rhovym usnesením se svou pohl d' k Y . právo~la~ym 
paStvně . oprávněn k žalobě. e av ou na prazdno, nem vubec 

(Rozh. ze dne 30. října 1931, Rv II 559/30.) 
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ohledně těchto věcí vyčerpáno a dřívější zástavní právo věřitelů, kteří 
vyšli na prázdno, stalo se bezpředmětným, poněvadž jest zjištěno, že 
ze zástavy nemohou docíliti uspokojení. Nárok ze zástavního práva 
těchto věřitelů jest tím podle zákonných předpisů již realisován a věřitel, 
který nebyl kryt, není již s to, by vydání výtěžku ostatním věřitelům 
zabránil, i kdyby se ukázalo, že právoplatné rozvrhové usnesení snad 
neodpovídá zásadám exekučního řádu o rozdělení výtěžku. Již z toho 
jest zřejmé, že věřitel, jemuž z výtěžku nic nepřipadlo, nemá již zá
stavní právo k výtěžku; jinak by přece při rozvrhovém usnesení právně 
mylném i nadále mohl uplatňovati proti ostatním věřitelům své zástavní 
právo. Ani to, že zástavní právo věřitele, který z výtěžku vyšel na 
prázdno, takřka zase obživne, když se ostatní zástavní věřitelé, kteří 
měli býti uspokojeni, po případě po pravomoci usnesení, ale před vy
dáním výtěžku vzdají uspokojovacího nároku z výtěžku, na tom nic 
nemění, poněvadž tuto změnu situace lze připsati volnému rozhodnutí 
třetí osoby; bez tohoto dobrovolného prohlášení třetí osoby o vzdáuí se 
nemá véřitel, který vy,šel na prázdno, k výtěžku disposiční právo. V sou
zeném případě jest zjištěno, že žalovaná firma podle rozvrhového usne
sení ze dne 21. listopadu 1929 na svou pohledávku vůbec nic neobdrží 
a že se toto usnesení již dne 4. prosince 1929 stalo právoplatným. I když 
žaloba byla již dne 27. listopadu 1929 podána, byl přece stav věci pro 
žalovanou firmu již ode dne 21. listopadu 1929 tak jasný, že na uplat
ňovaném nároku žalobce nemohla míti pražádný zájem a že nemohla 
s tím počítati, že by mohla jako bývalá věřitelka povinného žalobcem 
býti pronásledována sporem. Dne 4. prosince 1929 se stalo usnesení 
právoplatným, což žalobci již při prvním ústním jednání ze dne 9. pro
since 1929 bylo známo a, ježto žalobní nárok musí býti po právu v době 
vynesení rozsudku, nemohl první soud žalovanou firmu dne 17. pro
since 1929 přidržeti k tomu, by zástavní právo žalobcovo uznala a sou
hlasila s vydáním dražebního výtěžku, pročež zamítavý rozsudek již 
z toho důvodu jest opodstatněn. Žalobce ovšem míní, že odpůrce ještě 
mohl býti žalován proto, že další dva spory proti ostatním věřitelům, 
kteří z dražebního výtěžku částečně měli býti uspokojeni, dne 17. pro
since 1929 ještě byly v proudu, teprv později byly ukončeny a poněvadío 
prý, kdyby těmto 'Žalobám bylo vyhověno, žalovaná firma přece by byla 
přicházela v úvahu jako oprávněná a poněvadž prý žalobce nemůže 
býti nucen k tomu, by podle stavu věci po případě postupně zahájil 
několik sporu k uplatňování svého práva. Avšak ani tato námitka ne
obstojí. Předně není odvolací sond toho názoru, že při úspěchu v ostat
ních sporech žalovaná firma, po případě ostatní další vymáhající věřitelé, 
kteří vyšli na prázdno, opětně by byli oprávněni k disponování s vý
těžkem, ani věřitelé Dr. Oskar H. a firma L. v době, když proti nim byly 
podány žaloby, výlučně byli oprávněni k dispoSici co .do výtěžku, toto 
oprávnění jim bylo zachováno i pro dobu rozsudku, jímž po případě 
mohli býti odsouzeni, by dbali žalobního nároku a mohl by proto 
i v tomto případě výtěžek bez souhlasu žalované firmy býti vydán. Na 
další možnosti však při vynesení rozsudku nelze vzíti zřetele, ježto se 

C!vilni rozhodnutí XIII, 
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rozhodnutí řídí stavem věci v době jeho vydání. Byla-li tenkráte žalo
vaná firma z okruhu oprávněných ohledně dražebního výtěžku vylou
čena nemohla býti žalována. A však ani obava žalobcova, že by doda
tečně dražební výtěžek mohl býti vydán bez něho, kdyby se skutečně 
později podklad pro jeh~ rozdělení . zm.~n!l, l3~ní ?podsta~~ěn~. Kd~by 
skutečně tím že se prvm dva vymaha]lcI ventele vzda]1 zastavmh<) 
práva k draŽebnímu výtěžku, nastal~ nutno~t. o~ětného jeho roz~ěl~ní 
u exekučního soudu, nastala by take samozre]ma povmnost exekucmho 
soudu, by o tom slyšel i žalobce, je~to jest .známo, že Ji Jako zást~vn! 
věřitel činí nároky podle § 258 ex. r., tak Jako exekucm soud za]Iste 
i o prvním rozdělení výtěžku by ho byl uvědomil, kdyby již tenkráte 
u exekučního soudu svůj nárok byl ohlásil. Tím by by1a zajisté dána 
příležitost, by slyšel stanovisko v~ech. ostatní<:h ~častníků, _ a tím by ~yl 
poskytnut také podklad pro soucasne zakrocem proÍl. vsem. ostatmm 
odpůrcům. Na eventuelní námitku, že vyrozumění žalobce při opětném 
rozdělení výtěžku zákonem není předepsáno, jest zdůrazniti, že případ 
opětného rozdělení výtěžku podle líčených okolností v exekučním řádě 
vůbec není řešen a třeba proto použíti všeobecných zásad, podle nichž 
jest napřed slyšeti oprávněné, než se vydá obnos složený u soudu. 

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

Důvody: 

Jest přisvědčiti odvolacímu soudu, že z a d a n Ý c h o k o 1 n o stí 
žalovaná firma není pasivně oprávněna k žalobě. Odvolací soud ne
zjistil z exekučních spisů, kolik činí. celá pohledávka žalované firmy 
i s příslušenstvím, po případě v jaké výši žalovaná firma účtovala svou 
pohledávku s příslušenstvím při rozvrhovém roku. Více, než účtovala, 
nemůže jí býti v rozvrhovém řízení přisouzeno za žádných podmínek 
(§§ 210, 212, 214 a 286 ex. ř.). Pohledávka žalované firmy na jistině 
činí jen 206 Kč a lze souditi, že pohledávka i se zadrženým úrokem do 
dne dražby s útratami sporu a s exekučními útratami nedosahuje výše 
9.383 Kč. Ňa rozdíl mezi částkou 9.383 Kč a účtovanou výší pohledávky 
nemá žalovaná strana nikdy, i kdyby její pohledávka v účtované částce 
došla při rozvrhu úhrady, nároku a vůbec na něm právního zájmu, a 
proto nemůže proti ní nikým býti vznesena žaloba, by ohledně tohoto 
rozdílu činila nějaké prohlášení. V souzeném případě však vyšla žalo
vaná firma právoplatným rozvrhovým usnesením úplně na prázdno. Tím, 
jak odvolací soud případně dovozuje, stalo se její zástavní právo při 
své realisaci bezpředmětným a exekuční soud nepotřebuje souhlasu ža
lované strany k tomu. },y částku 9.383 Kč po rozumu rozvrhového usne
sení vydal zástavním věřitelům, jimž byla tato částka přikázána, po 
případě tomu, kdo podle§ 258 ex. ř. uplatní proti nim s úspěchem právo 
na přednostní uspokojení své. pohledávky z rozvrhové podstaty. Není 
tedy ani tu třeba svolení žalované firmy k vydání částky na soudě slo
žené a nemůže proto býti žalobci po hmotněprávní stránce přiznáno 
oprá~nění, by se domáhal proti žalované firmě zjištění svého nřednost
ního zástavního práva a by na ní žádal, by svolila k vydání částky 
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9.383 Kč s fruktifikáry, které byly a budou docíleny uložením této 
částky na úrok. Nemohlo býti proto již z těchto důvodů žalobě vyho
věno. Dovolatel uvádí, že prý jest možno, že pohledávky věřitelů Dr. 
li-a a firmy L. budou jinak uspokojeny a že tito věřitelé dodatečně 
ani nebudou činiti nárok na vydání částek jim z rozvrhové podstaty při
kázaných. Vzhledem k § 406 c. ř. s. nelze však přihlížeti k těmto okol
nostem právě tak jako s druhé strany k tomu, že snad kdysi dlužník 
zaplatí svůj dluh žalobkyni z jinakých svých prostředků. Co se má státi, 
kdyby došlo k uvolnění částek těmto věřitelům právoplatně přikázaných, 
vyložil výstižně odvolací soud, na jehož důvody se odkazuje. 

čís_ 11125. 

Unluvu, podle níž si měl věřitel docházeti pro splátky v den do
spělostí, jest vykládati tak, že dlužník má miti po celý den dospělosti 
splátku po ruce tak, by mohla býti věřiteli, jakmile se dostaví, ihned 
vyplacena, to i pro případ, kdyby dlužník byl jinak zaneprázdněn a ne
mohl býti přítomen. 

(Rozh. ze dne 30. října 1931, Rv II 669/31.) 

Žalobce ujednal Se žalovaným, že dlužných 49.000 Kč jest splatno 
v měsíčních splátkách po 1.000 Kč vždy 1. každého měsíce pod ztrátou 
lhůt, že si žalobce bude pro jednotlivé splátky choditi a že splátka 
připadající na 1. červen 1930 bude splatná až 2. června 1930, poněvadž 
I. června byla neděle. Žalobce přišel dne 2. června k žalovanému do
poledne do kanceláře pro tuto splátku,nezastihl ho však doma, odešel 
bez peněz a žalovaný na to dne 3. června 1930 žalobci splátku 1.000 Kč 
zaslal poštou. Žalovaný vystavil žalobci krycí směnku in bianco pro 
případ nedodržení splátek. Směnečný platební příkaz na zaplacení dluž
ného peníze ponechal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e v plat
nosti co do 41.000 Kč. Od vo 1 a c í s o u d směnečný platební příkaz 
zrušil. O ů vod y: První soud dospěl k právnímu závěru, že již proto, 
že si žalobce mamě pro peníze přišel a žalovaný nezařídil, by byla 
splátka žalobci zapravena, kdyby přišel v jeho nepřítomnosti, nastala 
ztráta lhůt a že tím protQnastal případ, kdy žalobce byl oprávněn krycí 
směnku vyplniti. Než odvolací soud tento právní názor nesdílí. I podle 
úmluvy stran i podle zákona (§ 903 obč. zák. a čl. 329 obch. zák.) 
byl v souzeném případě platebním dnem 2. červen 1930, poněvadž 
Lčervna byla neděle. Podle § 903 obč. zák. nastávají právní následky 
nesplnění závazku nebo zameškání - zde splatnost celé pohledávky -
teprve uplynutím pOSledního dne lhůty. Že něco jiného bylo umluve~o, 
strany netvrdí a není podkl~du pro ná;"or, že splatno~t byla p~~le vule 
stran omezena na ten okamzik dne 2. cervna, kdy Sl zalobce pnI de pro 
peníze. Žalobce ani netvrdí, že úmluvu bylo takto vykládati. Omluva 
měla podle své povahy jen ten význam, že se dluh, který jako dluh. pe-
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něžní je podle své povahy dluhem donosným (čl. 325 obch. zák.), stal 
aspoň pro určitý počet splátek nebo na dobu, pokud žalobce tak chtěl 
činiti, dluhem odnosným. Byl tím tedy změněn jen způsob plnění, nikoli 
však čas. Když tudíž žalobce žalovaného nezastihl, při čemž, jak jest 
zjištěno, vzdálil se žalovaný proto, že byl odvolán, nikoli snad, by se 
vyhnul placení, a žalobce byl svědkyní i v tom smyslu informován, 
nemohl žalovaný přijíti o své právo podle § 903 obč. zák., nýbrž i pak 
si žalobce aspoň v obchodních hodinách pro peníze přijde, a že bude 
.žalovaný moci takto plniti, jak plnil opětovně v případech předchá
zejících. Chtěl-Ii však žalobce pro tuto splátku způsob plnění změniti 
tím, že nemínil již pro ni přijíti, vyžadovala zásada poctivého obchodu, 
by žalovaného na to upozornil, a ku placení vyzval. Žalobce však ne
tvrdí, že žalovaného buď přímo nebo aspoň prostřednictvím úřednice 
S-ové k plnění vyzval. Právem proto žalovaný mohl ještě celý 2. červen 
vyčkávati, že bude moci plniti způsobem dosud obvyklým, a proto, 
když zaslal peníze až 3. června - nelze ještě říci, že byl v' prodlení, 
z čehož plyne důsledek, že žalobce nebyl oprávněn vyplniti krycí směnku. 
Postup, jak se zachoval žalobce, mohl by vésti k nespravedlivým ši
kanám v obchodním životě, kde by totiž věřitel mohl i úmyslně při
voditi situace, že by dlužníka nezastihl, a takto si vymoci splatnost 
celé pohledávky splatné ve splátkách pod ztrátou lhůt. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvo
lacímu soudu, by po případném dalším jednání znovu rozhodl. 

Důvody: 

Nemůže sice býti pochybnosti o tom, že měl žalovaný pro sebe celý 
den 2. června 1930 k zapravení splátky na tento měsíc. A však smysl 
nesporné úmluvy, podle níž si měl žalobce pro splátky v den dospělosti 
docházeti, nemohl býti (§ 914 obč. zák.) jiný, než že žalovaný má miti 
po celý den dospělosti splátku po ruce tak, by mohla býti žalobci, jak
mile se dostaví, ihned vyplacena, to i v tom případě, kdyby žalovaný 
byl jinak zaneprázdněn a nemohl býti přítomen. Nelze přece při dluhu 
odnosném žádati na věřiteli, by za dlužníkem, jemuž určitý den dospě
losti jest znám, docházel několikrát; stačí, dostaví-li se jednou v ob
vyklých obchodních hodinách, vše ostatní jest již starostí dlužníkovou. 
Žalovaný, chtěje dostáti své povinnosti, měl ostatně dne 2. června 1930 
dosti času, by splátku sám donesl žalobci, an mu tento nezanechal urči
tou zprávu, že se toho dne znovu dostaví, by splátku převzal. Poslal-li 
žalovaný dlužnou částku teprve 3. června 1930, byl by nepochybně 
v prodlení, nastala by ztráta lhůt a byl by žalobce oprávněn krycí směnku 
vyplniti a zažalovati. Než žalovaní tvrdili již v písemných námitkách, 
že žalobCe poskytl žalovanému při splátkách respiro jako při směnečném 
protestu. Soud prvé stolice sice zjišťuje, že respiro nebylo ujednáno, od
volací. soud však toto zjištění nepřezkoumal, ač bylo napadeno, poklá
daje zjišťování respira vzhledem k svému odchylnému právnímu názoru 
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za zb tečné. Dovolací soud nemá tudíž bezpečný ~kutkový podkladd::
ve věli mohl ihned rozhodnouti, takže. nezbllo, ~ez a~~uro:ysup~~ř~pad_ 
lacího soudu byl zrušen a věc byla vracena omu o so , 
ném dalším jednání znOVU rozhodl. 

čis. 11126. 

. , I (§ 49 čis 5 j n) domáhá-Ii se 
Nejde o nárok z pachtovm srn ouvy od . ., ci. , hod při pro-

pachtýř na propachtovateli odškodněni pro ned rzenl o y 
puštění pozemků z pachtu. 

(Rozh. ze dne 31. října 1931, R 1620/31.) 

Žalobou zadanou na krajském soudě dom~b,:l se žalobct; na žal?van~ . 
I ' 8000 Kč Podle svého ptednesu mel zalobce od zalovane prbo 

zap acem . ,. • I 'hna prodat! na stav u 
pachtovány různé poze1!lky, a, Jezto za ~v~r;: c e 1928 že jí žalobce 
některé z těchto pozemku, dohodit se po zm v ~oce 'rr:ěře 18 měr a 
propustí za ujedna!,ou !,áh:a~u \pachtu )ofe~clt;ep~~emků zasetý 'je-

~e11ež~j:ť~~l~b~~j~~e~d~ ~~~ ~~~9Cje~ě ~~~áí~ ž~lovaná však tét~h~~d 
hodě n:dostála, ?hie,r ~ě;~ m:1 J:í~!nias~;~t~~lob~~d~\~P:l škodu 
kupltsl~m be~ v~.:a8bobeK/ Proces'ní soud prvé stolice 
~z~:lzap~~~~e Ž~;~y, O d v o i a c} s o u d z,rušy napade!,ý rdzsud~~ 
i s předchozím řízen,ím pro z..matecnostdad°?m~tlp~~~t~~~P :m~o~vl'žllo. 

'r k z pachtovmho pomeru, z ne o rzem . .' . , 
~a~~uo stran~u .• Spory takovédvšak

k 
pod~e du~~aeY?YJi:'Y§ t;! c~~~~e~é n~~~~~ 

dká ány vylucne pred sou y o resm, , . , 
~ház~í tu v úvahu. Nečiní rozdílu, z,da.~oměr pach~ovní re~o n:~~m:~r~~ 
sporu ještě trvá či zda již zanikl; zaleZl na tom" z a up a ov, sporu 
má původ v poměru pachtovn~m, Tak tomu Jest v s~uzenem Ok I: 
Kd b b 1 achtovního pomeru k pozemku, neby~o 'j Sp?ru, o 
noJ yž;es! ~tr~ny dohodly, že žalující st:a~Ja. předa ~ekt~re pozem~~ 
řed původně smluvenou dobou 1931, nemem mc na pravn,l poya~e U~I 

~ání jeteliště žalující stranou v roce 1929 jako pachtu·hťJe~na.nlmk tll~ 
byla ozměněna původní. smlouva jen co do doby pa~, ?V~ll, )lna n 
ní, pgkud jde o její právní povahu, o právní důvod UZIVam, nebylo mc 

měněno, , 't'l v dvola 
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesem a vra I vec o -

címu soudu, by, nehledě k použitému zrušovacímu důvodu, znovu roZ· 
hodl o odvolání. 

Důvody: 

P dl § 41 druhý odstavec j, n. jsou pro posouz~ní ,příslušr;osti ror 
hodn~ ieen údaje žalobcovy. Přihlíží-li se k tě11!!? uda]um, dds~o P?d ~ 
nich mezi stranami k ujednání zvláštní dohody, JIZ byl dosava Ol pravm 
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poměr ohledně určitých pozemků zlikvido ' • 
smlouvu ohledně jich zrušily a za och t .van tak, ze strany pachtovní 
žalo,:,aná ~~ti. mu jednak odškodné . ed~l :~~ce ke. ,zr~šení zavázala se 
mu ]e!el Jeste v roce 1929. Byl' J rot a tJ o dalsl nahr~du ponechati 
chybne naroky stran v nepoch .J P ; outo do?odou preměněny po
§ I ~80 obč. zák. a o nesplnění lohei s ~ny uzavrely smír po rozumu 
tovm smJouvy, jež smírem zanikla o o sduru, mk,ohv o nedodržení pach
!obce zazalovaný nárok na náhra co. o spornych pozemků, opírá ža
z~lo,bou nárok ze smlouvy achto\'n~u sko~y. Neuplatňuje tedy žalobce 
vam o žalobě věcně přísluš~ým okre~ a, nen~ proto k jednání a k rozhodo
soud sborový, na který b la r' m ~ou podle § 49 čís. 5 j. n., n 'brž 
odvolací soud, zrušiv rozludef ~~ť zaloba y:,nes.e~a. Pochybil /roto 
pro zmatečnost podle § 477 čís P3 .stohce a nzem Jemu předcházeJ'ící . c. r. s. 

čís. Ill27. 

Ani proti usnesení soudu druh' . 
vrátí) do manželského společenstv~ t~ol~ce !1atizu jícímu manželi, by se 
dne 27. června 1919 čís 362 b c. . plsm. aj vládního nařízení ze 
pustný. ,. s • z. a n.), není dovolací rekurs pří. 

(Rozh. ze dne 31. října 1931, R I 684/31.) 

~oud prvé stolice zamítl· h • 
~ navra!u do manželského společen~::;;r [§a7

zela 
na výzvu manželky 

u r s n I s o u d návrhu vyhověl. 3 c) rozl. zák.]. R e-

Nejvyšší soud odmítl dovolací rekurs manželčin. 

Důvody: 

Podle čl. I I;'ís';l: a) vládního nařízení ze dn· •. 
sb. z .. a n. nem shznosti proti usnese' ... e ~7· cer,v,:",a 1919, ClS. 362 
dr~hemu manželi bylo uloženo podl n§l, l3m~ k zadosh jed!10ho manžela 
kv~tna 1919, čís. 320 sb. z. a n b e pIS1!1. c) .r~zl. zak. ze dne 22. 
~keho společenství se žádajícím '!na~r do sest~ mes!cu vrátil do manžel
Jde o usnesení prvé či druhé t r elem. N~rízen! !o nerozeznává, zda 
usnes~ní druhé stolice nařizu'í~í~~e~ Z !o~o jest zrej.n:o, že si ani proti 
spolecenství nelze stěžovati J b I anzeh, by se vrahl do manželského 
jako nepříp~stná. ,a va proto dovolací stížnost odmítnuta 

čís. ll128. 

Zájemné popsání vnesených svr·k" d 
zatímním opatřením jež sice není ~lVu po le § llOI obč. zák. jest pro- . 
však platí co do ří;ení předpisy §§ :1:no

• v4~;ekučním řádě, o němž 
opatřeních, najrně i ustanovení § 394 ařz 'ex. ř. o prozatímních 

N' k ex .. 
aro na náhradu škody podle § 394 ř , ex .. 
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Důvod, pro který se ukázalo prozatímní opatření neoprávněným, jest 
nerozhodný pro odpůrcův nárok na náhradu škodYjnárok ten nelze po
suzovatí podle XXX. hlavy obč. zák. 

Uplatňování nároku na náhradu škody podle § 394 ex. ř., i když se 
děje dodatečně, nemůže se díti žalobou, sporem a rozsudkem, nýbrž jen 
návrhem, o němž po šetření podle § 55, odstavec druhý a třetí, ex. ř. 
rozhoduje soud usnesením. Jen, jde-li o prozatímní opatření povolené 
cizozemským soudem, lze se domáhati náhrady podle § 394 ex. ř. po
řadem sporného řízeni. 

(Rozh. ze dne 31. října 1931, R I 729/31.) 

Žalobce domáhal se na žalované firmě náhrady škody, Jez mu prý 
vznikla tím, že na žádost žalované bylo povoleno a provedeno proza
tímní opatření zájemním popsáním vnesených svršků žalobcových 
(§ 1101 obč. zák.). Procesní soud prvé stolice uznal po
dle žaloby. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 
prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. 

N e j vy Š š í s o u d k rekursům obou stran zrušil napadené. usne
sení i s rozsudkem prvého soudu a s předchozím řízením pro zmatečnost 
a odmítl žalobu pro nepřípustnost sporného řízení. . 

Důvody: 

Žalobce dovozuje v rekursu, že jeho nárok na náhradu škody proti 
žalované firmě má oporu v ustanovení § 394 ex. ř., protože vymáhaná 
škoda vznikla mu tím, že na žádost žalované firmy bylo jí povoleno a 
provedeno prozatímní opatření zájemním popsáním vnesených svršků 
podle § 11 O I obč. zák., a protože se žádost o prozatímní opatření uká
zala neoprávněnou. Tento obsah žalobcova rekursu dává nejvyššímu 
soudu podnět, by se obíral podle § 240, třetí odstavec, c. ř. s. a § 42 j. n. 
z úřadu především otázkou přípustnosti právního pořadu, jež nebyla do
~ud vůbec z~oumána v souzené rozepři. Z procesních spisů, zvláště ze 
zalobcova p-redne~u, plyne nepochybně, že se žalobce domáhá na žalo
vané firmě náhrady za majetkovou újmu, jež mu byla způsobena zájem
ním popsáním vnesených svršků, jež bylo na žádost firmy usnesením 
okresního so?du ze dne 29. dubna 1929 povoleno a vykonáno, ale bylo 
pak usnesemm krajského soudu jako soudu rekursního ze dne 3. září 
1929 potvrzujícím rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 
\ 929 zrušeno jako neoprávněné. Jest tedy správné tvrzení žalobcova re
kursu, že se žalobní nárok opírá o ustanovení § 394 ex. ř., třebaže na ně 
nebylo žalobcem dříve výslovně poukázáno, neboť zájemní popsání vne
sen~c~ svršků podle § 1101 obč. zák. jest prozatímním opatřením, jež 
n~m sIce uvedeno v exekučním řádě, ale o němž platí co do řízení před
pisy §§ 37~ až_ 402 eX. ř. o prozatímních opatřeních, tudíž i ustanovení 
§ 394 ex. I:. Zv~ tomu tak. bylo podrobně vyloženo a odůvodněno již 
v rozhodnuhch CIS. 5654, g 131 a 8773 sb. n. s. a s tohoto stanoviska vy-

:, ~. 
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cházel nejvyšší soud i v rozhodnutí ze dne 21. listopadu 1929 P d 
§ 394 ex. ř. jest ten, na jehož návrh bylo povoleno proz t· . . CO 1e 
povinen nahraditi odpůrci maJ'etkové Új'my z pro at' a I~hm opa :en~, . ..,. t hd k • z Imm o opatrem 
mImo ]lne I e y, dyz se žádost o zatímní opatře' ... k I' ' neoprávněnou. Z toho plyne že důvod ro kter' m,,~ ]lna « U <a.zala 
opatření neoprávněný~, jes(nerozhodnÝ ~ro odp1r~tvU~~~~~0 !:~~~Imt 
ve smyslu § 394 ex. r. a ze tento nárok nelze osuzovati d rau ~!a,v ob~:. zák., nýbrž jen podle zvláštního ustan~vení § 39~oexle ř X~X. 
~:~~ ~19jj~m~~otesbvš~obse)cni v~~ta~ypIJr 12?5, obč. kzák. (Viz ro;h~dn~~í 
podl < 394 •.. ' '. .' novam naro u na náhradu Škody 

. e ~ ex. r., I kdyz se děje dodatečně nemůže se ďť • lb' 
spo~~~ a :'ozsudke~, nýbrž jen způsobem ro tento ří I I za o o~, 
d;~~ie aP~~~t~P!~n~~~~r:g~~, s~u~ě~ž p~ š~třenTí Ppo~~d ; J5 ~~~~~~~~~ 
sleduje účel b . k . snesemm. ento zvlastm predpis 

~~V~í~řh9i9 :xi~gfi~ !í~~f~~~~I~:~~f~~:~ ~~~~;OV(t~k~~~h~~~ 
lené soudem cizozemským bylo by Iz Y ~ ~ °bPllOzatJ~m opatrem povo
~!s. 4,220 sb. n. s. _ doIiIáhati se n~h ja yo vylozeno v !ozh~dnutí 
lue';l sporného. _ Ježto bylo v sou:e::~~zpo~le. ~ 394 ex. r. pora~em 
?, naroku, pro jehož ulatňování n n' • epn je, nano a. rozhodov;;no 
nz~ní) pod!~ zákona přlpustný, jde oe z:ntt~~~~lla~.a (pora~ spo~,;eho 
c. r. s., k mz jest přihlížeti z úřadu v každé b:?b~e~,ou ': .~ 47.1 ys. 6 
k rekursům obou stran rozhodnouti, jak se s~I~. o I nzem, p·rocez bylo 

čís. 11129. 

b~z~;~~n~.~:z~~~t~~~;C~~~t:C::íj~:["J:O~~;::~:~: ~~~~ c: t~~~~ 
n~r~ '. d?~~ha-h se zmocllltel na zmocněncově ú dkové' '. y 
dam vect, jlZ dal koupiti.a zaplatil prostřednictv' pa • pOd~t~te vvy-

~~a~~~~~ě~~~s~~1 mezitím do konkursu, bYla~r~~~~~~cipl~~n~~ 
Zmocňovací smlouva a příkaz nejsou dvojstrannými smlouvami ve 

S~'ySI~ ~ ~1 konk. ř. Splnil-li však zmocnitel úplně smlouvu může ohlá 
j~oS~'2h~:~~~kPř~ve~~ný na peněžní ~hledávku, do úpadk~ zmocněnc~ 
vyloučeni pOdl: §u~~ k~:~'l°kud ovsem by mu nepr-lslušel nárok na 

N.áro~y na vyloučeni podle § 44 konk. ř. se mohou zakládati ne'en 
~~e=:e~pp:!~udOn~:~ :aČí, i dnároky oblig~ční, jen když majetkJvý 

. , je • u. upa. cova, ale pres to byl pojat do d-
staty; Nar?ky na vydam veCl (z kupní smlouvy) mohou býti předm~em 
vylucovaclho práva. Kdo tvrdí, že mu patří obligační nárok k •. .. -
na sebe př~vedla. úp~~ová po~s~~, musí dokázllti, že mu příSI~:~;' d~~ 
rok,: d,?be vyll!covam. P.r0hlasll-h zmocněnec před úpadkem ku ro
datelt, _ze kupUJe (nemovItost) pro zmocnitele, a převedla-li nap~om 
zmocnencova úpadková podstata tento nárok na sebe, davši si připsat 
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nemovitost, přísluší zmocniteli proti zmocněncově úpadkové podstatě 
nárok na vyloučení věci z úpadkové podstaty podle § 44 konk. ř. 

(Rozh. ze dne 31. října 1931, Rv I 1274/30.) 

Žalobkyně domáhala se na úpadkové podstatě svého manžela, by 
bylo uznáno právem, že žalobkyni přísluší nárok na vlastnictví k polo
vině domu čp. 67 v M. a že podle rozsudku o této žalobě může býti 
knihovně vloženo pro žalobkyni vlastnické právo na polovině domu. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce uznal podle žaloby, o d v o -
I a cí s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Žalobkyně tvrdila, že roku 
1923 společně se svým manželem inž. Valtrem V-em koupila od firmyČ. 
dům čp. 67 za 90.000 Kč, že tuto koupi vyjednával manžel žalobkyně 
inž. Valter V. a její otec Ferdinand K., a že bylo ujednáno, že dům má 
býti připsán knihovně žalobkyni a jejímu manželi, každému polovicí, že 
žalobkyně odevzdala svému muži hotově 80.000 Kč, by ujednanou cenu 
prodatelce zaplatil, že manžel k tomu ze svého přidal 10.000 Kč, a ce
lou kupní cenu 90.000 Kč skutečně vyrovnal, že tehdy nebylo lze vyho
toviti kupní smlouvu, poněvadž šlo o nemovitosti státem zabrané, že 
proto prodávající podala žádost o jich propuštění ze záboru, že pak, než 
došlo vyřízení žádosti o propuštění ze záboru, byl na jmění Valtra V-a 
vyhlášen úpadek, že si úpadková podstata dala vyhotoviti smlouvu pro 
sebe o koupi celého domu a knihovně ji vložiti a že odpírá uznati nárok 
žalobkyně na vlastnictví k polovici domu. Žalobkyně uznala za pravou 
kupní smlouvu předloženou žalovanou stranou, podle níž firma Č. pro
dala žalované úpadkové podstatě dům a stavební parcelu, na níž stojí, 
spolu s další stavební parcelou a s dílci tří pozemkových parcel za 
90.000 Kč, před podpisem smlouvy hotově vyplacených, a to dne 21. 
července 1927, a smlouva ta byla podle usnesení okresního soudu ze dne 
7. října 1927 knihovně vtělena. Na základě tohoto přednesu domáhala 
se žalobkyně toho, by bylo proti žalované úpadkové podstatě inž. Valtra 
V-a uznáno právem, že žalobkyni přísluší nárok na vlastnictví polovice 
domu čp. 67 a že podle rozsudku může jí býti toto právo vlastnické 
knihovně vloženo, aniž uvedla, z jakého právního důvodu činí tento ža
lobní nárok proti žalované úpadkové podstatě. Jest se proto zabývati 
s otázkou, zda ze' skutkových tvrzení žalobkyně tento právní důvod vy
plývá. Podle § 859 obč. zák. jest zdrojem závazku buď zákon nebo právní 
jednání nebo poškození. Že by tu mohl přijíti v úvahu zákon jako zdroj 
žalobního nároku, jest venkoncem vyloučeno. Právní jednání inž. V-a se 
žalobkyní, z něhož by mu proti ní plynula povinnost, nebylo vůbec 
tvrzeno. Jen zdaleka bylo v přednesu žalobkyně naznačeno, že při vy
jednávání roku 1923 byl jejím plnomocníkem, avšak z jeho tehdejšího 
jednání jako plnomocníka ž"lobkyně nic nepozastavuje, naopak zakládá 
své .nároky na tom, co podle jejího tvrzení tehdy vyjednával. Že mu 
z plnomocenskěho poměru po roce 1923 vznikla povinnost, nebylo 
tvrzeno, a také zejména pro rok 1927 ani nemohlo býti uplatňováno, ana 
sama žalobkyně tvrdila, že roku 1926 upadl do konkursu, čímž podle 
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§ 1024 druhá věta obč. zák. plnomocenskýpoměr mezi nimi zanikl; tím 
méně lze z onoho plnomocenského poměru v roce 1926 zaniklého odvo
zovati závazek proti žalované úpadkové podstatě. Zbývá proto jen ještě 
?řípadný nárok z utrpěného poškození, který podle § 1295 obč. zák. 
předpokládá především zavinění žalovaného. To bylo by podle přednesu 
žalobkyně lze shledávati jen v tom, že žalovaná uzavřela kupní smlouvu 
o koupi celého domu čp. 67 dne 21. července 1927 s firmou Č., ale není 
předneseno nic, z čeho by plynulo, že toto uzavření smlouvy bylo na 
straně žalované úpadkové podstaty porušením nějakého jejího závazku. 
Šlo o novou smlouvu podstatně jiného obsahu, než byla roku 1923 ústně 
podle tvrzení žalobkyně uzavřena řečenými závody a, bylo-li původní 
uje~nát;í .učiněno z~v!,zně, by~a by vina )en na straně řečené firmy. Ne
spravne jest, spatruje-h prvy soud duvod neplatnosti tohoto nového 
ujednání ve smlouvě uzavřené se žalobkyní podle jejího tvrzení roku 
1923, jak jest zřejmo z § 430 obč. zák., který řeší i otázku ručení za ná
hradu takto způsobené škody v. ten smysl, že náhradu lze požadovati 
jen na dosavadním vlastníku, smlouvu nedodrževším, nikoli na novém 
nabyvateli. Žalobkyně projevuje právní názor o věci teprve v odvola
cím sdělení, uvádějíc, že se žalob ní nárok opírá o 10, že žalobkyně roku 
1923 prostřednictvím inž. Valtra V-a dosáhla řádného důvodu k nabytí 
vlastnického práva k polovici domu čp. 67, že tento titul měla v době 
podání žaloby a že má právní možnost uplatniti jej ve smyslu § 350 prvý 
odstavec ex. ř. Toto tvrzení osvětluje právní omyl žalující strany zále
žející y tom, že tvrzeného jí právního titulu bylo dosaženo jen' proti 
fi;mě C. jakožto jediné ze smlouvy zavázané, že však z něho neplyne 
zavazek pro žalovanou stranu, poněvadž jde jen o oblio-ační závaz.ek 
nikoli o tak zvané věcné právo k věci podle §§ 307 a 308 ~bč. zák. Poně: 
vadž jest právní názor, na němž jest vybudován rozsudek prvého soudu 
a podle nehož smlouva ze dne 21. července 1927 jest ohledně polovice 
domu čp. 67 neplatna a žalovaná úpadková podstata nemohla smlouvou 
tou nagýti ~ároku na odevzdání polovice domu do vlastnictví, nesprávný, 
a ponevadz by nebylo lze žalobě vyhověti, ani kdyby se všechna její 
tvrzení pokládala za prokázaná, najmě ani, kdyby se vzal za podklad 
skutkový děj prvým soudem bez ohledu na přednes strany zjištěný nebvlo 
zapotřebí zabývati se s ostatními odvolacími důvody uplatň~vanV'mi 
odvolatelem. bylo odvolání vyhověno a změnou napadeného rozsudku 
žaloba zamítnuta. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
CÍmu soudu, by o ní znovu rozhodl. 

D ti vod y: 

!"ře?em jest se zabývati vývody, provádějícími dovolací důvod ne
spravn~h? p:ávní~o posouzepí věci J§ ,503 čís. 4 c. ř. s.), jimiž dovola
telk~ ha]1 nazor, ze Jde o ~arok opreny o ustanovení § 21 konk. ř. neb 
o narok podle § 44 konk L na vyloučení a že se domáhá nároku toho 
prot~ úpadkové podstatě jako obmyslnému držiteli podle § 335 obě. zák. 
z duvodu bezdůvodného obohacení úpadkové podstaty (§ 46 čís. 4 
lwnk. ř.). Nevadí, že svúj právní názor vyslovila dovolatelka teprve 
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v dovolání poněvadž právní posouzení věci přináleží soudu, kdežt~ 
strany JSOU' povinny přednésti jen skutkové okolnosti, z nichž zaž~lovany 
nárok odvozují (§§ 78 čís. 2, 177 prvý odstavec, 179, 226 prvy odsta
vec c. ř. s.). Pokud dovolatelka opírá svůj nárok o bezdúvodné oboha
cení úpadkové podstaty, jenž je pohledávkou za úpadkovou podstatou 
podle § 46 čís. 4 konk. ř., neplyne z jejího přednesu zažalov,:ný. nár~k: 
Nebot' pohledávk~ nebo. nároky za úpad~ovo~, p.~dstatou musI sIce být; 
plněny v původmm svem obsahu a nepremenu]1 se podle § o 14 p~vy 
odstavec konk. ř. na pohledávky peněžité, avšak nárok z bezduvodneho 
obohacení směřuje ke vrácení toho, co přešlo ze jm~ní ~kráceného bez: 
důvodně do jmění obohaceného (§§ 1431, 1435 obc. zak.). žal~bkyne 
je však podle vlastního přednesu zkrácena tím, že odevzdala upadc: 
80.000 Kč k zaplacení kupní ceny, úpadková podstata si však dala cely 
dům připsati do svého knihovního vlastnic~í. Nepř~šlo tedy. spolu~last
nictví k nedílné polovici domu z majetku zalobkyne do maJeiku upad
kové podstaty a nemúže se proto žalobkyně domáhati vyd~ní, nedíln~ 
polovice této nemovitosti na základě 'bezdůvodného obohacem upadkove 
podstaty. 

Rovněž neplyne z přednesu žalobkyně, že jde o přípa? § 21 ~W?k.. ř,' 
Nebot' ustanovení to předpokládá smlouvu o. vza]emnem pinem, Jez 
nebvla v době prohlášení úpadku vúbec splněna ani úpadce,m ani dru:\Ou 
str;nou, anebo nebyla splněna úplně. žádn~ho z tě<;hto p'redpoklad~ tu 
však není, neboť podle žaloby odvozovala zalobkyne sVUJ narok ~ Jed: 
nání, jež vedl její manžel, in~ený: Val!er V. s f,irmou Č'! te~y z pIne mOCI 
nebo z příkazu (§ 1002 obc. zakl z~lobkym. mu u~eleneho. Smlouva 
zmociíovacÍ jakož i příkaz nejsou vsak dvo]strannyml smlouvamI ve 
smyslu § :21 konk. ř., poněvadž vzni~á )i~! ~ezp~ostř~dně.ie!, závazek 
zmocněnce nebo příkazníka k obstaram pnkazaneho ]ednam, a ,teprve 
později jako důsledek provedené~o jedpá!,í vzniká ,i vzáj~IPny ,;ava~ek 
přikazatele nebo zmocmtele k nahrade sk?dy a, vyloh pnk~zmkovych 
(§ 1014 obč. zák.). Není tu však ani druheho predpokla,du, ze smlouva 
nebyla žádnou stranou úplně splněna, neboť, žalobk.yne splmla, podle 
svého přednesu plně. Tvrdila že odevzdala mz. V-OVl 80.000 Ke k .za
placení kupní ceny, a .nebylo' tvrzeno, že příkaz~íku inž~ V-o,:i vzmkly 
jednáním tím výlohy nebo škoda, kterou bl:: se o zalobkyn~ zdr~~ala mu 
nahraditi. Nejde tedy o případ ,§ 21 konk~ L,yubec, nybrz, o pnpad',pa 
nějž se vztahuje § 22 b) stareho konk. L CIS., 1(1869 r. ,;., kterezto 
ustanovení nový konk řád nepřevzal podle pametmho Spl~U ]ak,o samo
zřejmé. Podle onoho"ustanov~ní m~!a ?ruhá st;ana (m~oh upad~e), 
úplně smlouvu splmvsl, uplatm!1 sVUJ ~~r?k prot! ~odstate po~le pred
pisů konk. řádu a, nespoclVal-h v penezmm pInem neb? v naroku, na 
vrácení věci žádati odškodnění. To platí i o dvoustrannych smlouvachJ 
jež nejsou u~tanovením § 21 konk. ř. míněny. M,ohla by tedy žalo~kyne 
ohlásiti svůj nárok, převedený P?dle ~ 14. prvy o,dstay~c konk~ r. na 
peněžní pohledávku i za platnosl! nove~o upad~?veho,:ad~ do ypadku 
jako pohledávku úpadkovou, pokud ovsem by JI nepnslusel narok na 
vyloučení podle § 44 konk. ř. 
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Zbývá (e~dy j~n řešltiD~áz!m" z,d,,; jde o. nárDk ~na vylDučení pDdle 
§ 44 kDnk. r. NarDk takDvy zustava upadkem nedDlcen (§ 11 kDnk ř) 
a yředmětem jeho. může, býti věc v nejširším SIDVa smyslu (§ 285 ·DbČ. 
z~k.); MDJ!OU s,e tedy narD~Y takDvé za!,ládati nejen na věcném právu, 
~lYbrz stacl 1 .narDky Dbh~acm, len kdyz majetkDvý předmět nepatří do. 
upa~cDva ~JaJetku, ale p:es to. byl PDtat. do. pDdstaty. DDvDlatelka na 
\ecnem,p~av~ narDk SVU) ?ebuduJe. Zustavá tedy jen Dbligační nárDk 
n~ vydam ,vecl - z ku~m, SIl!IDUVY - a ~ejde tu o. vylDučení pDhle~ 
dáyky. NarDkY,n,,; vydamy.ecl mD~Dt; b;yti předmětem vylučDvacíhD 
prava. ,Kdo. tvr,dl, ze mu patn Dbhgacm narDk k věci, již na sebe pře
vedla ~!,ad~Dva ~Ddsta!~, musí dDkázati, ie mu nárDk v dDbě VyIUČD
vam pnslusel, CDZ znaCl v ~sDuzeném případě, že žalDbkyně musí dDká~ 
zal!, ,ze sama nabJ:'la. pr~st~'ed~lctvím 8,:ěhD manžela přímo. prDti firmě 
C; narDku na. v;ydam urclte, ;rec!. Že mz. V. sjednal prDti prDdavatelce 
narDk na vy~alll, pnk~d se tyce na převDd kDupenéhD dDmu, není spDrné. 
Dala-h mu zalDbkyne. plnDu m~c anebo. příkaz, by pro ni získal část 
tDhDtD d0t;lU,. nabyla /lm prDt! nemu narok, by jí zjednal i listinu pDdle 
§.43} Dbc zak. a §~ ~6, ~7, 31, ~2 knih. zák. ke vkladu spDluvlast
metvl SChDP~DU. ~ Tvrdl-I! zalDbkyne v dDvDlání že její nárDk nemá 
s plnDU m?Cl udelenDu m,,;nželi nic CD činiti, mí~í tím zřejmě jen, že 
~Ina :nDC upadkeI? zmD~nence zanikla (§ 1024 Dbč. zák). NepDzbyla 
l!:? vsak .D~phD n~arDk.~, j~hDŽ, nabyl pro. ni, na základě plné mDci nebo. 
pnk~zu, jeJl m~nzel pz pred upadkem (§ 1009 Dbč. zák.), zejména nelze 
z~ zamku pine mDCl dDvDzDval! vzdání se již dříve platně nabytého 
narDk?. Kdyby tedy bylo. zjištěno., že manžel žalDbkyně při kupu dDmu 
prDhlasl~prDdatelc~~ ze kupuje celý dúm pro. sebe a SVDU rDdinu a že 
jednal pn~ tDm z pnkazu své manželky, jež mu na kupní cenu pdskvtla 
80.000 Kc, plynulo. by z tDhD, že žalDbkyně nabyla ze smlDuvy přímo 
narDk Pf'Dh p~Ddavate!ce (§ }017 první ,věta Dbč. zák.). Převedla-li 
te?tD !JarDk na sebe upadkDva pDdstata hm že si dala připsati celý 
dum, reahsov~la ve~ skutečnDsti jen púvDdní' trhDvDu smlDuvu z rDku 
1923, n~uza~rela vs~k nDV?U smlDUVU, jak mylně má za to. DdvDlací 
SDU? :r1I~, by byl vsak DduvDdnen zazalDvaný nárDk žalDbkyně na vv~ 
loucenl jejl~D narDku ke kD~pel!ému dD~U .z .~padkDvé pDdstaty pDdle 
§ 44 kDnk ~.~ a byla by Dpravnena 1 dalsl jejl žádDSt, že na základě 
rDzsu~k~ ~uze byh pD,dle § 350 ex. ř. vlDženD pro. ni vlastnické právo. 
k n.e~llne c~sl! kDUpe?ehD dDmu. PDněvadž se DdvDlací sDud vycházeje 
z ]1?eh~ pravmhD naZDru nezabýval zjišťDváním skutkDvých DkDlnDstí 
v p~edeslem Ddstavcl uvedených, je řízení neúplné a bylo. prDtD napa
deny rDzsudek pDdle § 510 c. ř. s. zrušiti. 

čís. 11130. 

Od . náhrad,:íh~ nároku p'Ošk'Ozenéh'O proti škůdci ('Od přisouzené 
renty) Jest 'Od~clsÍl, C'O zaplatila p'Oškozenému nem'Ocensll:á-pojišť'Ovna 
na nemocenskem. 

(RDZh. ze dne 31. října 1931, Rv 11917/30.) 
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L:alDbce byl pDraněn nákladním aut?mDbilem, náležejf~ím prvému 
žalDvanému a řízeným dnlhÝ,m žalD~anym. ~alobDu, ~D mz tu jde, ?D
máhal se žalDbce na žalDvanych z dUVDdu nahrady SkDdy ~ bDlestne.)1D 
a ušlého. výdělku. Pro c e sní s o. udp r v é s t o. 1 i c e pnsDudll za
lDbci 9.000 Kč bDlestnéhD a rentu Dd 9. červn~ 1928 do. ,8. prD~1IlCe 19~8 
400 Kč týdně, Dd 9. prDsince 1928 pak nadale 209 ~~ t~dne . .od pn
sDuzenéhD bDlestnéhD DdpDčetl prvý sDud 5.616 Kc, jez ZalDbc} vypla
tila gremiální nemDcenská pDjišťDvna v Praze. O,d vDI a c 1 s o u d 
k DdvDlání žalDbce napadený rDzsudek y~t,::rdil. D,u ';" o. d y: L:alDyana 
strana jest Dprávněna sraziti si 5.616 Kc, ]ez~ gremwln! nemDcen~ka po
jišt'Dvna v Praze vyplatila žalDbci na pDdpDre. OdpDcetl-h prvy. sD~d 
v rDzsudku tuto. částku a přisDUdil ŽalD?CUen zbytek~ nel~e tvrdl!l, ze 
pOSDudil věc po. stránce právní nesprávne. Urazem v~mkla zalDbcl~ SkDd~ 
a žalDbce se dDmáhá žalDbDu její náhrady. Tato. skDda byla zalDbcl 
přiznána tak, že mu bylo. přisDuzenD 9.000, ~č ~DlestnéhD a .renta Dd 
9. června 1928 do 8. prDsince 1928 400 Kc tydne, Dd 9. prDsmcs 1928 
200 Kč týdně. PřisDuzené bDlestné č~ní pDdle rozsu~~u 9;~00 .Kc a po. 
DdpDčtení 5.616 Kč vybývá 3.384 ,Kc. ~alobce~nemuze zadal!, CD by 
převyšDvalD jeho. ŠkDdu. ŠkDda puvDdlll zn:ens!1a se o. pDdp,Dru, nem?
censké pDjišťDvny. Opětná náhrada 5.616 ,Kc by~a bybez~r,:,~mhD du~ 
vDdu. Na tDm nejsDu s to vývody DdvDlaC!hD SpISU ~~c, zmemll. Kdyby' 
byl správný náZDr DdvDlatele, že si POdpD!U u P?jlst DV:t.Iy, placenyml 
příspěvky vlastně kDUpil nebyl by oduvDdnen pDsllh pDjlSt Dvny prDh 
půvDdci ŠkDdy. Částku' 5.616 Kč zaplatí pDjišt'Dvně žalDvat.Iá ,strana 
a platila by ji dvakráte, kdyby vývDdy DdvD~atele byly spr~vne. lest 
právě příznačným znakem. nárDku naonahr~du sk9dy, ze,se p.DskDzene~~ 
nahražuje jen rDzdíl meZI stavem puvDdmm (pred udalDsh ZaVaZUjlCl 
k náhradě) a stavem napDtDmním, když ručební závazek vzni~l (§ 1323 
obč. zák. "musí vše do. p·ředešlého stavu býti uved.en~«). Spr~vnDst toho 
názDru vyplývá z § 246 zák Č!s. 22!"z r. 1924, ]e,':z s,tanD,vl, Po.stup z~ 
zákona ve prDspěch nemDcenskych PD)lsťDven, na n~! prechazl n.ah~adI1l 
narDk poškDzenéhD pDjištěnce prDti ručitel~ až do. vy'se pDs~ytnute davkY; 
NemDcenské pDjišťDvně přísluší náhradm nárDk az d? vyse poskytn~!~ 
dávky primérně a pDjištěnci jen přebytek Napadeny rDzsude~ sra~! 
ovšem 5.616 Kč z celé, žalDbci přisDuzené náhrady 10.800 Kc, v I1lZ 
jest i bDlestné 9.000 Kč. OdvDlál!í !lv~dí, že ,:apadá rDzs~de~, pD,ku~ 
z přiznaného bole.stného bylo odečteno. ::>.616. Kc, pro. neswavne pravI1l 
pDsDuzení věci, jež vidí jen v t?m, že ,t9' ~D žaI9bce.,obd.rze!. D~ nemo
censké pojišťDvny, nelze mu vubec sraze~: PDnevadž pry pnspe';"ek ne; 
mocenské poiišťDvny je iakési plus pro. pnpad n~'!1Dcl, ~~ kt~re pl3'~1 
pDjišťDvně příspěvky. Tento. dÚVDd ovsem obstal!. n,en;lUze, ,lak vys~ 
uvedeno.. PDněvadž jiné dÚVDdy pro. tuto. námitku neuvadl, nem Ddvolam 
DdúvodněnD a nebylo. mu vyhověno. 

N e j vy Š š í s o. u d nevyhDvěl dDvDlání. 

Důvody: 

Jde o. Dtázku, zda bylo. nižšími sDudy žalDbci pr~vem Dd při~nan~?? 
bDlestnéhD Ddečteno 5.616 Kč, jež zaplatila žalDbcl nemDcenska PD]!8-
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t'ovna za dobu od 9. prosince 1928 do 8. června 1929. Tuto částku 
zaplatila žalobci Krem~áln~ n~moce!,ská pojišťovna ja~?~to n~moc~nské, 
tedy nikoli jako lecebne, nybrz z duvodu § 95 I 2 PO]lst ovaclho zákona 
čís. 221/1924 v doslovu novely čís. 183/1928, na něž má pojištěnec 
nárok, je-li neschopen práce pro nemoc nepřivoděnou úmyslně, od tře
tího dne této neschopnosti nejdéle po jeden rok. Zákon o sociálním 
pojištění rozeznává výslovně v § 95 I. jakožto pomoc v nemoci 1. lé
kařskou pomoc, potřebná léčiva a jiné therapeutické pomůcky a 2. ne
mocenské při neschopnosti k práci pro nemoc. Toto nemocenské není, 
jak se mylně domnívá dovolatel, úhrnným léčebným, nýbrž jest pod
porou poskytovanou pojištěnci, jenž pro nemoc jest k práci neschopen 
a vydělávati si nemůže. Podle § 246 zákona o sociálním pojištění po
skytla-li nemocenská pojišťovna pojistnou dávku za nemoci, pro niž 
má pojištěnec zákonný nárok na náhradu škody proti třetí osobě, přejde 
tento náhradní nárok pojištěncův až do výše poskytnuté dávky - a 
dosáhla-li dávka nároku nebo převýší-li jej, cele - na nemocenskou 
pojišťovnu, jež pak sama jest oprávněna vymáhati na třetí osobě ná
hradu, jež na ni přešla. Jest sice pravda, že nebylo správné odečísti 
dávku zaplacenou nemocenskou pojišťovnou žalobci od bolestného, 
nýbrž měla mu býti odečtena od přisouzené renty, avšak tímto postupem 
soudu nebyl žalobce zkrácen, poněvadž výsledek je týž, neboť nemůže 
pro něho míti význam, zda byla ona částka odečtena od toho či od 
onoho jemu týmž rozsudkem přisouzeného peníze, ano stejně bylo ode
čísti celé nemocenské jemu vyplacené částkou 5.616 Kč, neboť renta 
přisouzená za prvý rok činí 15.600 Kč (26X400Kč a 26X200 Kč), 
tedy více, než vyplacená mu dávka (§ 246 poj. zák.) a splatnost bo
lestného i renty za dobu do právomoci rozsudku jest stejná (do 14 dnů). 
Jest také pravda, že náhradu léčebných výloh žalobce nežaloval, ale 
léčebné výlohy, jež za něho zaplatila nemocenská pojišťovna, odečteny 
nebyly. Žalovaná strana podle ustanovení § 246 poj. zák. není povinna 
platiti náhradu škody dvakráte, poškozenému i pojišťovně, a žalobce, 
jenž byl pojištěn pro případ nemoci a jemuž byla proti žalované straně 
přisouzena náhrada škody, musí si nechati z této náhrady sraziti, co 
dostal od pojišťovny z důvodu, pro který mu náhradu jest povinna 
dáti i žalovaná strana. Odkaz dovolatelův na § 291 čís. 3 ex. ř. nedo
padá, neboť nejde o exekuci na důchod, jenž se vyplácí pro tělesné po
ranění, nýbrž o určení výše náhrady vzhledem k ustanovení § 246 poj. 
zák. a ke skutečnosti, že nemocenská pojišťovna vyplatila poškoze
nému dávku za nemoci, pro niž má pojištěnec nárok na náhradu škody 
proti osobě třetí. Toto zákonné ustanovení nemá v zápětí výhodu ani 
zkrácení ani pro poškozeného ani pro osobu náhradou škody· povinnou, 
neboť poškozený dostává celou náhradu škody jemu podle zákona pa
třící, a to částečně od nemocenské pojišťovny a částečně od škůdce, 
a tento zase platí celou škodu, z části poškozenému, z části nemo
censké pojišťovně. 
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Popřel-Ii správce konkursní podstaty nárok úpadcova zaměstnance 
na. oddělené uspokojenI jeho .pensijníchpožitků z úpadcova pensijního 
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.v ' ' ú adcův zaměstnanec právní zá jem 
londu jakožto zvlastm podsta~y, ma, Pk oddělené uspokojení byl co 
(§ 228 c. ř. ~.) na tom, by Jeho naro na 
nejdříve na jIsto postaven. . t 

Ik (společenstva s r. neobm.') jes 
Pokud vzhledem ke stanovám spo u m slu 48 (l)konk. ř., 

pensijní lo~d spol~U zvl~štní i:~:S!~t~~;~e~é Yuspo~Ojení jejich pen-
z niž příslusel zamestnancum n . 
sijních požitků. . , ~, 

" k· ho zaměstnanci drahotm pndavek, 
Povolil-li správll1 vybo~ spol u Je d' h polku při zkoumání bilancí 
~~. d~'~' h valnych hrllma ac s 

jenz pn poz ejslc I S ní správního výboru valnou hro-
nebyl nikdy pozastave

8
nij' 3b'{;~ us:;;:)e a to nejen pro minulost, nýbrž 

madou schvaleno (§ c. z ., 
i pro budoucnost. 

. (Rozh. ze dne 31. října 1931, Rv I 687/31.) 

, Ik S lečenstva s r. neoDm., bylo při 
Žalobci pokladmku spo u ., spo V' ' I ~ é· 4200 Kč 

odchodu d~ výsluž?y valnou hromadou V~t~l:e~~lo~~~ u;~vole~ a s vě
ročně. Správním vyborem spolku byl ~ap 1. . 1000/0 drahotní pří
domím a se souhlaem yaln:ch hr0m.a tu v~~~1ce~omáhol se žalobce na 
davek k výslužné;nu. za;o ou, o m~ byl u;nán ~o';;nným uznati, že 
správci úpadkove pod~ta,y spo,lku, ~ { . ako oddělný nárok kapitali
žalobcf p~ísl:ší, protJ up~dtk~Ve P7í~~~k~~ ze jmění pensijního P? p~í
sovane vysluzne I S dra o mm II , namítl mimo jiné zapoctemm 
padě reservního f~ndu spolk~. Z,alo;;r!ceného drahotního přídavku, jež 
vzájemnou pohledavku na vra~em v r o c e sní s o udp r v é s t o
prý byl žalobCI vypl~cen nepr~vem.. : těchto d ů vod ů: Soud vzal 
I i c e uznal podle zal?bY, mImo l~ne ~4 T 1925 že podle jich § 51 
za prokázáno stanovamI spolku ze ~ne b· ~~I~ z jeho výnosu vypláceny 
jest pensijní fond ~polku ~ to~u ~r~en, !ctpory úředníkům u spolku de
pensijn~ náro~y, vy:hovn.~, pr~J;:á~ ~ sirotkům, a že, když a pokud 
finitivne zamestnanym, JIch .'h ' těžku penSijního fondu nemohou 
tyto pensijn! nároky ~td. z, ;ocm ~n?úředníka spolku, jenž má za se
býti uspokOleny, jest].e ~rttJ/h~letou z výtěžku účetního roku a, ne
bou služební dobu ~eJ;nene ~hc:a~ě z' reservního fondu nebo z jiného 
stačí-Ii am tento vytezek ~ . ' kázáno ustanovením § 53 stanov, 
jmění spolku. Soud.nal dale za pro ravovati odděleně od o~tat-
že bylo y~ění .pensll]n:~? f~~~~n~~~\~v~~áno a že pensijní fond ,lako 
ního jmem a ze by o ez o., .• ní s olkovéhopokud nem vy
takový jest jen potud. s?ucastk~u lm\ázn;ucími na' něm při z:u~ení: 
čerpán závazky pensllmml a naroky ho v r vá že žalobce, jenz, lakz 
likvidaci neb? konkursu spo!kU~í ~o~u nel!lně 'třicetiletou, má nárok 
nesporno, ma za sebou, sl~.zeb .. rve ze ·mění pensijního fo~d~ a, 
žádati pensi a drahotm pnd~v~k !,e)p sijndlO fondu k uhražem leho 
poněvadž není JIsto, ,zda stacl lmempen . -
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pense s drahotním přídavkem, pakli by jmění pensijního fondu nestačilo 
z reservn}ho fondu ~p~lku, o n~jž jde, aže pr,oto nemohla býti ža~ 
loba pod,;na ?a penslJm fond, n~brz. na stra,n~ zalova~ou, an pensijní 
fo~~ ne?~ pravmckou osobou, ,avsak Jeho Jmen} s~ .oddeleně spravuje a 
muze bylI podle § 51 stanov zalobcem k uhrazem Jeho nároku požado
váno nejpr~e toto );něn~ jako, zvláš!ní p,odstata a teprve, kdyby tato pod
stata nestaClla, muze bylI pozadovana uhrada z reservního fondu. Soud 
Jest loho názoru, že žalobci přísluší oddělné právo na jmění pensijního 
!~ndu spolku, po případě na jeho reservním fondu, ve smyslu § 48 konk. 
radu, n~boť z §, 53, stanov jes! zře.im,o" že jmění ~~n~ijního fondu bylo 
~pravovano oddele?,e ~d osta/m,ho J,m,:m, a ze penSIJ~1 fO,nd jako takový 
Jest Jen, potud ~oucast~ ~polk?veho Jmem, pokud nem vycerpán závazky 
pens1Jmm1 a naroky, Jez tu JSou pn konkursu spolku. An pensijní fond 
jest menší, než žalobní nárok, není pensijní fond součástkou spolkového 
jmění, nýbrž zvláštní podstatou. Poněvadž jest žaloba, o niž jde, jen ža' 
lobou určovací, nikoli žalobou o plnění, nemusel se soud zabývati otáz
kou, zda a kolik jmění má pensijní fond a jak jest jmění to uloženo ne
boť jest nesporno, že jest tu nějaké jmění pensijního fondu, ana žalo~aná 
strana tvrdí, že pensijní fond má vklad u spolku. V dalším odůvodnil 
prvý soud vyhovění žalobě i co do reservního fondu, O d vol a c í 
s o u d vyhověl odvolání žalovaného potud, že zamítl žalobu, pokud 
uplatňovala oddělný nárok na jmění reservního fondu spolku; jinak do
volání nevyhověl a uvedl v tomto směru v d ů vod ech: Prováděje 
odvolací důvod nesprávného posouzení právního zabývá se odvolatel 
~ejprve otázkou, jakého druhu je právo, jehož se žalobce domáhá; zda 
je to nárok na oddělení nebo na vyloučení, či obyčejná jJohledávka kon
kursní. Dospívá k názoru, že může jíti jen o obyčejnou konkursní pohle
dávku. Názor ten je mylný, Skutkový i právní přednes žalující strany ne
připouští pochybností o tom, že se žalobce domáhá uznání (určení), že 
mu pro nároky uvedené v žalobě přísluší právo na oddělené uspokojení 
z určitých částí úpadcova majetku, z pensijního fondu, po případě též 
z fondu reservního, jako ze zvláštních podstat a že jde tedy o nárok ve 
smyslu § 48 konk. řádu. Žalobce netvrdí, že pensijní fond není majetkem 
spolku, netvrdí ani, že pensijní fond je samostatnou právnickou osobou 
nýbrž jen, že fond ten nepatří do všeobecné konkursní podstaty, nýbri 
jest podstatou zvláštní. Mluví-Ii § 48 konk. řádu o "určitých věcech« 
úpadcových, je tím rozuměti věci v širším smyslu podle §§ 285 a násl. 
obč .• zák., k nimž nepochybně patří i zvláštní fondy peněžního ústavu. 
Odvolatel vytýká dále, že, jde-li, jak míní první soud, o žalobu určovaCÍ 
není tu podstatného předpokladu žaloby, právního zájmu na i:lezodklad: 
ném určení (§ 228 c, ř. s.), Žalobce prý měl žalovati o plnění. Proti to' 
mu jest uvésti toto: An správce konkursní podstaty popírá nárok žalobce 
na oddělené uspokojení žalobcových pensijních požitků ze zvláštních 
podstat, jJlyne již z povahy věci, že žalobce má právní zájem by nárok 
fen byl co nejdříve a jednou pro vždy s právní mocí na jisto' postaven, 
by nemusil snad při splatnosti jedné každé měsíční splátky pensijních 
požitku prokazovati tvrzené oddiilné právo, Liché jsou i vývody, že ža-
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lobní žádání a výrok rozsudečný jsou pejasné ,a že žalobn~ žádání jest 
nepřípustné proto, že výrok rozsudecny nen~ vykonatelny. Rozsude~ 
o ryze určovaCÍ žalobě není nikdyvykonateII!Y', neo?sahuJe, ods~uzem 
odpůrce k plnění nebo k opomenutí nebo k t!pemi,a pr~s to ~ak?n zaloby 
takové výslovně připouští.. Roz,sudek, tak?vy Je ucastnJ ,p!avm mO~1 ~ 
je proto mylný odvolateluv nazor, ze vyrok ro~su~ecny .les! ,po ylavm 
vztahy stran bez významu. První soud uznal, ze !alobcl ,p;lsluS1 .. (~f') 
jeho pensijní požit~J) oddělný~árok na 43.436 Kc ze Jmem p~l!s1Jmho 
fondu pokud se týce z reservmho fondu spolk,;,. Odv~l~te1 snaZI se do: 
voditi, že žalobci nepřísluší nárok ani oh~ed.ne p~nsIJn~ho a:ll ,o~ledne 
reservního fondu. V onom směru jest odvolam neduvodne. Že Jmem pen
sijního fondu jest pokládati za věc, za zvláštní podstatu ve smY,sl,;, 
§ 48 (l) konk. řádu bylo již uvedeno. Pokud se odvolatel dovolava 
ustanovení § 51 stan~v, podle něhož ~ens,ijní nároky jest uhražoyah .len 
z výtěžků pensijn!?o fondu, jest pouk,azah, ~ t?mu, ze ust~novem to Jest 
všeobecné. Pro pnpad konkursu platI zvlastm ustanovem § 53 stal!~v, 
podle něhož pensijní fond jako takový tV,oří při ~onkursu. s~olku ,soucast 
jmění spolkového jen potud, pokud nem yycerpan 'pen.slJ?1~1 nar~k~ a 
závazky na něm váznoucími. Námitky, ze, (tak~v:) Jmem penslJmh~ 
fondu smísením s ostatním jměním spolkovym preslo podle § 371 obc. 
zák. do vlastnictví spolkU, dále, že by jen pensijní f~!1.d mohl protI kon; 
kursní podstatě uplatňovati nároky, a to jen jako ventel na \'Yplacem 
příslušné kvoty, po případě, .. že by žal?bce m?h,l uplatnovat; pra~o o~
dělné jen ohledně vkladní kmzky, na mz penslJm fond Je uloze!1, dale, ze 
žalobce mohl by nárok svúj uplatňovati nejvýše )en .ve lh~tach ,podle 
toho, jaK jednotlivé požitky dospějí k~ splatnoslI, ~eJsou duvod~e. Ža
lobce nežaluje o vy~áni hot0'1c}t pe!1ez z k~n~ursn~ P?dst1;lty am o vy
placení hotovosti, nybrz domah.a, se Jen,uz!,am (u~c,em) naroku ~a ~d
dělené uspokojení svých pensl]mch P?Z1t~U.z~ zv!astmch podstat, pre
dem ze jmění pensijního fondu, kteréžto )mem ma,po~le st~nov spo!ku 
zvláštní určení, má býti odděleně spravovano a oddelene, ulozeno. Zme!,a 
těchto ustanovení mohla by podle § 55 s~anov nastalI .len ~e ,svolemm 
zaměstnanců, kteří nabyli práv k pensitmml! ,f01!-~~'. Vytk~, ~e.l~ pochy: 
bené mluviti o jmění pensijního fondu, ze muze Jlt: Jeno J1!-1en~ zalovane 
strany, je rovněž lichá. § 53 stanov má ustanovem o tom, Jak]e ~p~av?
vati a uložiti »jmění pensijního fondu« .. Z toho co uvedeno vyplyva, ze 
bylo právem vyho'lěno žalob.n~mu žád~ní, poku~ ~e dom~háo určení .o,: 
roku na oddělené uspokojem zalobcovych pens1Jmch poz}tku z~ Jmem 
pensijního fondu, a že rovněž správně bylo uzná~o, že vzaJemna pohle
dávka namítaná k započtení- není důvodem po pravu. 

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

Důvody: 

K dovolacímu dúvodu § 503 čís. 4 c. ř., s. Že ,ža!oba jes~ po~le § 2,~8 
c. ř. s, přípustná a že žalobní prosba nem, neurctta a n~Jawa, ,dohc1l 
správně již odvolací soud. Pokud jde o vec samu, domaha se zalobce 
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i ve třetí stolici určení, že mu. přísl!!$í náro,k na oddělené uspokoiení 
jeho pensijních požitků z pensijního, fondu spolku S., >:apsané sp·ole. 
čenst'lo s ručením. neobmezeným: (na dále zkr·áceně "spolek«). jako zé 
zvláštní podstaty; tento pensijní.fond jeSot podle § 53, spolkOvÝch stanov 
takovou zvláštní podstatou. Že tento fond,. pokud se týče toto spolkov$' 
jmění pod názvem. pensijního fondu odděleně spravované jest uložen 
na spořitelní knížku spolk!!, jest pro rozhodnutí rozepř~ právě tak 
bezvýznamné, jako skutečnost dovoláním tvrzená, že vklad činí jen 
35.831 Kč, méně než kapit<lHsovaný žalobcův nárok. Pensijní fond byl: 
a jest i.měn!my sp?lkorym; 51 ulo~ením I)a knížku spolku byla tato část 
spolkoveho Jmem Jen zJevne· oddelena od· ostatního jeho jmění. Nedo. 
statečná výše vkladu bude míti jen v zápětí, že žalobcovy pensijní po' 
žilky z pensijního fondu nedosáhnou plného krytí, ale s podstatou ža. 
lobcova práva na oddělené uspokojeni z určité části spolkového jmění 
pokud se týče z penSijního fondu to nemá co činiti. Nepostačí-li tent~ 
fond, uspokojí se· žalobce z něho, pokud na to stačí ale to podle § 48 
(1) konk ř. ř. z. čís, 337/1914 s vyloučenímkonkurs~íchvěřitelů. Zvlášť 
lichý jest při tom poukaz na § 371 obč. zák., ano nejde o žalobu vlast· 
nick~~" nj?r~ o žalob~ o ~rč~n! ~alobcova p;~v~, na oddělené uspokojení 
z urctte casl! spolkoveho JmeOJ Jako ze zvlastm podstaty. Dovolání ne· 
práv~m odkaz~je, k § 14 (2) k?n.k ř; č~s. 33~/1914, neboť nejde o po· 
hledavky neurclte nebo nedospele, nybrz o narok na zaplacení ročních 
důchodů, jež podle § 15 (2) konk ř., ř. z. čís. 337/1914 mají býti 
ttplatňovány podle své odhadní hodnoty v době prohlášení konkursu 
j~kž se i st~lo. Ale d~v~lání ani jina~ není v právu. Z toho, že správní 
v.ybor po~::l-,l v zase,dam ze dne 25, unora 1922 draholni přídavek a že 
P:l pozde]slch valnych hromadách tento přídavek při zkoumání bilancí 
n;kdy r;ebylpozastaven, usoudily nižší sondy právem, že usnesení správ· 
mho vyboru bylo valnou hromadou schváleno při čemž na tom nezá
leží, že ~e !ak nestalo výslovně (§ 863 obč. zák.), a to nejen pro rok 
19~2, nybrz 1 pro budoucnost: Z toho plyne; že tento drahotní přídavek 
em pO,roce, 1922 nebIl vyplá~en omylem, a jest tudíž opodstatněn nejen 
zalobcuv narok na pndavek 1 do, budoucnosti, nýbrž jest i zřejmé že 
pohledávka namítaná započtením není po právu z čeho vyplývá' že 
napadený rozsudek úplně· vyhovuje. zákonu,' , 
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ťřikázání zažalované. pohledávky. k vybrání z a s por u nemá vliv 
na z~I~?~ovo oprávněn} ~ žalobě. Předpisu třetího odstavce § 294 ex. ř., 
~ylucu)lclmtt o~souze~l zalovaného k zaplacení zažalované pohledávky 
~Iobc~, vyh~vl sE::. ~yrokem soudu, že se nemá platiti bezprostředně 
zal~bc!, ~ybrz Slozltt y~a osou~ě S§ 307. ex, ř. a § 1425 obč. zák.). Ne. 
vadl, ze zalobce nepnzpusobtl zalobm prosbu změněnému stavu věci.' 

(Rozh. ze dne 31. října 1931, R II 322/31.) 
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Žalobu o zaplacení pohledávky pro c e sní so udp r v é s t o
l i c e zamítl s odůvodněním, že zabavení a přikáiání zažalované po· 
hledávky žalobcově věřitelce za sporu má v zápětí, že žalobce nemá 
aktivní oprávnění ke sporu. O d v ol a c í . s o u d zrušil napadený ťoi
sudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkáje pravomoci, o ní dále 
jednal a znovu rozhodl. Dů v ci d y: Podle § 234 c. ř. s. nemá zcizení 
věci nebo sporné pohledávky vliv na rozepři. Zcizením jest tu rozuměti 
i zcizení exekuční, tedy přikáz'ání k vybrání. Rozhodnutí prvého soudu 
jest proto práVně mylné. 

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

Důvody: 

OdvolaCÍ soud správně uznal, že přikázání zažalované pohledávky 
k vybrání za sporu nemá vliv na žalobcovo aktivní oprávnění. Názor 
ten odpovídá judikatuře bývalého nejvyššího soudu vídeňského (viz 
rozhodnutí ze dne 9. prosince 1914, č. j. Hv JI 1296/14, Právník 1915, 
str. 923), jakož i tohoto nejvyššího soudu (viz rozhodnutí čís. 4292, 
5655 sb. n. s.). Nejvyšší soud neshledává příčiny uchýliti se od tohoto 
právního názoru, vysloveného i v jiných neuveřejněných rozhodnutích: 
Stavu věci, jenž za řízení doznal následkem tohoto přikázání ziněny a 
který podle třetího odstavce § 294 ex. ř. vylučuje arci odsouzení žalo
vané Jr zaplacení zažalované pohledávky žalobci, vyhoví se výrokem 
soudu, že se nemá platiti bezprostředně žalobci, nýbrž složiti na soudě 
(§§ 307 ex. ř. a 1425 obč. zák). Že žalobce nepřizpůsobil změněnému 
stavu věci žalobní prosbu, nevadí, neboť žalobní prosba o zaplacení 
zahrnuje v sobě i žádost o složení na soudě (viz rozhodnutí čís. 4747 
a 7773 sb. n. s.). 

čís. 11133. 

Ustanovení § 1163 obč. zák., podle něhož nejsou přípustné zápisy 
a poznámky ve vysvědčení, jež by znesnadnily zaměstnanci získání no
vého místa, platí i pro vysvědčení, jež jest podle § 104 živn. řádu učební 
pán povinen vydati učedníkovi. 

(Rozh. ze dne 31. října 1931, Rv JI 822/30.) 

Žalobce byl učněm u žalovaného.Propustiv žalobce z učení, vydal 
mu žalovaný vysvědčení, obsahující větu "byl z učení propuštěn pro 
neposlušnost a ·fušování«. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce 
na žalovaném, by žalovaný byl uznán povinným vydati žalobci vysvěd-' 
čení bez oné poznámky, pokud se týče bez jakýchkoli poznámek, jež 
by odporovaly ~. 1 J 63 obč. zák. Pro c e sní s o udp r v é 8 to 1 i ce 
uznal podle žaloby. O d vol a ci s o u d žalobu zamítl. D ův od y: 
Odvolání iest odůvodněno, ježto prvni soudce vyhověl žalobě; ačkoliv 
ziistiL že žalobce bvl neposlušnÝ a fušoval, jen z toho důvodu, že prý 

82" 
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§ 104,žjyn. ř. jest ~ru.šen ust~noven,ím.§ 116~ obč. zá,k. v doslovu § 150 
III. dllcI nov., v nemz se pry mluv I vseobecne o zamestnaném za něhož 
jest považovati i učně. Tento právní náZor jest mylný. Prv~í soudce 
p~ehléd! § }53 IIl.dílČí,n~v., jen~ sta,;oví, že z,ůstávají nedotčeny zvláštní 
zako~ne predplsy o ,~fC!tych, sluzebmch pomerech, obzvláště též před. 
plSy zlv~os!enskeho radu; Zakonem ze dne 17. října 1919, čís. 571 sb. 
~. a n., J1~Z b~ly. odst~~r:eny pra,co~ní, a čelední knížky, byl výslovně zru. 
sen § 81 Zlvn. r. JednaJlcl o vysvedcemch pomocných dělníků a důsledkem 
~ruše~í pracovníc,h knížek ?yl samozř~jmě zrušen i třetí odstavec § 104 
Zlvn. r., mkohv vsak ostatm ustanovem tohoto § jenž vzhledem k § 153 
III. d!lčí nov. platí tedy dosud. Podotýká se, ž~ platnost § 104 živn. ř. 
~. prvy~h dvou o?sta,;cích a zrušení §,~I živn. ř. jsou zřejmá z vydání 
Zlvn. radu ve sblfce csl. Kompasu a tez ve vydání Dr. Roučka občan. 
~kého, z~l{Qnníka jest u, 1163 obč. zák v poznámce vyznačen § 104 
z:vn. r. y~o dos~d platny: ~la!í tedy d?s~d, že do ,;ysvědčení pro učed
mka ma ~yII pOjato }y,sve,d~em o ~h?vam a o dosazeném výcviku. Úče
lem tak.ovehoto vysvedc~m Jest ~rave kontrola. Jelikož právní názor, 
o neJz J,est .rozsudek o~ren, vada, ?ylo zkoumati, zda jsou tu ostatní 
skutkove, p~edpoklady zalobmb;o paro,ku. Ve směru tomto zjistil první 
soud,ce, ze ,,;alobce, byl neposlusny, fusoval, neposlouchal ani pomocníkv 
am zalovaneho, ac mu tento domlouval. Dále zjistil prvý soudce jako 
nesporné, že žalobce byl u žalovaného učněm po dobu shora uvedenou 
a ž~ v~svědče~í, vydané dne 2,1. února ) 930 obsahovalo větu: »Byl 
~ ucem propusten pro neposlusnost a fusování." Jest tudíž nesporno 
z~ dn~ 5. p:-oslllse 1929, byl ža~obce z učení propuštěn a že tím byl 
ucebm pom~r u zalovane~o zrusen. Tato skutková zjištění nebyla na
padena .. ~ )S?U pr~to, ~akladem pro rozhodování odvolacího soudu. 
Takt? :Jls!ene .chovam zalobcovo odůvodňuje plně onu poznámku Ve 
vysvedcem, a Jest proto žalobní žádost, domáhající se toho by tato 
poznámka byla z vysvědčení vyloučena, neodůvodněna. ' 

J\l e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Spor jde o to, zda a pokud platí ustanovení § 1163 obč. zák v do
slovu § I?O III. dílčí n?vely, mluvící ~ »zaměstnaných«, i pro učně, 
a ~okud hmto ustanovemm Jest derogovau § 104 živnostenského řádu 
(zakona ze d!le 5; února 1907, čís. 26 ř. zák.). Z materialií k III. dílčí 
novele k obc. zak. (Bencht der Komission fiir J ustizgegenstande) 
k ~ 1151 obč; zák. (st~. 332~ vysvítá, že »jest jasné, že ustanovení 
obc~,;,skeh~ prava o zamestnanem (Dlenstnehmer) lze ve prospěch učňú 
POUZItI \!,llt es offenbar gerade dle Beshmmungen des biirger1ichen 
Rechtes uber dle Stellung d~~ Dienstnehmers zugunsten des Lehrlings 
a,nwenden ~u kO~lllen~. Ta~tez na str. 357 při § 1163 se uvádí, že jest 
treba v. občal!-skem zakonmku stanOVIlI vseobecně platnou normu leine 
allgememe gIihge Norm) o právu zaměstnaného na vysvědčení které 
dosud bylo vysloveno jen v zákonech zvláštních (§ 81 žiVil. ř.,' navějí 
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v § 39 zák. o obcb. pom.). O obsahu vysvědčení mluví se na str. 358 
" výsledkem úvah jest, že ve vysvědčení nesmí býti zápis!,y, a po: 
známky pro zaměstnaného škodlivé. V § 153 III. novely nem vyslovne 
derogován § 104 živn. řádu, praví se tam jen všeobecně, že »pokud ve 

. zvláštních zákonných předpisech, daných pro určité služební poměry, není 
ustanovení o služební smlouvě, jest použíti ustanovení § 150«. Z toho 
,'šeho odvozuje nejvyšší soud, že ustanovení § 1163 obč. zák, podle 
něhož nejsou přípustné zápísy a poznámky ve vysvědčení, které by 
znesnadily zaměstnanému získání nového místa, platí i pro učně, jež 
iest považovati za zaměstnané ve smyslu předpisů § 150 III. dílčí novely, a proto že ustanovení to platí i pro vysvědčení, které podle § 104 živn. 
řádu učební pán jest povinen vydati učedníkovi »0 ztrávené době učebné, 
o jeho chování po tuto dobu a o nabytém vzdělání v živnosti«. Nejvyšší 
soud neshledává důvodu, pro nějž by z ochrany zaměstnaných, uzá
koněné v & 150 II!. dílčí novely měli býti vyňati učňové, u nichž platí 
tytéž ohledy sociální jako u jiií§ch zaměstnaných, kteří za svou práci 
jsou již placeni, neboť poznámky, které by jim znemožňovaly se doučilI, 
byly by pro ně stejně osudné jako podobné poznámky pro zaměstnance 
prlÍci hledající. V souzeném případě žalovaný dal žalobci do vysvědčení, 
jímž mu potvrzoval, že byl u něho v učení od 18. července 1927 do 
5. prosince 1929, poznámku: "byl z učení propuštěn pro nepo~lušnost 
a fušování«. Poznámku tuto, třebaže se zakládala na pravde, Jest po
kládati za nepřípustnou podle § 1163 obč. zák. a proto jest žaloba 
odůvodněná, jak správně uznal prvý soud. Právní vývody odvolacího 
soudu, který došel k úsudku, že sporná poznámka ve vysvědčení není 
nepřípustná, neuznává nejvyšší soud vzhledem k tomu, co bylo uvedeno, 
za správné. 

čis. 11134. 

Bylo-Ii skutkovým přednesem žaloby, již bylo vyhověno rozsudkem 
pro zmeškáni žalovaného, že žalovaný byl odsouzen trestnhn rozsudkem 
pro trestný čin, spáchaný na žalobci, že trestni soud přiřkl mu jako 
soukromému účastníku určité částky a s dalšími ho poukázal na pořad 
práva a proto že jest žalováno o zaplaceni těchto částek, jest důvod 
k obnově podle § 530 čís. 5 c. ř. s. spatřovati v tom, že byl odsuzu jlci 
trestní rozsudek napotom zrušen právoplatným osvobozujícím roz-
sudkem. . 

(Rozh. ze dne 31. října 1931, Rv II 828/30.) 

Žalobě nezl. Františka M-a (pokud se týče jeho olce) proti Aloisu 
M-ovi o zaplacení 800 Kč bylo rozsudkem pro zmeškání vyhověno. Ža· 
lobou, o niž tu jde, domáhal se Alois M. proti nezl. Františku M-ovi 
obnovy řízení o žalobě nezl. Františka M ·a. Pro c e sní s o udp r v é 
sto I i c e vyhověl žalobě o obnovu, ° d vol a c í s o u d ji zamítl. 

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

;,-
,,"< 
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D ů v.o d y : 

Dovolání, opřenému o dovolací du' v d .' 4 -, 
d ·'t· ". . o ·CIS § 503 c· I o epn lopravnenost. Dovolatel žaluJ'e ob '., , . r. s. ne ze 
(správně 530) ČlS' 5 • . cl ' o novu nzem z důvodu § 529 • • . c. r. s.,te v z duvodu.· 'I ' 
na nemz se rozsudek zakláda' .byl ~. • . ,. .' ze na ez trestmho soudu 

·1 ' V ' zrusen J mym rozsudk ,,' ves ym, e sporu o jehož obnovu'est • I' ... em v'pravm moc 
.~udkem pro zmešbní podle § 396 J • za ovano(C II 67~/28), byl roz-
zal?vapý uznán povinným, byzaPI~Úr ž!i 1ro ~~dost~vhem se. žalovaného 
.bll! .nezl. 'Františka M.a· 800 Kč s ., o CI J.a ? na radu skody z po. 
žalo~y~ n~ jejímž základě byl rozsu~~~Sl. Pnhle~n,ou~i jes! .k doslovu 
tvrdl, .ze zalovaný b I o d s o ... . pro zl!les~apl vydan, Tam se 
ko.u T 542/28 prop}estupek ~d~ e n ~ trestm yecI ve~ené pod .znač
nez!. Františka M-a . ku pen~žitf po:ut~ 401 k!r. zak., ~pachaný pobitím 
nahraditi soukromé~lU účastníku n c. a ·u z n a n p o v i n n ým 
dené částky a že s ostatními nárok ez!. FFa~Í!sku M -ovi určité tam uve
.poř:;td práva civilního Na těéht y odkazan byl nez!. František M. na 
~alobce bolestné· 5QO Kč, za lék~ř~~ukromohi~ních nál~ocích uplatň.uje 
se synem k lékaři 60 Kč a za svo 'i P.u pro~; l.oU 20 Kc, za pochůzky 
220 Kč, úhrnem 800 Kč J·I·coh. J. ulcast pn trech hlavních přelíčeních 

b ' .. , , . z zap acem J'akožto n'h d ··k· . o 

so ,enepobltIm nez!. Františka M~ažillob· .. • a ra U s ody .<Opu· 
o~ ustnímu jednání nedostavil a byl proto o~l se§ctozadUJe; Žalovaný se 
zalobc?vu vynesen rozsudek ro z· .k' ~o,' e. 396~. r .. ~. k návrhu 
T restm ro.zsudek na nějž se p. I b mes am, .Jlmz bylo zalobe vyhověno. 
bbyYl změněn, obž~lovaný pro o~~; ;fe;t~:~kr§u fl tJ :78(28 odv?lával, 

I osvobozen a oSvobození 'eh bl.. . zak. .z obzalobv 
obnově trestního řízení a tenlo o os{ ci ,znova vyrceno i po povolené 
stal se právoplatným. 'Hledíc k Pdosf ll! 51 ~ ~ o bCo z ují c í rozsudek 
skutkovým přednesem žalobco 'm • ov,? za o y II 678/28, nebylo 
Františka M-a a způsobil mu z~ěn;ze.,za!ovany p.obI! syna jeho nez!. 
náhrady se domáhá ny'brž z· ·.·1 l, C~l1JZb mU vzesla určitá škoda .J'eJ'íž 
k ." .. . o , e za ovany yl odsouz t t' ' . em pro prestupek § 411 tr 'k· , . , en res mm rozsud-
!~estn! soůd přiřkl mu jakoso~k~~~" zpu~9beny pObi!ín: )~ho syna že 
SI ml ze ho POUkázal na pótad ,. emu ucas!n~u ~fC!te castky a s dal
dalších částek. Žaloba podaná g~:vt2 a y:oto 1ge .zaluJe o zaplacení těchto 
se tedy na odsouzení žalovaného r' nJ!la 28 C II 678/28 zakládala 
kterýž rozsudek byl civilní soud P ,o prestu..pek poškození na těle, na 
byl dostavil a jednal (§ 268 c ř vsaía~, k~ t~ I tehdy, kdyby se žalovaný . 
nebylo došlo, ale rozsudek byl' bÝ~ala .z~'l y !, rozsudku pro zmeškání 
pak • o~e~ trestní rozsudek, na němž b rfsl IV~c kontra~iktorně. Když 
z~e~kan~, byl zrušen novým osvobozu X ,za ozen clvllll! rozsudek pro 
~eslYm, Jest tu důvod k obnově řízení J;~lm§ ~~~s~~kem v právní moc 
zal~ba o obnovu byla Podle § 534·' 3 • (M; 5 c. r. s. a, ana 
Pr:'Y ~oud žalobě vyhově!. Soud oCd~~lac~' r. s. pod~na v čas, správně 
p'r~vll! správně, poněvadž jediné rozhodnI, ne!,osou~ll spor po stránce 
]lc; ? ~kutkových okolnostech (§ 396 :(m Jest prednes • strany žalu
znell! zaloby jedině zde směrodatného c; /. s) ~ tento prednes podle 
rozsudkem odsouzen pro pobití syna t ~d s~~'hze .zalovany byl trestním 

e elsl o zal obce, nikoliv jen že 
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.zalovanýpobiljeho syna a tím mu Způsdbi1škodu, 'o ijejížnáhrad~ :ža
'Iuje. Žaloba'se zal{ládalana odsuiujídm'·tréslnÍin 'rozsůUku, ·nikoh ilťlino 
napobltLPadl"lionen 'trestní :rozsllilek, musí .plldnollti·i založený 'na 
'riem rozsudek civllrií a Civilní soudce musí Vý"šeli'civáti ·a 'i1važovatiťzjiš
ťovati) potom sám zda pobití 'se istalo čili inic, a 'f><idá-li ·tehtlejšímů 
žalovanému, jenž je' nyní v obnovovacím "řízení žalobcem, za vinu čili nic, 

čls, il1135, 

Býlo"live smlouvě o mzenís"lužeboo-sti 'Cttih:e a jízdy vraty "Prů
jezdu ,domu ustanoveno,ze 'Si iopr{wnětiý 'mUže 'dáti zhotoviti klič !k, Vl'a
mm průjezclu,by, kdykoliv 'se mu 'bude Hoiti, I\llohl vykOiiávati obsah 
služebnosti, nepi'lsblší oprávněnému 'domáhiiU·se 'nazavázartéín, 'by 'ne· 
zavíral vrata domu před určitou 'hOdinou, 

(Rozh. ·ze dne 31. října 1931, 'Rv II 829/30.) 

Žalobce se domáhal na žalovaných, ·by bylo uznáno ,právem, ·že ža
lobci příslušípTávo neobmezeného u-žívání služebnosti chůze ·a ·jízdy 
Hatya průjezdem domu žalovaných, že ža:!ovaní jsou 'Povinni to uznati 
a neuzavírati vrata svéhodGmu nak1íč v zimě .před rlevátouhodinoR 
a v létě před desátou ·hodinou večera že jsou dMe povinni zdrželi -se 
'jakéhokoliv r-ušení práva této služebnosti. P roce·s ní so 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: Není sporné, že žalobci (}řísluší ·podle smlouvy ze dne ll. 
března 1889 slUŽebnost chůze a jízdy vraty průjezdem domu žalo
vaných. Podle této smlouvy jest zjištěno, že si vlastníci panujícího domu 
mohou nechati zhotoviti klíč k vratům průjezdu,by se, kdykoliv se jim 
bude líbiti, mohli dostati do svého příbytku a ven, dovésti a odvésti věci, 
přihnati a odehnati dobytek. Tímto ustanovením jest však obsah, rozsah 
a i způsob vykonávání přesně vyznačen, totiž neobmezené užíváníprů
jezdu domu. Právem proto vytýká odvolání napadenému rozsudku, že 
nevystihl pravý Rrávní význam obsahu smlouvy v tom směru a klade ne
právem důraz na to, že ve smlouvě není určeno, zda a kdy mohou dveře 
průjezdu býti uzavřeny, což jest v.šak naprosto nerozhodné vzhledem 
k přesnému ustanovení, že žalobce může užívati průjezdu libovolně. 
Zvyklost, na niž rozsudek poukazuje, nemá pražádného právního vý
znamu vzhledem k obsahu smlouvy. Žalovaní jako majitelé služebného 
domu nebyli ve výkonu svého práva vlastnického obmezeni služebnosti 
v tom, by svť1j majetek proti škodlivým náhodám nechránili, dokud se 
nedotkli práva žalobcova, což se však nestalo, jelikož žalovaná strana 
nezasahovala do libovolného užívání průjezdu a též užívání toto nijakým 
způsobem nestěžovala. Ostatně poukazuje se též na ustanovení § 35 I 
obč. zák. Stížení výkonu služebnosti mohlo se státi tím, že žalobci snad 
museli použíti klíče již před devátou pokud se týče desátou hodinou 
večer, jelikož žalovaná strana z dť1vodu bezpečnosti mohla průjezd 
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zavírati, jak jí bylo libo. Jelikož tedy má od ' 
právo neobmezeného užívání služebnosti ch' vOlac,l, soud za zjištěno, že 
domu žalovaných nikdy nebylo žalovan' ~ze a l'zdy vraty průjezdem 
tohoto práva není prokázáno a se 1"' yml popreno a nějaké rušení 
tvrzeným, jeví se žaloba neodůvodněez nestalo zpusobem žalující stranou 

N' , nou, 
e J v y s š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vo d y: 

. Odvolací soud posoudil spor s ráv ' , " 
soud odkazuje na jeho důvod odP ,ne.,P? strance )'ravm a nejVYŠŠí 
se . nepodařilo vývodům dovoGteloP~vldaJlc], S!~vu vec] ] zákonu, které 
odvolací soud nevy<tihl význam ' (~vyvratá Dovolatel vytýká že . 
žalobce měl na základě vydržen' za? cova tyrzení a důkazů o tonl že 
do devíti hodin a v létě do desítt r~vo c~odltl ~tevřenými vraty v ;imě 
Podle smlouvy z ll. března 1883 ~~.ve~~r; Vyt~a tato však jest lichá. 
vra1y průjezdu domn čís. 13 vlastníci ~Zl!JIC.I, ~I~~ebnost chůze a jízdy 
lobc~) byl! oprávněni dáti si zhotoviti ~~arcI cas~] dom? (nynější ža-
z neho a dovésti a odvésti, přihnati a ~ h e ~r~tům prujezdu (síně), 
usoudIl odvolací soud že tímto usta o ,e ~a] obytek atd. Správně 
SO? . vykonáVání služebnosti řesně nove~lm Jest, obsah, rozsah a způ
pruJezdu domu čís. 13. Múfe-li tak?znacen, t~!1Z neobmezené užívání 
Jezdu užívati libovolně jest nerozhod:) m~Je k~d od vrat, žalobce prú~ . 
ve smlouvě není urče~o kd m h e, ,z a a , .y se vrata zavírají ano 
soud UsUzuje, že zvykl~st ! to~t~U bY,lJ zavlra,na. Správně odv'olací 
smlouvy právního významu O v d ,s,;,eru, nema vzhledem na obsah 
o vyd!žení práva, by žalova'ní ne~:ě~f~r prava choditi otevřenými vraty, 
dle prednesu žalobcova a dúkazu" a~~ v ~rČltou dobu zavírati po
poněvadž by šlo o držbu' JIm .na "Iz,enych by ani jíti nem~hlo 
toti~ p~áva, by žalovaní nr:;:a:TOV]d~JlClho podle. § 313 obč. zák.; 
za~lralJ vrata, co by jinak byli o :lob?I~ ?po,;,enuh do určité hodiny 
prava. ~u musil by žalobce tvrditi 1', vnem cmltl, ,a, o, vydržení tohoto 
na ohrazení to žalovaní ho up osle 'h~e se proŤ! zavI~am. vrat ohradil, že . 
uplynula vydržecí doba. Teprve o~ I a vrat~ nezavlrah a že od té doby 
uPoslechnutí žalovanými bvlo by I ono~~ ~~kazu,. vr,ata zavírati, a jeho 
~eudal, kdy zákaz takový 'dal anfen~oc, a,l vyd!zecI d?bu. Žalobce ani 
aob~ ,vydržecí, po kterou zák;zu . h pr,okazal" ze od te doby uplynula 
zavll'aní vrat následkem zákazu t Je o za!?vanyml bylo uposlechnuto a 
vydržení práva jím tvrzeného R~ o hpolm~J~no. Neprokázal tedy žalobce 
~ ,podle ~~ žalobce může ner~šen~s~v ,s uz~ nosli řídl se. jen smlouvou, 
u~elem khc od vrat aniž bv žal ' e lpra,:o. vykonavatl maje za tím 
kem byli více obm~zováni -než ~~~m v ~stmcIl ve svém právu vlastnic-

, novu Je srn ouva (§ 484 obč. 'k) za .. 

čís. 11136. 
Proml' , , • . ce.~j naroku zaměstnance roti. . 

skOdy, an Jim nebyl včas přihl" k z_~estnavateh na náhradu 
asen pensI jmmu pojištěni, počíná se 
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teprve doručením výměru pensijního ústavu o vyměření pensijnlbo 
důchodu. 

(Rozh. ze dne 31. října 1931, Rv II 30/31.) 

Zaměstnanec domáhal se na zaměstnavatelce náhrady škody, ježto 
ho nepřihlásila k pensijnímu pojištění již dne 1. ledna 1909, nýbrž teprve 
dne 1. července 1920. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i ce žalobu 
zamíti, 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. 

D u vod y: 

Po právní stránce jest bledíc k dovolatelčiným vývodům řešiti jen 
otázku, od kdy se počal v souzeném případě běh tříleté promlčecí IMty 
podle § 1489 obl'. zák. Odvolací soud vyslovil názor, že počátek pro
mlčecí IMty jest počítati teprve od doby, kdy byl žalobci doručen výměr 
pensijního ústavu ze dne 9. dubna 1926, protože teprve z něho mohl ža
lobce .,poznati, na jakých základech a v jaké výši jest mu pensijní důchod 
vyměren a jakou škodu trpí tím, že nebyl žalovanou firmou přihlášen 
k pensijnímu pojištění již v roce 1909. Dovolatelka se snaží dovoditi, že 
se promlčecí IMta počala již dnem nápadu renty, v souzeném případě 
dnem I \. března 1926, protože žalobce, nemoha se podle § 2 obč. zák. 
omlouvati neznalostí řádně vyhlášených zákonú, musil znáti. předpisy 
upravující pensijní pojištění a mohl si na jejich základě sám vypočítati 
svůj starobní důchod a důsledkem toho i výši škody v den nápadu renty. 
S dovolatelčíným názorem nelze souhlasiti. Podle stálé judikatury nej
vyššího soudu počíná se promlčecí lhůta § 1489 obl'. zák. teprve sku
tečnou znalostí rozsahu škody, a to znalostí tak úplnou a bezpečnou, že 
vystačí k podání řádné žaloby (§§ 178, 226 c. ř. s.); pouhou možnost 
vědomosti nelze klásti na roveň skutečné znalosti (viz rozhodnutí čís. 
2607,3082, 4389, 5088, ?409, 5701, 6860, 9755 sb. n. s.). Pro počátek 
promlčecí lMty § 1489 obč. zák. není tedy rozhodný předpis § 2 obč. 
zákona, že se nikdo nemúže omlouvati neznalostí zákonu řádně vyhláše
ných, nemá také rozhodující význam, zda bylo snad abstraktně možné, 
vypočítati již ke dni ll. března 1926 žalobcúv starobní dúchod na zá
kladě zákonú a nařízení upravujících pensijní pojištění, nýbrž záleží jen 
na tom, kdy žalobce skutečně nabyl takové vědomosti o rozsahu škody, 
jež mu byla způsobena, by mohl podati řádnou žalobu. V té příčině jest 
souhlasiti s náležitě odůvodněným názorem odvolacího soudu, že ža
lobce mohl seznati a také seznal rozsah své škody teprve z výměru pen
sijního ústavu ze dne 9. dubna 1926 a že teprve od doručení tohoto vý
měru žalobci jest počítati promlčecí IMtu § 1489 obč. zák. Na věcné 
správnosti tohoto názoru nic nemění, uvedl-Ii odvolací soud právnicky 
nepřesně, že výměr ze dne 9. dubna 1926 jest považovati »v jistém 
směru i za konstitutivní a činící právo mezi stranami«. Pro tento spor 
není rozhodné, kdy se počíná promlčení pojištěncova nároku proti pen
sijnímu ústavu, protože nejde o nárok ze zákona o penSijním pojištění 

! 
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pr;otipensijnímu ústavu, ·nýbpž jde o márok na n' . , . . 
mestnavateh pro opomenutí včasné přihl' 'k k ahradu. Š!<0dy .prol! za, 
Není posléze třeba obírati se úvahami d as { .. pensllmmu .pojištění. 
st~l,o, .kdyby žalObce nebyl .žalovanoufirmg;o ~':'hl.o, tom, co by .se bylo 
listem ani dne 1. července 1920 a' .pn asenk :pensl]mmu po
d~evpřihlášen . .ležto den podán'í ž110~t~eBPorn~, že žalobce byl toho 
Jeste

d 
do doby pred upl:)'nutím Hí1eté promlčec~Oih ?rznka 1.929 -, spad~ 

po n;t 9. dubna 1921l, posoudil odvola' ,I. ': y, te.ra~e pocala az 
právm, 'Uznav, že promlčení 'nenastalo. CI soud vec spravnepo stránce 

;Cís. 11137. 

27. Yt:: f9~~Š~~ VI;I=Ztň~vaCího nále~u podle § 10 zákona ze dne 
základě by byl~Iz~, dle'§ 33a n., n~m v~řejnou Iist~nou, lIa jejimž 
navrhnouti, ,by h"l.ob::vend~"e"~)lmk'!'hlh. z~kona ulmlhovního soudu 

":Y unv JSI. I ovnl stav. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1931, R I 706/301.) 

Tři ideelníčtvrtiny pozemku Jana K- bl. , 
kona o stavebl1im ruchu ze dne 27. ledna r92~ y,.vyvlastneny podle~á
vyvlastmtel neprovedl ve lhůtě st b b' " ClS',45 S? z.a ·n. Jezto 
podle § 10 zák. čís. 45/1922 Nav~, y1, vyvlastňova~1 nález zrušen 
navrhl Jan K by b 1 ro 'h a .zaklade tohoto zrusovacího nálezu 
Vyvlastněných '!řech ~tvftiná~~ ~pobno~ent" Vk~d vlastnického práva na 
vrhu vyhově~ rek u r sní s o u dm~vI os 1.. ,:n I h o vn í s o u d ná
§ 10 zákona čís. 45/1922 sic . n~hovm zad,ost zamítl. D ů v od y: 
k ~ádo~~ vyvlastněného podag~:vld ze ;vtyřyylast~?vací výměr může býti 
zrusen uradem, jenž v' niěr vdl o c. ne el po uplynutí lhůtv 
n~!,í řečeno, že zrušoJací vý~ě~ ';~iu~e:i~ ~tavba t:~oved~n~, tím však 
1Hz by mohlo býti vloženo . e y. I . ez dalslho hstinou, podle 
se tak mohlo státi musila bPr::~ vl~s.tn~ck~ pro vyvlastněného. Abv 
kům knihovního zákona o nrležitos~::~]n~ll~hpha ~yhovovati požadav
novení ~ 33 dl knih. zák. t.. ,.' va. mc hstm, zejména usta
kmhovn.í návrh žádá. Pou'hé i~~~s~la b) bÝjI vy~onate!ná tak, jak to 
vyslOVUJe, že může býti zase vlastn~~k~YV ~stnovaclho nalezu však ne
§ 33 d) knih. zák. požadu'e však 1 e ~rav? vy~lastněného připsáno. 
vykonatelného výroku TOhol při ' ~Y verel?a .llstma měla ráz soudně 
není. Zřetelně tato n~způsobi1ostPOU ,eru z!"llhsem vYvlastňovacího nálezu 
nou v'lm' zruSOvaC1C vy' měrů by·t· kl d . . . ' ym e z teto úvahy. § 33 d) k'h" .' .1 V a Ol hsti-
raz soudně vykonatelného vý~okv Zruš m .. za~. ~yza~u~e, jak řečeno, 
vatel dovolává, však podle § 1 ex", 1 ovacl vymer~, JIchž se navrho
n~bof .. jednak soudní vykonateln~~t ne z~ p~~azovah za exekuční titulv, 
zak. CIS. 130/30 tu užíti nelze . dnem .za o onen: . sta?ovena, čl. VI. 
v mch uloženo. Navrhovatel n~~~ nak nem .. vubeS zadne plnění nikomu 
se dovolává, použíti jako exekuční~~ ~řtui~dIZ zrus?yac.kb výměrů, jichž 
am pro kmhovní žádost. ' a nemuze JIch proto použíti . 

N e j v y Š š í s o u d nev"hove'1 d 1 
J ovo acímu rekursu. 
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Dů v·ody: 

V sGuzeném případě byly na základě zákona o stavebním ·ruchu ze 
dne 27. ledna 1922, čís. 45 sb. z. a n. ve prospěch'BohumilaU-a vy
vlastněny tři ideelní čtvrtiny pozemku, patřící Janu K-ovi a převod 
vlastnictví na vyvlashútele byl knihovně proveden. Napotom byl však 
podle § '10 citovaného zákona vyvlastňovací nález zrušen, a Jan K. podal 
na základě zrušovacího nálezu krtihovní návrh, - o nějž nyní jde, -
by bylo vlastnické právo k oněm třem čtvrtinám zase pro něho vloženo. 
Navrhovatel se patrně řídí názorem, že může na základě právoplatného 
rozhodnutí, jímž byl zrušen vyvlastňovací nález, prostě požádati knihovní 
soud o vklad vlastnického práva pro sebe. Nejvyšší soud nesdílí názor, 
že zrušovací nález jest veřejnou listinou, na jejímž základě lze podle 
§ 33 d) knih. zákona prosté u knihovního soudu navrhnouti, by byl ob
noven dřívější knihovní stav. Podle § 33 dl knih. zák., lze vykonati 
vklady podle listin, majících povahu výroku veřejného úřadu, jenž může 
býti soudem vykonán. Kdy může takový výrok býti vykonán soudem, 
není v cit. § stanoveno, a proto jest odkázati na § 7 ex. ř., podle něhož 
smí býti exekuce jen tehdy povolena, .1ze'li z exekučního titulu seznati 
mimo osobu oprávněného a povinného i předmět, způsob, objem a čas 
dlužného plnění neb opomenutí. Listiny v souzenémpřipadě předložené 
nemají tyto náležitosti, ježto není z nich patrno, co, jak a kdy jest plniti. 
Mimo to jest uvážiti, na jakém podkladu dochází ke vkladu vlastnického 
práva pro vyvlastnitele a jakého naproti tomu rozsahu jest řízení v pří
padě § 10 zákona o stav. ruchu. Vyvlastňovací nález obsahuje mimo 
jiné rozhodnutí o tom, který pozemek se vyvlastňuje a jaká náhrada 
přísluší odpůrci. Nevykáže-li vlastník, že osoby, pro něž plynou práva 
z knihovních zápisů, souhlasí, by mu náhrada byla přímo vyplacena, 
jest ji podle § 7 odstavec prvý cit. zák. složiti u knihovního soudu 
a rozvrhnouti ji v nesporném říz.ení podle zásad exekučního řádu. Te
prve, až vyvlastňovací nález nabude moci práva a náhrada bude zapla
cena nebo náhrada nebo. prozatímní jistota (§ 5) bude u knihovního 
soudu složena, odevzdá úřad vyvlastněný pozemek v držení vyvlastňo
vateli (§ 7 drUhý odstavec cit. zák.). Do pozemkových knih lze pak 
vlastnické právo pro vydražitele vložiti, až jest vyvlastňovací nález 
právoplatný a náhrada za podmínek § 7 zaplacena nebo na soudě slo
žena (srov. rozh. čís. 5402 sb. n. s.). Zrušuje vyvlastňovací nález podle 
§ 10 cit. zák, omezí se správní úřad jen na výrok, že se vyvlastňovací 
nález zrušuje, a ani správní úřad ani knihovní soud není povolán, by 
se staral o osud náhrady, jež po případě již jest vydána na základě 
rozvrhového usnesení těm, pro něž plynou práva z knihovních zápisů, 
a by vůbec zlikvidoval poměry v mezidobí od provedeného vyvlastněni 
nebo od uvedení v držbu do zrušení vyvlastňovacích nálezů. Vydáním 
zrušovacího nálezu ukončuje se tedy činnost, již správní úřad v řízení 
správním a po případě soud v řízení nesporném vyvíjel na podporu sta
vebního ruchu, aniž by byly těmito orgány vypořádány všechny poměry 
a vztahy založené v onom mezidobí. Zákon zmiňuje se v § JO výslovně 
jen o nárocích odpůrce vyvlastľiovatele na náhradu škody, pravě, že 

,-'" 



~I 

- čís. 11138 -
1308 

mu zůstává vyhraženo uplatniti náhradu škody pořadem práva. Že by 
však bylo obnoviti knihovní stav jen na základě zrušovacího nálezu, 
není v zákoně řečeno. Vyvlastniteli musí býti poskytnuta možnost, by 
proti kterýmkoli nárokům, jež odpůrce odvozuje ze zrušení vyvlastňo
vacího nálezu, mohl uplatniti své hmotněprávní námitky, jež nebyly 
ve zrušovaCÍm nálezu řešeny. Vše to řešiti lze jen sporem. Nelze proto 
zrušovacímu nálezu přiznati náležitost listiny míněné v § 33 d) knih. 
zákona a právem rekursní soud zamítl pouhý podle zásad knihovního 
zákona učiněný návrh odpůrce vyvlastňovatelova na vklad práva vlast
nického pro něho. 

čís. 11138_ 

Notář jako soudní komisař není oprávněn k rekursu do usneseni 
(rekursního) soudu, jimž bylo (v důvodech) vysloveno, že odhad pozů
stalosti (obchodních podílů zůstavitelových) jest prováděti jinýmzpů
sobem, než byl zachov-áván notářem při soupisu. pozůstalosti. Lho
stejno, že se notář obává snížení svých poplatků jako soudního komi-
saře, po případě, že bude museti sám hraditi náklady původního odhadu. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1931, R I 758/31.) 

Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolaCÍ rekurs notáře jako soudního 
komisaře v pozůstalostním řízení. 

D ů vod v: 

Napadeným usnesením byly zrušeny usnesení a platební rozkazy 
soudu prvé stolice v napadeném usnesení jmenované, jež se týkají 
vesměs poplatků znalců přibraných k sepsání pozůstalostního inventáře 
a vybrání poplatků od přihlášené nezletilé dědičky a nařízeno soudu prvé 
stolice, by po doplnění řízení znovu rozhodl. V odůvodnění napadeného 
usnesení se blíže uvádí, v čem má doplnění záležeti, zvláště, že je třeba 
odhad nemovitostí doplniti podle odhadního řádu a by byl o spole
čenských obchodních podílech zůstavitelčiných zřízen inventář podle 
ustanovení § 106 druhý odstavec nesporného patentu. Podaným dovo
lacím rekursem domáhá se stěžovatel, notář, jenž byl jako soudní ko
misař podle § 29 nesporného řízení pověřen sepsáním pozůstalostního 
inventáře, změny napadeného usnesení v ten rozum, že se při doplnění 
pozůstalostního řízení nemá postupovati podle § 106 nesporného pa
tentu, nýbrž že základem projednání pozůstalosti má býti soupis jím 
pozůstalostnímu soudu předložený po eventuelním jeho doplnění podle 
zasad vyslovených v § 97 nesporného říz. Než stěžovatel, byv ustanoven 
soudním komisařem k sepsání inventáře, nenabyl soukromého nároku, 
by pozltstalostní inventář byl zřízen určitým jím zvoleným způsobem, 
jehož použití by sám mohl proti rozhodnutím soudním prosazovati 

_ čís. 11139 - 1309 

čís. 11139. 

řiz. lze 
o • dle § 127 prvý odstavec, nesp. 

Sekvestraci poz~s?tlo~tI po dědick~ právo. 
povoliti i před podantnt zaloby o 

1931 Rl 856/31.) 
(Rozh. ze dne 3. listopadn , 

h VI návrhu dědiců ze zákona, by 
P o z ů s t a los t n í ,s o ~ d vy ~h=ta dědičce ze závěti, a jmen~va! 

I s ráva pozůstalostmho o~u o Rek u r sní s o u d napa, ene 
tY:alšfmu vedení sprá~Yv ~~t~~lll~o~~~· není spoEem r.ozř~~~~tsi~!az!~: 
usnesení potvrdil. D, "., z něhož se k dedlctvl P ,.' ' h 
zda ·est platné pos1edm pO!.lze~l dědiců ze zákona, neuzn~vaJlclc 
žovalelka, tfkJeíJ~oup~~í!e~rl:S~fihláška dě?ičkY z áú~~Lč~!V~~l, zi~~h 
~~~~~k~~~:~~~~š1~~~~~~c~0;~s~fo~}7 :t~~jSOtv:c~ ~ey!~~~~v~~~h:i ~ěd~~~ 
narO u na " ) Pravem pro o prv d V 1 novým 
ze zákona (§ 145 nesp., nz. ci dědičce ze zákona o;ta a á 
ze zákona vyhověl, sprav~ 0{fu (§ 127 nesp. říz.). Nv~zor ten m 
správcem ustanovil Anto!1~~a oka §§ 122 127, 145 nesp. nz.) 1 v)nauce 
oporu i v záko~ě ~tr~~~t) iC/~\(i'ikatl1ře (rozh. čís. 2582 sb. n. s .. 
(Krasnopolskl. E. h ěl dovolacímu rekursu. 

N e j v yš š í . s o u d nevy ov 

Důvody: 

'-:: 
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držel~, jak mylně tvrdí, správu pozůstalosti od . . prvmh? soudu ze dne 4. prosince 1930 ., , .. soudu, ~rotoze usnesení 
.ponec~ana, bylo na stížnost zákonných ~~z jl byla.. sprava pozůstalosti 
kursmho s?udu ze dne 17. ledna 1931 . e leu z,ruseno usnesením re
stalo se pravoplatným. a usnesem to, nebyvši napadeno , 

čís. 11140; 

~ález říšskoněmeckého rozhodčíh . pubhce vykonatelný jen, došlo-Ii m ? 7UdU J~st v československé re-
se tomuto soudu podrobily. ez! s ranamt k písemné smlouvě, jíž 

.. Nezb~tnou podmínkou platno . znzena p!semně mezi stra .. ~!l ~Iouvy o rozsudim jest b b ~~:~ad, .P~istoUPí;1i třetí o~~~~ U~~p~[:~t"í.r'I:kří jde. To Pla~ i ~~ 
e uJe nala plsemnou smlouvu o rozsudí:~ zavazku strany, jež 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1931, R 1879/31.) 

, So~d prvé stolice p rl . ne,mecke~o rozhodčího soudu R~okl exekn~l na základě nálezu říšsko-
mill. , O u vod y: Exekuční~ titul u r ~ n I ~ o u d exekuční návrh za ~eckého" v němž se výslovně ravíem)est ~ro~ rozhodčího soudu ně: 
za,~o.bkYllJ neujednala rozhodčí ~oud' a z~ bovmna ~trana tvrdila že se ml,~' soud rozhodčí prohlásil se však Z! o pr?!o J~ko nepřísluŠn' od~~aJemnoslJ lze na základě ř" k ' pre,s to pnslusným. Podle '!. d 
slho soudu povoliti exekuci . ISS one~eckeho rozhodčího 'roku zasa .y před~isů zd~jšího soudního Jf:dllb~l-h ~ozh~d~í výrok vyd'Zn na ~ákl~dě . ~:~tf~? t raya p~važovati za bezúčrnn~d ~J ?el~e P?dle předpisů ně-
bodle 1;:e~;fs~e~~~~Ší:~z~~á~~7~0 vtl~~ií' jesf~~~t~r~ý~~~ ~~fo~~~~ 
l~z~~ačíz~~e'l: llls~'Ená, smlouva rozhodčT~§ t;~dPISJ vyža~ují však, 
soud byro ezucmny (rozh čís 7471 b c. r. s.l, Jmak jest 
n. s.) n: ly\ tedyatpodle předpisů . zdejších př~siur' ,S.(l. Řheč~~ý rozhodčí 

. o pr o rekursu vyhověti. ny roz . CIS. 5870 sb. 

. s S 1 S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. NeJVY" , 

Důvody: 

Rek.ursní soud správně uvedl' , .. , ~fr~~~~~s~ v ,česk~slovenské . repu~1i~al~~k~~=~~n~m~ckého rozhodčího 
b plsemne smlouvě již e d ny Jen, došlo-li me . 

J~~J~~r~~r~r~~:I~~'~~iě~~~uiž v :soz~b~~t;~ti~:~ír1~~~ilI' 7~;3tos~u ta~~ 
že uzavř I . . am ne rOlí nýb·" . n. s vzá' ~ se sy~em povinného Adolfem K- rz sn~~l se jen dovoditi: 
soUb~m~rnl dopl~y kupní smlouvu s dolož~~l mlabdsll1!' v prosinci 1928 

• c povmny Adolf K st .... o er mskem rozhod" 
syna jako spoludlužník, žek p~~~~o~[.'st?:l~i! později k zá~azku sv~~~ I pns upu spoludlužníka není pře-

depsána, písemná forma· a že Adolf K. starší, převzal svým přístupem 
právní stav, jak ?yl s jeho synem, tudíž i, s rozhodčí smlouv0;t' S tímto 
názorem dovolaClho rekurenta nelze souhlasltu 7: ustanovelll §§ 577 
odstavec třetí a 595 čís. 1 c. ř. s., k nimž jest tu přihlížeti se zřetelem 
k předpisu § 80 čís, 1 ex. ř., plyne jasně, že nezbytnou podmínkou plat
nosti smlouvy o rozsudím jest; by byla, zřízena písemně mezi. těmi stra" 
cami; o jichž právní rozepři jde. 7:ákon nečiní výjimku z požadavku 
písemné smlouvy ani pro případ, že třetí osoba přistoupí jako spolu
dlužník k závazku strany, jež dříve ujednala písemnou smlouvU o roz
sudím. Nečiní-li výjimku zákon, nemůže ji činiti ani soud. Dovolací 
rekurent však sám přiznává, že s povinným Adolfem K-em starším pí
semnou smlouvu vůbec neuzavřel, a nevyvrátil tudíž názor napadeného 
usnesení, že nález berlínského rozhodčího soudu' není proti tomuto po
vinnému v tuzemsku vykonatelný, ježto nebylo vykázáno, že se povinný 
podrobil příslušnosti zmíněného rozhodčího soudu písemnou smlouvoU, 

uzavřenou s vymáhajícím věřitelem. 

čís. 1114t. 

Zákon ze dne 16, prosince 1930, čís. 4 sb, z. a n. na rok 1931, l1a 
ochranu osob oprávněných požadovati výživu, výchovu nebo zaopatřeni. 

Proti usnesení pomčenskéhO soudu, jimž byl (pro tentokráte) za
mítnut návrh pomčenstva, by bylo trestně zakročeno proti nemanžel
skému'otci (§§ S a 9 zák,), jest poručenstvo oprávněno k rekursU. 

(Rozh, ze dne 3, listopadu 1931, R I 884/31.) 

p.O rUč e u s k Ý s o u d nevyhověl pro tentokráte podnětu poruč
níka, by učinil návrh na trestní stíhání nemanželského otce podle §§ 8 
a 9 zákona ze dne 16. prosince 1930, čis. 4 sb. z. a n. na rok 1931. 
Rek u r sní s o u d odmítl stížnost generálního poručenstva, neuznav 
oprávnění poručníka k rekursu, nevyhověl-li poročenský soud podnětu poručníka, by učinil návrh na trestní stíhání nemanželského otce podle 
§§ 8 a 9 zákona ze dne 16. prosince 1930, čís, 4 sb. z. ano na rok 1931. 

~"Ilj v yšš í . s o u d vyhověl rekursu, zrušil napadené usnesení a 

uložil rekursnímu soudu, ·by ve věcí rozhod!. 

Důvody.: 

Právní názor rekursního soudu nelze odvoditi ani z § 9 nesp. nz., 
ani z § 9 zákona čís. 4 na rok 1931. podle § 9 zák. čís. 4/1931 stíhá 
se trestný čin uvedený v § 8 veřejnou obžalobou; ale jen na návrh. 
K návrhu jest oprávněna osoba, jež má právo na výživu nebe na zaopatření a, není-li oprávněná osoba svéprávná, jest· místo ní oprávnén 
k návrhu poručenský (opatrovnický) soud. poručenstvo na!. Kar()liny 
W-ové učinilo u poručenského soudu· návrh, by bylo zakročeno proti 
nemanželskému otci .lanu l-ovi trestně ve smyslu zákona čís. 4/1931. 
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Prvý soud návrh poručenstva pro tentokráte z ' 
pro skutkovou povahu trestného přestupku D aT~\ neshle;'av podklad 
sení prvého soudu stěžovalo si poručenst' o k

O 
o o. zamltacího usne

usnesením odepřel mu oprávnění ke st"VO ~. reJ~rsm syud napadeným 
o řízení nesporné, a platí předpisy nesp lZ.~OS 1; .e ~ vec poručenskou, 
mítn~tí, návrhu poručníkova, by poruč~ r~~m, zdeJm~na § 9 a násl. Za
trestam, Jest opatřením mimos orn 'h ns y s0t; • ~clml navrh na po
dotklo práv poručence jehož zÁjmye o, s~ute, Jez Jest způsobilé, by se 
p~dle § 9 nesp. říz. ~de říti o rá P91~cm ~~stupuje. Nelze mu proto 
stlžnosti není vyloučeno fni podle !t~n~;~ ~t.rznosy. Ale oprávnění ke 
pr~dplsu jest sice k návrhu na trestní stihán~IS. ~ I ?31. Podle tohoto 
pravnou soud poručenský avšak tím ' • • op

r
!lV1!en}a osobu nesvé

l2-a vůli poručenského soudu, zda chcen~~l r~cer:o, z~ !e prenech,áno úplně 
censký soud jest vázán zákonn' mi • avr UClI:ltr, Cll! mc, nybrž poru
poklady, musí postupovati podle z p{ed

p
ISž1' JSou-p tu 7ák

?nné před
JSou, Jest otázkou, již lze přezkoum~:~f' • ~ tu zakom!e predpoklady 
§ 9 a dalších nesp říz Měl s pora ~m soudmch stolic podle 
stížnosti poručenstv~ a, 'neučini~ 1;to rek!lrsm ;soyd, z~bývati obsahem 
a bylo proto k dovolací stížnosti poruČe~~~~;nl zmh llld

ene z~konné předpisy , roz o noul! jak se stalo. 

čís. 11142. 

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15 čer • K žalobě podle § 15 zák . t' . ve~ce_ 1927, cls. 111 sb. z. a n.). 
ností nezačal. Stačí, jde-Ii o 'čl:os~Pí::~ I I2?dnlk, jenž ještě s čin
ohledu k tomu, zda se opírá o záko~' I ;se ~I~n~~~ ~odnlkovou, bez 

P k d . "' ne opravneOt, clh OtC. 
ů u v UdajlCh rozšiřovaného I ták . smyslu § 10 zák. I obrana proti nek~1" u Jets.t •. spatřovati zlehčování ve 

slušná. I pod formou úsudku mohou s: s: eZI. musí býti oprávněná a 
hledává s:' ~y zlehčení bylo urážlivého :áz~~ati skutkové údaje. Nevy-

Dovolam z výroku o u •.• . §§ 18 a 40 (4) zák. verej11enl rozsudku jest nepřipustné podle 

Odškodné podle § 16 (4) zák . t pokuto!! ve smyslu německého : Jes dru~em. náhrady škody, nikoliv 
že mu byla způsobena škoda. prava. Nestacl vseobecné tvrzeni žalobce, 

Pokud nebyla žalo • smyslu § 19 zák. vanym vedena rozepře »patrně svévolně« ve 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1931, Rv I 1239/30.) 

:Žalující strana byla družstv .,. . p~oduktů, jež mělo především z~múf~o zuzrtkov~m vedlejších zvířecích 
mm provozu na klih kosti dodáva e. zpra.c'hvatl. ve vlastním družstev
byla nákupníkem kostí ialovan' fe mu Je o cleny. :ŽaJovaná firma 
oběžník, v němž byla feč o tom ~ j,rma rozeslala svým dodavatelům 
přímo interesovanou sku ín ,~Yla rozpoutána živá propaganda 
pro projekt "dle udání« ~a;;e6JfcJ')or~va~otu z~msk.rn svazem řezníků ruzs evm tovarny ke zpracoýání 
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kostí, a že je pochopitelno, že se tato skupina optimisticky vyjadřuje 
o budoucnosti a o možnostech vývoje žalující strany;' dále se v oběž' 
níku tvrdí, že se řezníci mají zavázati v případě účastenství na projek
tování podniku, kosti trvale za cenu jednou pro vždy stanovenou, jež 
mimo to je hluboko pod přítomnými tržními cenami, odváděti nové to
várně, že podílníci musí nad to dáti dosti značnou penéžitou sumu, že 
během počátečních let není možno pomýšleti na zisk, že nedůvěra 
k těmto předpovědem je tím spíše na místě, poněvadž všechny podobné 
podniky družstevních továren na klih v cizozemsku, jež byly založeny 
ve Vídni, Budapešti, Berlíně, HaUe nad Saalou, Mnichově a Plzni, s po
dobnými vysoko vypjatými nadějemi po krátkém trvání zanikly s těž
kými ztrátami pro súčastněné, že to nejlépe prokazuje skutečnost že 
většina tuzemských továren následkem nevýnosného provozu a s vět
šími nebo menšími ztrátami byla zastavena, a konečně, že na této klamné 
úvaze je vybudován plán nového, tak zvaného (sogenannt) družstev
ního podniku. :Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalující strana na ža
lované firmě, by bylo uznáno právem, že žalovaná jest povinna I. upustiti 
k hájení vlastních zájmů nebo zájmů jiného soutěžitele žalující strany, 
zejména firmy Rohag od 'vyzývání řezníků a uzen"iů a zvláště členů ža
lující strany pod zdáním, jako by chtěla chrániti jejich zájmy, by aspoň 
prozatím upustili od účasti na podniku žalující strany; 2. upustiti od či
nění těchto údajů za účelem soutěže a rozšiřování jich, a to a) užívali 
se vztahem na žalující stranu slova: "angebIich« nebo "sogenannt« se 
slovem "genossenschaft1ich«; b) užívati slova "direkt interessierte 
Oruppe« se vztahem na propagandu konanou pro žalující stranu; c) že 
se členové tohoto družstva v případě účasti na zamýšleném podniku 
musí zavázati, že budou trvale kosti za cenu jednou pro vždy stanové
nou, která na to je daleko pod přítomnými cenami na trhu, dodávati 
nové továrně; d) že účastníci žalující strany musí kromě toho učiniti 
dosti značný vklad na penězích; e) se vztahem na žalující stranU tvrditi, 
že nelze během počátečních let pomý,šleti na zisk; fl že všechny zalo
žené družstevní továrny na klih v tuzemsku i v cizozemsku, podobné 
podniku žalující strany, zakrátko zanikly s těžkými ztrátami pro všechny 
súčastněné; g) v so.uvislosti s vyhlídkami v podniku žalující strany 
tvrditi, že většina' tuzemských továren na klih musela býti zastavena ná
sledkem nevýnosnosti provozu a s více méně velkými ztrátami; h) že 
plán žalujícího podniku je vybudován na klamné úvaze, 3. uveřejniti 
v časopisech odvolání, 4. zaplatiti žalobkyni 20.000 Kč. posléze na
vrhla žalobkyně, by byla žalované uložena pokuta pro svévoli 10.000 Kč. 
Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby ad 1-3, 
ad 4 žalobu zamítl a rovněž zamí1l návrh na uložení pokuty pro své
voli. D ů vod y: Pokud se týče celkového obsahu dopisu (oběžníku), 
namítá žalovaná strana především, že. žalující drtlžstvo nepočalo ještě 
.ani vyráběti ani prodávati v době rozšiřování letáků a podání žaloby, 
ač právně v té době jako družstvo existovalo, že však svou statutární 
,činnost nezahájilo a že proto nemůže býti zahrnováno pod pojem sou
těžitele, jak jej rozumí § 46 zákona čís. I II /27, který předpokládá, že 
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soutěžitelem může býti jen ten kdo vyráb' b ' , 
druhu. Ze žalovaná strana vy;ábl' b .. tl'hn~ o prodava zboží téhož 

t .' , • Z OZl e OZ druhu . h • , pozas aveny letak, zalovaná strana ' , , Je oz se dotýká 
slovu firmy žalované strany Ok I nero~lra a. plyne to ostatně i z do
dosud .svou činnost nezaháÚla j~sfOS vsak, ze ~nad žalující strana 
n.e.boť 1est jistě ůmyslem záko~a č' pro posouze~l sporu nerozhodná 
!~71 n~Jen podniky jsoucí již v pr~~~zIJ I~~~. c~ramhprot! nekalé sou: 
JIZ pravní existenci ale skutec'ny' p ,y t~ I podmky, Jež mají sice 

hl h ' . ' rovoz z e neb ' .... nemo y za aJiti. Jest nem sliteln' • . .one pncllly dosud 
pevný okruh zákaznictva aYtl'm e: .• zt~ ~y podmky JIŽ trvající a maJ'ící 
'k' . zaJlsenYzdar po" I ' ... 

z~ ona, nez podniky, jimž 'rávní řá ". 'o .• zlVa} yetsl ochrany 
vsak svou činnost chtěJ'í tep Prve - "td JIZ propuJcl1 pravm existenci J'ež' 

. , • zacl I a proto potřeb" " ' neJmene tak účinné jako podnik ..• UJl pravm ochrany 
námitka žalované st~any že žalu.Y y~ zaveden,é. N ~~í proto důvodná 
rozesílání letáků a podánI' z' I byJICI s rana nem soutezltelem, ana v době 
St '. ao nepočala s ' b . outo namltkou souvisí další nám ·tk' , vyro ou a s prodejem. 
stran~ je~t jen oprávněna sbírati u lsvÝc~a~~va?ek strany,. že prý žalujícf 
mkohv vsak na společný účet prodávati <: enu oslI~. Je, zpracovávati, 
vyme~ené p~sobnosti žalující strany n~l~ ze roto pn té!? sta~tárně 
tato. Je vyvracena ustanovením § I tem UVIlI o ,so,:tezl. Namitka 
druzstvo kromě J'iného za úc' I 'k s, anov, podle nehoz má žalující 
k '. o e ZIS ane produktv J' ak ' " . 
• u prosr;e~hu clenu družstva zhodnotiti Z t h ( mozu? .neJlepe Jeu 
z~ zaluJlcl ~ružstvo má právo své produkt o O o/stanovem J~st .:rejmo, 
da myshh, ze by jeho členové . y ~r~ av~lI, nebot tezko se 
zpeněžiti. Dále namítá žalovanl

e s~r provo.zov~~1 svych obchodů mohli 
Rohagt; bylo nutností a že existující an:' p z~ zrkylzení nákupní o~ganisace 
proJektum brániti přípustnými prostředk o:;~ 't~e tmUSl pm~ n01m . 
kou, zda prostředek obran . ". y', aml a ato SOUVISI s otaz-
jest t~k?výmto přípustnýni" ~r~~f~edk~~zeJe~ břípadě.ide, obsah letáku . 
~~Iedava soud obsah letáku vzhledem' k a ude d~le dovozeno, ne
CIS. 111/27 přípustn' ma' ustanovem § JO zákona
projev takový jest n! ří ui:;! prot? t~!o námItka bezpředmětná. An 
kona o nekalé soutěži p nr tornY, n~;alezl p.odhle smyslu ustanovení zá-

• h • , V CI prospec byl uč" cla' prospec zalované strany, či ve ros ěch' .. ~nen, z jen ve' 
le~t patrno z doslovu usta.noveníP§§) až ffo~o jllleho, což, zejména 
jez vesměs zdůrazňují, že ten můž b' t • I ~akona 9 !lekale soutěži, . 
soutěži, kdo se dostane se zákone~ y za ovan P?d!e za~ona o nekalé 
~~.nouti'ože okruh osob, jež mohou b't7 ž:~zp?r, clm.~ chtel. zákon vy- . 
SIre. Muže proto v žalobe' by 'tl' "d.Y b ova~y, pO]1maŤ! jest co neJ'-

'h . o za ano y se zalova' d' I venyc projevu i ve vlastním ,. ! ,. .. ,ny z rze pozasta-
jest jistě i záj~m konkurenční z~~u, 1 v/~~u ]Ineho, v čemž zahrnut 
v odstavci 1., by bylo žalované str ec~os~. ,o ,ag. Zalobní návrh žádá 
i'ezníků a uzenářů, by se nesúčastn~~e n~lIkazano ~drž.~ti, Se vyzývání 
obs~~ pozastaveného letáku jest slmtečn' podm~u, za~u]1c~ ~trany. Celý 
od ucasl! na družstevním podniku . k e. z~azovam~ rez.l!-Iku a Uzenářů 
nání takové je v rozporu s dob " ja o jes pod?!k zalujlcí strany; jed
záno, že účastenství na družstein: mr~VYkso~teze, pok,:d není proká-

po ll! u Jest pro cleny škodlivé 
" 
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a pokud není prokázána pravdivost důvodů proti tomuto účastenství 
v letáku uváděných. Proto podle § I zákona o nekalé soutěži může býti 
?, ~držení se takOVého jednání žalováno. Z této povšechné' úvahy, týka
jlCl se odstavce 1. rozsudečného výroku, vyplývá, že jádrem sporu jsou 
tvrzení, jichž zákaz žádá žaloba v odstavci 2. žalobního návrhu. Nemůže 
býti o tom sporu, že veškeré tyto údaje v letáku byly učiněny za účelem 
soutěže, což v podstatě žalovaná strana přiznává, a že údaje ty žalo
vanou stranou byly rozšiřovány v letácích a že účelem letáků bylo zra
zovati řezníky a uzenáře od účastenství na družstevním podniku žalující 
strany, a že údaje tyto mohly míti v zápětí buď snížení počtu zájem
níků, kteří by se do družstva přihlásili, po případě í snad vystoupení 
přihlášených již členů a tedy že údaje ty byly způsobilé po.škoditi podnik 
žalující strany. Odaje ty naplňují skutkovou povahu zlehčování podle 
§ 10 zákona čís. I I 1/27 a žaloba jest oprávněna potud, pokud nebude 
prakázána pravdivost těchto údajů. V dalším uvedl soud prvé stolice 
podrobně, že pravdivost těchto údajů nebyla prokázána. 

Dále jest se dotknouti otázky, zda žalující strana jest oprávněna 
k žalobě ve smyslu § 15, jenž předpisuje, že v případě § 10 jest opráv
něn k žalobám jen ten soutěžitel, jehož se čin bezprostředně dotýká. 
Poněvadž stanovami družstva jest zjištěno, že družstvo jest zřízeno za 
tím účelem, by zpracovalo a zhodnotilo svým členům vedlejší produkty, 
zejména kosti a poněvadž leták přímo směřuje proti podniku, jenž se 
zabývá zpracováním kostí a jest družstevnicky organisován, nemůže 
býti pochybnosti o tom, že se čin žalovaného, rozeslání letáku bez
prostředně dotýká žalující strany a jest proto podle § 15 odst. (2) zák. 
o nek. sout. žalující strana k žalobě oprávněna. Vyhovění žalobní žá
dosti, by žalovaná strana byla uznána povinnou uveřejniti v časopisech 
odvolání, jest odůvodněno ustanovením § JO zákona o nekalé soutěži 
a oprávnění žalující strany k uveřejnění rozsudku jest odůvodněno 
§ 18 cit. zák. Zalující strana navrhuje, by žalovaná strana byla odsou
zena zaplatiti jí škodu z rozesílání pozastaveného letáku ve výši 
20.000 Kč. Je sice pravda, že podle § 16 zák. o nek. sout. rozhoduje 
soud podle volného uvážení o tom, zda škoda vznikla a v jaké výši. 
K tomu však, aby soud výši škody a její oprávnění mohl posouditi, jest 
třeba, by žalující strana učinila potřebná tvrzení o skutečnostech pro 
posouzení tohoto nároku rozhodných. To však žalující strana v souze
ném případě neučinila"omezivši se jen na všeobecné tvrzení, že jí škoda 
byla způsobena, což nemůže stačiti k tomu, by mohlo býti předpoklá
dáno, že škoda žalující straně skutečně byla způsobena, a bylo proto 
nárok na náhradu .škody zamítnouti jako neodůvodněný. Posléze učinila 
žalující strana návrh, aby žalované straně byla uložena pokuta pro své
voli, poněvadž prý žalovaná strana vedla rozepři svévolně. V souzeném 
případě však jde o právní posouzení řady otázek, jichž zodpovědění 
nelze považovati za naprosto jasně řešené v zákoně čís. 111/27 sb. 
z. a n. Materie, o niž jde, jest upravena novým zákonem, judikatura je 
v tomto oboru dosud nepatrná, ba skoro žádná, a nelze proto dovoditi, 
že žalující strana vedla spor svévolně, a bylo proto návrh na uložení 
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pokuty pro svévoli zamítnouti. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání 
žalované potud, Že zamítl žalobní nárok, pokud se domáhal uveřejnění 
odvolání v časopisech, jinak odvolání žalované nevyhověl; odvolání ža
lobkyně nevyhověl. D ů vod y: Nesprávné právní posouzení věci jest 
vytýkáno předně v tom směru, že soud prvé stolice mylněposoudiI 
otázku existence soutěžitelského poměru (§ 46 cit. zák.) a tudíž i ža
lobní legitimace (§ 15 cit. zák.). Výtka ta není však důvodná. Správné 
jest stanovisko prvého soudu, že okolnost, zda žalobkyně svou činnost 
zahájila čili nic, jest nerozhodná. Výklad nalézacího soudu, že podnik 
činnost svou nezačavší ještě více ochrany zasluhuje, než ten, jenž již 
činnost zahájil, nachází oporu ve slovech zákona (§ 46 (I) cit. zák.) 
"vůbec podnikově činný", jenž podle motivů zákona podává s dostatek 
důkaz o pojetí co nejširším; podle toho chráněna jest každá i jen pří
pravná činnost, jež tu byla i v souzeném případě v tom, že družstvo, 
nemohouc hned vyráběti, aspoň kosti kupovalo a prodejem zhodnoco
valo (§ I (3) stanov), jak správně dovodil nalézaCÍ soud, takže šlo 
o činnost statutáruí. I s námitkou obrany vypořádal se prvý soud 
správně. Odvolatelka neprávem mu vytýká, že nevzal zřetel na námitku, 
že oběžníku předcházel útok se strany žalujícího družstva a to proto, 
že propaganda žalujícího družstva byla vedena v tom smyslu, že bylo 
řezníkům tvrzeno, že jsou při prodeji kostí zkracování. Neprávem, pro
tože žalovaná námitky zakládala na § 10 (I) a vedla důkaz pravdivosti, 
jenž se jí ne20dařil. Ale, i kdyby byla obranu proti žalobě mohla ještě 
založiti na § 10 (2) cit. zák. a chtěla dovoditi, že učinila pravdivé Údaje, 
donucena okolnostmi ke své obraně, nebylo by lze její postup tak, 
jak se stal, omluviti. Vždy i obrana proti nekalé soutěži musí býti 
oprávněná a slušná, věcná, vysvětlující, nikoliv zlehčující, což vysvítá 
ze srovnání pojmu »pravdivé události« a contr. odst. (I) § 10. Ta
kovou obranou však, jak prvý soud správně zjistil, obsah letáku není, 
poněvadž se jím překračuje věcnost. Z obsahu letáku ani slovem o ně
jakém útoku žalobkyně a o nutnosti obrany se nezmiňujícího nikterak 
nejde na jevo, že byl právě vydán jen za účelem obrany; propaganda, 
o níž se leták zmiňuje,není ještě útokem, právě tak, jako jím nejsou 
optimistická očekávání. 

Pokud jde o odvolání žalující strany, není odůvodněné. Jest OVšem 
pravda, že žalující strana výslovně žádala nikoli náhradu škody (§ 10 
(I) a 16 (1-3) cit. zák.), nýbrž odškodné za utrpěné příkoří (§ 16 (4) 
cit. zák.) , a že soud prvé stolice v napadeném rozsudku mluví jen 
o škodě. Avšak tu jde očividně o nedopatření nalézacího soudu ve vý
razu a jest za to míti, že mínil odškodné, jakž vyplývá z jeho odůvod
nění. Není však věcně důvodu spatřovati v napadeném rozsudku v tomto 
směru nesprávné právní posouzení věci, natož neúplnost řízení. Vždyť 
jako při náhradě škody musí škoda býti žádána a co do rozsahu odů
vodňována (§ 1298 obč. zák.), tak i musí býti soudu zjednán základ 
pro určení výše odškodného. Třebaže by nebylo nutné, by přesně a do 
podrobnosti byl tento důkaz proveden, vždyť ustanovení § 16 (3) zák., 
že soudce o tom, zda škoda vznikla, a ó její výši rozhodne podle vol-
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rtovení cen kostí připustila žalovaná sama, že její údaj v letáku jest 
nesprávný; nerozhodné jest její tvrzení, že, stanoví-li ceny podle stanov 
představenstvo družstva, jest to mnohem nepříznivější pro jeho členy 
nebot: :o}hodné, jest j,en, ~e I:říslušný ú.daj v, letá,ku jest nesprávný: 
Tvrdl·li zalovana v letáku, ze vsechny druzstevm tovarny zanikly a tento 
dojem musily účastníci míti, jak již bylo shora podotknuto, a připu
stila-li potom výjimku, nemůže již býti řeči o pravdivosti příslušného 
~daje. Jako spole~enstvo v S., mohlo by si t~ké žalující družstvo opa
tnl!. kosl! z voln~ ruky" kdyby kosti. dodape čle?y s~ad nepostačily, 
amz lz~ tV~dll!, z.e by, tllt;' byl .por~~en zakladm, druzstevní princip. 
Podobne ma se vec s uda]em, ze vetsllla tuzemskych továren na klih 
musila býti zastavena pro nevýnosnost provozu a s více méně velkými 
ztrátami, ana žalovaná v žalobní odpovědi již nemluví o většině; nýbrž 
o }nn5'ž~tví t?váren .. ~.~kud se týče. údaje o dosti :;;.načném vkladu, jest 
pnsvedcll! nazoru mzslch soudu, ze vklad 200 Kc za daných poměrů 
nelze považovati za značný, a pokud se týče údajů, že plán žalujícího 
podniku jest vybudován na klamné úvaze, a že nelze v počátečních 
letech pomýšleti na zisk, jde o subjektivní názor žalované o nemožnosti 
prosperity podniku žalující strany, jež se však nedá předem s určitostí 
zjistiti. Jest proto přisvědčiti právnímu názoru odvolacího soudu, že jde 
o zlehčování podle § 10 zákona o nekalé soutěži, ano nelze popříti že 
se údaje staly za účelem soutěže, a ano nelze o tom pochybovati' že 
pozastavené údaje byly způsobilé poškoditi podnik neboť podle viast
ního přednesu žalované bylo účelem letáku takový' projekt znemožniti. 
Aby zlehčení bylo rázu urážlivého, zákon nevyžaduje. 

Dovolání žalující strany. Dovolání z výroku o uveřejnění rozsudku 
jest podle § 18 a v něm cit. § 40 (4) zákona o nekalé soutěži vůbec 
ne~ří~ust~é. Pokud se ,týče výroku o odškodném 20.000 Kč, jest správný 
pravm nazor odvolaclho soudu. Tento nepožaduje, by žalující strana 
podala číselný podklad pro určení odškodného, nýbrž by zjednala kon
kretní základ pro jeho posouzení, k čemuž nestačí pouhé tvrzení že 
byla způsobena velká škoda. Žalující družstvo má snad na mysli ~sta
novení § 26 něm. zák. o nekalé soutěži, neboť mluví přímo o pokutě 
(Busse) a navrhuje také v dovolání, by žalované byla uložena pokuta 
(~?s~e); avšak odš~odné, o.němž mluví § 16 (4) zákona o nekalé sou
tep, ]e~t druh;m nahrady škody ~ nikoliv ~~kutou (Busse) ve smyslu 
nemeckeho prava (srov. Hamannuv komentar str. 86). Nebyl-li tudíž 
pro~ed~n důkaz výsl~shen: stran pro. nedostatek konkretního podkladu, 
nem vytka vadnosl! nzem opodstatnena. Ani v otázce trestu pro své
voli odvolací soud nepochybil po právní stránce neboť nelze uznati 
že žalovaná vedla rozepři patrně svévolně (§ 19' zákona o nekalé sou: 
těžil . 

čís. 11143. 

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.). 
Skutečnost, že se protiprávní jednání stalo již před púdáním žaloby, 
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opravňuje k úsudku, že jest dtlvodnou obava dalších poruch. Jest na 
žalovaném, by prokázal, že obavy té tu neni. 

Předmětem žalobnlho nároku podle § 17 zák. jest právo žádati na 
podnikateli, by se zdržel příslušného jednání, nikoliv jen, by se postaral 
o to, by zaměstuanec upustil od svého jednání. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1931, Rv I 1277/30.) 

Žalovaný Eduard S., jenž byl prodavačem a akvisitérem ~P?lužalo
vaného Františka K·a, majitele automobilového závodu, navshvil Dr. 
Ř-a, představil se mu jako zástupce firmy František K. a nabídl I!lu ke 
koupi osobní vtlz značka »škoda« a doporučoval tento vůz. Dr. R. mu 
odpověděl, že se již rozhodl pro vúz značka "praga-Piccolo 18 HP". 
Na to počal S. Dr. Ř-ovi vysvětlovati, že stroje Praga-Piccolo 18 HP 
mají do svršků nedostatečnou výkonnost a že nový typ Praga-Piccol0 
18 HP jest co do výkonnosti do vršků. ještě horší, že tento nový. t~p 
má větší váhu a že se při tomto vozu větší síla 18 HP tak neuplatnu]e, 
jako ona síla u vozu lehčího. Eduard S. řekl ph tom, že byl dříve zá
stupcem "Pragovek«, že to zná. Dr. Ř. odebral se pak, male pochyb
nosti o jakosti vozu Praga-Piccolo, k. zastup Cl P!.agov~k, F ran,Ílsku 
H-ovi, jenž jeho pochybnosti rozptýlil. Zalobou, o mz tU) de, domahala 
se finna, vyrábějící Pragovky, a Františ~{ !"f. na ~~anhsku K-OVl a na 
Eduardu S-ovi by bylo uznáno právem, ze zalovam JSou povmm, pokud 
Eduard S. prohlašovalo automobilech "Praga-Piccolo 18 HP", že vozy 
ty mají špatný výkon, že do vršků jedouhůře než Praga-Pic~olo 12 I:II~ 
a že nejsou silnější než bývalé Praga-Plccolo 12 HP, takoveho J~dnam 
se zdržeti pod exekucí. O b a niž š í s o u d y ~znaly podle zaloby, 
o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ú: Pokud zalovana strana, odu; 
vodňujíc výtku nesprávného ocenění dúkazů, vyiýká, že ze svedecke 
výpovědi Dr. Ř-a nelze zjistiti ani, že se výroky' Eduarda ~-a staly za 
účelem soutěže ani že byly s to žalobce poškodil!, nelze s t.tl souhlasl~l. 
Je sice pravd~ že Dr. Ř. vysvětlil podrobně, že S. nablzel mu vuz 
značky "škoda:" a, když Dr. Ř., nechtěje se zdržov~ti dlou}lou roz
mluvou, mu prohlásil, že se již rozhodl pro !'ragu-Plccolo,. ~e. teprve 
potom zavedl S. řeč na výkonnost Pragy. Nez proto nel;,e Jeste z~ to 
míti, že tato řeč neměla za účel soutěž a že nebyl,a s to }alo~ce po;;ko
diti. Naopak právě pr.oto, že S. slyšel rozhodnuh Dr. R-a, Jest pnro
zené, že, působiv do té chvíle jen <;tktivně p~o, svou ~nac~u, se pa~ 
represivně snažil zvrátiti rozhodnut! R·?VO han~m,m znacky ym zvolene. 
A že jeho řeč byla s, to žalo~ce,poskodl~l,. vyply~a z to~~, ze se Dr. .Ř. 
stal kolísavým a sve odhodlam uskutecml! zavahal. O]ma, mkolI J,~ 
důvodná obava z ní - tu tedy hrozila. A že se ~ak stalo •. ~ hospo~ar
skérn styku a za účelem soutěže, vyplývá z toho, ze, ~., ~nsed, n~~13e~ 
předem svou značku. Že tento účinek nastal, vysvtla da!e ~e zJI,stem 
prvého soudu, že Eduard S. své řeči dodával váhu tím, ze rekl, ;,e to 
přece zná, poněvadž byl dříye záshiPs~m ?m.~~ve~: ~. z toho, ze se 
Dr. Ř., jsa znepokojen, na vec hned pn neJbhzsl pnleztlosl! dotazoval 
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u žalobce H-a v P. Ze sledu veCl prvým soudem z výpovědi Dr. R-a 
zjištěného právem prvý soud uznal, že šlo,o j~dná?í proti dobrý!? mra_ 
Vům soutěže, neboť, byl-ll Eduard S. opravnen vyrobek firmy ]lm za
stupované chváliti a jeho přednosti na odiv stavěti, nebyl nikterak 
morálně oprávněn doporoučeti jeho kvality nepřímo haněním výrobku 
konkurenčního. A klade-Ii žalovaná strana váhu na to, že musí tu objek
tivně býti obava dalších poruch, tu právě z vylíčeného postupu jednání 
S-ova u Dr. R-a a z okolnosti, že šlo o jednání ve styku hospodářském 
a soutěžném, dále z potlačování dobrého R-ova mínění o dobrých vlast
nostech značky »Praga« u Dr. R-a již vzbuzeného jich haněním může 
odvolací soud zjistiti, Že tu taková obava byla. Proto, co se týče zá
kladu odsuzujícího výroku, může odvolací soud zjištění prvého soudu 
vzíti za základ i svého rozhodnutí a když, využívaje výsledků prove
deného řízení, učinil další potřebná' zjištění, může i ve směru právního 
posouzení věci co do podřadění pod § I zák. o nekalé soutěži v příčině 
žalovaného Eduarda S-a souhlasiti s vývody prvého soudu. Co se týče 
žalovaného Františka K-a jako majitele podniku, ručí tento podle § 17 
cit. zák. za svého zaměstnance bez výhrady pokud jde o žalobu zdržo
vací a odstraňovací. Bylo také v tom směru žalobě vyhověno a podle 
žalobního žádání rozhodnuto, že i František K jest povinen, zdržeti 
se takového jednání, totiž pokud Eduard S. prohlašoval tak, jak se mu 
vytí'ká. Žalovaný František K se v odvolání co do základu výslovně 
nebrání, tvrdě jen, že nebylo žalováno, by se postaral, by Eduard S. 
od svého jednání upustil, a že ho - K-a - proto nelze odsouditi ke 
zdržení se výrokú S-em pronesených, o nichž se ani netvrdí, že o nich 
věděl nebo musel věděti. Ale vědomost se k žalobě zdržovací nežádá, 
o tom lze se shodnouti i s odvolateli, a co se tÝče úpravy žalohního' 
návrhu proti ručícímu podnikateli, § I cit. zák. mluví jen o možnosti 
žaloby, by se pachatel jednání zdržel - a odstranil závadný stav, 
a § 17 mluví zase jen o zdržení se a odstranění závadného stavu. Více 
zákon nepředpisuje, a to právem, neboť možnosti, jimiž podnikatel může 
závadu odstraniti, jsou zajisté podle povahy věci různé a mnohé, a zá
kon by byl jistě rozvířil nevyčerpatelné zdroje sporů, kdyby se byl po
kusil kasuistikou specielních předpisú o tom, jak si má podnikatel 
v tomto směru počínati, věc tu upraviti. Vždyť sama dikce »odstranění 
závadného stavu« v Souzeném případě ani nežádaná, jest tu vlastně 
konkretně jinými slovy formulovaná žádost zanechati dalších projevů, 
tedy zdržeti se jich, o což právě bylo žalováno. Posoudil proto nalézací 
soud věc i v tomto směru po stránce právní správně, vyhověv žalobě. 

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

D I! vod y: 

Nesprávné právní POsouzení vytýkají dovolatelé, tvrdíce, že obava 
dalších poruch není objektivně odůvodněna, ale skutečnost, že se proti
právní jednání. dovolatell! stalo již před podáním žaloby, jak bylo zjiš
těno, opravňovala odvolací soud k úsudku, že obava dalších poruch 
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o 'I '1 dokázati že takové obavy tu není, 
jest oprávně;ra. Dovoda~eium(~a e~~Zla' NekaÚ soutěž str. 43 a Dr. A. 
což se jim vsak nepo. an o. t 1\ 58 j Další nesprá~né právní posou
Rosenthal, WettbewSlbsgese, zp s r.,,, k K v tom že i on byl uznan po
zení věci vi~í spolu~alo~al!Y . ra':'tl~: do' ustil spolužalovaný, a že .mu 
vinným zdrzell se Jednam, Jehoz I (; s olužalovaný od svého Jed
mohlo býti jen ulože;ro, by felostfrto~ol~teÍ již v odvolání z rozsudku 
nání upustil. Tuto vytku up, a no~a .. '" vyvrátil a dovolatel se pouka
soudu prv~, sto}ic,e, o~volac; ~ou ~d~~ého rozsudku. Ve smyslu § 17 
zuje na pnslusl!e odl'},~dn~?,\~are jednání zaměstnancovo podnikateh 
zákona o nekale s.oudne~l pl ~c; " tedy také že nebezpečí opětného vý
jako jeho vlastní ]e, ~n1. aCl '1 vdného Eduarda S-a. Předmě
konu stíhaného jednam. bylo u spoluza ~itovaného místa zákona právo 
tem žalobního J?ároku Jest prot? PO~~žel příslušného jednání (sr?vnej 
žádati na podmkateh, aby se sa:USkála: Nekalá soutěž, str. 209, ]~hoz 
Dr. A. Rosenthal,. st;. 311)'t ,A~ , r že zalobní žádost proti maJlteh 
se dovolatel ,dovol.av~, nezas ava ~azo 'by se postaral o to aby zaměst-
podniku mů~e zmll, Jen. v t~m, smeru, a , 
nanec upuslrl od swho Jednam. 

čís. 11144. 

cl h' dsta C obč zák) umístil-li 
Pokud jde o šikánu (§ 1295't,rtt y ř~d o;:y' sous~clovY 'kanceláře, vlastník na oozemku prkennou s cnu p , 

zameziv tím' přistup světla a vzduchu do nt. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1931, Rv J 3/31.) 

Zalobci domáhali se na žalované, b} byl~ uznán: ~Oivišn?l1s ~d~t~a~ 
niti prkennou stěnu před novostaybou zadlobcu

t
: hOt b

d 
ú vod Ů. S 1295 

dl 'lb dvolaclsou zeco .~, .. uz~aly, po e zal Od y; 0'1' důrazúl1je že i při výkonu práva můz~ by tl 
obc. zak. v pos e m ve e z . "k ,. tmě účolem vykonu 
zpúsobena škoda a že, by~o-ll !otobifo~od~~~ěln; Tyto ~předpoklady 
práva, j~st z~, ni !eJ?, kdo l~ě~~Ut~lo~aná nemúže ~lastníku soused:r!llo 
v souzenem ?npadě JSOll ~p d:' k účelně nevyužil a neprovedl ucel
pozemku bramh, by k

h? i ospo, arsk~d se týče světla nebránil tomu, by 
nou stavbu. Poze~~ za ovane p.o k nceláře směrem k tomuto pozemkl1, 

tz'.alU~,ín~t~~~I~e{i~d~!s~~~~u~~edo asféry příslušející žalovbané
k
· PrvlÝ:n 

lm e . -." , ,. , t kde byla provedena stav a ance ale 
soudem .te~t z]lsteno, ze žl~~b~:s ~hodné a z hospodářského stanovis'ca 
a skla,dlste, ?ylo pro a " 'de v době povolení stavby na pozemku 
~hlodne yOle~yei/~~ť;~~~á n~fi ]st;vební komisi ne[lamí!ala, .. ž~ si na po
za ovane !fe, , , . b ť' k b se ovsem ZalU]lCl strana po 
zemku zhdl reldamm tab~~l' n~ o lNa !!raně žalující nelze tedy shle
případě musila sama o ,sve o s:~r~ 1. stavbu jist' účelnou již vzhledem 
dávati z.ávadt; v t?m, ze proval! ee~ a nelz~ r;to podkládati jí úmysl 

~a~:~~~: p~~~~~~~~ T~~t~b~m~sf tedy bylo ~istili jen na straně žalo-
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vané. I tato může sice své vlastnické právo vykonávati, avšak ustanove
ním § 1295 obč. zák. stanovena jest pro vlastníka mez, přes níž se tento 
výkon nemůže díti, že výkon práva nesmí míti za účel poškození jiného. 
Prvým soudcem bylo zjištěno, že žalovaná má obchod ve svém domě 
v malém krámku celkem 13 m' plochv, že však tabule, jíž používá jako 
reklamy, měří 21 m', stojí na místě zastrčeném, jen z několika málo míst 
viditelném, že není umístěna na místě vhodném a neorientuje cizí ku
pující a odvádí je spíše, než by je vedla do obchodu žalované. Podle po
sudku znalce sleduje její postavení jiný účel než reklamní a prvý soudce 
správně dospěl k úsudku, že nerozhodovala tu potřeba obchodu, nýbrž 
účelem bylo znemožniti žalobcům používání přistavené kanceláře ode
jmutím denního světla, a dovozuje toto své přesvědčení tím, že se žalo
vaná při stavební komisi bránila proti zřízení oken v přístavbě a proje
vila ochotu upustiti od této námitky, kdyby se žalobci zavázali okna 
zase zazdíti, kdykoliv by si to přála. Tato podmínka zajisté pro žalující 
stranu nebyla přijatelná jako nemožná (§ 878 obč. zák.) a příčila se 
i dobrým mravům (§ 879 obč. zák.). Žalovaná teprve, když stavební po
volení žalobcům přes její stížnost bylo uděleno, oznámila městskému 
úřadu, že si postaví na svém pozemku návěstní tabuli. Z těchto zjiště
ných okolností jasně vyplývá, že žalovaná nesledovala účel reklamní pro 
svůj odchod, nýbrž účel ten, by stavebníkům odňala potřebné světlo. Od
volatelka uváděla jako další důvod postavení tabule, že by jinak žalobci 
mohli nabýti držby služebnosti okna, světla nebo vyhlídky. Strana žalu
jící však prohlásila, že se žalovaná nemusí báti vydržení se strany žalu
jící a že jest tato ochotna dáti všemožné záruky. Prohlášení takové 
ovšem nestačí samo o sobě, av.šak následkem tohoto prohlášení nemohli 
by a nemohou žalobci držby uvedeného práva služebnosti ani nabýti, 
neboť se jím vzdávají předem vůle držitelské a k nabytí držby bylo by 
třeba upotřebení práva toho ve vlastním jméně, tudíž positivního činu 
(§ 312 obč. zák.), což by však nemohlo obstáti vzhledem k shora uve
denému. Odvolatelka neprokázala ani tvrzení, že postavením oken jest 
její pozemek znehodnocen a do jaké míry. Není ani důvodu ke tvrzení, 
že by zřízením oken byla porušena intimita jejího dvorku, an byl proti 
stavení žalující strany otevřen a očím přístupný. Neprávem proto tvrdí 
odvolatelka, že žalobci na základě svého stavebního povolení použili 
svého práva na její úkor a zasáhli do jejích práva že se brání jen 
v udržení svého neobmezeného práva. Obranu však, kterou k tomu zvo
lila tím, že zřídila prkennou stěnu před okny novostavby žalobců, nelze 
nazvati za shora zjištěného stavu věci jinak než výkonem práva v úmyslu 
žalobce poškoditi tím, že tabule má odvrátiti světlo oknům jejich novo
stavby. Pokud v cestě administrativní svědčilo rozhodnutí okresního. 
úřadu ve prospěch její žádosti o povolení reklamní tabnle, jde o stano
visko policejně právní, nemůže však takové rozhodnutí míti vliv na po
měr zakládající se v právu soukromém, jako jest zřízení tabule před 
okny stavebníka. Otázku tuto řešiti jest výhradně pořadem práva a může 
rozhodnutí takové míti i ten následek, že povolení reklamní tabule úřa
dem správním nebude moci býti ani ve skutek uvedeno. Odvolatelka po-
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" 'kt "í žalobci nabízejí, že z důvodu zří
ukazuje k tomu, že p:,ohl~~mbrá~[t~ ~ jakékoliv účelné stavbě,. dov.oluje 
zení oken nemohou jl ~d'l d sud užívala pozemku libovolne a,:e by 
jí jen účelnou stavbu, ez? o d staví na tomto pozemku ucelne; 
v budoucnosti mohl pO,vstali spor, z. a ve s oru nejde o prohlášení, ktere 
V tom směru jest poukaz~~ k t.o:~\Z~tázk~ zda zřízením tabule po p~
za stavu věci vůbec o~pa a'bI!-Y. rf ., , stra~y tak jak tabule byla uml
volené a již p~oveden~ stav e ~~ěiy!C~atrně jen ~a tím účelem, by byla 
stěna jde o vykon prava prova 
škod~ způsobena. 

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

D ú vod y: 

, " • osouzena správně. Třetí dí~čí noye1.0u 
Po prav11l stranc~ byl~. v~c P d t druhý obsahující zakaz slkan. 

byl k § 1295 obč. zak. ,pn?an o s a~ect v líč;n v rozhodnutí čís. 8233 
Historický vývoj této prav11l, mslltuce le~č iák odpovídá za škodu i ten! 
sb n s Podle § 12.95 druhy odstave~,9,.. se' dobry'm mravům; stalo-I! . ., "I'· bem pnclClm • 
kdo ji zpÚSO~)l ~mys ne zpuso. kd ž oškození jiného bylo pat r n e 
se to však pn vykonu prava, le,n, .~ ~. jde o otázku zda dovolatelka, 
účelem výkonu ~ráva. V souzenkm pnp~tě~u před okny' kauceláře so~se
umístivši na svem pozemku pr ~nnou duchu do ní jednala patrne za 
dovy a zameziv,ši tím přístup svetla a 'ft zl' k k třetí 'dílčí novele (Věst-

, 1 b 'koditi Jak z vysve lve . d' účelem, za o ce pos.' 118 a 119) patrno, bylO v puvo ~1t;J 
ník min. spravedlnost~} 916, stran~ anské sněmovny navrženo znem: 
vládním návrhu a tez IV ~?~esen~ Ečel atd« ale vysloveny bylY obavy, 
»když výkon práva.?,?h mll len Zbl ná~dk na náhradu škodY,tako
že by tímto omezupclm dosl.o~em 6°\y 10 lze zajisté vždy při vykonu 
řka praktického .vyzna~u, jezto ě '~n ~koditi jinému, tvrditi nějaký ve; 
práva, i když mel za .u~e: p~~n, J. Ý tož ideální uspokojení plynoucl 
dlejší účel, a to, kdyz jlz.za ny jm, . si o rávněný nic nezadal na 
z používání práva nebo zrtel§ ~~9t~, d~hý odstavec obč. zák. ~hora ci, 
svém právu. Proto se dost~ o, bude řádný výkon práv spoutan ~ vy
tovaného doslovu. Obava, ze hm , d orům třetích osob, nem, jak 
dán na. pospa~ svévol~ým.a Z~o~ys.1nlt~ ~k~ny vystupUjící po~ roušk~U 
vysvět\lvky dale pravl, .~uvo t!~Ja, '~~na postiženy jen, když vykon prav 
Výkonu práva budou pnsnos; za ů a 'iž ve svém účelu, ne jen ve 
jest v rozporu s p~íkazy tbJYC~ t;J~~v a kd~ž stav věci jest patrný, !. j. 
svém výsledku t. Vyjde .na s ? u jme .do bv takto vykonával své pr~vo; 
když nezvratne mluv\ proh toml~h k s ucÍy nižších -stolic věc po pravm 
S těchto pr~vn~ch hle~;Se~[os~~ ni: dÓvody napadeného r9zsu~ku a po' 
stránce spravne, a S~aCI? a:a I . S ozře'mě nelze predpls § 1295 
dotknouti k dovolaSlm ,'ílvod~t;Jd t~tOtak a~~y tíin de facto přiznána byla 
druhý odstavec obc. z~ . vya a I 'Hla a v hlídky, a zejména jest 
každému sou~~du ~Iu~~b,!?st kkfa, usvže jde o ~ovostilVbu, při níž byla 
v souzeném pnpade pnhltzel! .om '. ásadně nelze vzhledem k § 362 
okna zřízena přes protest ,so.utse~v, ~t;oZ pozemku neužila podle svého 
obč. zák. dovolatelce bram 1, Y S 

p' '~ 

jl 

li 
1] 

I 

1 



--čís. 11145-
1324 

uvážení k reklamě, třebas nedosti vhodně umístněné, celkem nepotřebné 
a jiné nedostatky mající; zejména nelze na do::olatelce žádati, nač talc) 
správně poukazuje, by SI volbu reklamy dala predem kongovali reklam
ním znalcem. Ale právě vzhledem k tomu, že právo vlastnické jest zá
sadně neobmezené, zjišťovaly soudy nižších stolic celou řadou konkrét
ních okolností a z nich, nepřehlížejíce ani okolnosti, k nimž dovolatelka 
poukazovala, správně dovodily, že jde za okolností souzeného případu 
o sikánu. Jde-li o šikánu, jest zároveň nezávažnou výtka dovolatelky, že 
na straně žalobců byl při provádění stavby nedostatek péče řádného 
hospodáře (§ 1297 obč. zák.), ani stavěli, nestaravše se o přívod den
ního světla do místnosti jiným způsobem. 

čís. U.145. 

Návrh veřejného orgánu na přístup k dražebnímu řízení zastupuje 
jeho přihláš!m podle § 172, poslední odstavec, ex. ř. 

(Rozli. ze dne 3. listopadu 1931, R II 279/31.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost, nepn
kázal s o udp r v é s t o I i c e eráru dlužné daně a veřejné dávky, pro 
něž byla eráru povolena exekuce nucenou dražbou přístupem k dražeb
nímu řízení. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 

Ne j v y.š š í s o u d zrušil napadené usnesení, jakož i rozvrhové 
usnesení ze dne 28. května 1931 a předcházející mu rok ze dne 27. dubna 
1931, a uložil prvému soudu, by, nařídě rok k jednání o rozvrhu nejvyš
šího podání, o něm znovu jednal a rozhodl a při tom k daním a veřejným 
dávkám uvedeným ve výkazech nedoplatků a v platebních rozkazech ze 
dne 2. března 1931, pro něž stěžovateli byl povolen přístup k draželY
nímu řízení, přihlížel j<tkožto včas přihlášeným. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s právním názorem nižších soudů, že k dlužným da
ním a veřejným dávkám seznamenaným ve výkazích nedoplatků a v pla
tebních rozkazech z 2. března 1931, pro něž byla stěžovateli k jeho ná
vrhu podanému u soudu exekučního povolena exekuce vnucenou draž
bOll přístupem k dražebnímu řízení, nebylo lze při rozvrhovém roku 
v pořadí přednostním přihlížeti proto, že ony daně a dlužné dávky ne
byly ve smyslu ustanovení § 172 poslední odstavec ex. ř. nejpozději při 
dražebním stání před počátkem dražby přihlášeny. Pro řečené daně a 
veřejné dávky byla stěžovateli povolena exekuce vnucenou dražbou ne
movitosti přístupem k dražebnímú řízení, stěžovatel má v tomto exekuč, 
ním řízení postavení vymáhajícího věřitele (§ 139 třetí odstavec ex. ř.) 
a, an uč'nil v podání ze dne 4. března 1931 u exekučního soudu návrh 
na exekuci vnucenou dražbou nemovitosti pro řečené daně .a veřejné 
dávky, jež byla mu povolena přístupem k zahájené již dražbě a rok dra-
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čls. 11146. 

.. 4 b a n na ochranu osob 
Zákon ze dne 16. prosince 1930, CIS. S. z. "tl' 

oprávněných po!adov~ti výžiVdU, ~ýChov§u 3ne~:n~oY:st e:~latňOvati po-
Nároky proti osobam uve enym v z 

. řadem práva. 
(Rozh. ze dne 3. listopadu 1931, R II 317/31.) 

O b a niž š í s o u d Y uložily souhlasně v nesporndél}ll řízení ~ay,~ 
I 'b t b rukou společnou a neroz I nou se 

želce nemanželsce 10 o ce,,,'y _ I k'h dítěte měsíčně 60 Kč. 
manželem přispívala na vyzlvu nemanze s e o _ 

. __ ' u d zrušil usnesení obou nižších soudů i s predcho-
Ne]vyssl so _, 

zím řízením a odmítl návrh porucmka. 

D Ů vod y: 

. t ., ímu usnesení rekursního soudu 
Dovolací stížnost prot~, po_yrzu]lc 1854 ř z o zřejmý rozpor roz

opírá se podle § 16 nesp. nz. SIS. 208hžnost . ~st· z důvodu posléz uve
hodnutí se ~ák~nem a_o __ zma~~cno~i~ž~1 souhlasně v řízení nesporném 
deného opravnena. Nlzsl so . y 1936 -- 4 sb z a n na rok 1931 
podle zákona ze dne 16. prosmce _ J CIS. t b ~uko~ společnou a 
stěžovatelce jako manželc~ rema!.1zelí~~~ nOa c~~ži~U nemanželského dí
~eroz~íl~o~ se svfmp maPfe:~ pr'f onoho zákona. Stěžovatelka n~mítá, 
tete meslsne 60 _Kc. ,~UZl Y e y, v řízení nesporném, nýbrž poradem 
že tato vec nel}le1a. ?yt~ rozhodo~d~a Zákon čís 4/1931 neustanovuje, ja-

k~:aří~~~; ~~j{lb~\~~J~~~ánÝt:~~k~tftio~i ří~~~t~e~p~r~é~~e1:~ 
ným, ze]mena neusta?oy~te} ze, s~á býti provedeno s největším urychle
v § 7 jest ustanovem, zenzem., _ účinek Tento předpis nelze 
ním a že soudní prázdmny nema]1 na m:, . . 'řízení ne-
však vykládati, jak činí n}~ší ~OU~\~~~, ;:oj~d~á~~tl° j:a p~kud to na
sp{)rném, neboť v tomto }:rze~1 mg8/1854 ř zák. nyní též § 1 zák. z 19. 
~izují z~~~f ~~ 1 r3~p~~lz~ CI:. ;.), ale nel{í zákonného předpiSu, ,který 
cervna , C1S. . __ . d- -- , esporné Ani z povahv naroku 

~I::t~~o:~:;~~é t~Íz~~t~~~~o~~~~e~ěrclVatelka· při svém 1s1~~~ ~~~~ 
hklásila, ~e z!l J~lannužz<e\~;~řin~~~~~tft~~rtj\n~~h ~~~!o~n;~~r~fe3;isú zjed-

romopraVTIl, e_ I 
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nati platnost podle § I j. n. jen pořadem práva. Jest zde tudíž zmateč
nost podle § 42 odst~vec prvý a čtvrtý j. n. a bylo proto již z tohdto 
důvodu rozhodnouÍl, Jak se stalo a nelze se zabývati námitkami stěžo
vatelky ve věci samé. 

čís. 11147_ 

N~roky na zapraveni splatných již remunerací za uplynulá období 
uplatnované dvěma žalobami, jest považovati za úhrnnou pohledávku' 
jež jest rozho~na pro stanovení věcné příslušnosti (§ 55, druhá věta: 
J. n.). K nárokum na zapravení remunerací jest připočísti i nárok na za
pravení služebního platu. 

Uplatňován-Ii společně s nároky ze služební smlouvy i nárok na 
náhradu. šk?dy.!prť? neo~lášení k sociálnímu pojištění), jest tento nárok 
co do vecne pnslusnostt posuzovati samostatně. 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1931, R I 842/31.) 

• ~alobce, zaměstnanes žalovaného společenstva, byv pro nemoc pro
pusten, zadal dne 27. unora 1931 proti žalovanému společenstvu na 
soudě dvě žaloby. V jedné z nich (C III 288/31) domáhal se na žalova
ném zapravení re~unera;e 1.178 Kč za dobu od 1. ledna 1930 do 3. 
hstopadu 1930, dale sluzného 140 Kč za dobu od 1. do 3. listopadu 
19,30, konečně ~áhrady za výdaje lékařské a na léky 578 Kč a nemocen
skeho 1.568 Kc. Tyto dva nároky uplatňoval jako náhradu škody pro 
neohlášení k sociálnímu pojištění. V druhé žalobě (C III 289/31) do
máhal se remunerace za léta 1927, 1928 a 1929 celkem 4.200 Kč. S o u d 
P} v,é s t.? li.c e sponl jednání o obou žalobách a, vyhověv námitce 
vecne nepr';,slusnostl ?be zaloby odmítl. D ů vod y: V době podání ža-
10by.bYly vsechny zazalované remunerace již splatné a tvořily jednotnou 
~ steJ~orod?:, ~ohledáv:ku 5}78 Kč, tudíž přes 5.000 Kč. Podle § .55 j. n. 
J,est vS,a~" zada:h se .len cás~ pohledávky, pro příslušnost rozhodna 
~?rnna sast~a pstmne po~ledav,ky dosud nezapravené. Ježto tato úhrnná 
castka prevysuJe 5.000, Kc, nelll podle § 49 j. n. okresní soud příslušný 
a b~lo ,by celou pohledavku remunerační uplatňovati zvláštní žalobou na 
kn~Jskel!' soudě, ~ ostatní p~h!edávky, jež byly v žalobě C III 288/31 
zaz~]ov,a~y krome remuner~Clll pohledávky, bylo by uplatňovati rovněž 
zv:lastlll. za!obou.?a ?kreSlllm .soudě. Rek u r sní s o u d zamítl ná
ml,tku vecne nepnslusnosh. D u vod y: Nepřichází tu sice v úvahu jak 
ma za to rekurent. ustanovení § 49 čís. 6 j. n. ježto jde jen o to zd~ re
m~nerační !,oh~edávky, tvoří j~dnotný nárok' čili nic. Nehledíc k této 
ot,azce'.!1em~1 vsa~ .prvy soud, Jak rekurent zcela správně namítá, v žád
nem pnpad~ odml~nouti žalobu co do dílčího nároku 2.146 Kč ježto co 
do to~?to n~roku. J~st !,a všech okolností příslušuý okresní so~d podle 
§ 49 C1S. 1 J. n., Jezto Jde o nárok na náhradu škody. Co se týče nároků 
na ~emup~racl. jest každý z nároků nárokem samostatným žádný z nich 
neprevysu]e 5.000 Kč, pročež jest příslušný okresní soud podle § 55 j. n. 
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Příslušnost okresního soudu vyplývá z rozhodnutí nejvy.ššího soudu 
Rv I 471/27 a Rv I 160/28 (čís. sb. 8228). V prvém z nich vyslovil nej
vyšší soud, že dovolání proti souhlasným rozsudkům o placení dvou re
munerad, z nichž. žádná nepfevyšuje 2.000 Kč, jest podle § 502, třetí 
odstavec, c. ř. s. nepřípustné, v druhém pak, že dovolání co do více ná
roků, jež jednotlivě nepřevyšují 300 Kč, jest podle § 502, druhý odsta
vec. c. ř. s. nepřípustné. Z toho vyplývá, že nároky nelze považovati za 
jednotné, nýbrž že každý nárok jest samostatný, tudíž že jest okresní 
soud věcně příslušným. 

N e j vy Š š í s o ud vyhověl dovolacímu rekursu potud, že změnou 
usnesení rekursního soudu obnovil usnesení soudu prvé stolice, pokud 
jím byly pro věcnou nepříslušnost okresního soudu odmítnuty žaloby 
ClIl 288/31 a C III 289/31 v příčině žalobních nároků na zaplacení re
munerace za léta 1927, 1928, 1929 a za dobu od I. ledna 1930 do 3. listo
padu 1930 v úhrnné částce 5.378 Kč s přísl. a služebního platu za dobu 
od I. do 3. listopadu 1930 v částce 140 Kč; jinak dovolacímu rekursu 
nevyhověl a napadené usnesení v příčině ostatních v žalobě C III 288/31 
vymáhaných nároků na náhradu škody 578 Kč a 1.568 Kč potvrdil. 

Důvody: 

Názor rekursního soudu, že žalobcovy nároky na remuneraci, jez 
jsou uplatňovány ve dvou žalobách po částech, jsou pohledávk<:tmi sa
mostatnými, nelze schváliti. Žalobce se domáhá: I. v žalobě C III 289/31 
zaplacení obvyklé roční remunerace ve výši měsíčního služného 1.400 Kč 
za uplynulá léta 1927, 1928 a 1929, dohromady 4.200 Kč, a 2. v žalobě 
ClIl 288/31 zaplacení téže remunerace za další dobu od I. ledna 1930 
do 3. listopadu 1930 v částce 1.178 Kč. Oba tyto žalobcovy požadavky 
jsou založeny na stejném skutkovém a právním podkladě, na služebním 
poměm stran a na obvyklosti periodické roční remunerace. Nejde tu 
o jednotlivé dosud nesplatné a teprve prací, jež by měla býti snad bu
doucně vykonána, podmíněné nároky z námezdního poměm, nýbr~ 
o úhrnnou pohledávku, vyplývající podle žalohcova přednesu z několika 
již splatných ročních dávek, které dosáhly již takové výše, že jest jí za
ložena příslušnost sborového soudu prvé stolice podle § 50 prvý odsta
vec j. n. Ve skutečnosti jsou ve dvou žalobách uplatněny jen části jedi
ného jednotného nároku na zapravení splatných služehních požitků, jež 
jest vzíti jako celek pro každou ze žalob, jimiž jsou jednotlivě uplatněny. 
Nelze tudíž posouditi věc·s hlediska § 227 c. ř. s., jehož předpokladem 
jest hromadění různých nároků, jež nejsou ani ve skutkové ani v právní 
souvislosti nýbrž jest tu použíti předpisu druhé věty § 55 j. n., podle 
něhož jest 'mo věcnou příslušnost soudu rozhodná úhrnná částka jistinné 
pohledávky ještě nezapravené, i když se v žalobě žádá jen část jistinné 
pohledávky. Jistinou jest v tomto pHpad~ rozuměti souhrn vš~ch žalob· 
cem z téhož právního důvodu uplahl0vaných nároků, protoze v obou 
sporech jde o jednotný právní nárok na zaplacení služehních požitků za 
minulou dobu, který měl býti jako takový uplatněn jedinou žalobou. 
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(Srovnej též rozhodnutí čís. 1947,2451,5222 a 6811 sb. n. s.) Z uve
dených právě důvodů jest k nároku na zaplacení remunerace 5.378 Kč 
připočítati také ještě žalobní nárok na zaplacení další částky 140 Kč 
jako služebního platu za dobu od 1. do 3. listopadu 1930. V naznačeném 
rozsahu jest dovolací rekurs opodstatněn a bylo mu vyhověno v ten způ
sob, že změnou napadeného usnesení bylo obnoveno usnesení soudu prvé 
stolice, pokud jím byly žaloby C lil 288/31 a C ll! 289/31 odmítnuty 
pro věcnou nepříslušnost okresního SOUdu v příčině žalobních nároků na 
zaplacení remunerace 5.378 Kč s přísl. a služebního platu za dobu od I. 
do 3. listopadu 1930 v částce 140 Kč. Naproti tomu zbývající částky 
578 Kč a 1:568 Kč, jichž se žalobce domáhá v žalobě C III 288/31 
z právního důvodu náhrady škody, jsou skutečně nároky samostatnými 
a s nárokem na služební požitky nesouvisejícími, takže jest pro ně za
ložena věcná příslušnost okresního soudu podle § 49 čís. 1 j. n. Není 
správný názor soudu prvé stolice, že hy k uplatnění těchto nároků bylo 
ti"eba nové žaloby. Konečně se připomíná,·že není případný poukaz re
kursního soudu na rozhodnutí nejvyššího soudu Rv I 471/27 a Rv I 
160/28 (čís. 8228 sb. n. s.), neboť tato rozhodnutí pojednávají jen 
o otázce nepřípustnosti dovolání podle § 502 c. ř. s., nikoliv o otázce 
věcné příslušnosti soudu podle hodnoty předmětu sporu. 

čís. 11148. 

Nárok na vrácení toho, co bylo plněno ze smlouvy zapovězené (§ 20 
(2) zák. na oclu. náj.) a tudíž podle § 879, prvý odstavec, obč. zák. 
nicotné, nepodléhá promlčení podle § 1489 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1931, Rv I 853/30.) 

žalobě o vrácení odstupného (§ 20 zákona na ochr. náj.) bylo vy. 
hověno s o u d y všech tří s to I ie, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

dúvodú: 

Dovolání, opřené jen o důvod nesprávného právního posouzení věci 
podle § 503 čís. 4 c. ř. s. a jen v otázce promlčení, není oprávněno. Ná
mitku promlčení žalobního nároku odůvodnila žalovaná strana ve všech 
třech stolicích jen tím, že jde o nárok na náhradu škody, jenž se pro. 
mlčuje ve třech létech (§ 1489 obč. zák). Jen v tomto směru může se 
dovolací soud řečenou námitkou zabývati, ale nemtlže ji uznati za odů
vodněnou. Právě proto, že předpis § 20 (3) zákona o ochraně nájemníků 
ze dne 26. března 1925, čís. 48 Sb. z. a n. (podle něhož jest tento pří
pad posuzovati) jest předpisem zvláštním a výjimečným, platí tento a 
nikoliv všeobecný předpis občanského zákona, i kdyby skutečně šlo 
o nárok na náhradu škody. Ale o ten nejde, nýbrž jde o nárók na vrácení 
toho, co bylo plněno podle smlouvy zákonem zapovězené (§ 20 (2) cit. 
zák) a tudíž podle § 879 prvý odstavec obč. zák. nicotné. Podle usta
novení § 20 (3) cit. zák. promlčuje se nárok na vrácení do šesti měsíců 
od zrušení nájemní smlouvy. Že tyto předpoklady v souzeném případě 
nastaly, nebylo ani tvrzeno. 
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tís. 11149. 

Závazek k náhradě šk~dy podlt; § 364 a) ,obč. zák. stihá jen toho 
podnikatele, jenž způsobí! skodu svym d~lov~n~. b dluh atři! ke 

'mě~?:~~k~~;~~~~, ~l~e~ ~t~: n:b~~:;;a Jj:ém yprávnínf důvodú J ~, , 
(titulu) dluh spoctva. h 'h P dtliku 

Závazek k náhradě ,ško~y, jež. vznikla :~IO':~~um:m§ ~4(}~ obč. 
nebo dolov~ání~ ~ v ~omun t~l~se, á J~S~e~~ jeŠfě v době převzeti pod
zák., třebazevyse skody z" ? ov ~~ ~ 'k na náhradu v době pře
niku nebo jmění číselně urcdu, stact, ze naro, f dřívějšímu vlast
vzetí podníku nebo .i~ěl!í byl důvodem po pravu pro t 
niku podniku nebo Jmem. 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1931, Rv 11108/30.) 

Žalu'ící okres v čechách domáhal se na majitelí~h. dolu n~?t~~~ 
škody j~žto byla okresní silnice PoškozOe~a POdd?I~O~a~I~~ g~ p žRobu 
uvede~í silnice do předešlého stavu. a n I z .s I . 

zamítly. .". h dů a vrátil N' ~ ,. s o u d zrušil rozsudky obou mzslc sou 
věc pr~l~J ~o~~u, by o ní dále jednal a ji znovu rOzhodl. 

Důvody: 

. ., k í silnice z T do S. jest poškozena od re-
. Zal?b~e ~vrtdl, .z~ o t~~Snže jest třeba' tuto část silnice přel?ž~ti, a, že 

mtsyaz os mel ~ .. ~ , .' k I stníci horního tělesa, Jez posko~ 
za ~o~~otzesnl'lín'ltcoe rpurc~tí~~ov~~~o Jap~Š{o~ená část silnice skládá .se ze tří 
zena cas . b d: I úseku mezI plsmenam\ 
ůseků, z úseku mez~ ~smeneoz~ ;t:'n:n;~:' ,,~~«z a "C«. Předevší~ je~t 
"b« a »"m~« a z us. u m štěná dolová ole, nelza zažalovane na
vytknou~t, ze, pokud Jde ? §oP~64 ) obč zJk. ježto podle toholo zá
roky oplral! o ustanovem a. . d \ d 'en toho podni. 
konného ustanovení stí~á. povin!10st n~hra y s o y \ ~ ís 8455 sb. 

~at~l), ~~~t~t:~o~~~rj~fzÍi~~~Oo~llv s~~;~ě~1~;'d~~~vÝC~ polích Pd~~ 
sÍlnicí a ;,edle s}lnic~ ned~o~a~i a tra;:~rp~:~~0~~lial~~:"op1;~P: za-
váním poskoze~l1 s!lmce, ne ~ 19l1ml r~ I bč zák tu pokud jde o úsek 
vinění žalovanych podle §§,... . a !131s . o z'a'lobc; ddmáhati na žalova-

. , naml mm« a ))\....I« nemuze se v v, k 
:;c~ ~~Ž~~vanéh~ nároku na ~áhradu š~ody, ježto je~\zjišteno't~: Ž:l~-
ten !~í ~ý~r~~~~ vža~~~~~í d~;~d:"n~~e:lov~~~Yta~feat)~ aa~iep;O~innOS! 
vfny '. § 170 hor zák majiteli hor nestihla a shhah nem~h~a, a nem 
u r~~~n~a straně žaiovaných, pokud jde o tento ús~k, za;'l!l~nl. ~stan~ 
~ení § 1302 oUč. zák. se dovolávati nelze, ano Jest zJlst~n?, Z~ \ 
přesně stanoviti podíl připadající na škodu z poddolovam v . ~~ o 
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úseku .. Pok~~ jde o úsek »b« ažv »mm«, jest zji~těno, ž~ se pod: ním již 
nedoluje a JIZ nedolovalo v době, kdy zalovam dolovych poh nabyli' 
dále, že se první propadlina objevila. dne 4. února 1920 a že tehdÝ 
~. od té dobl:' až do dnesv,nelze do tratí P?d tímto úsekem pro nebezpečí 
zlvota am sjetI am. vkroclh. Z toho spravně usoudily nižší soudy, že 
nelze am, pokud Jde o tento úsek, mluviti o zavinění žalovaných po 
rozumu § 170 hor. zák. 

. Než žalobce opírá zažalovaný nárok pokud jde o uvedené dva úsekv 
I o předpis § 1409 obč. zák., s kterýmžto právním důvodem se odvolac'í 
soud vůbec nezabýval, a dovolává se v této příčině také ustanovení 
kupní smlouvy, podle níž žalovaní nabyli od svého předchůdce dolová 
pole a výslovně se zavázali ve smlouvě, že ručí svému předchůdci za 
to, že na něho nikdo nedokročí žalobou nebo jinak z důvodu náhrady 
škody z minulého nebo budoucího dolování. Než tohoto smluvního usta
novení nemůže se žalobce ve svůj prospěch dovolávati, neboť nejde 
o smlouvu ve prospěch třetí osoby podle § 881 obč. zák., nýbrž šlo 
by jen o tak zv. převzetí plnění podle § 1404 obč. zák., z něhož žalobci 
právo nevzešlo. Pokud se žalobní prosba opírá o ustanovení § 1409 
obč. zák., jest podle tohoto předpisu přejímatel jmění nebo podniku 
práv za dluhy k tomu jmění neb podniku patřící. Podmínkou jest jen 
by dluh ke jmění nebo k podniku p<Jtřil, ale nezáleží na tom, na jakérr: 
právním důvodu (titulu) dluh spočívá (§ 859 obč. zák.), neboť předpis 
dán jest v zájmu a na ochranu věřitelů, mezi nimiž zákon nerozeznává, 
se všemi stejně nakládaje. Pro věřitele, jichž pohledávky na dlužpíkově 
straně se jeví jako dluhy patřící k jeho podniku nebo jmění, poskytuje 
~ 1409 ochranu již profylaktickou, tudíž přímou a mnohem výhodnější 
než odpůrčí řád, jenž chrání ostatní věřitele, t. j. ty, jichž pohledávky 
jako dluhy k podniku dlužníkovu nepatří. V souzeném případě jest vy
cházeti z právního názoru, že škodu, jež vznikla z dolování horním 
podnikem nebo z dolování v horním tělese (v dolové míře, v dolovém 
poli), tedy v objektu majícím povahu »jměnÍ«, jest pokládati za dluh 
po rozumu § 1409 obč. zák., třebaže výše škody z dolování v době pře
vzetí podniku nebo jmění nebyla ještě číselně určitá; stačí, že nárok 
na náhradu v době převzetí podniku nebo jmění byl důvodem po právu 
proti dřívějšímu vlastníku podniku nebo jmění, v souzeném případě, 
že v době převzetí dolových polí žalovanými byla již nutnost přeložení 
úseku "b« až ""mm«. Že o vzešlé škodě jest v souzeném případě mluviti 
již tehdy, když nutnost přeložení silnice nastala, o tom bude níže po
jednáno. Vychází-Ii se z vylíčeného právního hlediska, nelze ovšem 
nárok na náhradu škody, pokud jde o úsek "mm« až "C«, opírati o usta
novení § 1409 obč. zák., ani žalovaní nepřevzali opuštěná dolová pole, 
ležící pod tímto úsekem. Jinak však by tomu mohlo býti, pokud jde 
o úsek "b« až »mm«, ani žalovaní dolových polí pod tímto úsekem 
nabyli koupí. Než otázku, zda tu jsou předpoklady § 1409 obč. zák., 
pokud jde o úsek »b« až »mm«, nižší soudy neprobraly, zejména přesně 
nezjistily, kdy žalovaní opuštěná dolová pole převzali, a nezjistily, zda 
v době jich převzetí žalovaní věděli nebo věděti musili o uplatňovaném 
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nároku na náhradu škody; nelze proto dovolacímu soud~ be~ doplnění 
řízení a bez potřebných zji~tění s hlediska § v 140? obc. z~k.} p.okud 
jde o úsek >,b« až "mm« vec rozhodnoutI,. k cemuz se .dDdav~, ze. se 
při tom bude zabývati i námitkou pr?mlčen~, kdyby ze zpSlII?, ze pred
poklady § 1409 ?bč. zák:.}sou sp.lnenJ:'. ZustalD proto nzem v nazna
čeném směru kusym, a to lIZ v prve stohcl. 

čís. 11150. 

Jest tu právní zájem na bezodkladném určení (§ 22v8 c. ř. s:~, ~o: 
máháno-Ii se určovací žalobou zjištění právní~opom~!," s pravnmll 
účinky, tvořícími široký podklad i pro budouc1 a dals! nove nároky 
žalobcovy. . 

Propuštění vedouciho úředníka kanceláře Sv~u českoslo~enskych 
spořitelen není věcí dotýkající se celého Svazuceskoslovenskych spo
řítelen přikázanou k rozhodnutí ústřednímu výboru Svazu. ' 

Svěřen-Ii výběr úředních sil a jejichjmenování ře~itelství ,8va,:u; 
přísluší mu i výpověď úředníka kancelare Svazu, amz se vyzaduje 
schválení ústředního výboru Svazu. . . 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1931, Rv I 1441/31.) , 

Zalobce byl řídícím úředníkem Svazu československýc~ spo~ite1en. 
Podle usnesení ředitelství Svazu ze dne 3. srp~va 1928 byl z..alo~cuv slu: 
žební poměr projitím výpovědní doby prohlasen za. ukonceny ke dm 
15. srpna 1928. Zalobou, o niž tu jde, dom~ha} se zal~bce pa Sva!,u, 
by bylo určeno, že výpověď .. ze služby da~",; ~ect,ltelstvlm zalovvan~ho 
Svazu československých spontelen k rozvazam zalobcova, sluzeb~lho 
poměru k ní jako jejího ředitele, ku dni I~. srp~a ~928 ne~l po yravu, 
že jest neplatná a bezúčinná a ž,e služe~m pomer zalobce Jako redltele 
žalovaného Svazu českosloven~kyc~ spo~ltelen ke dm, 15; s~pna~1928 
rozvázán není, že tedy jeho sluzebm pomer jako akhvm~o redIlele ~vazl! 
československých spořitelen dále trvá. Pro ce snl 'vo u d. P r.v e 
S t.o I i c e uznal podle žaloby. D ú vod y: Ž",;l?ba,.o ~IZ tu lct,e, Jest 
žalobou určovací podle § 228 c. ř. s. Soud. sdl~1 pravm na:?r. zaloby, 
že žalobce má právní zájem na tom, by pravm .pomer, o nez ,Jde" by( 
co nejdříve na jisto postaven .;;ou?ní?1. r?zhodnuhm. ,Zalobce ma p~::vm 
zájem na tomto určení, od nehoz zaVlSI, z?a ma naro~ .nav plat, CI !la 
výslužné a za jakou dobu. Proto právem zal<:bce P?davva, z~l?bu u~co~ 
vací nebo!' se podle svého 'přednesu a podle zalobmho zadam domaha 
toho' by jeho služební poměr jako aktivního ředitele ža~ova?ého vS~az~ 
dále' trval. Ostatně záleží na tomto určení, na rv~zho~nuh o ~alobe, l,ake 
vlastně další nároky bude moc! žalob~e po l?n~ade p;rolI zalovanemu 
Svazu uplatňovati. Soud se dale zabyv~l ?a?11tkou 7alobc~vo~ J'rot~ 
výpovědi že nikoliv ředitelství Svazu, nybrz Jen a vyh~adne ustredJClI 
výbor S~azu byl oprávněn dáti m~ výpov~.ď. V tom smeru uvsta~ov~le 
§ 17 stanov Svazu československych spontelen v doslovu pnpDjenem 
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nařízení ze dll<; 27. č~rvence .I9~?,ys. 477 ~b. z. a n., že ústřední výbor 
r~:ho.duJe o v~ech vecech, tykajlclch se celeho Svazu, pokud je nepři. 
kaze redltelstvl Svazu. Podle § 20 stanov náleží ředitelství Svazu obsta
ráv~ti bezp~ostř.e;lní sprá,v.u. svazo,:ýc~ ,:~cí podle podrobných ustano. 
vem jednaclho radu. Z vlaste mu pnnalezl podle odst. c) stanoviti roz· 
P?5ty a jmenovati. potřebn.é úřední síly. V li 20 stanov nejsou sice 
vycelmo uvedeny vsechny prípady pravomoci ředitelství nýbrž příkladmo 
se, uvádí případy, jež přináležejí do jeho kompetence.' Jest rozhodnouti 
otazku, zda v kompetenci »jmenovati potřebné úřední síly« je i zahrnuta 
kompetence propouštěti úřední síly, zejména sílu vedoucí, ředitele Svazu. 
Řed!telství Svaz~ náleží sice obstarávati bezprostřední správu věcí sva· 
~ovyc~., ale do teto kompetence nelze zahrnouti rozhodnutí tak důležité 
jako. j~ propuštění vedoucího úředníka, ředitele Svazu, to jest věcí, jež 
se t~ka. ve smyslu § 17 CIt. stanov celého Svazu, a žalovaná strana ne· 
tvrdl, ze rozhodnutí to jest přikázáno ředitelství Svazu. Soud má dále 
za zjištěno, ž,e ~~ schúzi ředitelství ze dne 27. ledna 1921 bylo usneseno, 
by konceptm uredmclvo Svazu bylo honorováno zásadně podle pra
videl platných pro konceptní úřednictvo Městské spořitelny pražské. 
Dále jest zjištěno zápisem o schůzi ředitelství ze due 19. února 1921' 
že bylo usneseno řídícímu kanceláře' (žalobci) uděliti titul ředitel~ 
a zap.~čís~ I@ šest~áct služebních let do pense, služební požitky budou 
mU pnsluselI O? I; unora 192} a 10 ve výši, jež požívá tajemník Městské 
spon~elny prazsk~. Podle techto usnesení a podle dekretu ze dne 
~~ .. unor~ 1921, jenž s těmito. usneseními není v rozporu, nýbrž jen 
slr~jl, a,vsak ~ s.ouhla~u s ,mml text t~c~to usnesení ro~vádí, platí pro 
sluz.ebr;1 pomer zalobcuv zasady pensljmch pravidel Mestské spořitelny 
prazske. Podle § 17 pravidel, jimiž se řídí vyměřování výslužného může 
výbor Městské spořitelny pražské z podstatných důvodů dáti výpověď 
ujednanou při nastoupení úředníka do služby. Rovněž podle § 10 těchto 
stanov může výbor Městské spořitelny pražské dáti úředníka na stálý 
ne~o dočasný odpočinek. Podle těchto pravidel jest tedy jen výbor 
M~stské spořitelny pražské (nikoliv ředitelství) oprávněn dáti výpověď 
a jest tedy obdobně za to míti, že i jen ústřední výbor žalovaného Svazu 
nikoliv jeho ředitelství, bylo oprávněno dáti žalobci výpověď. žalovanÝ 
Svaz proti tomu uvádí, že podle § 32 odst. 2 jednacího řádu Svazu 
československých spořitelen schváleného dne 29. října 1926 »zaměst~ 
nance ustanovuje a propouští ředitelství, vyměřuje jejich požitky a vy
dává pro ně služební pravidla a instrukce«. Avšak v· § 50 jednacího 
řádu se uvádí, že jednací řád nabude platnosti prvním dnem měsíce 
následujícího po dojití výnosu ministerstva vnitra o jeho schválení. 
V tomto směru jest souhlasným přednesem obou stran zjištěno že jed
nací řád byl sice ministerstvu vnitra předložen ke schválení, ~le nebyl 
dosud ministerstvem schválen. Nemohl proto nabýti ani platnosti ani 
závaznosti pro strany rozepře. Proto podle právního přesvědčení soudu 
test rozhodnouti otázku, zda ředitelství bylo oprávněno dáti výpověď 
~al?bcI" záporně, k tomu podle přesvědčení soudu oprávněn byl jen 
ustredm vybor Svazu a bylo proto vyhověti žádosti žalobní a určiti, 
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že výpověď dauá žalobci ředitelstvím žalovaného Svazu není po právu 
a jest neplatná. O d 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 soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. . 

Dllvody: 

Především jest se zabývati výtkou dovolatelovou, že není přípustná 
žaloba určovací, poněvadž mohlo býti žalováno přímo o plnění. .Není 
správné tvrzení, že žalobce nedolíčil okolnosti, odůvodňující s.amostatné 
zjištění jsoucnosti a trvání jeho služebního poměru. OkolnoslI ty tvrdli 
již v žalobě a také již prvý soud v rozsudku se jimi obíral, je hodnotil 
a správně dovodil, že určovací žalobou domáhá se žalobce zjištění práv
ního poměru s právními účinky, tvořícími široký podklad i pro budoucí 
a další nové nároky žalobcovy. Zájem žalobcův v tomto rozsahu by 
nikterak nevyčerpávala žaloba o plnění určité pohledávky (Služebního 
platu ap.), a proto jest určovací žaloba přípustná a zákonem odůvod
něna. Otázka právního žalobcova zájmu na okamžitém zjištění právního 
poměru byla v rozsudcích nižších soudů správně posouzena a lze k nim 
odkázati. 

Dovolání jest však opodstatněno, pokud vytýká napadenému roz
sudku nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Oba nižší 
soudy, vykládajíce stanovy Svazu československých spořitelen, upsa
vené vlád. nař. ze dne 27. července 1920, čís. 477 sb. z. a n., dospeIy 
k mylnému závěru, že propuštění žalobce výpovědí ze služebního po
měru jest věcí celého Svazu ve smyslu § 17 svazových stanov. Napa
dený rozsudek odůvodňuje svůj právní názor tím, že prý od zdatnosti 
vedoucího úředníka (ředitele) Svazu závisí i rozkvět Svazu spořitelen 
a že prý spořitelnám ve Svazu sdruženým musí záležeti na osobě ve
doucí záležitosti svazu. Než tento právní názor nemůže dovolací soud 
schváliti. Především jest zdůrazniti, že pro řešení sporných právních 
otázek nelze vůbec použíti předpisů jednacího řádu Svazu českoslo
venských spořitelen ze dne 29. října 1926, jímž měly býti podrobněji 
provedeny zásadní předpisy stanov a o němž prvý soud zjistil z usta
novení § 50, že jeho platnost byla učiněna závislou na schv~le~í mini
sterstvem vnitra, že však v době rozsudku prvého soudu Ješte nebyl 
schválen. Lze proto na souzenou věc použíti jen stanov Svazu čsl. ~po
řitelen .. Úkoly Svazu čsl.spořiteIen jsou vytyčeny v § I stanov, pred
měty přikázané k rozhodnutí ústřední!1lU výb?ru. uprayuje § I 7 stano,:,~ 
a ustanovení o ředitelství Sva~u a o Jeho slozem a pusobnosh obsahujl 
§§ 18 až 20 stanov. Z doslovu odstavce třetího § 19 stanov j~st patrno, 
že při ředitelství Svazu (sro.~. nadpis u ~.18, jenž se vztahuJe ~~ ~s.ta
novení §§ 18 až 20) jes! znz~na kancelar .~v~Z,Up?;I vedemm ndlc~~o 
úředníka. Žalobce byl puvodne ustanoven ndlC1m uredníkem kancelare 
a teprve později byl mu přiznán titul ředitele této kanceláře, jež měl~ 
obstarávati vyřizování konceptních, kancelářských a pokladničních pracl. 
Kancelář nebyla podle stanov samostatným oddělením svazu vybave-
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ným nějakou zvláštní pravomoci, nýbrž byla podřízena předsedovi 
Svazu čsl. spořitelen, jenž byl zároveň i předsedou ředitelství. .liž z této 
podřízenosti kanceláře plyne, že její působnost nebyla tak významná. 
jak míní odvolací soud a zejména nelze"schváliti názor, že .na osobě 
vedoucího úředníka této kanceláře závisel i rozkvět Svazu českoslo
venských spořitelen, a mylný jest ovšem i jeho závěr, že propuštění 
tohoto úředníka ze služebního poměru bylo věcí, dotýkající se celého 
Svazu československých spořitelen. Propuštění žalobce nelze pokládati 
za věc v § 17 stanov zmíněnou, týkající se celého Svazu čsl. spořitelen 
a přikázanou k rozhodnutí ústřednímu výboru Svazu, uváží-li se, které 
věci jsou označeny v '3 17 za celosvazové, totiž schvalovati zprávu 
ú činnosti Svazu, účty Svazu za minulý rok a rozpočet pro budoucí 
rok, volby ředitelství Svazu, náhradníků a revisorů účtů, přijímání 
mimořádných členů, tedy vesměs věci, dotýkající se samotného Svazu, 
jeho zástupců a funkcionářů. Z těchto celosvazových věcí může ředi
telství Svazu rozhodovati jen o těch, jež mu byly ústředním výborem 
zvláště přikázány, kdežto ostatní správní (administrativní) věci byly 
ponechány předpisem odst. I § 20 stanov ředitelství Svazu jako věci 
týkající se bezprostřední správy, a mezi nimi v § 20 písm. c) se uvádí 
též oprávnění jmenovati potřebné úřední síly. Svěřen-li však výběr sil 
úředních a jejich jmenování ředitelství Svau a spatřují-li v tom stanovy 
podle odst. 1 § 20 obstarávání bezprostřední správy, nelze logicky ani 
ve výpovědi úředníka kanceláře spatřovati jiný výkon než ryze správní, 
dotýkající se vedení svazové kanceláře, tedy věc administrativy, a ne
sejde af'i na tom, že výpověď zaměstnanců kanceláře není výslovně uve
dena v § 20 stanov, ježto v něm jest působnost ředitelství Svazu uvedena 
jen příkladmo (srov. doslov odst. I § 20 "Zvláště mu (t. j. ředitelství) 
přísluší" .... ). Ustanovení §§ 17 a 20 stanov v jejich spojitosti s ostat
ními předpisy stanov, zejména též s odst. 3 § 19 nepřipouštějí jiný lo
gický výklad, než že ředitelství S)'azu bylo oprávněno žalobce nejen při
jmouti, nýbrž i ze služebního poměru propustiti. Ze stanov nevyplývá, 
že toto administrativní opatření ředitelství vyžadovalo k své platnosti 
schválení ústředního výboru. Nižší soudy, posuzujíce věc jen s hlediska 
příslušnosti, neučinily zjištění zejména o tom, zda a jak bylo upraveno 
mezi stranami případné zrušení žalobcova služebního poměru, jak došlo 
k jmenovacímu dekretu žalobcovu ze dne 20. února 1921, jemuž vytýká 
žalovaný Svaz neolatnost a kdy mu byl doručen, jako akt jeho tvrzená 
práva zakládající. Bez těchto zjištění nelze spor rozhodnouti. Není 
správný názor prvého soudu, že prý dekret žalobcův ze dne 20. února 
1921 jen »šířeji rozvádí« text usnesení ředitelství Svazu o použití "pra
videI pro výslužné úřednictva Městské spořitelny pražské" na žalobce a 
že prý není s usnesením ředitelství v rozporu a to z těchto důvodů: 
Usnesením ředitelství Svazu ze dne 27. ledna 1921 bylo jen ustanoveno, 
by konceptní úřednictvo Svazu bylo zásadně honorováno podle pravidel 
pro konceptní úřednictvo Městské spořitelny pražské, a upravovalo tedy 
jen služební požitky tohoto úřednictva v čií:mé službě. Usnesením ze dne 
19. února 1921 byl žalobci udělen titul ředitele svazové kanceláře, zapo-
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čítáno mu šestnáct služebních let do výslužby a byly mu služební po
žitky (t. j. plat v činné službě) upraveny od 1. února 1921 tak, jak je 
požívá tajemník Městské spořitelny pražské. Y těchto usneseních není 
pražádné zmínky o úpravě odpočivných požitků žalobcových, zejména, 
že má býti na něho použito též pravidel pro výměru výslužného úřed
nictva Městské spořitelny pražské nebo jejích zásad, a bude proto třeba 
zjistiti, jak se do dekretu žalobcova ze dne 20. února 1921 dostalo usta
novení, že pro jeho pensijní zaopatření mají platiti zásady, obsažené 
v pravidlech pro úřednictvo Městské spořitelny pražské, by byl získán 
spolehlivý podklad pro rozhodnutí o námitce žalovaného Svazu, že Svaz 
nebyl tímto ustanovením dekretu platně zavázán a že pro zrušení slu
žebního poměru žalobcova platily předpisy zákona o obchodních po
mocnících (zák. ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák.) jakož i pro řešení 
otázky, zda úprava pensijních požitků žalobcových byla ponechána vol
nému uvážení a rozhodnutí Svazu, čili nic. Nebyly dále vysvětleny a zjiš-

. lěny skutkové okolnosti, o něž žalovaný Svaz opírá dúležité důvody 
k propuštění žalobce v žalobní odpovědi a při ústním jednání tvrzené. 
K správnému právnímu posouzení jest nutné, by bylo ještě provedeno 
další jednání a skutkové zjištění o v,šech pro spor rozhodných okolno
stech, a, ježto řízení obou soudů v dotčených již směrech jest neúplné, 
bylo podle § 510 prvý odstavec c. ř. s. zrušiti rozsudky obou nižších 
soudů a nalézti, jak shora uvedeno. 

čís. 11151. 

Žaloba o obnovu řízení (§ 530 a násl. c. ř. s.). 

Y neveřejném sezení smí soud jen zkoumati, zda se žaloba o obnovu 
opirá o některý z důvodů, jejž lze podřaditi pod §§ 53() a 531 c. ř. s. 
Soud však nesmí uvažovati o tom, zda jest tento důvod vskutku opod
statněn a zda jsou skutečnosti, jimiž se doličuje důvod obnovy, prav
divé, čili nic. 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1931, R II 313/31.) 

Žalobu o obnovu z důvodu § 530 čís. 7 c. ř. s., zadanou na odvolacím 
soudě, tento soud odmítl, maje za to, že tu není důvodu podle § 530 
ČíS .. 7 c. ř. s., ježto žalobkyně důkazy, uplatňované žalobou o obnovu, 
mohla uplatniti již v základní rozepři. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil. usnesení odvolacího soudu a uložil mu, 
by o žalobě o obnovu dále j~dnal a rozhodl. 

Duvody: 

Podle § 538 c. ř. s. jest sice žalobu o obnovu dříve, než se nařídí rok 
k ústnímu jednání, podrobiti předběžnému přezkoumání soudem, sou: 
dem sborovým v sezení neveřejném. Při tom musí se však soudomezlh 
jen na otázky, zda se žaloba opírá o některý ze zákonných důvodů 
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(§ 529 až 531) a zda byla podána v zákonné lhůtě (§ 534). Není-li tu 
některého z těchto požadavků nebo je-U žaloba nepřípustná z některého 
z důvodů § 230, druhý odstavec c. ř. s. (nepříslušnost soudu, nedostatek 
procesní způsobilosti nebo zákonného zastoupení), má žaloba arci býti 
usnesením odmítnuta jako nehodící se k tomu, by byl o ní ustanoven 
rok k ústnímu jednání. Pokud jde o otázku, zda se opírá žaloba o ně
který ze zákonných důvodů §§ 530 a 531 c. ř. S., smí soud v neveřejném 
zasedání jen zkoumati, zda jest žaloba podepřena důvodem, jež lze pod
řaditi pod předpisy právě uvedené. Soud však není oprávněn uvažovati 
o tom, zda jest tento důvod vskutku opodstatněn a zda jsou okolnosti, 
jimiž se důvod obnovy doličuje, pravdivé čili nic. O tom může rozhod
nouti teprve na základě ústního jednání. Úvahou, že výroky učiněné prý 
Dr. Otou M-em, mohla žalobkyně uplatniti ještě v ústním odvolacím jed
nání a že nový důkaz svědkem Dr. Jindřichem O-em mohla nabídnouti 
již v řízení před okresním soudem, pustil se odvolací soud neoprávněné 
do hodnocení pravdivosti údajů žalobních o uplatněných novotách, a 
překročil meze, jež klade zákon jeho pravomoci v zasedání neveřejném. 
Ani s hlediska opozděnosti není odmítnutí žaloby opodstatněno, neboť 
podle § 538 c. ř. s. bylo jen zkoumati, zda žaloba o obnovu byla podána 
ve lhůtě § 534 čís. 4 c. ř. s., kterážto lhůta byla podle údajů žaloby za
chována, nelze se však obírati také řešením otázky, zda novoty samy 
(skutečnosti nebo důkazy) byly uplatněny opozděně podle § 530, po
slední odstavec c. ř. s., o čemž lze rozhodnouti jen po ústním jednání 
(srov. sb. n. s. čís. 5525). 

čis. 11152. 

Nelze se domáhati delegace jiného soudu z důvodu vhodnosti (§ 31 
j. n.) pro zaujatost dovolaného soudu, najmě bylo-li odmítnuti soudu 
z důvodu zaujatosti pravoplatně zamítnuto. 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1931, Nd II 105/31.) 

V r c h n í s o u d zamítl návrh žalovaného, by k vedení sporu za
hájeného proti němu Městskou spořitelnou v H. u okresního soudu v H. 
byl z důvodu vhodnosti podle § 31 j. n. delegován jiný okresní soud 
v obvodu téhož vrchního soudu. O ů vod y: Navrhovatel tvrdí, že ve 
sporu bude slyšen jako svědek přednosta okresního soudu v H., jenž 
je členem ředitelství žalující spořitelny a pod jehož nátlakem prý na
vrhovatel podepsal záruční prohlášení, že procesní soudce bude musiti 
hodnotiti svědeckou výpověď svého představeného a že jsou možné pro
cesní situace, v nichž procesnímu soudci bude velmi těžko zachovati 
potřebnou míru objektivnosti, ano půjde v jistém smyslu o věc osobní 
prestyže a odpovědnosti jeho přímého představeného, a že proto není 
vhodné, by člen okresního soudu v H. rozbodoval onen spor. N avrho
vatel z týchž důvodů odmítl ve sporu podle § 19 čís. 2 j. n. pro 'před
pojatost celý okresní soud v H., avšak krajský soud tomuto odmítnutí 
nevyhověl a zdejší soud na stížnost žalovaného toto usnesení potvrdil. 
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Ustanovení § 31 j. n. o delegaci jiného soudu z důvodu vhodnosy .ma 
na mysli docela jiné okolnosti než možno~ z~ulato~t soud~, )enz Jest 
podle zákona příslušný, má na zřeteli. soustredem, .zJ~dno?usem a urych
lení řízení a tím jeho zlevnění, na pnklad deleg?vam J1neho sO';ld~ k ve
dení poručenství nebo opatrovnictví I?odle .trvaleho pobytu ~hranenco.va, 
delegování jiného soudu k projednám pozustal~st~ po?~e mlst~,. k?e Jest 
většina jmění pozůstalostního nebo kde se zdrzuJe vetsl~a dedlcu, sou: 
středění exekučních výkonů na jeden soud a pod. Ota~ka zauJatos!l 
soudu nemůže spadati pod předpisy §. 31 j: n. o del~.gacl so~du, pone
vadž jest samostatně řešena ~ §§ 19 az.25 J. n., a to J1n~k nez del~gace, 
odmítnutí jest vázáno na lhutu (§ 21 J. n.), delegace mkollv, take.ro:: 
hodování o odmítnutí a opravné prostředky j~ou ';lpraveny Jlllak nez pn 
delegaci. V projednávaném případě bylo odmltn';ll! okr~smho ~oudu v H. 
právoplatně zamítnuto a nelze toto rozhodnul! obcha>:e~l n~vrhem.~a 
delegaci jiného soudu z domnělých důvodů vhodnosti, Jez neJ~ou mCllll 
jiným, než opakováním důvodů odmítnu!í. Bylo-li právoplatne rozh~d
nuto, že není příčiny k odmítnutí okresmho s01!du. v H., nelze povazo
vati za vhodné by místo tohoto zákonem urceneho soudu byl dele
gován jiný so~d pro dom~ělou zauj,:td~t. ptíslušné~o soudu, naop~k 
delegování jiného soudu melo by v zapel!,. ~e ~y dukazl:: musely byh 
prováděny soudem dožádaným, pok?d ~~ •. tyce, ze. by svedcl a strany 
museli se dostavovati k soudu vzdaleneJslmu, coz b~ ;nan:enalo zne
snadnění, prodloužení a zdražení celé~o sporu, p:oh cemuz se ~tran~ 
žalující ohradila. Je proto navrhovana dele&ace Jedmrk po?le zakona 
nepřípustná, jednak i nevhodná a bylo tedy navrh na m zamltnoul!. 

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

neboť 

jeho výVO?y nebylo vyvrác.'"no .sprá.vné, ':,ěc! i zákonu. vyhovující .a tud~~ 
i dovolaC1m soudem schvalene oduvodnem napadeneho usnesem, k ne 
muž se stěžovatel odkazuje. 

čís. 11153. 

Konala-Ii se opětná dražba nemovitosti na ~ákladě. p~v.odnih~. od
hadního protokolu, v němž nebyly uvedeny s?,oJe a ~áradlJako pnslu
šenstvi dražebně nemovitosti, nenabyl opetny vydraZ1tel pnklepem ne
movitosti v dražbě strojit do vlastnictvi. 

Došlo-Ii pro nesplněni dražebnich podmínek k opětné dražbě, pozbyl 
příklep účinnosti, pom~~ulo ,:lasÍf!~c~é prá,::? p~vodn!ho vyd~ažit~le_ ~ 
pominulo i určení stroJu ~ nastroJl! Ja~o prlslus~ns~l ?em~vdostt, Jez 
vydražitel uvedl ve spojem s nemovltostt ~~ pn:m dra~b.e.v pr~dpok.ladu, 
že mu nemovitost zůstane. Na tom nemuze mc zmemtt knlhovm po
známka že veškeré na nemovitost vnesené stroje a náčiní jsou hmotně 
a práv~ě přislušenstvím nemovitosti. Lhostejno, zda stroje a nástroje 
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by~y . věc~~~ samost~t~ýtni, volně přenos~Ý',11i či zda byly upevněny za~ 
zd~mm, p~lsr~~ubovam~ nebo .~abetonovannn. Lhostejno, že vlastník při 
vYJevovacl pflsaze stroje zataJil. 

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1931, R II 257/31.) 

V draže?ním řízení E 663/27 byla nemovitost vl. čís. 1662, na níž 
podle trhove smlouvy ze dne 20. prosince 1924 byla zapsána poznámka 
ze }ato ~em~vlÍost jest dílnou stolařskou, hodinářskou a brusírnou skl~ 
a ze v~sker~ na n~:noyitos!,tu za ~čelem provozování těchto živností 
vnesene ~troje~ a. ~acml. t,::on hmotne a právně příslušenství této nemo
vltosh, pn vereJne drazbe ~ne 29. listopadu 1927 přiklepnuta žalobci 
a Jose.fu V-OV! za 80.?0~ Kc .• p~o ne~rlněn,í dr.ažebnfch podmínek těmito 
vydrazlteh dosl o k opetne drazbe a pn nove verejné dražlJě dne 22 '" 
1929 byla n~emoyitost rřiklepnuta Anně Š-ové za 85.100 Kč. v~;:l~i~ 
telk~ Anna S-ova kup~1 smlo~vou ze dne 19. prosince 1929 prodala vy
dra~~no~ nem.ov1lo~t zalovanym Leopoldině š-ové a Ludmile Š-ové 
s p~lslusen~tv~m. :'::?lo?~u, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalo
vanych vydam stroj u, jez vnesl po první dražbě do nemovitosti. Pro
ce s JI í s o u.d p r v é s t o I) c e ž~lobu zamítf, maje za to, že Anna 
š-o~a" a v dusledk,: toho I za~ovane, nabyla vlastnictví strojů, jichz 
vydam se domaha zalobce na zalovaných. O d vol a c í s o u d zrušil 
napadený :ozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, 
znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Stroje o něž tu jde nebyly 
uve~e~y v odhadním protokol~ ze dne 24. září í 927 E 663/27:4. Nové 
drazbe brly P?dle § 154 ex. L položeny za základ dražební podmínky 
pro prvm drazbu. Jest zkoumah, zda žalovaná leopoldina Š-ová a Lud
mila s.-ova nabyly kupe~ nemovito~!i vl. čís. 1662 od vydražitelky Anny 
~-ov~ I vl~;>tm5keho prava ke strojum, jichž vydání se žalobce domáM, 
jako,;to pnslusenstv.l. nemovitosti. Protože žalované odvozují vlastnictví 
k zazalovanym, stroj um od. vydražitelky AnnyŠ-ové a tato opět důsled
k~m ,ustanovem ~ 442 obc. zak. byla by mohla vlastnictví ke strojům 
prenesh !en te~da, k?yby s~ma před tím byla nabyla jich vlastnictví, 
jest ~~. predevslm oblrah otazkou, zda Anna Š-ová příklepem ze dne 
~2. r1Jna I ~29 nabyla ,::la~tnického práva ke strojům, o něž ve sporu 
jd~. Tuto ?tazk!1 zodp?yed:1 SOU? prvé stolice kladně, protože pokládal 
zazalovane stroje za pnslusenstvl nemovitosti vl. čís. 1662 a důsledkem 
to~o r~zhod.1. o ža~obě ,zamítavě. Tím však pochybil. Ustanovení § 297 a) 
?bc. zak~ 'pn~hazl '! uv~hu, teprve, jsou-li u strojů splněny obecné nále
zltosh pnslusenstyl, vytcene v §§ 2?~ a 297 obl'. zák., neboť předpisy 
tyto ne?yly pozmeneny. ~ 297 a). Pnslušenstvím staly by se tedy stroje 
vnese~e do nemov:tosh jen, kdyby jich vlastník byl i vlastníkem věci 
hlavm, nemovl~osl!. Tomu však nebylo tak. Příklep ze dne 29. listopadu 
1927 nebyl .u~elen vjhrad,-,~ je!1 žalobci, nýbrž jemu a zároveň Josefu 
V-OVl spolecne, takze se zadny z mch nestal výhradním vlastníkem 
vydEažené ,-,emovit~sti .celé, nýbrž,je,n v~astníkem nemovitostního podílu. 
Patnly-h vsak stroje, jak se tvrdl, jen zalobci, nestaly se tím, že je jen 
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žalobce vnesl do nemovitosti vl. čís. 1662 jejím příslušenstvím, neboť 
pro druhého spoluvlastníka vydražené nemovitosti byly stroje cizími 
věcmi, jež nemohl určiti a věnovati trvale k účelům nemovitosti. Dů
sledkem toho nemohly zažalované stroje pozbýti své samostatnosti ani 
knihovní poznámkou, jež se arciť mohla týkati jen strojů a náčiní vne
sených do nemovitosti vl. čís. 1662 předchůdci vydražitelů, žalobce a 
Josefa V-a, ve vlastnictví nemovitosti. To, že v exekuční věci E 268/29, 
v níž vymáhající věřitelkou byla firma B., byly při odhadu pojaty mezi 
příslušenství již také zažalované stroje, nemůže na věci nic změniti, 
neboť ke dražbě nedošlo v exekuční věci E .268/29, nýbrž v exekuční 
věci E 663/27. Ani, to, že se žalobce opětovně a opětovně při mobi
lárních exekucích na něho vedených bránil zabavení strojního zařízení 
poukazem na jeho nezabavitelnost pro jeho povahu jako příslušenství 
nemovitosti a že v exekuční věci E 927/28 dne 24. srpna 1928 při vy
jevovací přísaze snad zatajil zažalované stroje, nemá pro posouzení této 
právní věci význam, neboť lichou obranou nestaly se stroje příslušen
stvím pro nedostatek skutkových a právních předpokladů a jejich za
tajením žalobce vlastnického práva k nim by ještě nepozbyl. Nebyly-li 
ledy zažalované stroje příslušenstvím vydražené nemovitosti, jest pa
trno, že udělením pří1depu dne 22. října 1929 nenabyla vydražitelka 
Anna Š-ová k nim vlastnického práva. Na ustanovení § 170 čís. 5 ex. ř. 
a § 367 obč. zák nemohla by se vydražitelka Anna Š-ová s úspěchem 
odvolávati, neboť. zákon chrání jen bezelstného vydražitele, nikoli vy
dražitele bezstarostného, jenž se při patřičné bdělosti, zejména nahléd
nutím do odhadního protokolu a do dražebních podmínek, lehce může 
přesvědčiti, které věci tvoří příslušenství nemovitosti vzaté do dražby. 
Důsledkem toho, že se Anna Š-ová nestala vlastnicí zažalovaných strojů 
příklepem reality vl. čís. 1662, jest, že nemohla vlastnictví k nim platně 
převésti na žalované Leopoldu Š-ovou a na Llldmilu Š-ovou. 

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

Dllvody: 

Rekurs žalovaných není opodstatněn. Jest přisvědčití právnímu ná
zoru odvolacího soudu, že jest vycházeti z právního stavu, za něhož 
nabyla Anna Š-ová domu v opětné dražbě, neboť nemohla na žalované 
přenésti více práv, než sama měla (§ 442 obč. zák.). Odvolací soud 
zjistil že se opětná dražba konala na základě původního odhadního 
protokolu, v němž stroje a. nářa~í, Jichž vydání se ž~lobce.~ o~volán! 
v obmezené žalobní prosb'C domaha, nebyly uvedeny jako pnslusenstvl 
domu exekučně prodávanéhó. Příklepem v dražbě nenabyla tedy Anna 
Š-ová vindlkovaných věcí jako příslušenství koupené nemovllosh 
(§§ 140 třetí odstavec, 146 ~ís. I, 170 ~í~: I a.,§ ~89 dr,uhý od~tave~ 
ex. ř.). Věci ty však nebyly vubec mkdy jCjlm pnslusenstVlm, ponevadz 
vlastník nemovitosti neurčil je k trvalému užívání věci hlavnÍ. Žalobce, 
o němž se tvrdí že věci ty za příslušenství vydražené nemovifosti určíl, 
nabyl příklepc~ ze dne 29. listopadu 1927 nemovitost tu se sezname-
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naným příslušenstvím do spoluvlastnictví s Josefem V-em pod výminkou, 
že splní dražební podmínky (§ 156 druhý odstavec ex. ř.). Pro nesplnění 
dražebních podmínek nastala však opětná dražba (§ 154 ex. ř.) a pří
klep pozbyl účinnosti (§ 157 ex. ř.). Tím pominulo vlastnické právo 
vydražitelú pod podmínkou nabyté a pominulo i určení strojů a nástrojů 
jako příslušenství nemovitosti, které spoluvydražitel D. uvedl ve spojení 
s nemovitostí po první dražbě v předpokladu, že mll zůstane, poněvadž 
i toto spojení bylo samozřejmě podmínečným, závislým na tom, že se 
žalobcem nabyté vlastnictví stane definitivním, neboť nebylo ani tvrzeno, 
že vydražitel D. chtěl věci, o něž jde, budoucímu vydražiteli (relici
tantu) darovati a tudíž na nemovitosti ponechati, i kdyby jí definitivně 
do vlastnictví nenabyl. Na tom nemůže nic změniti knihovní poznámka, 
že "veškeré na realitu za účelem provozu živnosti stolařské, hodinářské 
a brusírny skla vnesené stroje a náčiní tvoří hmotně a právně příslu
šenství této nemovitosti«, poněvadž nelze takovouto poznámkou změ
niti zákonné předpoklady pro nabytí povahy příslušenství v §§ 294 až 
297 obč. zák. předepsané a nelze jí nahraditi nedostatek trvalého vztahu 
(nástrojů) k nemovitosti. Knihovní poznámka má význam jen v případě 
§ 297 a) obč. zák., o kterýž nejde, že totiž stroje s nemovitostí spojené 
jsou vlastnictvím jiného než vlastníka nemovitosti, kde pak pro tuto 
poznámku za příslušenství neplatí. Jest nerozhodno, zda stroje a ná
stroje byly věcmi samostatnými, volně přenosnými, či zda byly upev
něny zazděním, přišroubováním, nebo zabetonováním (motor a vrtačka) 
nehledíc ani k -tomu, že zazdění strojů nebylo žalovaným tvrzeno v ří~ 
zení před soudem první stolice a tudíž k němu jako k nepřípustné no
votě již odvolací soud právem nepřihlédl. Pok~d jde o účinky vyjevo
vací přísahy žalobcovy a jeho projevů při mobi1árních exekucích jest 
po~kázati .ke správným důvodúm napadeného usnesení, jež nebyly vy
vraceny vyvody rekursu. Odvolací soud pTOtO právem neuznal-věci ža
lobcem vindikované za příslušenství nemovitosti žalovanými ukoupené. 

čís. 11154. 

Pro nepřípustuost uámitky započteni na vyživovací nárok nezáleží 
ua tom, zda se výživué vymáhá podle zákona či podle smlouvy, je-li 
smlouvou upraveu uárok na výživu příslušejicí ze zákona. Takovým ná
rokem jest i nárok rozloučené manželky na odškodué (§ 1266 obč. zák.). 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1931, Rv II 634/30.) 

Ro~sud.kem ze dne 25. června 1928 bylo rozloučeno manželství ža
lobkyne Fnedy M-ové a Otty M-a z viny žalovaného Otty M-a. Zalovaný 
Otto M. s.e ~aváz~1 platiy žalobky~i. m~~íční výživné 600 Kč, vždy prvého 
dne v kazde~ m.eslCl predem, poclIla]lc dne 1. června 1928. Zalovaná 
Hele~~\a. M.ov,;, pn~touplla.k tomuto záyazku na placení výživného jako 
rUkO]ml a platkyne a zavazala se nedllnou rukou se žalovaným Otto 
M-em platiti uvedené měsíční výživné. Proti žalobě o placení výživného 
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600 Kč namítli žalovaní započtením vzájemnou pohledávkU Heleny 
lVl,ové 20.000 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o I ic e .uznal podl~ 
žaloby, maje za to, že se zapo~tením ~platňovaná p~hledavka. nehodl 
k započtení, a uvedl v tomto smeru v d u v ~ de c h: Narok manzelky na 
poskytování slušné výživy má podle dvormho dekretu ze dne 4. ledna 
1841 Sb. z. s. čís. 531 touž hmotněprávní povahu jako nárok podle § 9!, 
po případě § 1264,. ob.č. zák.. Již z doslov~ ~vo~t;tího dekretu plyne, :e 
zákon má v prvé rade na zreteh poskytovam VyzlVy "m natura« a z~ 
výživné v penězích jest je,? náhražk.o.u t~o výži~y. Pohledáv~u žalo~ane 
Heleny M-ové nelze zapocltah na vyzlvne, ne~)Qt tyto pohledavky ;:tepou 
stejnorodé (§ 1440 obč. zák.). O d vol a Cl s o u.d ~ odvol~m zalo: 
vaných změnil napadený rozsudek v ten rozt;m, ,ze zalov.ane Hele~.e 
M-ové přísluší proti žalobkyni započtením namllana pohl~davk~ ve. vyS! 
11.236 Kč že do této výše žalobní nárok ohledně splatek az vcetne 
do konce !oku 1929 započtením zanikl a že se žalobní prosba co do 
11.236 Kč, to jest splátek až do konce prosince 1929 zamítá. D ů vod y: 
Odvolací soud nesouhlasí s názorem napadeného rozsudku. Jde tu o roz
luku nikoli jen o rozvod manželství. Rozlukou zaniká vyživovacípovin
nost' dřívějšího manžela a rozloučená manželka. má podl~ § 126? obč. 
zák. nárok na náhradu škody. Jde tu tedy o narok na nahradu skody, 
nikoliv o nárok vyživovací to i tehdy děje-li se placení podle smlouvy 
a obdobně jako u výživného v měsíčních Ihůtác~; p!edI1iětem nároku, je 
peněžitá pohledávka, nikoli nárok na poskytovam VyzlVy m natura, muze 
tedy na tento peněžitý nárok býti započítána jakákoli jiná pohledávka 
peněžitá, aniž lze říci, že tu jest nestejnorodost nár.o.ků, která bl ne
připouštěla započtení, jak b~ tOI1iu bylo, kdyby se s penezltou poh!~d~vkou 
střetl nárok na poskytovám vyZlVy III natura, tedy mkoh peneZlta po
hledávka. Poněvadž až na tvrzenou nestejnorodost jsou tu podle sou
hlasného přednesu jinak všecky podmínky započtení mimosoudního ve 
smyslu § 1438 a násl. obč. zák., nezbylo, než vysloviti, že žalobní nárok 
na splátky až včast;ě do konce. pr~since 1929, jež jedn~k 'podle ~alo~y, 
jednak i mezitímmm, uplYt;uhm casu staly se sp]atnyml1 zapoctemm 
zanikl a bvlo proto zalobm prosbu v tomto rozsahu zamltnoutl. Jmak 
rozsudek něbyl napaden, pokud se v něm stanoví povinnost žalovaných 
k placení dalších částek, a zůstal proto nedotčen. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a nařídil 
prvému soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

V otázce, o niž tu jde, uvedl v 

důvodech: 

Odvolací soud zastává názor, že nejde v souzeném sporu o výživné, 
na něž by nebylo lze započítati pohledávku žalované, a to proto, že ža
lobkyně není manželkou rozvedenou, nýbrž manželkou rozloučenou, že 
rozlukou zaniká vyživovací povinnost manželova a manželka má jen 
nárok na odškodnění podle § 1266 obč. zák. Její nárok není prý tedy 
nárokem na výživu, nýbTŽ jiným nárokem na .náhradu škody. Dovolatelka 
napadá tento názor, uvádějíc, že její nárok na výživné není nárokem na 
odškodnění ze zákona podle § 1266 obč. zák., nýbrž smluveným nárokem 
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na výživné. Oovolatelka nedomáhala se ani žalobou nároku na náhradu 
škody podle zákona, nýbrž slíbeného výživného. Předpoklad odvolacího 
soudu, že jde o nárok na náhradu škody ze zákona podle § 1266 obl': 
zák. není tedy ve shodě se spisy. Než to není rozhodné, ježto pro námitKu 
započtení nezáleží na tom, zda se výživné vymáhá podle zákona či podle 
smlouvy, an smlouvou byl jen upraven nárok na výživu příslušející ze 
zákona. V podstatě jde i při smluvní úpravě o nárok ze zákona, který se 
jen smlouvou upravuje co do výše nebo uznává.' Po právní stránce jde 
o to, 1. zda proti nároku na výživné z důvodu poměru rodinného lze 
namítati k započtení vzájemnou pohledávku z jiného důvodu, a 2. zda 
a pokud za takové výživné lze považovati i smluvené výživné manželky 
pro případ rozluky. Jak ukázáno nelze činiti rozdíl, zda byl takový 
nárok na výživu určen co do výše smluvně či zda se tak nestalo. Nelze 
také rozeznávati, zda výživné bylo stanoveno pro manželku nerozvedenou; 
rozvedenou, ba i pro rozloučenou. Rozloučené manželce ovšem zákon 
nepřiznává nárok přímo na výživu, nýbrž přiznává jí jen nárok na 
odškodné. Ale tam, kde rozloučená manželka utrpěla skutečně škodu tím, 
že jí následkem rozluky výživa ušla a nemá za ni náhradu, přísluší jí 
podle § 1266 obl'. zák. a § 1323 obl'. zák. právo, by jí tato škoda byla 
nahražena po případě tím způsobem, že se zřídí předešlý stav, tedy že 
se jí dostane výživného a že se jí tedy nahradí výživné, pokud jí ušlo. 
Tak se také stalo úmluvou stran, jíž se žalovaný Otto M. zavázal, že 
bude vyživovati svou manželku měsíčně 600 Kč. Jde tedy i ve sporném 
případě o nárok na výživu z poměru rodinného, třebaže upravený 
smlouvou. 

čís. 11155. 

Pojišťovací smlouva. 
Platilo-Ii podle pojišťovacich podmínek za odstoupení od smlouvy, 

nebude-Ii první premie do určité doby po dospělosti, následná premie 
pak do určité dOby po uplynuti dodatečné lhůty uplatněna žalobou, na
stává zánik smlouvy, jde-Ii o p r v n í premii, již tím, že nebyla žaloba 
ve lhůtě podána. Nejde tu jen o pojišťovatelovo právo, jehóž pojišťo
vatel použíti může, ale nemusí. O takovém právu pojišťovatelově bylo 
by lze mluviti jen u premií následných. 

Stranám není zabráněno, by se, nebyla-Ii premie zaplacena včas, ne
dohodly, že pro tentokráte má sejíti z ustanovení o propadné lhůtě a že 
tudíž smlouva přes nezaplacenípremie má trvati dále. Takovou dohodu 
(§ 863 obč. zák.) nelze spatřovati v tom, že pojišťovna povolila pojist
ni!m splátkové zapravování premii a že vyřídila dva nastavší škodné 
případy. 

(Rozh. ze dne 13. listopadu 1931, Rv I 1433/30.) 

Žalobkyně domáhala se na žalované pojišťovně, by bylo ,uznáno 
právem, že smlouva o pojištění proti havarii a proti požáru automobilu 
zalobkyně není po právu a že žalovaná není oprávněna požadovati od 
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žalobkyně z toho důvodu pojistné. Žalobu opírá žalobkyně o předpis § 6 
pojišťovacích podmínek, tvrdíc, že žalovaná odstoupila od pojišťovací 
smlouvy, nezažalovavši v tříměsíční lhůtě premie splatné dne 20. června 
1927 (první premie) a dne 20. června 1928 (následná premie). Ob a 
niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a ci s o u d z těchto d ů -
vod ů: Pokud jde 6 výtku nesprávného právního posouzení věci, spatřuje 
je odvolání v tom, že soud prvé stolice ustanovení § 6 poji.šťovacích 
podmínek o tom, že nepodání žaloby do tří měsíců po splatnosti po
jišťovacích premií platí za odstoupení od pojišťovací smlouvy, mylně 
vyložil, uznav jeho bezúčinnost následkem poshovění v placení premií. 
Především jest poukázati k tomu, že se ustanovení to nekryje zcela s ne
účinným dosud předpisem § 28 (I) poj. zák., a dále, že i podle tohoto 
zákonného ustanovení, tím spíše podle podmínek šlo by V prvé řadě 
o právo žalované pojišťovny k ustoupení od smlouvy, jehož může a ne
musí použíti a jehož nepoužití může býti projeveno buď výslovně neb 
činy konkludentními. Pojišťovací podmínky nebyly ke spisům připojeny, 
ale, poněvadž doslov § 6 nebyl žalovanou stranou popřen, lze jej po
važovati za nesporný. Odvolací soud souhlasí s názorem soudu prvé 
stolice, že toto ustanovení, mluvící výslovně o tříměsíční lhť1tě »od splat
nosti« pojišťovacích premií nepřichází v souzeném případě v úvahu, ano 
jest prvým soudem zjištěno, že právě splatnost byla odsunuta povolením 
splátkového zapravení j}remií a že žalovaná pojišťovna vyřízením dvou 
zatím nastavších škodných případů zřejmě dala na jevo, že na smlouvě 
trvá. Okolnost, že nebyly smluveny pevné a určité splátky a lhůty, na věci 
nic nemění a vysvětluje se pravděpodobným tvrzením žalované strany, že 
splátky měly býti konány podle výdělku se zřetelem na letní sezonu. Za 
tohoto stavu věci není odvolání dúvodné a napadený rozsudek vyhovuje 
nejen po stránce skutkové a právní, nýbrž i s hlediska obchodní slušnosti 
a poctivosti, neboť, uzavře-li žalobkyně pojišťovací smlouvu pod pod
mínkou vinkulace ve prospěch okresní záložny by získala od ní povolení 
větší zápůjčky, je to na žalující straně jednáním při nejmenším podiv
ným, popírá-Ii nyní ex post jsoucnost této smlouvy, ač na jejím podkladě 
zápůjčky dosáhla, a snaží se teď uniknouti svým smluvním povinnostem 
z ní vyplývajícím, ačkoli její plnění na straně žalované požadovala po 
případě pro sebe platiti nechala. 

N e j v y Š š í s o u d změnil rozsudky obou nižších soudú a uznal 
právem, že poji.šťovací smlouva proti havarii a proti požáru, uzavřená 
mezi stranami,. není po právu. 

Oúvody: 

Dovolání opřené o dovol~cí důvody § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s. právem 
vytýká napadenému rozsudku, že věc posoudil mylně po stránce právní. 
Podle nesporného obsahu § 6 písm. d) všeobecných pojišťovacích podmí
nek, platí za odstoupení od smlouvy, nebude-li první premie do tří měsícú 
po dospělosti, následná premie pak do tří měsíců po uplynutí dodatečué 
lhůty k plnění uplatněna žalobou. Nastává tudíž zánik smlouvy pokud 
jde o první premii již Hm, že žaloba ve lhůtě nebyla podána, a není 
správný názor odvolacího soudu, že itu šlo vlastně jen o pojišťovatelovo 
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právo, jehož pojišťovatel použíti může, ale nemusí (srov. sb. n. s. 8276 
8766 a j.). O takovém právu pojišťovatelově bylo by lze mluviti je~ 
u premií následných (Sb. n. s. 6016, 6771, 10.212 a j.). Stranám ovšem 
není zabráněno, by se, nebyla-li premie zaplacena včas, nedohodly, že 
má pro tentokráte sejíti z ustanovení o preklusivní lhůtě a že tudíž 
smlouva přes nezaplacení premie má trvati dále. Že k takové dohodil 
došlo výslovně, nebylo však tvrzeno, a že k ní došlo mlčky (§ 863 obč. 
zák.), nelze usouditi z toho, že žalovaná povolila žalobkyni splátkové 
zaprav,~v~ní p:e~~í a že v září a v ~rosi?ci 1927 byly vyřízeny dva 
nasta':'Sl skodne pnpady, neboť povolem splatkového zapravování premií 
bylo Jedn~str~nným. úkonem ,žalovar:é pojišťovny, na, ~terý žalobkyně, 
nezaplaÍ1vsl vubec mc, am micky nepnstouplla a ve vynzení oněch dvou 
př~padů, z ni;hž ostatně jen o dr~hém jest ji~to, že byl vyřízen po do
spelosh prvm premle, nelze spatroval! onu mlčky projevenou dohodu 
zvláště an, jak vysvítá z korespondence, právní poměr mezi stranami 
nebyl vyjasněný (žalobkyně žádala dopisem ze dne 17. prosince 1927 
o vysvětle,;,í ,a byla v ,~éto ~říči?ě dOI?is~m žalované ze dne 20. prosince 
1927 ?dkazana r;a uredm ~mstnosh zalované), a žalobkyně pojistku 
nove uJednar:?u ~ubec ne,uznavala (dopis ze dne 18. května 1928 a její 
stanovIsko haJ~ne v s~m~m sporu). Nebyla-li však splatnost premie od
Sunuta s!"luvne n~, urclty den (?b. n. s; 6289), a nedošlo-li ani mlčky 
k do~ode, podle mz pro te,;,tokrate nemelo platiti ustanovení § 6 písm. 
d)_ ,:,s~ob. pOJ. pod~., ;;amkla sn;louva, jakmile první premie do tří 
meS1CU od dne dospelosti stanovene v pojistce, tedy ode dne 20. června 
1927, nebyla žal~bou uplatněna, což se ncsblo, ježto žaloba Ck II a 
508/28 by'~a I?oda~a teprve dn~ 21., září I ~28. Zanikla-li pojišťovací 
smlouva l'Z hm, ze nebyla zazalovana zavcas premie první netřeba 
zkoumati, zda včas byla zažalována premie druhá (následná). ' 

čís. 11156. 

Zadržovací právo podle § 471 obč. zák. není právem věcným, ani 
právem na přednostní uspokojení, jež by pO' případě bylo lze uplatniti 
podle § 258 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1931, Rv I 1288/30.) 

Žalobkyně, faktorka ručního vyšíváni, pracovala ve mzdě pro firmu 
W. y exekuci yroti firn;ě \~', bylo u žalobkyně zabaveno prádlo, zpraco
van~ z mate~lalu d~daneho Jl hrmou W. Žalobou, o niž tu jde, domáhala 
se. zal?bkyne na zalovaném svém právním zástupci náhrady škodv 
m1!1;0 J1!1é yroto, že neuplatnil j~.ií přednostní zástavní právo k zaba~ 
venemu pradlu. Žaloba bvla zamltnuta 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 ln z těchto ' 

dClvodů: 

!adržovací právo podle čl. 313 až 315 obch. zák. nepřichází v úvahu 
ponev,\dž, nehledíc k tomu, že žalobkyně není obchodnicí, nejde o obou~ 
stranny obchod. Žalobkyně to ostatně ani netvrdí, nýbrž opodstatňuje 
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žalobu poukazem k ustanovení § 471 obč. zák., podle něhož může, kdo 
je povinen vydati věc, k zajištění svých dospělých pohledávek vzniklých 
způsobem tam uvedeným, ji zadržeti s tím účinkem, že může býti od
souzen k vydání jen proti vzájemnému plnění z ruky do ruky. Nejde 
tedy _o, práyo věcné pokud se týče právo na pře~nostní us~okojení,)e~ by 
po pnpad~ bylo lze uplat,;"t~ po~le § 258 ex .. L, a, byla zalo~kyne hmto 
zadržovaclm pravem chranena Jen prol! sve dluzmcl hrme W., prol! 
ostatním jejím věřitelům jen potud, že nemusila dopustiti soudní za
bavení věcí, jež zadržovala (§ 262 ex. ř.). Než žalobkyně dopustila za
bavení věcí u ní jsoucích, a to podle zjištění prvého soudu odvoláním 
nenapadeného dříve, než se v této příčině obrátila na žalovaného jako 
svého právního zástupce, a tím zavinila si případnou škodu sama. Podle 
toho, co uvedeno, nezáleží na tom, že žaloba podle § 258 ex. ř. žalo
vaným nebyla podána a že nárok žalobkyně nebyl přihlášen a uplatňován 
při rozvrhovém roku. 

čís. 11157. 

Pro nárok na náhradu šlwdy proti obci v čechách, jež byla pově
řena správní exekucí nuceným vyklízením z bytu, nařízenou správním 
úřadem, ježto dům hrozil sesutím, není přípustný pořad práva, a to ani 
proti obci, ani proti jejímu starostovi, pokud tento nepřekročil svou 
úřední činnost. 

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1931, Rv I 1421/30.) 

Žalobkyně domáhala se na žalované obci V. a na jejím starostovi 
náhrady škody z vyklizení bytu. O b a niž š í s o u d yžalobu zamítly. 

. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením jako zmatečné a odmítl žalobu. 

Dúvody: 

Podle obsahu žaloby a přednesu žalobkyně v první stolici domáhá 
se žalobkyně na žalovaných náhrady škody z vyklizení z bytu. Uvádí! 
že ,škoda spočívá v lom, že byvši vyklizena z bytu, musila se stravovah 
a bydleti u cizkh osob, že musila prodat část svých svršků pod cenou 
a posléze že vyklizená část jejích svršků nebyla žalovanými řádně a 
bedlivě v;"schování opatrována, takže část jich se ztratila, část jich byla 
poškozena. Napadený rozsudek v souhlasu s rozsudkem prvé stolice 
zjišťuje že šlo o nucené vyklizení bytu, žalobkyní obývaného, nařízené 
žalované obci úředně, t. j. podle obsahu spisů okresním úřadem (okresní 
správou politickou) v M., poněvadž domek byl, jak rovněž z obsahu 
spisů vyplývá, ve smyslu § 125 zák. ze dne 8. ledna 1889 čís. 5 z. zák. 
pro Čechy prohlášen za hrozící sesutím. Jak z řečeného patrno, šlo 
o správní exekuci nuceným vyklizením z bytu, nařízenou okresním úřa
dem jeJ'ímž výkonem byla pověřena žalovaná obec. šlo o výkon veřejné , - . 
moci v zájmu veřejném a z důvodů bezpečnostních, jenz le upraven 
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předpISY veřejného práva. Právní vztah mezi žalobkyní a žalovanou 
obcí založený tímto výkonem veřejné moci jest proto povahy veřejno
právní, a neří~í se právem. soukro:uým, nýbrž"veř~jným. Nemúže. se 
proto zalobkyne domahab nahrady skody pred radnyml soudy clvllmmi 
z důvodu, že tímto opatřením úřadu utrpěla majetkovou újmu, ana 
musila prodati pod cenou některé svršky a bydleti u cizích osob, poněvadž 
rozhodování o těchto věcech jest odňato řádným soudům (§ I j. n.). 
Tomu jest však tak i potud, pokud žalobkyně uplatňuje nárok na ná
hradu škody z poškození a ze ztráty věcí, které následkem jejího vy
klizení z bytu vzala žalovaná obec do opatrování. Povinnost obce, vy" 
klizené věci neprodleně řádně uložiti, pokud s nimi oprávněný jinak ne
naloží, nevyvěrá ze soukromoprávního poměru, nýbrž z poměru veřejno
právního (chudinská péče, uliční policie). Stanovisko toto sdílí i nauka 
na př. Walker: Exekutionssystem, str. 288, Neumann: Kommentar zur 
Exekutionsordnung, str. 1890. Obec vystupuje tu jako podmět veřejno
právních povinností, uložených jí § 28 čís. 3 a 8 zák. ze dne 16. dubna 
1864 čís. 7 z. zák. pro čechy. Proto ani v souzeném případě žalovaná 
obec nevystupovala jako soukromoprávní podmět proti žalobkyni, nýbrž 
jako nadřízený svaz k podřízenému členu, jenž jen z důvodů bezpeč
nostní silniční policie a tudíž veřejného zájmu svou činnost v nazna
čeném směru vyvinul. O tom, zda žalovaná obec tuto svou povinnost 
vykonala řádně, lze rozhodovati :jen se stanoviska veřejnoprávního. 
I žalovaný Ludvík S. jednal ve všech zde uvedených směrech jen jako 
vrchnostenský orgán jednak z příkazu nadřízeného úřadu jednak jako 
starosta žalované obce v oboru její působnosti. Že tuto svou úřední 
činnost překročil, nebylo vůbec tvrzeno, a jako osoba vrchnostenská ne

. může za své vrchnostenské úkony býti činěn civilněprávně zodpo
vědným. Poněvadž nižší soudy, neodmítnuvše ihned žalobu, jednaly· a 
rozhodly o věci, z jich rozhodování odňaté, jsou rozsudky jakož i řízení 
lim předcházející zmatečné (§ 42 j. n. a § 477 čís. 6 c. Ť. s.) a bylo 
]e z toho důvodu podle § 478 prvý odstavec a 513 c. ř. s. za současného 
odmítnutí žaloby zrušiti. 

čís. 11158. 

Předpisem § 1 E!) zákona ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř_ zák_ 
není omezena způsobilost slepců uzavírati úst n í smlouvy. Na plat
nosti ústního ujednání nemění nic, že slepec vydal na základě ústní 
smlouvy třeti osobě písemný poukaz, by vydala věci druhé smluvnJ 
straně, a že tato písemně stvrdila příjem věci. 

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1931, Rv I 1470/30.) 

Žalobce, slepec, ujednal se žalovaným ústní smlouvu, jíž mu prodal 
věci. Na základě této sm!ouvy vydal žalobce L-ovi písemný rozkaz, by 
vydal věci žalovanému. Zalovaný převzetí těchto věcí písemně stvrdil. 
Zalabou, o niž tu jde, domáhal se toho, by smlouva mezi ním a žalova
ným byla prohlášena za neplatnou, ježto nebylo šetřeno formy notář
ského spisu. Žaloba byla zamítnuta s o u cl y v.š ech tří s 1 o I i c 
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto ' 
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dů\odů: 

Právně jest případ posouzen správně. Zjištěno jest nižšími soudy, 
že žalovaný převzal věci, jichž se žalobce domáhá, teprve v listopadu 
1929 na základě úst n í nabídky žalobcovy a ústní úmluvy se .žalobcem, 
den před tím ujednané, podle níž žalovaný převzal od žalobce jednoho 
koně s dvěma postroji, jeden těžkýko:upletn! vůz, j~dnu I~~~:)U .štr~fk,! 
a součástky jednoho lehkého vozu (poskozeneho) a leden tezSI vuz, ]enz 
byl v opravě u kováře v O .. a dvě kola, n~cház~jí~í se u kol~ře L. za t?, 
že žalobci odepsal z trhove ceny za uhl! na uver odebrane 5.000 Kc. 
Podle § I e) zák. ze dne 25. července 1871 čís. 76 ř. zák. jest potřebí 
ku platnosti listin o právních jednáních mezi živými, jež ,;řizují osoby 
slepé, nolářského spisu. Sepsání notářského spisu jest tu predpokladem 
l' r ů vod ním oc i těchto listin, tím však není omezena ZPŮSObIlost 
slepců uzavírati ústní smlouvy (rozh. 1280 úř. sbírky Nowakovy, pak 
rozh. 5711 sb. n. s.). Podle tohoto rozhodnutí netřeba formy notářského 
spisu ani k sepsání prozatímní smlouvy, jež byla jen potvrzením kupní 
smlouvy dojednané ústně. I když tedy na základě zmíněné úmluvy vyda! 
žalobce jenž je slepý na koláře l.-a dne 20. listopadu 1929 jen písemny 
poukaz; by žalované~lU vydal dvě vozová kola, a ,ž~lovaný převzetí věcí 
jen písemně stvrdil dne 19. listopadu 1929, nemem to mc na platnost! 
ústního ujednání, jež převzetí věcí předcházelo a k nabytí vlastnického 
práva k věcem těm vedlo. Jest lhostejno, zda se úmluva stala v obcho
dování žalovaného nebo žalobce (čl. 273 a 317 úbch. zák.), ana by 
byla platná i tehdy, kdyby se posuzovala podle zásad práva občanského 
a zákona č. 76/187\. 

čís. 11159. 

Úraz pádem na náledí. 
Nezáleží na tom, zda dosud nebylo místo, určené pro chodník, sta

vebně upraveno jako chodník ve smyslu § 92 stav. řádu pro čechy, 
stačí, že se úraz stal na místě, určeném pro zřízeni chodníku a používa
ném jako stezník před domem. Jest povinnosti majitele domu, by posy
pal toto místo před domem. 

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1931, Rv 11755/30.) 

Žalobce sklouzl na náledí před domem žalovaných v Ch. v Čechách 
a pádem se poranil. Žalobní nárok na náhradu škody uznal. pro c e sní 
s o u d l' r v é s t o I i c e důvodem po právu, o d vol a Cl s o u d na
padený rozsudek potvrdil. D ů vod y: ~Není pochyby o tom, že chodní
kem ve smyslu § 92 stav. řádu pro čechy jest rozuměti část stavby, takže 
chodník musí býti vybaven určitým trvanlivým způsobem. Není-li však 
takto zařízen a upraven, neznamená to ještě, že se majitelé nemusí 
starati o bezpečnost místa určeného pro chodn{k pokud není technicky 
stavebně upraven. Ano dle přípisu městského úřadn v Ch. nebylo dosud 
na žalované naléháno, by chodník u svého domu na uliční prostoře po-

85' 

,I 

ť
'l 
i 
i 

\: 



-CíS.11159-
1348 

stoupené ke zřízení ulice zřídili v předepsané šíři I Y2 m, jest povinností 
žalovaných o bezpečnost této prostory jako stezky k chůzi používané se 
starati, jako kdyby byl chodník zřízen. Bylo-li tedy místním ohledáním 
zjištěno, že kolem plotu žalovaných vede stezník 50 cm široký a že 
stezník ten ohraničen jest plotem žalovaných a na druhé straně kolejemi 
cesty, k níž se svažuje a že na této stezce, ve vzdálenosti 50 cm od plotu' 
žalobce sklouzl a se zranil, nemůže býti pochybnosti o tom, že se nehod~ 
stala v prostoru svěřeném ještě péči žalovaných, to tím spíše, ana se 
nehoda stala před dvířkami na stezníku, kteréžto místo, jsouc zhusta 
u.žíváno obyvateli domu, vyžaduje zvláštní pečlivosti. Nerozhodné jest 
že městský úřad v Ch. nenaléhal na žalované na zřízení chodníku, nebDi 
tím nezprostil a nemohl zprostiti žalované povinnosti starati se o bez
pečnost místa, kde měl býti chodník zřízen. NařídiHi obecní úřad v Ch. 
vyhláškou, že chodníky před domy jest posypávati, byla tím také žalo
vaným uložena povinnost, by stezník vedoucí těsně kolem jejich stavení 
posypávali a opatřili tak, by kolemjdoucí nemohli k úrazu přijíti. Prvý 
soud zjistil, že v době nehody stezník před domem žalovaných vůbec 
nebyl posypán popelem, takže tvrzení žalovaných, že stezník posypali, 
skutečně není věrohodné a, i kdyby tak byli učinili, nepostarali se o po
sypání dostatečné, jímž by sklouznutí a zranění kolemjdoucích bylo vy
loučeno. Ze si žalobce úraz zavinil sám nebo spoluzavinil vlastní ne
opatrností, nelze ze zjištěných okolností nikterak odůvodniti, an se ubíral 
po stezníku pro chůzi používaném ve dni pracovním dopoledne o trhu, 
tedy za obvyklých okolností a nelze na něm žádati, by se jen proto že 
žalovaní své povinnosti k opatření stezníku vůbec neho náležitě n~vv-
hověli, stezníku vyhnul a volil jinou, snad bezpečnější cestu. -

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

D (1 vod y: 

Jest nerozhodné, že nebylo dosud místo určené pro chodník tech
nicky stavebně upraveno jako chodník ve smyslu § 92 stavebního řádu 
pro cechy. K oprávnění žalobního nároku stačí, že ,se úraz stal na místě 
určeném pro zřízení chodníku a používaném jako stezník před domem 
žalovaných. Dovolatelé sami přiznávají v dovolání povinnost posypávati 
chodník před domem. Povinnost ta se vztahuje, jak správně dovodil 
odvolací soud, na místo pro chodník určené a jako chodník používané, 
bez ohledu k tomu, zda chodník v technickém slova smyslu byl zřízen 
čili nic. Zalovaní jakožto majitelé domu byli povinni, by i slezník vedoucí 
těsně kolem jejich domu posypávali, jak bylo nařízeno vvhláškou obec
ního úřadu ohledně chodníků před domy, což jest vztahovati i na místo, 
jež ve skutečnosti jako chodník jest používáno, ale dosud ve smyslu 
citovaného stavebního řádu nebylo technicky, t. j. uměle upraveno. Právní 
posouzení věci odvolacím soudem jest správné, a stačí proto dovolatele 
odkázati na důvody napadeného rozsudku, k nimž se na vývody .dovo
latelů dodává toto: Pro úsudek dovolatelů, že se žalobce vědomě pouštěl 
do nebezpečí, není ve skutkových zjištěních nižších soudů dostatečný zá
ldad. Nelze mu vytýkati, že proti předpisu § 1297 obč. zák. opomenul 
onen stupeň píle a pozornosti, jehož může býti použito při obyčejných 
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schopnostech, an šel.v dopoledních hodi?á~h po stezníku P!o chúz!' poc 
užívaném a nevolil JinOU cestu pro mozne ,s,;~d, mkohv vsak Jls~e .~e; 
bezpečí, které mu z toho hrOZIlo. Rozhodnuh ClS. 8607 sb. n. s. ma Jmy 
skutkový základ. 

čís. 11160. 

Pozemková reforma. 
Jde o zkrácený příděl, bylo-Ii nabyto zabrané nemovitosti kupní 

smlouvou s majitelem zabraného majetku, jež byla sjednána za spolu
pusobení Státnlho pozemkového úřadu, jež se týkalo zejména předmětu 
koupě a osoby kupitele a v souvislosti s niž byla napotom zabraná ne
movitost propuštěna ze záboru. Z!crácený příděl není vyloučen zákony 
o pozemkové reformě a jest při něm použiti co do služebnosti § 31 náhr. 
zák. 

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1931, Rv I 173/31.) 

Zalobci nabyli části zabraného panství H. dobrovolným prodejem 
vlastníka panství, schváleným Státním pozemkovým úřade!ll' Zal ,obou, 
o niž tu jde, domáhali se žalobci na obci H., by bylo uznano pravem, 
1. že žalované nepřísluší právo užívali parcely čís. 1730 jako cesty pro 
pěší nebo jiným způsobem, 2. že žalované ani jejím příslušníkům s vý
jimkou oněch příslušníků, jichž práva jsou vložena do pozemkové knihy, 
nepřísluší právo užívati pozemkových parcel čís. 1731, 1732, 1770, 
1779 1780 jako cestv vozové aže žalovaná jest povinna zanechati všeho 
jednání, jež se jev'( jako výkon takového práva. Zaloba byla opřena 
o ustanovení § 31 zákona ze dne 8. dubna 1920 čís. 329 sb. z. a n., 
pokud se týče v doslovu novelv ze dne 13. července 1922 čís. 220 sb. z. 
a n., ježto po uplynutí třiceti dnů od výkonu poznámky zamýšleného pře
vzetí, pokud se týče ode dne vkladu Dráva vlastnického pro stát nebo 
nabyvatele, žalobce, nelze se domáhati uznání práva vlastnického nebo 
jiných věcných práv k převzatým nemovitostem ani proti státu, ani proti 
osobám, jimž se dostalo nemovitostí těch přídělem, a že v době koupě 
velkostatku nevěděli o domnělých těc hlo právech, takže zanikla i podle 
§ 1500obč.zák. Procesní soud prvé stolice vyhovělžalohě 
ad 1), ad 2) ji zamítl. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání ža
lované obce, vyhověl však odvolání žalobcÍl a uznal podle žaloby i ad 2). 
D ů vod y: Odvolací důvod nesprávného právního posouzení spatřuje 
žalovaná v tom, že, jak vyplývá ze schvalovací doložky Státního po
zemkového úřadu na kupní smlouvě ze dne 12. října 1925, jde o dobro
volný prodej panství K vlastníkem žalobcúm, nikoliv prý o nabytí ne
movitosti přídělem, takže tu nelze použíti ustanovení ,~ 31 zákona ze 
dne 8. dubna 1920 čís. 329 sb. z. a n. Soud! prvé stolice nesprávně prý 
uvádí. že žalobci panství H. nabyli zkráceným přídělovým řízením. 
Pojení takovéhoto řízení v zákoně 'čís. 329/20 sb. z. a n. nenřichází. 
K zabrané půdě lze nabýti vlastnictví přídělem (~S 5, 10 a II zákona 
čís. 329/20), nebo dobrovolným prodejem, schváleným St!\tním po~em
kovým úřadem (§ 7 z<Íkona čís. 215/19 sb. z. a n. a zákona čís. 108/21 
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sb. z. a n.). Žalobci nabyli vlastnictví dobrovolným prodejem podle § 7 
cit. zák., takže prý ustal}ovení § 31 zákona čís. 329/20 sb. z. a n., jenž 
byl vydan ~u pr~vedem §§.5, ?, Jl, 12 a 13 zákona čís. 215/19 sb. 
z. a,!,' ~ Jest vzako~em vYJlmecny~, nelze použíti. To, že poznámka 
zamysl~neh~ prevz~h byla, teprve p.ri. pr?vedení vkladu kupní smlouvy 
vymazana, Jest Pf}' bez vvyzna?Iu, Jehkoz na základě poznámky té ku 
preyodu ylastmct~~ ~edoslo. yytky ty nejsou odůvodněné. Jest správné, 
ze z~lobcI nabylI casl! z~braneho státem Hdeikomisního panství H. dobro
vo!nY?I prodejem ".last~~ka podle kupní smlouvy ze dne 12. října i 925 
?tatmm pozemkovym uradem schválené. Svolení pozemkového úřadu 
Jak .z doložky na k~pní smlouvě patrno, bylo dáno podle zákona ze dn~ 
9. lIstopadu 1918 C,IS. 32 ~b. z. a n',a ze dne ll. března 1921 čís. 108 
sb; z. a, n. s podmlI~kou, ze prodane nemovitosti zůstanou í nadále za
brany st:,tem podle zaborovéh? zákona a že s vkladem vlastnického práva 
p~o nov~ nab~vatele bude soucasně poznamenán zábor nemovitosti podle 
zab?rov~h~,z~kon~.v?ou~ prv§ s!olice správně uvádí, že jde o tak zvané 
zkracene ~nde,l?ve nz~m~ vvnemz je~~ zabraná půda za činnosti Státního 
pozemkoveho uradu prevadena s maJItele zabrané půdy přímo na osoby 
JlI?ž z~braná půd~ jes,t ur~ena, k přídělu. Jen forma jest tu jiná - n~ 
mlsto J,e.?nos!T~nnych ukon~ Statn;ho, pozemkového úřadu nastupuje do
ho~a uvcastmku pod autontou Statmho pozemkového úřadu - 'věcně 
nejde vsak o ,mc ]méhvo, ne~ o zkrácené řízení přídělové ve smyslu zákonú 
o vpoz,em~?ve .ref~:?Ie a prevody, které se dějí v tomto zkráceném pří
~eloven; flzem" dejl se tak na základě zákona záborového a jeho dophíkú 
~, se. zalova!;a obec domáhala uznání svého věcného práva - ráv~ 

~zlvah cesty ~IS. kat. 1730 jako cesty pro pěší a jiným zpúsobem ve fřiceti 
nech od, vykonu ~ozl}ámky zamýšleného převzetí pokud se týče od 

vkla~u prava vlast~lckeho pro žalo?ce, ve sporu ani netvrdila, tím méně 
~rokaz~la. Žalovana obec pozbyla hm svého vydrženého práva ve smyslu 
~ 31 zakon~ ze dne 8. dubna 1920 čís. 329 sb. z. a n. a § 31 zákona 
z~ dne 13.v cervence 1922 čís. 220 sb. z. a n. Soud prvé stolice osoudi' 
vec

h 
ohJed!,e p~zemkové parcely čís. kat. 1730 po stránce právní ~právně' 

vy ovev zalobe v tomto směru ' 

K o~volán! ~alobcú; Odv,olání žalobcú nelze upříti oprávněnost. Jak 
ze ~pISU vypl~va, vl}amltala zalovaná obec ve sporu jen že na ozem
kovych pa~celachcls., kat. 1731, 1732, 1770, 1779 a 1780, cestách v 1-1 
nabyl~ sluzebnosll shuz,e a cesty vozové vydržením a že se žalobci k usta: 
novem< § 1500 obc. zak. nemohou odvolávati. Žalovaná obec iak 'iv 

ohle?ne pozemkov~ parcely čís. kat. 1730, cesty v H. byl; vvlíč~n~ a cJo~ 
~lah} o pozem!<ov~ch parc,:lásh čís. kal. 1731, 1732: 1770, í 779 a 1780' 
:ydl zeneho prava I ohledne techto pozemkú pozbyla podle § 31 zák ' 
cls.329/20 sb. z. a n. a § 31 zákona čís. 220/22 sb z a n So d on~ 
~tojl[e .~pr~~ě !lVJádí, že by i o t~chto cestách měla' piatiti-' ust~no~~~~ 
~ . CI. za onu. ,est proto bez vyznamu, zda žalobci před kou Í zb ,t
kove:~o ~atku o vykonu sporné služebnosti věděli pokud se týč~ věd~'i 
~lIvSI 1. a10yaná .ob~c s~új pá:ok - 'právo sluŽebnosti cesty vozo~é 
< ie~t? cestart;, <; Jmy pravTI! duvod mImo vydržení jmenovitě o dohodu 
za o:1cu :e ?tatm~ pozemkovým úřadem neopírala: Ve sporu vúbec ne
tvrdL~, ze zalobCl podle dohody se Státním pozemkovým úřadem byli 
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zavázáni výkon jich vydrženého práva trpěti. Soud prvé stolice nebyl 
proto oprávněn obranu žalované obce, když ve sporu skutečnosti, o nichž 
dúkaz mohl býlí proveden, ač právním zástupcem byla zastoupena, ve 
směru tom neuvedla, sám konstruovati a podle § 31, zákonů výše cito
vaných zaniklý nárok jejich o jiný právní důvod, jak sám uvádí, opírati. 

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

Důvody: 

Dovolání, opřené o dovolací důvody čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. S., není 
opodstatněno. Mylný jest názor dovolatelky, že nešlo při nabytí velko
statku H. o příděl, tak zvaný zkrácený příděl, a že proto nelze ve slu
žebnosti chúze a cesty, osobované si dovolatelkou k pozemkúm velko
statku použíti § 31 náhr. zák. Stanovisko odvolacího soudu v této otázce 
jest správné a je v napadeném rozsudku případně odúvodněno. Odkazuje 
se především na dúvody napadeného rozhodnutí. K vývodúm dovolá,1í 
jest uvésti toto: Při řešení otázky, zda šlo při nabytí velkostatku 1-1. 
o příděl, nelze přihlížeti, jak činí dovolatelka, jen ke kupní smlouvě 
ze dne 12. října 1925 (ze dne 26. března 1927), nýbrž jest přihlížeti 
i k tomu, co smlouvě předcházelo a co jí souvisejíc s ní, následovalo. 
Ke kupní smlouvě mezi tehdejším vlastníkem zabraného velkostatku 1-1. 
a žalobci došlo po poznámce zamýšleného převzetí státem a v souvislosti 
s kupní smlouvou byl pak velkostatek pokud se 'týče jeho část, žalobci 
koupená, usnesením Státního pozemkového úřadu ze dne ll. února 
1928 propuštěna ze záboru. Jak nižší soudy na základě spisů Státního 
pozemkového úřadu zjistily, byla kupní smlouva sjednána za spolu
působení řečeného úřadu, úřadu přídělového, a týkalo se toto spolu
púsobení zejména předmětu koupě a osoby kupujících. Koupě nemovi
tosti určené k převzetí a přídělu, stavší se za onoho spolupúsobení 
Státního pozemkového úřadu a skončivší, jak uvedeno, propuštěním ze 
záboru, není jen odprodejem se schválením tohoto úřadu podle § 7 záb. 
zák., jak se snaží dovoditi dovolatelka, nýbrž přídělem (sb. n. s. 9178). 
Na tom nic nemění okolnost, že nebyl zachován pravidelný postup pří
dělu, že zabranou nemovitost pozemkový úřad napřed nepřevzal a ji pak 
na žalobce nepřevedl. Podle § 26 nábr. zák. múže se pozemkový úřad 
s vlastníkem zabrané nemovitosti ° převzetí také dohodnouti a podle 
§ 28 téhož zákona jest přípustné, by Státní pozemkový úřad, rozhodnuv 
již dříve o přídělu, o změně neh o zcizení převzatých nemovitostí, přímo, 
bez.předchozího převodu na stát, převedl nemovitosti na nabyvatele. Jl' 
jedno, pakliže místo toho, hy se s vlastníkem o převzetí sám dohodl, 
Státní pozemkový úřad ponechá uchazeči, by se s vlastníkem podle 
směrnic daných Státním pozemkovým úřadem o převzetí nebo 
koupi z volné ruky dohodl a když se pak nemovitost přímo převede 
na toho, kdo se souhlasem (schválením) Státního pozemkového úřadu ji 
nabyl, na kupitele. Tím, když k tomu přistoupí propuštění ze záboru, 
jak se u velkostatku H. stalo, dosaženo je téhož, čeho by bylo dosaženo 
při pravidelném postnpu při přídělu, a proto, že postup ten zachová~ 
nebyl, nelze tvrditi, že nejde o příděl. Ježto, jak bylo řečeno, propuštěm 
za záboru se stalo v souvislosti s kupní smlouvoU, nelze proti tomu, že 
slo o příděl, nic dovozovati z toho, že propuštění ze záboru kupní smlouvě 
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následovalo. Také nedopadá poukaz dovolatelčin uváděný na dotvrzení 
toho že o příděl uešlo, že z převodu velkostatku H. na žalobce byl 
přeďepsán převodní poplatek. Jak z ustanovení § 58 příděl. zák. vidno, 
platí se převodní poplatek i u přídělu. Jest pravda, že se v zákonech 
o pozemkové reformě příděl ve formě shora uvedené, tak zvaný zkrácený 
příděl neuvádí, avšak vyloučen, nepřípustný takový příděl podle oněch 
zákonů není. Protože šlo o příděl u velkostatku H., pokud se týče u po
zemků, jichž se služebnosti dovolatelkou si osobované týkají, právem 
bylo na služebnosti ty použito § 31 náhr. zák. Bylo již řečeno, že při 
přidělování nemusí býti vždy zachován pravidelný postup, že nemusí 
stát nemovitost napřed převzíti, a vývody dovolatelky, že § 31 náhr. 
zák. nemělo býti na její služebnosti použito, protože stát velkostatek 
nepřevzal, nedopadají. Co se pak toho týče, že u velkostatku H. šlo jen 
o odprodej po rozumu § 7 záb. zák. a že proto použití § 31 náhr. zák. 
není na místě, odkazuje se na to, co také již vpředu bylo uvedeno, že 
dovolatelka spatřuje v nabytí velkostatku jen zcizení podle § 7 záb. 
zal<. neprávem. Podle toho nepochybil (§ 503 č. 4 Ť. s.) odvolací soud, 
když, pohlížeje na velkostatek H. jako na nabytý přídělem, použil co se 
týče služebností dovolatelkou si osobovaných ustanovení § 31 náhr. zák. 
a služebnosti ty, protože se jejich uznání ve lhůtě v uvedeném § stano
vené nedomáhala, dovolatelce nepřiznal, pokud se týče žalobě na jejich 
oduznání vyhověl. 

čís. 11161. 

Podepsal-Ii objednatel (majitel strojírny) objednací lístek opatřený 
doložkou, že »pro eveutuelnl spory podrobuje se adresát příslušnému 
soudu v X.«, projevil vůli, že přijímá za obsah smlouvy i ustanovení 
o příslušnosti, třebas řečená věta ještě s jinými ustanovenimi byla pod 
podpisem objednatele. 

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1931, R II 296/31.) 

Žalovaný, majitel strojírny, podepsal objednací lístek, na němž bylo 
mimo jiné uvedeno: "Pro eventuelní spory podrobuje se adresát pří
slušnému soudu v Přerově«. Proti žalobě, zadané na okresním soudě 
v Přerově, vznesl žalovaný námitku místní nepříslušnosti, již 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 námitce místní 
nepříslušnosti. 

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

Důvody: 

Žalovaný uznal pravost objednacího lístku i pravost svého podpisu 
na tomt~ lístku, v ,něn:~ m~m? jiné je uveder:o: ,,~ro eventuelní spory 
pod~obu)e se ~d~esat pnslusnemu soudu v Prerove«. Podepsal-li žalo-·. 
vany obJednacl hs~ek s tou!? doložkou, projevil tím vůli, že přijímá za 
obsah smlouvy cely obsah ustku, tedy i ono ustanovení o příslušnosti" 

~ Čís. 11162 až 11163 ~ 
l353 

třeba zmíněná věta ještě s jinými smluvn!mi ustanoveními)est pod pod
pisem žalovaného. Bylo na něm, by si pred podpls~m. ~e}y obsah hstku 
přečetL Není za všech okolností poymnosh prodava)lclh,o, ~y druhou 
stranu na jednotlivé smluvní podmmky up?zo!ml! Je ,predcllal a n31 
souhlas se dotazoval, zvláště ano se netvrdl, ,ze. SI p~cmal obmY,slne: 
Žalovaný sám při výslechu jako strana uvedl, ze Je majItelem stroJlrny! 
lze tedy právem u něho pře?poklá~a!i tak?vou l!:íru opa!rnos\~! by, ~I 
před podpisem celou obJednavku precetl, hm spise, ~~ ,saIl! pl1P01~S,\J, 
že věděl, že pod podpisem bylo v obj~dnaclm ~I~tkl: 1este neco mens,ml 
písmem vytištěno a any takové dolozky o pnslusnosh v ob~hodn1ch 
kru.zích nejsou n~obvykíé. Nevadí, že ~e"pří~lu.šnos\i,'p0drobu]e lťnom 
adresát, an prorogovaný soud je zároven radnym sU,dlsle,? druhe ,strany: 
Podpisem objednacího lístku za těchto okolnosh doslo k vyslovpe 
úmluvě o příslušnosti okresního soudu v Přerově pro spory z teto 
objednávky. 

čís. 11162. 

Sudiště podle §,87 a[ j'!1' ,. , ,. ,,, ' 
Nestačl, že z predlozenych h~tm ~yply~a jen, z~ zboz~ brlo odeSl

latelem předáno dráze k doprave a ze doslo na mlsto urcem, třebaže 
žalovaný doznal, že zbožl dostal. . 

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1931, R I 926/31.) 

žalobce opřel žalobu co do místní příslušnosti o, § 87 a) j. n .. l';lámitku 
místní nepříslušnosti s o udp r.v é s t o II C ~ zamltJ, E e k u r s n I s o u d 
námitce vyhověl a žalobu odmlt1 v podstate proto, ze ne?ylo hshn~ml 
prokázáno převzetí zboží. N e j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolaclmu 
rekursu. 

Důvody: 

Skutečné převzetí zboží žalovanou není pr,?,kázáno listir:ami. Z př:d
ložených listin vyplývá jen, že zboží bylo stez~vatelk?u prect.ano dr,aze 
k dopravě, ,a z nákladního listu, ž~ do,šlo na mlsto u~cepl" ml<:Oh~, vsak, 
že bylo vyplaceno žalovaným. Z techto hstm nev]plyva, ze zbozl bylo 
žalované skutečně předáno. (Srov. rozh. sb. il. s. CIS. 1100, 2310, 2522, 
6063.) Tuto vadu nemůže nahraditi doznání žalova?é~o, ž,e zboží ,dos!::1, 
nebot' předpis § 87 a) j. n. jest povahy ryze formalo~1 a z~lovany t;l1l,ze 
sice uznati příslušnost dovolaného soud~, ale nemuze syYm. uzn,:mm 
učiniti bezúčinným předpis, že pro sudište podle § 87 a) J. n. Jest treha, 
by i skutečné převzetí zboží bylo listinou prokázáno (srov. rozh. n. s. 
čís. 2522). 

čís. 111630 

Placená dovolená zaměstnanců (zákon ze dne 3, dubna 1925, čís. 67 
sb. z. a n.). . ' 

Zaměstnanci jest ponecháno na vůli, zda se chce domáhati dovolene, 
Zaměstnavatel není povinen, by mu ji nabízel a vnucoval. 
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Zaměstnanec pozbývá nároku ua dovolenou neuplatnI' -II' s' , . t k"' IVb' , vepravo na Ol v om lerem S uze mm roce. Zaměstnanec nenastoup' v. be d-
od d I 

"v .. ' IVSI Z u-
V u ovo euou, nem opravnen zadati místo ní peněžitou náhradu. 

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1931, Rv I 1429/30.) 

f!~oti ,žalobě,)íž se ?o!!,áhal zaměstnavatel na zaměstnanci vrácení 
zaPtt.Jcenych p~n~z, vnaru.1t1 zalovaný započtením vzájemné pohledávky na 
odmenu za ~rac1 pres cas a za neposkytnutou dovolenou. Pro c e sní 
~ ol u

b 
d Pcf ves t o 1,1 c e, uznav vzájemné pohledávky za pravé, zamítl 

za o .u. d vol ~ Cl S o u d uznal podle žaloby, neuznav vzájemné 0-
hle~avky za vprave, a to pohl~dávku na odměnu za práci přes čas v ~d
state proto, ze mzda byla micky paušalována dohodou stran pohledÁvku 
na

k 
nahra9~ za neposkytnutou dovolenou pak zvláště proto' že žalovaný 

ll! dy v nezada} o dovolenou, ač by mu byla bývala po~olena takže 
~Iattn: bez duvodu nenastoupil dovolenou a nemůže se proto ve' smysl~ 
Š

v 
, zakona ze dne 3. dubna 1925, čís. 67 sb. z. a n. domáhati oďk d· 

nem za dovolenou. s o 

Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o n1'z' 
tu jde, v 

dCtvodech: 

zor:~k~o~J~ ~d~otá~~adyv z,: d
l
ovole!lOtl, souhlasí nejvyšší soud s ná-

'I d aCL o, ze za ovany na Ol nemá nárok podle § II 
za(Qna ze ne 3. dubna 1925 čís 67 sb S Vtl ., 
lovr. vtvod~m jest k ~~větl;ní oÚzky ~:és~ ~~to ~ ~:e;ě:~a~e~o:la~ 
faOve~;neK § !. z'.'kona C1S. ?7/1925 nvárok na placenou dovolenou k zo-

, a po ca~ teto ~ovolene Jest zamestnancovým právem uděliti 'i' t 
pak poymnos!1 zamestnavatelovou. Z toho plyne že je~t z-v { Jes; 
pon~chano na vůli, zda se chce domáhati dovolené a že za~rs~~~~~~; 
nemVptovmen, by mu jí nabizel a vnucoval. Zákon dále předpokládá Ve 
z?mes

l 
n~nbec, nastoupí příslušející mu dovolenou na zotavení v tom k~-

1 em ~ uze mm r03e, v což vyplývá zejména z ustanovení § 8. v němž se 
mlu~l o roce, v nemz se dovolená uděluje dále 7 uslonovenf § lOv 
~~?~t~~ned _ kt,:r~ dostal výp.ověď z pr~ce neb op~sti1 p;áci z dů~~ 

c. uvo u pre nastoupemm dovolene, má nárok jen na poměrnou 
placenou, dovolenou, odpovídající pracovní době v roce pro dovolenou 
rozhodne, a z ustanovení § 11:. že placená dovolená nepřísluší těm kdož 
v roce, kdy ?a dovo~enou by J1nak měli nárok, před jejím nastou' ením 
byl! propustem z pr'.'ce ,z dú1ežitých důvodů. Z toho jest usuzovfti že 
za!!,estnanec pozbyva naroku na dovolenou k zotavení neuplatní-li' své 
pravo. na m v}om kterém služebním roce, a takto jest' rozuměti i usta
novem § II, ze placena dovolená nepřísluší těm kdož ji bez dův d 
nenastoupil. P~dle vdůvodové zprávy k vládnímu' návrhu zákona (~iS~ 
5112 poslal}ecke snemovny z roku 1925) jest jeho účelem by . -' 
vou placenych dovolených zvýšila tělesná i mravní zdat~ost ~ěl~~a 
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a tím chut' ku práCI a produktivnost zdejšího národního hospodářství, 
kteréhožto účelu má býti dosaženo delší nepřetržitou dovolenou. S tímto 
účelem by se nesrovnávalo, kdyby se zaměstnanec, třebas i po vÍCe let, 
nehlásil o dovolenou jen proto, by se mu místo ní dostalo' po vystou
pení ze služby peněžité náhrady. Že nároku na dovolenou k zotavení 
uemá býti zaměstnanci využíváno k získání hmotných výhod, vyplývá 
zejména z ustanovení druhého odstavce § II, že náhrada mzdy za dobu 
dovolené nepřísluší těm, kdož v době dovolené pracovali za úplatu 
pro osoby cizÍ. V souzeném případě se žalovaný nedomáhá na žalob
kyni, by mu poskytla dovolenou k zotavení, nýbrž požaduje teprve po 
skončení slnžebního poměru jen peněžitou náhradu za ni. Odvolací soud 
však zjistil, že žalovaný za trvání služebního poměru nikdy nežádal 
o dovolenou, ač by mu byla bývala beze všeho udělena, a jest proto 
souhlasiti s názorem napadeného rozsudku, že žalovaný, nenastoupiv 
bez důvodu dovolenou, pozbyl na ni podle § II zákona čís. 67/1925 
nároku a není proto ani oprávněn, žádati místo ní peněžitou náhradu. 

čis. 11164. 

Domáháno-Ii se v žalobě plněni závazku proti veřejnému společníku 
jako jeho s o u k r o m é h o závazku, ač šlo vlastně o závazek s p o I e -
č e n s k ý, jest žalobu zamítnouti pro nedostatek pasivního oprávnění 
ke sporu. Nestač! pouhé dodatečné označeni žalovaného jako veřejného 
společníka. 

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1931, Rv I 1544/30.) 

žalobce domáhal se na žalovaném vei-ejném společníku zaplacení za 
práce, jež konal veřejné obchodní společnosti. O b a niž š í s o u d y . 
žalobu zamítly, od vo I a cí s o u d z těchto d ú vod ů: Těžištěm 
sporu jest posouzení otázky, zda jest žalovaný na základě žaloby, 
směřující proti němu z důvodú jeho právního jednání jako soukromníka 
a na základě pozdějšího tvrzení, že se ho žalobní nárok týká též jako 
společníka veřejné obchodní společnosti, k žalobě pasivně oprávněn 
čili nic. Prvý soudce otázku tuto zodpověděl záporně a v dúsledku toho 
žalobu pro nedostatek pasivního oprávnění zamítl, podle názoru soudu 
Ddvblacího právem. Pro posouzení jest rozhodné tvrzení žalobní, jež 
směřuje proti žalovanému jako proti soukromníku, nebot' se v žalobě 
výslovně tvrdí, že byl .žalobce, který se domáhá zaplacení hodin přes 
čas odpracovaných, zaměstnán u žalovaného jako kočÍ. Soudce orvé 
stolice v napadeném rozsudku vychází z předpokladu, že žalobce při
znává, že byl zaměstnán vlastně u firmy U. a syn, jejímž jest žalovaný 
Mořic U. veřejným společníkem, kterýžto předpoklad nebyl stranou 7.3-
lující ani napaden. Podle čl. 112 obch. zák. ručí sice společníci veřejné 
obchodní společnosti za veškeré závazky společnosti solidárně a veške· 
rým svým jměním, avšak tíž, třebas jsou sice materielně nositeli práv 
a závazků žalované veřejné společnosti, takže se žaloba podaná proti 
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veřejné společnosti týče i veřejného společníka jak t k 'h ' 
procesuálně stranami ve sporu jakž plyne z u t o a, ov§e§ o, nejSOU 
čís. 2 eX. ř. a čl. I I I a 112' obch zák (1' h a~~.lVe~~8 I I a 36 
Tvrdí-Ii se tedy v žalobě že žalova~ý sj~dn ~z . , CIS. d ' I sb. n. s,). 
žalobcem jménem vlastní~ d V

" k v a namez Ol smlouvu se 
veřejný společník jménem' sP~feč~~slf ' ze smlouvu tu 1!zavřvel též jako 
po zahájení rozepře k níž o~půrce n~d.11e o hlubjektrvr:l zmenu žaloby 
soudce v <;Iůsledku toho žalobu pro ne%osf~t~k ap s, ~ p:havem t~dí~ l?rvý 
sporu zamltl. aSlVOl o opravneOl ke 

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

Důvody: 

v • Dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c ř . "V • • v 

nUje, není opodstatněn. Dovolatelov i . s., )e1.z d?volatel jedme uplat-
n~ Mo~ice U-~ jako majitele a veřejn~h;~~e~~č~~az:.loba kllau podána 
o poruje splsum, nebot' v žalobě bl' k v ',lr~y . . a syn, 
"Mořic U. továrník vč« a v cel' Y. !~ o :alovany vyslovně označen 
a syn ani ~mínky. Nejd~ ted sem jejlm o Jah~ nebylo o firmě M. U. 
jejímž společníkem jest žaloJa~ý p;Ýb;'?i~lv~rej~el obchd~ní společnosti, 
prove,den proti Mořici U-ovi iakb soukromé o a y a po. ana a sp~r hyl 
homy závazek ve smyslu č' i '9 126 b h oso,be pro leho osobOl sou
společnosti podle čL 112 ob~h' ,~ A v\Cv' zak., k~ery není závazkem 
nání a také ještě v dovolání Ž:~'e' sk~~av z~lob~e sam přiznal za jed
M. U. a syn a že zažalovaná hl d' k ecnos 1 . yl z~měst:rán u firmy 
pohledávkou proti této veřejnf~b~h aJ ~ mz1yv za praC1 pres čas jest 
viska vycházely i nižší soud a o Hl ~po ecnost!. S tohoto stano
uznavše že <e žalovanému t yosOUudrly vec správně po stránce právní 
k '" lVloncl -OVl nedostává pas' 'h . v: e sporu, a zamítnuvše z tohoto dO d v I b lvm o opravnem 
máhati zaplacení mzdy na své zam~:f u, ~al o u,. Ch~e-li se žalobce 0.0-
pokud se týče na žalovaném v . nava.e ce. flrme M. U. a syn -
tirmy, mus'í! by jako s p o leč ~~~'I{v!ast~or: Jako, :ra společníku této 
cl. 112, obeh. zák, buď s olečnost' ~ y ven e n.ove zalo~at~, a to nodle 
nebo VIce jich nebo všectny) n ho amu

I 
~ebo Jen spolecmky (Jednoho 

PO~lhý~ dodatečným označenín'r e žalo~~~é~no~t 1 sQo~e~níky zár?veň. 
zmlnene firmy nelze to prov' t' o Jako vereJneho spolecnika . ~ es I. 

čís. lH65, 

Osmihodinna pracovní doba ( ák d 
sb. z. a n.), 7. on ze ne 19. prosince 1918, čls. 91 

Bylo-ii rozhodování o tom zda má b T ' 
ženo představenstvu společen;t"a bylo o1kfra~~vaJ?~ přes v čas, vyhra
pracoval přes čas bez výslovmih~ Vlk y t ovuh zameswal'1ce, by. 
~hra~ené zaměstnanci, by si zařitÍif d~~ pr~.d:tavens~a. Ve volnosti, 
mlsWlCh poměrů, nelze ještě spaff. ti u"J:l'lS upnash obchOdu podle 
přes čas. ova pr az predstavenstva k práci . 

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1931, Rv I 1582/30.) 
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Žalobce domáhal se na žalovauém společenstvú odměny za pracl 
přes čas, již koual jako ředitel prodejny žalovaného družstva. Žaloba 
byla zamítnuta s o u d Y vš ech tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o u
de m z těchto 

d Ů vod ů: 

Odvolací soud uvedl, že pro žalobce byla závazná kolektivní smlouva 
zaměstnanců konsumních spolků, že podle této kolektivní smlouvy 'jest 
pracovní dobou pro všechny zaměstnance doba zákonná, že ji stanoví 
představenstvo ve srozumění s důvěrníky a že se platí za hodiny přes 
čas nařízené představenstvem s přirážkou 50% a za práce nedělní a 
sváteční s přirážkou 100%. Proto tomu dovolatel vůbec nebrojí. Z toho 
však plyne, že rozhodovati o tom, zda má býti pracováno přes čas, bylo 
vyhraženo představenstvu žalovaného společenstva jakožto orgánu podle 
§ 15 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. výhradně povolanému 
1<. zastupování společenstva, a že tudíž bylo odňato libovůli žalobce, 
hy pracoval přes čas bez výslovného příkazu představenstva. Odvolací 
soud dále zjistil, že žalobce neobdržel nikdy příkaz od předslavenstva, 
hy pracoval přes osmihodiuovou dobu pracovní, že mu zejména nebylo 
uloženo, by měl krám otevřený i v neděli, že měl prodávati jen členům 
společenstva a mohl si dobu, po kterou měl býti krám otevřeu, rozděliti 
podle místních poměrů, jak chtěl. V této žalobci vyhražené volnosti, by 
si zařídí! dobu přístupnosti obchodu podle místních poměrů, nelze spa
třovatí ještě příkaz představenstva ku práci přes čas. Žalované spole
čenstvo nelze zatížiti přesčasovými práeemi zvlášť odměňovanými, jež 
svým přédstavenstvem nenařídilo. Prodloužil-li si žalobce bez příkazu 
představenstva zákonnou pracovní dobu tím, že měl krám otevřený déle 
než osm hodin denně a i v neděli a ve svátek, učinil tak! na vlastní vrub 
a za takové práce přes čas se nemůže domáhati úplaty, protože podle 
závazné pro něho kolektivní smlouvy nemá na ni nárok (viz rozhodnutí 
čís. 9368 sb. n. s.). 

čís. 11166. 

Rozsudku (patentního) soudu, jenž byl vydán teprve po skončení 
řízení v prvé stolici v základním sporu, nelze se dovolávati jako důvodU 
obnovy řízeni ve smyslu § 530 čís. 7 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1931, Rv I 339/31.) 

Žalobkyně domáhala se obnovy řízení, skončeného rozsudkem prvého 
soudu ze dne 29. listopadu 1929 a odvolacího soudu ze dne 19. února 
1930, z důvodu § 530 čís. 7 c. ř. s. na základě rozsudku patentního 
soudu ze dne 31. března 1930. Pro ce sní s o II d p r v é s t o I i ce 
obnovu povolil, o d vol a c í s o u d zamítl žalobu o obnovu. 

Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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Důvody: 

Zalobkyně usiluje o obnovu řízení z důvodu Fo 530 č 7 c r' s t d' • • d kl d b dk" ".. . ., vr IC, ze pre po a y o ou rozsu u V zakladním sporu ]'ež vedly k ... 
odsouzení podle p' d" 1 b' .' ]e]lmu ~vo ll! za o y, JSou zvraceny rozsudkem patentn'h 
SOU?U .~e dne.3.!. brezna 1930, jenž jí byl doručen dne 15. dubna 19~00 
t~kze. ]1, bez, ]e]lho zavinění nebylo lze, by tohoto důkazu použila před 
s oncemm ustního jednání, jemuž následoval rozsudek soudu rvé sto 
hce (§ 530 pO,slední o~stavec c. ř. s.), ačkoli by jeho použití v zfkladní~ 
sPJru. bylo byvalo zpusobilo rozhodnutí pro ni příznivější. Opírá se 
te y zal oba o obnovu o rozsudek patentního soudu jenž b 1 ď 
teprve po skončení řízení v prvé stolici v základním spon; t vy an 
29. hstopadu 1929, ,kdy byl vy?es~n rozsudek procesního soudu.' }~lt~ 
~oz~udek soudu p!'ve stohce ma býti v souhlasu se skutkovým stavem 
l~nz !u byl v dobe, kdy byl vynesen, nelze se ho za účelem obnovy 
nzem ve smyslu § 530 čís. 7 c. ř. s. dovolávati poněvadž b 1 v dán 
teprv~, ,když v z~kl~dním sporu bylo skončeno' řízení v p~ st~lh 
Neoplra se tudlz zaloba o obnovu o žádný z důvodů § 530 • 'ď 
(srov. rozh. čís. 2946,3220,3889,4836,6430,8121 sb. n. ~.). c. r. s. 

čís. 11167. 

. !,ráva ze směnky mohou býti převedena i rusí akciové s lečnosti 
?mz .se vyh}e?áyá indosace směnek. Přešly-Ii při fusi na baru směruí' 
I S ve?~:)Vacl I~stmou,. podle níž byla banka oprávněna směnky dOdatečn~ 
yypl?lh a zazalovati, nabyla tím barum nejen práv ze směnek n 'b • 
I prava k dodatečnému jich vyplnění. ' y rz 

Pro závazek přijatele směnky jest nerozhodné zda byl podpis vý
~t~vce přiJ?Oien řádně čili nic. Otázka, zda osoby' podepsavši za Hmm 
j~Z byla vystavcem směnky (čl. 4 čís. 5 srn. řádu) byly k tomu opráv~ 
~en~, m?hla by přijíti v úvahu, kdyby byl proti ~ajiteli směnky uplat
~olvan z~vazek z~ s~ě~ky; jinak .staČí, že není pochybnosti o totožnosti 
za obce jako opravneneho ze smenky. 

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1931, Rv I 858/'31.) 

Zalovaný odevzdal blankosměnky bance L jež napotom splynula 
"- bankou. P. B~nka P.smě,:ky.vyplnila a zažalo~ala je proti žalovaném~ 
~alovany. nam~tl pr?Íl .smenecné~u platebnímu příkazu mimo 'iné ž~ 
~alobkyne nem opravnena upl~tno.vati pro!i němu směnky, ježt~ ií' ne-
yly bankou L postoup~ny a ze zalobkyne jako vystavitelka není na 

smence pode~sana tak, Jak má svou firmu podpisovati. Pro c e sní 
s o ~ dO ~ rve s t,o II ce ponechal směnečný platební příkaz v plat
~?S ~. .~ ~ 1 ~ dC 1 S o 1! d napadený rozsudek potvrdil a uvedl v otáz' 
ac , ~ nez .u t ~, v ? u ': od. ~ ~ h: Zalovaný vytýká, že prvý soud má. 

zair0' ze .s;nen~cne pravo. zalu]lcl strany jest odúvodněno přes to že T. 
a ., ktelI za zalobkym Jako vydate1ku směnky podepsali, nebyli 'k pod· 

- čís. 11167-
1359 

pisování oprávněni. V té příčině jest prvému soudu dáti za pravdu, že 
požadavku čl. 4 čís. 5 směn. ř. ze dne 25. ledna 1850, čís. 51 ř. zák., po· 
dle něhož tento spor vzhledem k době splatnosti směnek musí býti roz
hodnut (§§ 107 a 110 směn. zákona), bylo vyhověno přes to, že podle 
obchodního rejstříku nebyli T. a W. oprávněni podepisovati firmu ža
lobkyně, neboť jejich podpisem bylo. založeno právo, nikoli závazek ža
lující strany, žalující strana jest držitelkou směnek a svůj podpis na 
směnkách uznává. Není také správný právní názor odvolatele, že měla 
banka L. přivésti své pohledávky proti žalovanému buď směnečně nebo 
obecnoprávně na žalobkyni, ale že nebylo po právu, když žalující strana 
sama směnky vyplnila, ježto proti žalovanému neměla žádnou pohle
dávku. Zalovaný přehlíží bezvadné zjištění prvého soudu, že banka L. 
splynula s bankou P. a tudíž žalobkyně, jíž byly směnky i s věnovacím 
prohlášením předány jako právní nástupkyni banky L., byla oprávněna 
je vyplniti a zažalovati. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání, mimo jiné z těchto 

dlIvodů: 

Dovolání shledává nesprávným právní názor odvolacího soudu, že 
byla žalobkyně, jíž byly směnky s věnovacím prohlášením předány jako 
právní nástupkyni banky K., oprávněna je vyplniti a zažalovati. Zal ob
kyně nemohla prý nabýti vůbec práv ze směnek, poněvadž nepřešly na 
ni indosací. Civilněprávní postup pobledávek opravňoval by prý žalob
kyni k jich uplatnění jen v obyčejném sporu, nikoli však ve sporu smě· 
nečném. Leč právnímu názoru odvolacího soudu jest plně přisvědčiti. 
Práva ze směnky mohou býti. převedena i směnečně, t. j. indosací, 
i obecnoprávně, na př. postupem, dědictvím a jinakými případy zákonné, 
universální sukcese, zvláště fusí akciových společností, jak se stalo i zde 
(srovnej komentář k směnečnému řádu Stauba·Stranze při čl. 9 pozn. 
9, 3). Při universální sukcesi, tedy i při fusi nastupuje právní nástup~e 
v právní postavení svého předchůdce. Proto netřeba k převodu vlast
nictví odevzdání věcí movitých, ani indosace papírů na řad, ani postupu 
pohledávek (srovnej komentář Stauba-Piska § 6 k čL 247 obch. zák.). 
Any žalobní směnky přešly následkem fuse s banky K. na žalující banku 
i s věnovací listinou, podle níž byla ona banka oprávněna směnky doda
tečně vyplniti a zažalovati. nabyla tím žalobkyně nejen práv ze směnek, 
nýbrž i práva k dodatečnému jich vyplnění,' a to i svým jménem jako 
vystavitelka. Žalovaný musil i s touto možností počítati, odevzdav právní 
předchůdkvni žalobl<yně nevyplněné blankety s právy vyznačenými ve 
věnovací listině. Byla proto žalobkyně oprávněna i k žalobě. Odvolací 
soud vypořádal se správně i s námitkou neplatnosti směnek, uznav, že 
jich platnosti nebylo na závadu, že se podepsali pod firmou žalobkyně 
jako výstavkyně T. a W., i když podle obchodního rejstříku nebyli 
oprávněni firmu znamenati. Nelze tvrditi, že se proto směnkám nedo· 
stávalo podstatné náležitosti čl. 4 čís. 5 směn. řádu (výstavcova pod
pisu), 'neboť ze směnek jest patrno, že výstavcem jest firma označená 



- čís. 11168 -
1360 

takovým způsobem, že vůbec může býti jménem právního podmětu. Lho
stejno jest zda podpis pochází skutečně od osoby jím označené, či zda 
je padělke:n. Pro závazek přijatele směnky jest nerozhodné, zda byl pod
pis výstavce připojen řádně čili nic. Otázka, zda osoby podepsavší za 
firmu, jež jest výstavcem, byly k tomu oprávněny, mohla by přijíti 
v úvahu, kdyby byl proti žalobkyni uplatňován závazek ze směnky, ji
nak stačí, není-li o její totožnosti jako ze směnky oprávněné pochyb
nosti (srovnej rozhodnutí čís. 2308 a 6270 sb. n. s.). O totožnosti žalob
kyně nemůže býti pochybnosti, neboť na směnkách jest vyznačena celá 
její firma a žalobkyně byla také v držení žalobních směnek v době po
dání žaloby. 

čís. 11168. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na rok 
1928. 

Byl-Ii při směnce na vlastní řád podepsán jako prvý indosant ruko
jmí, jehož podpis nebyl přeškrtnut, nebyl majitel směnky legitimován 
nepřetržitou řadou indosamentů. 

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1931,Rv 11935/31.) 

Směnka, o niž tu jde, zněla na řád vlastní a byla vydána Bedřichem 
L-em. Směnka byla na rubu podepsána nejprve Richardem Sch-em, jenž 
byl uveden jako rukojmí, teprve po jeho podpisu byl na rubu směnky 
podpis Bedřicha ,L-a. Směnečný platební příkaz proti Richardu Sch-ovi 
ponechal pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e v platnosti. O d v o -
I a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Žalovaný na
mítal, že žalobce není legitimován ke směneční žalobě, protože jest pře
rušena řada indosantů a že řada indosantů nejde až k žalobci, neboť vý
stavcem jest Bedřich 1.. a, ježto směnka zní na řád vlastní, musel by prý 
pocházeti prvý indosament od Bedřicha L-a, kdežto ze směnky je zřejmo, 
že .žalovaný Richard Sch. jest prvým indosantem, k čemuž není jako ru
kOJmí legitimován, a tím i ostatní indosamenty jsou bezúčinné. Jest 
správné, že Richard Sch. podepsal směrrku na líci s dodatkem "jako 
rukojmí«, potom se podepsal i na rubu. Dále jest zřejmo ze směnky, že 
Bedřich L. jest směnečným věřitelem a že rovněž podepsal směnku na 
rubu, a to po podpisu Richarda Sch-a. Podle § 8 směn. zák. může pře
nésti směnku remitent na jinou osobu indosamentem. Podle § 10 směn. 
zák. musí býti napsán indosament na rubu směnky a indosament jest 
platným, napíše-li indosant jen své jméno (Blankoindosament). V sou
zeném případě mohl indosovati směnku jen Bedřich 1.. jako remitent. 
To učinil, poněvadž ji, jak zřejmo ze směnky, na rubu svým jménem po
depsal (Blankoindosament). Protože jde o blankoindosament, jest indo
satářem žalobce, což vidno ze směnky. Směnka byla indosována smě,
nečným věřitelem Bedřichem I.-em jako indosantem na žalobce, a to 
blankoindosamentem, a jest žalobce oprávněn k směnečné žalobě (§ 9 
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" ák) To že Richard Seh. jenž jest uve,den na, směnce jako srn, ~-
sm!,~; :uk~j~í podej)sal také na' rubu, jest právně bezvýznam,né, pon~
necd~' :e'n remiÍent může převésti směnku na jiného indosamen, tem, ' a Rl,
vaz] Žl" . ,. s'tr na udal ,chard Sch. není směnečním věřitel~m. ': ?van~ sa,:, ]~'''? ,a . ' 
že odepsal směnku na obou str~nach k zados~l smene<:mkav Karla F-~; 
V B,dném případě lo,že žalovany t:0~epsal ta~e n~ rubu smerrky, nerusl 
jeho závazek, lako ~měnečního rukoJmlho, ponevadz 1eho podpiS na rubu 
směnky nemuze oduvodmhmdosament. 

Ne j vy Š š í ,S o u d směnečný platební příkaz zrušil. 

D ů vo d y: 

Dovolání, jež napadá rozsudek odvo~acího ~oudu ~ro v nesprávnt 
právní posouzení věci (čí~ 4 §. 50v3 c. r.. s.); ]e~t opraVne!lO, r:ebo _ 
odvolací soud neposoudil vec spravne po p;-avr:l. ~trance, dospeyk ~s1:'d 
Jm 'e jest tu formální aktivní legitimace ZalU]lCI strany. P~nevadz. Jde 
o~~ěnkt1 na vlastuí řád, bylo zapotřebí podle § 32 v s!,ll. ,zak., by la~o 
prvý indosant byl podepsán ~ýs~avcet kdežto skute~ne lest 'I?o~epsa~ 
jako první indosant dovolatel, jenZ smen!ku podepsal )a!,o ruko]tl1ll; Bezv 
v'znamný by byl tento indosamen!,. j~n,. kdyby, byl pr~skrtnuvt" ~vcemnvz 
ž~obce ovšem byl oprávněn. NeuClmHI tak, lest ,~ nemu vpn~hzet~ pn 
zkoumání formální aktivní legitimace. Nejde tudíz o nepretrzllou ~a~u 
indosamentů, ana jest přerušena j)odplsem dovolatele na rub:,v s;nen Y 
(srovnej Gríin~ut W~chselr,evchtv §,~?, Straub-Stranz Kamentar cl. 36, 
Rouček, Nové C8'l. pravo smenecne CIS. 95). 

čls. 111:69. 

Manžel jest oprávněn i povinen za~tupovati manže1kll j při výkonu 
kontrolních práv podle čl. 105 obeh. zak. 

(Rozh. ze dne 20. Hstopadu 1931, R II 327/31.) 

Usnesením ze dne 5,. března 1931r;ovdlilkrajský vsoud k ~ávr~~ Idy 
Sch-ové rozatímnl opatření, jímž odp;urkym ~lotlld~.Sc~-~ye, n.~nzeno, 
by trpě1~ by ohrožená strana vykonavala pr~va pnSIUSe]lCI 6' d~e 
cl 105 ohch.zák. jako společnici firmy D. Navrhem ze ~~e I . v:'va. 
1931 zažádala Ida Sch-ová o povolení dvalš!ho: po~ud se.tyce orozslren: 
již dříve povolénéhopT@zatímnfho opatrem takevrm zpusobem, ?y ~Io 
tildě Sch-ové bylo uloženo trp'ěti, by !da Schv-ova sva kontrolm p·~ava 

odle čl 105 obch. zák. vykonávala svym manzelem Karl~m Sch-em la~o 
P , " tu m S o udp r v é s t o I i c e tomuto navrhu vyhovel, 
~,;;ru~~snt~~'ud ho zamítl. Důvody: Žalobou domá~á se Ivda 

Sch-ová toho, 'by Klomda Sch-ová byla .uznánapovlll:'ou trpeh, by ~a
lobkyně osobně vykonávala svá 1(?ntr~lmpra~a pod:e cl. 105. ob;;" <~ák: 
Návrh na povolení dalšího proza~lm11l~oo1?atr~Bl metpodl~navr .u ~ ?u 
žiti k zajištění těchto zazalovanych nareku, navrh vsakpresahu]e ml~u 

C-ivi!ni rozhodnuti XIII. 
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toho, .čeho se Ida Sch-ov~á v žal09ě domáhá,vcož se příčí zásadě §§ 392, 
d~uhy odstavec a ~99 c!~:.1 ex. r., podle mz se prozatímní opatření má 
V!~y povvoht~ v, ne]!';ut~e]slm r.~zsahu. V souzeném případě bylo k zajiš
te~1 tehoz nardku zadano dv.o]1 prozatímní opatření, třebas ne současně. 
!'1elo protovp0511~ ~stanov:e~1 § ~?2. druhý odstavec ex. ř. povoleno býti 
len to opatrem, lez ne]mene obtezu]e odpůrce ohrožené strany K tomu 
v~~!<. staČil? opatření prvé, jež také je s to vyhověti prozatím~ě nejnut
ne]slm potrebam Idy Sch-ové. Původní prokura Karla Sch-a byla mimo 
to l'r~voplatně -"ymaz~na a. již projo bylo by.napadené opatření přímým 
obve]~Í!m to~?, c;h? melo byÍ1 dosazeno odvolaním prokury, a tudíž zby
tecnym obtezovalllm rekurentky. 

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

Důvody: 

vysneseníl? krajského soudu ze dne 5. března 1931 bylo povoleno 
ste~ovatelcev Jako ohrožené. straně pr07;atímní opatření, by mohla vyko
naÍ1 po?le cl. lO?v obeh. zak. k??trolm práva Jako společnice firmy D. 
DOlr~.aha-h se stezovatelka dalslho prozatímního opatření by ji její 
man~el mohl ;<astupovati př~ výkonu těchto kontrolních p~áv, vyhověl 
prvm s?ud p~avemv to~uto navr~u. ~ráva podle čl. 105 obch. zák. mo
~ou ovsem ~~sadn~ bYÍl v:ykonapa Je~ oso~ně, jest však samozřejmé, 
ze ~ohou býti take yykonana zakonnyml zastupci společníků. Ačkoliv 
manzela nelz~ povazovaÍ1 za zákonného zástupce manželky v plném 
s~ova smyslu, lest podle §§ 91 a 1034 obč. zák. po samém zákonu opráv
nen I povmen. zastuI;'ovaÍ1 ma?želku ve všech případech, tudíž i při vý_ 
konu .~o~trollllch prav podle cl. 105 oheh. zák. (srov. Staub-Pisko Ko. 
me.ntar cl. l?~ a Kl~ng, I.<0men!ář. k ~~čanskému zákoníku § 91): Ne
prav~m odplra .odpurkyne manzeh stezovatelčinu vykonávání této zá
kOlllte povmnostl. 

čís. 11170. 

. Zánik vzástav~í~h prváv podle § 12 (1) konk. ř. a § 12 (1) vyr, ř. ne
m~ ~ sobe v ~ápe~ ,;rusem exekuce a není na závadu, by se nebylo do
?1aha?o vy!uco,::a~1 zatobou (t 37 ex. ř.) toho, by exekuce co do vylu
covaclch predmetu byla prohlasena za nepřípustnou a důsledkem toho 
by pak exekuce byla zrušena. ' , 

»Právem, nedopouštějícím výkon exekuce« podle § 37 ex. ř. není jen 
pr~vo .~lastnické; i pouhý obligační nárok na vydáni věci jež dlužník 
?elsa)lch vla~tníkem, má ve své moci jen jménem třetí ~soby oprav~ 

. nu Je JI k vylucovacl žalobě. ' 
I nájemní (pachtovní) smlouva, sjednaná na neurčitou dobu ;est 

!,Iatná~ nezavdává-Ii obsah smlouvy důvod k pochybnosti o tom ž~ 'ne-
Jde arn o výprosu ani o zřízeni služebnosti. • . 

Podstata a hospodářský účel t. zv. smlouvy o železný dobytek (con-
tractus socidae, Eisernviehvertrag). . 
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Po právní stránce jest smlouva o železný dobytek smlouvou pach
tovni, jejímž předmětem nejsou jednotlivé kusy dobytka, nýbrž dobytek 
jako úhruek, jako hromadná věc. Pachtýř nese nebezpeči nahodilé ztráty 
jednotlivého kusu a neručí jen za nahodilou ztrátu veškerého dobytka. 
Propachtovatel zůstává vlastníkem dobytka bez ohledu na případné 
Zl11ěny, jichž dozná ať již přirozeným úbytkem neb odprodejem, pokud 
se týče přirozeným přirůstkem neb nákupem jednotlivých kusů. Pro
pachtovatel nabývá vlastnictví na nově koupených kusech již na zá
kladě pachtovní smlouvy tím, že je nájemce zařadí do stáda; nenl zapo
třebl, by je propachtovatel ještě zvlášť předával. 

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1931, Rv II 749/30.) 

Žalobce předal B-ovi a jeho manželce část usedlosti s inv~nt~ř~m, 
najmě s veškerým dobytkem, k úplně samostatnému obhospodarov~m a 
užívání za úplatu, jež měla býti určena rok co rok vždy podle vynosu 
hospodářství. Při odevzdání dobytka byly větší kusy váženy, menší kusy 
odhadnuty a smluvníci ujednali, že B. po skončení pachtovní smlouvy 
vrátí žalobci stejnou váhu dospělého dobytka a stejný počet drobného 
dobytka. K vydobytí peněžité pohledávky žalovaného za B-em byla v ve
dena žalovaným exekuce na saně povozy a dobytek. Žalobou, o mz tu 
jde, dOl?áhal se žalob~e, JY exek~ce .;ta t:t~ pře~mětYv?yl~. prohláš.en~ 
za neprípustnou, tvrde, ze mu k predmetum tem pnslusl vlastmcke 
právo. žalovaný namítl mimo jiné, že před podáIlím vybavovací žal?by 
bylo o jmění B-a zahájeno vyrovnací řízení. Zalobě bylo vyhoyeno 
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 techto 

důvodů: 

Dovolání opřené číselně o dovolací důvody § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s., 
věcně však vYtýkající též rozpor se spisy podle § 503 čís. 3 c. ř. s. není 
důvodné. Nelze mu především potud přiznati oprávnění, pokud, pouka
zujíc k ustanovením § 12 vyr. ř. a §§ 2 a 12 konk. ř. ze dne 10. prosince 
1914 čís. 337 ř. z. dovozuje, že vylučovací žaloba jest již po stránce 
formální pochybena proto, že zástavní práva žalovaného na vylučova
ných věcech zanikla zahájením vyrovnacího řízení o dlužníkově jmění a 
neobživla ač vyrovnací řízení bylo zastaveno, poněvadž byl zároveň na 
dlužníko~o jmění vyhlášen konkurs a účinky zahájení vyrovnacího ří
zení trvaly tedy podle §.2 konk. ř. dále. Vylučovací žaloba podle § 37 
ex. ř. směřuje k tomu, by exekuce, pokud se týče vylučovaných věcí, 
byla prohlášena za nepřípustnou, a lze ji tedy s úspěchem podati, do
kud exekuce nebyla zrušena. Že zánik oddělných práv následkem zahá
jení vyrovnacího (korJkursního) řízení má zároveň v zápětí zru~ení exe
kuce, nelze vyčísti ani z § 12 vyr. ř. ani z § 12 konk. ř., kter~zto uS,ta
novení mluví sice o vzniku oddělných práva o zastavení zpenežovaclho 
řízení nemluví však o zrušení samé exekuce. Řečené paragrafy stanoví 
naopak, že zaniklá zástavní práva zase obživu jí, bylo-li vyrovnací řízení 

86' 
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zastaveno, pokud se týče, byl-li konkurs podle § 166 konk. ř. zrušen 
obživ~1Utí tO"by, však ,nebyl~ mož~é, kdr.byexekuce byla již zrušena: 
~em~-h tudlZ Z~TI!~ zastav~lch 'prav v zapěti zrušení exekuce, nemůže 
byh zalobcl, zabr~neno:. d0n:.a~atl se vylučovací žalobou toho, by exekuce 
co do vylucovanych predmetů byla ~rohlášena za nepřípustnou, a dů, 
sledkem. to.ho by pak exekuce byla zrusena, neboť jen tím je mu zjednána 
naprosta llstota, že v exekuci neb'Ude již pokračováno (rozh.čís. 10.002, 
2470 sb. n. s.). 

~eod,ův?dněna jest i d~lší n~mi~ka, že nem,ělo býti žalobě vyhověno, 
ponevadz zalobce neprokazal, ze lest vhstmkem vylučovaných vecí. 
» PTávem, nedopouštěiícín: ~ý~on exekuce« podle § 37 ex. ř. není jen 
p'ravo vlast,mcke; I ?bhgac~1 narok na yy~ání vě,cí, )ež dlužník, nejsa je
.jIch vl~stm~e;n, 1113' ve sve mocI len lmenem trel! osoby, opravňuje ji 
k vylucovacl z,alobe, (VIZ. Neu?,an.n, Komentář k ex. ř. 1928, § 37, str. 
18~); O ,takovýto narok I de vsak I v souzeném případě neboť žaloba se 
OPlf~ nelen o p;ávo vla,stnic~é, ,n~b:ž, i o obligační ná~ok žalobce proti 
B;OVI, by mu vrahl vylucovane vecl, lez mu byly žalobcem jen propachto
vany a na nichž tedy vlastnického práva nenabyl. 

. Pokud jde o vylučovaný dobytek, zastává dovolatel názor že tu ne
jde o ~mlouvu pachtov~í, nýbrž že jde vpravdě o zápůjčku, jíŽ se B. stal 
v~astm~em ,d~bytka; .nazoru ,tomu nelze však při svědčiti. Podle svědec
kych;rypovedl ~arohny J:o:,e, a Idy B-ové, na něž se soud prvé stolice 
'odvolava, bera Je takto zrelme za základ svého rozhodnutí předal ža
lo~ce,B-ovi a je~o n;anželce v zimě 1919/20 část usedlosti s'inventářem, 
zel~,en,a ,I s ~eskery~ ,dobJikem k úplně samostatnému obhospodaření 
'a uZlva,~1 z~ uplatu, lez mela býti určena rok co rok vždy podle výnosů 
hospod~!·stvl. By~~ dále zjištěno, že při odevzdání dobytka byly větší 
kusy va~eny, menSI kusy pak odhadnuty a že smluvníci ujednali že B. 
po skoncem. p~cht~vní smlo~vy vrátí žalobci stejnou váhu dospělého do
h~tk~. a steJny poce! drobneho dobytka. Úmluva tato vykaZUje veškeré 
n::lezl.tos!1 pachtovnJ s;nlouv~, neb?!'~Yl tu způ,sobi!ý pachtovní před
met, lenz byl B-OVI, pren~chan k. ~celum odpovldajlcím plně podstatě 
pach!u, a,byla ,sledna~a 1 uplata,l~z nébyla sice číselně určena, ale byla 
aspon urclt~lna. ~.esel~e na tom, z,e nebyla umluvena určitá pachtovní 
doba, ~ebot 1 r:alemm (~a~htovm)smlouva, sjednaná na neurčitou 
dobu, ~est ~latna,. nezavdava-h. obs~~ sI?lou~y důvod. k pochybnosti 
o to:n, ze nejde am o výprosu am o znzem sluzebnosti. Umluvou o pře
danem dobytku, ~epo~by~a .smlouva povahy smlouvy pachtovní, jak se 
dovolate1 do mm va, nybrz Jde J~ o zvláštní druh pachtovní smlouvy, 
o. tak zvanou smlouvu o zelezny dobytek (contractus socidae Eisern
vlehvertr~~), j~žse, p~cházejí~ ze stř~dověku, udržela až do ~ynějších 
dob a muze býti ~~at~e sl,ednana, byt I v platném právu není zvlášl' 
upravena. Hosp?dar~~ym ,učelem této smlouvy, jíž se, jak se v podstatě 
~tal0 I v ,:~uzenem pnpa~e, propachtuje určitý počet dobytka proti tomu, 
ze .p,achtyr po skoncem pachtovního poměru vrátí propachtovateli 
steIny, pocet, a !o doby!ek téže váhy a téže jakosti, - jest, by propach
tovane mnozslvl dobytcat zuslalo podle počtu a jakosti neztenčené, ne-
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,bot' jest v zal mu propachtovatele nejen, by mu propachtovaný dobytek 
po skončení pachtovního poměru byl, v~ácen nezlenčeně a úplně, nv?rž 
zejména také by dobytek ani za trvam pachtu nedoznal podstatneho 
ztenčení, pon'ěvadž nezmenšený stav dobytka, nutného pro řádné zdě
lávání a dostatečné hnojení půdy, zaručuje i udržování její výnosnosti. 
Pachtýř může si tedy sice podle smlouvy pfivlastniti užitky dobytka, t. j. 
mláďata atd., může také - zejména je-li to z důvodů hospodářských 
nutné - prodati jednotlivé kusy, ale musí je nahraditi buď mláďaty 
anebo jinak získanými kusy. Po právní stránce má se věc tak, že před
mětem pachtu nejsou snad jednotlivé kusy, nýbrž dobytek jako úhrnek, 
jako hromadná věc, z čehož plyne jednak, že pachtýř ne~e ne?ezr:ečí 
nahodilé ztráty jednotlivého kusu a že jen za nahodilou ztratu veskereho 
dobytka neručí, jednak - a o to jde v souzeném přír,adě -:-' že,pro~ach: 
tovatel zůstává vlastníkem dobytka bez ohledu na pnpadne zmeny, llchz 
dozná al' Ft přirozeným úbytkem neb odprodejem, pokud se týče přiro
zeným přírůstkem neb nákupem jednotlivých kusů. Dovolatel jest pa 
omylu, míně, že se žalobce nemohl státi vlas!níkem r:ově, koupe~ych 
kusů proto že mu nebyly ve smyslu §§ 426 az 428 obc. zak. predany, 
nebol' pron'ajímatel nabývá vlastnictví na nově koupených kusech již na 
základě pachtovní smlouvy tím, že je nájemce zařadí do stáda, a není 
tedy potřebí by je propachtovateli ještě zvlášl' předával (srovnej Ehren
zweig II 1928, § 371 str. 460, Sedláček, Obligační právo II str. 100, 
Krasnopolski, Obligationenrecht 1910, str. 414, Arndts Paudekten § 312 
poznámka 2, Dernburg, Pandekten II, str. 308 poznámka 28). 

čís. 11171. 

. To, co bylo plněno proti zákazu § 47 vyr. řádu, lze v třileté lhůtě 
požadovati zpět jen žalobou nebo započítaci námitkou ve sporu. 

(Rozh. ze dne 20. listopadu 193/, Rv II 758/30.) 

Ve sporu o zaplacení kupní ceny za dOdávku ze dne 7. dubna 1926, 
zahájeném žalobou ze dne 5. dubna 1929, namítla žalovaná započtením 
vzájemnou pohledávku, ježto dne 5. března 1926 zaplatila žalobkyni 
kupní cenu, převyšující zažalovanou pohledávku, za dodávku z doby 
před 1. březnem 1926, kdy o jmění žalované bylo zahájeno vyrovnací 
řízení, požadujíc takto zpět nedovolenou výhodu poskytnutou žalobkyni 
(§ 47 vyr. řádu). O ba. niž š í s o u d y uznavše vzájemnou pohle
dávku žalované za pravou, zamítly žalobu. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by dále o ní jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Ano nebylo brojeno proti zjištění prvního soudu, že zb(}ží ze zásilky 
ze J6. února 1926, dodané před zahájením vyrovnání (1. března 1926), 
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bylo placeno dne 5. března 1926, tedy po zahájení vyrovnacího řízení, 
uznal správně odvolací soud, že šlo o neplatnou výhodu podle § 47 vyr. 
řádu čís. 337/1914. Je-li tomu tak, mohlo důsledně to, co bylo dáno, 
býti požadováno do tří let zpět (§ 47 vyr. ř.). Jest jen otázkou, zda 
lze přisvědčiti názoru žalované, že sta610 k uplatnění nároku na vrácení 
plnění, projevila-li v dopisu ze dne 14. března 1927, že požaduje zpět 
nepřípustnou zvláštní výhodu a že si ji zároveň započítává na úhradu 
dodávky ze dne 7. dubna 1926, či názoru žalobkyně, že to nestačilo, 
lina nebyla podána žaloba o vrácení. Nižší soudy míní, že stačilo, dala-li 
žalovaná - a jest přisvědčiti, že dopis ze dne 14. března 1927 byl za
slán v propadné lhůtě § 47 vyr. ř., - najevo vůli přeplatek si započísti. 
Ale s tímto názorem nelze souhlasiti. To, co bylo dáno, bylo dáno proti 
vůli zákona (§ 46 odst. (2) a § 47 vyr. ř.), tudíž dáno neplatně jako 
nedluh (§§ 1431 a 1432 obč. zák.), vzniklý z jednání zákonem zakáza
ného (§ 879 prvý odstavec obč. zák. a řečené předpisy vyrovnacího 
řádu), a, kdyby nebylo zvláštních předpisů vyrovnacího řádu, musilo 
by se již z § 1432 obč. zák., mluvícího výslovně o žalobě, souditi, že 
se uplatňování práva na zpětné požadování nepřípustné výhody musí 
státi žalobou. Než i vyrovnací řád, ačkoliv mluví v § 47 jen o tom, že, 
co bylo plněno z neplatné úmluvy nebo ze závazku převzatého k zastření 
takové úmluvy, může býti »požadováno zpěl«, přece má zajisté na mysli 
požadování za účasti autoritativní pomoci státní, pomoci, jež by po 
případě zvítězivšímu dlužníku zajistila možnost zpětného vymožení vy
dobytého nároku na podkladě exekučního titulu; má tedy na mysli žalobu 
nebo započítací námitku za sporu. Že tomu ta'k, vyplývá i z ustanovení 
§ 59 vyr. ř., jenž, mluvě o příslušnosti pro žaloby podle vyrovnacího 
řádu, uvádí výslovně též § 47, tedy zase mluví výslovně o žalobě. To
hoto názoru je i nauka (komentáře ke konkursnímu, vyrovnacímu a od
půrčímu řádu, a to: Bartsch, ll. vydání 1927, str. 968, a Lehmann, 1916; 
ll. svazek, str. 156). I když tedy nelze souhlasiti s dalším tvrzením 
dovolatelky, že to, co bylo dáno, nemohlo by býti jako naturální obli' 
gace požadováno zpět, a i když netřeba přihlížeti k ostatním vývodům 
dovolatelky, jest s ní přece souhlasiti v tom, že se uplatňování mělo 
státi žalobou nebo započítací námitkou ve sporu. To by se ovšem bylo 
muselo státi v tříleté lhůtě § 47 vyf. ř., počínající dnem zaplacení 
5. března 1926 a končící dnem 5. března 1929. Proto, ana námitka byla 
učiněna v. nynějším sporu, zahájeném žalobou ze dne 5. dubna 1929, 
stalo se tak po uplynutí tříletépropadné lhůty, tedy pozdě. Důsledkem 
toho, když dále nižší soudy zjistily, že zažalovaná pohledávka pochází 
z d9dávky vyrovnáním nedotčené ze dne 7. dubna 1926, bylo by vy
hoveh žalobě. Ale soud dovolací nemůže tak učiniti nemaje k tomu 
pevného podkladu. ' 

čís. 11172. 

Bezvýhradné postoupení nemovitosti mezi manželi není smlouvou 
svatební, nýbrž smlouvou trbovou. 

K platnosti trhové smlouvy mezi manželi jest třeba, by do notářského 
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spisu byla kromě předmětu koupě pojata i pravá cena, na uíž se smluvní 
strany dohodly. . v 

Při neplatnosti úplatné smlo~v~ ne~zn~ká ~t:an~! je~ již plmla, za!o: 
vatelný nárok na vzájemné pInem, nybrz muze zadati pro nesplnem 
smlouvy druhou stranou své plnění zpět. 

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1931, Rv II 774/30.) 

.Žalobce postoupil smlouvou ze dne 5. listopadu 1927 nvemovit~sti 
žalované. již si vzal před tím, dne 18. květ~a 1926; za manzelku. ~a
lobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce m zalovane, by .bylo, ~znano 
právem, že postupní smlouva ze dne 5. listopadu 1927, ja~~~ I,vkl::d 
vlastnictví na základě této smlouvy pro žalovanou jsou bezu~mne ~ ze 
žalovaná jest povinna dáti svolení k výmazu tohoto vlas!mckeho prava. 
Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e ~znal podle, ~aloby, o d v o: 
1 a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Zalobce tvrdl, ze se po s~atbe 
se žalovanou manželkou domluvili, že mu manželka za postoupene ne
movitostí vyplatí 40.000 Kč. Toto ujednání bylo sice pOjato I ?O mfo~
mace u notáře' do smlouvy však nepřišlo na naléhání otce zal~vane, 
když se žalov~ná zavázala těch 40.000 Kč vyplatiti žalobci nejdele ~o 
čtrnácti dnů. Když pak žalobce naléhal na vypl~cení, odka~ova.la ~ 
žalovaná, že mu peníze d~, až bu~e míti postoupene nem?v~to~h ~m hovn~ 
připsány. Závazek svůj zal ovana. nesplmla. Žalobce mim, ze zalovana 
jen nředstírala že mu 40.000 Kč vyplatí, by tak žalobce uvedla v omyl) 
a na základě tohoto omylu domáhá se žalobce neplatnos~1 postupn~ 
smlouvy. To činí však neprávem, neboť na z:'ťkl3'dě vlastm!:0v tvrzen] 
žalobce nelze míti za to, že šlo na straně žalobcove o omyl, jeJ,z .zalov:,na 
u něho vyvolala, pokud se týče nelze míti za ,to, že ~alo~a,:a, Jen pred
stírala že žalobci 40.000 Kč zaplatí, by ho hmto predshra~lm v ?myl 
uvedl;. Neboť jestliže se - jak tvrdí žalobr; -. žal~van~ zavazala 
za pos1oupené nemovitosti zaplatití 40.000 Kc a jesthze zavazek ten 
nesplnÚa a splniti nemíní, nelze proto říci, že tímto. ie~,:ánív~ vyvol~la 
u žalobce omyl, nýbrž jest jen za to míti, že ža~obcI !?;!slusI prot~ za
lované z řečeného závazku pohledávka 40.000 Ke, ° JeJI} zaplac~m Jest 
žalobci volno kdykoliv žalovati žalovanou. ~ylo vby ovsem ,na z~lobvC1, 
b' své tvrzení o závazku žalované dokázal, pkoz I by dokazal, zev z~: 
IJvaná mu na pohledávku jím tvrzenou dosud mc m;zaplahlava ze j; 
odstup ní cenu nedaroval, jak jest uveden? '! odstupm s~louve, ne~,o. 
žalovaná tvrdí, že se k placení 40.000 Kc zalo~cl v~~;avazal~. ~d~I1-~1 
'e žalobci tyto důkazy nebude lze na jich základe pnJIÍ1 ku presVedCe!l1, 
Že žalobce nebyl by ~dstupní smlo~vu v splnil,. ~d~by nebyl ubezpe~e~ 
vzájemným plněním žalované, nebo! neslo 5> p!nem : ruky ~o ryky, Ja 
jest patrno ze žalobcova přednesu, podle nehoz mu zalovana shbl~a vy-

I n 40 000 Kč až bude míti odstoupené nemovltosh knlhovne pn
l~s~~~. N~lze tudíŽ z ničeho vyvoditi, žť; žalovaná ~.lVed!a ž~lobce '! omyL 1 když mu slíbila, jak žalobce dále tvrdl, zap)acem do st;-nach dnu, nelze 
z toho vyvoditi, že tento závazek učinila v umyslu upnh potom zalobcl 

\1 



IJ68 
- čís, 11172-

Háj~emné plnění. Jestliže otec žalované Tomáš B, svým projevem způ
sobil u žalobce, že povinnost žalované k zaplacení 40,000 Kč žalobci 
nebyla pojata do. odstupuí smlouvy, nelze proto říci, že svým projevem 
uvedl žalobce v omyl, au žalobce sám udal, že závazek žalované byl 
z odstup ní smlouvy vynechán k vůli uspoření kolků, takže trvá vedle 
odstupní smlouvy vyhotovené v~ formě notářského spisu jako ústní 
smlouva, Než, i kdyby šlo o omyl vyvolaný B-em, nebyl by to omyl 
vyvolaný žalovanou a bylo by třeba dokazovati, že B, jednal z příkazu 
nebo v zastoupení žalované, Poněvadž podle vlastního žalobcova před
nesu nejde o omyl, nýbrž o pohledávku, již prý žalobce má za žalo
vanou, bylo zamítnouti žalobu o neplatnost odstupní smlouvy a o 'ne
platnost knihovních zápisů podle ní provedených, 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu, by znovu rozhodl. 

DůvOdy: 

Právem napadá dovolatel jako právně mylný názor odvolacího 
soudu, že žalobce má za žalovanou z tvrzené jím ústní smlouvy pohle
dávku 40,000 Kč, již může kdykoliv zažalovati. Odvolací soud přehlédl, 
že pohledávka ta jest. protihodnotou, již měl žalobce obdržeti za to, že 
postoupil žalované polovinu své usedlosti a že, an se postup stal v době, 
kdy strany byly manželi, bylo ke vzniku a žalovatelnosti pohledávky 
nezbytně třeba, by byla osvědčena notářským spisem. Podle žalobcova 
tvrzení ujednaly strany, že dovolatel postoupí žalované, své manželce, 
polovici usedlosti pod podmínkou, že mu vyplatí do čtrnácti dnů hotově 
40,000 Kč, že však tento závazek žalované do notářského spisu o po.
stupu pojat nebyl. Postupní smlouva, o niž jde, není sice smlouvou sva
tební, nemajíc za předmět úpravtt majetkoprávních poměrů manželů za 
trvání manželství nebo hmotné opatření manžela pro případ smrti, nýbrž 
bezvýhradné postoupení nemovitosti na vždy (srovnej judikát čís. 166 
a čís, 1618,.9547, 10.422 sb. n, s,), nýbrž jest smlouvou trhovou, Trhová 
smlouva jest uzavřena, jakmile se strany shodnou o předmětu a o ceně 
(§ 1053 ooc. zák,). K platnosti trhové smlouvy mezi manželi se vyžaduje 
podle § 1 písm, b) zákona ze dne 25_ červenCe 1871, čÍs, 76 ř, zák., by 
byla sepsána notářským spisem, Podle těchto zákonných ustanovení 
jest k platnosti trhové smlouvy mezi manželi zapotřebí, by do notář
ského spisu byla kromě předmětu koupě pojata i pravá cena, na níž oe 
smluvní strany dobodly (§§ 1054 a 861 obč, zák.) , Nebyla-Ii tudíž do 
postupní smlouvy ze dne 5, listopadu 1927 pojata pravá a smluvená 
úplata, již žaiobce měl za polovinu postoupené usedlosti obdržeti, jest 
smlouva ta neplatná, Do postupní smlouvy bylo pojato prohlášení, že 
žalobce, pokud trhová cena 50,000 Kč není vyčerpána hodnotou vý_ 
měnkil, usedlost zatěžujícího a podíly, které žalovaná měla zaplatiti 
Irem dětem žalobcovým z prvního manželství, jí zbvtek kupní ceny aa
mje, Toto "darování« jevilo se se stanoviska žalobcova, že ve skuteč
nosti měl obdržeti do čtrnácti dnti 40,000 Kč, jednáním na oko, které 
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, dl § 916 bč zák totiž tak že žalobce mH 

~d~ btskt~~io~g~rrii~ la~~~iP1s~~t~:;y~a ~~~.~uFe~~OUtri;~t~~ d~~1~~p~} 
os a !, '. ta 1 tna jak vyse uve eno. fl 

~~~~:ť;;;'sft~~~~!:yot~pl~~~és~~~~~fká s~::, jeŽ liž. ~Inil~~::~o~~~~t 
nárok na I;rotip!n~ní, .nýbrž může ž~dati F~r~á~~~f ťe~m ~::' tom, . zda jest 
stranou sve pinem zpel. R?zhodnut~ spo, 000 J b 1 u'ednán jako 
správné zjiště'}í ,s0!ldu I;rve stohce, zí pemz -;;;' vitosti jiI žl10bce žalo
vzájemné pInem, Jako uplata za ,po.?VlC! ne o, _' ~avda že žalovaná 
vané postoupil. Napro? tf~u pe~~ezŽe n~pi:; ~eo~~a~e do 'čtrnácti dní, 
uvedla žalobce "- omy , s I !1" , l~tu si nedal písemně potvrditi ve 
a pohnuvs! ho hm k tomu, y up . ,-vI" rv'ho soudu 
smlouvě, Odvolací soud se však zabýV~1 Jen }J!~ ~~~I ~ša~ jeho zjii 
ž.e ~alobce byl, ž~lo.van~t; ~e~eg O~O~ , j~~~r~~ l~ta za odstoupené ne
ten\~e ;y~o~~~ n~~ol~~~m~ ne'dostává' se pro~o ~ktltkového podkllad;t 
mov! os . • ' 'Bude tedy zapotreb! aby soud odvo aCI, ro hodnutí ve vecI same, . " d 
~~~ház~je ze shora vylíčeného právního názoru ddov,olaClho ď~u u, v me
zÍCh od;olacích návrhů přezkoumal znovu na pa eny rozsu e , 

čís, 111730 

.Jako 5lb~ěnění mtl,že. ~ýti ~~s~~~i ~:t~~, ~~~~lc:~~~~J~k!t~~~ 
m,aJe.tkt

a ~h~ědi~aJ~~z~!a~elt lze se domáhati náhrady v p,:ně~!ch, 
vyme~, u: adl 1, r byl ,mměnek zřízen, do pozůstalostI zrlZO-nepatn-II use os na n z OJ 000 

vatele, ana byla již dříve zcizena. 

(Rozh, ze dne 20, listopadu 1931, Rv II 82/31.) 

V notářském spise obvěni! J os<;f ~, žal~bkyni, :v~\ manže!~~dl~~~ 

příp;g Z:10~,:tiírr:ev::1~~I~d~'~~~~k~Jr~:e~ě~ič~~e~p,~ r!ef~ B-o;~ 
cp'. .. , • k' .. k' h d' v k v penězích o b a n I z s I S o U y za 
~m;'s~~W~jíc~r~/~říze~ ~ýměnku žalob~ni v notářském spise odkaz, 
jenž byl napotomnízávětí Josefa B-a odvolan, ,. • 

N ' Y š š í s o tl d zrušil rozsudky obou nižších soudů ~ vrahl v~~ 
, e J v d by o ní dále J' edna 1 a ii znovu rozhodl. V otazce, o mz prvemu sou u, ' , 

tu jde,. uvedl v 

důvodech: 

,. 'h . • J sef B za poskytnutí vě1 a. Ze slov ustanovení notarske o SpISl~, ~e o d l's"ho ustanovení že 
vv • • I bk . právy tam uvedenyml a z a I , 

obvenuJe za o .. ynl , .• ku J'sou tímto obvěněním, že se IÍmto 
právo hospodanh apravo vymen . 1 ' 1" nade vši 
( ..... lobkyní} přijímají II JSou neodvolate na, ,;y!, yva , . d 
p~~~~h~o~:' že jde o práva smluvená, nikoliv, jak mim odvolact sou, 
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o p'~u.h~ odyolatelný. odkaz. Nemůže býti rozhodující že bl·' d' 
zaJlstem prava vymenkll podle § 1245 obč. zák. Př' 'b • n.e ~ o ,z.a a?~ 
poskytnut lleJen kapitál nýbrž jakž I ne d I o venem muze bylI 
jabkákoliv majetk~vá. výhoda, tedy zej!éXa i ~os~;\~~~n~ Jl;~ °rč .• 7~kh" 
o vykle obsah vymenku. Nelze však schv~lif . . . e., vonclc 
pryéh?, že žalobkyně nemá nárak na dávky I pae~ě pr!,vn~ ~fzor soudu 

b~e.la zalkobkyně právo na výměnek na usedlosti čís z~~ ToOt e. smlo~~y 
ýtl pos ytnuto zej' b t . . o JI nemuze 

nýbrž byla zci;ena TI;n~ří~~ p;o:na ~sedlost nepatří do pozůstalosti, 
. o ma pravo na nahradu v penězích. 

čís, 11174, 

nosir~;i exe~uci ~a zákla~ě platebního rozkazu berního úřadu lze okol-

u lÍř~du, ~:ě~~ža ~~~:e~::~:č~l~~~apI~el~a, upl~t.?iti Jen námitkami 
du, Na tom nemění nic že dlužník, cl n~. o tv. op?su;ni zalobou u sou
zrušení exekuce podle § 40 ex ř b~f pa~st z /~?z duvodu již návrh na 
na pořad práva, neb ta -Ii v t~~to ravop a . ym usne.~ením odkázán 
řadu práva Přetřásán~ a řešena, usnesem otazka nepnpustnosti po-

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1931, R I 295/31.) 

- čís. 11174-
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žovatele, jímž dovozuje, opíraje se o jiná rozhodnutí nejv. soudu (viz 
čís. 4022 sb. n. s.), že odporuje spravedlnosti, by o tom, zda jest exe
kuce přípustná následkem zaplacení, rozhodoval správní úřad, od něhož 
vyšel exekuční titul, a že by takto exekut byl úplně mimo zákon, úplně 
bez práva, neboť nemohl by svůj oposiční nárok podle § 35 ex. ř. ve 
skutečnosti uplatniti. Soud rekursní zastává názor, že námitky ve smyslu 
§ 35 ex. ř., které bylo hy dlužníku uplatniti proti exekučnímu titulu 
podle § I čís. 10, 12---14 ex. ř. u úřadu, od' něhož exekučnt titul vyšel, 
jest rozlišovati na t<tkové, jež vyvěrají ze samého rozhodování přísluš
ného úřadu, námitky, jimiž se uplatňuje na př., že ve věci bylo vydáno 
jiné rozhodnutí, jímž rozhodnutí, tvořící exekuční titul, bylo zrušeno, 
změněno nebo vůbec že nastala změna vymáhaného nároku rozhodnutím 
úřadu po vzniku exekučního titulu, jde-Ii o obor rozhodování úřadu, 
od nehož vyšel exekuční titul. Od těchto námitek, spočívajících na řízení 
správním, rozlišovati jest však námitky rázu soukromoprávního, jež ne
souvisejí s vlastním rozhodováním správního úřadu. Tím míněny jsou 
námitky za exekučního řízení, v němž úřad vedoucí exekuci pro dávky 
veřejné zastupuje erár, stává se tudíž stranou sporu, činí jménem eráru 
k soudu návrhy, prohlášení, vyjádření atd. Tvrdí-Ii exekut, že veřejno
právní pohledávku zapravil ve smyslu prohlášení úřadu vedoucího exe
kuci, jehož Se mu jako exekutu dostalo, a vede o tom důkazy, nemůže 
o sporné skutečnosti, an úřad vedoucí exekuci placení popírá, rozhodo
vati úřad zastupující v exekuci erár, poněvadž právně zastupuje stranu 
v exekuci před soudem, nýbrž v tomto případě přesunuje se rozhodnutí 
ve smyslu § 40 ex. ř. na pořad práva soukromého - neboť j de prostě 
o zjištění sporných skutečností, zdali nárok exekucí vymáhaný jest za
placen čili nic, což nemá s rozhodováním pořadem správním žádnou 
souvislost. Kdyby byl dlužník s to ve smyslu § 40 ex. ř. prokázati se 
ihned listinou nevzbuzující pochybnosti, že vymáhající věřilel byl uspo
kojen nebo že vydal prohlášení o úhradě, byl by soud exekuční sám 
oprávněn exekuci zrušiti i bez výslechu vymáhajícího věřitele. Již z toho 
jest patrno, že rozhodnutí o tom, zda jest vymáhaná pohledávka zapra
vena čili nic, ponechává zákon exekučnímu soudu, nikoli úřadu, ocl 
něhož exekuční titul vyšel. Je-li pak rozhodnutí závislé na tom, by v tom 
směru sporné skutečnosti byly vy.šetfeny a zjištěny, jest příslušný k roz
hodnutí soud, u něhož povolení exekuce v první stolici bylo navrženo 
(§ 35 ex. ř.), bez újmy rekursu proti povolení exekuce, o kterémž re
kursu by rozhodoval ovšem zase soud (§ 35 druhý odstavec ex. ř.). 
Z těchto úvah vyplývá, že v souzeném případě jest přípustným pořad 
práva o tom, zda nastalo zaplacení vymáhané pohledávky čili nic. 

Ne jv y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Dítvody: 

Exekuce byla povolena na základě platebního rozkazu berního úřadu, 
tedy na základě exekučního titulu podle § 1 čís. 13 ex. ř. Zákon (§ 35 
druhý odstavec) ustanovuje, že námitky proti nároku, jenž se opírá 



1372 - čís. 11175-

o některý z exekučních titulů § I čís. 10 a 12 až 14 ; "' .. 
pOdány u úřadu, od něhož vyšel exekuční titul T t ex. Li< map bylI 
vyšel od finančního úřadu a pořad ráva'e . ;n o e~e UČll! lItul 
nic nemění okolnost, že dlužník byl ~rávopiat~Ý~ ne vylou,cen. ta t?m 
sou~u ze dne 4. června 1930. odkázán s námitkam' usne~endlm .oresmho 
ex. r.). Toto právoplatné odkázání b I na pora ~rava (§ 40 
odkázání na pořad správní jen kdyb ~ zrrzovalo a bramlo tudíž 
odstavec j. n. A však podmink ' t n'y u y y, podmín~y § 42 třetí 
pisu toho jest takové rozhodnJií ~áv:~~: j:~lf~J' ~e:! podle pře?-
vodu zmatečnosti vytčeném v prve'm d t . te . y, y. z uznalo o du-. • o savcI ] když tá ka .. pustnostl poradu práva byla přetřás' ;'. '. • • o z nepH-
si, jí rozhodnutí bylo vědomo. Než v s~~~e~é~sefť' c,:z predpokl~dá, by 
m~o soudu ze dne 4. června 1930 odká 1 p pade rozho~n1!lJ okres
por!:d práva prostě s odvoláním na § 40 za o. nar;utky d~uzmkovy. na 
tudlz také neřešilo otázku zda tomu nev d~x~ r.!d a e ~euvedomllo SI a 
tedy věc nenáleží na oř~d sr" a, I, z~ ] . e o vec správní, a zda 
n(~sti. s,oudní, pokud s~ týče s~r~~~~' ::~~!ldz J~kto o důvod~ příslu~
leze]lcI v tom, že věc správní odkázána n~z o, uvodu, zmatecnoslI, za
hodn~t(), llenÍ rozhodnutí to závazné ve smysi~r§d4i'~~Vt~' ~ylo .roz
a pravem tedy prvý soudce žalobu pr .. . re I o stavec J. n. 
odmítl. o nepflpustnost pořadu práva 

čis. 11175. 

Do usnesení soudu jímž zfUšil své na". . b 
náno o samostatném 6točném (obr . )nzem" y byl? odděleně jed
puslný. . annem prostředku, jest rekurs při-

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1931, R I 904/31.) 

Usnesením ze dne 8 června 1931 zruš'! 
své dřívější usnesení jÚnž při roku dn ITl, S o ~ d p r v é s tol i ce 
na otázku tvrzené nicotnosti smlouvy·e R 'kunora ?30 obmezil jednání 
usnesení zrušil. . eur s n I s o u d napadené 

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

Důvody: 

Dovolací rekurs se domáhá toho b k ' 
aby rekurs žalobkyně proti usnese~í y :e'hursm ~snesení bylo zrušeno 
nepřípustný. Má jej za nepřípustný p~otVS o SOUdU ?yl odmí~ut j;;ko 
s~ud~ !,epatří prý k rozhodnutím p~dle p~~h~a~~st:~eusnesem pl)'eho 
nybr~ Jest usnesením vztahujícím oe I" , . . , § ! 92 c. r. s., 
druhy odstavec S' 192 c. ř. s. a net~ů;e nzem s?or~, l,ez ma ~a. mysli 
deno 0iJr~vným prostředkem'. Názor· te~O~le tehoz, pledplsu bXtl napa-
soudu, jez rekursní soud zrušil jest J~.mYlny. '!snesem prveho 
odstavce § 192 c ř s neb t' .', v iJ:av · e ~snesemm podle prvého 
by jednání nebo fí~e~i o n~o~~~li s:~~J~my. ~yrJuslldnděatlízení, kte~é vydal, 

o o. eno. Oddehtt led-
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nání lze totiž nejen, je-Ii předmětem sporu několik nároků (§ 188 c. 
ř. s.), nýbrž i tehdy, vyjde-li - jako v souzeném sporu - při odůvod
ňování nebo popírání téhož nároku najevo několik samostatných spor
ných článků neb užije-li se vzhledem k témuž nároku několika samostat
ných útočných neb obranných prostředků (§ 189 c. ř. s.). Takovým sa
mostatným útočným prostředkem bylo v souzeném sporu tvrzení žalob
kyně o nicotnosti smlouvy ze dne 26. srpna 1921. První soud usnesením 
ze dne 17. února 1930 oddělil jednáni o tomto tvrzenJ jako o samostat
ném předmětu dalšího řízení od celkového ostatního Hrení a zrušil toto 
oddělení zase usnesením ze dne 8. ,června 1931. šlo proto zřejmě ·0 zru
šovací usnesení podle prvého odstavce § 192. Proti němu jest rekurs do
volen, protože usnesení podle toholo ustanovení nejsou jmenována v dru
hém odstavci téhož §, obsahujícím zákaz opravných prostředků. Re
kursní soud neměl příčiny, by z tohoto důvodu napadené usnesení prvého 
soudu nepodrobil věcnému vyNzení. K vývodům, jimiž se dovolací re
kurs snaží dolíčiti nesprávnost jeho věcného vyřízení, nelze přihlížeti, 
protože neodpovídají konečnému jeho návrhu na zrušení napadeného re
kursního usnesen.í a na .odmílnutí rekursu jím vyřízeného. 

čís. 11,176, 

Lze vésti podle předpisů o exekuci na movitosti exekuci na pomník 
(náhrobeH!), jenž může býti bez porušeni hrobu odstraněn a jenž nebyl 
určen vlastnikem hřbitova za trvalépřislušensM hrobu. Vyloučena jest 
však takováto exekuce na 'hn!)bku samu, tvořící o sobě hrob. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1931, R I 930/31.) 

K vydobytí úplaty za dodaný náhrobek navrhl vymáhající věřitel po
volení exekuce zabavením, uschováním a prodejem náhrobku z černé 
žuly se dvěma svítilnami, dále hrobky ,a náhrobního kamene a orámo
vání hrobky na hřbitově v L. S o udp r V é s tol i ce exekuci povolil, 
rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. O ů vod y: Prvý soud, 
povoluje exekuci, měl za to, že věci uvedené v exekučním návl1ha oa n" 
hřbitově v L.se nalézajkí jsou mOVitými věcmi hmotnými ve smyslu 
§ 249 ex. ř., na nichž lze nabýtiexekučniho zástavního práva. Rekursn1 
soudnesdHí ·tento názor prvého soudu. Hrobka s 'pomnrkem oa s ,ooru
·bou jež byla zNllena na hřbitově k pohřbení a uctění mrtvý.ch, stává se 
spojením se hrmtovem, 'majíc podle vůle zřizovatele tam stále zůstati, 
věcí nemovitou Ve smyslu § 297 obl'. zák., stává se příslušenstvím hřbi
tova a proto nelze na ni vésti exeknci ve smyslu § 249 ex. ř. Avšak ne
hledíc ani k této její vlastnosti, jde o věc extra 'commercium, kterou, do
kud slouží svému účelu, uctění mrtvých, nelze čítati ke statkům podléha
iícím volnému nakládání exekuta a nemůže býti předmětem zástavního 
práva. Bylo by i proti dobrým mravům a byly by porušeny právní city 
občanstva, kdyby hrobl(y a pomníky mohly býti exekucí ze hřbitova od
straněny. 
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N .e i v y š š í s o u d obnovil usnesení prvého d ' . ~ud JIm byla povolena exekuce na náhr b k s~u u aysa~ l."n, po-
2Uly se dvěma svítilnami' jinak dovolact e (kPommk) z cerne svédské , mu re ursu nevyhověl. 

O ů vod y: 

Napadenému usnesení nelze ,. vď"f' , se hrobka s obrubou i s om'k pnsv,e, CI:, ze ~a v~e~h okolností stává 
nemovitou, po případě v~cí ~loe~eK~ISlusen~tvlI? hrbJtova a tudíž věcí 
commercium) a odňatou dis osici ~ ~ pravmho obchodu (res extra 
hrobku o sobě tvořící hrob 1e' . tluzmka. J.e~t rozlIšovati především 
movi!osti) a pro tuto svou pnv~h~\s~eeorhY~l}:' ~oučástí, hřbitnva (ne
na vecI movité. Exekuční návrh nedol"iJ :dP:'lcme vyloucena z exekuce 
potřebnými pm soud exekuci povoluj' I~ u aJ1 podle § 54 čís. 3 ex. ř. ~ím náhrobního kamene a orám .IC.I a pro exekuční soud, že odebrá~ 
la~o součást hřbitova. Bylo proto j:ham h~o~kJ; n~bude porušen i hrob, 
mJtnouti. Jinak jest tomu . k .0 exe ucm navrh v tomto směru za
hrobek) z černé švédské iufo s ud j~st exe~uce vedena na pomník (ná
por~šení hrobu odstraněn a ~te~ý d;=~~ř~vltllnkm:, který může býti bez 
ex. r. z exekuce vyloučen' . blan: vecem v §§ 250 a 251 
ního hl"bitova, určen za ~~~~n~H~I~le~;~~~n~ke~ hl(a§vní9věci, t. j. obec
P?dle doslovu zájemního protokolu star st I ro u 2 4 obč. zák.) a 
hrbltovní s výkonem exekučního . . o a. ob~e L v zastoupení správy 
mník) za tohoto zjištěného stavu za~mu proj~VIl s0u.hla~. ,Náhrobek (po
povahy věci jsoucí předmětem V.CI l}epoz yl uml~tnemm na hřbitově 
zástavního ~e smyslu § 448 obč Pl.rl~;r? obchodu I. předmětem práva 
kursního. soudu že by se exeku~ za . . e ze souhlasIlI am s míněním re
mravům a ponišovala Távní cit na nahro,bek (p~mník) příčila dobrým 
dovoláv~ti věřitel, kter~ dodal J{u~~~k! te~~\ z~sad by ~e mohl spíše 
byl~ ~plrano právo z tohoto o ří a EIa 10 ': t;~ uver, kdyby mu 
dluzmkova dosíci uspokojení. ppp de jedme pnstupneho majetku 

čís. 11177. 

Slovem })podm/nka« nerozumí se ve ' 
v technickém slova smyslu nýbr v k v d . e~ 322 obeh. zák. výminka 
Kdy.ž ten, komu se nabídka' činí ;ros~ : :me~a d (mo.di!!kacel. smlouvy. 
n~bldka ~a zamítnutou. Ovšem' nevadí Plat

ez ť! atků Jl nepn jme, platí 
vyznamne, majícl spíše povahu řání n v nos 1 smlouvy dodatky bez
Pokud nešlo o nepodstatné úeh ~ vo ez P?,:,a~u podmínky smlouvy. 
propagačního článku v časopis!. y pn uzavlrant smlouvy o uveřejnění 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1931, Rv I 1172/30.) 

"' Žalující nakladatelská firma dom' hl' . 
uetu za uveřejněné články a obrazy v t a a s~ naO zalovan~~, zaplacení 
uznaly podle žaloby Nel' vy" . asodPls.". ba n I z s I S o u d y , s S I S o u zalobu zamítl. 
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Důvody: 

Dovolání, pokud jest opřeno o dovolací důvod nesprávného právního 
posouzení věci (§ 503 čís. 4 c.ř. s.),iest přiznati oprávněnost. Poně
vadž jde podle čl. 273 obch. zák. o obchod na straně žalující obchodní 
společnosti, platí podle čl. 277 obch. zák. předpisy obchodního práva 
pro obě smluvní stranY. platí tudíž též čl. 322 obch. zák. Podle čl. 322 
obch. zák. jest přijetí nabídky pod podmínkou nebo s obmezením, za
mítnutím nabídky, spojeným s novou nabídkotf. Slovem podmínka ne
rozumí se tu výminka v technickém slova smvslu, nýbrž každá změna 
(modifikace) smlouvy. Když ten, komu se nabídka činí (oblat), prostě 
a bez dodatků ji nepřijme, platí nabídka za zamítntltou. Ovšem nevadí 
platnosti smlouvy dodatky bezvýznamné, mající spíše povahu přání, než 
povahu podmínky smlouvy. Nabídkou ze dne 27. ledna 1929 navrhl ža
lovaný žalující straně, aby mu v obrazovém týdeníku S. vytiskla (pro
pagační, reklamní) článek s obrazy v rozměru jedné strany k vyčerpání 
podle vlastní volby žalovaného za cenu 3.000 Kč se závazkem, že dodá 
žalobkyni zavčas, týden před vyjitím dotyčného čísla, textový i obra
zový materiál. Kdyby se tak nestalo, měla míti žalobkyně právo, upra
viti textový i obrazový materiál volně podle svého uvážení. Lhůta k otiš
tění nebyla stanovena a nebylo o ní dle zjištění odvolacího soudu řeči; 
bylo však s agentem žalující finny ujednáno, že se objednávka týkala 
především článku o spořitelně v L., pro kterou žalovaný konal různé 
práce. Teprve, kdyby nedošlo k uveřejnění článku o spořitelně v L., měl 
býti uvel"ejněn propagační článek týkající se žalovaného u příležitodtÍ 
uveřejnění jiného článku podle volby žalovaného. Odvolací soud zjistil 
dále, že platnost ujednání se žalovaným byla závislá na podmínce, že 
žalující firma objednávku potvrdí. Bylo tedy ujednání s agentem K-em 
jen nabídkou žalovaného ke smlouvě o dílo, jak správně rozpoznal odvo
lací soud. žalující firma odpověděla, jak nesporno, na nabídku tu dopi
sem ze dne 30. ledna 1929, jímž potvrdila objednávkU slovy: "Otisk
neme v S. propagační obrazový článek o Vašem podniku v rozsahu jedné 
strany v redakční části listu. Otištění se stane současně s uveřejněním 
článkU o paláci K-ově, nejpozději do jednoho měsíce a zaplatíte za ně 
podle ujednání Kč. 3.000. Pro všecky eventuality jsou platné podmínky 
našeho objednávkového blanketu.« Zjevno, že se přijetí nabídky žalující 
firmou shoduje s nabídkou žalovaného až na větu "nejpozději do jed
noho měsíce« a "současně s uveřejněním článku o paláci K-ově«. Dor 
datky tyto nelze však považovati za nepodstatnou úchylku od nabídky, 
jak míní odvolací soud; 'vždyť, nebyla-li dobá uvel"ejnění výslovně umlu· 
vena, mělo se podle § 904 obč. zák. uveřejnění státi hned, bez zbyteč
ného odkladu, nejpozději současně s uveřejněním článku a obrazů o spo
řitelně v '_., kdežto podle dopisu z 30. ledna 1929 nenabídla žalobkyně 
uveřejnění ihned, nebo současně se článkem o spořitelně v L., nýbrž do 
jednoho měsíce, současně s uveřejněním jiného článku, článku o paláci 
K-ově, při čemž žalobkyně ani neuvedla, že dříve než do jednoho měsíce 
smlotlVl1 splniti nemohla. To nebyly bezvýznamné dodatky, bezvýznamné 
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úchylky, jak odvolací soud míní, nýbrž jsou to v . v". 
bí~ky za ji~ých modalit, než byly ty, za nichž bz~en\:. ]. ~:Iteh n~v 
mIz se mem, po případě zhoršuje právní ostav: ~ na ,Id~a cm,:,na, ]1-
do~atky, jež nejsou v 'Souhlase s nabídkoE a pl n~blzecov?, tsou, to 
coz tento také vytknu! v dopise ze 'd 4' s umys en; nablzecovym, 

• A_' v ne ,unora 1929 zdura n'! v v, 
u]eullano vycerpání inserce odle I ',' .'.' Z I, ze mel 
měsíční. Na tom nezměnil ni~ ani d vi~t~, dvolby, mkoli ve lhůtě jedno
že »pro všechny eventuality 'so ~ a ~ OpIS~ ze dn: 30. ledna 1929, 
vého 'blanketu«, neboť dodat~k ':e~~n:e tod~tn~y n~se~o obt~~!,ávko
vrub žalobkyně jež se tak ne·asně·le~. neJa~ny, coz Jest pnclstl n<l. 

žalovaného žal~jící firmou n~vzešl.;~!%~a, T I~~O potyrz~ním nabídky 
nuta nabídka žalovaného a současně u v. :,a o v Ilo, nybrz byla zamít
jež ,však již nebyla přijata žalovaným, j~l!:lnpal zalob~y~í ndabídka nová, 
4. unora 1929 v ně v "v . v , . yne z Je o OpISU ze dne 
Dodal-li žaJov~ný sl:: ,,~ls:bj:~n~~~~Zt ~ri]mo~ti,nabídky žalobkyně, 
vozovati, že objednávka byla'iž hotov' lm? Z!'l~U]I«, nelze z loho vy
slov ~alovaného, že nabídku ž110bkyně a, ~~~,rz .lest to jen z~ůrazI?-ěni 
netrva. Neuskutečnila-Ii se smlouva dn-?nJuna. ~ na p:,,:odm na?ldce 
vozovati právo vůbec a p,ra'vo n o '110, nemu,z, e z m zalobkyne vy-
v I b v, "a »sm uvenou« uplatu l"t V O h za o kyne pristoupiti na původní nabídku ' ., d' " zv as e. e ota 
d~e 8 .. února 1929 byla ro' evena o v! '.:YJa rena teprve v dopIse ze 
vecI mc změniti a jest pfo {ento sp potdene ;a nemohla na tomto stavu 
sb. n. s.). Neposoudil proto odvola~f s:~ vY':I?-amu (s~ov, v rozh. 7096 
str~ncea bylo proto změnou napadeného ~O~~:rd~d sJ'~avbne po právní 
amz bylo potřebí se obírati otázk . u ,za o u zamltnouh, 
mají vady podstatné čili nic. ou, zda vyhsknute obrazy a článek 

čís. 11178. 

Předpisu § 921 obč. zák. nelze použíti při obchodech. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1931,Rv I 1273/30.) 

Žalobce prodal žalovaným d ě t . v v , 
o náhradu škody, již prý žalob~e ~~ aěl Jez zřalov3I?-1 nepřevzali. ŽalDb~ 
s o udp r v é s tl' , . .Il vnep~ evzehm aut, p ro c es nl 

o I ce zamltl jezto zalobce ust . d 
vykonal volbu podle čl. 354 obch ' zák • v' '. ?~PIV ~' smlouvy, 
lovaných náhrady škody Od' I':; nemuze se JIZ domaha!i na ža~ 
lobce potud, že zamítl žaiobu je~ °pr~ ~~nt~k~~t~ VvY~?věl odvolání .ža
uvedl v d ů vod ec h: Odvolatel do u' ; o ,azce,o mz tu Jde, 
teprve žalobou, podle níž se rozhodl ~oz Le, v ze pra~o volby vykonal 
.škody z nesplnění smlouv . Ostatn v .' o~ecne pro naro~ na náhradu. 
~y Pdři vu.stoupení od smloJvy nebyl e u~;r~~~l;~a~~chJ'~šfvak., n~Ylučuí~, 

ra u skody, Občanský zákoník na ně' v 'I l' ,e naro na na-
novuje prý v § 921 že se ustou' ení JZ c'

l 
obch. za~. poukazuje, US'a~ 

hr~du škody ze zav'iněného neS:l~ěnf ;::; ou:,!, ~edotyh na:-oku na ná~ 
prava obchodního, ježto není mezi p;áve o ~asha da pry plat~ I pr?obor 

m ODe o nim a obcanskym ni~ 
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jakého rozdílu a nebylo prý ho ani před vydáním III. dílčí novely, bylo-Ii 
prodlení nebo zmaření plnění dlužníkem zaviněno. Ostatně prý nelze na 
žalobce v souzeném případě použíti předpisů práva obchodního, an se 
závazek žalovaných řídí podle § 921 obč. zák. K těmto vývodům jest 
uvésti: Prvý soud správně dovodil, že jest žalobce pokládati za kupce ve 
smyslu čl. 4 obch. zák., bez ohledu k tomu, zda jest protokolován čili 
nic, a že prodej automobilů, o nějž šlo, je na jeho straně obchodem. Pak 
jest však podle čl. 277 obch. zák. použíti předpisů IV. hlavy obchodního 
zákona ohledně ObOll smluvních stran. Jen kdyby obchodní zákon neměl 
nijakých ustanovení, bylo by lze použíti obchodních obyčejů neb usta
novení občanského práva (čl. 1 obch. zák.). Ocitli-Ii se žalovaní svým 
zaviněním v prodlení s přijetím zboží (obou aut), měl žalobce právo 
prodati zboží podle čl. 343 obch. zák. Pakliže se žalovaní ocitli svým za
Viněním v prodlení i se svým plněním, mohl žalobce vykonati některé 
z práv uvedených v čl. 354 obch. zák. Při obchodní koupi, o niž tu šlo, 
jsou oprávnění prodávajícího při prodlení kupitelově upravena v čl. 354 
obch. zák. způsobem vyčerpávajícím. Prodatel může se podle obchod
ního zákona domáhati náhrady škody místo plnění jen za podmínek čl. 
354 obch. zák. Může proto uplatňovati náhradu škody na místo plnění 
jen tím způsobem, že zboží prodá podle čl. 343 obch. zák. na účet,ku
pujícího a domáhá Se pak náhrady konkretní škody, jež vyplývá z vý, 
sledku vykonaného prodeje. Nárok na náhradu jinaké abstraktní škody 
obchodní zákon pro dateli nepropůjčuje. Zdá-li se prodateli postup ten 
(svépomocný prodej) příliš složitý nebo riskantní, má zvoliti jiné právo. 
Poněvadž obchodní zákon má tu zvláštní, přesné ustanovení, nelze tu 
(podpůrně) použíti předpisů práva občanského, § 921 obč. zák. v do
slovu třetí dílčí novely, jehož se žalobce dovolává. Z materiálií k této 
novele vyplývá, že otázka účinku prodlení byla při koupi upravena pro 
obor práva občanského vědomě jinak, než se stalo pro obor práva ob
chodního. Podotknouti jest, že čl. 354 obch. zák. nerozlišuje, o jakou 
náhradu škody jde, nýbrž mluví o náhradě škody z nesplnění vůbec. An 
žalobce jako prodatel uplatňuje proti žalovaným jako kupujícím nárok 
na náhradu škody, jež mu prý vzešla tím, že žalovaní neodebrali a ne
zaplatili koupená auta, ač se nezachoval podle čl. 354 obch. zák. a ne
provedl prodej ve smyslu čl. 343 obch. zák., měla býti žaloba již z to
hoto důvodu pro tentokráte zamítnuta; neboť provedení prodeje podle 
čl. 343 obeh. zák. jest materielně-právním předpokladem takového ná
roku náhradního, k jehož nedostatku je přihlížeti z úřadu. Teprve, kdyby 
žalobce prokázal tento nezbytný předpoklad uplatňovaného nároku, bylo 
by se zabývati námitkami žalovaných. Z toho, co uvedeno, vyplývá, že 
žaloba neměla býti zamítnuta z důvodu prvním soudem uvedeného, 
proto, že žalobce dopisem z 12. února 1929 od smlouvy ustoupil a tirn 
právo volby podle čl. 354 obch. zák. konsumoval, nýbrž, že žalobní žá
dání bylo zamítnouti pro tentokrát proto, že žalobce neprovedl svépo
mocný prodej podle čl. 343 obch. zák. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobce, mimo jiné z těchto 
"Civilni rozhodnutí XIII. 87 
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dllvodCt: 

Správně dovodi.l odvolací sou~!. že př~dpisy občanského zákona, jme
n?v!te, § 921 o]:>,, zak. ne~ahou pflJlh v uvahu. Platí to zejmÉna i o za
vmet;em neplnem, JY1~rne dovo!a~el pouka~uje k tomu, že by takto zmizel 
ro~dll mezI nesplnemm zavmenym neb umyslným a nezaviněným, což 
pry by vedlo k nesrovnalostem. Pro datel může hájiti své zájmy a může 
~e roz~odnoutl proto, by trval na plnění a na náhraděškodv má-li za to 
ze to lepe hoví jeho zájmům, než odstoupení od smlouvy. ., , 

čís. 11179. 

Dávka z majetku (zákon ze dne 8. dubua 1920, čís. 309 sb. z. a n.). 

Vyplatil-Ii peněžní ústav celý vklad í s částkou zadrženou na dávku 
z, maJ~!klt, po~tupniku dávkou povinného, a musel-Ii pak zaplatiti ber
mmu uradu davku z majetku do výše zadržené části vkladu nemůže se 
dO~áhati ~a dávkou povinném náhrady podle § 1042 obČ. zák. Lho
steJ,?o, p~oc. ne~bal peněžní ústav předpisů o zabavení části vkladu a 
proc proh mm Jednal. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1931, Rv I 1293/30.) 

_ Žalovaný převzal od manželů B-ových vkladní knížku znějící k I. 
breznu, ~ 919 na 15.46? K~ ,sl.ož~no~ jako kauci těmito manž~li za jednání 
opronaJen; hotelu u ,zaluJ151 zalozny a posta:lpil ji po skončení nájmu 
hotel~povem~ v\ast~lku !Oz. ~-0~1. Tomu!o zalo~na zaplatila celý peníz 
na kmz~e ulozeny, ac byla opravnena zadrzeÍ1 z neho 2.019 Kč ve smyslu' 
§ 62 zakona ze dn~ 8. dybna 1 ?20, .Čís; 309 sb. z. a n. na krytí nedo
platkl! davk~ z majetku zalovaneho, Jenz byl povinen zaplatiti peníz ten 
~e sveho majetku. Podle výměr~ berní správy bylo žalující záložně ulo
z~no, by onen vklad 2.0],9 ,Kč prevedla na berní úřad ke krytí nedoplatku 
d~vky z. ma!~t~u ,a ?; pnru~tku n~ mai~tku předepsané žalovanému. Pe
mz ten zal~Jlcl. zalozna take bert;lmu _ uradu zaplatila a domáhala se ža
~obou, o mz tu Jde, Jeho zaplacem na zalovaném. O b a niž š í s o u d Y 
z~lobu zamítly, odvo}ací soud z těchto důvodů: Odvolací 
duvod ~OZp?ru napadeneho rozsudku se spisy, jejž odvolatelka spatřuje 
~ tom, ze, du~o~~ rozsudku uvád~jí jako důvod žalobního nároku, o nějž 
zal~bkyne ?plra :,~Iobu,)e~ be~?~vodné obohacení, ač z doslovu odstavce 
y. zalo~y Jes! zrejmo, ze z~l~j;c~ strana především tvrdí, že učinila za 
zalovaneho naklad 2.019 Kc, jez zalovaný byl povinen sám zaplati'i a že 
teprve v druhé. řadě tvrdí, že o tuto částku byl žalovaný bezdů~odně 
ob,ohacen, J~st sIce oprávněn potud, že výtka odvolatelky odpovídá sku
tecnostI, n~z na rozhod;llItí sporu nemá tento poklesek vlivu, třebaže se 
s~ud prvm ~tolIce ,v duvodeclI rozsudku otázkou důvodnosti žalobního 
naroku po teto stran~e nez~byval. Podle náznru odvolacího soudu není 
vzhledem k souhlasnemu prednesu stran žaloba odůvodněna, pokud se 

_ čís. 11180- 1379' 

opírá o onen důvod. Jest siSe pmvda, že 1.'?dle ustanovení, § 1042 obě. 
zák. ten, kdo učiní za, druhe~o naklad, ,leJz tento P9dle ~akona by} ~y 
měl učiniti sám, má pravo pozadovatJ nahrad~. To vsak ~redpoklada, ze 
ten, kdo za druhého platil, nebyl k_ to~~ ,sam 1.'{)dle .zakon~ p,ov~nen. 
Byla-Ii v tomto připadě, jak ,sama z~I,ujlcl tvrdl, u~ozeno JI ,~~erem 
berní správy, aby ze vkladu prevedla castk~ ~.019 Kc na ?erm ur.ad ke 
kryti nedoplatku dávky z majetk.u a z P!lrustk~, na maJet~u V~~lavtl 
V-ovi (žalovanému), a platila-li zalohkyne t~to cast~u_ b~:l1mu 1:lr_adu, 
splnila tím jen svou zákonnou povmnost, ne~~t Jde prave o castku, JIZ dle 
vládního nařízení ze dne 26. srpna 1919, CIS. 488 sb. z. a n., byl~ yo" 
vinna ze vkladu zadržeti. Bylo její povinností částku tu, k ře~en~mtl uc~lu 
zadržeti a neučinila-li tak jednala na svůj vrub a nem opravnena po~a
dovati zaplacení částky té na žalovaném, jemuž vklad am nevyplatIla, 
nebol' v době vkladu ani vlastníkem vkladní knížky nebyl ~ am po~I,e 
zákona neměl již povinnost platiti nedoplatek dávky z maJetku, a pr:
růstku na majetku přímo, ana ?~r~í, správa, pouii:i1a _svého _~pr~vnem, 
davši si ji zaplatiti ze vkladu, s clmz zalovany mUSIl vzdy pOCltatI. 

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

Důvody: 

Jest sice přisvědčiti dovolatelce, že vlastním dlužníkem dá~~y byl 
a zůstal žalovaný podle §§ 7, 54 zákona ze dne 8. dubn,:! 19~0, ~IS. ~O~ 
sb. z. a n. a že v § 62 (4) téhož zákona bylo stanoveno Jen vecne ruce~1 
zadrženou částkou vkladů za dávku a že tedy žalobkyně, zaplatIvsl 
dávku za žalovaného platila jeho dluh, nikoli dluh vlastní. Nicméně však 
nelze jí přiznati nár~k podle § 1042 obč. zák., a to prot?, že dlu~ ~e: 
platila z prostředků vlastních, nýbr~,z prostředků žal?vaneho. Provadec\ 
nařízení ze dne 27. července 1920, C1S. 463 k cJtovanemu zaleonu stanOVl 
totiž k odst. (4) § 62, o který tu běží, že právní jednání ve prospě~h os.o~ 
třetích, jež se vztahují_ na částky vkladů a, PO?, dO,s!1d t;etlvolnene: a Jez 
byla uzavřena po L breznu 1919, JSou pravne bezucmna. PostoupIl-I! za 
těchto okolností žalovaný. vkladní knížku ing. K-ovi, nelze v tom spa' 
třovati příkaz, by žalobkyně celý vklad, ted~ i onu, zadrž;nou c_ástku 
ing. K-ovi vyplatila; žalovaný ani nemohl predpakla:Iat:, ze ?y zal~b
kyně jednala proti výslovnému zákonnému zákazu. Z jakeho ,?uvodu za
lobkyně nedbala předpi;;ů o zab~vení č~sti vkladu anebo pro~ p~Otl mm 
jednala, jest nerozh?dn~,pokud J.~e o narok podle § I ?42 oITe. zak., pro
tože jednala o své ujme a na sVUJ vrub. ža~obkyn: zbyval by 'p?dle toho 
proti žalovanému jenom nárok z, obo!',acem, kte~ vs~k _ ?yl JIZ odv~la
dm soudem s konečnou platnosh vynzen, protoze te castl odvolaclho 
rozsudku se dovolání nedotýká. 

čís. 11180. 

PojišťovaCí smlouva jest hotová, i když bylo ~liedn~,!, _ž~ se l?~.iiŠ
těni stane účinným, až pojištěnec nabude předmetu pOjlstem. POjlsťo' 

87' 
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vací smlouva však po případě pozbyla účinnosti, nabyl-li pojištěnec 
předmětu pojištění jiného druhu. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1931, Rv I 1448/30.) 

Žalovaný pojistil u žalující pojišťovny motorové kolo systému New 
Hudson, jež v době uzavření smlouvy neměl a ani později ho nenabyl, 
nýbrž opatřil si motorové kolo systému Ardi, jež pojistil u jiné pojiš
ťovny.Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalovaném 
zaplacení pojišťovací premie. Za řízení vznesla žalobkyně mezitímní 
určovací návrh, by bylo uznáno právem, že pojišťovací smlouva mezi 
stranami jest po právu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal 
právem, že není pojišťovací smlouvy mezi stranami, a zamítl žalobu 
o zaplacení pojišťovací premie. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek 
potvrdil. D ů vod y: Podle § 914 obč. zák. nemá se při výkladu smluv 
lpěti na doslovu výrazu, nýbrž jest vyšetřiti úmysl stran a jest rozuměti 
smlouvě tak, jak žádá obyčej poctivého obchodu. V tom smyslu jest od
volání přisvědčiti v tom, že žalovaný činil návrh na pojištění v předpo
kladu svého příštího interese jako majitel motocyklu bez ohledu na jeho 
značku. Neboť jest jasno, že pojišťovací smlouva měla žalovaného chrá
niti proti následkům povinného ručení a že žalovaný měl v úmyslu, by 
jako majitel nějakého motocyklu byl pojištěn, a nikoliv právě jen jako 
vlastník motocyklu systému New Hudson. Udává-li tedy svědek Teodor 
T., že při přijetí pojišťovacího návr1mbyla řeč jen o motocyklu značky 
New Hudson a o žádném jiném, jest přes to smlouvě rozuměti jen tak, 
že se žalovaný zavazoval, že, jakmile si opatří nějaký motocykl, učiní jej 
předmětem pojištění. Svědek T. udal, že se pojišťovací smlouva měla 
státi platnou teprve, nabude-li žalovaný motocyklu. Pojišťovací smlouva 
není tudíž ničím jiným, než úmluvou uzavříti příště smlouvu. Stanovisko, 
které hájí odvolání, že smlouva jako taková jest již v platnosti a že jen 
počátek pojištění a splatnost prvé premie uastává teprve dnem, kdy ža
lovaný silostroj získá, chová v sobě rozpor. Neboť pojišťovací smlouva, 
je-Ii.již právoplatně uzavřena, působí a počíná dnem ustanoveným v po
lici ze dne 15. prosince 1927 a jest premie podle § 9 všeob. pojišf. pod
mínek tímto dnem splatná. Má-li však býti pojišťovací smlouva účinnou 
teprve; jak to svědek T. udává, nemůže.tu býti platná a účinná smlouva. 
Poukazuje se též na § 8 všeob. poj. po dm., podle něhož veškerá jinaká 
zvláštní ujednání jsou platná jen, bylo-Ii o nich vydáno písemné prohlá
šení společnosti. V § 7 (I) se dále uvádí, že pro posouzení práva po
,:inností obou smluvních stran jsou směrodatné jen police a její dodatky. 
Zalující strana se ocitá v rozporu s těmito ustanoveními, ježto podle po
lice smlouva počíná 15. pmsincem 1927, kterýmžto dnem jest též splatna 
první premie. Na § 7 dodatkových ustanovení nemůže se žalující strana 
v souzeném případě odvolávati, neboť nejde tu o to, ža žalovaný místo 
,silostroje již pojištěného nabyl náhradou jiného silostroje. Pojišťovací 
smlouvu, o niž tu jde, nelze tedy vykládati jinak, než jako úmluvu podle 
§ 936 obč. zák. Návrh se stal dne 31. srpna 1927 a jest z police zřejmo, 

- Čís. 11181 -
1381 

že ojišťovací smlouva měla počíti d~e 15. P!o?i!1c~ 1927,. že stra~~ tedy 
řictpokládalY že až do té doby SI zalovany JIZ sllostroJ zaopatn. Vy" 
~iněnou dobo~ ve smyslu § 936 obč. zák. jest t~díž 15. prosme; ~ 92J 
žalující strana nenaléhala do jednoho roku od této doby na spInem pn
povědi, nýbrž podala žalobu o zaplacení premi~ te~rv~ ~ne 26. du~na 
1929 a proto její právo ze smlouvy zamklo. K temuz !,averuv~~ dospeJe, 
hledí-li se k pojišťovací sml?t;-vě vev smysl,u rozhod}1tll! n~Jvysslho soydu 
čís. sb. 9327, jak k platné JIZ POJlsťovacl smlouve, kteraby!a uzayrena 
pod rozvazovací podmínkou. Neboť v toyn s~y'slu byla plav~ pr,:m pre: 
mie splatná dne 15. prosince 1927 a zaluJlcl strana, ponevadz prvm 
premii nezažalovala do tří měsíců po splatnosh, odstoupIla podle § 9 
odsl. 4 všeob. poj. podm. od smlouvy. 

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

Důvody: 

Dovolání má pravdu v tom, že nejde o úml~vu o~udoucí smlou~ě 
ve smyslu § 936 obč. zák., podle níž strany pO)1sťovacl s1Illouvu tepne 
by byly měly ujednati, neboť strany podle návrht;-.. k, pOJIstce, a podle 
pojistky nic takového neujednaly. Naopak byla pr1Jehm navrnu a vy
stavením pojistky uskutečněna již sama pojišťov~c! vs~louva, ~ vmc ,na 
tom nemění okolnost, že bylo II iednáno, ze, se pO)1~tem s!ane ucmny~! 
až žalovaný motorového kola nabude, neboť I pO)1sťovaC1 smlouva, JIZ 
jest pojištěn budoucí zájem (§ 63 (2). zákopa ze dne ~3. prosmce 19,1 ~ 
č. SOl ř. z.) jest smlouvou hotovou, I kdyz Jest s!~dnana pod povdmm 
kou že nast~ne pojištěný zájem (srov. sb. n. s. CIS. 9327, vysvethvky 
k pojišťovacímu řádu vydané hývalým ministerstvem spravedlnosh ve 
Vídni, 1915, str. 94 a 95, Dr.v Albert Ehrenzweig, Die Rechtsordnun~ 
der Vertragsversicherung, Víden, 1929, str. 217 a Dr. Hermann-Otavsky, 
Soukromé pojišť ovací právo československe, Praha, 1921, str. !.~}). 
Přes to však nemohlo dovolání býti vyhoyěno, neboť podl,e POJISl~
vaciho návrhu a podle pojis!ky~ vy~?t9veJ.1e podle. tohoto nav~hu, b)1 
žalovaný proti povinnému rucem pOJlsten Jako maJItel motorov~ho kola 
systému New Hudson, a je nespor,né; Ž!' se ~alitde~. motoroveho kol~ 
tohoto systému nestal, z čeho vyplyva, ze pOJlsten~ zaJem .!1e.v~mkl, pn 
čemž se podotýká, že není nerozhodný dru~ (syst~m) P?)!~tene~o kola, 
jak patrno z § 7 dodatných ustanovení k vseobecnym P?Jlstovaclm rv~d
mínkám. Nevzniknutím zájmu nena~yla, po!,:d vse }yce p~zbyla ucm
nosti pojišťovací smlouva, a mc n;; vecI nemem,. ze zaloyany nabyl mo
torového kola jiného systému (syste!,: Ardl) , an Jako ma]1tel kola tovhoto 
'systému podle pojistky nebyl pOJlsten :' aI;a podle. § [ .ood I vseob. 
poj. podmínek rozhodnot;- :pro po?ouzem prav a povmn?sl! 0vho~, smluv
ních stran jest výhradne Jen pOJistka, vystavena na zaklade navrhu. a 
dodatky k ní. 

čís. 11181. 

U jednaný služební pomě~ ne!f1usi Il~tn~ býti o sobě základem pro 
vyměření renty (§ 1325 obc. zak.l, nybrz jest .ii vyměřiti na základě 

\" 



- čís. 11181 -
U382 

výdělku, jehož by poškozený docílil v budoucnosti podle obyčejného 
běhu věcí vzhledem k povolání, jež si zvolil, a vzhledem k schopnostem 
jimiž jest pro ně vyzbrojen. ' 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1931, Rv I 1530/30.) 

Žalobkyně byla těžce poraněna při železniční nehodě. Žalobě proti 
dráze na náhradu škody o b a niž š í s o u d y vyhověly a přísoudí1v 
žalobkyni kromě jiných položek, jež tu nepřicházejí v úvahu, měsíčrÚ 
rentu na doru nezpůsobí1osti žalobkyně k výdělku, a to 1.200 Kč ode 
dne 22. června 1929 do 21. května 1930 a 480 Kč ode dne 22. května 
1930. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl· dovolání žalované potud že snížil mě
síční rentu za dobu od 22. června 1929 do 21. května 1930 na 800 Kč 
a za dobu od 22. května 1930 na 320 Kč. -

D'lvorly: 

Nižší. soudy vyměřily .žalo?kyni rentu, zjisti vše, že žalobkyně měla 
n~stOl~p~h u !an~ P-a mlsto Jako společnice jeho dcery a měla podle 
uJed?an~ d?stavatr byt,. stravu a obsluhu, a na platu 300 Kč měsíčně, a že 
z~,m~stnam to bylo mrneno jako trvalé. Počítajíce na byt 300 Kč mě
slc,~e a na stravu a obsluhu po 20 Kč denně, tedy 600 Kč měsíčně 
urclly podle toho měsíční celý ušlý výdělek na 1.200 Kč a 40% z něh~ 
?a.480 Kč . .v ~om jest nespr~vné :Jr<ívní pgsouzení, jež dovolání uplat
nUJe. Nebol, trebaze bvlo mlsto zalobkyne míněno Poem jako trvalé 
~eJz~ zapom~nati, ,že, n~hledjc k t5'mu, že vyměření renty podle příjmů; 
Jez, zalo~kyne, v nem mltr mela, predpokl~dalo by přímo, by místo bylo 
dOZlvOtDl, coz nebylo am tvrzeno (ba zalobkyně sama netvrdí1a ani 
"t~valosŤ«), neby!a ani trvalost nikterak zaručena, neboť »mínění« že 
ml~to bude. trvale, mohlo se více méně záhy změniti a služehnf po~ěr 
~ te ~eb one stra~y tak onak. býti rozvázán, jako každý jiný poměr slu:
zebm, ne~oť I pn trvalostr Jest možné zrušení výpovědí, pr·opuštěním, 
.y~~toupemm ~.pod. ?a ,;trvalou« pokládal čl. l. ~ 2 zák. ze dne 26. 
k\etna 188~, CIS; 75 r; z.al~. s!:JŽ~u:, n;ající trvati n<méně rok, neb po
drobe?o~ vypovedl neJmene tnmeslcul, a lze tu i připomenouti posud 
p!atne pl:edplsy §§ 1158, 1159 a) obč. zák. a j. Také jest zřejmo 7~ 
v~dy mozn5'u sn;rtí ~so~y, jjž žal.obkyn~ měla býti společnicí, na Ústa 
b~ .se po,!!er. sluzebm prerus~l; U]ednany služební poměr nemůže tedy 
~ytJ o sobe zakladem pro vyn;erenf.!enty, nýbrž jest, jak již v rozhodnutí 
c~~. 84~ I ~b. n. s. podro~n~ dO!lceno, r~ntu yyměřiti na základě vý
del~u, J~hoz ~y oso,b~, o mz Jde, zalobkyne, dOCllila v budoucnosti podle 
obyceJlleho b,ehu veCI vz~ledem k povolání, jež si zvolila, a ke schop
n?~tem! pm~~ Jest, pro n? .. vyz~r?jena, takže se nesmí bráti v počet ani 
vYFm~cne pn,zmve am 'rypmecne nepríznivé výsledky, nýbrž jistý střed 
p.ru;ne:,..lehoz osoby vy,:;le z tcr~? kte~ého prostředí ve zvoleném povo: 
lam většmou, pravldelne, docllul1. Otazka jest tedy arhitrérní. Uváží-li 
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se že žalobkyně přijala službu na venkově jako společnice dcerušky 
J~na P-a s úkolem, jejž odvolací soud zjišťuje, zdokonaliti ji v němčině, 
má odvolací soud podle § 273 c. ř. s. za to, že přiměřený jest peníz 
800 Kč měsíčně při plné ztrátě výdělečné způsobilosti a tedy 320 Kč 
při 40% ztrátě a bylo proto tak rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 11182. 

Má-Ii byt nebo dům jen manželka, může manžel podle § 92 obč. zák. 
žádati jen, by ho manželka do svého bytu přijala. 

Oddělené bydliště lze tu přivoditi jen příkazem manželi, by opustil 
manželčin byt. Tohoto opatření může se domáhati i manželka, jež ze 
svého bytu před povolením proiatlmního bydliště odešla. 

Tvrdí-Ii manžel, že mu př/sluší právo bydleti v bytě dosud společ
ném z jiného právního důvodu než jen na záldadě ustanovení § 92 obč. 
zák., není toto právo dotčeno povolením odděleného bydliště a nelze 
o něm rozhodovati v rámci prozatímního opatření povolením odděle
ného bydliště, a to ani prozatímně. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1931, R II 326/31.) 

K návrhu manželky, jíž bylo již pov.oleno prozatímní opatření oddě
leným bydlištěm, doplnil s o udp r v é S t o I i c e prozatímní opatření 
v tom směru, že nařídil manželi, by do čtrnácti dnů opustil a vyklidil 
podsedek čís. 68. Rek u r sní s o u d zamítl návrh manželky na do
plnění prozatímního opatření. D ů vod y: Není pochybnosti o tom, že 
lze uložiti manželi, by opnstil společnou domácnost ohrožené své man
želky, je-li byt její, a (o prozatímním opatřením. Takovéto prozatímní 
.opatření však předpokládá, že manželé bydlí ve sp.olečné domácnosti, 
kdežto v případě, o nějž jde, manželka společnou domácnost již před 
povolením prozatímního opatření, jímž jí bylo povoleno oddělené by
dliště, opustila. Nelze proto říti, že žalovaný obývá společný byt, ana 
žalovaná již dříve tento byt opustila. Napadené usnesení přesahuje rá
mec prozatímního opatření podle § 382 čís. 8 ex. ř. nejen v tom, že 
ukládá žalovanému, by opustil byt,. jenž není bytem společným, nýbi'ž 
i v tom, že mu také ukládá, by opustil a vyklidil celý podsedek. Byť 
i tento podsedek byl jen vlastnictvím žalobkyně, žalovaný tvrdí, že má 
právo doživotně v tomto podsedku bydliti a proto může otázka, zda 
žalovaný je povinen podsedek opustiti a vykliditi, býti vyřízena jen 
sporem. 

N e j v yš š í S o n d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dův 0 dy: 

Ustanovení § 92 obč. zák., podle něhož manželka jest povinna ná
sledovati manžela do jeho bydliště, rozuměti jest tak, že manžel může 
žádati, by manželka s ním žila v jeho bytě nebo domě, má-li jaký. Má'li 
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však byt nebo dům jen manželka, může manžel po rozllmtl't 'h 'k 'h 'd' "d" ' Cl ovane o za onne o pre plSU za aÍl Jen by ho manželka přiJ'ala d 'h b 
P I

· dd'l'h bdi"'" ' o sve o ytu ovo emm o e ene o, ,y Jste Jednomu z obou manz'el" dl § I . 
b 'k b' § 382'" 8 ' u po e 07 o . za . o, c',a . CIS. ex. r. zaniká nárok manželův na ři'etí 

hy tu manze!cllla a Jest prot? ~řípustné oddělené bydliště přiv~dlti ~~ 
kazem tnanzel!, by byt manze1clll opustil (čís. 2183 sb n ) NP{I 
souhlasJlt s nazorem rekursního soud ' t '. . ?. e ze 
hředPo~l~dá, že manželé dosud bydlí ~~ S~eOle~~~ ~~~t~~~~: op~tření 
, o nemuze domáhati manželka majitelka b tu " b ,a ze, se 
bovolen!m prozatímního bydliště již odešlI deb~et kd/h~ :;e~~ 'kPred 

'tY.. ~an~el opustil byt, nemohla domáhati u{anželka i po faktické rl azu, 
s em sveho bytu, byla by na tom hůře m"f:Želk " . l!' opu-

~ěf::~č~~~t~ěr~~č~~t~i mv~n~~~~čn~e~~~~ei~~}i~:~;~Od~~~ío~~~ 
~~~~~J~!:oJ.:~fou :yezJ~epč~iopsatdoIPoUpStitti COt~ejrychleji" nežm~~~~Yka ~,~~ě 
b b " os ara J se o novy byt a 'h ď 

J
. y ,yl m~nlzkel, jenž ~anželku nebezpečněji ohrožoval prot~em:~~lue 
enz manze u neohrozoval takovou měrou . k '. , ' 
~~~fí:;Ki~ z~~~a\n~ ~akovým zvrác~nýnr d~s~~Jr~~e~7klid :á~~S;~ 
,br dleti , v bytě dosJd S~dl~~~~':nmu~ ~~~h~ ~:~~kož~ tnU tíSI,:Ší. právo 
zaklade ustanovení § 92 obč ák . k .' uv,o, u I!ez Jen na 
~ovaný, jenž právo to dovo~j~ z" d~~ood: ~fť~~nem pnpa,~e tvrdí ža
zalo?kym svou polovici domu a ona mu šlíb'l J hOdl

e 
mz p~stoU~JI 

votne bezplatně bydleti Toto rá I a, ~e o a,m necha dozl
'Ovšem není nijak dotčen~ a o nl VO, povolemm . od~eleného bydliště 
vol~níll! odděleného bydliště rozh~d~v~~~Cb roza!tl!'.mho opatřmí po-

iri~~~gi~1!l ~~j~~~~~i r~~~at~~n~~n~p~t~~~!::~:~~r ~:nU!U:'1: 
jest tedy řešiti sp::re~~nzelova opravnem k bydlení v domě manželčině 

čis. 11183. 

obc~esJ př~pustna. ~;e~uce .~abavením a vnucenou správou soukromé 

pOdn~k;~i :~~~, s~~~~I:V§:!~~j:/:~i~:~i:~t dl~~nik, leč že .by 
schopnostech a znalostech dlužníkových. I cmnos I a na o80bmch 

(Ro:th. ze dne 21. listopadu 1931, R II 348/31.) 

S o udp r v é st Q I i c e povolil exekvci lb' . 
obchodní školy provozované dlužníkem . . b . ;,a ~~entt;t soukrome 
:k provozu této soukromé obchodní škot z~ aventm urednth~ povolení 
,\'{omé obcho?ní školy dlužníkovy a k ní ~áleŽej~~í~~e~f~d s~avou I

So
,:

, e k u rsn I s o u d exekuční návrh zamítl D' ni opovo em. 
ex. ~. p09,1éhaF exekuci majetková práva. Právo ~ vv~dd y; ~o1le § 331 
zenem pnpade soukromé obchodní školy nelze pokla' daet

nt 
s o y; v. sou-. ,__ 1 za pravo ma-
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jetkové. činnost a prospěch obchodní školy závisí na osobní činnosti 
jejího majitele, na jeho vědomostech a zkušenostech, a nelze proto 
vedení to obstarávati osobou třetí. Právo k vedení školy jest tudíž prá
IVem ryze osobním, jež nelze zpeněžiti. Exekuce povolena na právo, jež 
exekuci nepodléhá. 

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

Důvody: 

Podle exekučního návrhu jest předmětem exekuce provoz soukromé 
obchodní školy, jejímž majitelem a ředitelem je povinný dlužník. úřední 
povolení k jejímu provozování o sobě předmětem exekuce není, nýbrž 
má býti exekucí dotčeno jen potud, že se dlužníku zakazuje s tímto po
'Volením po dohu exekuce na úkor věřitelův nakládati, jmenovitě se ho 
vzdáti. Není tedy rozhodné, zda lze právo k vedení obchodní školy 
.0 sobě považovati za právo majetkové. Není o tom pochybnosti, že 
provoz soukromé školy může býti zdrojem příjmů a výdělku, že je to 
tedy s hlediska dlužníkova výdělečný podnik hospodářský, a nevadí, že 
se na takové ústavy a podniky podle čl. V. písm. h) ds. pat. ze dne 
20. prosince 1859, čís. 227 ř. zák. předpisy živnostenského řádu ne
,vztahují. Takový podnik hospodářskY může tedy býti pramenem uspo
kojení i pro vymáhajícího věřitele, neboť jde o hospodářský podnik ve 
smyslu první věty § 341 ex. ř. Omezení druhé věty téhož § nepřichází 
oV úvahu, protože nejde o »koncesovanou živnost« (§ I c, 15 živnost. 
novely ze dne 5, února 1907, čís. 26 ř. zák.). Zbývá tudíž řešiti otázku, 
zda jest navrhovaný exekuční prostředek, vnucená správa podniku, 
jakým je soukromá škola obchodní, možný, to jest, zda lze provoz pod
niku nezávadně obstarávati třetí osobon Rekursní soud má za to, že 
nikoli, protože prý činnost a prospěch obchodní školy závisí na osobní 
činnosti jejího majitele, na jeho vědomostech a zkušenostech. To ovšem 
obecně platí o každém hospodářském podnikání, pokud spočívá na 
osobní činnosti podnikatelově, třeba by se omezovala jen na vedení 
a správn podniku. Z toho však ještě neplyne, že by podnikatelova osoba 
proto byla za všech okolností nenahraditelná. Zkušenosti ukazují, že 
i takové podniky trvají, ba i prospívají třeba i za delší nebo trvalé ne, 
přítomnosti podnikatelovy (nemoc), ba i po jeho odchodu z podniku 
(prodej, úmrtí a pod.). Zda je možná taková náhrada, jest otázkou pří
padu, a to i u soukromé obchodní školy, o niž tu běží; předem možnost 
náhrady nelze vyloučiti. .Pravda jest, že by taková náhrada a tedy ani 
vnucená správa nebyla možná, kde by podnikání samo spočívalo vý
lučně jen na osobní činnosti a na osobních schopnostech a znalostech 
dlužníkových, jako na př. tam, kde soukromý učitel sám a osobně vy
učnje hudbě, tanci a pod. Protože dlužník v zásadě není povinen spolu
působiti při vnncené správě a taková jeho osobní účast nedá se vynutiti, 
nebyla by správa v podobných případech technicky proveditelná. Že 
by tomu tak 'bylo v souzeném případě, z exekučního návrhu nijak ne
plyne. Podle toho, co uvedeno bylo v rekursu, provozuje dlužník skoln 
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se třemi profesory. Provoz školy podle toho nezávisí ted . I .' .•• ·h b'··· . yamzcea 
am plevazne na .]e o ose m cmnostt nehledíc anI' ·k tom· I .... ' . k v' , ' ll, ze mu II o~ 
zemm exe UCOl spravy nebude zabráněno by se osobn· .. t'l . ďl.k ,e nesucas ll! 
1 na a e provozu s oly za souhlasu vnuceného správce pokud ť 
budou dotčeny účely správy. ,1m ne-

čís. 11184. 

N.~r~k povinného na důchod proti poddlužníkům (Versor un m 
v Dr~zda~ech ~ Kriegerdank v Praze) na základě říšsko-němefké;:~a~ 
opa~r~~aclho _zakona ze dne 12. května 1930 nespadá pod žádn' z ří 
padu ~ts. 1 az .~ ~ 290 ex. ř., najmě pod případ čís. 1 tohoto pa~agr~iU~ 

, ~yra.zem ;>J1ne zakony a jinak platná nařízení« v § 290 e - . 
mmeny jen zakony a nařízení platící v tuzemsku. x. r. JSou 

_Obdobné použití ustanoveni § 290 ex ř na J'iné pn-'pady . t louceno. . ' . jes vy-

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1931, R I 810/3!.) 

I yy.máhající věřitelka vedla exekuci na nárok dlužníka na důch d -, 
s use)1cí dlužníku proti poddlužníkům Versorgungsamt v' D ._~ prr 
~ Knege~dan~ v Pr~ze na základě říšsko-německého zaopatřo~~~íhaon~~~ 
;;on~9 z~. n~ 2. k~etna 1920. Návrh dlužníka, 'by byla exekuce podle 
( Cl,S. ex. I. zastavena, s o udp r v é s t o I i ce zamítl 
~ r snl s o u d návrhu vyhověl a exekuci zastavil D ů v d . ' ,r e-

~~~:'gesx:!~c~ t:!ž~áro\na ~ůchod, příslušející dlužník~ pl~ttt~~: 
německého zákona ze ~~~c 12~ kv~~~erfg3nok vTyPtoradz~ nbadzákla.dě říšsko
§ b8 ·t -.- k - . uc o y nejsou podle 
jest kl;l j. flSS o-n~m~ckého. zák01!a ~~bavitelny. Tento' důchod dlužníka 
česko'sf~y~~~ý:e~á1t~chodum'.kez pn~lušejí podle zákona čís. 142/1920 

b '( 1 . . " e nym pos ozencum a podle § 36 cit zák js 

~~h~:d:v~~ ~:nf~fr~I~:~e n~r~á~~~:l ~~i~~~on~fr~h~~ŽiVU' yy~áh~d~~ 
lest tedy vyloučen z exekuce bit' , o ne]z U] e, 
podle § 39 čís. 2 ex. ř. a y o pro o povolenou exekuci zastaviti 

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

Dúvody: 

Správně uvádí rekursní s ud' • d -důchod přísluš jíc- ., o ,ze pre metem exekuce jest nárok na 
v Drážďanech e K' . povdlOnekmu prol! poddlužníkům VersorgunO'samt 

a neger an v Praze na základ- ... k' b opatřovacího zákona ze dne 12 k -t I .e nss ,?n~meckého za
nespadají však ani pod některý' ; ve/la. d ?30. Tdyto, penezlte pohledávky 
§ 290 ex. ř na 'mě n pl1p~. u Uve enych pod čís. I až 3 
pokládá, že"povlnný j~JOvd c~~~f~;:~~ ~~~;a~ho~o p~rag.rafu, jež před-
naty z exekuce jinými 'k .. b" j em, am nejSOU docela vy
tlení pochybnosti o tomzaŽe°§Y :ť~O o ]l~ak Pllat,;ými ,:,.ař,ízeními, při. čemž 

,. ex.!., m UVl-ir o ]lOych zákonech a ji-
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nak platných nařízeních, má zřejmě na mysli jen zakony a nařízení pla
tící v tuzemsku. Obdobné 'použití § 290 ex. ř. na jiné případy jest vylou
i'eno, jelikož upravuje výjimky z pravidla, a nelze se ve věci ani dovo
lávati vládní vyhlášky ze dne 25. července 1924, čís. 131 sb. z. a n.o vzá
jemnosti, jak činí pDvinný, ano v tomto případě nejde o exekuci podle 
cizozemského exekučního titulu, nýbrž o jiný pří pad. 

čís. 11185. 

Slib firmy (veřejné obchodní společnosti), že bude z uznalosti po
skytovati svému zaměstnanci doživotní důchod, jest vedlejším obcho
dem (čl. 273 obch. zák.) a nevyžaduje ke své platnosti formy notář
ského spisu. Za splnění tohoto závazku jsou právi veřejní společnici so
lidárně a celým svým jměním. Vyhradila-Ii si firma, slibujíc placení vý
služného, že bude s to slíbený závazek plniti, mohlo by se o nemohouc
nosti splněni závazku mluviti teprve, kdyby bylo zjištěno, že nejen ve
řejná obchodní společnost, nýbrž ani veřejní společníci nejsou s to, by 
mu ze svého jmění dostáli. 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1931, R I 834/31.) 

Žalobce byl ředitelem žalované veřejné společnosti. Žalobou, o mz 
1U jde, domáhal se žalobce na žalované společnosti placení výslužného 
ročních 30.000 Kč až do své smrti v měsíčních lhůtách 2.500 Kč, opí
raje se o sdělení veřejného společníka, že se žalovaná společnost roz
hodla vypláceti mu zažalované výslužné. Pro c e sní s o udp r v é 
BtO I i c e žalobu pro tentokráte zamítl, zjistiv, že si žalovaná co do 
placení výslužného vyhradila, že bude s to, Í'ečené výslužné žalobci vy
pláceti, a zjistiv dále, že žalovaná jest předlužena, dospěl k názoru, že 
nemůže pro ten čas plniti žalobci to, k čemu se zavázala. K odvolání 
obou stran o d vol a c í s o u cl zrušil napadený rozsudek a poukázal 
'prvý scud, by, vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a znovu rozhodl. D ů
vod y: Soud odvolací má za to, že soud prvé stolice právem spatřuje 
ve zjištěných projevech obou stran při jednání dne 30. září 1929 dobro
volné _ byt' i ne z pouhé liberality vyplývající a proto formy notář
ského spisu vyžadující - avšak také ne libovolně odvolatelné - pře
vzetí závazku k placení doživotní pense žalobci stranou žalovanou, ne
boť při jejich nenásilném, přiro7eném a rozumném výkladu nelze o tom 
pochybovati, že žalovaná strana, byť i k tomu striktní právní povinnosti 
neměla, vzhledem k dlouholetému služebnímu poměru, k zásluhám ža
lobcovým o její závod a k obvyklému u ní poskytovnání podobných pří
spěvků odcházejícím zaměstnancům chtěla žalobci zabezpečiti trvalý 
pensijní příspěvek nikterak libovolně odvolatelný. Soud odvolací má 
také za to, že slovy veřejného společníka Viléma M·a, že "doufá, že bu
dou moci poskytovati onu existenci vždycky", nebyla stanovena vý
slovná resolutivní výminka nebo výhrada libovolné odvolatelnosti, avšak 
že těmi slovy hyl projeven i druhé straně vzhledem k její znalosti po-
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měrů jasně pochopitelný poukaz na hospodářskou situaci žalované 
strany a tudíž na jevo daný a přijatý úmysl, zavázati se k plnění jen po' 
dle doložky rebus sic stantibus, která ostatně při právních úkonech po
dobného rázu se předpokládá i mlčky, zavázati se k plnění trvalému ne 
libovolně odvolatelnému, ale jen potud, pokud to radikální a nezavin'ěna 
změna poměrů neznemožnÍ. Soud prvé stolice posoudil tudíž podle ná
zoru soudu odvolacího sporný případ správně a správně též se dal do 
Zllšťování, zda se skutečně finanční poměry změnily toU' měrou že ža
lovaná strana jest z převzatého plnění vůbec nebo částečně trv~le nebo 
~očasně zproštěna. Soud prvé stolice však pochybil - a ~ tom směru 

. lest od,volán~m žaluEcí s~rany právem yytýk~n~ nesp~á~né právní po
souzeni a neuplnost nzem -, obmezlv zllst ovam financmch poměrů jen 
na žalo,:a~o~ společe~s~o~ firmu samu) nikoli ,též na finanční poměry 
obou vereJnych spolecmku, neboť nem vyloucena možnost že firma 
~. rů;wých důvodů přestala prospívati, ačkoliv osobní poměry jejich ma
Jl!elu ,se r;ejen nezhoršily! nýbrž snad i zlepšily. Soud prvé stolice totiž 
p:e~ledl, ze f.lrma podle cl. 15 ~ 111, 164 ~b~h. zák. je jen jménem, pod 
mmz, k?:I;ec JednotlIvec nebo vIce obchodmku k tomu cíli se spojivších 
provadeJl ?bchody a mo~ou r;abývati práv i povinností, žalovati i býti 
z~!ovanu! ze, fIrma ~ sobe nem samostatným právním podmětem a že tu
d~z. mko!~v z5'.lovana ,společnost o sobě, nýbrž tvořící ji veřejní společ
l;11C,1, ~ten ruCI podle cl. 112abch. zák solidárně celým svým jměním za 
JelI zavazkJ;, dalI zalobcl . slI~, z .něhož nyní žaluje, a že tedy i otázka 
mo~ouc!'0S.tl slIb plmtI! Z~V!~I pelen ,od fi!}a!1čního stavu firmy jako ta
kove, nybrz I od stavu Jmem JejIch naJemmku. V tomto směru zůstalo ří
zení podle § 496 čís . .1,a 3 c. ř. s. kusé a jest je doplniti, dříve než bude 
lze tento spor spolehlIve rozhodnouti. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhOVěl rekursu žalováné firmy. 

o ů vod y: 

. Nejyyšší soud souhlasí s názorem odvolacího soudu, že ve zjištěném 
dOjednaní stran jest spatřovati přijatý slib poskytování doživotního dů, 
chc;du s výhrad,ou :,reb~s sic, st!mtibus«, ~ odkazuje rekurentku po té 
strance na spravne oduvodnem napadeneho usnesení, jež nevyvrátila. 
Re~ur~nt~!l n~práv~:n ?ovozu}e, že k platnosti tohoto slibu bylo by za
potrebl znze~,1 nota~skeho SpISU podle § 1 d) zákona ze dne 25. čer
vence 1871, CIS. 76 r. z. Jde tu o slib protokolované obchodní firmy že 
bude svému bývalému centrálnímu řediteli se zřetelem k jeho zásluhám 
a k dl?uboleté službě poskytovati doživotní dťtchod. Podle prvého od
sta,!~e cl. 273 obch. zák. jest všechna jednotlivá jednání kupcova která 
pat~1 k provozu Jeho obchodní živnosti, pokládati za obchody a' podle 
p~veho odstavce cl. 274 obch. zák. se předpokládá o smlouvách uzavře' 
ny~h I~upcem, jsou-li tu pochybnosti, že patří k provozu živnosti. Tato 
pravm domněnka nastupuje vždy, je-li aspoň pochvbné zda ta která 
~mlo~va uzavřená kupcem nepatří k provozu jeho žIvno~ti a jest vylou
cena Jen, je-li podle povahy právního jednání nebo podle 'okolností pří-
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adu nepochybné, že smlouva nemá s provozem živnos!i ni~.vspo!ečn~ho. V souzeném případě není důvodu pochybovati o tom, ze zJlstene dOJed
nání náleží k provozu obchodní živnosti žalované fIrmy; al,e, I kdyby to 
bylo pochybné, platila by tu právnj d0n.'něnka podle, prveho odsta,;,ce 
i'1.274 obch. zák. Ježto ustanove!}1 prvehoodstavce ~1. 273 obch .. ~ak. 
zahrnuje v sobě .se zřetelem ~e svemy z~ela y~vs~chnemu ,doslovu I J~d: 
n'ání bezúplatná (liberality), lest opravnen za,:,~:, ze sporny sltb byl u za 
lované protokolované abchodní firmy vedlelslm ,obchodem ve ~myslll 
čl. 273 obeh. zák. Je-li tomu ta~) ne?ylo by p~dle cL 317 obch. zak. 120-
třebí k platnosti onoho sltbu zf1zem notars~eh~ SP.ISU am, kdyby slo 
o t. zv. darování z uznalosti podle § 940 obc. zak., Jak se dOVOZUJe v r~: 
kursu. (Srovnej rozhodnutí čís. 7197 sb. n. s) Pro, so}~zenou rozepll 
jest rozhodné, co bylo ujednápo mez~ stranamI. ,N~zalez~ tedy na t?m, 
byly-li jiným zaměstnancům zalovane fIrmy, nez zalobcl, poskytovany 
podobné příspěvky nezávazně a odvolatelně, a výt,ka rozporu se SpiSy, 
činěná rekurentkou v této příčině, jest bezvýznamna. .., . 

Závazek žalované obchodní společnosti, že bude ~laIIII za~obcI do
životní dťtchod, jest dluhem společenskýma žalo'~ce J~s~ pok}~day za 
společenského věřitele. Odvolací soud spr~vně z uJedna~1 dOlt,CI~, 'fe za 
splnění tohoto závazku jsou právi pO,dle cl. 11,2 obch. ,zak. )'ereJm ,Sp?
lečníci solidárně a celým svým jmemn." l)'tylny J.est nazor zalovane,_ ze 
zjištěným ujednáním vznikl sa,!,ost~tny zavaze~.len, prc~ fIrmu, n~. vsak 
pro její společníky, a že žalobcuv narok zamkl JlZ, hm, z~ se zhors~ly fI
nanční poměry žalované firmy. Dokud nebyl dluh, zalov~n~ obch~dm sI;o; 
lečnosti vyrovnán, jsou jím za".á~án~ i obchodm spolecmcl celym sv,!n, 
jměním. O nemohoucnosti spinem zavazku mohlo, by se mlUVIlI teprve, 
kdyby bylo zjištěno, že ani veřejní sp?lečníci n~Jsou s to, by mu ze 
svého jmění dostáli. Právem proto ,~rusII od,:~lacl, soud rozsu~ek s?.':d!1 
prvé stolice pro kusost řízení a nandll, aby nze!,l, bylo d?plneno zJ!ste: 
ním finančních poměrú obou v,eřejných ~polečníku zalo,vane fI!my. Vzdyt 
žalovaná sama v řízení v prve stolICI prednesla a nablzela ~uk~z o. t?m, 
že finanční a hospodářské poměry nejen, žalovan~ !Ir~~% nybr~ I tepch 
veřejných společníkťt jsou dnes tak~v~, 'fe neopr~v~uy :al~?~1 pozada
vek, a že soukromý majetek obou verelpych spolec~lk~ zaleZl, Jen v po;i
niku žalované firmy. Tomu lze rozumelI .len t~k; z~ zalova!,a sa:na ,12n: 
pustila, že při posuzování ~e~ohouc!,~st~ pinem ~aya.zku l~st pnh,ltzel! 
nejen k platební schopnosti Jejich veyeJnych sp?lecm,k!1~ t~kze nem~ ~n! 
příčiny brojiti proti tomu, že odvolacl soud nandll z]lstem okolnostI, Jez 
ve sporu sama tvrdila a o nichž i důkaz nabízela. 

čís. 11186. 

Vydržení práva (rybolovu). 
Veřejné vypsání pachtu rybolovu obci neopodstatňuje, ještě obIl!Y~!: 

nost držby práva rybolovu. Držba práva rybolovu nel!~ 0l?my~lna J1Z 

proto že se děje bez předepsaného průkazu práva rybarským lístkem. 
Neop~tření rybářského listku neznamená vzdáni se práva rybolovu 
mlčky. 

i;: 
[:1 
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Drž~a práva rybolovu nepředpokládá že o rá ' . . . 
I lovem ryb nechovaných (nenasazených)' mů' p t~~pYdrryby 1 ~hova. 
rybolov a není držbě práva toho na z' ze ~a ,OZl ~ ~~u prava na 
rybářský lístek, jen když právo skuteč~~aeu k ani! ~e. Sl drzl~el neopatří 
Tím, že někdo nějakým právem nakládá tí~ ~naya Jako era~o vlastní .. 
prodejem, propachtem a pod., aniž by skute' ~pu:obem, .ze Je zpeněžL 
sám nebo zástupcem nezískává ještě dr:b c~e o sah prava vykonával 
p~.chtýř jako jehOzAstupce právo skut:čXlrava, pokud sá~ nebo Jeho 
pn pouhem ?r?pachtování nebo koupi. nevykonal, a zustane-It jen 

. jes~ m?zne samostatné právo rybolovu 
1 v mlynske strouze. i v hlavním toku řeky 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1931, Rv I 1753/30.). 

Majitelé mlýna v P. v čechách domáhali se b' P 
uznano pravem že práv bl' , na o Cl., by bylo 
vlastníkům mlýna a že Ž:I~v~~lU o~ mlyn~ke strouze přísluší dočasným 
bylo vyhověno s o u d Y vše c h t fC' JeSt Plovmna t? uz."~~i. Žalobě 
dem z těchto 1 S o 1 C, N e J v y s S 1 m s o .u-

důvodů: 

.. Podmínkou mimořádného vydrž' k ' , .. nceltleté _ není ani pořádnost n' em - rOI?e drzby tnceti nebo čty-
drž~y (srov. nál., čís. 4889, 219~ ~ Pf~~o~t drzby, nýbrž jen b;z~lstnost 
zabyvatI dovolaclmi vývody týkaj'c" 't!" s.). Proto nem treba se 
drzby, ježto při mimořádné~ vyd~žl~~ s~ o azky pořádn9~ti a pravosti 
n~rozhodná. Pokud by bylo lze ~JI J~ ~ravo,st a pora:Inost :Iržb

y 
vytk~ ~bmyslnosti držby žalobců t to~ ,0\ o}a~l~h VY,vo,du spatrovati 
vypSa?l pachtu rybolovu ve veřejných ';~ hza ~ Cl vedeh, o veřejném 
s~rne S!rouze, jež jest nesporně veř/;' ac o ce P. a !lm také ve 
oduvodnena, poněvadž veře' né v ,J, ym statkem, nem tato výtka 
sta,tnilo by ještě obmyslnost J drž~ps~~io6c~chtu, ryb,olovu ?hcí neopod
Ipravo" ne?í )eště vyloučena bezektnost jinéh Tl~"Zt\ Sl n~kdo ?so~uie 
v}astmm Jmenem skutečně vykonává' ,o,.r

Zl 
e ,e prava, ]enz Je 

~ehaJe,na nabývací důvod předchůd~úJs~:res~ědcen, :e mu, p~!rí, spo
ze drzltel Jest si nedostatku svéh ' l?Js no st drzby zaleZl v tom 
býti musí (§ 326 a § 368 obč ;átíav~ v:b om n~bo ,že si ho vědo~ 
proto, že se děje bez přede s . 'h . . . rz a n~m vsak obmyslná již 
ježto tento formální prúkazP ~~~oo n~ruka~u, praya !ybá~ským lístkem, 
Vy~oná~ali-li tedy žalobci a Pjejich př~~~~:I~,· 'Y~1z Je jen osvědčuje. 
s~:ho. hstk,u, nestala se proto' jejich držba uo~~ rlz u prava be~ rybář
'barského hstku neznamená ani vzdán' , ys nou. Neopatrem ry
hoto opomenutí neplyne vůle žalobců 1 se pr~v:a rybo!ovu mJČky. Z to
chtěli práva jim náležejícího vzdáť (§ n8e6b30 bJ~JlC~ predchůdců, že se 

• ' 1 o c. zak.). 
, ~ov,olatelka ma neprávem za to že držb ' . ' klada, ze oprávněný ryby i chová i I ,a bPrava rYbol,ovu predpo, . ovem ry. nechovanych (nenasa-
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zených) mŮže založiti držbu práva na rybolov a není držbě toho práva 
na závadu ani, že si držitel neopatří rybářský lístek, jen když právo 
skutečně vykonává jako právo vlastní. Dovolatelka má mylně za to, 
že se stala držitelkou práva již tím, že rybolov propachtovala. Držby 
práva nabývá se jenom skutečným jeho výkonem (§§ 312 a 313 obě, 
zák.). Tím, že někdo nějakým právem nakládá tím způsobem, že je 
zpeněží prodejem, propachtem a pod., aniž by skutečně obsah práva 
vykonával sám nebo zástupcem, nezískává ještě držby práva, pokud 
sám nebo jeho pachtýř jako jeho zástupce právo skutečně nevykonal, 
a zůstane-li jen při propachtování nebo koupi. Že pachtýři obecního 
rybolovu ve sporné mlýnské strouze nevykonávali fakticky toto právo 
pro obec, bylo již prvním soudem zjištěno. 

Doznání žalobců v odvoladm sdělení, že obci patřilo právo rybo
lovu v hlavním toku řeky, od něhož mlýnská strouha odbočuje a na 
konci do něj zase ústí, neopodstatňuje úsudek dovolatelky, že jí proto 
patří i právo rybolovu v oné strouze. Vždyť je docela dobře možné 
samostatné právo rybolovu i v hlavním toku řeky i ve strouze. 

čís. 11187. 

Obcbodni pomocnici (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20ř. zák.). 
Jde o ztrátu důvěry k zaměstnanci (§ 27 čís. 1 zák.), zamlčel-li za

městnanec zaměstnavateli při nastoupeni služby své trestní odsouzeni 

pro zločin zpronevěry~ 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1931, Rv I 777/31.) 

Žalobce, vstoupiv do služeb žalovaného jako obchodní pomocník, 
zamlčel mu, že byl odsouzen do žaláře pro zločin zpronevěry. Dověděv 
se o .tom, žalovaný žalobce ze služby propustiL Žalobou, o niž tu jde, 
domáhal se žalobce na žalovaném zaplacení mzdy za šest měsíců, ježto 
byla ujednána šestiměsíční výpověď. Pro c e sní s o udp r v é s t o-
I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: V tomto sporu jde v prvé řadě o roz
hodnutí otázky, zda žalovaná strana 'byla oprávněna předčasně pro
pustiti žalobce z dúvodu § 27 čís. I zákona o obchodních pomocnících 
ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. z., totiž zda se žalobce dopustil jed
nání, pro něž se jeví býti nehodným dúvěry zaměstnavatelovy. Žalo
vaná strana, jak sama tvrdí, dala zprvu žalobci výpověď ke dni 30. června 
1929 z důvodů, že, neobdržev dovolenou, odejel domů, a že žalované 
straně nevyhovoval. Zaměstnavatel, dav svému obchodnímu pomocníku 
výpověď, nemůže ho napotom ve výpovědní lhůtě propustiti z dúvodů; 
jež mu byly známé v době výpovědi. V souzeném případě se však ža
lovaná strana teprve po výpovědi dozvěděla, že si žalobce odpykal 
13měsíční žalář, a proto ho okamžitě propustila dopisem ze dne 13. února 
1929. Jest prokázáno, že žalobce byl rozsudkem ze dne 24. května 1924 
pro zločin zpronevěry podle §§ 183, 184 II tr. zák. odsouzen do těžkého 
žaláře na 13 měsíců, že si tento trest žalobce odpykal a že odsouzen 
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byl pro zpronevěru 68.736 Kč ke škodě akciové společnosti D.,. u mz 
byl žalobce zaměstnán jako účetní a pokladník .. Uváží-li se, že žalobce 
jako strana slyšen sám udal, že trest odpykaný nesdělil žalované straně 
proto, že by ho nebyla přijala, kdyby jí to byl řekl, dále že šlo o trestný 
čin, spáchaný v témže obchodním odvětví, jako u žalované firmy, že 
žalobci, ač to byl jeho prvý trestný čin, byl vyměřen bezpodmínečně 
těžký žalář v trvání třinácti měsÍCů, nemůže býti sporu o tom, že, do
zvěděv se o tomto trestu, ztratil zaměstnavatel naprosto důvěru k za-

. městnanci (žalobci). Žalobce musil počítati s tím, že se zaměstnavatel 
dozví o tomto trestu, a bylo proto jeho mravní povinností, by trest ten 
zaměstnavateli nezamlčel, naopak ho při uzavření smlouvy o něm zpra
vil. Neučinil-li tak a zúmyslně jej zamlčel, byl zaměstnavatel oprávněn, 
I{dyž se o tom dozvěděl, a žalobce se tak objevil nehodným důvěry 
zaměstnavatelovy, okamžitě ho propustiti a byla proto žaloba v tomto 
směru zamítnuta, ovšem s účinkem teprve od 23. února 1929, kdy vý
pověď byla žalobci doručena. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek 
potvrdil. D ů vod y: Podle zákona ze dne 16. ledna 1919, čís. 20 ř. 
zák. o služební smlouvě obchodních pomocníků může podle § 25 slu
žební poměr i bez výpovědní lhůty býti každou stranou zrušen z důleži
tých důvodů. Důvody tyto, opraviíující zaměstnavatele k předčasnému 
propuštění zaměstnance, jsou vypočteny v § 27 cit. zák. jen příkladmo 
(srov. slovo »zejména« v prvém odstavci tohoto §). V souzeném pří
padě jest zjištěno, že žalobce vstoupiv do služebního poměru žalované 
firmy, uvedl ji v omyl ohledně své do.savadní bezúhonnosti, zamlčev jí, 
že byl pro zpronevěru trestně odsouzen, a že se žalovaná firma teprve 
po 13. únoru 1929 o tomto odsouzení dozvěděla, čímž ovšem musela 
ztratiti veškerou důvěru v řádnou činnost žalobcovu. 

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

D ů vod y: 

Dovolatel se snazl dolíčiti, že jeho trestní odsouzení nemuze .býti 
důvodem pro okamžité propuštění, poněvadž se nestalo v době jeho 
služebního poměru k žalované firmě. Při tom však přehlíží, že odvolací 
soud neshledal propouštěcí důvod v tom, že žalobce byl dříve odsouzen 
trestně pro zpronevěru, nýbrž ve zjištěné skutečnosti, že žalobce při 
nastoupení do služby uvedl žalovanou firmu v omyl o své dosavadní 
bezúhonnosti, zamlčev jí své trestní odsouzení pro zločin zpronevěry. 
Tato skutečnost spadá do doby služebního poměru žalobce k žalované, 
takže příslušné dovolatelovy vývody jsou právně bezvýznamné. Nej
vyšší soud souhlasí se správně odůvodněným názorem odvolacího soudu, 
že zjištěné chování žalobcovo (utajení trestu) bylo pro žalovanou firmu 
dostatečným důvodem pro ztrátu důvěry k němu a že ji opravňovalo 
k jeho okamžitému propuštění. 

čís. 11188. 

žalobě o vyklizení najatého předmětu v případě § 1118 obč. zák. 
lze vyhověti přes to, že v konečném fulobním návrhu nebylo žádáno 
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zrušení smlouvy, nýbrž se bylo přímo dpmáitáno vyklizení nail)téhO 

pře:!~ nelze přezkournávati ~p~ávnost a platnost nařízení stavebníhO 
úřadu, jímž bylo nařízeno zbpuram b~ldovy. 

(Rozh. ze dne 23. Jistopadu 1931, Rv J 1848/31.) 

f .. c" o vyklizení a odevzdání naja-

týchŽ~1~~0~ftj~~t~a~~I~b~fob~J~a~~~e~nín: úřade~ n;~í~ero sZtb~~~ácn~ 
stav~y, v níž byly ~ístn~sg, u~n~lo ;o~fenž~lot~ ~ uvedl v otázce, o J?iž 
za':iltl. O d ~ o I a c ,c h~ Rozsudku podle žaloby nebyl~ na ~ávadu, Jak 
tu Jde, v d u v o de d .., žalující strana v zalobe nenavrhla 
se prvý soud ?eP.rav:~m ?mmva, ze n'!trž že se římo domáhá žalobou 
předčasr;é zru.st~hm n~~~~ě\usn:,I~;01'otlzka zrušenl nájemní smlo,uvy jest 
vykhzem nala e o PIt '. "1 ' loby pro uznání žalovane strany 
. předurčující pro v as m Hce za , ·h ď du 
Jen. . j' . t osti vykliditi. Není tu tedy rozumne.o ~vo? 
!Pboyvsmenzo~o~~h~;íc~'~:vodů trvalo na tom:, by vedlle výroky Os POnVa!J?J'.enmo~tl 

. . kl" dT byl též vys oveno ze e . 
žalované str~ny mlstn~S\1 VY

t , \1 'Ize ~ešiti prejudiciálně, a též jinéh.? 
:smlouva zrusule, ano. u o o az u. Stačí roto že žalující strana lIZ 
než prejudiciálního vyzna':i~ ne~':dají její Pnárok na předčasné zrušení 
v žalobě (vrdlla" okob-lOsll, lez za a , § 1118 obč zák 
nájemního poměru ve smyslu ustanovem. .. 

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

Důvody: 

.. " 1· dl, dy ~ 503 čís. 3 a 4 c. ř. s., provádí 
Dovolam, oprene, o ~ovo aCl ~ v~'4 c ř s ale není důvodné. Že 

vpravdě jen dovolan duvod § 5,03 \'S. .~, ., dech ~ 1118 obč. zák . 

. 
pro zrušení nájemní, a pa~r:?vn! S~y~~~rl v r~~~robně odůvodnil nej
stačí i mime>soudm pro asem". , , h b' s pod čís. 4054 
vyšší soud již ': ro~~odnu~ch uve~~hr;~~Y~d v;r~v::;~eo n~á~oru tam háje
a 5671 a ne,?a. PflCl';y, y"se o, ~ ověď (srovnej sb. n. s. čís. 57, 
ného. Podotyka se, ze staCl t~~e ,fP, loby redhibitorní podle ustálené 
116, 4054 aj~né) a že, am v ,pnpaot~e~í žalobního návrhu na zru~en! 
praxe nelvysslho soudu nem, za,~ .est oužito slov: "žádati za z~useI1l 
smlouvy, ackohv I v ~.?3~ ob;; z~ýŤ.J učigěno i mlčky a jest je spatroval1 
smlouvy«. ~no proh ase~, ~ufed m&há žalobou vyklizení a odevzdáníi 
již v tom, ze ,se pron~lk,!"a,~ o důvodů § 1118 obč. zák., neboť, vy
místností najatých z ne ,ere o ~ .. f nelze tomu jinak 
vozuje:li dů;;l~dkJ. ~ ust~noyem lo~~tv ~!:;:::případě bylo o;;tatně 
rozumell, ?~z ~e :a~a zruse.111 ~m, i· v' slovně tím. že na rubru z~loby 
ono prohlasel11 uc!.?eno do Jlste, ~IV r zrušen' nájemního pomeru«, 
byla žaloba oznacena jako »~a o a, n domáh~·í zfU1iení poměru ná
čímž dali žaJobci s dostatek daJevo, z'h s~·1 VyhoJěv z~ěnou rozsudku 
jemního. Odv?lací, so~d tf Y, neJ'a~~b~i !~konečném návrhu žalobním 
prvého soudu zalobe pres o, ze z ss 

Ci"ilni rozhodnutí xlII. 
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nežádali nejprve zrušení smlouvy nýbrž přímo d 'h' . 
najatého předmětu. ' se oma ah vykhzení 

Al,e dovolání nemá pravdu ani potud pokud tvrdO , 
podmm~k pro předčasné zrušení ,smlouvy podle § IIIS \,ze !~ nebylo 
magl~trat hlavního města Prahy nařídil zbourání bud~v c. za '), neboť 
naJa!e mlstnosti, a správnost a platnost tohot " . y, v mz JSOu 
nespadá do příslušnosti soudu. o nanzem prezkoumávati 

čís. 11189. 

Zažalovány-Ii kromě nepatrné pohl d' k . . 
dávek! jest je při v)'p~čtu hodnoty s;'r:

v p~p~:~~k ~ianlýCh I:0hle-
patme pohledávce. ovane ne-

Nelze ponechati libovůli žalobce zda ch '. 
nezasahuje do věcné soudní ř' I! . ce .Bpomy narok, pokud tím 
nepatrné či v řízení řádném. )e~t ~~~s~, prOjednati v řízení pro věci 
zahájil řízení odpovídající žalobnímu nár~~~u, 'V R?dlr~bsahu žaloby 
zkoumajíce otázku, zda . est rav' : ySSI ~ o lce rozhodují, 

~!~~~~;::ostatně o tom, j zda %stat§ J~~~~~t:~y ~~~z:~~e:%C~~h 
Usnesení, že spor bude projednán . k . 

samostatným opravným prostředkem ovJem
a 

o ni epatrdny, .n~lze napadati 
. a e v o volam z rOzsudku. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1931, R I 615/31.) 

z K~a1<tze zažalovalyeníz Kč 206'92 s 10% úroky od 21. června 1927 

~d kr;tnivi~~~8~;9g~2~n!~~~&!gi~~ ifč ~0.~%~.J{2d80 í3~~v~t~~01092~~ 
lobní nárok o 221 Kč a při roku dned~o d~~j:aW~3n.l,pozd,ellkome~il ža
Pro c e sní s o udp r v é s t o I .'.3 Jen ~a uro y a utraty. 
~o u d odmítl podle §§ 471 čís 2 IJ/ zalobu ~a!flltl, od v o 1~1 cí 
zalobcovo odvolání jako nepřípusiri ma 3J'~ :li~ d!'"~dY octst31vec, c. r. s. 

N
. , , , " ze J e o vec nepatrnou. 

e] v y s S I S o u d zrušil napaden' u ' '" 
soudu by nehledě k d' d k ,e snes~n:.a ulozll odvolacímu 
jednal' a r~zhodl. uvo u, pro tery odvolam odmítl, o něm dále 

Dúvody: 

'. tOba niž~í soudy vycházejí z nesprávného názoru že Kč 206'92' t 
JIS mou a vsechny zažalované úrok ,. ". " Jes 
~!ížejí, že příslušenstvím jistiny Kl2~6·hs~~~~~~ 6y!t~sl.ušen.stvkím. Ptét~e
castky jak jsou uvede . 1 " Jen uro y z o 
ostatnl, které tvoří zVl?J.t~a ~~~~~tvť~bní y~osby, .nik~liv ,však úroky 
předmětu sporu k částce 206·g2 J<:cv p,), J.ezt. Jteskt, prhl vypodu hodn~ty 
v ' . 300 K' ' npoclS I, a ze odnota sporu pr 

ú~f~J~l1í plat~' ;~~~~~ý:;:ě~~~!n1.:~ávz~ép~člt~~ft~~~asnve~ Ppolhtledá~ky a pt; 
a y nejprve na 
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úroky a pak teprve na jistinu (§ 1416 obč. zák.) Kdyby byl tak počítal, 
byl by musel zažalovati jako zbytek jistiny peníz převyšující 300 Kč. 
Když to však neučinil, jest úroky, pokud nejsou počítány z jistiny 
206'92 Kč, počítati jako samostatné pohledávky (§ 55 j. n.). Nelze 
ponechati libovůli žalobce, zda chce sporný nárok, pokud tím nezasahuje 
do předmětné soudní příslušnosti, projednati v řízení bagatelním, či 
řádném a dle toho pak připraviti žalovaného o možnost použití oprav
ných prostředkú v plné míře. Jest věcí soudu, by podle obsahu žaloby 
zahájil řízení žalobnímu nároku odpovídající, to tím spíše, an i žalovaný 
proti neprávem zahájenému řízení dúvodně brojí (srovnej též rozhod
nutí nejvy.ššího soudu čís. 1942, 10.398 sb. n. s.). Vyšší stolice pak roz
hodují, zkoumajíce otázku, zda jest opravný prostředek k nim vznesený 
přípustný, samostatně o tom, zda nastaly předpoklady pro zvláštní před
pisy o věcech nepatrných (rozh. čís. 34 sb. n. s. civ.). Pokud odvolací 
soud má za to, že žalovaný v odvolání opozděně napadá usnesení soudu 
prvé stolice z lS. února 1930, jímž byl zamítnut i jeho návrh, aby se Ve 
sporu pokračovalo v řízení řádném, nikoliv bagatelním, nelze mu při
svědčiti. Proti usnesení, že spor bude projednán jako bagatelní,. není 
samostatného opravného prostředku (§ 517 c. ř. s.), usnesení to však 
múže býti napadeno v odvolání z rozsudku, neboť podléhá přezkoumání 
soudu odvolacího (§ 462 ods!. 2 c. ř. s.). Názor odvolacího soudu, že 
,by stížnost proti usnesení soudu prvé stolice z IS. února 1930 byla 
přípustná podle ustanovení § 517 čís. I c. ř. s., nemá opory v doslovu 
zákona, neboť oním usnesením nebylo odepřeno ani zahájení zákonného 
řízení o žalobé ani pokračování v tomto řízení. . 

čls. 11190. 

K povoleni exekuce podle § 72 (1) zákona o pensijnlm pojištěni 
soukromých zaměstnanců ve vyšších službách ze dne 21. února 1929, 
čls. 26 sb. z. a n., stačí, že výkaz nedoplatků jest opatřen doložkou vyC 
konalelnosti, připojenou vymáhajicím náhradním ústavem. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1931, R I 653/31.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci na základě vykonatelného 
,výkazu nedoplatkú náhradního ústavu pensijního pojištění. Rek u r sní 
s o u d exekuční návrh zamítl. O ů vod y: Z ustanovení § 72 zákona 
,ze dne 21. února 1929, čís. 26 sb. z. a n. vyplývá, že vykonatelné vý,'
kazy nedoplatků jsou exekučním titulem, a to i výkazy všeobecného 
pensijního ústavu, i výkazy náhradních ústavú. Co se však týče při
pojení doložky vykonatelnosti, 'jest v tomto zákoně jen ustanoveno, že 
jsou k tomu povolány příslušné úřadovny. Takovéto úřadovny jsou však 
podle § 76 e) cit. zák. zřízeny jen při všeobecných pensijních ústavech, 
majících veřejnoprávní povahu, a již z toho vychází na jevo, že ohledně 
náhradních ústavú citovaným zákonem nebylo na dosavadním právním 
stavu ohledně těchto nahradních ústavú nic změněno a že tedy i nadále 
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jest vyko~~telnost výkazů nedoplatků těchto ústavů třeba t ď' 
zemskym uradem (§ 133 pens. zák.). Poněvadž v ří adě po yr. IÍ! 
výkaz nedoplatku nemá této náležitosti, měl býti naPvrhP ,o ktery jde, 
kuce zamítnut. na povolení ex-

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

. Podle prvého odstavce § 72 zákona o pensijním pojištění . I 
mych zamestnanců ve vyšších službách ze dne 21 února 1929 ":~u '~
sb. ~. a n. může dlužné pojistné býti vymáháno ;oudní exekuci CIS. ,6 
klade vyJ;ona,telnéh;o výkazu nedoplatků a připojí doložku o vyk na f~
nosl! »pnslus,;a U1~a~ovn3'«' Toto zákonné ustanovení nerozeznáv~naz e -
j~~ o pO]1~tne dlt;zne yseobecnému pensijnímu ústavu (§ 74 ť h ~a 
za .), CI ~ahradlllmu ustavu (§ 105 tohoto zák.). Z toho plyne .~ ° ° 
ustanove~1 ,§. 72, (1) !ohoto ~áko~a týká i náhradních ústavu. ž~ ~~ se 
ta\ yysv.'ta lasne ;; duvodove zpra,~y k tomuto zákonu (čís. tisku o~~ 
nec,~ sne~ovny ) 106 str. 2), v lllZ se výslovně uvádí že oku~' a h P~IP?j:lll doloz~y, vykonatelnosti na výkazy nedoplatku pl1tí pro ~1e 
t:~ r;;, fstavYh sblelny .postup j~ko, pro Všeobecný pensijní' ústav; nemií7~ 

y J! poc y .nosÍ! o tom, ze umyslem zákonodárce b 10 b '. , 
hradlll ustavy'pnpojov~l~ doložku vykonatelnosti na výl!azy r!ed~p:arka: 
,samy, a nemu~e tomu ,bYÍ! na ,::ávadu, že zákon použil v prvém odstav~ . 
§,72 ,tohoto zakona vyrazu »uradovna« a že o úřadovnách mlu' . 
pr! V~~~be~,-,ém pensij!,ím ústavu (§ 84 tohoto zák. a násl) J;I Jen 
~aha]1cI ventel jest nahradním ústavem po rozumu § 105" e~ o yy
les~ př~~ložený jím výkaz nedoplatku na pojistném opatřegr~~io~ť" 
vy ?na e nosl! podle § 72 (1) pens. zák. exekučním titulem a b la ,ou 
l'~~~m s~udem povol~na :Iavrhovaná exekuce. Pochybil prolo r~~~~~~ 
a '. ,.zmelllv usnes~lll prveho soudu, a bylo dovolacímu rekursu v hověti 

zfellou n~padeneho usnesení obnoviti usnesení prvého soudu y Okol 
Ijqs I po~m.n~ml v rekursu uváděné, že výkaz o nedoplátcích n~' -
ko~ate1,:y, .lezlo ,n~O~s~huje poučení o opravných prostředcích a d~tlad~ 
~osr~~f~A n~r:o aztev povolení ~~ekuce, neboť přezkoumávati správ-

§ 
72 (1) Y Y Pka e n~~Í1 _ nep~tn soudu. a k povolení exekuce po. dle 

pens. za . stacI ze vykaz nedoplatků . t ť d -
vykonatelnosti, připojenou' vymáhajícím náhradní~sús~f:e::n olozkou 

čís. 11191. 

Jd.e-Ii o. po~?len! exekuce, na základě cizozemského exekučnlho ti-
tulu,. jest ml1tloradny dovolacl rekurs přípustný bez rozdllu zda' . 
o otazku vykonatelnosti cizozemského exekučního titulu či J 'iné Je:: rn 

a zda ~yl0 napadeno rekursem povoleni či odepřeni exekuce ~tra o z y, 
mou, CI poddlužnikem. nou sa-

~~vrhu na pO'lolenl exekuce zabavením nároku ovinného r . 
dlu,zmku })n~ .poskytnut~_ prostředků k uspokojení Pvěřitelů ptV~~é~~
ne ze vyhoveti pro neurcttost (§ 54 čís. 3 ex. řádu). • 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 193 J, R I 705/31.) 

- čís. 11191-

Na základě právoplatného rozsudku kornorního soudu v Berlíně po' 
volil s o udp r v é s tol i c e vymáhajícírnu věříteli proti firrně Hc 
k vydobytí vykonatelné pohledávky exekuci zabavením nároku povinné 
strany proti Emilu H-ovi, by Emil H. povinné straně k úplnérnu uspo
kojení jejich věřitelů poskytl prostředky, jež jsou k uspokojení věřitelů 
firmy H. nutné. Rek u r sní s o u d k rekursu poddlužníka napadené 
usnesení potvrdil. 

N e j vy š.š í s o u d k dovolacímu rekursu poddlužníka exekuční 
návrh zamítl. 

Důvody: 

Dovolací rekurs poddlužníka je přípustný, protože jde podle ~ 83 
.ex. ř. o exekuci na základě cizozemského titulu. Zákon připouští tu 
dovolací rekurs, nerozeznávaje, zda jde jen o otázku vykonatelnosti 
cizozemského exekučního titulu či o jiné otázky, a připouští dovolací 
rekurs proti potvrzujícímu usnesení druhé stolice, ať bylo napadeno 
rekursem povolení neb odepření exekuce stranou samou nebo poddluž-

níkem. 
Dovolací rekurent má pravdu, že předrnět exekuce není v exekučnírn 

návrhu dostatečně určitě popsán, jak nařizuje § 54 čís. 3 ex. ř. Exekuční 
návrh rná podle tohoto předpisu obsahovati označení exekučních pro
:středků a majetkových součástí, na něž se má exekuce vésti, místa, kde 
jsou, a konečně všechny údaje, jež podle okolností případu jsou důle
žité pro nařízení, jež má vydati soud exekuci povolující nebo soud exe
kuční v zájmu vedení exekuce. Podle toho musí býti z návrhu zřejmé 
nejen exekuční prostředky, na př. navrhuje-li se zájern nároku, přiká
zání k vybrání, nýbrž i údaje, jichž je třeba k rozhodnutí o tom, zda 
jde o pohledáVku peněžitou (§ 294 ex. ř.) či o jiný nárok, a to buď 
o nárok na dodání věcí movitých (§ 325 ex. ř.}i neb o nárok na jiná 
majetková práva (§ 331 ex. ř.). Dále musí býti zřejmo, zda takový nárok 
jest převoditelný a zpeněžitelný vůbec, tedy zda vůhec jest přípustna 
exekuce k vydohytí peněžité pohledávky. Proto jest podle okolností po
třeba udati i důvod nároku, na který se vede exekuce zabavením, může-li 
to pro zabavitelnost neho převoditelnost a zpenežítelnost a jeho zpusob 
míti význam. Tak i v této věci bylo třeba udati, zda jde o nárok z pře
vzetí, z plnění nebo snad z jíného slibu nebo ze smlouvy společenské 
a pod., a označiti určitě majetek, na nějž má býti exekuce vedena. Těchto 
údajů potřebuje i soud exekUci povolující, by rnohl posouditi zabavi
telnost nároku na poskytnutí prostředků k uspokojení dlužníkových vě
řitelů, i soud exekuční, by mohl posouditi správnost navrhovaných pro
středků zpeněžení. Ani poddluilník nesrní býti nechán při zákazu, který 
mu bude doručen, v nejistotě, jakého jeho závazku se zákaz týče. Ozna
čení přědmětu exekuce, jako nároku na poskytnutí prostředků k uspo
kojení věřítelů, je tak neurčité a nedostatečné, že nedává spolehlivý 
podklad ani pro posouzení zabavitelnosti tohoto nároku soudetn exekUci 
povolujícím, ani pro posouzení vhodnosti navrhovaných prostředku pro 

1 .. 
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soud ex~kučn!, ani neni dost určitě vymezeno pro zákaz poddlužníku 
co nesml dluzníku plmh. Proto nevyhovuje exekuční . h v d' o ' 

§ 54 čís. 3 ex. ř. a bylo jej zamítnouti. navr pre plsum 

čís. 11192. 

čís. ~~~e~~ ;:k~~OdU z provozu silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 

.. škodou z.pr?vozu,~utomobilu jest i postříkání ole'em uníka'ícim 
.1lzdy ze stroJove soucastlry otvorem v podlaze autoniobiiu. J za 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 193 J, R I 865/31.) 

. Ž~lobci byly za jízdy automobilem žalovaného otřísněn v ~eny saty tekutino~ unikající z rychlostní skříně auti žalob/ a .~os~o
sko~y l' r o ce s. nI so u d l' r v é s tol i ce zamítl O d o ~a ra u 
zrusil nal?adeny rozsudek a vrátil věc prvému s~udu vbo 1 ~e I S? u.d 
praV?~OCI, ~noyu projednal a rozhodl. D ú vod Y' P~v .Ys/ d vycka]e 

f[di~~Z;~~p~ri í:J~~~e b~~ N~dL~~l~~~~e: ;J~~!~~li~~!~. U}rl:::~éh~ 
h~~~~z<:no, zlebz Pbodllaby vU řídiče skuteČně něco stříkalo 'přt :a~~:dě~~ 
, , ze za o ce . y na satech postříkán že př' ·t··' v.v stříká~í .shledána byla na plošině přesně podle d~~t ~,:m po p~\cině p~
setrvacmk pod dírou se otáčející skut v v I .Ira v po aze a ze 
k z~~ěrdu, že vžalov~ný jako řídič vozidl~c~~:tf:~Ýtis~i~~ z~d;g~1d~š.ak 
,za s<o u, lez vzmkla z vady stroje za n'ž Vod'".. ym 
v .~ouzeném případě zvláštní ručedí řídiČe ~od~e ~emtlz~~ nen~·t·?~O 
zav?~i;I Zvf. 1908/162. Názor ten však není s rávn' P omo love. o 
rUCI ndlc a vlastník silostroje za náhradu šk~d 7 y. odle ~ ~ CIt. zak. 
V

v 
s?u::euvém případ~. má soud za zjištěno na z~kia~~o~~~~~~r! c vozl.dla, 

ve~l, ze zalobce za Jlzdy autobusem, tedy v dabě y h ~P?
olejem unikajícím ze strojové součástkv Iv provozdu, byl postnkan 
Poukaz prvého soudce k tomu zVe rucv .' v'dov orem v po. laze autobusu . . Vt Vk ,em n Ice v souzenem příp ď . 
Jez o s oda nastala z vady stroje za '" v'd'" vo a e nem, 
sledkúm provedených dúkazú . rl mz n I,C nerucI, neodpovídá vý-
~e ~koda vznikla z vady str~jt v~p~ýe~lo v~n~ tvrz:no, v a~1 prvokáz~no, 
ze zalovaný šofér byl upozorň~váň za" sa z VYpovedl svedeckych, 
busu něco stříká však prohlásil že to J1~dy na !o'v ze ze spodku auto
'zinem, byl tedy ~a okolnost tu 'u v I; ne'.!l, ze sev to vyčistí ben
lřeb?á opatření, následkem čehol~z~~no~an'kPrd~s to vsak n:u.činil po
povedným. . 00 o e s o e, za kterouz Jest zod-

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

Dúvody: 

- čís. 11193- 1399 , 

jež jest v příčinné souvislosti s provozem tak, že by nebyla nastala, 
kdybY nebylo provozu. Provozem jest rozuměti v podstatě pohyb vo
zidla, zpúsobený strojní silou. Nižší soudy zjistily, že žalobce byl při 
jízdě postříkán olejem, unikajícím ze strojové součástky otvorem v po
dlaze automobilu. O příčinné souvislosti škody s provozem automobilu 
nemúže tedy býti pochybnosti. Proto nezáleží na tom, zda žalovaný 
zavinil, že olej stříkal z rychlostní skříně a že v podlaze byl otvor, jímž 
olej stříkal dovnitř vozu ani na tom, zda žalovaný přikryl díru hadrem, 
jakmile se na závadu přišlo. Podle § 2 zák. aut. byl by prost ručení, 
kdyby byl prokázal některý z vyviňovacích dúvodú tam uvedených, O to 
se však žalovaný ani nepokusiL Poněvadž žalobce byl automobilem do
pravován, ručí mu žalovaný podle §§ I a 2 zák. aut. jen, když se doprava 
stala za úplatu nebo při živnostenském provozování dopravy (§ 4 aut. 
zák.). Tuto skutečnost jest tedy zjistiti. Teprve, kdyby nebyla ziištěna, 
bylo by uvažovati o ručení žalovaného podle předpisú občanského zák. 

čís. 11193. 

Soud, jenž zahájil opatrovnické řízení, zůstal příslušným opatrov
nickým soudem, i když se později změnily okolnosti, jež byly při zahá
jení řízení rozhodné pro určení příslušnosti, 

Předpis § 44 j. n. byl zachován v platnosti § 4 zákona ze dne 19. 
června 1931, čís. 100 sb. z, a n. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1931, R I 894/3 L) 

O k r e sní so u d v H o s t o U n i vyhověl návrhu manželského 
otce, by mu bylo vydáno dítě, Rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d k dovolacímu rekursu otce zrušil usnesení obou 
nižších soudú a vrátil spisy soudu prvé stolice s příkazem, by je po
stoupil příslušnému okresnímo soudu v Tachově k dalšímu jednání. 

Důvody: 

Nejvyšší soud, zkoumaje podle §§ 41 třetí odstavec a 44 j. n, z úřadu 
především otázku příslušnosti soudní, seznal, že okresní soudY Ta' 
'chově jako opatrovnický soud nezletilé Pavly B-ové schválil smír o vý
živě a výchově této nezletilé, který ujednali její rodiče při dobrovolném 
rozvodu podle protokolu ze dne 18. června 19'24, již usnesením ze dne 
18. června 1924, vydaným podle formuláře čís. 149, v němž jest i schva
lovací doložka opatrovnického soudu. Připojil-li později okresní soud 
v Tachově na příkaz rekursního soudu ze dne 21. února 1931 ještě do 
spisú schvalovací doložku ze dne 20, března 1931, opakoval tím jen to, 
co již dříve učinil a co nebylo rekursnímu soudu na první pohled ze 
spisú zřejmé. Z toho plyne, že okresní soud v Tachově zahájil řádně 
opatrovnické řízení ve příčině nezletilé Pavly B-ové již v roce 1924 a že 
zůstal podle § 29 j. n. příslušným opatrovnickým soudem, i když se 
později změnily okolnosti, jež byly při zahájení řízení rozhodné pro 
určení příslušnosti (viz k tomu výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 
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~;četvna 1931,Čí~. ~J.695, ;tve,řejněriý ve Věstníku z roku 1931 pod 
~I~. 5). K f<;zhodovam ? otcove navrhu na vydání dítěte podle § 142 obč 
zak., podan.em dne 31. cerven~e 1929 nebyl tedy přl'slus'ny'm k ' d' H t . 'b' k" o resm sou v os oum, ny rz o resm soud v Tachově jako soud opatrovnick' B I 
proto I??dle § 44 j. n., jenž byl předpisem § 4 zákona ze dne I 9. YČeJn~ 
1931 CIS. ~OO ~~. z. a n. :ac,hovan v platnosti, lÍčiniti k dovolací stíž
nostI otcove z ~~ad~ c:patrem, by t~t? opatrovnická věc byla přikázána 
s01!du pro }~I p:lslllsne~1!; Za hm ucelem bylo zrušiti usriesení v daná 
obema n€pnslusnyml mZSlml soudy a naříditi soudu prvé st rYb 
spisy postoupil k příslušnému jednání okresnímu soudu v Tac;o~:" y 

čís. 11194. 

.žal,oba, již se kllpitel domáhá proti exekuci k vydobyti ku ní cen 
~ntsem kupn~.s~I0l!vy)}!O neodstranitelné vady dodaného zb~ži, neJ; 
~lobou OpOSICll!, nybrz zalobou ze správy (žalobou redhibični) tř b • 
Jest se ':: zal~bě d,?~,á?áno i výroku, že exekuce jest nepřipustn'á. ~e ~~: 
o s~utecnosh zrusullcl vydobyvaný nárok p. odle § 35 ex • b I ·1) t 
vytykané d ... d· b' 'k . r., y y- I U ~a y JIZ voe VZll! u exekučniho titulu (v době dodáni) tř -
bas se ukazaly teprve později. ' e 
, I P'ři splátkových obchodech zttstává kupiteli, pokud kupní cena nenl 
up ne zaplacena, ~achov~n nárok ze správy, i když byl rozsudkem od
sod u

b
zytíe';1 kk zal?lacell! kupm ceny a byla proti němu vedena exekuce k vy-

o upm ceny. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1931, Rv I 1465/30.) 

. Žalobce kouQil od ž~lované f~rmy stroj na splátky, a, ježto je ne la
hl, vymohla, SI zal?vana proh nemu rozsudek ze dne 7, července I ~29 
!:,a zapl~cem kupm cepy. Ž~lobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na 
zalovane, by bylo m:;nano pravem, by kupní smlouva, jež jest podkladem 
roz~udku ze dne 7. cervence 1929, byla (pro neodstranitelné vady stroje) 
~I~~ena a by b'(I,a exekuce vedená na základě řečeného rozsudku pro
.. asena za, nepnpu,stnou . .o b ~ niž š í. s o u d y žalobu zamítl ma
bCle Zta toi.ze !udnem podmmek zaloby podle § 35 ex. ř. ježto vadl~troJ-e 

y y u ]IZ pre vzmkem exekučního titulu_ ' 

d
N e j v J Š š í s o U? zrušil rozsudky obou nižších stolic a vrátil věc 

sou u prve stolIce, by ]1 znovu projednal. 

Dl!vody: 

I b Pro .Pkso~zelní, o jak~~ ~alobu jde, nerozhoduje její pojmenování ža
o cem)a o ~a obtOPOSIC~lI podle § 35 ex. ř_, nýbrž směrodatn'm' t 
o~sah ~alobm~o ?e]e a, ze]mena žalobního žádání, v němž dochlzí l=~, 
neh? vyraztl, Jakeho naroku se žalobce domáhá. Podle žalobníh d" 
nem pochybn?s!t o tom, že žalobce uplatňuje nárok ze sprá °o~l~ 
reh~3~~~~m~a~:,p~o, neo~stlr~ni,te!~é, v~dy, doda~ého stroje, p.~káEející 

Zlvam, a za oum zadam dusledne se domáhá zákonného 
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nároku, by kupní smlouva, jež jest podkladem rozsudku ze drte 7. cer
vence 1929, byla zrušena (redhibice). Jest proto zřejmo, že jde o žalobu 
ze správy. Tomu nebrání, že žalobce žádá i o výrok, že exekuce na zá
kladě onoho rozsudku jest nepřípustná, neboť to jest jen důsledek zru
šení smlouvy (§ 39 čís. 5 ex. ř.). žalobce neuplatňuje skutečnosti zru
šující vydobývaný nárok, jež nastaly po vzniku exekučního titulu, jakž 
vyžaduje ustanovení § 35 ex. ř., poněvadž vytýkané vady, jimiž stroj 
byl prý zatlžen, byly tu podle žalobních údajů již v době dodání, tedy 
před vznikem exekučního titulu, a jež se ukázaly teprv později při upo-
třebení stroje. 

Kupní smlouva, jíž žalobce stroj koupil, jest nesporně splátkovým 
obchodem ve smyslu zákona ze dne 27. dúbna 1896, čís. 70 ř. zák., podle 
něhož jest kupující, na jehož straně není kup obchodem (§ 10), podle 
§ 4 odstavce 3 oprávněn domáhati se nároku ze správy i po uplynutí 
šestiměsíční doby (§ 933 obč. zák.), pokud kupní cena není plně zapla
cena, a k zachování nároku toho není zapotřebí ani oznámení vad. N a
rok ten zůstává proto kupujícímu zachován za těchto podmínek, i když 
byl rozsudkem odsouzen k zaplacení kupní ceny, dokud ji nezaplatil, tedy 

, 

i za exekuce, zde tedy i po provedení zájmu, k čemuž srovnati sluší § 6 
odst. (2), podle něhož i k obraně nepříslušnosti přihlížeti jest rovněž 
i v období exekučním až do dražby a to i z úřadu. Veškeré předpoklady 
uplatňovaného nároku žalobce tvrdí a obsahuje proto žaloba všechny 
skutečnosti, jež zákon žádá k odůvodnění nároku ze správy. Jest pr,oto 
bezpředmětné, zabývají-Ii se nižší soudy otázkou, zda jsou prokázany 
skutečnosti, jež by odůvodňovaly výrok, že exekuce jest ve smyslu § 35 
ex. ř. nepřípustna, a jest proto nutné řešiti otázku, zda uplatňovaný ná
rok ze správy jest po hmotněprávní stránce odůvodněn čili nic. Než do
volacímu soudu nelze rozhodnouti hned ve věci samé, neboť nižší soudy, 
vycházejíce z jiného právního názoru, zabývaly se jen zjišťováním, kdy 
žalobce vytýkané vady objevil a kdy je i jako laik objevili mohl a zda' 
je zavčas uplatňoval. Okolnosti ty jsOU však, jde-li o splátkový obchod, 
nerozhodnými vzhledem ke shora uvedeným zákonným předpisům. Na
proti tomu neřešily nižší soudy vůbec otátku, zda v~týkanými, v~d:,mi 
byl stroj slížen v době dodání, zda JSou neodstramtelne a zabranu]! rad
nému užívání stroje, či zda vznikly po dodání stroje zaviněním žalobcO
vým, jak namítá žalovaná strana, 

čís. 11195, 

žalobnl prosba v případě § 36 čís. 1 ex. ř. nesměřuje proti JSOUC
nosti nároku, nýbrž jen proti jebo vylmnatelnosti, tudíž pro~i povole~Ii 
exekuce. Domáháno-Ii se žalobou výroku, že nárok žalovaneho vyma
hajícího věřitele z exekučního titulu není po právu, nejde o žalobu podle 
§ 36 čís. 1 ex. ř. Taková žaloba, jde-li o nárok veřejnoprávní, nepatří na 
pořad práva, nýbrž na příslušný pořad správní. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1931, Rv I 1492/30.) 
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Žalovaná okresní nemocenská pojišt'ovna vedla na základě svého pla
tebního výměru proti žalobci exekuci k vydobytí dlužných pojišt'ovacích 
příspěvků. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované okresní 
nemocenské pojišťovně, by bylo uznáno právem, že není po právu ná
rok žalované z jejího platebního výměru, na jehož základě vede exekuci. 
O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. 

DŮVOdy: 

Podle § 175 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 sb. z. a n. V doslovu 
zákona ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 sb. z. a n. může zaměstnanecké 
pojistné býti vymáháno na základě vykonatelného platebního výměru 
soudní exekucí, již povoliti a vykonávati jest povolán příslušný exe
lmční soud, a jest platební výměr vykonatelný, uplynulo-li od jeho do
ručení patnáct dní. Žalobce tvrdí v žalobě, že platební výměr ze dne 31. 
května 1929 tvořící exekuční titul nedostal a že tedy výměr ten nemůže 
býti vykortatelný. Poněvadž podle § 36 čís. I ex. ř. má dlužník námitku, 
že skutečnosti rozhodné pro vykonatelnost (tu tedy doručení výměru) 
nenastaly, uplatňovati žalobou u soudu, jenž exekuci povolil, šlo by po
dle žalobního děje o tuto žalobu. Tu jest ovšem sporné, zda věc náleží 
na pořad této žaloby i tehdy, je-li vymáhaný nárok veřejnoprávní, či 
zda námitku nedostávající se vvkonatelnosti jest uplatiíovati pořadem 
správním (Walker Syst. 1926 str. 91 shora a dole, rozh. čís. 738 a 901 
sb. n. s. a Weiss Exek. Ord. k § 36 jsou pro soudní pořad, Neumann 
Kom. z. Ex. Ord. str. 174 a rozh. 9056 sb. n. s. proti), avšak tuto otázku, 
jejíž řešení by se neobešlo bez porovnání ~ 36 a § 35 ex. ř., netřeba tu 
rozhodovati, poněvadž při každé žalobě, pokud jde o otázku, jaký nárok 
se uplatňuje, jest rozhodná především žalobní prosba. Tu pak žalobní 
'Prosba v případě § 36 čís. I ex. ř. nesměřuje proti jsoucnosti nároku, 
nýbrž proti jeho vykonatelnosti a tudíž jak již nadpis § toho výslovně 
vytýká, jen proti povolení exekuce (viz Walker a Weiss n. u. m.), že 
neprávem vymoženo, ježto formální předpoklady chybí, a v tom smyslu 
měla zníti žalobní prosba, by šlo o žalobu § 36 čís. 1 ex. ř. Avšak ža. 
lobní prosba nezní v tom smyslu, nýbrž výslovně tak, by bylo uznáno 
právem, že nárok žalované strany z platebního rozkazu není po právu, 
nečelí tedy proti vykonatelnosti nároku, nýbrž proti jeho jsoucnosti, 
proti jeho vzniku, taková žaloba však, an napadený nárok jest veřejno
právní, nepatří na pořad práva (§ I j. n.), nýbrž na příslušný pořad 
správní. K nepřípustnosti pořadu práva jest přihlížeti podle § 42 j. n. a 
§ 240 odstavec třetí c. s. ř. v každém období sporu z úřadu, pokud o něm 
nebylo právoplatným formálním usnesením již rozhodnuto (§ 42 třetí 
odstavec j. n.; plenární rozhodnutí čís. 3775 sb. n. s.), čehož tu není. 
Jsou proto oba rozsudky nižších stolic jakož i celé řízení zmatečné a bylo 
proto ve smyslu § 42 prvý odstave j. n. 2 § 477 čís. 6 c. r. s. rozhodnuto jak shora. 
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Pojišťovací smlouva. t ~ byla smlouva uza-
.. t íku jen pro o ze " Byl-li rabat poskytnut PO]IS n .. tnlim domáhati pro bezdu: 

vřena na určitou delš! do?u, nelze se ~?a f?O~~asném záníku pojišťovacl 
vodné obohaceni vracem rabatu pn pre 

smlouvy. ~ ~l úmyslu ujednati závazek 
Pokud nelze míti za to, ze~.str~ny~ m~lm vzániku smlouvy. 

Pojistníkův k doplaceni slev pn predcas " ~ "ti v obchodní 
.. t 'k" může po prtpade spoclVa ~í Tento závazek P'?]IS m uv 364 ~ s) v každém jednotlivém pr _ zvyklosti, již jest (~ ,::yhradou § c. r. . 

padě dokázati zvláste. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1931, Rv I 1891/30.) 

." .. ~ť ojišťovací smlouvu na de-Žalovaný uzavřel se žalul~cl pOjlS ovn?utPmobl·lu při čemž byl žalo-
. ., ~em z provozu au o , ~ .. ~ť 

set lel proh povmne~% ruc b t zhledem k desetileté uzáverce. 'poJ1S
ž 

0-
vanému poskytnut 2 tS I h r te~h k návrhu žalovaného stornov~na. ad 
vací smlouva byla po ~rec e, vrácení rabatu pro c e s n I ~s o u 
lobu pojišťovny proh z~lovanemu ~ , ud uznal podle zaloby. 
p r v é s t o I i c ~ za:n~t1" o d v o. a,c ~ s zOda muže žalující strana po
D u vod y: Jde jen o resem pravm ~ta~ y, ud dospěl k názoru, že tento 
žadovati ~pět r:'lbat n~ P~n:1!. Od:~:t~těSOproto, že rabat nap.remi! byl 
žalobní narok jest, od~v~o zef' j~l strana domnívajíc se, že POjlst!1Y po
ujednán jen podmmesne .. , a u. dou I~ceny po tuto dobu prémIe,. P?_ 
měr potrvá deset !et, ~e p tedy Ibu u Z Ptoho lze bez pochyby sezna!t, ze 
skyt1a 20procentm premlOvo~ s. ev. osk Ua žalovanému jen p~d pod
žalující strana tuto, slevu ,pr~m~tO~1 Pti Ydeset let pro kterouz dobu 
mínkou, že sml;lVm eo

mer 
, ua e D~r: musí však ~ toho býti i, odvozo

smlouva ~yla .'0'~lovne uzavr~f . o r také i při smluvním pomely kTat
váno že zalujlcl strana, neme ~ Vll I k áeení prémií anebo mu pn pred
šího trvání po~kyt~oy!1 ~aloV~~~m1!-cl' ~o~čítati nižší' sazbu prémie .. T0!11u časném zr~šem pO]1stem, ,o f!~z y I~j~~í strany jen v případě de.;;ehleteh,o 
mělo tak bytí podle patme vu e ~a I však i žalovaný srozumen, pone
trvání pojišťovací smlouvYd S .h:! by sInou podepsal. První soudce, sIce 
vadž smlouvu V t~1!1~o oh~e u je nomy .'ípad předčasného zrušelll .ne: 
míní že ana POllstovacl smlouva pr~ r.r z'alovany' nepotřebuje vraŤ1ll " , " slevy na premll . , ~ . 
má ustanovem o vracem t ' ru od~olací soud nepŤ!svedcuje, 1'0-
zažalovaný peníz. Ale, t~mu o nazo d m k ostatnímu obsahu smlouvy 
něvadž takové výslovne u~luvy: Vih;~z~r odvolacího soudu opírá se z~
nebylo třeba. Shora uvedeny prlavn I seznatI· že podle vÍ1le stran pre-, .. , bsahu srn ouvy ze, , h ' 
jména o to, ze yz z 0. ... ,. esíti1etém trvání smlouvy, z ce oz sa!l:0 
ruiová sleva mela plahŤ1 jen pn d , 'ž luiící strana tuto slevu muze 
;ebou plyne, že při př~dčasn~m zru~elll d35" obč. zák. jest v tomto pří
požadovati od žalo~an~ho,zr~; ;\I~ I n§ u. nebot' na základě této úm;uv~ 
padě právem uplahlovan za ~hIIC~ s r~ž?í ~azha prémiová pro niž pravm žalovanému přišla k dobru vy o a, m s , , 

i-i; 
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důvod odpadl. I z toho lze odvozovati, že žalovaný musí žalující straně 
vrátiti tento peníz, o nějž by jinak byl obohacen. Že ostatně i žalovaný 
sám měl za to, že následkem předčasného zrušení smlouvy bude musiti 
vrátiti žalující straně tuto prémiovou slevu, lze seznati i z korespon_ 
dence, an na příklad v dopisu ze dne 29. října 1929 žalovaný píše, že 
žádá, by pohledávka žaluj(cí stranou uplatiíovaná na vrácení stálého ra
batu ve vý,ši 999 Kč nebyla prozatím vymáhána. Ani to, že ustanovení 
§ 23 odst. 5 poj. ř. nenabylo dosud platnosti, nelze uplatiíovati oproti 
stanovisku žalující strany; naopak lze spíše říci, že právě tím, že Se tento 
spor rozhoduje ve prospěch žalující strany, již se vyhovuje budoucímu, 
zákonně výslovně upravenému právnímu stavu. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil vě~ odvola
címu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) jest přisvědčiti dovolateli, že 
z listin neplyne, že byl 20% rabat žalovanému pOSkytnut pod podmín
kou, že pojišťovací smlouva bude skutečně trvati deset let, a že budou 
premie po tuto dobu i placeny. Z listin těch lze vyčísti jen tolik, že 20% 
rabat byl poskytnut žalovanému jen Se zřetelem k tomu, že smlouva byla 
uzavřena na dobu deseti let, že tedy podmínkou slevy bylo jen uzavření 
smlouvy na deset let. K tomuto závěru vede zejména to, že podle § 7 
druhý odstavec dodatk<t k pojišťovacím podmínkám o pojištění proti 
povinnému ručení zaniká předčasně pojišťovací smlouva sama sebou, 
neopatří-Ii si pojistník do šesti měsíců od zcizení Pojištěného auta nové 
auto. S tím musila Pojišt'ovna počítati a nelze proto z pouhého mlčení 
souditi na to, že podmínkou 20% slevy bylo skutečné trvání smlouvy a 
placení premií po dobu deseti let. Jinou jest otázka, zda při předčasném 
zániku pojišťovací smlouvy jest žalovaný povinen poskytnutou mu 20 % 
slevu pojišťovně doplatiti. Pojišt'ovna opírá svůj nárok jednak o bezdů
vodné obohacení (§ 1435 obč. zák.), jednak o smlouvu. O bezdůvodné 
obohacení nejde, poněvadž žalovaný, uzavřev smlouvu na deset let, 
splnil podmínku, za níž mu nárok na slevu příslušel, a proto neodpadl 
důvod opraviíující ho ke slevě ani, když smlouva předčasně zanikla. 
Zbývá jen otázka, zda nárok žalující strany na nahražení slevy byl smlu
ven. Výslovně to ujednáno nebylo a ustanovení § 7 čís. 7 všeobecných 
podmínek pro pojištění vozidel, jež takový závazek pojistníku ukládá, 
není součástkou pojišt'ovací smlouvy proti povinnému ručení, což 
ostatně ani nebylo tvrzeno. Na mlčky učiněný projev vůle o závazku ža
lovaného k doplacení slevy nelze Souditi z předložených listin vztahu
jících se na spornou smlouvu. Pochybnost o mlčky ujednaném závazku 
(§ 863 obč. zák.) zavdává jednak ustanovení § 7 druhý odstavec do
datku ku pojišt'ovaCÍm podmínkám pro pojištění proti POVinnému ručenÍ. 
Tam si vyhradila žalující strana nárok na zadržení si premií zaplacených 
za běžný rok, za něhož došlo k předčasnému zániku smlouvy. Skutečně 
zaplacené premie jsou však premie s odpočtením 20% rabatu. Z mlčení 
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, , ří adě státi nelze usuzovati na o tom co se ma se slevou v ta~ovem p J. o to 'z dosud neúčinného 
závaz~k žalovaného k doplacem ,skleVy. ]'I'S:tmi smlouvách čís. 501/17 ř. ' § 23 'ty' odstavec za o po . , , 
ustanovem p,a, l' d'"' 652/ 19 sb z a n. vysvítá naopak, ze za
zák. v doslovu na1'1zem va; c. ' .. ; o sobě z každé pojišťovací 
vazek pojistníka k doplacem ~ley n;~~;~~ I:~n stanoviti zákonem. Ani 
smlouvy, jinak by bylo zbyt;~ns,za 1929 neplyne že žalovaný byl toho 
z dopisu žalovaneho z~ dne " r;lna . nýbrž ~ysvítá z něho jen to: 
mínění, že k d?pJ~cem Slevy, les po~~se~\a rozatím nerozřešena, až SI 
lik, že žalovany zad~l, by otat-fa t~aluiící P~išťovny. NeposkytUjí proto 
opatří nové auto a da ho po!,:, : ',U z .. vinnému ručení podkladu pro 
listiny vztahující se na PO]lstem p~oÍ1 ~o u jednati závazek žalovaného 
výklad, že ,smluvntstsan~ me:y v ,1II['J'; ~mlouvy. Avšak žalující strana 
k doplace~l. sl~v pn pregc~s~e~ z~~lost, podle níž se prý slevy p~skyt
opírala SVU] narok 1 o ?, c on, d bu nahražují při předčasném zamku 
nuté se zřetel~m na ,delsd ~F!ut~m o~ůcka k vypátrání skutečného úmyslu 
smlouvy. To lest ?vse~ , u eZI,'p zavření ojišťovací smlouvy obcho; 
stran. Nebo! na zal~pCl str,ane ]e~~ uaodle ~1. 277 obch. zák~n~ plal! 
dem podle cl. 271 ClS. 3 z~k. ob " P tudíž i ustanovem cl. 270 
předpisy IV. knihy obch. lzak. PEf ~~e9 s~~ac~y, zák. o obchodních zvyklo
obch. zák. o výkladu sm Uv a c. 'e' ab'valy jest řízení kusé a 
stech. Any se nižší SOUdy. touto, o;a~kou ~ fvrz~né ~bchodní zvyklosti. 
vyžaduje doplnění i po dukazm ,~r~nc~ni v odvolání že se prvý soud 
Nevadí, že žalující styana n~vytý a a rovedl důk~zy, nýbrž že se 
s touto otázkou nezabyval a ze o i~m ?:p soudu čís. 4713 sb. n. s., kde 
spokojila s poukazem na rozhodnu I r.'~J ~ík odsouzen k doplacení slevy, 
na základě obchodní zvyklost bl bhyldP?JlstYkllOSti . tvrdíc že jest dokázána 

' ,., t ala na o com zv , '... d k l' neboť hm zrelme rv ... "'t" roti havarn ]e na zm-
jednak všeobecnými podmí~kaml o g~Jls ~n;/ okolnosti ~v.šem nestačí 
něným rozhodnutím ne]vys~h,o so~1 't tJ jest· neboť uvedenými pod
k úsudkn že taková obeho m zvy ~s k 'enž 'v souzeném případě jak 
mínkami lest prokázán len smluvm naro

h 
'dnlutl' c'ís 4713 s~ týká .jiného ' .. tk u smlouvy a roz o . " .. řečeno, nem soucas o .. , " ě zavázala k vrácení premn v p1'1-

případu, v. něIl,'ž se PC:]IS~OVna opacna mimo to jest obchodní, zvy~l.?~t 
padě předcasneho zr~sem sn;louvy\ .d'm jednotlivém případe zvla~te! 
s výhradou § 364 c. r. s. dokazal1 y az e" ení na překážku doplnem 
poněvadž jest to o~olnost ~kutkoy~. Ro~nt~~z~né obchodní zvyklosti, n~
řízení, že ialobkyne nenabld~ du .a~iměti k nabídnutí případných du
boť soud mě:'pod~e § ,1812 C. ~ •• sd~1 o tom· připustiti znalce, jak plyne 
kazů a po pnpade mon 1 z ura _ ~ 

"§ 18" C·I'S 4 a 351 c. 1. S. z ustanoveni 'd J, . 
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, , ("ež z množství jednou továr-Spor o zaplacení t. zv, yo~u~lUte ::~hé ltovárně) jest sporem, jenž 
nou zakoupeného byla, ~n(kKaz~~a ') a patří před ;ozhodči soud spolevznikl ze smlouvy agencm oa lcm 
čenstva cukrovarů v Praze. 

.J 
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Nejde o spor z koaliční (z agenční) . sml ,. . 
řepy, jež byla dodána podle smíru třebas uzouyy, 'hzadano-Ii zaplacení 

, avrene ° u agencíe. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1931, R II 234/31:) 

Žalobní. nárok na zaplacení 278.625 K' d' .".. . 
cukru (akclOva společnost) proti 'I c. o uvodmla zalu]lcl raflllerie 
sr .. 0.) tím, že žalovaný jí dluží zaz~ ~vanemu cukrovaru, (společnosti 
pam 1930 a 1931 237.140 Kč 55 h:1 zvanou posunutou, repu v kam, 
z .obcí K. a S. 41.485 Kč 50 hal. S . ~ za ta~ zvano.u repu dodanou 
m~tce r:epříslušnosti a odmítl žalobu o ~ ů p rve s t o II C e .vyhověl ná
mlt\a, ze podle ujednání sira t"· v o d,Y., Žalovana firma na
hodčí soud společenstva česko~lg:e~~I~thhodhlŤ! te!o rozepře před roz
vodnění této námitky uvedla t to o c. ~u, ?varu v Praze, a k odů
kUdnevude výslovně uveden! že k.~I~oSh, ] ez) sou veskrz nesporné, po
jsou členy tak zvané Olomoucké a"~; . to~~ ]lllak. Obě strany rozepře 
pory pěstování a úpravy opatřová~í ~~~,}ez ~~I ~Istavlla za, účelem pod
sekce A patří rolnické cukrova J a e I ~~:,a dve sekce. Do 
vary. Obě sekce ujednal\' tak z7a'n d~ sekc~ ~ patfl zlvnostenské cukro-
192 I, která vyprší dnem 3 I. ledna °193fencn! smlouvu .~ne 31. ledna 
nostenských cukrovaru Podle § 7 ~ ?be strany patfl do sekce živ
každoroční sklizeň řep~ obvodu tgencm. sm.louvy stanoveno bylo pro 
množství řepy 9,557.000 q řep c~ e, a;,e,ncI~,. ta,ko klíč pro vyrovnání 
nelto a sekci B 4357000 ,y, ce.oz nale~1 seket A 5,200.000 q 
9557.000 ře ' v.' q repy. )e-I! celkova roční sklizeň větší n . 
s~kci A a 5~% ~~krl·r~aVdnke ~dr;'nokzs~ví přev~šujícího tuto sklizeň 45.% 

. . az e se CI se pak 1 d tl' , f' , 
plus sklizně, a to podle § 8 řečené s I . e ~? Iye Irmy delí o toto 
každé továrně podíl ]'enz' J'I' na 'I vo mlkouvYh urcI predstavenstvo sekce 
'. 'h ,. eZI z ce ove o m 't" 
JI~I o na celou sekci. Toto rozdělování dě'e tnkzs, VI repy, l?řipada-
varnu byl stanoven určitý kontinO'ent . 1 se a, ze pro kazdouto
pro žalující stranu 317915 q řepy Ja~olzaklad a tento kontingent činí 
ťřipadlo-li p.odle celko~é roční skúf~~ ~a ov~n?u str~nu 1?2.515 q řepy. 
repy, rozděluje sekce toto lus mez' . a se. c! B ylce nez 4,357.000 q 
podle její základny. Ony cEkrovary I J{d:lOth~: ~ve č\~ny precentuelně 
rozdělení přísluší, musí toto plus pos:~~ ~a]1.repy vIce než jim podle 
v tom množství a za t . , . pl I ]lllym cnkrovarum, a to 
Této řepě říká se pak Yř~;~yp~:~n~~no~1 ]~d~ateI~tví Olomoucké agencie. 
1930 stanovila agencie že za tut . oz o n~ lm ;;e dne 12. listopadu 
čisté váhy celkem 16 Kč 30 h.al o p.osun~tou repu Jest platiti za 100 q 

. d . a zaroven stanovIla ž 'I'" ma oda!i žalované straně 14548 "O k '. ,e za UJIC! strana 
popírá, že obdržela toto mno:Ž~t í q" r ':.epy. Žalovaná strana však 
že podle § 18 agenční smlouv r:zC~s~:,u e repy, ,a poukazuje k tomu, 
:,ot\ivjmi firmami agenčními YShora ~v~~e~ yeske;;ch"sporech mezi jed; 
Jest, ze tento odstavec v ao-enční smlouvě y roz ~?CI soud. Nesporne 
~ veškerých sporech vzniklých z této smlo rozhodclm soudu zní, takto: 
predstavenstvem jejím na straně jedné o;{'buď mez! ~e?Cll nebo 
strany druhé, anebo mezi jednotlivy' mi ~gne ,e'.'ou afgenclll hrmou se 

encmml IrmamI, rozhoduje 
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s vyloučením právní cesty a jakéhokoliv odvolání soud společenstva 
československých cukrovarů v Praze. Rozhodčí soud může agenčním fir
mám, které představenstvo žaluje pro porušení agenční smlouvy, vedle 
výkonu v žalobě požadovaného, uložiti ještě pokutu a to: Byla-li smlouva 
porušena bez zlého úmyslu a bez hrubého provinění pouze nedopatřením 
pořádkovou pokutou až do 1.000 Kč, v každém případě porušenÍ. Jestliže 
však porušení smlouvy zakládá se na zlém úmyslu, anebo na hrubém 
provinění, konvencionální pokutu až do 10 Kč za každý metrický cent 
onoho množství řepy, kterého bylo porušením smlouvy neprávem na
byto, nebo jeho nepravé nabytí bylo zamýšleno. Všechny agenční firmy 
podrobí se rozhodnutí tohoto rozhodčího soudu, zříkajíce Se jakého
koliv právního prostředku. Žalobkyně vyvozuje z tohoto doslovu, že 
rozhodčí soud má rozhodovati jen, kdyby šlo o sporné názory stran co 
do výkladu smlouvy, a tvrdí, že v souzeném případě takového sporu 
nenÍ. Poukazuje k tomu, že ze smlouvy samé nelze dovozovati názor 
strany žalované, ježto prý se tato smlouva vůbec nevztahuje na poměry 
a na dodávky řepy mezi jednotlivými živnostenskými cukrovary. Avšak 
soud smlouvou zjistil, že toto tvrzení žalující firmy není v souladu se 
smlouvou, neboť v § 8 citované smlouvy se praví: "Sekce určí pro 
každou továrnu její podíl na množství řepy na sekci celkem připadající.« 
Zásadně se to mnsí díti tak, že se pro každou továrnu ustanoví určité 
množství řepy jako základ a v poměru součtu veškerých základů percen
tuální podíi. číslice zprvu uvedená jest kontingentem každé továrny. 
Percentuální číslo jest kvotou, kterou každá továrna participuje na čis
tém množství sklizně každého roku, pokud se týče na čistém množství 
řepy každé sekci přidělené. Sám dotyčný § zní v nadpise: "vyrovnání 
množství řepy uvnitř sekcí", z čehož vidno,že se právě naopak, než 
jak žalobkyně tvrdí, vztahuje agenční smlouva i na poměry a dodávky 
řepy mezi jednotlivými živnostenskými cukrovary. Co se týče tak zvané 
dodané řepy z obcí K a S., jest nesporné, že žalující strana a cukrovar 
H. jakožto členové Olomoucké agencie podali v předchozím roce na ža
lovanou stranu stížnost u předsednictva agencie Olomoucké, tvrdíce, že 
žalovaná strana neoprávněně kontrahnje řepu v S., K., H. a M. Obě 
sporné strany uznaly, že Olomoucká agencie má opatřovat pro své členy 
řepu, jak stanoveno v § I agenční smlouvy, a podrobily se neodvola
telně rozhodčímu soudu Olomoucké agencie. Nesporné jest, že věc byla 
vyřízena dohodou súčastněných cukrovarů podle návrhu rozhodčích, 
takže nedošlo k nálezu rozhodčího soudu v pravěm slova smyslu a že 
žalující strana ve smyslu této dohody dodala řepu z obcí K a S. Jest 
však zjištěno protokolem o oné dohodě, že se cukrovar N. zavázal; že 
nebude v příštích letech kontrahovati ani přímo, ani nepřímo v obcích 
H., M., S. a K, že však obdrží každoročně v obci S. a K 13.625% brutto 
přijaté řepy cukrovary H. a K. ze stanice M. za podmínek platných pro 
ten který rok pro oblast Olomoucké agencie. Nesporné jest, že Olo
moucká agencie vydala pro oblast podmínky o prodeji cukrovky ze 
sklizně 1930 a 1931 a že v podmínkách těch jest, že ve všech sporech, 
jež vzniknon mezi tím kterým cukrovarem a dodavatelem řepy, rozho' 
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duje rozhodčí soud, do něhož jmenuje jednoho člena dodavatel řepy 
druhého člena společenstvo československých cukrovarů a tito členo"é 
jmenují si předsedu. Žalobu jest podati kanceláři společenstva česko
slovenských cukrovarů v Praze. Každá strana jest oprávněna předložiti 
spor řádnému soudu, nebyl-li spor rozhodnut rozhodčím soudem do 
třech měsíců po podání žaloby. Nesporné jest, že žalující strana ohledně 
zaplacení tak zvané řepy z obce K. a S. žalobu k rozhodčímu soudu ne
podala. Na základě těchto nesporných okolností a na základě okolností, 
které byly zjištěny, jak shora uvedeno smlouvou agenční a protokolem 
o dohodě, došel soud k přesvědčení, že námitka nepříslušnosti řádných 
soudů jest těmi okolnostmi odůvodněna a proto žalobu odmítl. R e
k u r sní s o u d zamítl námitku nepříslušnosti soudu. D ů vod y: Stě
žovatelce jest přisvědčiti v tom, že prvý soud rozhodl o námitce nepří
slušnosti mylně po stránce právní. Vyřkl totiž nepříslušnost, maje za to, 
že rozhodnouti o žalobním nároku přísluší rozhodčímu soudu, a to pod
statně z toho důvodu, že prý i neplacení řepy, posunuté i dodané, jest 
považovati za případ porušení smlouvy, o niž jde. Při tom dává prvý 
soud důraz na to, že podle kompetenčních ustanovení smluvních roz
hodčí soud rozhoduje o yeškerých sporech vzniklých z této smlouvy 
atd. (§ 18 smlouvy agenční) aneb o všech sporech, které z této dohody 
o kontingent by vznikly atd. (§ 16 smlouvy koaliční), pokud se týče ve 
všech sporech, které z této smlouvy vzniknou atd. (oddíl IV. "Podmínek 
prodeje cukrovky pro oblast Olomoucké ag,encie sklizně 1930/3 i «) 
Proti tomu jest si předem ujasniti rozdíl mezi oběma dílčími nároky 
žalobkyně, totiž 1. pohledávkou 237.140 Kč za dodanou posunutou řepu 
"kampani 1930/31; 2. pohledávku 41.495 Kč 15 h za řepu dodanou 

oz obcí K. a S. - Ad I. Jen spor o tuto pohledávku bylo by lze, arci jen 
11a prvý pohled, podřaditi pod kompetenční ustanovení smlouvy agenční 
(koaliční). Při bližším uvážení účelu a smyslu těchto smluv však vy
svitne, že nejde ani tu o spor ze smlouvy agenční (koaliční). Účel 
smlouvy agenční je podpora pěstování a úprava opatřování řepy (§ I), 
jak je to normováno v dalších ustanoveních § § 2 až 9, při čemž § 8 má 
ovšem zásadní předpis o vyrovnání množství řepy uvnitř sekcí, kdežto 
§ 9, jak z jeho doslovu jasně plyne, jedná o vyrovnání ceny mezi oběma 
oekcemi agencie (nikoliv tedy mezi jednotlivými továrnami, jak to mylně 
pojímá prvý soud). Obě sekce agencie jsou samosprávné (§ 2), i jest 
nesporno, že v sekci živnostenských cukrovarů, do níž obě strany ná
ležejí, byla o vyrovnání množství řepy ujednána zvláštní dohoda o kon
tingent t. zv. koaliční smlouva ze dne 21. září 1920, prodloužená do
datkem ze dne 3. února 1921. Tato koaliční smlouva byla hy tudíž pro 
vyrovnání posunuté řepy mezi živnostenskými cukrovary lex specialis 
na rozdíl od obecné smlouvy agenční jakožto lex genera1is. Leč, ať už 
se otázka příslušnosti posoudí podle té neb oné z těchto smluv, nelze 
přehlédnoui, že mezi stranami není vůbec sporu o to, že žalobkyně 
měla - shodně s oběžníkem jednatelství agencie ze dne 12. listopadu 
1930 - žalovanému cukrovaru dodati v kampani 1930/31 posunuté 
řepy celkem 14.54S·50 q po 16'30 Kč za I q. Přímým důvodem žalobního 
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, na za lacení dodávky posunuté řepy není ani smlouva agenčn! 
naro~~aliční ~'brž konkr~tní dodávka us~u!ečněná právě na po:'klade 
~.?chto smlu~' lato určitá dodávka posunute repy Je <sice konkretmm<.?
r~nem smlo~vy koaliční ale proto ještě nelze smesovah tuto urcI< 0:'-

I u dodací s kolektivní smlouvou koaliční nebo dokonce agencm. 
:id~\edy o spor "z této smlouvy« (agenční), ,,~této. do~od~ ,o k?n
f enk (smlouvy koaliční), nejde, jak žalobkyne spravne ~ urazno
~~~ o zásadní výklad té neb oné z obou řečených smluv (o,:s~m nejde 
ani ~ v 'rovnání ceny mezi oběma sekcemi agencle). .~ a ye<cI se ,:uc 

< )r m že žalovaná firma popírá, že obdržela mnozstvl repy. y za
~:~e~~eáe~é a podle rozhodnutí agencie z p. l,i~topadu .1 930 y ne-

< t'" (ač což J'e nápadné nepoplra vysl zalobmho naroku), 
spome pa nCI , , 'I d d í nikoliv o spor 
neboť i tu zase jde jen o spor z konkré!m sm ?uv,Y o ~c " t . k 
ze smlouvy ágenční nebo koaliční. Pr~ spr~vnem pravm~ < s ano~íľbe~ 
nelze tedy na souzený spor o zaplacem do~av~y p~sunu!e repy , 
vztahovati příslušnost rozhodčíh,o soud,;!, n>:,brz P!~~ t,u'hJako dro(§~O? 
o soukromoprávních nárocích vubec, pnslusnost ra nyc sou '! , ' 
51 . n) Ad 2. Nelze-Ii za případ porušení sn;loyvy al'encn~ <n~bo 
koafični považovati nezaplacení dodávky posunut~. repy, hm me~e Jd~ 
o orušení té neb oné z obou řečených smluv pn ~P?ru o z,ap acepI 
ř/ ' dodané z obcí K. a S. Jak jest totiž zjištěno, opHa se dodavka te~~ 
ře~~ o zvláštní dohodu ujednanou mezI cukrovary H." K., V. a N., ? k? 
trahování řepy v obcích K., S., H. a M. Ani tu n~n~ spor~ o ,to, ~e za: 
lující firma měla žalovanému cukrovaru dodah prav~ mnozstvl v ďa!ob~ 
uved~né Je sice pravda, že měla řepa ta býti, dodana :,za P? .t;lme, 
platných pro ten který rok pro oblast Olomoucke agencle ~ncl. IPreJI~i:'1 
v'loh lus event. manko k dodání během řepní kan;p~ne«, a e z, o o 
n~lze ~~tě usuzovati že spor o zaplacení této dodane repl. sp~~a paf 
říslušnost smírčího' soudu, stanovenou v odst. ly. pro elovyc P?
~ínek Vždy!' o příslušnosti rozhodčího soudu nem v do~ode ;'Yslo<~neho 
ustan~vení (ač úmluva o rozsudím musí podle § 577 c. r. s. býti znzena 
ísemně) a pouka7em na podmínky prodeje cukrovky pro oblas! 010-

~oucké ~gencie jS;U podle souvislosti zjevně míně~y jen dodacl pod
~ínky cenové podmínky a vedlejší dávky (tedy o~d.l!y Li II;> III. pod-

'nek' příl 4) jak tomu též svědčí slova »incl. preJlmacl vylohy plus 
~Ient ma~ko k dodání během řepní kampaně«. Ostatně am tu ne)d~ 
o spo;' vzniklý »z této smlouvy« p~ smyslu buďsi ~ I~ smlou:", agencm, 
huďsi oddílu IV. podmínek prodeje cukr~~~y" ze]mena nem sporu am 
o dodací podmínky, ani o cenu ani o vedle]sldavky. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, po~ud se ,tý
kalo zažalovaných 237.140 Kč, dovolacímu rekursu co do zazalovanych 
4.1.485 Kč nevyhověl. 

Dtlvody: 

P vdu má dovolací rekurentka v tom, že rekt1fsní soud nevylo!i~ 
sprá::ě ustan~vení smlouvy o rozhodčím soudě, ohsa~e~~7v l~dsK<g~n~n~ 
smlouvy, a že neprávem uznal, že spor o zaplacem . C 89 

Civilní rozhodnutí XIII. 
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nevznikl z tétO' smlDuvy. Prvý sDud zastává názůr, že jde O' spůr vzniklý 
z agenční smlDuvy, půněvadž jde v něm O' vyrůvnání mnůžství řepy mezi 
dvěma cukrDvary živnůstenské sekce, O' němž jest řeč ve smlůuvě a 
O' němž má smlůuva ustanDvení. Při tům prvý sůud zamítá názůr, že 
rozhůdčí sůud byl zřízen jen pro případy, kde šlO' O' spDrný v Ý k 1 a d 
agenční smlDuvy a že by v tDm směru byl růzhDdný úmysl stran, prů
tůže takůvý úmysl nebyl stranami průjeven. Rekursní sůud ůsvůjil si 
Dpačný názůr průtD, že žalDbním důvDdem není prý smlDuva agenční 
ani kDaliční, nýbrž kDnkrétní dDdávka řepy, uskutečněná na základě 
těchtO' smluv. ProtO' prý jde O' spDr z kůnkrétní smlůuvy důdací a nejde 
O' zásadní výklad smlůuvy agenční nebO' kůaliční. Důvůlací rekurentka 
právem vytýká, že ani žalDbkyně ani Dna netvrdila, že mezi stranami 
byla ujednána smlůuva důdací O' t. zv. »půsunutůu řepu« (zvláštní 
smlDuva), a rekursní sůud Dcitá se prDtD v rDzpůru se spisy, vycházeje 
z předpDkladu, že jde O' spDr z kůnkrétní smlDuvy dDdací, t. j. O' spDr 
ze zvláštní smlDuvy vedle smlDuvy agenční a kDaliční. Půdle přednesu 
stran šlO' O' řepu »půsunutůu«, jež půdle agenční (kůaliční) smlůuvy byla 
z mnůžství jednůu tůvárnDu zakoupeného přikázána továrně jiné. Že 
spory vznikající z toho, že jedné agenční továrně na úkor druhé bude 
přikázána řepa (posunutá), ať již šlo o dodání této řepy, o její zapla
cení, o nárůky ze správy neb o náhradu škody prO' nesplnění, byly vy
ňaty z působnůsti rozhodčího soudu, žalující strana ani sama nehájila. 
Spory takové mají základ ve smlouvách mezi cukrůvary O' ůpatřováni 
řepy a o jej ím rozdělení, jimiž jsou smlůuvy agenční a koaliční, a průtů 
vznikají z těchtO' smluv. Kdyby těchto smluv nebylO', nebylo by půsu
nuté řepy, nebylO' by sporu O' jich smyslu a nebylO' by ani sporu O' za
placení posunuté řepy. ProtO' jest spor O' zaplacení tak zv. posunuté řepy 
spůrem ze smlůuvy agenční (kůaliční). Při tům nezáleží na tům, zda 
se žádá o zaplacení z určité důdávky posunuté řepy, zda se žádá o tO', 
by byla zaplacena řepa, jež v určitém mnDžství a za UrčitDU cenu pDdle 
Dněch smluv byla dDdána. Jde jen o to, je-li správným výklad (zastá
vaný žalující firmou a odvůlacím sůudem) úmyslu stran při ujednání 
rozhůdčí smlůuvy. Soud nemá půdle § 914 ůbč. zák. a čl. 278 obch. zák. 
lpěti při výkladu smlDuvy na slůvech a má přihlížeti k úmyslu stran. 
Ale úmyslem stran ve smyslu ůněchpředpisů nelze růzuměti, tO' co si . ' jedna z jednajících stran nebO' někteří z jejích účastníků myslí zcela 
jednostranně, nýbrž rozuměti jest takovým úmyslem tO', CO' ůbě (všechny) 
strany a účastníci zamýšlejí a jakéhO' účelu tím chtějí dosáhnůuti. Ne
růzhůduje tedy, zda některá ze zúčastněných smluvních stran chtěla 
určitému ůbsahu Dné smlouvy, vylůženému podle její vůle a úmyslu, 
nýbrž záleží na tom, zda takový výklad odpovídá společné vůli a spů
lečnému účelu, jehDž strany chtěly dosíci. ProtO' na tom nezáleží, jak 
agenční smlůuvu vykládalO' vedení olůmoucké agencie, anO' není ani 
tvrzenO', že si tentO' výklad ůsvojila žalůvaná a že ůdpovídá vůli všech 
účastníků. Nižší sDudy protO' právem neuznaly za potřebné průváděti 
důkaz O' tom, jaký výklad byl dáván smlouvě O' rDzhodčích soudech ve
dením olDmoucké agencie. Výklad smlDuvy jest v případě spůru věcí 
soudu. Ostatně i sama žalůbkyně Dpírala svůj výklad hlavně O' doslův 
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smlůuvy. Ten však svědčí průh ní, jak bylO' shůra ukázánO'. Průtů ná~ 
milka nepříslušnostI řádnéhO' sDudu co dO' zaplacení tak zv. půsunute 
řepy jest DdůvDdněna a bylO' důvůlacímu rekursu v tDmtů směru vy
hDvěnů. 

Jinak je tDmu s příslušnDstí řádnéhO' sůudu prO' sl?Dr O' za~la~ení 
2.545·10 q l·epy, důdané z Dbc~ ~. a S. ŽalDya.na .~eDprel~ t~ namIt~u 
nepříslUšnDsti O' smlDuvu agencm nebO' kDahcm pnmD,. nybrz . O' tO', ze 
žalující strana a cukrDvar v H. jakO' členDvé olůmD~cke ag~ncI!, půdal! 
u tétO' agencie stížnDst předsednic!vu. agencI~ z ~uVDdu, ze ,zalDvana 
neoprávněně kontrahuje řepu v uvedenych DbClCh, ze olDmDucka agencIe 
má ůpatřDvati prO' své členy řepu a že nálezem rDzhodčíhD. s.Dudu age~cIe 
bylo stanoveno, že žalDvaná není Dprávněna kDntrahDvalI ;-epu v ,Dnech 
Dbcích a uznánO' že žalující má dDdati řepy kDntrahDvane v DbcIch, K. 
a S. 2:600 q prO' ŽalovanDu a že Dněch spDrných 2.545·l? q bylO' důdanD 
na základě ůnDhD nálezu takže prý jde O' dDdávku repy ve smyslu 
ag-enční smlDuvy a spDr 0" zaplacení patří prý z _ tDhD d~VDd~ pře? rDz
hDdčí soud spDlečenstva cukrDvarů v Praze. Zalovana DduvDdnDvala 
námitku nepříslušnDsti řádnéhO' sDudu. ještě tím, že, i .kdyby tDmu !ak 
nebylO', že je žalDVaná pDvinna dodati }epu pDdle ,po~mll~ek stanDvenyc~ 
prO' dDdávky olDmDucké agencie a v techtD pDdmmkach jest ustanůyem, 
že ve sporech, které vzniknDu meZI cukrDvarem. a ~D~avatelem repy, 
růzhDduje zvláštní rDzhůdčí sůud. NaprDtI tDmu z~lujIn stran~ tvr~Ila: 
že sice do,šlů k jednání rDzhD~čího s?udu. ~ge~cIe DlDmDyc~e O' repe 
neDprávněně kDntrahůvané v .~nech Dbc~Sh, )eztD SID O' ~ůr~selll smlDu':,~ 
kDaliční ale že věc byla vynzena zvlastlll dDhůdDU, ze jen prO' dalsI 
dDdává~í řepy z Dněch Dbcí měly platiti pDdmínky st~n?vené Dlům?uc: 
kou agencií a že prDtD nejde. O' pDruše~í sm~Duvy agenclll n~bD kůalIclll. 
Dále uvedla žalující strana, ze prO' důdavky repy. pDdle pDdn:;mek agenc~e 
jest příslušný smírčí sDud jen, kdyby šlo o rykl!ld. pDdmmek . prodeje 
cukrDvky ze sklizně z rDku 1930/31 a O' pDrusem techtD podmm~k, m: 
koliv však pro, všecky, tedy i jiné spDry. PDdle pr?tDkolu O' dDhDde meZI 
stranami zavázal se žalDvaný cukrDvar pDdle jakehDSI prDtůkůlu z rDku 
1896 nekDntrahovati v řečených ůbcích, ale kůntrahDval rDku 1922 v S., 
v rDce 1928 v K., H. a M. PrDti tDmutD neDprávněnému. PDSt~pU byl~ 
pDdána stížnDst a pF jednání O' .~! ~e strar;y dDho~ly t;:tk, ze se zalDvany 
cukrovar zavázal, ze nebude pnste v onech DbcICh repu kůntrahovalI, 
nýbrž ůbdrží 13.6259'0 řepy přijaté cukrovary v H. ~ v K. pDdle .pDd
mínek platných prO' ten který rDk prO' Dblast DlDmDuc~e agenSIe .. V te;:htů 
pDdmínkách jsou uvedeny půdmínky dDdací a cenove prO' pest!l~~e repy 
a stanDvenD v nich že sPo,ry z tétO' smlDuvy rDzhDduje rDzhDdcI SD?d. 
Ale v dohůdě, PDdle níž byla řepa n~?pr~vněně kDntr~~Dvaná dDdana 
žalDvané strane, nebyla stanDvena pns.lusnDst rDzhDdnhD. sDudu pr? 
spDry vzniklé z Dné dDhDdy, nýbrž DdvDlanD se jen na pDd;mnky do,dacI. 
NebylO' tudíž ujednánO' a ani zamýšlenO', ?Y. spory. meZI dvem~ cukrůvary 
z DnDhD smíru řešil rDzhDdčí sůud, jehoz jeden clen byl z 1 a~y CUkrD
varníků, ale druhý z Í"ady pěstitelů řepy. Důvolávání se pDdmm~k plat
ných prO' důdávky tohO' kteréhO' rDku v ůblastI DlDmoucke agenne ,;zta
hDvalů se zřejmě jen na způsob dDdání a placení, mkDII na zpusůb 

89' 
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řešení sporu. Proto se žalovaná nemuze odvolávati na ony podmínkv 
k odůvodnění příslušnosti rozhodčího soudu. V tomto případě nejde 
o spor ze smlouvy agenční nebo koaliční, nýbrž skutečně o spor ze 
zvláštní dohody, ujednané u agencie. Třeba by k této zvláštní dohodě 
zavdala podnět smlouva agenční a koaliční, a třeba bylo tehdy jednáno 
o porušení smlouvy z roku 1896 před rozhodčím soudem agencie byla 
základem nároku žalující strany, by žalující cukrovar nekontr;hovaJ 
v, oněch ob;:íc?, a by žalovanému cukrov~ru byla část řepy z nich do· 
dana, zvlastm doh~d~ z r?ku )896 a, smlr ujednaný u agencie. Strany 
dokonce am neuvadely, ze zalovanemu cukrovaru 'bránila smlouva 
agenční v nebo koaličpí! by nekontrahovval řepu ve zmíněných obcích, 
a pa!rIJe kontrahoval11 neodporovalo t~mto smlou;,ám, zejména § 6 
agencl11 sml.ou~y, an se kontmgent re~l11, l?os,unem repy mezi cukrovary 
vyrovnal, nybrz odporovalo kontrahoval11 ]lne smlouve totiž oné z roku 
!896. Prvot?, n~jde nyní ? ~por ~ koaliční nebo z age~ční smlouvy, ana 
zalo!'kyne zada zaplacel11 repy, Kterou dodal~ podle smíru, třebas ujed
naneho u agenCle. O sporech z tohoto smlru nebylo ani tvrzeno že 
strany příslnšnost rozhodčího soudu pro ně zvlášť ujednaly. V t~mto 
směru tedy rekursní soud správně neuznal příslušnost rozhodčího soudu. 
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Rovnoměrné uspokojení věřitelů ze všech vložek stížených simul
tann!m. zástavním práve~ předeokládá podle § 222, druhý odstavec, 
ex. r. Jen, by byly vydrazeny vsechny nemovitosti, na nichž vázne si
multanně hypotekární pohledávka, nevyžaduje se však, by se tak' stalo 
u téhož soudu a společně, aniž aby všechny simultanně zavazené nemo
vitosti patřily témuž vlastníku. 

Použití § 222, třetí odstavec, ex. ř. nepředpokládá, by zadul věřitel 
jen~ obdržel "?~n~, je~to si'?1ulta~ni věřitel byl, uspok~.ien jen z jedné 
vlozky, byl zaJls!en zastavOlm pravem v ostatmch vlozkách, aniž aby 
v nich byl pro něho vložen náhradní nárok. ' . 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1931, R II 248/31.) 

Ve vložkách čís. 2 a 621 v Z. a ve vložkách čís. 93 a 292 v S.vázlv 
simultanně pohledávky Spořitelny města R., a to pohledávka 300.000 KČ 
ve vložkách čís. 2 obce Z., čís. 93 a 292 obce S., pohledávky 65.000 Kč 
a 50.000 Kč ve vložkách čís. 2 a 621 obce Z., pak ve vložkách čís. 93 
a 222 obce S. Všechny vložky byly v exekuční dražbě vydraženy. 
Z vložky čís. 2 a 621 z Z. byly úplně uspokojeny pohledávky Spořitelny 
města R. 65.000 Kč a z vložky čís. 2 v Z. pohledávko 50.000 Kč úplně 
a z téže vložky pohledávka 300.000 Kč částečně. Za pohledávkou Spo
řitelny města R. vázla ve vložce čís. 2 v Z. pohledávka firmy J 108.900 
Kč. V projednávané věci E 3445/30 jde o rozvrh nejvyššího podání za 
vložky čís. 93 a čís. 292 v S., k němuž přihlásila firma J náhradní nárok 
198.900 Kč. Vložky čís. 2 a 621 v Z. byly exekučně prodány u okres
mho soudu v R. pod E 238/30. S o udp r v é s t o J i c e k odporu 
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další knihovní věřitelky nepřikázal firmě J nic na P?hledáv~u 108.900 
KV Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesem a ulo~Il prvvem~ 
so~du by po náležitém šetření znovu rozhodl. D ů vod y~. Pn roz9velem 

nejvyŠšího podání E 238/30 okresního soudu v vR., byl pnznan st~zova
telce (firmě J) náhradní nárok podle .§ v 222, tr~!t ~d?ta~~c ex. r. P~? 
pohledávku 108.900 Kč 60 h s přísl., jezto vy"?ahajlCl venteI~a SPv~n
telna města R. zajištěné pohledávky. 65.000 Kc ~ 50.000 Kc s p;f1sl; 
obdržela přikázané z tamní rozvrhove podstaty, ackohv .byly s~mu!tanne 

·.vtV te'zv na vl CV1'S 93 a 292 v S též exekučně prodanych. PnhlasJ1a-h za]1s eny ..".'. h . '''h 
pak stěžovatelka náhradm narok, pk se stalo, k rozvr ~ ~ejvyssl o 
podání za tyto nemovitosti, bylo o nem uznal! podle § 222, heh o~~tavec 
ex. ř. třebaže pohledávka 108.900 Kč 60 h na nemovItostech vl. ClS. 93 
a 292 v S. knihovně zajištěna nebyla. 

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

Důvody: 

Ačkoli rekursní soud nevyhradil svému usne~ení práv?í moc, jes! 
nicméně dovolací rekurs přípustný, neboť napad~ne usnesem Jest vlastne 
změnou usnesení prvého soudu podle § 527 prvy odstavec c'. r. s. a, § 78 
ex. ř.,ponechávajíc další zařízení, potřebná nás~edkem teho vy~oku, 
soudu jenž vydal první usnesení (§§ 233, 234 ex. r.). Ve vecl sa"?e jest 
přisvidčiti názoru re1mrsního soudu. ,Odstave: d:u~t § ,222 e15· r. sta
noví jako předpoklad pro rovnoměrne uspokojell! ventelu ze, vsech, vlo
žek stížených simultanním zástavním p~ávem, by byly vydraz,eny vsecky 
nemovitosti na nichž vázne simuitanne hypotekarm pohledavka. A~y 
;e tak slal~ u téhož soudu a společně, jak dovol~cí reku~'s za to v ma, 
zákon nežádá. Rovněž není předpokladem, aby vsechny, slmUltanne z~: 
váza~é nemovitosti patřilv témuž vlastníku, jak dovolacl rekurs rovnez 
omylem tvrdí. Poněvadž' vševcky čtyři vložky y.ís. 2 a, 621 v Z., ,pak 
čís. 93 a 292 v S.), na nichž vázly slmultanne hy~otekaril'. p.ohle~:,vky 
Spořitelny města R., a tó: pohledávka 300.000 Kc v.e vlozkach Cl~. 2 
obce Z. čís. 93 a 292 obce S. pohledávky 65.000 Kc a 50.000 Ke ve 
vložkách čís. 2 a 621 obce Z.; pak ve vložkách čís. 93 a 2g~ ~bc~ S., 
byly vydraženy v čase přib~ižně stei.,ném, mělo n~st~!t uspokoJen: techto 
pohledávek spořitelny ze vsech vlozek, na ll!chz vazly, pomerne podle 
druhého odstavce § 222 ex. ř. To Se však nestalo, nybr~ byly u~poko
jeny ze vložek čís. 2 a 621 poz. knihy obce Z,, pohledavka spont~lpy 
ve výši 65.000 Kč a z vložky čís. 2 obce Z. po~I~~av~~ v50~90~ Ke s pns,1. 
úplně a z téže vložky pohledávka 300.000 Kc castecn~, ;:lmz byla zk:a. 
cena firma J. která se svou pohledávkou 108.900 Kc radIla ve vlozce 
čís. 2 obce Z.', přímo za pohledávkami. spoř~telny, ;teb.oť se takt~ n~ ll! 
z vložky čís. 2 v Z. nic nedostalo,. kdezto pn pomerne~ uspok~jem by 
byla bývala aspoň částečně uspokol~na: Tuto knvvdu ma napravl~ usta
novení třetího odstavce 8 222 ex. r., jak spravne uvedl rekursm soud, 
tím že se má dostati p~Škozené firmě uspokojení z oněch, nemovit?stí, 
kte;é byly též vydražet,Iy, které však nepřisp~ly, k u..spokojem pohledavek 
spořitelny. To jsou prave nemovltoslt ve vlozkach .CIS. 93 a 292 pozem-

-. 
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kové knihy S. Podle řečeného zákonného ustanoven' d 'd .•• 
jíc~ si firma. se ~you pohledávkou uspokojení potud I p kl cl ~e,dh st~zu
dosla z vlozky CIS. 2 v Z., kdybv ohledávk ' .. o u ) O. ytl 
z uvedených vložek poměrně USpokoj~ny Př' 1 spont:lny byly byvaly 
----: nebo!' to zákon nežádá, _ že pohledávk~ f7~ na om mc ne~~I~ží, 
zastavmm právem též ve vložkách čís 93 292 ? J .. nebyla zaJIstena 
žen ani náhradní nárok neboť ust . .a v. a. ze tam. nebyl vlo
s~ tohoto případu netýte nýbrž p~~~~e~~.~kladdu tnahradmho nároky 
predpokládá že b Id: ·b· " ~ o o savce § 222 ex. r. 
tan~ě zaváz~ných: kd~žt~ a~e~~:i~~~fY d!n n~~k:~é býz. ~em?hvit0dStí. siJ?ul-
vlozen, prodány nebyly Další výtka ď. I na ra m narok 
neuplatnila své náhradní nároky do ~k~~~~~? rekuI~u, ~ prý firma ]. 
se konal u okresního soudu v R dne lOb. rozvr ove o roku, který 
firma J. uplatňovala u okresního 'soudu R rez!:a ! 93f, lest hchá, nebot' 
již podálúmi ze dne 28. prosince 1930 ~ z~ s;:~ ~~nl r dle § 222 ex. t: 
rOzvrhovem rOKU dne 10. března 1931 a byl" t .• · ~hna 1~31~ pak pn 
znán dodatečným . k JI ez na radm narok při-
1931; Rozhodný vu~~e~fí~~ě b~~z~~~r1:u r~~~~~~~í ze dne 4. ?ubna . 
7. kvetna 1931 u okresního soudu v S •.•• f Y rok konany dne 
nárok po rozumu § 222 třetí odsta ., pn p.emz Irma]. svůj náhradní 
tom na svou přihlášku ze dne 19 ;~ eX'1 ~3 ?Iatmla, odvol.avši se při 
soudu v R., jenž jí náhradní nár~k při~a I a na usnesem okresního na. 
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Předpisů obchodního zÍíkona áll d ' 

d
klde ~YP!ývá již z pova~y smlou;, ~e {~:;iJ~~~~~í~O )fs~it! ittam, 

e zameru stran vylouceno. Jes po-
Pojmu nákladní smlouvy nevad~· d 'I te 

jeho nalož:ní a doprovázel náklad při J:p;a::.t a I zboží pomáhal pn 
Leknutt ryb jest poškozením zbo·žl ve I' ·1 ' 

v~šší moc nelze tu pokládati událost jež .::;~ ~~: 3~5 ?bch. z~!,. ,Za 

::!11~ir~!2:Zz~~:!~no~s~~~~. ;:~;;~i :~~a;j~h~o ~:~~?L~~a ~;i~l~~ 
automobilu nefung~~~~3!:.t~hJ::; cmnosh. VI tom, ž: mo~or ~~kladního 

mrazu, ne ze spatrovah vyssi moc. 

(Rozh.ze dne 24. listopadu 1931, Rv II 535/30.) 

Pře~~I~v:~í6&~~~0~UjíCí jakobPodni~atelé po .živnostensku autodopravu, 
Z .. d opravu ry pro zal obce nakladním autem z T d B 

a JlZ y by~? ~uto postiženo poruchou, takže ryby musely b'r 'd o . 
Veny do B. Jmym autem V d(jb· kd •. Y I opra-
~YiY ryby ještě ž.ivé, pře4 dojitím edo l ~~a~ul~kf:,lt:l~b~~ ~~~~~C~~1~1 
ff co;a~~~ge~ nahra~u skody uznal pro c e sní s o udp r v é s t ~ ~ 
tvrdil. D ů v o d~pr~~~ O d V? I a cí s 0!1 d. napadený rozsudek po
spatřují odvolatel~ 'přesně o~a~~mdU~~~o~~spp~~~nsethol' právní~o. posouzení 

, o Ice povazule smlouvu 
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stran za smlouvu nákladní, ačkoliv nebyl vyhotoven nákladní list a ryby 
nebyly žalované straně k dopravě odevzdány, nýbrž žalobcem a jeho 
lidmi naloženy a na cestě doprovázeny. zalovaná strana prý pronajala 
žalobci jen nákladní auto a neručí proto jako nákladník. Avšak tuto 
právní konstrukci odvolatelů nelze uznati za správnou. Neboť, jak prvý 
soud nepopřeně zjišťuje, provozují žalovaní společně jako podnikatelé 
po živnostensku autodopravu a převzali v souzeném případě dopravu 
ryb nákladním autem z T. do B. pro žalobce za úplatu, čímž jest zaio
žena nákladní smlouva podle čl. 390 a násl. obch. zák. Zalovaný Karel S. 
osobně auto řídil a tím dopravu sám prováděl, kdežto najmutí doprav
ního prostředku žalobcem, jak je má na mysli žalovaná strana, by před
pokládalo, by si žalobce sám dopravu provedl autem k tomu účelu na
jatým. Zalovaní ručí proto žalobci jako nákladníci podle čl. 390 a násl. 
obch. zák. Poněvadž ryby za dopravy lekly, múže žalobce opříti svůj 
nárok na náhradu škody o ustanovení čl. 395 obch. zák., ježto leknutí 
ryb jest poškozením zboží ve smyslu tohoto ustanovení zákona. Roz
hodně není žalobce omezen na nárok podle čl. 397 ohch. zák., který by 
snad také mohl uplatňovati. Podle vývodů odvolání neručila by však ža
lovaná strana ani v případě čl. 395 obch. zák. za škodu, poněvadž prý 
vznikla vyšší mocí. Avšak za ni lze považovati jen událost kromobyčej
nou, jíž se podle okolností případu nelze vyvarovati ani nejpečlivější 
opatrností. Rozhodně nelze u~nati za vyšší moc událost, jež mohla býti 
odvrácena při řádných a věcných opatrnostech v řízení dopravního pro
středku, zejména, je-li jím si1ostroj a zacházení s ním, nebo jež může 
býti dovozována z jeho povahy nebo z jeho zvláštního způsobu, ze se
lhání nebo z nedostatku jeho činnosti. V souzeném případě připouští 
však žalovaná strana, že se úraz přihodivší se v ]., jenž měl vzápětí po
.škození auta, sta!. tím, že Karel S. chtěl předjeti na srázné a náledím po· 
kryté silnici povoz před ním jedoucí. Právem spatřUje prvý soud v tomto 
jednání zavinění žalovaného Karla S. a odvolací soud připojuje se úplně 
k názoru prvého soudu. Ani v tom, že za další jízdy motor nefungoval, 
takže musely býti dopravovány ryby jiným autem do B., nelze spatřo
vati vyšší moc, poněvadž jde o selhání nebo nedostatek činnosti při do
pravě užívaného silostroje. Odvolatelé sice tvrdí, že zastavení motoru 
nastalo důsledkem tehdejšího tuhého mrazu. Avšak že mráz byl příčinou 
zastavení motoru, není prokázáno, poněvadž žalovaný Karel S. sám 
udává, že se podle jeho názoru motor zastavil, ježto se ucpal přívod ben
zinu, a že motor teprve zamrzl, když následkem dvouhodinného pátrání 
po příčině zastavení motoru a pokusu odstranění vady úplně vychladl. 
Ostatně nemůže žalovaná strana uplatňovati tehdejší tuhý mráz jako 
vyšší moc, poněvadž nešlo o událost nepředvídanou. zalovaný sám při. 
pouští, že, když vyjížděl z B., bylo 25° Celsia zimy, takže teprve po delší 
době se mu podařilo, motor natočiti. Bylo proto jeho povinností, by již 
při nastoupení jízdy s tímto mrazivým počasím počítal a postaral se o to 
by za jízdy měl všechno po ruce, by případným následkům tuhého mraz~ 
při provozu silostroje mohl čeliti, po případě je co nejdříve odstraniti 
což však v souzeném případě neučinil, poněvadž neměl po ruce lehkÝ 
benzm a nepřesvědčil se za jízdy, zda jest dostatečně zásoben benzinem, 
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tak~e byl toho míněn& že se moto~",zastavil pro nedostatek benzinu. 
A vsa,k! I kd~by se spa,t:!,vala v teh~ejslm tuhém mrazu vyšší moc, mohla 
hy"bJII u,znana za pnCl,nu leknut,1 ~opravovaných ryb jen, kdyby bylo 
zjlsteno, ze by Iyby byly 1 za normalm dopravy j'ež dle uda'n' , I 'h 
Karla S hl t t·· h d' , I za ovane o 

. mo, a, rva I a~1 osm o In, následkem tuhého mrazu b I 0-
~rzly. T,o vs~k zalovan:, strana ani netvrdila a jest tuto možnos? Jvl~u
ClÍ!, ponevadz napadeny rozsudek zjišfuj'e že ryby byly v d b' ," 
auta v J j' 'r .. , t k' .. k' o e urazu " es e zIVe, a ze pn po račování v jízdě bez překážek b b" 
bylo doslo do B. nepoškozené. y z OZl 

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

Důvody: 

V souzt;ném p.řípadě jest zjištěno, že žalovaní provozují společně jako 
podm~atele po zlvnostensku autodopravu a že převzali za úplatu pro
~edem dopravy ryb z T. ~o B. s~ým nákladním autem. Jest nes orno Ž 
zalobce se svym po~ocmke!ll pri nakládání ryb v T. bvl přít~men' ž~ 
Iyby byly, na aU,to zalo~anycb v T. naloženy a že žalobce ak 'el' ;a 
aute, kte!e, spol~zalovany ~a~el, S. osobně řídil a přepravu r~b z JT. do 
B. r;rovadel. Pl! tomto ZJl stenem skutkovém ději nemúže být· h b 
nosÍ! o tom, že žalovaným bylo zboží ryby v T k pr'eprave' old pocd.Y -" vl'" I"; v '. ,. evz ano 
a,ze ~a o~am pr,evza! Je~~ prev~zení do B. Uvádí-li se v čl. 391 obch 
zak., ze nakladm lIst slouzI za dukaz o ujednané smlouvě na 'kl d' ; 
tím řeč 'b' 'kl d 'h I' . a m, nem e?o" ze ez na a nI o 18tU by nebylo smlouvy náklad' 'b' 
obchodm zakon má na mysli jakožto' pravidelné případy ty kd nl, n~.r~ 
nákladních j'sť ' k" , , d ' . .' e se uZlva I u, aVSa nell! za.va y by jeho předpisů o smlouvě á 
k~ad."í pebylo, použito ,i tam, kde již' z povahy smlouvy vyplývá že no: 
uZlh nakladmho 11stu Jest podle záměru stran vyloučeno 'J'ak t' bPI 
v souzeném p"' ď P , 'II d ' , omu yo b .. ,np~. e. ojmu!la ~ a ll! smlouvy také nevadí, že odesílatel 
z OZ! pomah~1 12!1 J~ho nal?Ze:'1 a doprovázel náklad při dopravě. Jsou 
tu vsechny n:,lezltosh platl!e nakladní smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 
390 obeh. zak. a o?volac} soud nepochybil, posuzovav sporný případ 
s hledls,ka tohoto z~konneho nstan?vení. Dovolatelé vytýkají v dalším 
~~volaclmu so?du, ze za!:J,al ne~pravné stanovisko k fejich . námitce že 
s ,oda byla zpusobena vyssl mOCI, za niž neručí. Nižší soud se s t~uto 
n:,mltkou dovolatelů obíraly obšírně a vyvrátily ji podle náloru d 1-
'clho soud~. zcela ~pr~vně, pročež se k vůli zamezení opakování °O:'k~_ 
b
zuJe n:, JejIch spr~v?e, sta,vu věci a zákonu vyhovující důvody kt~ré n 
yly vyvody dovolam vyvraceny, ' e-

čís. 11200. 

, Ustanovením § 297 a) obč. zák. nebylo nic změněno na všeobecn' ch 
predpokladech přl~!~še~ství (§§ 294 a 297 obč. zák.), zejména na P1ed
,pokladu" bJ:' vedl~Jsl vec byla t r val e spojena s hlavní věcí v tom 
smy~!u, ze Jest urcena k trvalému používání při hlavní věci. 
, lTsudk.em z. opaku lze. z w:tanovení § 297 a) obč. zák. v odíti 'en 
ze, byly-It stroje s nemovlŤostt spojeny za okolností, z nichž Vnak P~dl~ 
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zákona plyne vlastnost příslušenství, tedy zejména jsou-li stroje určeny 
k trvalému používání k hospodářským účeIílm nemovitosti, nemůže 
vlastnost příslušenství býti popřena poukazem k tomu, že stroje jsou 
vlastnictvím někoho jiného, jenž si vša!, nedal své právo poznamenati 
ve veřejné knize. 

Použiti ustanovení § 297 aj obč. zák. uení omezeno jen na výhradu 
vlastnictví při dodání strojů až do úplného zaplacení kupní ceny, nýbrž 
spadají sem i jiné případy, kde se uplatl\uje, že stroje jsou vlastnictvím 
někoho jiného než vlastníka nemnvitosti. 

Ustanovení § 297 a) obě. zák. nelze však použíti, není-Ii osobou, jež 
jako podnikatel uvedla stroje ve spojení s nemovitostí, vlastník nemovi
tosti, nýbrž jiná osoha, na příkl. nájemce (pachtýř) nemovitosti, při 
čemž stroje buď patři této osobě anebo jsou vlastnictvím osoby třeti. 

Podnikatel, který vnes! stroj do nemovitosti, není osobou odlišnou 
od vlastníka nemovitosti, byly-Ii na nemovitost patřící společníku ve
řejné obchodní společnosti vneseny stroje veřejné obchodní společnosti. 
Vlastnost příslušenství nastane i, určili-li vlastník hlavní a vlastník ve
dlejší věci souhlasně, by se upotřebilo trvale vedlejší věci k účelům 
hlavní věci. 

K tomu, by se věc stala příslušenstvím nemovitosti, stačí, by byla 
určena k trvalému jejímu užívání a byla k ní v takovém místním poměru, 
který timlo účelem jest podmíněn. Nezáleží však na větším nebo menším 
stupni lysické stability tohoto spojení, aniž na tom, zda stroje podle 
vůle vlastn/lm mají či nemají býti pokládány za příslušenství hlavní věci. 
Stači, by se vedlejší věci při hlavni věci stále upotřebovalo a by šlo o ta
kové vedlejší věci, bez nichž hlavni věci nelze upotřebiti, neb o nichž 
zákon nebo vlastník určil, by se jich trvale pro hlavní věc upotřebilo. 
Toto určení má v podstatě význam jen potud, pol<ud zevní stav (} sobě 
nestačí k tomu, by bylo lze spoleblivě říci, zda vedlejší věc jest s věcí 
hlavni v trvalém účelovém spojení, jež předpokládá pojem příslušenství. 

Staly-li se stroje příslušenstvím tovární nemovitosti, nepozbyly této 
vlástnosti pozdějším prohlášením vlastníka nemovitosti, že bude stroje, 
jež dosud držel jako vlastník, příště držeti ve jménu třetí osoby jako vy
půjčitel, nebyly-Ii stroje skutečně vyřazeny z provozu a nevymohla-Ii si 
ona třetí osoba knihovní poznámku, že stroje jsou jejím vlastnictvím. 

Při opomenutí knihovní poznámky podle § 297 aj obč. zák. plati 
stroje za příslušenství nemovitosti nejen ve prospěch hypotekárnicb vě
řitel!!, n:j"hrž vůbec v poměru k třetím osobám (i v poměru ke konkurs
ním věřitelítm, jimž nepřísluší oddělné právo na nemovitosti). 

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1931, Rv I 1750/30.) 

Dne 15. května 1926 bylo zahájeno vyrovnací řízení o jmění firmy 
Bratří E-ové jakož i o jmění jejich společníků Karla E-a a Theodora E'a. 
Žalobce převzal ručení za vyrovnání a podle této záruční povinnosti vy
platil za vyrovnací dlužníky 19.000 Kč. Dne 10. září 1929 byl na jmění 
řečené společnosti jakož i jejich veřejných společníků vyhlášen úpadek 
a správcem úpadkové podstaty byl ustanoven žalovaný. Za úpadkového 

, 
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řízení byl pořízen soupis úpadkové podstaty, do něhož byly pojaty 
i stroje jako příslušenství domu a tovární budovy. K návrhu správce 
úpadkové podstaty byla povolena exekuce vnucenou dražbou nemovi
tostí, jíž byl položen za základ soupis nemovitostí v konkursním řízení. 
Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce proti správci úpadkové pod
staty nepřípustnosti exekuce na stroje, pojaté do soupisu, tvrdě, že byly 
na něho tehdejšími vyrovnacími dlužníky převedeny do vlastnictví jako 
úplata za to, že se zaručil za vyrovnací dlužníky. O b a niž š í s o u d y 
žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d v podstatě proto, že žalobce ne
prokázal, že bylo vlastnické právo ke strojům na něho převedeno. Otázku, 
zda byly stroje v době, kdy prý byly na žalobce převedeny, příslušen
stvím továrny, ponechal odvolací soud stranou. 

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

Důvody: 

Dovolání opřenému o dovolací důvody čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s. ne
lze přiznati oprávnění. Poněvadž jde ve sporu o stroje, o nichž žalovaný 
správce konkursní podstaty tvrdí, že byly a dosud jsou příslušenstvím 
tovární nemovitosti náležející do konkursní podstaty, takže žalobce ne
mohl, jak uplatňuje jako důvod žaloby, nabýti vlastnictví k těmto stro
jům, ano nebylo v pozemkové knize poznamenáno, že stroje jsou· vlast
nictvím žalobcovým, - jest o věci především uvažovati s hlediskazvlášt
ního předpisu § 297 a) obč zák. Podle tohoto ustanovení zákona nepO"
kládají se stroje, uvedené ve spojení s nemovitostí, za příslušenství, 
bylo-li se svolením vlastníka nemovitosti ve veřejné knize poznamenáno, 
že stroje jsou vlastnictvím někoho jiného. Podle ustáleného rozhodo
vání, vycházej ícího z názoru, jenž se i v nauce takřka jednomyslně 
uznává za správný, nelze arci z předpisu § 297 a) obč. zák., jenž obsa
huje výslovné ustanovení jen pro případ, že se knihovní poznámka v něm 
uvedená stala, a v tomto případě vylučuje, by stroje byly pokládány za 
příslušenství, neobmezeným a bezvýhradným úsudkem z opaku vyvo
diti, že, když se tato poznámka nestala, stroje uvedené ve spojení s ne
movitou věcí jsou za všech okolností příslušenstvím nemovitosti bez 
ohledu na to, zda tu jsou či nejsou náležitosti zákonem jinak stanovené 
pro pojem příslušenství. Naopak jest uznati, že ustanovením § 297 a) 
obč. zák. nebylo nic měněno na všeobecných předpokladech příslušen
ství (§§ 294 a 297 obč. zák.), zejména na předpokladu, aby vedlejší věc 
byla t r val e spojena s věcí hlavní v tom smyslu, že jest určena k trva
lému používání při hlavní věci. Při tom jest si uvědomiti, že novým 
ustanovením § 297 a) obč. zák. podle dějin jeho vzniku měly býti jen 
odstraněny pochybnosti vzcházející ze vzájemného poměru mezi příslu
šenstvím a výhradou vlastnictví, zda totiž výhrada vlastnictví k vedlejší 
věci vylučuje, by se věc stala příslušenstvím věci hlavní (rozuměj přes 
to, že tu jsou ostatní podmínky pro vlastnost příslušenství, poněvadž ji
nak by věc nebyla pochybná a sporná), či zda naopak sfmtečnost, že 
stroje byly uvedeny s nemovitostí v takové spojení, jež jinak vyhovuje 
náležitostem příslušenství, vylučuje činnost výhrady vlastnictví. Tu za-
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sahuje předpis § 297 a) obč. zák ,a zjednává především,)istotu ,(to j~ 
po této stránce podstatným jeho ucelem, nikol! snad ne]aka zasadm 
změna dosavadního stavu) o tom, že stroje, ye~aže jinak JSou u mch 
splněny podmínky příslušenství, nelze za pnsl~senstvI pokladatr, byl~-h 
výhrada vlastnictví poznamenána v pozemkove k!uze. ? toho ,lze ~ ],est 
ve shodě s motivy zákona úsudkem z opaku (Jenz ]e pnroz;ne mo:ny 3' 
přípustný jen pod týmž zorným úhlem, jenž byl vůbec s~eroda~ny pn 
zákonodárné úpravě otázky, o niž jde, t. j. s hlediska v~alemneho po
měru mezi vlastností příslušenství a výhradou, vlastmctvl) vyvodltr len 
tolik, že přes výhradu vlastnictví v pozemkove km;,e , nepo:namen~nou 
stroje platí za příslušenství, jsou-li tu pro to ostatm zakonne podmmk~, 
jinými slovy vyjádřeno, byly-li stroje s nemovl!~str ,spole~y za okolno~t., 
z nichž jinak podle zákona plyne vlastnost pnsluse~~tvl~ tedy, z~lmena 
jsou-li stroje určeny k trvalému používání k hospodarskym ueelum ne
movitosti nemůže vlastnost příslušenství býti popřena poukazem k to; 
mu, že stroje jsou vlastnictvím někoho jiného,)e~ž si vš;:tk r:~~al, sve 
právo poznamenati ve veřejné knize. Poněvadz zakon v teto, pneme ne
rozlišuje, není ovšem důvodu, by použití tohoto ustan.ovem bylo ome
zováno jen na výhradu vlastnictví ve v!astním, ~echmcke:o slova smyslu, 
l. j. na případy, kde si dodavatel stro]u hned pn dod~m, vyhradl~, vlast
nické právo až do úplného zaplacení kupní ceny, nybrz spada]!. sem 
i jiné případy kde povaha strojů jakožto příslušenství nemovrt~sh ]e~t 
uváděna v po~hyJjnost právě jen vzhledem k tomu, .. že se uplatnule" ze 
stroje jsou vlastnictvím někoho jiného (roz;,měj )mé,ho nez ,vlastm~~ 
hlavní věci - nemovitosti). Ale ?d t,oho le~~ pre~n~ . roze~navatr pn
pady, které sem vůbec nepatří, ponevadz nemall co em~h s ,?t~;,kou upra
venou § 297 a) obč. zák., 1. j. s výhradouy!ast~lctvl ,v slrslm s:oy?lu 
právě vyloženém a jejím vztahem k povaze pnslusens!vl. Jde t,;, z~]mena 
o případ, že osobou, jež jako podnika!el :-,~~d!a strole ve spoJem s ne
movitostí, není vlastník nemovito~~I, nybrz )lna oso~a ?d t;eho n.aprost~ 
odlišná, na př. nájemník (pachtýr) .ne~ovltostr, p':l ,cemz. s~ro]e bud 
patří této osobě anebo jsou vlastmetvl!ll osob~ tret} (ze]mena, doda
vatele který si k nim vyhradil vlastmctvl). Pravym duvodem, proc v .ta
kovvch případech - bez ohledu n~ předpiS § 297 a) ~b~. zák. - ~e]~e 
o příslušenství, není, že vedlejší vec le ve vlastmctvl ]lne oso~y nez vec 
hlavní, nýbrž to, že u, strojů, které ~o nemovlt~str vnesla e I z : o s o b a: 
zpravidla ani nelze predpokladatr, ze ?ylt Ufc,eny k ,t r v a },e m, u p~ 
užívání při nemovitosti, že tu tedy net;1 stez~]m podmmky pnslus<;nshn, 
o níž bylo již dovoděno, že nebyla dotce~a ~redplsem, § ,297 a) obe. zak. 
Na takové případy ostatně ani nedopada ~uvod, p::oc zako~ v § 297 a) 
obč. zák. chrání veřejnou důvěru potu~, ze, .sy~dc~,1! Z:'VDl ~tay o t?m, 
že stroj trvale patří k nemovitosti, ylah, za. ]~]1 pnslusenstvl, I k~yz SI 
někdo k němu vyhradil vlastmctvl, amz SI vsak vymohl kmhovm. po: 
známku. Neboť k zevnímu stavu náleží též, že vlastník nemovItosti 
(hlavní věci) provozuje on.en ~odnik, v n~m~ je, stroj ~ostaven .. Je-I! 
patrno, že podnik provozuJe nekdo zcela l.my, nez y!ast;r;lk nemovltosh, 
nelze tvrditi že zevní stav ukazuje, že stroJ trvale pnslusl k nemovltosh, 
a pak není ~ni předpokladů pro ochranu důvěry, jež byla jedním z hlav-
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ních důvodú ustanovení § 297 a) obč, zák (ale ovšem J'en h' 
h ~ , t " k v rozsa li 

na ore vymezene, 'J, Jen po ud je toho třeba aby tato d' v 

b I h ~ t . 'h d '. uvera ne-y a o rozena aJnou vy ra ou vlastnictví tedv nI 'kol' s d t • I - b ~ d ' , '" I na v om 
smJs u, z~ y pre plsem § 297 a) obč. zák. měla by' ti _ a ~ k d 
Jde o stroje '-- ~ h' ~ . ~ spon po u 

-::- ll<;ov:llezene c ranena duvera ve vlastnost příslušenství, 
neboť tento slroky vyklad, vzhledem k doslovu zákona arc' -.. 
s dost t k .' -- I h ' ,~ I mozny, Je ~. ~a e vrvracen uce em to oto zakonneho predpisu vy I' ... 
zreJme z motIvů). ' l' yva]Iclm 

Podle toho jest přes zjištěný nedostatek knihovní poznámky zkou
m~tI! zda sporné stroje byly a .i~ou příslušenstvím tovární nemovitosti, 
Jez Jest Jako takov~ v pozemkove knize výslovně označena. Skutkové 
okolnostI, rozhodne pro posouzen i této otázky neJ'sou me' t . 

i , "C Zl S ranamI 
sporne. !,,?d~e obsahu vlastlllho svého přednesu žalobce nemůže popírati 
a nepoplr!", ze stroJe, o ~ěž Jde, byly již v roce 1926 v továrně a sloužily 
trvale Je]Imu. provozu, ze Se na tom nic nezměnilo ani když mu byly 
stroje podle Jeh? tvrze.ní (prohlášením) odevzdány do' vlastnictví. Ža
lobce~ netvr~I,. ze stroje byly skute~ně vyřaděny z provozu továrny, 
nybl~ u!JlatňuJe len, ze mu b~lo dusledkem tvrzeného převodu vlast
mctvI d;;no na vulI, by SI stroje kdykoliv odvezl, což se však nestalo 
Jak neJlepe, p!yne ~ nesp?rné skutečnosti, že stroje byly dne 4. říjn~ 
1,9~9 na ,mIste s~mem pOJaty. do .seznamu konkursního jmění jako pří
slusenstvI~ t?Varlll ne~ov~tosh a Jako, t~kové b~ly též, oceněny. Žalobce 
v Qodsta~e Jen po pravlll ~ stra~ce upna spornym strojúm povahu pří
slusenstvI, jednak proto, ze neJsou pevně spojeny S nemovitostí takže 
kdyk?lIv mohou býti .?dstraněI?Y' jednak proto, že stroje byly' vlast
mctvlm fl r my Bratn E., kdezto nemovitost patří společníku této firmy 
Theodoru E-ov~, a dále dovozuje, že, i když stroje byly příslušenstvím 
?en;ovltoSÍI, ~d?s\o se strany ~lastníkú ke zrušení této vlastnosti prohlá
selllm sp~leclllku fIrmy ~ratn ~. )ako zcizitelů, že budou stroje, které 
~?s~d ~rzeh ]ako~ vl~stl1lcl, ~ drzeÍI ve~ Jménu žalobce jako vypújčitelé, 
c;mz melo zaroven bylI na zalob~e prevedeno vlastnictví k těmto stro
JU"I? V prvém směru stačí uvésti, že k tomu by se věc stala příslnšen
stvlm nemov~tosti, stačí, by byla určena k trv~lému jejímu užívání a k ní 
byla~k t~kovem ~I~tním poměru, jenž tímto účelem jest podmíněn. Ne
zal~zl vsak ~~a vetslm ~ebo l!len~ín: s!upni fysické stability tohoto spoc 
lep!. ~ dals,lch namltkac~.?,recenu!e zalobce význam, který pro pojem 
pns.lusel1stvl l~e a Jest pnCltatI vuli vlastníka. Nezáleží na tom zda 
~troJe podle ~ule~ vlast,níka mají či nemají býti pokládány za pfíslu
senst,vI, hlavlll V.~CI, ~nybrž, r03'hodnje jen, by vedlejší věc, má-li býti 
?ok~adan~ ~~ pnslu~enstvl ve~1 hlavn~" byla s .~I ~pojena trvale, při 
cemz~ nezaleZl na zpusobu spoJen!. StacI, by se JI pn hlavní věci stále 
upotr~bo:~lo (§ 297 o~č. zák) a bf šlo o lakové věci vedlejší, bez nichž 
h~~v~1 yecI nelze ~po!rebIlI (zde zakon predpokládá určení k trvalému 
Ilzlvalll pro hlavlll vecl, neb o nichž zákon nebo vlastník určil by se 
JIch trval~ pro hlav~í věc upotřebilo (§ 294 obč. zák). Toto urč~ní má 

, v podstate vyznam Jen potnd, pokud zevní stav o sobě nestačí k tomu 
by bylo lze (spolehlivě) říci, zda vedlejší věc jest s věcí hlavní v trva: 
lem účelovém spojení, jež předpokládá pojem příslušenství. Stroj 1'0-
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stavený vlastníkem v úmyslu, by trvale sloužil účelům podnikn i nemo
vitosti, se zhusta ničím neliší od stroje přechodně najatého, vypújče
ného nebo dokonce jen do úschovy vzatého, po případě od stroje, jejž 
do nemovitosti vnesla a s ní spojila cizí osoba (nájemník, pachtýř), 
která si jej po ukončení smluvní doby zase chce vzíti s sebou. Proto 
jest hleděti nejen k zevnímu stavu, nýbrž i k tornu, jak k němu došlo, 
ledy zejména i k tornu, kdo uskutečnil spojení obou věcí a za jakým 
účelem se tak stalo. Zda vlastník nrčil, by se vedlejší věci trvale upo" 
třebilo k věci hlavní, jest posuzovati podle okolností případu. Stačí, že 
v uvážení všech okolností není rozumné příčiny o tom pochybovati 
(§ 863 obč, zák). 

Posuznje-li se s těchto hledisek souzený případ, kde zevní stav zřejmě 
svědčil o příslušenství a kde k pochybnostem v tomto směru bylo tím 
méně příčiny, any stroje po celou řadu let skutečně sloužily provozu 
továrny, nelze sporným strojům upříti povahn příslušenství ani vzhle
dem ke tvrzené skutečnosti, že stroje byly vlastnictvím firmy Bratří E., 
kdežto nemovitost patří jejímn společníku Theodoru E-ovi. Veřejná 
obchodní společnost není samostatným právním podmětem odlišným od 
osob společníkú, jimiž v tomto případě byli Karel E. a vlastn!k tovární 
nemovitosti Theodor E. Tento byl jako veřejný společník nejen spolu
podnikatelem, takže tn nej de o případ, o němž se nahoře stala zmínka, 
že podnikatel, který vnesl stroje do nemovitosti, jest osobou zcela od
lišnon od vlastníka nemovitosti, nýbrž byl jako společník též spoln
vlastníkem strojů patřících firmě, takže v této příčině lze tu dokonce 
mluviti o totožnosti osoby vlastníka hlavní a vedlejší věci. K tomn ještě 
přistupuje, že z předpisu § 294 obč. zák. nelze vyvoditi, že se v~c ve: 
dlejši může státi příslušenstvím věci hlavní výhradně jen tehdy, Json-I! 
obě vlastnictvím téže osoby. Zajisté bude možno v tomto případě nej
snáze posouditi, zda vlastník určil, by se vedlejší věci trvale npotřebilo 
k věci hlavní. TýŽ právní účinek nastane však i, určili-li vlastník hlavní 
a vlastník vedlejší věci souhlasně, by se upotřebilo trvale vedlejší věci 
k hlavní. Projevili-li tuto sonhlasnou vůli na venek, jest tím vytvořen 
skutkový i právní stav, vylučující jakonkoliv pochybnost o tom, že se 
vedlejší věc stala příslnšenstvím hlavní věci. To dopadá i na souzený 
případ, zvláště ano nebylo v pozemkové knize pozuamenáno, že stroje 
vnesené do tovární nemovitosti, jež vlastnicky patří Theodoru E-ovi, 
veřejnémn společníku firmy Bratří E., jsou vlastnictvím řečené firmy. 

Je-li tudíž odúvodněn názor prvého soudu, že se sporné stroje staly 
příslušenstvím tovární nemovitosti, jakmile byly s ní spojeny k trva
lému užívání, nelze dovolateli přisvědčiti ani v tom, že stroje pozbyly 
léto vlastnosti pozdějším prohlášením společníkú firmy Bratří E., že 
budon stroje, jež dosud drželi jako vlastníci, pří.ště držeti ve jménu ža
lobce jako vypůjčitelé. Naopak jest přisvědčiti právnímn názoru soudu 
prvé stolice: Že stroje zústaly příslnšenstvím tovární nemovitosti, ne
byvše skutečně vyřazeny z provozu, že byly jím zejména i v době, kdy 
stroje byly jako příslušenství tovární nemovitosti pojaly do seznamu 
konkursního jmění a že žalobce tvrzeným způsobem, zejména vzhledem 
k předpisu § 297 ~) obč. zák nemohl nabýti a nenabyl práva, jímž bl' 

I . , 
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!:rylo opodstatněno žalobní žádán,í, by sporné. stroje byly vyloučeny 
z exe~uce, ~n Sl nevymohl kn!ho~m po,,;namku, ze stroje jsou jeho vlast
lllctylIl!' UCll~ek § 297 a) o?c. zak; trv~, dokud trvá jím předpokládané 
spojem stroJu s nemov1tosl!. Je zre]me a proto netřeba ani blíže doli
čovati, že ~če~ § 297 a) obč. zák. by byl úr;lně zmařen a že tento předpis 
by byl vyraden z platnost1, kdyby vlastmk mohl pouhým prohlášením 
vyloučil!, pokud se týče zrušiti vlastnost příslušenství. Opomenutí 
knihov~í p,0.znám~y P?dle § 297, a2 ,ob~. zák .. má -, za da]šich před
pokladu vyse dohcenych - v zapel!, ze strole plal! za príslušenství 
nemovitosti, zde tov.ární ner;noyit.osti, jež jest. ~oučástí ko~k~rsní podstaty 
(konkurs byl vyhlasen 1 o Jmem hrmy Bratr1 E. 1 o Jmem obou společ,. 
ni~ú),. a že sdí~í její osu.~. !o p}atí nejen ve prospěch hypotekárních 
ventelu (nemov1tost, o mz Jde, Jest podle spisů zatížena zástavními 
práyy, za poh~edávky daleko přes 1O?000 Kč), nýbrž vůbec v poměm 
k trehm oso bam, tedy 1 proÍ1 ostatmm konkursním věřitelům. To do
tvr7ují i motivy, kde se výslovně praví, že to, co uvedeno, platí »ze
)m~na" ve prospěch hYP?tekáruích věři~el~; zejména pro ně, tedy i pro 
Jme, neboť JSou uvedem Jen Jako hlavm pnklad. Rozlišování v této pří
čině setkalo by se nejen v praxi s velikými obtížemi, nýbrž není ani 
~ěsně o~ův?dn~no. Veřejn!, důvěra, o niž tu jde, má chrániti nejen reální 
uver, nybrz vubec bezpecnost obchodu, a tuto veřejnou důvěru v pří
sluše~ský. poměr ,zevně tu jso~cí lze (ve smyslu hořejšíth vývodů) 
vylouClÍ1 jenpoznamkou v kmhach. Kdo opomenul k zabezpečení svých 
práv použíti tohoto prostředku, jejž mu zákon dává na ruku musí si 
následky toho přičísti sám a není tedy v tom nespravedlnosti. Tím padá 
žalobní žádání. Žalobce nemůže z dúvodu tvrzeného vlastnického práva 
odporovati exekucí na sporné stroje jakožto na příslušenství nemovi
tosti, spadající do konkursní podstaty, a nižší soudy uznavše takto 
a. zamÍtnuvše proto žalobu, nepochybily. Za tohoto st~vu věci nebylo 
treba obírati se otázkou, zda to, co žalobce uplatňuje, je platným zpú
sobem nabytí práva vlastnického, a výtkami, :jež dov~late]' po této 
stránce činí napadenému rozsudku s hlediska všech tří uplatňovaných 
dovolacích dúvodů. Podotýká se, že správnosti názoru tuto hájeného 
není na závadu předpis § 37 ex. ř., jenž přiznává oprávnění odporovati 
exekuci mimo jiné i tomu, kdo tvrdí, že k jednotlivým předmětům pří
slušenství nemovitosti do exekuce vzaté má právo, které by nedopOl!
štělo výkonu exekuce. Neboť, zda někomu přísluší takové právo jest 
vždy posuzovati podle příslušných předpisů práva hmotného zde' však 
- novější '- předpis § 297 a) obč. zák. žalobci právě odpírá toto právo. 

čís. 11201. 

. N~j~~<:e honitby! jenž jako po!adate! honu použil za honce chlapce, 
jemUZ jeste nebylo ctmáct let, rud za skodu způsobenou mu na honě 
třebaže byl odstřel zvěře prodán a nájemce pořádal hon pro jiného. Pr~ 
zákaz používání chlapce, jenž neměl ještě čtrnáct let (zákon ze dne 17. 
července 1919, čís. 420 sb. z. a n.) jako honce jest lhostejno, že jeho 
matka k tomu svolila a že chlapec byl ochoten jíti na hon. 
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Slovem »Misshandlung« rozumí se v § 1326 obč. zák. nejen poško
zení ze zlého úmyslu nebo z hrubé nedbalosti, nýbrž zaviněné poško
zení vůbec. 

Výše odškodnění za ztrátu oka. ztrátou oka jest snížena radost po
škozeného ze života jakož i vyhlídka na výhodný sňatek. 

Třebas byla zjištěna omezená pracovní schopnost, nelze přiznati ná
hradu ušlého výdělku, není-Ii prokázáno, že něco na výdělku ušlo, ježto 
si poškozený dosud žádné povolání nezvolil. 

Výše bolestného za ztrátu oka. Bolestné nepřísluší za pouhé duševní 
útrapy (za obavy, že poškozený pozbude i druhé okd). 

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1931, Rv Jl 460/30.) 

Žalobce byl dne 28. srpna 1927, kdy mu nebylo ještě čtrnáct let, 
honcem na honě, pořádaném Karlem H-em, při čemž mu bylo Janem I-em 
vystřeleno dko. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na Janu I-ovi 
a Karlu H-ovi náhrady škody: za léčební výlohy 300 Kč, za ztrátu oka 
60.000 Kč, bolestného 50.000 Kč, za zmenšenou výdělečnou schopnost, 
ušlý výdělek a za překážku lepšího zaopatření od 1. září 1927 do 31. 
srpna 1928 měsíčních 150 Kč, od 1. září 1928 do 31. srpna 1931 měsíč
ních 250 Kč a od I. září 1931 do smrti měsíčních 400 Kč. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e žalobu proti Karlu H-ovi zamítl, vyhověl jí 
však proti J;mu I-ovi potud, že ho uznal povinným zaplatiti žalobci 
14.300 Kč a platiti mu důchod od \. září 1928 do 3\. srpna 1931 ve výši 
50 Kč měsíčně, od 1. září 1931 do smrti žalobce ve výši 150 Kč měsíčně. 
O d vol a c í s o udl. vyhověl odvolání žalovaného Jana I-a potud, že 
zamítl pro tentokrát žalobní nárok, by žalovaný Jan I. byl uznán povin
ným platiti žalobci měsíční důchod 150 Kč od \. září 1931 do smrti ža
lobcovy; 2. vyhověl odvolání žalobce a uznal žalovaného Karla H-a po
vinným zaplatiti žalobci rukou společnou a nerozdílnou s Janem I-em 
14.300 Kč a platiti mu měsíční dtkhod 50 Kč od 1. září 1928 do 31. srpna 
1931. 

N e j vy Š š í s o u d vyhověl částečně dovoláním žalobce i žalova
ných a změnil rozsudky nižších soudů v ten rozum, že a) žalovaní ] an I. 
a Karel H. jsou povinni rukou společnou a nedílnou zaplatiti žalobci do 
.14 dnú pod důhonem práva kromě částkv 14.300 Kč přisouzené nižšími 
soudy ještě další částku 5.000 Kč, tedy úhrnem 19.300 Kč, b) že se však 
zamítá žalobní nárok na přisouzení renty proti oběma žalovaným, a to 
1. za dobu od 1. září 1927 do 3 \. srpna 1931 vúbec, 2. za dobu od 1. září 
1931 do smrti žalobce pro tentokrát; jinak dovoláním nevyhověl. 

D ů vod v: 

. Z napadeného rozsudku, jímž byli žalovaní uznáni povinnými nahra
diti žalobci škodu, jež mu vznikla tím, že byl jako honec při koroptvím 
honu, jejž dne 28. srpna 1927 žalovaný Karel H. pořádal, spolužalova
n'Ý'm Janem I-em postřelen a že pozhyl následkem toho pravého oka, a 
jímž byli žalovaní odsouzeni zaplatiti žalobci rukou společnou a neroz' 
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dílnou 300 Kč léčebních výloh, 10.000 Kč za ztrátu oka, 4.00,0 Kč bo
lestného a rentu 50 Kč měsíčně za dobu od 1. září 1928 do 31. srpna 
1931, ,kde~to žalobc~ .byl s .:'yššími, pokud se týče dalšími nároky vůbec, 
po pnpade, co se tyce dalsl renty, pro tentokrat zamítnut dovolaly se 
obě strany. ' 

Dovolání žalovaného Karla H-a nemohlo býti vyhověno v jeho pod
statě, pokud se totiž snaží dovoditi, že tento žalovaný za škodu žalob
covu neručí. Jest zjištěno, že Karel H., jsa nájemcem honitby, byl pořa
da!~lem honu, při němž se nehoda stala. Nesejde na tom, že odstřel 
zvere byl prodán a že Karel H. pořádal hon pro jiného. Jest zjištěno, že 
žalobce, narozeného dne 12. října 1914, tedy v den honu ještě ani tři
náctiletého, objednal na hon prostřednictvím své dcery žalovaný Karel H, 
a zjištěno je, že ho jako honce na honu použil. Pro zavinění tohoto ža
lovaného, záleŽÍ v tom, že použil za honce chlapce, který ještě neměl 
čtrnáct let, což jest zákonem ze dne 17. července 1919 čís. 420 sb. z. 
a n. výslovně zakázáno, jest bez významu, že chlapcova matka k tomu 
svolila a že chlapec byl ochoten na hon jíti. Zákon čís. 420/1919 zapo
vídá používání dětí do čtrnácti let k výpomocným službám při honech 
na zvěř a žalovaný Karel H. žalobce, nemajícího čtrnáct let, k honu na 
zvěř použil. Zákonem mělo (§ 4) zabráněno býti poškození dětí na zdraví 
a na tělesném vývoji a z toho důvodu zakázáno je přibírání dětí na hon. 
Jest nepochybno, že došlo k poranění žalobce právě proto, že byl na 
honě. Ručí tedy žalovaný Karel H. za škodu žalobci při honě způsobe
nou, to tím spíše, ano k zodpovědnosti za škodu není třeba jednání 
úmyslného, najmě pokud jde o náhradu škody podle § 1326 obč. zák., 
ani jednání neb opomenutí z hrubé nedbalosti jak bude ještě blíže uká
záno. Proti tomu, že mu byla uložena náhrada rukou společnou a nedíl
nou s druhým žalovaným Janem I-em, žalovaný Karel H. se nebrání. 

Pokud jde o rozsah přisouzené náhrady a její výše, jest uvésti toto: 
Zohyzdění žalobcovo následkem ztráty oka bylo nižšími soudy, najmě 
soudem odvolacím zjištěno a postrádá dovolatel Jan I. toto zjištění 
(§ 503 čís. 2 c. ř. s.) neprávem. Slovo "Misshandlung« v§ 1326 bbč. 
zák. vykládá tento dovolate1 mylně v ten rozum, že znamená poškození 
úmyslné nebo z hrubé nedbalosti. Význam tohoto slova v uvedeném 
§byl vyložen v rozhodnutí čís. 7791 sb. n. s. a rozumí se tímto s,Joyem 
nejen poškození ze zlého úmyslu nebo z hrubé nedbalosti, nýbrž zavic 
něné poškozenÍvůbec (§ 1325 <Jbč, zák). Ostatně, jak odvolacímu soudu 
jest přisvědčiti - dovolatel se marně pokouší dovoditi opak - bylo 
jednání žalovaného I-a, jenž střelil po koroptvi táhnoucí těsně podél 
linie střelců a nízko nad zemí, hrubou neopatrnostL Je tedy povinnost 
žalovaného k náhradě za zohyzdění, totiž toho, oč žalobce následkem 
ztráty oka na své lepší budoucnosti přichází, splněna (§ 1326 obč. zák.) 
- a odvolací soud, uznav tak, po stránce právní nepochybil, k čemuž 
jest dodati, že přišel-li žalobce o oko, je tím snížena jeho radost z.e ži
vota jakož i vyhlídka n,! výhodný sňatek. Co se týče přisouzeného od, 
škodnění za zohyzdění v částce 10.000 Kč, neshledal dovolací soud,'že 
toto Odškodnění je příliš vysoké, naopak uznal po této stránce odůvpd, 
riěným dovolání žalobcovo domáhající se zvýšení uvedené částky. Uyá-
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•. všechny zjištěné okolnosti uznal dovolací .s,oud přiměřeným. odškod
~~vním za zohyzdění žalobcovo ztrátou oka cas~~u 15.000 .K~, Jl:?~ez 
, t mto rozsahu vyhověl dovolání žalobce a zvysll odškodnem mZSlml 
~OU~y přiznané na tuto částku (§ ~:3 c. ř; s,);". ' 

S druhé strany však nelze upnll opravnem vytee, ze nepravem byl 
žalobci přiznán důchod za dobu od 1., září 1928 d? 31. srJln~ 1931; Jest 
připustiti, že pro ptisouzení, ~o,hot~ ~uchodU,. ~O~dllu ve .vyde~ku na~led
kem ztráty oka, i pn uznane castecn~ mvahdlte zalobcoye, nem to~o casu 
podkladu. To právem uznal odvolaCl sou9' r;okud domaha~o se du~hodu 
pro dobu po 31. srpnu 1931 ale z téhoz duvodu nelze pnznall duchod 
ani do tohoto dne. Zalobee si, jak jest zjištěno, žádné p~v~l~ni ješt~ ne
zvolil, zjištěné 0n:ezení pracovní sC,hoI?n~sÍl nez!,amena leste take n~
způsobilost k výdelku nebo omezem vydelku a zalobce nepr?~azal" z~ 
mu následkem ztráty oka něco na výdělku ušlo, pokud se týce s,chazl 
posud podklad, by žalobci mohl býti ;a řeč~n01!.do~u důvodně ducho~ 
v nějaké, najmě odvolacím sou~em.pnznane VySl pnsouze~;, Odvol~el 
soud tedy nejen nepochybil, kdyz duchod pro dobu ~d 1. ~an 1931 ~a: 
lobci toho času nepřiznal nýbrž bylo naopak k duvodnemu dovolam 
lÍruhé strany zamítnouti ž~lobu i co se týče požadované renty za dobu 
do 31. srpna 1931. 

Jinak nelze žádnému ~ dovolání přJznati ?.l21~ávně~í. To pl~tí ~ejména, 
,pokud jde o výši bolestneho 4.000 Ke. Je }Jlsteno, z~ bole~!l na.sledkem 
poranění a vyjmutí oka trvaly 32, dm, ze ~o~touplly ".,yse az 5~%. 
K tomu přistoupily, bolesti .z ~statmho por~n~m na hla~~, kde z~sahlo 
-žalobce asi 8 broku. Nema sice opodstatne~l (§ 503, SiS: 3,~' ~. s), 
.uvádí-li odvolací soud k odůvodnění bolestneho ve zmmene vySl] ze za; 
lobci také hrozí ztráta druhého oka ježto tomu podle dobrozdam znalcu 
tak není, neboť znalci jen uznali, že 'j~n ris~ko zůstavšíh? o~a i,est zvý~en?, 
ale přesto jest přisouzené bolestné prestal~m ?oleste;n umerne a nem ?u: 
vodu je snížiti. S druhé strany neJsou am vyvody zalobcovy v ~ovolam 
s to, by přivodily zvýše~í uveden~ čás~ky boles.rn.ého, Dovo~avaÍl _se 
proto hrozící ztráty druheho oka duvodne nelze, .lezto pr? ~o, ze ztrata 
ta hrozí, není, jak již vpředu bylo uvedeno, ve spisech, najme v, pos?dk~ 
znalců opory. Jak dovodil již odvolací soud, bolestné ,:a pouhe ~UseVJ?-1 
.útrapy nepřísluší a proto odvolací soud právem nezvy.sil bolestne z dll· 
,vodu,že žalobce prý trápen byl obavami, že přijde o druhé oko. 

čis. 11202, 

Nejde o žalobu hypotekární (§§ 81, 91, j. n.), nýbrž o žalobu obli
gačni domáháno-li se zaplaceni zapůjčené sumy i s úroky a útratami do 
čtrná~ti dnů pod exekuci, »zejména pod exekuci na nemovitost danou 
do zástavy«. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1931, R 1 813/31.) 

U krajského soudu v P., v jehož obvodu byla zavazená nemovitost, 
nikoliv však bydliště žalovaného dlužníka, domáhal se věřitel zaplacení 

Civilni rozhodnuti XIII. 
90 
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pohledávky !OO,OOO. Kč s. úroky a .útratami. do .14 ~I!ů, ,zejména pod 
exekucí na dum dany do zastavy. Namltku mlstm nepnslusnosh s o u d 
prvé stolice zamítl. Dúvo?y:, P?dle,§.81j .. n. je~t PEo žaloby 
z věcného prava k nemovllosh mlstne pnslusny soud, v lehozobvodu 
jest zatížená r:emovitost. Před,mětn~ příslušnos~. pro t~to' žaloby říd! 
se podle § 49 I. n. hodnotou predmetu sporu. Pn zalobach o zaplacem 
hypotekární pohledávky, tedy při žalobách, opírajících se o obligační 
poměr mezi žalobcem a žalovaným, jež by podle § 65 j. n. zásadně 
patřily před obecný soúd dlu2\níkův; stanoví § 91 j. n., že u soudu podle 
§ 81 j. n. místně příslušného lze se žalobou věcnou spojiti žalobu o za
placení pohledávky zajištěné zástavním právem, směřují-li oba tyto 
nároky proti témuž žalovanému. Pro obligační žalobu jest tedy sudiště 
podle § 81 j. n. sudištěm na Výběr. Chce-li žalobce spojiti žalobu obli
gační s hypotekární, může ji podati u soudu reálního, nebo podati jen 
Žalobu obligační u soudu obecného. Spojí-li se žaloba o zaplacení se 
žalobou hypotekární, nezmění se tím Výlučné sudiště podle § 81, j. n. 
ani co do místní ani co do věcné příslušnosti soudu a musí se zaloba 
o placení říditi podle žaloby hypotekární. V § 95 j. n. jest však stano
veno že reální soud (§ 81 j. n.) jest příslušný pro žalobu o placení; 
i kd),hy jinak podle výše nebo podle povahy pohledávky tato žaloba 
nepatřila před reální soud. Ustanovení § 95 j. n. týče se jen žaloby obli
gační a, spojí-li se se žalobou věcnou, řídí se předmětná příslušnost 
sudištěm pro žalobu věcnou. V souzeném případě jde o 2\alobu hypo
tekární na zaplacení pohkdávky 100.000 Kč s přísl., knihovně zjištěné 
na nemovitosti v P., soudní okres V., sborový soud P., osobní i hypo
tekární dlužník bydlí V é., mimo obvod krajského soudu v P. a ten jest 
žalován. K projednání a rozhodnutí tohoto sporu jest tedy podle §§ 81 
a 91 j. n. místně příslušný soud, v jehož obvodu jest zatížená nemovitost, 
a poněvadž jde o pohledáv~u přes 5.000 Kč, j,est věcně přísl~ný~ sbo
roVý soud v P. (§§ 49, 50 I. n.). Rekursnl soud vyhovel namltce 
místní nepříslušnosti a odmítl žalobu. D ů vod y: Strana žalovaná 
právem vytýká, že projednávanou žalobu nelze pokládati za žalobu v~c
ndu v souzeném případě .tudíž za žalobu hypotekární (§ 81 j. n.), lež 
lze 'podati u soudu, v jehož obvodu jest nemovitá věc. žaloba hypote
kární směřuje jen k realisaci práva zástavního a domáhá se toho, by 
žalovaný trpěl žalobcovo uspokojení ze zástavy (§§ 461 a 464 obč. 
zák.). Od této žaloby jest lišiti žalobu o zaplacení zástavně zajištěué 
pohledávky, jež se neopírá o právo zástavní, nýbrž o obligační poměr 
mezi žalobcem a žalovaným a jež zásadně náleží před obecné sudiště 
žalovaného (viz rozh. čís. 8117 sb. n. s.). Podle žaloby nejde o žalobu 
podle § 81 j. n. s níž by bylo lze spojili žalobu o zaplacení hypotekární 
pohledávky, nýbrž jen o žalobu obligační, na čemž nic nemění, že se 
v žalobním návrhu žádá zaplacení pod exekucí na dům daný do zástavy, 
neboť tím se praví jen, že, dojde-li po vydání rozsudku na exekuci, 
omezí se na nemovitost (rozh. čís. 2279). Tím padá odůvodnění prvého 
soudu, pokud 'se dovolává ustanovení § 81 j. n. Pro žalobu jest tudíž 
příslušný soud obecného sudiště žalované strany, jímž však .dle údajů 
žaloby není dovolaný krajský soud vP. 

- éís. 11203 -
1427 

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

Dúvody: 

Dovolací rekurs není opodstatněn. Napadené. usnesení a jeho d~
vody odpovídají stavu věci i zákonu. Stěžov~telka lest.na omylu, do~n:
vajíc se, že jde o žalobu hypo~e~ární, sI?o]e,!-ou ~e zalobou ob!lgacn,l. 
žalobní prosba p~i hypoteka;-m z3'Jo~e,. lez .lest zalobou, o pravo ~a
stavní (věcné) k veci nemovtle, smerule ledme k PEoveden: tohoto prava 
zástavního a má zníti výslovně v ten smysl, by zalovana byla odsou
zena trpéti uspokojepí žal.obky~ě ex.ekucí na zavaz~no,;, nemo~lt?st, 
neboť to jest vlastmm a ledmym zavazkem hYP?te~arm~o. dlu~m~a; 
Z toho, že podle § 91 j. n. lze se žalobo~ hypote~a:m. spopli ob~l~ac~ll 
žalobu o zaplacení pohledávky, nikoli vsak· opacne, lasne, vy~vlta! ze 
základem při posuzování příslušnosti jest žaloba hypotekaml. Te tu 
však není. Domáháť se žalobkyně na žalované zaplacení zažalované ~a
půjčené sumy i s úroky a útratami do 14 dní pod exekucí, takželde 
v pravdě o žalobu Obligační. Na tom nemění nic okolnost, že žalobkyně 
v žalobním návrhu dodává: "zejména pod exekucí na do zástavy dan~: 
dům čp. 213 v P.« neboť tento jen podřadný nikoli primérní (srovnel 
§ 91 j. n.) návrh ;načí jen, že ža.lobkyně hodlá vé;;ti ex:kuci i na dům 
daný do zástavy což by mohla I kdyby nebylo této vyhrady. Neroz
hoduje též, že ž~lo~kyně, oznaČil!, v. záhla~í .~alobu ja~o. hypotekárr:f 
a ie žádá zaplacem od zalovane nelen v lell vlastnoslt lako osobm, 
nýbrž i jako hypotekární dlužnice. Poněvadž žaloba není svo!;" povaho~ 
žalobou hypotekární, nýbrž žalobou oblig.ační, nebylo lze opnlt soudm 
příslušnost o předpisy §§ 81 a 91 j. n. 

čís. 11203. 

Pouhé mlčení není o sobě a za pravidelných poměrů ani souhlasem 
ani odporem; ale tohoto významu nabývá mlčenl, nelze-li podle okol
nosti případu o tom důvodně pochybovati, že by strana nemlčela, kdyby 
nesouhlasila nebo práv se nevzdávala, kde jest jasná mluva požadavkem 
vzájemné důvěry a poctivosti při právním styku. . 

Pokud pojišťovaci smlouva ujednaná na určitou dobu s tIm,že ne
bude-li vypovězena do určité doby před uplynutím pojistné. doby! n:;t
stane její prodloužení mlčky, zanikla, třebaže ve stanovené dobe vy
pověd' nebyla dána, ale strany vyjednávaly o výslovném obnoveni po-
jišfovaci smlouvy, k němuž pak nedošlo. . , 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1931, Rv 11010/30.) 

Žalovaná uzavřela se žalující pojišťovnou pojišťovací smlouvu do 
24. prosince 1928. Žálobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na ža
lované zaplacení pojišťovací premie sQlatné dne 24., prosin~e 1~2.8. z~ 
dobu od 24. prosince 1928 do 23. prosmce } ?29 ~ duvodu, z~ pOjlsrem: 
končící dne 24. prosince 1928, nebylo dva meSlce pred uplynultm sm!~vm 
doby, před 24. říjnem 1928 vypovězeno a proto podle čl. 28 PO]lSťO-

90' 
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vacích podmínek platí prodloužení smlouvy mlčky na jedno pojišťovací 
období. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

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

Důvody: 

. Jád~em. sporu jest otázka, zda strany vzájemnou dohodou, ne sic~ 
vy~!?vne ujednanou, ale konkludentními činy uzavř~nou, zrušily dřívější 
p'~JlsťovaC\ smlouvu dn,e.m 24. ~roslllce I ?~8, takze by se žalující po
Jlsťovna nemohla pozdeJI odvolavah na clanek 28. všeobecných pojiš
ťovacích podmínek o automatickém prodloužení smlouvy. Na otázku tu 
·odpověděl soud první stolice v souhlasu se žalobkyní záporně odvolací 
soud však v souhlasu se žalobanou kladně. Za pravdu jest dáti ~oudu od
volacímu. Jest souhlasiti s odvolacím soudem, že podle obsahu listin obě 
strany počítaly s tím, že dřívější pojišťovací poměr, ujednaný do 24. pro
since 1928, tímto dnem skončí. V listinách není řeči o nějaké podmínce 
že dojde ke smlouvě nové, jak to dovolatelka vykládá. Obsah vzájemných 
dopisů jest posuzovati v souvislosti a v celku a nikoli každý zvlášť. 
V té příčině stačí - hledíc k abšírným dovolacím vývodům - uvésti 
v podstatě jen toto: Jest nesporné, že dřívější smlouva byla ujednána 
jen do 24. prosince 1928 a že v případě jejího nevypovězení dva měsíce 
,předem mělo nastati její prodloužení mlčky podle čl. 28 všeobecných 
podmínek. Výpověď - dovolená nejpozději do 24. října 1928 - se ne
~tala, a v~~~1 tedy článek 28. po tomto dni v platnost. Ale přes to zahá
JIla zaluJlcl strana sama korespondenci dopisem ze dne 24. listop-adu 
1928, upozorňujíc, že pojistky dne 24. prosince 1924 uplynou a žádajíc 
o příkaz, by mohla provésti obnovení pojistek a žádajíc dále o sdělení 
zda má pojistky v nezměněné výši obnoviti, pokud se týče které změny 
by bylo provésti. Z tohoto dopisu nelze usuzovali jinak, než že žalující 
strana nepoužila článku 28., jehož předpoklady již nastaly. nýbrž že 
stála na stanovisku, že pojišfovací poměr dne 24. prosince 1928 skončí 
a že by bylo nutno ho obnoviti. Odpověď žalované strany jest v dopisu 
z 29. listopadu 1928, kde se uvádí, že pří.štím měsícem »dopadne« po
jištění proti vloupání a že proto žalovaná spořitelna žádá o konkurenční 
nabídku na toto pojištění na dobu desetiletou. Z tohoto dopisu nelze 
zase jinak usuzovati, než že i žalovaná strana byla na stanovisku že 
pojišťovací poměr skončí dnem 24. prosince 1928. V tomto bodu' byl 
tedy mezi stranami souhlas. Ale nedosti na tom. Dopisem ze dne ll. pro
since 1928 podává žalující pojišfovna - odvolávajíc se na vyzvání 
spořitelny k podání nabídky - takovou nabídku a prosí, by spořitelna 
hleděla na všechny vypisované okolnosti u všech nabídek a doufá, že 
tak značné pojištění bude svěřeno zase jí. Byla si tedy pojišťovna toho 
vědoma, že jde o nabídku konkurenční a že jest možné, že při konku
renci nebude svěřeno pojištění jí. Přes to zase ani slovem se nezmínila 
o automatickém prodloužení dřívější smlouvy. Tep1'Ve v dopisu ze dne 
8. ledna 1929 uvádí pojišťovna, že, jsouc dosud bez vyřízení své nabídky 
dovoluje s.i podotknouti, že ve smyslu článku 28. prodlužuje pojistky 
na dobu Jednoho roku a že smlouva měla býti vypovězena píseml'ě 
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(čL 7) nejpo~ději dv~ n:ě~íce před ,uplyn?tím. To ?vš~m bylo ji~yozdě~ 
neboť mezi hm skonClI pz podle plsemnych vYJadre11l stran popsfovacl 
poměr dnem 24. prosince 1928, kteréž stanovisko. z~~!áv~la pak, i žalo: 
vaná v dopisech ze dne ll. a 15. ledna 1929, uvadepc, ze uzavrela JIZ 
pojištění nové. Další korespondence jest bez význam~, ježto pak obě 
strany stály jen na svém. Z toho, co dosud uvedeno, Jest vIdno, že tu 
plně dopadá předpis § 863 prvý odstavec obč. zák. o souhlasném pro
je~ v~le korjk~udentními činy. v tom směr~, že d~ívějŠí. P?jišťovací po
mer ma trvati Jen do 24. pros111ce 1928. Temlto plsemnyml projevy byla 
také nahražena forma písemnosti, ujednaná ve čl. 7 pro všechna ozná
mení a prohlášení. Marně se dovolatelka snaží dolíčiti, že nechtěla dří
vější pojišfovací smlouvu zrušiti a že nikde neprojevuje úmysl pokládati 
starou smlouvu za zrušenou, a marně odkazuje na vykládací pravidla 
čl. 278 obch. zák. a § 914 obč. zák., jakož i na požadavky poctivého 
obchodování. Všeho toho lze v souzeném případě použíti spíše proti 
ní. Pouhé mlčení nebylo by ovšem o sobě a za pravidelných poměrů ani 
souhlasem, ani odporem; ale tohoto významu nabývá mlčení tehdy, 
nelze-li podle jednotlivostí případu o tom důvodně pochybovati, že by 
strana nemlčela, kdyby nesouhlasila nebo práv se nevzdávala, kde jest 
tedy jasná mluva požadavkem vzájemné důvěry a poctivosti při právním 
styku (čl. 278/279 obch. zák. a §§ 914, 863 obč. zák.). Tak tomu bylo 
i zde. Vzbuzovala-li pojišťovna svými dopisy v žalované domněnku, 
že smlouva potrvá jen do původně ujednané doby a že jest třeba k ob
novení smlouvy dalšího jednání a nového příkazu, a zařizovala-li se 
druhá strana podle toho, bylo povinností pojišťovny, by poctivě a jasně 
řekla, že vše to se děje jen s výhradou jejího práva, vyplývajícího ze 
článku 28. všeobecných podinínek. Neřekla-Ii to, jde to nyní na její vrub. 
Nelze tedy dovolání vyhověti ani z důvodu nesprávného právního po
souzení věci. 

čís. 11204. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n.). 
I 1. zv. stavební příspěvky jsou součástí nájemného. 
Dohoda o amortisační době toho, co placeno na opravu domu, není 

dohodou o nájemném ve smyslu § 20 (1) zákone ze dne 25. dubna 1924, 
čís. 85 sb. z. a n. Není závady, by strany nesmluvily jinou amortisační 
dobu, než podle znaleckého posudku přiměřenou. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1931, Rv I 1057/30.) 

Nájemní smlouvou ze dne 19. února 1925 zavázal se žalobce platiti 
žalovaným pronajímatelům příspěvek na opravy ročně 2.500 Kč za dobu 
od 1. března do 31. prosince 1934 a nájemné ročně 3.500 Kč. Žalobou, 
o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaných vrácení přeplatku činže 
za dobu od I. března 1925 do 31. prosince 1927. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e přisoudil žalobci 2.114 Kč. K odvolání žalovaných 
o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil a uvedl v otázce, o niž 
tu jde, v d ů vod ech: Odvolací dúvody spatřují odvolatelé v tom, že 
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se žalobce domáhá žalobou vrácení přeplacené činže za dobu od l. března 
j 92,~ ~o 31. prosmce 1927, ta vš.akže žalovanými byla vrácená a nemá 
tU~I~ zalobce na mch z tohoto duvodu mc k požadování. Kromě činže 
rocmch .3.5.00 K~ měl.žal<:bce platit~ ještě na opravu domu ročně 
2.5~0 Kc, tech pry se vsak zaloba netyka a v žalobě na vrácení těchto 
pe~~z nebyl učiněn návrh. Rozlišuje tudíž odvolání činži za užívání bytu 
a castky placené podle ujednání na opravu domu. Tento názor však 
n~ní správný a jest považovati vše, co žalobcem placeno za činži neboť 
zak~n o ochra~ě nájel!l.níků,ze dne 25. du~na 1924, čí;. 85 sb.l. a n., 
ktery se vztahuje na naJemm smlouvu uzavrenou stranami dne 19 února 
192;", mluvě v § 12 o nájemném, nerozlišuje je tak jak činí odv"olatelé 
a vyslovně stanoví, že nájemné nad míru v §§ 9 ~ 10 tohoto zákon~ 
stanovenou, může býti zvýšeno o náklad na občasné nebo mimořádné 
0l?:-avy ,neb obnovy domu, čímž částky tyto zcela jasně uznává za část 
naJemneho. Ne:~e tudíž v, tomto smyslu nájemné rozlišovati a není ná
sledkem toho vyse uvedeny odvolací důvod oprávněn. Není správné ani 
t~rzení od~oláni, ž.e žalobc~ ,a~i ~ám n~uči~il ~ávrh na vrácení přeplatku 
techto penez a ze zalobou zada Jen vracem preplatku činže. Jak již pře
dem ?o~o~ěno, I kdyby ,to .bylo pr~vd~, jest nájemným rozuměti i částky 
~a. UZIV~!!.I b~tu p~ace~e, I vynalozene na opravu domu; žalobce však 
y zalobe zaluJe vracem 10.500 Kč s přísl. a výslovně uvádí že na ná
jemném o tuto .č~~tku více zaplatil a v této takto uplatňo~ané částce 
JSOU, zah:n~ty I cast~y place~é na opravu domu, takže žádá žalobou 
I vracem tec~to penez. ~eoduv?dněná )es! i námitka žalovaných, že 
r~zsudel~ prveho soudu mel ~a zaklad vypoctu amortisace nákladů oprav. 
ny~h. VZlh dobu se~1111etou, Jak to znalec ve svém posudku učinil, neboť 
~rave znal~c ve svem dodatném posudku vzal za základ výpočtu amor
hS~C1 desehletou. a tohoto výpočtu i doby použil prvý soud čímž se 
°Y3'em nedop~stil nespr~v.ného oceně!!.í dů~azů a zejména ne' pokud se 
týce, ~es~!llet~ . amortlsacm doby, ponevadlz deset amortisačních let od
povlda tez vuh stran projevené smlouvou ze dne 19. února 1925 v níž 
doba amortisační byla stanovena do roku 1935. ' 

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

Důvody: 

,Nesprávné J'r~vní posouzení věci spatřují dovolatelé v názoru odvo
la,clho. sou~u, ~e ,1.1. zv. stave~n.í příspěvky jsou SOUčástí nájemného, a 
d~!e, .ze ?Jed,;am. Jest neplatne Jen co do výše činže (včetně stavebních 
pnspevku), n~koh také, i co do smluvené desetileté amortisační doby. 
~ovolatele neJsou v pravu. V § 12 (1) zákona ze dne 25. dubna 1924 
ClS. 85 sb. z. a n. (jehož jest v souzeném případě použíti) mluví záko~ 
? zvý~ení nájemného z dů,:,odů uŽ,ívaných v .?dst~vcích 2 až 5, tedy 
I z ~uvodu odstavce 4, I. J. pro naklad na obcasne nebo na mimořádně 
nutne :?pravy a obnovy domu. Proto správně uvádí odvolací soud že 
I tyto c~stky jso~ .souč~stí náje~ného. Ostatně totéž platí i podle obČan
skeho zakona. NaJemnym rozuml zákon v §§ 1090 a 1094 obč. zák. »ce
nu« za užívání nájemního předmětu. Mohou to býti nejen platy, jež 
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strany nazvaly přímo »nájemným«, nýbrž i jiné nájemníkovy pl,aty z ~~; 
'emního poměru, jež tento ~ml?~vou,na se vzal, ~~b?f ,I t~koye ve~~eJsI 
J laty jsou »cen0.u<~, již musI naJemmk plmt! za. uZlvam vecI a ? nez,se 
~u »činže« zvy~uJe. Podle § 20 \1) CIt. zak. '.lest ,dohoda o naje~n~ 
jen potud platna, pokud neodporuje ystan?vemJ?1. z~kon~.? ochr.ane na
jemníků. Zákon praví "dohoda o najemnem«,. JIZ. Jest hs!tlo.d ,dohody 
o amorti,sační době. Smluvily-li strany desehletou amorhsacm dobu, 
místo podle znaleckého posudku přiměřené sedmileté, doby, nebylo 
v tom nic nezákonného a jest smlouva v tomto bodu platna. 

čís, 11205, 

Majitel domu neručí za úraz pádem cizí osoby na kluzkém ch~dn~~~ 
ve dvoře domu určeném jen pro obyvatele domu a pro osoby vchazejlcl 
a vycházejíci, Íýkal-li se předpis policejního řádu o posypávání chod
níků jen chodníků veřejně. přístupných. 

(Roth. ze dne 3. prosince 1931, Rv I 1081/30.) 

Žalobce upadl na chodníku na dvoře obecního domu, v němž byl na 
návštěvě a poranil se. Žaloba o náhradu škody proti obci byla zamítnuta 
soudy všech tří stolic, Nejvyšším soudem z těchto 

důvodíÍ: 

Žalobce založil žalobní náťokna náhradu škody proti žalované obci 
na tvrzení že chodník jej ího domu byl pokrytnáledím, že se žalovaná 
jako vlast~ice domu nepostarala o posypání chodníku a že následkem 
toho žalobce na chodníku upadl a zlomil sikliční kost (skutkový pod
klad žaloby). Z tohoto tvrzení žalobce vyvozoval, že opomenutí posy
pání chodníku zavazuje vlastnici domu k náhradě škody podle § 1295 
obč. zák. (právní důvod žaloby). Dovolateli jest ovšem přisvědčiti, že 
stačí přednese-li žalobce skutečnosti, z niclťž svůj nárok vyvozuje, a že 
není' třeba, by uvedl i právní předpis, jenž podle hmotného práva jeho 
nárok odůvodňuje; ale právě přednesené skutečnosti nemohou odůvod
niti ručení žalované obce za žalobcovu škodu, i když se nehledí k před
pokladům § 1315 obč. zák. Jak ze žalobcova přednesu vidno, spatřoval 
a spatřuje i nyní bezprávný čin obce v jejím opomenutí. Opomenutí však 
jest (kromě obligačnkh poměrů) jen tehdy bezprávné, jest-Ii podle zá· 
kana povinnost k positivnímu jednání. V·tom směru poukazoval žalobce 
na policejní vyhlášku žalované obce, podle níž jsou vlastníci· domu ~ 
tedy i obec jako vlastníce domu ~, povinni posypati chodníky při ná· 
ledí. Tento předpis, vydaný obcí ve výkonu místní policie (§ 28 čís .. 2 
a 3 zákona ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 zem. zák.), se však na souzený 
případ nehodí, protože se týká jen chodníků veřejně přístupných, kdežto 
v souzeném případě šlo. o chodník ve dvoře, určený jen pro obyvatele 
domu a pro osoby vcházející a vycházející. Jiný předpis, jenž by se tý-
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kal i takového nikoli veřejného chodníku, žalobce neuvedl. Nejsou však 
takovým předpisem ani všeobecné předpisy o povinnosti zachovati nor
mální opatrnost (§ 1297 obč. zák., §§ 335, 431 tr. zák.), nýbrž bylo by 
třeba zvláštního předpisu, jenž by se snažil zabrániti náhodným poško
zením toho rázu. (§ 1311 obč. zák.). již z tohoto důvodu není žaloba 
opodstatněna a není třeba zabývati se otázkami břemena průvodního 
podle § 1298 obč. zák. vůbec a podle § 1315 obč. zák. zvláště. 

čís. 11206. 

Nelze vydrietí právo, Jehož obsah se vykonává na základě smluvního 
poměru. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1931, Rv I 1630/30.) 

Zalobkyně domáhala se na žalovaných, by bylo uznáno právem, že 
žalovaným nepřísluší právo jezditi po pozemku žalobkyně čka!. 237 na 
pozemek žalovaných čka!. 236 a že žalovaní jsou povinni zdržeti se 
další jízdy po pozemku čka!. 237. Zalovaní namítli najmě vydržení práva 
jízdy po pozemku čka!. 237. Procesní s o u d prvé stolice 
vyhověl žalobě z těchto d ů vod ů: Nejsou zcela splněny podmínky 
§ 1477 obč. zák., ježto právo jezditi po čka!. 237 na čka!. 236 bylo po
skytnuto žalované straně za úplatu, za poskytnutí užívání parcely čka!. 
295/2 žalobkyní, což se dálo po dobu pOSledních nejméně 28 let, takže 
o vydriení služebnosti nelze mluviti, ano vydržení práva 'služebnosti 
předpokládá výkon práva ve vlastním jméně. Této podmínky tu není, po
něvadž obč. zák. stanoví v § 319, že majitel věci není oprávněn důvod 
jejího opatrování o své moci měniti a tím si osvojiti právní důvod. V sou
zeném případě jest zjištěno, že žalovaní jezdili po parcele čka!. 237 na 
řka!. 236 za úplatu poskytovanou žalující straně, takže nemohli sou
časně jezditi po pozemku čkat. 237 cum animo usucapionis s právním 
účinkem. Ostatně žalovaný sám jako strana uvedl, že vlastníkem jest, 
pokud jde o poz. par. čka!. 236 po dobu 5-6 let, před tím že měl tuto 
parcelu najatu asi 18 let, že dohromady jezdí po parcele čka!. 237 asi 24 
le!. jako pachtýř tedy ne držitel, nýbrž pouhý detentor, nemohl býti 
v držbě práva služebnosti způsobilé k vydržení. Okolnost,že nepřetržitě, 
až snad po dobu 70 let jezdilo by se přes parcelu čka!. 237 na parc. 
čkat. 236 naprosto není se zjištěnými okolnostmi v rozporu, ježto Matěj 
S., právní předchůdce žalovaných, i když by do té doby, kdy ujednal 
shora zjištěnou úmluvu se žalující stranou a s jejím manželem, vydržena 
byla služebnost cesty vozové přes parc. čkat. 237 na čka!. 236, tedy 
tímto zjištěným ujednáním by se práva tohoto byl vzdal, takže nové vy
držení mohlo by přicházeti v úvahu teprve od té doby, kdy Matěj S. a 
jeho manželka vlastníky parc. řka!. 236 býti přestali, !. j. od roku 1906, 
takže od té doby do dneška přicházelo by v úvahu jen 23 let, doba ne
dostačující k vydržení práva služebnosti. O d vol a c í s ou d napa
dený rozsudek potvrdil mimo jiné z těchto d ů vod ů: Pokud se týče 
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právního poso~zení věci, odpoví~á rozhodn~tí p!vního soudu zji~tě!1ým 
okolnostem i zakonu. Nelze vydrzeh pravo, jehoz obsah se vykonava n3' 
základě poměru smluvního, neboť tu chybí držba (§§ 309, 319 obc. 
zák.). Kde však není držby, nemůže nastati ani vydržení (§ 1460 obč. 
zák.). 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání, mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Po právní stránce posoudily soudy nižších stolic věc správn~; ~e
jména správně poukázaly k tomu, že i služebnost podle § 1477 obč. zak; 
vydržená může býti i úmluvou přeměněna ve stav smluvní. ježto takova 
úmluva jest zjištěna, bylo právem žalobě vyhověno. 

čís. 11207. 

Rozhodl-Ii soud, jenž byl v základntm ~poru soudem odvol~cíl!1' o ža
lobě o obnovu u něho vznesené, bylo na nem, by rozsudek oznamll prvé
mu soudu, jemuž náleželo, by doručil stranám vyhotoveni rozsu~u. Do
ručil-Ii odvolací soud svůj rozsudek přímo stranám, není v tom sice zma
tečnost, tento postup však neopravňuje, str~u k tomu, by podala 
opravný prostředek pfimo u soudu druhe stolice. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1931, R", I 1657/30.) 

V řízení o žalobě o obnovu odmítl Ne j v v Š š í s o u d dovolání. 

Důvody: 

Napadeným rozsudken; rozhodl k;ajský .s~ud v č. jak? so.~d odvo
lací o žalobě o obnovu u neho vznesene. jak jlZ v rozhodnuhch C1S. 8489, 
8670 a 10806 sb. n. s. dovozeno, platí podle předpisu § 535 c. ř. s. pro 
ústní jednání pro provedení důkazů, pro oznámení rozsudku vydaného 
k žalobě o obnovu soudu prvé stolice, jakož i pro odporovatelnost roz'
sudku ustanovení, platící pro tento vyšší soud jako stolici opravných 
prostředků. Soud druhé stolice pochybil, neoznámiv rozsudek. o žalobě 
o obnovu okresnímu soudu v N., jenž v základním sporu jednallako soud 
prvé stolice a jemuž náleželo, bv doručil stranám vyhoto~ení onoho roz
sudku, nýbrž doručiv svůj rozsudek přímo stranám .• Nez tento postup, 
jenž nezakládá zmatečnost, nemohl dovolatele 9,pravnovah k }on;u, by 
nedbali jasného a určitého předpisu § 505 c. r. s., podle nehoz bylo 
opravný prostředek podati ve lhůtě čtrnácti dnů u procesního s,oudu 
prvé stolice. ježto však dov,oláni bylo podáno ,pří:n~ u SOU?U .druhe st~. 
lice a nedošlo na ,ovd orve stohce v dovolacl lhute, bylo je lako opoz
děné odmítnouti. (§ 507 c. ř. s.). 
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čls. 11208. 

Pokud j~st mm za to! že byla k ~udu při jata osnova protokolu 
(§ 210, druhy odstavec, c. r. s.). Nevadl, ze osnova nenl náhražkou ce
lého protokolu, nýbrž jen jeho části. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1931, Rv I 1698/30.) 

Zlabou, domáhající se na žalované souhlasu se vkladem služebnosti 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl. O d vol a cí s o u d na~ 
padený rozsudek potvrdila uvedl v otázce, o niž tu jde v d ů vod ech: 
Zmat~čnost řízení ,spatřuje odvolání v tom, že proti 'předpisu § 210 
druhy odstavec c. r. s. z,astupce žalované strany přiložil zápisek ze dne 
? dubl}a 1930 ke spisu. Zalujíd strana považuje tento zápisek za osnovu 
Jednaclho pr~!okolu z.e dne ? dub~a 1930, pro~ež uplatňuje zmatečnost 
podle § ,477 CIS. 8 c. r. s. y J,:dnaclm protok?lu .lest uvedeno, že zástupce 
za!ovane strany sep~al svuJ !,redl1~~ ve forme za~is~u ,a soudu předkládá 
a ze, ob~ah toh.oto zaplsku p:-ednas!. Z toho vyplyva, ze v souzeném pří
pade vubec nejde o osnovu Jednaclho protokolu, t. j. písemného podání 
obsah~jícího. obou~t~anný předne~ stran. Zápisek má jen povahu pří: 
pra~ne~o SpiSU. Prl]al-h ,t~dy pryy soudce tento spis k soudu a nechal 
u, \lcel}! .obsah .t0h~to pnpr.avn~ho sp,isu z~st~pcem žalované strany 
prednestl, porusll hm sice predpls o procesmm Jednání jelikož tu ne
bylo předpokladu § 440 c. ř. s. pro příkaz a pro přijetí přípravného spisu. 
ZástuQ~~ žaluncí st:any o!,o~inul však vytýkati tento postup a nemůže 
pr?to JlZ ,.':pl,atn,<;vah P?rusem tohoto formál l1ího předpiSU podle § 196 
c. r. s. PnJel! pnpravneho SpiSU soudem nemelo ani vliv na řízení a roz
hodnutí~ takže v tom nelze spatřovati zmatečnost. 

N e J v yš š í s o u d zrušil pro zmatečnost rozsudky' obou nižších 
~oud~, ,celé řízení odvolací a řízení soudu prvé stolice počínajíc ústním 
Jedn~t;ll:ll ze dne 9. dubna 1930 a vrátil věc procesnímu soudu, by dále 
ve veCl Jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

. Jde o spor, jenž jest po stránce procesní techniky velmi jednoduchý 
a jenž byl skončen po dvou ústních jednáních. Zaloba i s rubrikou a 
s konečnou prosbou má pět stránek, přednes stran, čítajíc v něj před
tištěné věty "Žalující strana přednesla žalobu«, činí při prvém ústním 
jednání pětadvacet a při druhém třiačtyřicet řádků. Při druhém ústním 
jednání prohlásil zástupce žalované strany, že musí dále učiniti obsažný 
přednes, který ve formě zápisu již složil a soudu předkládá. Nato proto
J,olováno, že zástupce žalované strany přednáší obsah zápisu, a pak byla 
protokolována odpověď žalobkyně na něj. Zápis onen, mající nadpi~ 
"Niederschrift der beklagtenPartei zur Verhandlung am 9. 4. 1930« 
test.rřišit ke spisům; není nikým podepsán a není obsáhlý, obsahuje je~ 
ctyf! odstavce na necelých dvou stránkách. Obsahem jeho jest přednes 
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skutkových okolností a nabídnutí ct.~kazů; ,?čí~lová~í je?notlivých o~
stavců zápisu (počínající arabským Clslem tn) jest pn",:pusoben? forme! 
jak při prvém ústním jednání byly označe~y od~tavce P!,ednes~ zal~vane 
strany. Z toho, co uvedeno, je~t p~trn?, z~ r;eslo. o p~ljlravny SpI' po
daný před zahájením druhého ustmho Iednam am o zaplspodle § 265 
c. ř. s., nýbrž že byla proti jasnému predplsu, §, 210 druhy odstav~c ~. 
ř s k soudu přijata osnova protokolu. Nevadl, ze tato osnova nem ~a
h'raŽkou celého protokolu, nýbrž jen jeho č~ti; z~važným jest,. že slo 
o to, by se předložením oné písemnosti obesly pre?plsy. o p:otokolo
vání za ústního jednání. Kdyby se tento postup mel pnpusl!t~, ~vrhl? 
by se protokolování v pouhé zakládání pod~~ný~h písemnosti, cem,?z 
právě podle materiálií k civilnímu soudnímu ~~du sv. JI, str. 322 melo 
býti pÍ'edpisem §§ 210 druhý odstavec a 477 CIS. 8 c. r. s. celet;0 Jsr~v. 
rozhodnutí čís. 9222 a 9531 sb. n. s .. ). Odvolací soud sice p~avI, ze ~n
jetí onDho spisu soudem nemělo vliv na řízení a rozhodnut!. To, vsak 
není správné, neboť přijetím onoho spisu byla do spom vsunuta namltka 
žalované strany, jež vedla k zamítnutí žaloby. 

čís. 11209. 

Spory ze smlouvy o dílo" mezi n~ž pále~í i spo~ !ldyoká~a .s 'Elien~em 
o zaplacení odměny a hotovych vydam, neJsou prazdnmovytnl vecml ve 
smyslu § 224 čís. 7, nový doslov, c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1931, R II 332131.) 

Rozsudkem prvého :oudu bylo, vyhovět;0, žalobě advokáta p~oti 
klientu o zaplacení odmeny a hotovych vydam. Rozsu?ek, odvola~lho 
soudu, jímž byl napadený rozsud~k potvrz~n, ?yl dorucen zaloyanemu 
dne 16. července 1931. Po uplynult dovolacl Ihuty navrhl adydkat p~vo
lení exekuce k vydobylí přisouzenéh,o nároku. S o,!l d p rve, s t o 11 C ~ 
exekuční návrh zamítl. Rek u r s n I s o u d zrusII napadene usnesem 
a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravo~oci, znov~ rozho~1 o e~e
kučním návrhu. D ů vod y: § 224 čís. 5 c. r; s. prohl,asll v ~uvodmm 
svém doslovu za prázdninové věci spory ze sl,uzebm a na!ilez.dm smlo,uvy 
mezi osobami v tomto místě zákona uvedenym!. Obecny zakon obcan
ský shrnoval v době, kdy byl vydán civilní řád soudní (dne 1. s!pn~ 
1895 čís. IlO ř. zák.) pod pojmem námezdní smlouvy smlouvu sluzebm 
a S(J110UVU o dílo(§§ 1151 a nás~.): Teprve třetí dílší no'.'elou~yla do: 
tyčná část občanského zákona zmenena v ten smysl, ze pOlem namezdm 
smlouvy ze zákona zmizel a byl nahrazen samostatnou upray.ou smlouvy 
služební a smlouvy o dílo. Zákonem ze dne 19. ledna 1928,. CIS. ~3 sb. z: 
a. n. byl § 224 čís .. 5 c. ř. s. rozšířep na '.'eškeré,spory n:ezl ~amestnancl 
a zaměstnavateli z poměru služebmho, namezdmho a ucebmho '.' (§ 224 
čís. 7 c, ř. s.). I když se občanský zákon. v úpra~ě I,II. dílč~ t)oyel?u, ja~ 
shora uvedeno, již výslovně nezmiňuje o sml?uve na~~zdm, nybrz rozl!
šuje mezi smlouvou služební a smlouvou o dllo. vySVl ta z doslovu § 224 

:~ 
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čís; 7 c: ř. s; v úpI:avě zák. čís. 23~192~ sb. z. a n., že zákon míní věcmi 
p~azdmn?vYI!'I nejen smlouvy sluzebn!, nýbrž že pod pojmem smlouvy 
namezdm ma na mysh I smlouvy o dllo. O takovouto smlouvu podle 
§§ U!?I, 1165 jd.e, převezme-li právní zástupce zastupování stran 
v urC/tych vecech, jakž vysvítá z ustanovení § 17 adv ř j' • d h' Y 
d t 

v' 'I • uk . . ., enz v ru em 
o s a CI vys ovne pO' azuje k zákonny' m předpisům o s I . , e d 'N '" m ouve na-
m!- fon. !l pravr,l1 p.ovaze, teto sml?uvy nic nemění, že strana pravidelně 
udeluje syemu pr~vmmu zastupcI plsemnou plnou moc. Ve sporu o kter' 
jde" domah~1 s,e zalobce zaplacení odměny za právní zastupovti'ní • I; 
vaneho. v. ruznych věcech a jde tudíž o spor který § 224 čís 7 z3' 
prohlasuje za věc prázdninovou. ' . c. r. s. 

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

D ů vod y: 

~ekursní soud, n~, ~tí~nost o vymáhajícího věřitele zrušil usnesení 
prve o so~du zamJtajlcl zalobcuv návrh na povolení exekuce Rekursní 
so~~ vd'cgazel z před~okl~du" že r.?zsudek krajského soudu' civilního 
z .' u na 1931, n jehoz zaklade bylo žádáno o povolení exekuce a 
jenz rozsudkem vrchního soudu z 30. června 1931 bIot r ' prayop~atnosti uplynutím dovolací lhůty. Předpokllct ~env ~:~í n:kI~ 
~pravny .• Rozsudek odvolacího soudu byl doručen zástupci žalovaného 
~:, \~ cervence ! 931 a dovolání z rozsudku toho bylo podáno dne 13 

~ar\ 3
d 
I , tke<;ly vcas, neboť, nešlo. o věc feriální. Předmětem sporu byl~ 

~a o, a a vo at,a .0 zaplacem odmeny a hotových vydání za práce žalo-
an~m~,konane, slo o spor ze smlouvy o dílo (viz rozhodnutí nejvyššího 

sou u Cl~. 2773 a ,10:028 sb. n. s.). Spory ze smlouvy o dílo ne' sou však 
spory prazdpmovyml, neboť nejsou uvedeny ve výpočtu § 22~ • 
v doslovu ~akona ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n. Dovo~á~~-~i 
se re~ursm soud ustanovení čís. 7 § 224 c. s. ř., dovolává se ho mIně 
~ebo! pO,dle toh?to u~tan~vení jsou věcmi prázdninovými spory z/ slu: 

j':~~~~kn~me~dnhl a uceb~l smlouvy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 
. o IV r~ u, m~ohv spory ze smlouvy o dílo. Názor že od 0-
jem ~mlouvy na~ezd':l ve smyslu cit. čís. 7 § 224 spadá i sm\ouvf o dho 
;-t~~a opory v zakone, a, nelze názor ten odvozovati ani z § 17 advok: 
ra ? z roku 1868. Nepravem se vymáhající věřitel ve svém rekursu do 
volaval r.ozhodnutí čís. 1733 sb. Nov. (resp. nál. 262) neboť v něm b l~ 
sl~e uznapy za věc! prá,::dninové veškeré spory ze s~:llouvy služebni a 
n:;mezddll, mkolI vsak tez spory ze smlouvy o dílo. Že zvláštním usnese
ml!' po. le ~ 224 (2) c. s. ř. byl spor, o který tu jde prohlášen za 
~raz1;1l1!0vy, pebyl.? tvrzeno. Poněvadž nešlo o věc prá~dninovou bylo 
ovo am P?~a.n0 v,cas, rozsudek v době vydání usnesení soudu rJé sto

l~ce, ne~y'l jeste prav?platný a proto správně návrh na povolent uhrazo
\ aCI ex""uce byl prvym soudem zamítnut. 

čls. 11210. 

Byl~-li žal?ba a obsilka k roku doručeny žalovanému (v cizině) tak 
poz~e! z,: s~ zalo~~ný nemohl pro krátkost doby zavčas k soudu do
stavItI am SI opatřitI zástupce, jde o zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1931, R II 337/31.) 
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Proti rozsudku okresního soudu pro zmeškání žalované, jímž bylo 
uznáno podle žaloby, odvolala se žalovaná z dúvodu zmatečnosti podle 
§ 477 čís. 4 c. ř. s., uvádějíc, že bydlí v M. v Dolních Rakousích, že ob
sílka k líčení na 21. května 1931 byla jí doručena teprve dne 20. května 
1931 o 12. hod. dop., takže jí nezbyl vůbec čas nejen, by se osobně do
stavila, což bylo vůbec fysicky nemožné -, nýbrž i k obstarání právního 
zastoupení při roku, takže prý jí bylo nezákonným postupem znemož
něno na soudě jednati. O d vol a c í s o u d odvolání zamítl. D Íl
vod y: Odvolatelka vychází mylně z předpisů §§ 231, 257 c. s. ř. Ty 
platí jen pro řízení před krajskými soudy, kdežto pro řízení před soudy 
()kresními stanoví příslušné předpisy odlišně § 436 c. ř. s. V tomto řízení 
neplatí nejkratší lhůta 24 hodin, jež u krajského soudu nezbytně musí 
býti zachována, a to nejméně, mezi doručením obsílky straně a počátkem 
jednání u soudu; u okresního soudu není předpisu, který by stanovil ne
zbytnou minimální dobu ku přípravě strany, ano dokonce múže býti jed· 
náno o žalobě ještě téhož dne. Nedodržení lhúty v řízení před okresními 
soudy, jež by nezbytně musela býti straně ponechána ku přípravě, ne
může proto zakládati důvod zmatečnosti a býti uplatiíováno odvoláním 
z rozsudku pro zmeškání. Jest ovšem dbáti toho, by ve skutečnosti strana 
nebyla vůbec zbavena možnosti postupem soudu při doručování žaloby 
a obsílky k ústnímu jednání i před okresními soudy buď osobně nebo 
zástupcem projednávati. V souzeném případě byl nařízen rok na 21. 
května 1931. Prútahy v doručení obsílky byly zaviněny tím, že žalovaná 
změnila bydliště, takže jí byla doručena teprve v novém bydlišti. O ne
správném postupu soudu nemůže býti ani řeči. Ve skutečnosti nebyla 
žalovaná zbavena možnosti projednávati na soudě, i kdyby se mohlo 
bráti za pravdivé její tvrzení, že obdržela obsílku teprve v udanou jí 
dobu. I v této krátké lhútě, jež jí zbývala do počátku roku, měla možnost 
vejíti ve spojení s nějakým právním zástupcem (telefonicky nebo telegra
ficky), k čemuž tím spíše byla povinna, an průtah doručení nastal jejím 
přestěhováním. 

N e j v y Š š í s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že zrušil 
rozsudek prvého soudu a uložil mu, by ve věci znovu jednal a ji roz-
hodl. 

Důvody: 

Rekurs jest odůvodněn. V § 231 c. ř. s. jest stanoveno, že první rok 
má býti ustauoven tak, by žalovanému mezi doručením žaloby a rokem 
zbývala doba čtrnáctidenní, podle § 257 c. ř. s. k ústnímu jednání doba 
osmidenní. Dle druhého odstavce § 231 se připouští, by v naléhavých 
případnostech, zdržuje·li se žalovaný v místě soudu, nebo může-li se 
do místa toho v krátkém čase dostaviti, byl ustanoven rok na dabu 
kratší, po případě i tak, by mezi doručením a rokem byla jen doba 24 
hodin, podle § 436 c. ř. s. u okresních soudů: třebas i na týž den, kdy 
byla žaloba podána. Ve všech tedy případech, i v naléhavý;;:h jest pod
mínkou správného ustanovení roku, by zavolaná strana měla možnost 
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k soudu včas se osobně dosta~iti. !':yl3l-li doba mezi doručením žaloby 
a obsllky k roku a roke~ s~mym ynhs kratká, takže se strana nemohla 
k sou~u do~tavllI" byla JI II~ odnata možnost na soudu projednávati a 
!~st lIm ,oduv~dnena :mat~snost, rozsu9ku pro zm;škání podle § 477 
CIS. 4 C. I. s.\ s?uzenem pnpade byla zaloba a obsllka k roku doručena 
rek~rentce v o~cIM. 20. května 1931. Je zřejmo, že žalovaná neměla 
moz!,ost osobne se dostav~1I k ~oudu do Un~čova i.ednak pro velikou 
vzdal~nost ob~e M.,o,d Umcova, l~dnak proto, ze M. Jest v republice Ra
kouske, ~ ~Izlm ,st.ate, ,a, pro oblIze pasové byla nemožnost včasného se 
dostavel;n Jen Jeste, zvetsena. ! kdyby se však připustilo, že zákon ne
klade vah!! I}a moznost o~o?m~o se dost~vení obeslané strany k soudu, 
Jes~ UZna!I" ze a,m, obstaram zast~pc~ a Jeho informování nebylo v tak 
~ratke lhute mozne. Cesta telegrahcka a telefonická se k tomu nehodí a 
Jest vJ;lo~čel}a, poněv~dž zákon měl na zřeteli jen pravidelný způsob 
9bstm:am zastupce plsemnou cestou, zprostředkovanou obyčejnou po
stovm ~o'pr~vou a IImto způsobem nemohla žalovaná v tak krátké době 
Sl opatnt! z~stupce. Okoln,o,st, .~e ~e ža}.c:,;apá právě v ten čas přestěho
v~la '; Vldne do ~., nemuze Jl.byII jJf1Cltana k vině, neboť, dokud ne
n;,ela zalob~ dorucent~, ne~tlhla Jl. pov~nnost ~dati soudu změnu bydliště 
!" 111 c. r. ~.). Ponevadz takto Jest Jasno, ze žalované rekurentce byla 
zaloba a ,0bsIlka k roku doručena tak pozdě, že nemohla pro krátkost 
d?by za.vcas am se k sc:udu do~taviti ani zástupce si opatřiti, byla jí ne
za~onnym 'postupem odnata moznost na soudě projednávati (§ 477 čís. 4 
c. ,r. ,s.) a Jest proto rozsudek pro zmeškání ze dne 27. května 1931 zma
tecny. 

Čís. 11211. 

V řízení o povolení práva chudých ve sporu platí o přípustnosti 
opravných prostředků předpisy o sporném řízení, najmě i § 528 c. ř. 8. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1931, R II 345/31.) 

S ,o udp r v é .s tol i c e zamítl žalobcovu žádost o udělení práva 
chudych. ve sp9~u. Rek u r s I} í s o u d napadené usnesení potvrdil. 

Ne J v y s S I S o u d odmlt1 dovolací rekurs. 

o ů vod v: 

Říz~ní o I?ovolení práva ch~dých jest upraveno civilním soudním řá
dem. Ža~ost]estp9dle § 6~ c. r. s. p'oda~i u procesního soudu, jenž o ní 
r~zhoduJe, a c~, do, opravnych prostředku proti jeho rozhodnutím není 
p;edp'lsu o, zvla~tmm P,ostupu, odchylujícím se od postupu ve sporném 
nzen,l poysechl}e 'platne~o. V ,~ákoně není nejmenší opory pro stěžo
vateluv :':,azor, ze jde? vec, ~ mz by bylo rozhodovati v ·nesporném řízení 
a p~~ mz by,plat.I1y J~ho, zasady. Neplatí tu proto ani § 16 nesp. říz. 
o pnpu~~n~sII mlmoradneho dovolacího rekursu do usnesení druhého 
s~udu! Jlmz bylo, potvrzeno r.0zhodnutí prvého soudu, nýbrž platí tu 
p:edpls ~ 528 C.l". s., podle nehož jest takový rekurs nedovolený a musí 
bylJ odmltnut. 
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čís. 11212. 

Kdo hraje nebo nechává hráti na peněžním automatu, jenž nebyl 
dosud prohlášen za neodporující loterním předpisům, nebo pří němi 
bylo zjištěno, že jim odporuje, jest trestným podle § 438 důch. trest. 
zák. Loterní předpisy se nevztahují na vyrabitele peněžních automatů. 

Prodán-li hrací automat, aniž prodatel upozornil kupitele, že auto
maty toho druhu nebyly dosud důchodkovým úřadem prohlášeny za ne
odporující loterním předpisům a že tedy automatu nelze použiti ke hře 
hosty v kavárenské místuosti, ke kterémuž účelu jediné byl automat 
koupen, přikládal tím prodatel prodávanému automatu mlčky vlastnost, 
jíž neměl, jež však byla povahou obchodu mlčky umluvena a jest práv 
z této právní vady, jež vadila řádnému užívání prodané věci. 

šestiměsíční lhůta čl. 349, druhý odstavec, obch. zák. jest lhůtou 
promlčecí, nikoliv propaduou. Tím, že žalovaný namltl proti žalo~ 
ze správy, že žalobce teprve tři čtvrtě roku po započetí splátek na kupm 
cenu chtěl kupni smlouvu zrušiti, nevznesl ještě námitku promlčeníža-
lobního nároku. . 

(Rozh. ze dne 3. prosince 193 r, Rv II 491/30.) 

Žalobce koupil od žalované finny hrací automat »Omega«. Žalobou, 
o niž tu jde, domáhal se na žalov:mé vrácení kupní ceny, jakož i ná
hrady pokut, tvrdě, že policejní ředitelství nařídilo zabavení automatu, 
jež provedl důchodkový kontrolní úřad dne 10. dubna 1928 k návrhu 
ředitelství státní loterie v Praze, že. od té doby jest automat bez pro
vozu a je pro žalobce, jenž musil. zaplatiti na pokutách u kontrolního 
úřadu 100 Kč, u policejního ředitelství 30, Kč, bezcenný, že jest věd 
vyloučenou z právního obchodu a že žalovaná neopatřila žalobci, ač 
upomenuta, příslušné úřední povolení. Pr o c e sní s o udp r v é 
s tol i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Jest zjištěno, že žalovaná strana 
měla od 21. března do 29. prosince 1928 ohlášenou živnost tovární vý
roby automatů bez omezení. Že byla žalovaná strana oprávněna i tyto 
výrobky prodávati, jest samozřejmo. Nebyla tudíž kupní smlouva i spor
ného automatu smlouvou o věc vyloučenou z právního obchodu. Bylo 
zajisté na žalobci samém, by si, než koupil sporný automat, opatřil 
živnostenské povolení provozovati ve své kavárně hru "automatu«, kle
réžtooprávnění· živnostenský úřad dle živnostenského řádu zvláště po
voluje, a nebylo povinností žalované strany opatřovati ž~lobci toto 
povolení ke hře. Smlouva, o niž tu jde, by byla neplatnou, kdyby byl 
žalobce prokázal, že žalovaná strana nebyla oprávněna automat vyrá' 
běti a zciziti, to však neprokázala a jest i. věcí žalobce samého, že~ snao 
byl policejně odsouzen pro loterní přestupek a byl nucen odvrálIlI od 
sebe následky trestního. důchodkového řízení složením pokuty, neboť 
ani neprokázal, ani netvrdil, že byl kup automatu ujednán pod podmín, 
kou že hra na sporném automatu ve veřejných místflostech musí býti 
úředně povolena á žeJoto povoleflí musí žalobci opatřiti žalovaná fi,ma· 

i 

r 
r 
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Ježto tedy smlouva není neplatná, nemůže žalobce požadovati na žalo
vané straně ani vrácení kupní ceny ani náhrady zaplacených jím pokut. 
Od vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Podle zprávy ře
ditelství státních loterií v Praze nebyly hrací automaty >,Omega«, vy
~áběné žalovanou, dosud prohlášeny za neodporující loterním předpisům. 
Zalobce, koupiv automat, činil tak v samozřejmém předpokladu že ho 
bude jako hostinský moci užíti ve své živnosti, měl tedy. za to, Že auto
mat neodporuje důchodkovým předpisům, nýbrž, že má vlastnosti podle 
povahy věci mlčky předpokládané (§ 923 obč. zák). Jest sice správné 
že automat není vyloučen z obchodu, ale jde o to, že žalovaná jak~ 
odborná firma, jež sama automaty vyrábí, byla povinna při prodeji dosud 
ředitelstvím státních loterií nepřipuštěných automatů kupitele na to 
upozorniti, poněvadž věděla, že žalobce kupuje automat, by ho ve svém 
hostinci postavil a dal používati svými hosty, jinak že automat nemá 
I;~o kUI:iteIe c.enu. Již nabízení~ !I prodejem ;,ěci vk tomuto zřejmému 
ucelu pnslIbu)e pro datelI a zarucu)e se za to, ze veci bude lze k tomu 
účelu použíti. Byl-li automat později u žalobce zabaven čímž prokázáno 
že se k zamýšlenému účelu nehodí, může se žalobce 'domáhati zrušeni 
smlouvy z důvodu správy a jest oprávněn žádati vrácení již zapla,cené 
kupní ceny podle § 923 obč. zák 

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

D ů vod y: 

Přisvědčiti jest právnímu názoru odvolacího soudu, že jde o žalobu 
ze správy (§§ 922 a násl. obč. zák a čl. 347-350 obch. zák). Podle, 
§ 438 odst. I čís. 2 písm. e) důchod. tr. zák dopouští se zkrácení dů
chodu proti výlučnému právu vyhraženému státu ve příčině smluv od
vážných ten, kdo podniká hru, jež jest buď předpisy o zařízení loterního 
důchodu naprosto zapovězena nebo dovolena jen po předběžném po
volení důchodkových úřadů, nemá-li dosud tohoto povolení. Kdo tedy 
hraje nebo nechává hráti na peněžním automatu, jenž nebyl dosud pro
~Iá~en za neo~po~ující pře~pisům loterním nebo při němž bylo zjištěno, 
ze 11m odporu Je, lest trestnym podle § 438 důch. tr. zák Z toho plyne, 
že se loterní předpisy nevztahují na vyrabitele peněžních automatů 
jímž byl žalovaný. Odvolací soud však zjistil ze zprávy ředitelství stát: 
nich loterií, že hrací automaty "Omega«, vyráběné žalovaným, nebyly 
dosud prohlášeny za neodporující státním loterním předpisům, a jest 
nesporno, že žalovaný automat žalobci prodal, nesděliv s ním, že dosud 
nebylo dáno povolení k používání. Prodal-li žalovaný žalobci hrací auto

. mat "Omega«, aniž ho jako odborník (§ 1299 obč. zák.) upozornil, že 
tyto automaty nebyly dosud důchodkovým úřadem prohlášeny za ne
odporující loterním předpisům a že tedy automatu nelze použíti ke hře 
hosty v kavárenské místnosti, ke kterémuž účelu, jak zjevno, žalobce 
automat od žalovaného koupil, přikládal tím mlčky prodávanému auto
matu vlastnost, jíž neměl, jež však byla povahou obchodu mlčky umlu
vena a jest proto podle § 923 obč. zák práv z této právní vady, která 
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vadila řádnému užívání prodané věci, poněvadž zabavením a úředním 
zničením automatů, provedeným k poukazu ředitelství státních loterií 
v Praze byl zjištěn opak vlastnosti kupitelem předpokládané a proda
vatelem mlčky přikládané (viz rozh. čís. 3121 sb. n. s.). 

Kupní smlouva byla na obou stranách obchodem, prodatel byl ob
chodníkem podle čl. 271 čís. I obch. zák., neboť kupoval materiál, by 
ho zpracoval na automaty, což vidno ze živnostenského listu jím před
loženého, a prodávaje je dále, provozoval obchody podle čl. 273 obch. 
zák. a žalobce uzavřel obchod podle čl. '273 obch. zák, poněvadž koupil 
automat, aby ho používal při své obchodní živnosti kavárenské. Jest 
proto včasnost žaloby zkoumati podle předpisů zákona obchodního. 
Šestiměsíční lhůta k podání žaloby ze správy ustanovená v čl. 349 druhý 
odstavec obch. zák. jest lhůtou promlčecí, nikoliv propadnou, jak do
volatel mylně za to má (srov. rozh. čís. 10.055 sb. n. s.) a nelze proto 
k ní hleděti z úřadu. Jest sice pravda, že žalovaný již v řízení před 
prvým soudem namítl, že žalobce teprve tři čtvrtě roku po započetí 
splátek na kupní cenu chtěl kupní smlouvu zrušiti, avšak tím ještě ne
vznesl žalovaný námitku promlčení žalobního nároku, kterouž jest 
uplatníti zřetelně před soudem první stolice (§ 1501 obč. zák.). Námitka 
ta, činěná teprve v dovolání, jest novou námitkou, k níž nelze přihléd
nouti (§§ 482 a 513 c. ř. s.). Právem se proto nižší soudy neobíraly 
otázkou, kdy automat byl žalobci dodán, od kteréžto doby jest počítati 
lhůtu promlčecí. Řízení nestalo se proto vadným (§ 503 čís. 2 c. ř. s.). 

čis. 11213. 

Byla-li pohledávka postoupena do vlastnictvi, nemuze postoupený 
dlužník, jenž uznal postoupenou pohledávku proti postnpníku, uplatňo
vati započtenim pohledávku, přlslušejici mu proti postnpiteli. 

Byla-li však pohledávka postoupena jen k inkasu, může ji sice po
stupník uplatňovati vlastntm jménem, postoupený dlužnik jest však 
oprávněn uplatňovati započtenim vzájemnou pohledávku za postupi
telem, třebas uznal zažalovanou pohledávku proti postupniku. 

(Rozh. ze dne 3. prosince 1931, Rv II 674/30.) 

Proti žalobě postupníka o zaplacení postoupené pohledávky namítl 
žalovaný, postoupený dlužník, započtením vzájemnou pohledávku za 
postupitelem, ač uznal proti postupníku postoupenou pohledávku. Oba 
niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a ci s o u d uvedl 
v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Pro posouzení věci jest neroz
hodno, zda byla zažalovaná pohledávka postoupena Davidem U-em ža
lobkyni jen k inkasu či do vlastnictví, poněvadž, hledíc k účinkům po
stupu dlužníkovi řádně oznámeného, jde jen o vnitřní poměr mezi po
stupitelem a postupníkem, a účel postupu, ať již k němu došlo jen 
k inkasu neb, by bylo vlastnictví pohledávky převedeno na žalobkyni, nic 
:nemění na povinnosti žalované strany plniti s právním účinkem jen ža-

Civilm rozhodnutí XIII. 91 
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lobkyni ano rozlišování mezi postupem k inkasu a do vlastnictví postac 
vení dlužníkovo vůbec nezhoršuje a mimo to se v souzeném případě 
dlužník, uznav pohledávku proti žalobkyni jako bezelstnému postupníku 
za správnou, vlastně po rozumu § 1396 obč. zák, všech námitek proti 
němu vzdal. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu k novému projednání a rozhodnutí. 

D ů vod y: 

Ve věci jest dovolání oprávněno, neboť nelze přisvědčiti právnímu 
názoru odvolacího soudu, že jest pro posouzení této věci nerozhodné, 
zda byla zažalovaná pohledávka postoupena Davidem U-em žalobkyní 
jen k inkasu či do vlastnictví, neboť na řešení této otázky jest závislé' 
řešení otázky, zda dovolatelka může namítati žalobkyni k započtení svou 
vzájemnou pohledávku čili nic. Byla-li sporná pohledávka postoupena 
žalobkyni do vlastnictví, jak za to má procesní soud prvé stolice, ne
může ovšem dovolatelka, jež uznala zažalovanou pohledávku proti ža
lobkyni, uplatňovati k započtení pohledávku příslušející jí za postu
pitelem Davidem U-em (§ 1396 obč. zák). Jinak by se však měla věc, 
byla-li sporná pohledávka postoupena žalobkyni jen k inkasu. Tu by 
byla sice oprávněna uplatňovati pohledávku vlastním jménem, poněvadž 
hy však po hmotněprávní stránce vždy ještě šlo o pohledávku postu
pitelovu, nebylo by lze mluviti o příjemci ve smyslu § 1396 obč. zák, 
neboť neměla pohledávka přejiti na žalobkyni do vlastnictví. Dovola
telka by tedy byla oprávněna uplatňovati svou vzájemnou pohledávku, 
a to přes to, že uznala spornou pohledávku proti žalobkyni, neboť tím 
Se ještě nevzdala. námitky započtení. Poněvadž se odvolací soud, vy
cházejez mylného právního' předpokladu, nezabýval rozhodnou otáz, 
kou, zda sporná .pohledávka byla postoupena žalobkyni do vlastnictví, 
či k inkasu, a po případě otázkou opodstatněnosti vzájemné pohledávky 
dovolatelovy, zůstalo odvolací řízení kusým. 

čís. 11214. 

žaloval-Ii prodatel při výhradě vlastnického práva nejdříve o zapla
ceni kupnl ceny a byla-Ii žaloba zamítnuta z důvodu, jenž se netýkal 
zániku obligační pohledávky prodatelovy, může prodatel i pak uplatniti 
výhradu vlastnického práva a domáhati se vrácetii prodané věci. 

Bylo-Ii vyhraženo prodatelovo vlastniclv! k prodané věci, není třeba 
k uplatnění nároku na vrácení věci ustoupití od smlouvy. 

Při splátkových obchodech jest výhrada vlastnického práva pnpustná 
proti vzájemnému plnění podle § 2 zák. o plátkových obchodech. 

(Rozh. ze dne 4. prosince 1931, Rv I 1138/30.) 

Žalobce prodal žalovanému na splátky. secí stroj, vyhradiv si ke 
stroji vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny. žaloba, jíž se do
. máhal žalobce na žalovaném zaplacení kupní ceny, byla právoplatně 
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mítnuta s odůvodněním, že mělo býti žalováno o, vrácení .secíh? stroJe 
z~oti vrácení zaplacené částky po srážce odškodněm za upotře!'em s~roje; 
'Žalobou, o niž tu jde, domáhal ~e pak žalobce n31 žalova?<;m vracem 
secího stroje. Žalobě bylo vyhoveno s o u d Y v sec h trl sto I1 c, 
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Dovolatel provádí dovolací důvod § 503 čís. 4, c. ř. s .• v po?statě 
v ten rozum, že dřívějším rozsudkem, jímž byla. pravoplatne z~mltnuta 
žaloba nynějšího žalobce, pro datele secího stroje,. o zaplac~m. zbytku 
kupní ceny, padla i výhrada jeho práva Vh:St~ICk~ho" ~roto~e, jest ,Po
kládati onen právoplatný rozsudek za "solucm pravm j~dnaI?I«, at se 
stalo zamítnutí z jakéhokoli důvodu; dále, že prodatel mel, prayo .volby, 
buď žádati splnění smlouvy a náhradu .škody n e b o vracem veCl, ze 
zvolil plnění smlouvy, š!mž byla konsumována i druhá alternayva: a 
posléze že jest tento pnpad posuzovali I s hlediska § 918 obc. zak, 
jehož předpoklady nejsou splněny, takže jsou názory odvolacího so~du 
právně mylné. Dovolatel není v právu. ,Nynějš! žalobce se d.ornahaJ 
v předcházejícím sporu zaplacení zbytkove kupm ceny za stroJ a. po: 
kusil se již v onom dřívějším sporu ro~šířiti žalobní ná;,rh alteléI?ahv~e 
také na vrácení stroje, ale soud druhe stohce tuto zmenu I?epnpus.til. 
Procesní soud pak zamítl žalobu o zaplacení zbytk~ kup~1 ct;ny jep 
z důvodu,že podle jeho názoru měl pro datel žal~,::ali o,yrase~1 J~roje 
proti vrácení zaplace~é částky ~upní ceny po srazce .p;:lslusn,e • ~astky 
za upotřebení stroje, ze se sice z~lobce !l0kU~ll ~oplmlI zalo!'m zadost, 
ale že to připuštěno nebylo, takze m?sila byli, zaloba. z31mIlnut!" N~
proti tomu neobíral se tehdy procesrtl soud, namlÍk::ml za)ovaneho) ze 
kupní cena byla úplně zaplacena a .že mimo. t? byla ~alo!,n} pohled:;tvka 
promlčemi. Nezabýval se tedy otazkou zamku obhgacm poh}edav}<:y 
prodatelovy nýbrž zamítl žalobu jen z důvodu, že pro datel nem oprav
něn žádati plnění kupní ceny. Z toho jest zřejmo, že onen rozsude~ nelze 
pokládati za »soluční právní jednání«, jímž bylo ro~hodnuto, z<; byla 
kupní cena vypořádána nebo že jinak nárok prodateluv na kupm cen~ 
zanikl, takže by se výhr~da práva vlastnického, trvající jen do z,\placem 
ku pní ceny byla stala bezpředmětnou. Naopak byl prodatel omm roz
sudkem v podstatě odkázán na uplatnění výhrady vlastnick~ho p!,áva. 
Pokud se dovolatel snaží ještě nyní dolíčiti, že .bylo »vlastne o naroku 
žalující strany na vydá~í ~troje .ro;e:hodnut? i,iž v př~dc~ozím sI:0ru«, 
a pokud tím znovu na pretres uvadlsvounamltku VecJ pravop)atne ro~
souzené, přehlíží, že tuto námitku za~ítl již .první so~d .pravoplatne. 
Nelze souhlasiti s názoreJ11 dovolatelovym, ze zalobce mel jako pro?ate! 
jen alternativní volbu: buď žádati doplat<;k kupní ~eny, ne~)Q. vracen; 
věci a že vykonav volbu první, ztratil narok druhy. M vlny jest ta~~ 
jehd názo~ že k uplatnění nároku na vrácení věci bylo třeba ustou~11I 
od smlouvy podle ~ 918 obl'. zák Bylo-li ujednáno - jak~ v souzene~ 
případě -, že prodateli zůstává vyhraženo vlastnické. prav? k; sjr?jl 
až do úplného zaplacení kupní ceny, chtěly strany, by vlastmctvl preslo 
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až po splnění odkládací podmínky včasného a plného zaplacení kupní 
cenv. Nebyla-li podmínka splněna, může se prodatel jejího splnění, t. j. 
zaplacení kupní ceny domáhati, ale z toho nelze o sobě nikterak 
usuzovati, že se svého vlastnického práva vzdal, nýbrž jest podle § 863 
obč. zák. jen oprávněn závěr, že to h o č a s u nechtěl ještě uplatniti 
své právo vlastnické, předpokládaje, že vymůže zaplacení. Nestalo-li 
Se tak, nic mu nebrání, by věc jako své vlastnictví nežádal zpět (srov. 
také rozhodnutí čís. 4993 a 5016 sb. n. s. a judikát čís. 246 dřívějšího 
nejvyššího soudu ve Vídni, uveřejněný pod čís. 1712 sb. Nowakovy). 
Není třeba, by předcházelo odstoupení od smlouvy podle § 918 obč. 
zák. po předcházejícím marném stanovení lhůty k dodatečnému plnění; 
nebylo-li nic jiného ujednáno, nebo neplyne-Ii nic jiného z okolností, 
nepřichází § 918 obl'. zák. v úvahu, protože nejde o odstoupení od 
smlouvy, opírající se o předpisy zákona, nýbrž o výkon oprávnění vy
plývajícího ze smlouvy (srov. také rozhodnutí čís. 7704 sb. n. s. a zmí
něný judikát čís. 246). Zrušení smlouvy bylo žalobcem žalovanému pí
semně oznámeno, což bylo uplatněním výhrady vlastnického práva. Vše 
to platí také při obchodu splátkovém - o nějž v souzeném případě jde 
- ale ovšem může býti vrácení požadováno jen proti vzájemným plně
ním podle § 2 odstavec (I) spl. zák. (srov. rozh. čís. 5016 sb. n. s. 
a zevrubně odůvodněné rozhodnutí dřívějšího nejv. soudu ve Vídni 
čís. 1088 sb. Nowakovy), jichž však žalovaný - až na vrácení splátky 
na kupní cenu - svým přednesem v prvé stolici neopodstatnil. Praví-li 
do vola tel, že částky přisouzené žalujícímu prodateli za znehodnocení 
stroje a za jeho užívání nemají opory v zákoně, nevšímá si předpisu 
druhého odstavce § 2 spl. zák., jehož se jinak sám dovolává. 

čís. 11215. 

Složení ujednané sázkové ceny (§ 1271 obč. zák.) nelze spatřovati 
v tom, že byla uložena záruční listina za všechny závazky, jež by ukla
dateli vzešly z uzavřených jím peněžních sázek vůbec. 

(Rozh. ze dne 4. prosince 1931, Rv I 1742/30.) 

Žalobce uzavřel se žalovaným bookmakerem sázky na koňských do
stizích. žalovaný složil u spolužalovaného klubu jako kauci za závazky 
z uzavřených sázek kauční listinu na 50.000 Kč, jež mu byla po uply
nutí roku 1927 uvolněna. žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na 
bookmakerovi a na klubu vyplacení výher celkem 19.150 Kč. O ba 
niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol ací s o u d z těchto d ů
vod ů: Jádrem sporu v souzeném případě jest rozřešení otázky, zda 
mezi žalobcem a prvožalovaným uzavřená sázka, jež byla dovolenou, 
byla i podle § 1271 obl'. zák. závaznou. Podle tohoto zákonného usta
novení zavazují dovolené sázky potud, pokud umluvená cena byla nejen 
slíbena, nýbrž i skutečně zapravena nebo složena. Cena umluvená musí 
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býti ovšem složena oběma sázku uzavírajícími stranami, tu žalobcem 
a prvožalovaným, a důkaz toho náleží žalobci. Že žalobce složil hotově 
3.000 Kč a 300 Kč, o tom není sporu. žalobce neprokázal, že prvožalo
vaný složil u spolužalovaného klubu jako depositáře hotově 250.000 Kč 
jako cenu za uzavřené sázky, jak v žalobě tvrdil. Soud prvé stolice 
zjišťuje a odvolatel se zjištění toho také dovolává, že prvožalovaný složil 
u spolužalovaného jako kauci za závazky z uzavřených sázek kauční 
listinu na 50.000 Kč s platností do 31. prosince 1927 a že tato kauční 
listina byla prvožalovanému, ježto u spolužalovaného nebylo proti tomu 
závad, po uplynutí roku 1927 uvolněna a že nedošlo ke složení nové 
kauční listiny, poněvadž prvožalovaný neobdržel na rok 1928 licenci 
jako bookmaker. Soud odvolací sdílí právní názor soudu prvé stolice, 
že složením kauční listiny nebyla cena umluvená mezi žalobcem a prvo
žalovaným ve smyslu § 1271 obč. zák. složena. Sázka mezi těmito stra
nami byla uzavřena o hotové peníze. Že jako krytí prvožalovaným slo
žená kauční listina není zaplacením umluvené ceny, vysvítá z toho, že 
sázka byla uzavřena o hotové peníze, kauční listina žalovaného, jež 31. 
prosincem 1927 platnosti pozbyla, není tím, co mělo býti plněno (§ 1412 
obč. zák.). To vyplývá i z toho, že žalobce na spolužalovaném jako de
positáři mohl by dle § 961 obč. zák. žádati jen vydání deposita, toho co 
bylo složeno, tedy kauční listiny. Není-li mezi žalobcem a prvožalova
n'ým uzavřena sázka závaznou, nemůže žalobce žádati ani na prvžalova
ném ani na spolužalovaném jako depositáři vyplacení výhry. 

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

D Ů ·1 o cl y: 

Jde jen o otázku, zda lze složení ujednané sázkové ceny spatřovali 
II tom, že první žalovaný složil u spolužalovaného Jockey-Clubu garanční 
listinu na 50.000 Kč s platností do 31. prosince 1927 jakožto záruku za 
své závazky z uzavřených sázek. Niž'sí soudy správně odpověděly na 
tuto otázku záporně a dovolatel proti tomu marně brají. K jeho vývo
dům jest uvésti toto: Sázková cena sama může ovšem záležeti nejen 
v penězích, nýbrž i v jiných věcech, ale na tom v souzeném případě ne
záleží, protože není sporné, že sázková cena byla ujednána v hotových 
penězích. Předpokladem žalovatelnosti sázky jest podle § 1271 obč., zák., 
by vymíněná cena byla skutečně zapravena nebo složena. Zákon klade 
siožení vymíněné ceny na roveň jejímu skutečnému zapravení a vyžaduje 
tedy, by byla složena ujednaná sázková cena sama. Že tomu tak, lze 
usuzovati i z ustanovení !i 1425 obč. zák. o složení dluhu na soudě, kdež 
se výslovně mluví o složení »dlnhované věCÍ« ("die abzutragende Sa
che«). V souzené rozepři však bylo zjištěno, že první žalovaný nesložil 
hotové peníze na zapravení vymíněné sázkové výhry žalobcovy, nýbržJ 
že uložil u spolužalovaného klubu jen záruční listinu za všecky závazky, 
jež by vzešly z uzavřených jím sázek vůbec. Tato záruční listina není 
věcí, z níž by žalobci mohla býti zapravena ujednaná sázková cena. 
Předpoklad žalovatelnosti sázky podle § 1271 obč. zák. nebyl splněn a 
žaloba byla právem zamítnuta. 
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192~~ěneČný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na rol, 

. B1ankoskripturním aktem nevzniká ještě směnečný závazek nýbrž 
Jeho vznik jest závislý na potestativní výmince dodatečného ~yplnění 
směnky podle úmluvy. 

B1ank~směnka, jež byla určena ke krytí pohledávky z určitého práv
ního .p~meru, ~~bfvá výz~u, byl-Ii tento právní poměr zlikvidován 
bez JeJlho pouzlti Jako smenky. Odevzdal-Ii by akceptant týž blanket 
ZnOVU ke kryti pohledávky z jiného právního důvodu, ať témuž věřiteli 
ať .osobě j.ipé, !1ebylo ~y lze. majiteli namítati, vyplnil-Ii blanket na 
smenk~ a. JI zazalov~I,. ze smenka. byla již konsumována. Totéž platí, 
nebyl-h sIce nevyplneny blanket vracen, ale jeho přejlmatel i odevzdatel 
se dohodli, že blankosměnka má krýti jiný dluh. 

(Rozh. ze dne. 4. prosince 1931, Rv I 1888/31.) 

~roti .směnečném~ plate?nímu I?říkazu n~mítli žalovaní najmě, že ža· 
lobm sme!,'ka ?yl~ dana vysta.v~l Jako krycl směnka, jež měla býti vrá· 
cena, poneva~z duvod, pro neJz byla vystavena, pominul. Pro c es n í 
s o udp rve st, o 11 ce ponechal ~měnečný platební příkaz v plat· 
nost~, o d vol ~ C,l s, o u, d . napa?e~y ro.z,sudek, potvrdil. D ů vod y: 
Prvy SOU? zastava,,~r!,lV?l nazor, 'fe Jest pnpustne, by biancosměnka, jež 
byl~ vy.dana k zaj1stem (ke .~rytI2 z urcitého prá,vního důvodu, byla, 
kdyz duvod t~n pommul, amz smenka byla vyplnena, ponechána úmlu· 
vou stran majiteli jakožto zajištění a krytí z jiného právního důvodu 
který byl mezi ,stran!,lmi umluve~ a ab~ p~k, když .nastane smluvený pří: 
pad, ~yla ~~ z31klade tohoto noveh? pravmho pomeru a této nové úmluvy 
v~I?lnena, Clmz se teprve stane smenkou a tehdy teprve vznikne obligace 
pr~l,emce. Odvol.atelé nap~dají tento, právní názor prvého soudu, pouka
zUJlce k tomu, .ze.pr<:tl ne~u .m~uv~ povaha ~měnky jako obligace ex 
scr~ptura, a u;:a?ej1, ze smenec,ny zava.zek vzmká podpisem dlužníka na 
sm,enc~ v'yplne!.'e nebo n~ blan~os~ence. Dále zastávají odvolatelé 
p:avm naz~r, ~e p.~m.mul-l! mat~nelm podklad směnky, nelze směnečný 
za~azek oplrah o Jmy matenelm podklad. Pokud jde o právní povahu 
smenky, není správný názor odvolatelů, že směnečný závazek vznika 
podpIsem směnečného blanketu jinak nevyplněného neboť vznik zá· 
vazku podmíněn jest dodatečným vyplněním, neodporujícím úmluvě a 
teprve, ,když ?lanket ,byl ,;,ypl,něn, ~tá,;,~ .se směne~ný. závazek účin~ý. 
V druhem smeru nem spravne, poplraJl·h odvolatele prípustnost úmluvy 
by, bla~cosměnka .daná J~~vo~ně k zajištění nároku firmy Seh. a spol. n~ 
vrac~m motosy~l~ vYPtllCenych,Karlem K·em, sloužila po vrácení moto· 
cyklu ke krytI uveru, poskytnuteho Karlu K-ovi firmou Sch. a spol. Ne
?ylo-h ~y právní pochybnosti o platnosti úmluvy o směnce, jež by byla 
zal?vanylI!, ftr;no,! Seh. a spol. po vrácení vypůjčených motocyklů nevy
plnena zpet predana a pak zase dána žalovanými firmě Sch. a spol. k za· 
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jištění úvěru, nemůže býti na závadu platnosti dodatečné úmluvy; jíž se 
o směnce po vrácení motocyklů u firmy Sch. a spol. ponechané mezi 
stranami stala dohoda, že směnka ta sloužiti má ke krytí úvěru poskyt
nutého Karlu K -ovi firmou Sch. a spol. . 

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

Důvody: 

Dovolání, vytýkající rozsudku odvolacího soudu jen nesprávné právní 
posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), není oprávněno. Jak již nejvyšší 
soud opětovně vyložil (srov. rozh. čís. 5863 a 5923 sb. n. s.), nevzniká 
blankoskripturním aktem (podpisem biankosměnky směnečníkem) ještě 
směnečný závazek, nýbrž jeho vznik jest závislým na potestativní vý
mince dodatečného vyplnění směnky. Dokud nebyl blanket vyplněn, není 
tu směnky, totiž skriptury vykazující všechny podstatné náležitosti § 3 
směn. zák., a nemůže býti řeči o směnečném závazku akceptantově. 
I když přijatel, podepsav blanket, odevzdal ho třetí osobě se zmocně
níJ?, ať výslovně ať mlčky projeveným, by blanket vyplnila, čímž se 
s leho strany stalo vse, čeho třeba k uskutečnění směnečného závazku 
nelze ještě mluviti o směnce, dokud blanket nebyl vyplněn. Kdyby ted~ 
přejímatel blanketu vrátil jej nevyplněný zpět, pozbyl by blanket v pó
měru mezi ním a akceptantem veškerého významu. Právě tak pozbyla 
významu biancosměnka, jeŽ byla určena ke krytí pohledávky z určitého 
pr~vního poměru, byl-li tento právní poměr bez jejího použití jako 
smenky (t. j. po dodatečném vyplnění) zlikvidován, sta"ši se bezpřed
mětnou. Odevzdal-li by tedy akceptant týž blanket znovu ke krytí po
hledávky z jin~ho právnlho. důvod1:l' ~ť témuž věřite~ ať osobě jiné, ne
?ylo by lze ma]1t~l! namltatI, ".yplml-h blanket na smerrku a ji zažaloval, 
ze smenka byla lIZ konsumovana, neboť, dosud tu směnky nebylo a 
blanket se stal směnkou teprve po odevzdání za účelem nového krytí a 
vyp!něním na směnku. Totéž musí platiti i tehdy, nebyl-li sice nevy
plnený blanket vrácen, ale jeho přejímate! i odevzdatel se dohodli že 
b~al!-~osměnka má krýti jiný '!.luh, neboť stav jest týž, jako kdyby byl 
prellmatel blanketu po dohode odevzdateli blanket vrátil a hned zase ke 
krytí ji~ého d,luhu znovu převzal. Jde tedy jen o zkrácený postup při po
skytnuh noveho krytí. Tak tomu bylo podle zjištění nižších soudů 
i '! s0uzené~ případě, kde podle výslovné dohody mezi Karlem K-em· a 
zastupcem flr!.'ly S~h. e spol. byla nevyplněná směnka Kárlem K-em pů
vodne .odevzda~a flrme ?~h. a spol. k zajištěn~ vrácení vypůjčených mo
tocyklu, (vlastn,; ke kryb J1~h. hodnoty) a, ~dyz motocykly byly vráceny, 
ponechana nadale ke krytI uveru poskytnuteho Karlu K-ovi. '. 

čis. 11217. 

Dekret advokátní komory, jimž byl advokát ustanoven substitutem 
zesnulého advokáta nenahrazuje ani plnou moc ani zřlzenl zástupce chu
dých pro určitý spof.'(e smyslu § 66 c. ř. s. 

(Rozh.",e dne 4. prosince 193), Rv II 536/30.) 
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oN e j vy Š š í s o u d vyřizuje žalobcovo dovolání, vrátil spisy s upo
zorněním že Dr. B., který za žalující stranu podal dovolání, nemá ve 
spisech plné moci a dovolával se jen dekretu mor. advokátní komory ze 
dne 11. dubna 1929, jímž byl ustanoven substitutem zesnulého Dr. S-a, 
který dříve zastupoval žalobkyni. Tento dekret všeobecné povahy ne
může však nahraditi ani plnou moc ani zřízení zástupce chudých pro 
tento spor ve smyslu § 66 c. ř. s. Budiž proto ihned zařízeno, by byly vy
žádány a ke spisům připojeny buď plná moc pro Dr. B-a neb opatření 
výboru advokátní komory ve smyslu § 66 druhé věty c. ř. s. (§ 8 a násl. 
nař. min. sprav. ze dne 15. ledna 1917, čís. 32 ř. zák.). 

čís. 11218. 

Postižní nárok rulmjmí proti hlavnímu dlužníku (§ 1358 obč. zák.) 
nepromlčuje se v třlleté promlčecí lhůtě § 1489 obč. zák., nýbrž v obecné 
promlčecí lhůtě. 

(Rozh. ze dne 4. prosince 1931, Rv II 539/30.) 

Žalobkyně domáhala se na žalovaných zaplacení toho, co za ně za
platila jako ručitelka. žalovaní namítli, že žalovaná pohledávka zanikla 
promlčením, ježto prý jde o náhradu škody z nesplnění smluvního zá
vazku a pro uplatňování takových žalob platí ve smyslu § 1489 obč. zák. 
tříletá lhůta promlčecí a, poněvadž škoda vznikla 1. lednem 1924, jest 
žaloba dne 28. srpna 1929 podaná promlčena. O b a niž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby, o d vol a cí s o u d z těchto d ů vod ů: Odvo
latelé uvádějí, že žalobní nárok jest prý po rozumu § 1489 obč. zák. pro
mlčen, poněvadž se žaloba domáhá náhrady nákladů, jež žalující strana 
vynaložila za žalovanou stranu na základě svého rukojemství, takže ža
lující strana zaplatila dluh, který byla povinna žalovaná strana podle zá
kona zaplatiti, nýbrž podle smlouvy, že následkem placení dluhu žalu
Jící stranou zanikla pohledávka věřitelky a proměnila se v náhradní po
hledávku žalující strany na náhradu nákladů proti straně žalované, že 
podle § 1367 obč. zák. zaniká rukoiemská smlouva, nebyla-li pojištěna 
zástavou do tří let po smrti rukojmího za určitých okolností, z čehož se 
dovozuje, že se prý i nárok žalobní z toho důvodu obdobně promlčel 
<;10 tří let, že tu jest tedy použíti § 1489 obč. zák., poněvadž jde o ná
hradu. I když jest snad správné, že tu nejdeo případ, na který by se 
dalo použíti ustanovení § 1042 obč, zák., není správný názor odvolání, 
že se nárok rukojmího, o nějž tu jde, promlčuje do tří let. I nauka (viz 
Ehrenzweig- sv. II/I. str. 78) i prakse (rozh. býv. Nejv. s. ze dne 16. 
června 1853, sb. čís. 6724, ze dne 31. května 1892 sb. čís. 197, ze dne 
28. srpna 1902 sb. VI. čís. 2557 a mno j.) uznávají, že v takových oh
padech neplatí tříletá promlčecí doba § 1489 obč. zák., nýbrž třicetiletá 
doba. Ustanovení !:i 1367 obč. zák. nemá s tímto případem nic společ
ného, poněvadž jedná o poměru mezi rukojmím a věřitelem, nikoliv 
o 'poměru mezi rukojmím a hlavním dlužníkem, v jehož prospěch ru
kojmí ručí, jako v tomto případě. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.. 
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D ů vody: 

Postižní nárok plativšího rukojmí proti hl~vnímu dlužníku není ná-
kem na náhradu škody nýbrž nárokem na nahradu toho, co zaplaceno, 

r~amenícím ve smyslu § '1358 obč. zá~. v ~~vodní~ d!u~u, jenž~v pomšru 
~ezi dlužníkem a rukojmím placemm venteh zustava ~.~d.?t~en. Neco 
. iného nelze dovoditi ze skutkového přednesu stran ,a z~ zJ1~ten~ho s~avu. 
Neplatí tu tedy tříle!á P!o~lčecí I~ůtao § 1489 ~bc: zák., ]ehoz se zalo
vaná strana dovolava, nybrz obecna Ihuta prom1cecl. 

čís. 11219. 

Odpurčí řád. 

Pro posouzení otázky, zda jde o věnování při~ěř~né výš~ (§ 3 ~ís. ~ 
odp. řádu) jest zejména rozhodnou okolnost, v Jakých maJetkovych a 
výdělkový~h poměrech žije dlužník. 

S hlediska § 13 odp. řádu není závady, by se nebylo v odpůrčí ž~i 
lobě domáháno, že jest žalovaný povim:~ připu~titi, by. žalobce ~e, 
k vydobyti své pohledávky exekuci na cast pozustalosh, jíž se týkal 
odpůrčí nárok. 

(Rozh. ze dne 4. prosince 1931, Rv 11653/30.) 

Věřitel Alois K-a domáhal se na Ludmile K-ové, by ?ylo uzná~o 
právem, že vzdání se dědického n~roku Aloi~em K:em, Jenz mU ze ~a
kona příslušel na pozůstalost po Jeh9 zesn~le manze~ce Mar,ll K-ove a 
jehož se vzdal hezúplatně ve prospech sve' dcery, . zalovane L~~m!l~ 
K-ové, jest vzhledem k peně~it~ pohledávce žalující. strant bezucmny 
a že žalovaná Ludmila K-ova Jest povmna to uznatI a. pnpus!ih, . by 
žalobce k vydobytí této své pohl~~~vky vedl exekucI n,a !~dnučtvrtJnu 
pozůstalosti, která žalované po JeJi matce Mam K-oye pnpadla, a byla 
odevzdána. Pro ce sní s o udp r v é s t o li ce zalobu :amdl, o, d
vol a c í s o u d uznal podle žaloby.' D ů v ~ d y: Z poz?stalos,tmch 
spisů vyplývá, že se Alois K. vzdal dne 2~. kvetJC1a 1929 syeho, narok~ 
ze zákona na čtvrtinu pozůstalosti po Mam K-ove ve prosp,ech ~alo~a,:e. 
Nelze pochybovati o tom, že tímto bezúp;la,tným 12rávmm Jednan,:" 
Aloisa K-a žalující strana byla poškozena, Jezto ,n~m Sp?ru, ~ tom, ze 
Alois K. jest zcela bezmajetný a exe~uce ~a d!~~mkovo Jmem ,z tohoto 
důvodu nevedla k uspokojení pohledavky zaluJ}cl st;any. Prvn} soudce 
dospěl k přesvědčení, že Alois, K., yzdav s.e sveh9. naroku ze zákon,a n~ 
čtvrtinu pozůstalo~!i ve pros pech za!ovan~,' n~uciml tak n~ z~racem 
věřitelů, nýbrž spise vzhledem na ~h ,:"stavite!ky a .zamd! zalobu, 
maje za to, že vzdání se nároku na ctvrtm~, pozustalo~h .n~m od12o~o
vátelným právním jednáním ve smyslu ~ 3 CiS. I. odp. r ~ Jez!o vzda.n~m 
se Alois K. vyhověl povinnosti mrav.m a ohledum slusnosl!. S,hmt? 
právním názorem nelze však souhlasili. Zda se AlOiS K. vzdal naroku 

, 
.1 
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na pozůstalost v úmysl1! věřitele poškooditi, čili ~ic, ~emá právní, výz~am) 
poněvadž vzdání se naroku na pozustalost jakozto bezplatne pravm 
jednání jest odporovatelné, třebas nebylo vykonáno v úmyslu poškoditi 
věřitele. Podle § 3 čís. I odp. ř. jest odporovatelnost vyloučena jen, 
jde-li o věnování přiměřené výše, jímž bylo vyhověno povinnosti mravní 
nebo ohledům slušnosti. Otázku, zda v souzeném případě jde o věno
vání přiměřené výše, jest však zodpověděti záporně. O takové věnování 
jde jen, je-li přiměřené vý~ělkovým a maj~tk0:'Ým 12o~ěrům dlužníko
vým. Ježto vsak Alois K. jest zcela bezmajetny, takze zalobcova pohle
dávka nemůže býti uspokojena, nelze vzdání se nároku na pozůstalost 
považovati za věnování př~měř~né '1še. 0-}ois o K. .n~smí .. se vzdáti sv.éh~ 
nároku na pozůstalost ke skode svych ventelu, jezto jmak uspokojeni 
věřitelských pohledávek by bylo znemožněno. Vzdání se nároku na po
zůstalost není v žádném poměru k výdělkovým poměrům a k celé hos
podářské situaci dlužníkově, pročež bylo vzdání se, any jsou prokázány 
náležitosti odporovatelnosti podle § 3 čís. 1 odp. ř., odporovatelným 
právním jednáním. 

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

Důvody: 

Kusost řízení spatřuje dovolání v tom, že nebyl proveden důkaz 
znalci o tom jakou má cenu čtvrtina pozůstalosti po Marii K-ové, ježto 
prý jen, kdyby se tak stalo, mohla býti správně pos?uzena otázk~, zda 
jde o věnování nepřiměřené. Leč, výt~a je neod~vodne~a. <?dyol~el }:ou~ 
vystihl správně, že pro posouze~l otaz.~y, zda jde. ,o ve~ovam. pr}merene 
výše, jež má na mysli ustanovem ,§.3 CIS; I odp .• radu, J.~st zej:n~na :oz: 
hodné, v jakých ~aje~0'1ch a.v~del~ovycI: ~omere~h zl]e, dluzmk, jenz 
učinil bezplatné venovam a zjlslil, ze dluzmk AlOis K. jest zcela ne
majetný. Za tohoto předpokladu bylo však lze p~souditi otázku" zda 
jde o věnování přiměřené ~ýš~ ve, smyslu. záko~a 1 ~e~ pr.ovedem po: 
strádaného důkazu ano pn uplne nemajetnosh dluzmka jest vlastne 
každé jeho bezplat~ě věnování, z~amenající zkrá.cení dlužníkova jm~ní, 
nepřiměřené, bez ohledu k tomu, jak vel!~ou ~aletk.':':'ou hodnotu p,red
stavuje, jen má"li takovo~,.by mo~~a z.neho by tl ,:,entelo.vap?hled~vka 
uspokojena aspoň částecne. ~. pr!p~de !akov~m, jde o.)e~:ny, majet~~ 
dlužníkův přístupný zásahu ventelu, jehaz vzdam se, pnhhzejlC ke Zj~
štěné úplné nemajetnosti dlužníkově, jest právě z toho důvodu nepři
měřené co do výše, že se jím dlužník zbavil jediného m3ljetku: Jel~kož 
zákon vylučuje z odporovatelnosh podle § 3 CIS. lodI'. radu jen veno
vání přiměřené výše, o něž tu však nejde, bylo uznatio odporovatelnos! 
právního jednání, jí~ž se vz~al ~lužní~ AlOi~ K. pozusta\os!~ po sve 
manželce aniž bylo treba zabyvali se dale otazkou, bylo-I! Jim vyho-
věno povinnosti mravní neb ohledům slušnosti. .. 

. Vytýká-li žalovaná pod dovolacím důvodem § ~03 Čí~. 4 c.!. s.,}~ 
jest nepřípustné žalobní žádání »že jest žalovana povmna pnpuslih, 
by žalobce vedl k vydobytí své pohledávky exekuci na čtvrtinu. 1?0zů-
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stalosti« a dovolává-li se v tom směru rozho~l!utí .čís. 1_923 sb. p. ~., 
nelze s ní rovněž souhlasiti. Podle § 13 odp. radu jest ventel opravnen 
požadovati t9" č~ho ;; odp?rovateln~h,o jedn~ní bylo se zřeknout?: tak~e 
zanikl-li dluzmkuv narok jeho vzdamm se, jest obsahem odpurClho nd
roku bezúčinnost vzdání se a vydání oživlého nároku exekuci pro uspo
kojení věřitele. Neodp?r~Je proto žalobní žádání nijak ustan,ove1:lí § I ~ 
odp. řádu. Rozhodnuli CIS. 4923 sb. n. s. nelze se tu dovolavali, nebo! 
toto vyslovuje správnou ovšem zásadu, že nelze zastaviti nebo vésti 
exekuci na dědický podíl, o kteroužto otázku tu zatím nejde, neboi se 
rozsudkem jen vyslovuje, že žalobce má podle § 13 odp. řádu právo 
věsti exekuci na čtvrtinu pozůstalosti, kdežto další otázku, jakým způ
sobem povede žalobce tuto exekuci, bude řešiti teprve ': řízení exe~uč~ 
ním. Vytýká-li žalovaná dále, že jest v rozsudkovém vyroku nespravn~ 
uvedeno, že se Alois K. vzdal dědického nároku, jelikož tomu tak nem, 
poněvadž se ve skutečnosti jen nepřihlásil jako dědic, přehlíží, že od
volací soud dospěl na základě obsahu pozůstalostních spisů k názoru, 
že se Alois K. vzdal dne 23. května 1929 svého nároku ze zákona na 
čtvrtinu pozůstalosti po Marii K-ové ve prospěch žalované. Že názor· 
ten nevyplývá z obsahu uvedeného spisu, nepokusilo. se dovolání ani 
tvrditi a také tomu tak není, ano nelze prohlášení Aloise K-a za po
zůstal~stního jednání, že se za sebe k pozůstalosti nepřihlašuje, rozuměti 
podle § 914 obč. zák. jinak, než že se vzdává pozůstalosti. 

čls, 1122(), 

Obdržel-Ii nepominutelný dědic jako dědic ze závěti celou pozůsta
lost, avšak zatiženoúpoživacim právem, nesml požlvaci právo zasah~
vati pozůstalostnl jměnl, pokud se na ně vz~a~uje .!,ovinn~ dll. Ne~o~l: 
nutelný dědíc neni však oprávněn ponechab 'SI urcltě pozustalostnl veCl 
bez jakýchkoli břemen a důsledkem toho nenl ani odkazovnik povinen 
vydati nepominutelnému dědici určité věci, 

Zavázal-Ii se odkazovnik dědici, že sám zaplat! daně a dávky z po
zůstalosti, má dědic proti odkazovnlku nejvýše nárok na to, by ?dk~
zovnik zaplatil. daň přlmo bernímu úřadu, po přlpadě, by nahradtl de
dici to, co zaplatil na dani za pozůstalost, nemá ~šak n~rokč. ~y ~~I 
byly za účelem zaplacení dani a dávek vydány z pozustalosti urctle vect. 

(Rozh. ze dne 4. prosince 1931, Rv JI 685/30.) 

Žalobkyně, zůstavitelo~a dcera, byla. univer~á1ní d~~ič~o,u ze, závět!; 
žalované, pozůstalé vdove, bylo vyh;azeno p~avo POZ!V~1:l! cele poz~
.sfalosti. Žalobou o niž tu jde, domahala se zalobkyne,jlZ byla pozu·· 
stalost podle zá~ěti odevzdána, na žalované, 1. by bylo zjištěno, že 
žalobkyni jakožto dědičce a jakožto oprávněné požadovati povinný díl 
přísluší právo na ponec~ání Po}ůst~lostnícho věcí be,ze vš~c!, břeme~ 
v inventované cene 90.:>95 Kc, dale pozustalostmch veCl v cene 
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1O.?44 I>č,.2. by b~la uznán~ povinnou vydati žalobkyni cenné papíry, 
v zalobe lect"notlrve uvedene. P, r o c e s n ív s o udp r v é s t o Hc ,e 
uznal podle zaloby" o ~ vol ~ c I, S o u d zal;:>bu zamítl. D ů v o d'y: 
Pod duvodem nespravneho pravmho posouzem věci vvtýká odvolatelka 
rozsudku: I. že vůbec uznal nárok žalobkyně na doplněň(povinného dílu 
ač byla zůstavitelem povolána za universální dědičku pod následky 1. zV: 
,,~autela-So~ml«, 2 .. ze ~~~al n~ ~op!nění povinného dílu vydáním urči, 
tych do P?}ustalostl p}tnclc~, veCI, a~ nepominutelný dědic má jen nárok 
na ~ezah:enou pom;rn?u c~st po~usta!osti, rovnající se hodnotě po
vmneho ddu. K prve výtce lest uvestl ze se kaute\ou-Socini všeobecně 
i ve zdejším právu uznávanou rozumí' povolání nepominutelného dědice 
za dědice pod podmínkou, že přijme dědictví se vším obmezeriím a ta
tí~ením v plném objem,:" ,:e-li, p~k že se musí spokojiti s povinným 
dden;. Takto us~anoyeny d~~lc ,ma proto na výběr, buď přijmouti dě
dlcty' s obmez~mmva .se ~ahzemm podle závěti bez ohledu, zda jest tím 
zkracen na svemv de~lckem podílu, či žádati nezatížený povinný podíl 
podle §v774 obc. 7a~., ,takze rO,zhodne-1i se nepominutelný dědic pro 
o,:,u ,:!oznost, pozbyva tll~ d~uheho alternativního nároku na povinný 
dll. Nebyl-Ir nepo,mmutelny dedlc us,:ano,ven v závěti za dědice s účinky 
ka,:,tely-Socl,m, ma podle .§. 7!5 obF- za,k. právo, podle převládajícího 
p~avmhonazo,ru, nast~upIÍl d,edl<;'tv., s vyhradou na doplnění povinného 
dllu. !u ne!lla nepommu.telny dedlc povmnost se rozhodnouti - jak 
tom~ Je,st lln ka?tele-Socml - buď pro nastoupení dědictví ze závěti 
bez ykek,ohv z~~ny, ar;ebo proP?vinný podíl, nýbrž může se přihlásiti 
k dedlctvl .ze z~ve~1 s vyhradou naroku na doplnění povinného dílu. To 
s~ 5'dvozuJe zeJme~a ze slova "konnen« a nikoliv "miissen« v poslední 
vele t·808 obc. zak.. a pro tento 'názor se vyslovuje Stubenrauch, Ko
~entar, sv.l., str .. 989,Krasnopolski, Erbrecht, str. 281, pOZtl. 10, Judikát 
CIS. 226 - ~L U., XVIII čís. 7432 a strany rozepře proti tomuto ná
zoru ~apade,:e~o r,ozsud~~ ani .nehrojí. Otázka však, zda žalobkyně byla 
obmyslen,a dedICtvlm Sv uClr;kYv~aut~!y-Socini čili nic, jest bez v~znamu 
v. souz~,:,em sp~ru, ponevadz Zflzem nebo' doplnění povinného dílu nelze 
';1lkdr z~ct"ah naro~em na vydání určitých věcí, patřících do pozůstalosti, 
Jak Clr;~ zalobkyne. To ,plyne z dvorského dekretu ze dne 31. ledna 
1844, cls . .78 ~ sb. 7' s., jenž stanoví, že nepominutelný dědic nemá podle 
§ 784 ob~. zak., n,:r~k na poměrný díl na jednotlivých věcech movitých 
a nemovltýc~, nybrz Jen na hodnotu svého dědického podílu, vypočtenou 
P?~le soud,;uho odhadu. Je proto žalobní žádost, domáhající se určitých 
veCI z. pozustalost". ~ochybena a n~od~vodněna. Pravidelně jest nárok 
nepomm~tel,:ého d~dlce na p~vlr;,;y dll pohledávkou peněžní a nepo
mm~t,:I!lY de.dlc mavJ'~stav,:m, ventele pozůstalosti. Může tedy pravi
~elneZa?atl Je~peneznl pinem. Než to se řídí v jednotlivých případech 
!Im, Jakyrr;~pusobemv s~ ,us~utečňuje nárok na povinný díl anebo na 
Jeho dopln~m. Uskutecnemna:voku toho může se státi různým způsobem 
p~dle ro~dlh:osh P?90by)y !lIZ ~e pravo na povinný díl zjevuje. Nepo
mm!1telny dedlc ,!,u~eoytl u~lne, pominut; pak jest skutečně věřitelem 
P?~u~talo~~l; d~mah~-!lse poy",'néhodílu, a má nárok jen na plnění pe
n?,lll. iY1uz~ v~ak b~h obf!1yslen· podl~§77 4 obč. zák. mIcky povinným 
dIlem hm, ze Jest zustavltelem povolan za dědice ať k celé pozůstalosti 

- Čís. 11220-
f4S3 

neo k její poměrné části, nebo výslovně tím, že jest povolán jen k po
vinnému dílu. Dědický podíl mu může býti poskytnut i odkazem neb 
darováním pro případ smrti. V těchto případech, kde nebyl pominut, 
nelze mu upříti takové postavení, taková práva a takové povinnosti, jež 
odpovídají způsobu, jímž byl v závěti obmyšlen. Byl-li mu tudíž zůstaven 
odkaz neb byl-li odbyt darováním pro případ smrti, má postavení a 
práva odkazovníka (§§ 535, 647-694 a 956 obč. zák.). Byl-li usta
noven dědicem neb spoludědicem, pak dědicem zůstává, jest umver
sálním nástupcem, nikoliv věřitelem pozůstalosti a nelze ho odbýti pe
nězi, nýbrž má nárok na poměrnou část dědictví, jež musí ovšem býti 
uzpůsobena tak, by odpovídala ustanovením §§ 765, 766 a 774 obč. 
zák. Je-li ledy nepominutelný dědic povolán za jediného dědice k celé po
zůstalosti přetížené odkazy, jak je tomu v souzeném případě, má právo 
žádati za účelem doplnění povinného dílu, by odkazy byly zkráceny neb 
obmezeny na poměrnou část celé pozůstalosti tak, by mu povinný díl 
(poměrná část) zůstal úplně volný, nemůže však žádati vydání určitých 
věcí z pozůstalosti, poněvadž to odporuje pojmu dědického práva podle 
§ 532 obč. zák. (Krasnopolski, Erbrecht, str. 218, 234, Krainz II. sv. II.. 
polovice, str. 536 a násl. 542, Unger, Erbrecht, str. 945, Judikát, č. 41, 
Manzova sb. 1., sv. z r. 1879. Rozh. čsl. nejv. so.udu z 28. června 1929, 
R I 165/29, čís. sb. 9074). Tím je vyřízena i druhá výtka odvolatelky. 
Zalobkyně nemůže však ani žádati vydání pozůstalostních věcí v ceně 
10.644 Kč, neboť tvrdí, že to žádá proto, že žalovaná nezaplatila daň 
z cenných papírů a zdráhá se vydati cenné papíry potřebné k vyrov
nání této daně. Závazek žalovaně spočívá tedy v peněžním plnění třetí 
osobě (slátu), nikoliv ve vydání cenných papírů. Mohla by tedy poža
dovati jen peněžní náhradu, a i to teprve, kdyby byla za žalovanou dluh 
zaplatila (§ 1358 obč. zák.), což. ani netvrdila. 

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

D ů vod y: 

Zalobkyně domáhá se dvou samostatných nároků: určem, ze jí pn
sluší právo na ponechání pozůstalostních věcí beze všech závad za 
1. v ceně 90.596 Kč a za 2. v ceně 10.644 Kč, důsledkem čehož žádá, 
by žaloYaná byla uznána povinnou vydati jí určité cenné papíry v této 
hodnotě. Ad 1. Zalobkyně opřela svůj nárok o to, že se přihlásila k po
zůstalosti po svém otci podmínečně z poslední vůle jako .universální 
dědička s výhradou žádati doplnění povinného dílu, že jí pozůstalost 
byla odevzdána odevzdací listinou ze dne 15. března 1929, že povinný 
díl činí 90.596 Kč, že se však pozůstalá vdova (žalovaná), která byla 
obdařena podle poslední vůle zůstavitelovy odbzem požívání celé po
zůstalosti, zdráhá uznati jej í nárok na povinný díl a že odepřela vydati 
jí zcela volný díl pozůstalosti ve výši povinného dílu. Povinný díl ža
lobkyně, která jest jedinou dcerou zůstavitelovou,. jest podle § 765 obč. 
zák. polovicí toho, co by se jí bylo dostalo, kdyby byla dědila ze zákona. 
Tento povinný díl musí býti podle ~ 774 druhá a třetí věta obč. zák. 
úplně čistý, neztenčený a nezatížený jakoukoliv výminkou nebo závadou. 
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Žalobkyně obdržela jako dědička ze závěti pozůstalost celou, avšak za
tíženou požívacím právem žalované. Toto požívací právo nesmí podle 
§ 774 obč. zák. zasahovati pozůstaloslní jmění, pokud se na ně vzta
huje povinný díl, činící v tomto případě podle §§ 765, 757 obč. zák. tři 
osminy pozůstalosti, takže zatížení těchto tří. osmin pozůstalostního 
jmění požívaCÍm právem žalované jest neplatné. Z této neplatnosti ne
plyne však právo žalobkyně na ponechání určitých pozůstalostních před
mětů bez jakýchkoliv břemen a důsledkem toho ani ne povinnost žalo
vané, by žalobkyni vydala určité cenné papíry. Tato žalobní prosba 
nevyplývá z předpisu § 774 obč. zák., jehož na tento případ jediné lze 
použíti, a proto nepochybil odvolací soud, zamítnuv žalobu, ovšem s ji
ného právního hlediska. 

Ad. 2. ·Leč dovolání není opodstatněno ani, pokud se týče nároku, 
o který rozšířila žalobkyně za sporu původní žalobní žádost. Podle skut
kového přednesu v přípravném spisu rozšířila žalobkyně žalobní žádost 
o 10.644 Kč, jichž prý potřebuje ke krytí daňového dluhu ve stejné výši, 
patřícího do pasiv pozůstalosti, o jehož zaplacení byla již upomínána 
berním úřadem, a to z důvodu, že žalovaná nejen opomenula zaplatiti 
tento dluh z cenných papírů, nýbrž zdráhá se také vydati žalobkyni cenné 
papíry, potřebné k zaplacení tohoto pozůstalostního dluhu. Odepřel-li 
odvolací soud uznání oprávněnosti tomuto nároku žalobkyně, nelze 
rovněž tvrditi, že posoudil věc nesprávně s hlediska právního. Že žalo
vanánárok ten uznala (§ 395 c. ř. s.), žalobkyně netvrdí a namítala jen, 
že žalovaná nevznesla proti nároku tomu námitky. To jest však jen potud 
správné, že žalovaná nevznesla po té stránce zvláštní námitky. Učinila 
však konečný návrh v žalobní odpovědi na zamítnutí žaloby a při ústním 
jednání ze dne 13. března 1930 .vytýkala, že se žalobnímu žádání pod a) 
nedostává předpokladů § 228 c.ř. s. Neuznala-li žalovaná onen nárok, 
bylo zkoumati, zda má nárok ten oporu ve skutečnostech, na kterých 
jej žalobkyně založila. Jest přisvědčiti odvolacímu soudu, že tomu tak 
není. Přednesu žalobkyně rozuměti jest po té stránce, jak to vystihl 
i odvolací soud, tak, že žalovaná jest povinna zaplatiti za žalobkyni 
pozůstalostní dluh na dani z cenných papírů, že však povinnosti' té 
nedostála a že jest proto povinna vydati jí cenné papíry potřebné k za
placení dlužné daně. Leč tento žalobní nárok není po právu. Jest ne
sporné, že strany uzavřely mezi sebou dohodu, které ostatně sama. ža
lobkyně se dovolává, podle níž se žalovaná (odkazovnice) zavázala', 
že sama zaplatí daně a dávky pozůstalost zatěžující, naproti tomu ža
lobkyně se zavázala poskytnouti jí za tím účelem příspěvek 10.644. Kč. 
Podle tohoto ujednání měla by žalobkyně, jíž berní úřad předepíše daň 
z pozůstalosti, nanejvý~ právo žádati,aby žalovaná zaplatila daň tu 
přímo bernímu úřadu(§ 881 obč. zák.), po případě, by žalobkyni na
hradila, co na dani sama za pozůstalost zaplatila, avšak v žádném pří
padě nemá žalobkyně nárok, by jí byly z pozůstalosti za účelem zaplacení 
daní vydány určité cenné papíry, neboť pro takové žádání není v zákoně 
ani v ujednání stran pražádné opory. 
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Konkurenční doložka. 
úmluvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jíž se zaměstnanec 

obmezuje ve prospěch zaměstnavatele pro dobu po skončení služebního 
poměru ve své výdělečné činnosti, jest považovati za příčící se dObr}'m 
mravům a tudíž za nicotnou zejména tehdy, jde-li na straně zaměst
nancově o závazek, jenž jest podle okolností případu neslušným ~tížením 
zaměstuancovy výživy a omezuje jeho výdělkovou svobodu zpusobem, 
přesahujícím míru nezbytnosti. 

Dobrým mravům příčí se úmluva, že se bude zaměstnanci strhovati 
každý měsíc ze mzdy určitá část a že pemze takto zadržené propadnou 
v případě nedodržení konkurenční doložky. 

(Rozh. ze dne 4. prosince 1931, Rv II 689/30.) 

Žalobkyně byla zaměstnána u žalovaného v U. jako dámská kadú
nke, Smlouvou se žalovaným ze dne 20. února 1929 zavázala se žalob
kyně že nepřijme místo v žádném konkurenčním závodě v U. a ani si 
tam ~ezřídí samostatný závod, že svoluje, by jí bylo strhováno měsíčně 
ze mzdy 100 Kč a že peníze ty propadnou ve prospěch žalovaného, !lB
dostojí-li žalobkyně svému závazku.· Brzy poodchodu od žalovaneho 
vstoupila žalobkyně do jiného kadeřnického závodu v. U. Žalovaný ne
vydal žalobkyni při odchodu ze služby 800 Kč, zadržených měsíčně ze 
mzdy. Žalobě, jíž se žalobkyně domáhala na žalovaném těchto 800. Kč, 
pro c e sní s o udp r v é s tol i c e vyhověl. D ů vod y: Smlouva 
řádně uzavřená, byla porušena jen žalobkyní..Soud však přes to žalobě 
vyhověl, uváživ toto: Na podnik žalovaného se sice vztahují ustanovení 
živnostenského řádu, žalobkyni však nelze považovati za obchodní po
mocnici, neboť nekoná ani kupecké ani vyšší nikoli kupecké služby, 
nýbrž její práce byla manuelní a čistě mechimická a dostačí k ní prů
měrná školenost. Jest proto smlouvu ze dne 20. února 1929 posuzovati 
podle občanského zákona. Ten však ani při smlouvě služební ani jinde 
nemá ustanovení o smlouvách obsahu, jaký má smlouva v souzeném pří
padě. Východisko poskytuje § 7 obč. zák., jenž připouští uchýliti se v ta
kových případech k důvodum jiných, s tím příbuzných zákonÍ!. Úmluvy 
o omezení výdělkové činnosti zaměstnance po skončení služebního po
měru se dotýká §§ 36---'37 zák. o obch. pom. Poněvadž zrušení služeb
ního poměru žalovaný nezavinil, mohl by podle § 37 cit. zák. trvati na 
smlouvě. Ta však podle § 36 cit. zákona obsahu je neslušné ztížení vý
živy žalobkyně, uváží-li se, že jí zakazuje bez časového omezení (tedy 
prakticky navždy) usadit se jako samostatný podnikatel nebo dělník 
v U., kde má domova mnoho známých, nejlepší to oporu pro začáteč
ník,!, takže jest neplatná. Lze-li z ustanovení § 36 zákona o obch. pom. 
zjistiti, pokud považuje zákon úmluvu o omezení pracovní a výdělkoVé 
činnosti zaměstnance po skončení služebního poměru za slučitelnou se 
zásadami slušnosti, jest považovati smlouvu ze dne 20. února 192(} 
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s hlediska § 879 obč. zák. za smlouvu proti dobrým mravům. O d vo
I a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: První soud, zjistiv smlouvou 
ze dne 20. února 1929, že se žalobkyně zavázala nepřijmouti místo u kon
kurence v ':1., ani_ s}_ t';lm nezř!diti samosta!ný záyod, a že svolila, by jí 
bylo strhovano meSlcne 100 Kc ze mzdy a ze pemze ty mají propadnouti 
ve prospěch žalovaného, nedostojí-li žalobkyně svému závazku pova
žuje smlouvu tu za smlouvu proti dobrým mravům. Zjištění prvního 
soudu nebyla napadena a následkem toho vychází odvolací soud z to
hoto zjištění a na základě tohoto zjištění došel k právnímu názoru, že 
smlouvu ze dne 20. února 1929 nelze považovati za smlouvu proti do
brým mravům ve smyslu § 879 obč. zák. Konkurenční doložku o níž 
v souzeném případě jde, bylo by lze považovati za nicotnou jen' kdyby 
zákazem přijetí stejné služby u konkurenta, nebo zákazem zřízen'í samo
statného podniku, bylo zasáhnuto do výdělkové svobody žalobkyně způ
sobem přesahujícím míru nezbytnosti. Že výdělková svoboda žalobkyně 
byla konkurenční doložkou stižena do té míry, že by ohrozila nezbytnou 
životní úroveň žalobkyně, žalobkyně ani netvrdí a nebylo to také ani ni
čím zjištěno, naopak jest všeobecně známo že při dnešních poměrech 
dámského kadeřnictví není dosud konkuren;e této živnosti tak tíživá by 
byl? žalob~yni. t~žk? of!atřiti si ~~,"?ěstnání j}né, neb?l' žalobkyně' má 
moznost zlskah Jme mlsto .okamzlte, nebol' zalobkyne, jak sama při
pouští, ihned po vystoupení od žalovaného nové místo dostala. Dokonce 
připustila žalobkyně sama, jsouc jako strana vyslýchána že sama dala 
žalovanému výpověď proto, že dostala jinou vhodnou 'nabídku a že 
chtěla prý míti od žalovaného pokoj. Nemůže tudíž odvolací s~ud na 
r~~díl 9d. právního názoru prvého soudu míti za to, že by se v souzeném 
pnpade ]ednalo o smlouvu nicotnou, pokud se tÝče smlouvu příčící se 
dobrým mravům. -

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

D ů vo d y: 

Dovolalelka právem vytýká rozsudku odvolacího soudu, že v něm 
nebyla věc posouzena správně po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). 
Jde v podstatě jen o otázku, zda se příčí dobrým mravům smlouva ze 
dne 20. února 1929, obsahující t. zv. konkurenční doložku. Odvolací 
soud odpověděl k této otázce záporně, protože prý konkurenční dolož
kou nebylo d? vý~ěl.~ové svob?dy' žal~b~yně ;asáhnuto do té míry, že 
by byla ohrozena Jel' nezbytna zlvotm uroven. S názorem odvolacího 
s~udu n~lze_yš~k souhlasiti a, jest k otázc~ ~vésti toto: Občanský záko
mk nema pnmych ustanovem o konkurencmch doložkách a při redakci 
tř~tí dílčí novely k němu nebyla, jak plyne z materialií str. 360 úmyslně 
resena tato otázka a bylo poukázáno k obtížím, ba k nemož~osti na
lézti v této věci všeobecným novým ustanovením uspokojivé vvchů(Úsko 
~ I!ěmuž lze ~ospě~i, v z~konech zyláštních. Nez?ývá proto, ,Ďež přihlí~ 
zeh v souzenem pnpade, ano nejde o obchodmho pomocmka jednak 
k všeobtcnému ustanovení prvého odstavce § 879 obč. zák.: jednak 
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k ustanovení § 36 zákona o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 
1910, čís. 20 ř. zák., v němž jsou sice stanoveny podmínky účinnosti 
konkurenční doložky jen ohledně zaměstnanců, jichž služební poměr jest 
upraven zmíněným zákonem, ale jehož zásad lze obdobně použíti při 
posouzení, zda a pokud se konkurenční doložka i v jiných případech 
příčí dobrým mravům. Podle těchto zásad jest úmluvu mezi zaměstna
vatelem a zaměstnancem, jíž se zaměstnanec obmezuje ve prospěch za
městnavatele pro dobu po skončení služebního poměru ve své výdělečné 
činnosti, považovati za příčící se dobrým mravům a tudíž za nicotnou 
zejména tehdy, jde-li na straně zaměstnancově o závazek, jenž podle 
okolnosti případu jest neslušným ztížením zaměstnancovy výživy a ome
zuje jeho výdělkovou svobodu způsobem, přesahujícím míru nezbyt
nosti. Jen tímto výkladem může se zaměstnanci jako straně sociálně 
slabší dostati potřebné ochrany proti přehmatům zaměstnavatelovým při 
protichůdných hospodářských zájmech. V souzeném sporu plyne ze 
zjištění nižších soudů, že žalobkyně podepsala na žádost žalovaného, 
u něhož byla zaměstnána jako kadeřnická dělnice, předloženou jí pí
semnou smlouvu ze dne 20. února 1929. Touto smlouvou vzala na sebe 
žalobkyně závazek, že v případě, kdyby opustila místo u žalovaného, ne
usadí se v U., by živnost kadeřnickou provozovala, ba, ani u jiné firmy 
místo nepřijme. Ze smlouvy jest zřejmé, že tento závazek byl časově ne
omezený, takže žalobkyně podle něho nesměla by si po odchodu ze za
městnání u žalovaného nikdy hledati výživu v U. ani jako samostatná 
živnostnice ani jako pomocná pracovnice v kadeřnickém oboru. Již v této 
časové neomezenosti jest spatřovati neslušné ztížení výživy žalobkyně a 
omezení její výdělkové svobody, přesahující míru nezbytnosti, neboť 
zájem žalovaného na vyloučení soutěže se strany žalobkyně nemůže jíti 
tak daleko, by bylo žalobkyni navždy zabráněno, hledati si výdělečné 
zaměstnání ve svém oboru na místě, kde bydlela a kde měla nejspíše 
příležitost získati si známosti mezi zákaznictvem. Podle názoru dovo
lacího soudu příčí se však dobrým mravům i další ustanovení smlouvy, 
že se bude žalobkyni strhovati ze mzdy každý měsíc 100 Kč a že peníze 
takto zadržené propadnou v případě nedodržení konkurenční doložky ve 
prospěch žalovaného zaměstnavatele. I tento závazek byl podle obsahu 
smlouvy časově neomezený, takže byla co do výše neomezenou i pokuta, 
stanovená pro případ jednání proti úmluvě. Z toho by důsledně plynulo, 
že by žalobkyni hrozila z porušení konkurenční doložky újma tím větší, 
čím déle by byla u žalovaného zaměstnána, což by po delší době slu
žební mohlo jí brániti ve zlepšení jejího služebního postavení. Ochrana 
žalovaného před budoucí soutěží žalobkyně nevyžadovala prostředků tak 
nadměrných a skutečné potřebě neodpovídajících. Na základě těchto 
úvah dospěl dovolací soud k závěru, že řečenou úmluvou bylo přespří
lišně zasáhnuto do výdělkové svobody žalobkyně, že závazky v ní ob. 
sažené přesahují míru nezbytnosti, kterou žalovaný mohl spravedlivě 
žádati k ochraně svých zájmů, a že tedy jde o smlouvu podle prvého od
stavce § 879 obč. zák. nicotnou, protože se příčí dobrým mravům. 

Civilní rozhodnutí XIII. 92 
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Není závady, by s oposiční žalobou (§ 35 ex. ř.) proti exekuci k vy
dobytí již dospělého výživného a k zajištění výživného na další rok ne
byl spojen mezitímní návrh podle § 236 c. ř. s. na určení zániku nároku 
na výživné vůbec, nevadí-Ii tomu předpisy o předmětné příslušnosti 
soudu. 

Rozluka manželství z viny obou stran jest skutečností, zrušující ná
rok manželky na výživné ze zákona (§ 19 obč. zák.), nikoliv ze smlouvy. 
Tento účinek nenastává již tím, že vzešly skutečnosti, pro něž bylo 
uznáno na rozluku, nýbrž teprve, kdy se rozsudek vyslovující rozluku 
stal pro strany účinný (doručením rozsudku nejvyššího soudu stranám). 
Tímto okamžikem zanikl nárok manželky, avšak jen na výživné splatné 
v budoucnosti. 

rRozh. ze dne 4. prosince 1931, Rv II 784/30.) 

Rozsudkem krajského ~mudu ze dne ll. ledna 1926 bylo žalobci ulo
ženo platiti žalované manž.elc~ výživné 250 Kč měsíčně .• Strany vedly 
napot?!l,1 spor o rozluku, ]e!lz byl rozhodnut pravoplatne (rozsudkem 
ne]vysslho soudu ze dne 7. unora 1930) v ten rozum že se manželství 
rozlučuje z viny obou manželů.' Usnesením ze dne 23. prosince 1929 byla 
povolena manzelce exekuce k vydobytí výživného za dobu od 25. listo
padu 1929 do 24. prosince 1929 a exekuce k zajištění výživného za dobu 
od 24. prosince 1929 do 24. prosince 1930. Žalobou o niž tu jde do
máhal se žalobce na žalované, by bylo uzuáno práv~m, že nárok Žalo
vané z rozsudku ze dne ll. ledna 1926 zanikl a že exekuce povolená 
usnesením ze dne 23. prosince 1929 jest nepřípustnou. Pro c e su í 
s o udp r v é 8 t o li c e uznal podle žaloby. O d vol a ci s o u d' vy
hověl částečuě odvolání žalované a uznal právem, že' nárok žalovaué 
strany vymáhaný podle exekučního usnesení ze dne 23. prosince 1929 
zanikl, že exekuce podle tohoto usnesení je nepřípustná, odmítl však ža
lohní žádost, by bylo uznáno, že rozsudek krajského soudu ze dne ll. 
ledua 1926 pozbyl účinnosti a že nárok žalované strany z téhož rozsudku 
podle uvedeného usnesení nevymáhaný zanikl. D ů vod y: Podle § 35 
ex. ř. námitky proti exekučně vymáhanému nároku jsou možné, opírají-li 
~~ o skutečnosti exekučně vymáhaný nárok stavící nebo zrušující a lze 
zadal!, by bylo uznáno, že exekuce jest nepřípustná. Tomuto ustanovení 
žalobní žádost nevyhovuje. Žalobce brojí proti nároku z rozsudku kraj
ského soudu ze dne ll. ledna 1926. Brojí tedy i proti části tohoto ná
roku vymáhané podle usnesení krajského soudu ze dne 23. prosince 
1929. Nemohla proto prvá stolice rozhodovati o tom, zda rozsudek kra;
ského soudu ze dne ll. ledna 1926 jest bezúčinný a že nárok žalované 
z loho r?zsudku zanikl. Mohla však vysloviti, že podle usnesení ze dne 
23. prOSInce 1929 vymáhaný nárok žalované strany zanikl a že exekuce 
dle tohoto uSnesení vedená je nepřípustná. Vždvť zjištění že vymáhaný 
nárok zanikl, jest tu předpokladem žaloby. První stolice' měla tedy od-
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mítnouti další žalobcovu žádost, aby bylo uznáno, že rozsudek ze dne 
ll. ledna 1926 pDzbyl účinnosti a že i nárok podle usnesení ze dne 23. 
prosince 1929 nevymáhaný zanikl. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobce pokud se domáhal 
výroku, že rozsudek krajského soudu ze dne ll. ledna 1926 pozbyl účin
nosti; jinak dovolání obou stran vyhověl a zrušil na dovolání žalované 
napadený rozsudek ve výroku, jímž bylo uznáno právem, že nárok ža
lované strany vymáhaný podle exekučního usnesení krajského soudu ze 
dne 23. prosince 1929 zanikl, a že exekuce dle tohoto usnesení jest ne
přípustná, a na žalobcovo dovolání ve výroku, jímž byla odmítnuta, 
správně zamítnuta žalobní žádost, by bylo uznáno, že nárok žalované 
strany z rozsudku ze dne ll. ledna 1926 podle onoho usnesení nevymá
haný zanikl a vrátil věc soudu druhé stolice, by o ní znovu jednal a 
rozhodl. 

Důvody: 

Rozsudku odvolacího soudu odporují obě strany z dovolacího dů
vodu čís. 4 § 503 c. ř. s. Žalobcovo dovolání není oprávněné, pokud na
padá výrok, jímž byla odmítnuta, správně zamítnuta žalobní žádost, by 
hylo uznáno, že rozsudek krajského soudu ze dne ll. ledna 1926 pozbyl 
účinnosti. Za bez účinný mohl by rozsudek prohlášen býti jen na odpůrčí 
žalobu (§ 6 odp. ř.). O tu v.šak nejde, nýbrž žalobce uplatňuje jen, že 
nárok, rozsudkem určený, zanikl a tím i právo žalované, jej vymáhati: 
V tomto bodě nebylo lze dovolání vyhověti. Jinak však jest žalující straně 
přisvědčiti, že odvolací soud posoudil mylně spor, maje za to, že mohl 
rozhodovati jen o tom, že zanikl nárok žalované strany vymáhaný podle 
usnesení z 23. prosince 1929 a že exekuce podle něho vedená jest nepří
pustnou, že však nemohl rozhodovati o tom, zda nárok ze zmíněného 
rozsudku vůbec zanikl. Podle § 35 ex. ř. lze ovšem podati námitky proti 
nároku jen pokud jest vymáhán exekucí, ale není závady, by s oposiční 
žalobou proti exekuci, vedené k vydobytí již dospělého výživného a k za
jištění výživného na další rok nebyl spojen mezitímní určovací návrh po
dle § 236 c. ř. s. o zániku nároku na vÝživné vůbec, nevadí-li tomu před
pisy o předmětné příslušnosti soudu. O takový návrh tu jde, pokud se 
žalobce domáhá výroku, by bylo uznáno, že nárok žalované strany z roz
sudku ze dne ll. ledna 1926 podle uvedeného usnesení nevymáhaný za
nikl. Otázka příslušnosti jest iiž rozhodnuta právoplatným rozhodnutím 
soudu prvé stolice, jímž námitka nepříslušnosti vznesená žalovanou stra
nou byla zamítnuta. 

J de tedy ien o to, zda nebo na kolik nárok na výživné přisouzený ža
lované straně zanikl. Rozlukou manželský svazek úplně zaniká a tím 
zaniká i zákonný nárok rozloučené manželky na výživu podle § 91 obi'. 
zák. - o výživném ze smlouvy to, ovšem neplatí - a jen manželi na 
rozluce podle rozsudku nevinnému náleží proti druhému manželi nárok 
na dostiučinění podle § 1266 obč. zák. Podle toho nárok na výživu při
souzený žalované proti žalovanému zanikl rozlukou, poněvadž mezi nimi 

92' 
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šlo O výživu pO'9le § 91 obč., Zá!L, třebastp ,strany výslovně ve sporu ne
uve~ly; vyply,:a to z nepop~en~h? tvrzen,I 7alobcova, že byl rozsudkem 
uznan povmnym plalIlI vyzlvne zalovane Jako své manželce. Žalovaná 
nem,á nárok na výživné ani z důvodu dostiučinění podle § 1266 obč. zák., 
ponevadž rozluka byla povolena z viny obou stran. Z toho co bylo uve
deno, vyp}ývá, že jest nesp~ávný n~zor žalované, jež má z~ to, že nejde 
v souzenem sporu o skutecnost narok z rozsudku krajského soudu ze 
dne li. listopadu 1926 zrušující. Než přes to soudu dovolacímu nebylo 
!zs ro;Zh,o,dnouti ve věci sam,é. Tř~ba uváži!i~. od které doby nastaly shora 
recene ucmky, rozl.uky manz~lstvI stran. Ucmky ty nevzešly již tím, že 
n~staly skutecno~tI, pr? ktere bylo na roz~uku uznáno, nýbrž, poněvadž 
vyrok o roz!uc~)est vyrokem konslIt~tlvmm, teprve okamžikem, kdy se 
rozsudek nel:,yssI,ho soudu ze dne 7. unora 1930 ~ozluku vyslovující stal 
pro s;ra~y u~mnYII!' T~ se stalo podle, ustanovem § 416 c. ř. s. teprve 
dorucemm plsemneho Jeho vyhotovem stranám. Teprve tímto okamži
kem zanikl nárok žalované, avšak jen na výživné v budoucnosti teprve 
splatné a exekuce stala se nepřípustnou, ovšem opět jen pro výživné po
zd~i!, splatné, až do t~ho, dne ,v~a~ manželka měla nárok na výživné. 
NIZS~ sou9Y den dorucem .. :nYl!eneho rozsudku nezjistily a, poněvadž 
uhrazovacI exekuce a k za]Istem byla povolena pro výživné dospívající 
celkem v době od 25, listopadu 1929 až do 24. prosince 1930, jest pa
trno, že nebyla nepřípustná exekuce pro výživné splatné v době od 25. 
hstopadu 1929 do doručení rozlukového rozsudku nejvyššího soudu aže 
v tomto směru žalovaná právem odporuje rozsudku odvolacímu kterým 
povolená exekuce byla v celém rozsahu prohlášena nepřípustno~. 

čís. 11223. 

Nejen plátce sám, nýbrž i třetí osoba může se domáhati vráceni toho, 
co zaplaceno, bylo-li plněno omylem k její škodě a přljemce byl place
nim bezdůvodně obohacen (§ 1431 obč. zák.). 

(Rozh. ze dne 4. prosince 1931, Rv II 864/30.) 

Žalobce, veřejný společník firmy H., zaplatil žalovanému na provisi 
5.000 Kč, nevěda, že žalovaný obdržel již provisi od druhého společníka. 
Těchto 5.000 Kč bylo žalobci při likvidaci odepsáno. Žalobou o niž tu 
jde, domáhal se žalobce na žalovaném zaplacení 5.000 Kč. Ž~lobě bylo 
vy~ověno s o u d y vše c h tř í s t o I i c, Ne j vy Š š í m s o ude m 
z techto 

důvodů: 

Správný je právní názor odvolacího soudu, že nejen plátce sám nýbrž 
i třetí osoba může se domáhati vrácení zaplacené částky, bylo-li 'plněno 
omylem k její škodě a příjemce byl placením bezdůvodně obohacen 
(§ 1431 obč. zák.). Pro otázku, kdo může žádati plnění zpět jest tedy 
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rozhodnou skutečnost, na či újmu byl příjemce ob?ha~en .. Slova »proti 
lnídmu« ("gegen den Leistenden«) v § 1431 obc. zak. lest vykladalI 

~ nejširším smyslu, tak jako slova "ten kdo dal« ("Oeber«) v ~ ,143,5 
obč. zák. Zákon tu míní toho, kdo omylem pl,ahl nedluh k vl~stm sk?de. 
V souzeném případě zjistil odvolací s~ud, že zalobce, zapl,atI~ zalova~emu 
na provisi za prodané dřevo 5.000,K.c omy!em" neveda, z~ ~alovany .?b; 
držel provisi již od druhého spoleclllk~ a.ze hm ,byl cely leho prOVI?lll 
nárok vyrovnán, tedy v předpokladu, ze zalovany nema na yrov!Sleh 
přebráno. Zjistil dále, že žalobci byla tato omyl~m vyplacer;a ,provlse 
5.000 Kč při likvidaci odepsána. Zal ob se to~to . .vyplatou _1!trp~1 ~kodu a 
žalovaný byl bezdůvodně obohacen, ponevadz lIZ nelI!el zadny n~rok ?a 
provisi. Že byla žalobci při likvidaci ona částka n~P!avem odeps~na"za
lovaný vůbec netvrdIl. "Oeber« byl tedy v pravde zalobce, ktery ovse~ 
platil za společnost, jež mu však tuto platb~ neuznala ,a srazr1~, yone
vadž jí nebyla povinna. Bylo by p~oÍIsmysln~, .b'( se ~r~celll one castky 
měla na žalovaném domáhalI spolecnost, kdyz II zadna ulma nepost,rhla. 
Tento názor podporuje i rozhodnutí čís. 8652 sb. n. S., kde se zdur~z
ňuje, že záleží na tom, zaplatil-li třetí cizí dluh, jenž - jako v souzenem 
případě - nebyl po právu. 

čís. 11224. 

Pro vysvědčení požadované v § 80 čís. 3 e,:<. ~. není pře~eps~na 
určitá forma' stačí má-Ii vysvědčení obsah naznaceny v tomto predptsu. 

Smlouvo~ me;i československou republikou a republikou Polskou 
ze dne 6. března 1925, vyhlášenou pod čís. 5 sb. z. a n. na rok 1926, 
jest výslovně zaručena vzájemnost pro případy uvedené v čl. 3 čís. 1 
a 2 smlouvy. 

Otázku zda exekuce na základě cizozemského exekučního títulu byla 
povol ena právem, či neprávem, lze k rekur~? ,přezkoumá~atiie~ na t?~ 
podkladě, který byl po ruce soudu povolu]IClffiU exekUCI. Namtlky" Je~ 
neplynou z předložených listin a jež odporují jasnému dO~IOVU statn~ 
smlouvy lze uplatuiti jen odporem podle § 83 ex. ř., ktery lze podah 
podle to'hoto zákonného ustanovení, jde-Ii o porušeni vzájemnosti, kdy
koliv, nikoliv jen ve lhůtě čtrnáctidennl. 

(Rozh. ze dne 5.' prosiuce 1931, R I 717/31.) 

S o udp r v é s tol i c e povolil exekuci na základě rozsudku 
vrchního soudu ve Varšavě. Rek u r sní s o u d napadené usnesení 
potvrdil. D ův o d y: Vymáhající strana opřela exekuční návrh o roz
sudek nejvyššího soudu ve Varšavě, tedy o cizozemský titul exekuční, 
jímž povinná strana byla odsouzena zaplatiti vymáhající straně útraty 
sporu 1.163 zl. Rozsudek ten jest opatřen doložkou právoplatnosti a vy
konatelnosti. Podle čl. 3 smlouvy mezi Československou republikou a 
republikou Polskou ze dne 6. bí:ezna 1925, uveřejněné pod čís. 5 sb. 
z. a n. r. 1926 v případě, byl-li žalobce, jenž podle čl. 2 této smlouvy 
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jest osvobozen od složení jistoty, odsouzen soudy jednoho ze smluvních 
států ,k náhra~ě útrat sporu, bU,de i tO,to rozhodnutí vykonatelné na území 
druhe smluvm strany podle predplsu o vykonatelnosti cizích rozsudků. 
ž~ jest p(j~mín!mu této, vzájemnosti v r,:publice Polské, že vymáhaný 
narok, mUSI zmll pa ~e?:~ po~skou, I?onevad~ prý polská republika a 
po!ske so,:dy n,epn~ousteJI zazalovat! a vymahati nároky v jiné měně 
nez polske, a ze dusledkem toho v Ceskoslovenské republice vymáhání 
nárokůurčený~h ve m~ně polské j~st pokládati za nepřípustné, nelze ze 
smlouvy VYVOdlh, ponevadz cl .. 3 teto smlouvy nemá toto obmezení. Jest 
proto jen zkoumati, zda jsou splněuy předpokladv § 80 ex. ř. za nichž 
při zaručené vzájemnosti exekuce na základě ciiozemského titulu exe
~~čního myže. ~ýti povolena. Stěžovate}ka vytýká jen nedostatek § 80 
CIS. : ex. :., J~zto roz~udek C1Zo~einskeho ,soudu není opatřen přesnou 
dolozkou, ze n~lez nem podle p,ra,::a platneho pro polské soudy již po
dro~en opravn~mu prostredku, lenz by stavil vykonatelnost. Výtka tato 
~em ?podsta:nena, n~boť rozsudek jest opatřen doložkou, že vyhotovení 
Jeho Jest pravoplatne a vykonatelné, což má, ano jde o nález poslední 
~?udní st~lice, týž smysl a význam jako potvrzení, předepsané v § 80 
CIS. 3 ex. r. 

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

D ů vo dy: 

Stěžovatelka namítá, že exekuce neměla býti povolena, ježto prý 
rozsudek vrchního soudu ve Varšavě nemá úřední (soudní) vysvědčení 
předepsané v § 80 čís. 3 ex. ř. Než výtka je bezpťJdstatná. Pro vy
svědčení požadované v § 80 čís. 3 ex. ř. není předepsána určitá forma. 
Stačí proto, má-li vysvědčení obsah naznačený v tomto zákonném před
pisu, z něhož je patrno, že rozsudek nepodléhá opravnému prostředku, 
stavícímu vykonatelnost, což z doložky připojené k rozsudku jasně vy
plývá. Dále má stěžovatelka za to, že tu není vzájemnosti požadované 
v § 79 ex. ř. Než smlouvou mezi Československou republikou a repu
blikou Polskou ze dne 6. března 1926, vyhlášenou pod čís. 5 sb. z. a n. 
na rok 1926, jest výslovně vzájemnost zaručena pro případy uvedené 
ve čl. 3 čís. 1 a 2 smlouvy; že jde o případ čl. 3 čís. 1, správně dovodil 
rekursní soud. Pokud stěžovatelka přes toto ustanovení smlouvy tvrdí, 
že tu není vzájemnosti, nelze k tomuto jejímu tvrzení přihlížeti v re
kursním řízení, ježto otázku, zda exebce právem, či neprávem byla 
povolena, lze podle § 82 ex. ř. přezkoumávati jen na tom podkladě, 

. který byl po ruce soudu povolujícímu exekuci, tudíž jen podle předlo
žených listinnýoh dokladů (srov. motivy k § 83 ex. ř.) a s hlediska 
platných státních smluv. Námitky,. jež neplynou z předložených listin 
a odporují jasnému doslovu státní smlouvy, lze uplatniti jen odporem 
podle § 83 ex. ř., který lze podati podle tohoto zákonného ustanovení, 
jde-li O porušení vzájemnosti, kdykoliv, tedy nikoliv jen ve lhůtě čtrnácti
denní. 
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čís, 11225. 

Předložil-li hypotekární věřitel exekučnímu soudu řádnou plnou moc 
svého právního zástupce s návrhem, by všechny obsílky, najmě i obsílka 
k rozvrhovému roku, byly doručovány jen jeho právnímu zástupci, exe
kuční soud však přes to nedoručil usnesení, jímž byl nařízen rok k roz
vrhu nejvyššího podání, právnímu zástupci hypotekárního věřitele, nýbrž 
jemu samému, nemá toto doručení procesuální účinek a jest jednání při 
rozvrhovém roku, k němuž se nedostavil ani hypotekární věřitel ani jeho 
právní zástupce, zmatečné podle § 477 čís. 4 c. ř, s. 

Exekuční soud není oprávněn, by sám zrušil jednání o rozvrhu pro 
zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s. k návrhu dotčeného hypotekárního 
věřitele. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, R I 766/31.) 

S o udp r v é s t o I i c e k návrhu zástupce hypotekárního věřitele 
J-a zrušil usnesením jednání o rozvrhu nejvyššího podání při roku ze 
dne 15. ledna 1931 s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude na
řízen nový rok k rozvrhu, ježto obeslání k rozvrhovému roku bylo doru
čeno přímo straně, nikoliv jejímu právnímu zástupci, vykázanému plnou 
mocí. Rek u rs n í s o u d napadené usnesení zrušil. D ů vod y: Po
stup soudu prvé stolice není zákonem odůvodněn. Podle povahy pro
jednávaného případu mohl by soud prvé stolice sám, vyřknuv zmateč
nost řízení, je a tudíž i rok k rozvrhu nejvyššího podání zrušiti podle 
§ 7 c. ř. s. a § 78 ex. ř., kdyby řízení bylo stíženo nedostatkem procesní 
způsobilosti nebo zákonného zastoupení strany. Toho však v projed
návaném případě není. Jde jen o porušení ustanovení § 93 c. ř. s. a 
§ 78 ex. ř., což však neopravňovalo soud prvé stolice k opatření, k ně
muž sáhl napadeným usnesením, a strana dotčená v tomto případě není 
oprávněna zakročiti, poněvadž jde o ustanovení roku, jež podle § 130 
c. ř. s. a § 78 ex. ř. nemůže býti napadeno zvláštním opravným pro
středkem. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu hypotekárního věřitele 
J-a zrušil jednání o rozvrhu nejvyššího podání, provedené prvým sou
dem při roku dne 15. ledna 1931, a soudu prvé stolice přikázal, by dále 
jednal podle směrnic do odůvodnění tohoto usnesení pojatých. ' 

Důvody: 

Správný jest právní názor napadeIlého usnesení, že postup soudu 
prvé stolice, dotčený rekursem vymáhajícího věřitele, byl vadný; s dal
šími názory soudu rekursního však nelze souhlasiti. Hypotekární věřitel 
]. předložil soudu prvé stolice podáním ze dne 13. listopadu 1930 řád
nou plnou moc Dr. R-a, advokáta ve Z., ze dne 4. listopadu 1930 s ná
vrhem, by všechny obsílky byly doručovány jen jeho právnímu zá-
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stupci, zvláště i obsílka k rozvrhovému roku. Podle §§ 93 c. ř. s. a 78 
ex. ř. měla se tudíž, počínajíc od té doby, všechna doručení v této exe
k~ční věci díti im.~noyanému ,~mocněnci. Nedoručil-li soud prvé stolice 
pres to usnesem, Jlmz byl nanzen rok k rozvrhu nej'\ryššího podání na 
den 15. led~a ! 931 ~r. R-ovi, nýbr~ věři!eli sa1!'ému, nelze přikládati 
tomuto dor~~e,m, stavslmu se proh vys.lo.vnemu pr;dpisu § 93 c. ř. S., 
procesualm ucmek. V tomto ustanovem Jest pouzlhm slov »mají se díti« 
přesně vysloveno, že jest platnost doručení podmíněna šetřením tohoto 
př~dpisu. Věc .se ,má tedy tak" jakoby řečené usnesení nebylo vůbec do, 
ruceno J-OVI, jenz mohl, hlť!de k uvedenému ustanovení důvodně míti 

t ' , 
za o, ze usnesení bylo doručeno též jeho zmocněnci a že není třeba 
by ,se k ro~u osobně do:t~vil. Byla, mu t1!díž nezákonným postupe~ 
~?nata ~oznost na so~?e JednalI a hm zalozena zmatečnost podle § 477 
CIS . .4 c. r. s. Bylo tudlz Tozhodnouh, jak se stalo, a jest věcí soudu prvé 
stohce, by ustanovIl novy rok k rozvrhu nejvyššího podání dbaje přesně 
předpisů o doručování obsílek všem zájemcům. ' 

čís. 11226. 

Cesta z nouze (zákon ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř. zák.~. 
Ne~bytn~u cestu lze zříditi i pro fysickou část katastrální parcely. 

Lhostejno, ze pozemek, pro nějž se má zříditi nezbytná cesta není 
enklávou. ' 

P~op~j~~ní nezbytné cesty. není vy!?u~eno tlm, že pozemek, pro nějž 
se ma zftdth nezbytná cesta, Jest soucasti pozemkového komplexu hra-
ničíc/ho na některé jiné své straně s veřejnou cestou. ' 
_ I pro lesní pozemky jest nadále (po zákonu ze dne 9. ledna 1913 
cls. 7 ř. zák.) přípustné propůjčiti nezbytuou cestu za podmínek zákon~ 
ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř. zák. 

Okolnost, že za řízení podle zákona ze dne 7. července 1896 čís. 140 
ř. zák. byl změněn způsob obdělávání služebního pozemku ~ohla bl' 
mltJ vliv jen na výši náhrady. ' 

'Útraty odpůrcova bezúspěšného rekursu nelze čítati k útratám jichž 
náhradu bylo by přisouditi proti navrhovateli. ' 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, R 1869/31.) 

S o udp r v é s t o I (c e povolil navrhovatelům cestu z nouze pro 
pozemek č. kat. 536 les přes pozemky odpůrců. Rek u r sní s o u d 
napadené usnesení potvrdil. 

, N. e) vy š.š í s o u 9. nevyho~ěl dovolacímu rekursu odpůrců a za
mIll JejIch navrh na pnsouzení utrat dovolacího rekursu. 

Dů vody: 

Stěžovatelé vytýkají napadenému usnesení zřejmou nezákonnost ale 
neprávem. Nelze jim přisvědčiti v tom, že nezbytnou cestu nelze ziíditi 
jen, pro část nemovitosti. Účelem zákona o nezbyiných cestách jest 
umožniti řádné hospodaření neb užívání půdy, a jest nerozhodno, zd~ 
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dílec pozemku nebo půdy, který nelze dosud řádně obhospodařovati, 
jest v katastrální mapě označen jako samostatná parcela a zda podle 
knihy pozemkové tvoří samostatné knihovní těleso. 1 fysická část . ka
tastrální parcely jest nemovitostí po rozumu § I zákona o nezbytných 
cestách. Že pak nemusí jíti o enklávu, správně dovodil již rekursní soud 
(jenž v tomto směru uvedl, že není nikde v zákoně vysloveno, že poze
mek, v jehož prospěch se má zříditi cesta z nouze, musí býti enklávou 
mezi pozemky patřícími jiným majitelům). 

Jak dále správně uvádí rekursní soud, nelze stěžovatelům přisvědčiti 
ani v tom, že jest propůjčení nezbytné cesty vyloučeno tím, že pozemek, 
pro nějž se má zříditi nezbytná cesta, jest součástí pozemkového kom
plexu, hraničícíh? na někter,é)iné své straně ,s veřejn~u ,cestou., ,1 při 
takové prostorove poloze muze pozemek postradah spojem se SIÍl ve
řejných cest. Tak tomu jest v souzeném případě. Pozemek, o nějž jde, 
I. j. západní část parcely čís. kat. 536, svažujíc se v příkrém uhlu 
45 stupňů jest se strany pozemků, s nimiž tvoří prostorový komplex 
navrhovat~liím patřící, naprosto nepřístupná, čímž se stává, že ani při 
této poloze nemá dostatečné spojení se sítí veřejných cest. O dosta
tečném spojení nelze zajisté mluviti, lodyž dřeva ze západní části. po
zemku čís. kat. 536 musila by býti dopravována vzhůru po tak příkrém 
svahu. 

Zákonem ze dne 9. ledna 1913, čís. 7 ř. zák. byl zrušen třetí odstavec 
§ I zákona ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř. zák., podle něhož se 
pro lesní pozemky nemohla propůjčiti nezbytná cesta podle tohoto zá
kona. Jest tedy nadále přípustné, by i pro lesní pozemky byla za pod
mínek zákona čís. 140/1896 propůjčena nezbytná cesta, a jest nezá
važné, že podle § 24 lesního zákona, vyhlášeného patentem ze dne 
3. prosince 1852. čís. 250 ř. zák. jest vlastník pozemku povinen, by ne
chal po něm voziti takové lesní plodiny, které by se jinak buď vůbec 
nemohly z lesa vykliditi a dále dopraviti anebo při který~h by se to 
mohlo státi jen s příliš velkým nákladem. 

Pokud stěžovatelé poukazuií k tomu, že za řízení podle zákona čís. 
140/1896 změnili zpúsob obdělávání služebného pozemku, nasázevše 
tam stromky mohla by tato okolnost vzhledem k § 24 zák. čís. 140/1896 
míti snad vli~ na výši náhrady. Ale stěžovatelé se věci v dovolací stížnosti 
toho nedomáhají a ani neuvádějí. oč jim má býti na náhradě přisouzeno 
více. Nemohlo býti proto k této okolnosti přihlíženo. 

Na útratách dovolací stížnosti nemohlo býti nic přisouzeno, ježto 
útraty bezúspěšné stížnosti nelze čítati k útratám, jichž náhradu by bylo 
dle§ 25 zákona o nezbytných cestách přisouditi proti navrhovatelovi. 

čís. 11227. 

Substituce, poznamenaná v pozemkové knize u nemovitosti, na niž 
se vede exekuce, dovoluje vnucený vklad zástavního práva jen s ohme
zením, že se zástavní právo vkládá bez újmy substituce, a překáží exe
kuci vnucenou dražbou vůbec. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, R 1 920/31.) 
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Vlastnické právo dlužníka k nemovitosti bylo obmezeno fideikomi
sární substitucí ve prospěch nezl. Eduarda T-a. S o u cl p r v é s t o
l i c e povolil na nemovitost exekuci vnucenou dražbou a vnuceným 
zřízením zástavního práva. Rek u r sní s o u d k rekursu nezl. Eduarda 
T-a zamítl návrh na povolení exekuce vnucenou dražbou a povolil exe
kuci vnuceným zřízením zástavního práva s obmezením, že se vklad 
děje bez újmy fideikomisární substituce poznamenané ve prospěch nezL 
Eduarda T-a. D ů vod y; Fideikomisární substitut jest budoucím ma
jitelem nemovitostí a má s dočasným jejich majitelem všechna fidei
komisární oprávnění, příslušející neobmezenému vlastníku. Má proto 
zájem na tom, by toto jeho bUdoucí vlastnictví bylo uchráněno vší újmy. 
Je tudíž i oprávněn k rekursu proti usnesením, jichž provedení se do
týká jeho práva, tedy nejen proti usnesení povolujícímu soudní dražlru 
nemovitostí, nýbrž i proti neobmezenému vkladu práva zástavního, jehož 
provedení může ve svých dŮsledcích vésti k soudní dražbě, nemovitostí, ' 
na nichž právo to vloženo (§ 461 obč. zák.). V souzeném případě jde 
o substituci toho obsahu, že vlastník je povinen postoupiti nezl. Eduardu 
T-ovi právním jednáním mezi živými veškerý svůj ,nemovitý majetek 
s příslušenstvím za postupní cenu, na níž se dohodnou nebo jež bude' 
určena znalci, a, kdyby za života dědice Františka Š-a k tomuto práv. 
nímu jednání nedošlo, obdrží majetek do vlastnictví z jeho pozůstalosti 
nezl. Eduard T. Jde o fiduciární substituci podle § 608 a násl. obč. zák. 
a vlastnictví fiduciáře jest jen vlastnictvím obmezeným s právy a po
vinnostmi požívatele (§ 613 obě. zák.), takže tu platí ustanovení §§ 511 
a násl. obč. zák. Exekuce vnucenou dražbou týká se podstaty statku 
a takovou exekuci by. bylo lze vésti jen se souhlasem náhradního dě
dice (srov. plenis. rozh. ze dne 24. března 1914, čís. 6852, kniha jud. 
čís. 209.) V případě, o nějž jde, povolena exekUce vnucenou dražbou 
na základě exekučního titulu, směřujícího jen proti fiduciáři Františku 
š-ovi. Vzhledem ke shora uvedeným vývodům nelze takovou exekuci 
pOVoliti bez souhlasu substituta, pročež" muselo býti usnesení prvního 
soudu změněno a návrh na povolení exekuce vnucenou dražbou, nemo
vitostí zamítnut. Rovněž jest odůvodněnou stížnost, pokud se domáhá 
výroku, by se exekuce vkladem zástavního práva stala jen s obmezením, 
že se vklad děje bez újmv poznamenané fideikomisární substituce nezl. 
Eduarda T-a, neboť jen fiduciář společně se substitutem mají všecka 
oprávnění, která jinak příslušejí jedinému neobmezenému vlastníku věci. 
Třebaže vzhledem k objektivnímu rozsahu práva zástavního podle § 457 
obč. zák. jest vklad práva zástavního přípustný. nelze povoliti vklad ten 
neomezeně, nýbrž jen s obmezením, že se vklad povoluje bez újmy sub
stitučních práv (srov. rozh. n. s. čís. 6412, 8015) 

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

Důvody: 

Pro povolení exekuce na nemovitosti zapsané v pozemkové knize jest 
rozhodný knihovní stav; vyplývá to z ustanovení § 88 ex. řádu, že pro 
povolení a výkon vkladu platí ustanovení obecného zákona knihovního 
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- . § 88 dne 25. července 1871, čís. 95 ř. zák;;- c:všem,s o?m~?am! v 
ze , uvedenými jež však v souzeném pnpade nepnchaz~p v uvah? -:
ex. r. , §' § 101 a 134 ex ř podle nichz nemuze-h vnu,cena z ustanovem . ., '- . , k 'h ~ ráva nebo vnucená dražba jižpovo!ená podl~ . stavu vere]ne _ m} 
~. rovedena má exekuce býti zrusena, ]akoz 1 Z § 133 ex. r., .z~ 
~Y\~rhu na ~nucenou dražbu má býti přiložen úřed!,í výpis, z veře]n~ 
knfhy. Správnost knihovních zápisů exekuční ,soud p'rezko~m~va:l nem 

ovolán. Rekursní soud v napadeném usnesem vyloz!l sp,ravne, ze sub; 
~tituce ve prospěch nezleti1ého Eduarda š-a, poznamenan~ v f~zem~r~ 
knize ve příčině nemovitostí, na, něž, se vede exek~ce, O~? u]e v a._ 
ráva zástavního jen s obmezemm, ze se vklad de]e bez u]my ,subsh 

fuce, a překáží exekuci vnucené dražby vůbec; Jest p~oto, napaden'h usne
sení ve shodě se zákonem, aniž lze zkoumal! hmotnepr~V?l p.?,va ~ po
měru, který jest základem poznámky, což by se v exekucl1lm nzel1l ne
mohlo státi. 

čis. 11228. 

Spory domovnického poměru (zákon ze dne 30. ledna 1 ~20, či~. 82 
sb. z. a n.) mezi domovníky a majiteli domů patří (§ 49 cís. 6 J. n.) 
na okresní soud. 

(Rozh. ze dne 5, prosince 1931, Rl 989/31.) 

Žalobkyně domáhala se na majiteli domu vrácení 5.000 Kč, jež z~-
lati1a na činži ač jí měl jako domovnici býti poskytnut byt ~ezplatne; 

Žalobu v níž si vyhradila uplatňování dalších nároků, zadala zal,obkyne 
na okr~sním soudě. Námitku věcné nepříslušnosti s o udp r v. e sto· 
li c e zamítl a uznal podle žaloby. O d vol a ci ~ o u d. z~uš!l napa
dený rozsudek a přikázal s výhradou pravomocI vec kr!l]skem? so~du 
jako soudu příslušnému. Odv01.ací SOU? ~ěl .. z~ to, že ]e~t zazalovana 
část jistinné pohledávky (§ 55 ]. n.), prevysu]ICI 5.000 Kc. 

]\i e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvola
címu soudu, by o odvolání věcně jednal a o něm rozhodl. 

D ů vod y: 

Podle § 49 čís. 6 j. n. jest pro tento spor výlučně příslu~ný okresn! 
soud, neboť žalobkyně vyvozuje žalob,;í nárok na z~placem 5.0?0 ~c 
z domovnického poměru a nárok, ktery Sl v pos1.edl1lm ??stav~l ~alo y 
vyhrazuje uplatniti samostatnou žalobou, vy,":ozu]e rov,;ez Zd teho~ po
měru. Ustanovení § 55 j. n., na něž po'!.kazu]e r.ekurs?,l ~ou , s~ u ne
hodí neboť spory z domovnického pomeru mezI, maJlteh domu a do
mov~íky přísluš( podle § 49 čís. 6 j. n. na okresm soudy b,ez ohled~ na 
hoclnotu předmětu sporu. Na výlučné příslušn~~tl okresmch soud~, s~ 
nic nezměniiozákonem ze dne 30. led~a .19291 Cl~., 8~ ~. z. a n., ]lll;Z 
jsou upraveny právní poměry domovmku. Pnslusiť 1 podle tohoto za-
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kona. rozhodovati ,::~ške~é spory o mezi vlastníkem domu a domovníkem 
(spravc~m domu) radnYI? so~dum podle zákona o soudní příslušnosti 
P?volanYI? (§ 16 cltovaneho zakona), tedy podle § 49 čís. 6 j. n. okre'
mm soudum. ' 

čís. 11229. 

Exekuce na základě říšskoněmeckých exekučních titulů. 
, Je~t na ,~avrhovateli, by dokázal náležitostí požadované ve smyslu 

vladm y'yhlas~yo z~ dn:,25. červn~ 1924, čís. 131 sb. z. a n. předpisem 
§ 328 CIS. 1 .clVllmho radu soudního, platícího v německé říši 

vN~stačí údaj v exekučním návrhu, že říšskoněmecký soud byl při
slusny, (podle ~ 91 j. !l') a že doklad o tom, jakož i o doručení žalob 
odpada, protoze pry Jde o rozsudek kontradiktorní a žalovaný byl !e 
sporu zastoupen. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, R I 993/3I.) 

Na základ,ě rozsudku pruského zemského soudu ve Vratislavi povolil 
s o ~ d P rv e s t o II c e exekucI, Rek u r sní s o u d napadené usne
sem potvrdIl. 

N e j v y š ší s o u d zamítl exekuční návrh. 

Důvody: 

, P?dle § 5.5 ?ruh~ odst~vec prv~ věta ex. ř. měla navrhovatelka vy
kazaÍ1 mlm~ ]lne take nalezltosÍ1 pozadované Ve smyslu vládní vyhlášky 
ze dn~ 25. ce~v~a 1924, čís. 131 sb. z. a n. v § 328 Č. I civilního řádu 
~o:,dll1ho I2laÍ1~lho v německé říši. To se nestalo. Z vyhotovení rozsudku 
lez b{:!o p!lI?oleno k exekučnímu návrhu, není patrno, že německý soud 
brvpnslusnym,pod!e československého zákona, protože se v něm o pří
s usnost! ne51llt z~Olnka. V e:,:kušn~m návrhu uvedla sice vymáhající 
~t~at~a~ ze nem~c~ ~oud byl pnslusny podle § 91 j. n. a že dokiad o tom 
l~ oz I o ~orucem, zaloby odpadá, protože prý jde o rozsudek kontra: 
d~ldorni a :~Iovana ~trana byla ve sporu zastoupena. Tento stručný údaj 
J;Sfk testacI, nedokazala-Ii vymáhající strana skutečnosti z nichž by 
_yo ze soudlÍ1 !1a tvrzenou příslušnost. Strana povinná 'právem vytý

kala v !ekur~u, ze soud exekuci povolující nezkoumal otázku přísluš
~O~tl nemeck~ho soud~ v,e smyslu § 55 druhý odstavec ex. ř. V máha
FC!, str~na me!~ ex!,kucmmu sougu předložiti potřebné doklady, ~y ře
sem

d 
ot~zky P!lslu~no~tl mohl prezkoumati s hlediska předpisů nahoře 

uve enych, coz neucmlla. . 

čís. 11230. 

,Říz:n! o sp,?ru podle § 35 ex. ř. jest ovládáno zásadou tře ' 
vacl, vsechny namitky musí býti uplatuěny 'iž v žalobě' s.'?u~ d 0-

vzneseny za ústního jednání. Pokud jde o n~vé skutkové ~~~f~OI'Sti~e .~y~y' 
. , JlmlZ 
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mají býti založeny nové právní námitky, jest v oné ,soustřeďovací zá
sadě í jisté omezení § 179 c_ ř. s. Toho však tu není, jde-Ii o právní sku
tečnosti, jimiž mají býti doplněny nebo podepřeny právní námitky jíž 
v žalobě uplatněné, anebo o skutečnosti, jimiž má býti čeleno obraně ža
lovaného. Pokud jde o takové okolnosti, zůstává projednávací zásada 
nedotčena a platí i § 179 c. ř. s. i předpisy o materielnim vedení sporu 
soudem (§§ 180 a násl. c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, Rv I 1389/30.) 

Žalobu dlužníka proti vymáhajícímu věřiteli, by bylo uznáno právem, 
že nárok vymáhaný exekucí zanikl, pro c e sní s o udp r v é s t o
I i c e zamítl. O d vol a cí s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

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

Důvody: 

Řízení o odporu podle § 5 třetí odstavec ex. ř. jest ovládáno zá" 
sadou soustřeďovací, všechny námitky musí býti již v žalobě uplatněny; 
nestačí, byly,li vzneseny za ústního jednání (čís. 8309 sb. n. s.). Pokud 
by šlo ° nové skutkové okolnosti, jimiž by měly býti založeny nové 
právní námitky, jest v oné zásadě soustřeď ovací i jisté omezení § 179 
c. ř. s. Toho však není, jde-li o právní skutečnosti, jimiž mají býti dO'
plněny nebo podepřeny právní námitky již v žalobě uplatněné anebo 
o skutečnosti, jimiž má býti čeleno obraně žalovaného. Tu platí obdobně, 
co bylo uvedeno v rozhodnutí čís. 2336, 4605 a 10.228 sb. n. s. o řízení 
směnečném. Pokud jde o přípustné okolnosti, zústává projednávací zá
sada nedotčena a platí i § 179 c. ř. s. i předpisy ° materielním vedení 
sporu soudem (§ 180 a násl. c. ř. s.). V souzeném případě uváděl ža
lobce jako důvod žalobního nároku, že vykonatelná pohledávka žalova
ného, pro niž vede exekuci, dodatečně zanikla zaplacením nebo zapo
čtením, a uváděl také, kterými skutkovými okolnostmi tyto své právní 
námitky opodstatňuje. I výši vykonatelné pohledávky poznačil s dosta
tečnou určitostí, dovolávaje se exekučního spisu, kde v povolujícím usne
sení jest pohledávka pro exekuční řízení vymezena. Nelze tedy uznati, 
že žaloba nevyhovuje předpisúm § 35 ex. ř; a že již proto měla býti za
mítnuta. Naopak bylo na procesním soudě, aby při ústním jednání 
všechny skutkové okolnosti pro posouzení uplatněných námitek roz
hodné uvedl na přetřes a se stranami projednal (§ 182 c. ř. s.). 

čís. 11231. 

Klient může se s úspěchem domáhati na advokátovi náhrady škody 
proto, že advokát opomenul vznésti námitku opozděnosti odpůrcova 
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opravného prostředku, jen, prokáže-Ii, že by včasná výtka opozděnosti 
odpůrcova opravného prostředku byla způsobila výsledek příznivý 
klientu. 

Nesprávný právní názor advokáta o tom, zda plati pro spor o ode
vzdání pachtovaných pozemků lhůty osmi či čtrnáctidenní, nelze mu 
přičítati za zavinění. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, Rv I 1812/30. 

Žalovaný advokát zastupoval žalobkyni v jejím sporu (C III 1230/ 
25), proti Aloisii K-ové a Terezii N-ové, jímž se domáhala žalobkvně 
na žalovaných odevzdání pozemků. Procesní soud prvé stolice uznal 
v onom sporu podle žaloby rozsudkem ze dne 28. září 1926, jenž byl 
doručen zástupcům stran dne 9. října 1926. Právní zástupce žalovaných 
podal dne 22. října 1926 z rozsudku odvolání, jež bylo doručeno dne 30. 
října 1926 právnímu zástupci žalobkyně, který podal odvolací sdělení 
dne 13. listopadu 1926. Odvolací soud ustanovil na den 10. prosince 
1926 ústní odvolací líčení a vynesl dne 22. února 1927 rozsudek jímž 
odvolání vybověl a změnil rozsudek prvého soudu v ten rozum, Že za
mítl žalobu. Do tohoto rozsudku podal nový právní zástupce žalobkyně 
čtrnáctý den po doručení rozsudku odvolacího rozsudku dovolání jež 
nejvyšší soud odmítl jako opožděné, ježto jde o žalobu podle § '1096 
obč. zák., ohledně níž platí předpis § 575 c. ř. s. o osmidenní dovolací 
lhůtě. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkvně na žalovaném ná
hrady škody, tvrdíc, že nevytkl opožděnost odvolání, ačkoliv to bylo 
jasné, že by bylo odvolání odmítnuto, žalobkyně by byla vyhrála spor 
i ve druhé stolici, že však jen tím, že žalovaný k tomu nepoukázal, od
volací soud mohl její žalobu zamítnouti. Pro c e sní s o II d o r v é 
s t o I i c e neuznal žalobní nárok důvodem po právu. O d v o' I a c í 
s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

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

Důvody: 

Správně posoudil odvolací soud tuto věc podle §§ 1295, 1299 obě. 
zák. Jak nejvyšší soud odůvodnil již ve svém rozhodnutí čís. 6753 sb. n. 
s. civ., může se klient domáhati s úspěchem na advokátovi náhrady 
škody z důvodu, že nepodal včas opravný prostředek jen, prokáže-Ii, že 
by se byl opravný prostředek setkal s naprostým výsledkem. Tato zá
sada platí obdobně pro opomenutí námitky opozděnosti odpůrcova 
opravného prostředku. V souzeném případě však se žalobkyně ani ne
pokusila dokázati, že by včasná výtka opozděnosti odvolání odpůrců 
byla způsobila výsledek sporu žalobkyni příznivý. Nedokázala tudíž ža
lobkyně příčinnou souvislost mezi opomenutím námitky opDzděnosti od
volání a škodou, která prý žalobkyni vznikla tíni, že odvolací soud vy
hověl odvolání, ač bylo odpůrcem podáno opozděně. V souzeném pří
padě ostatně důkaz o pravděpodobném výsledku sporu není ani možný; 
neboť v otázce, o niž jde, zda kratší lhůta § 575 prvý odstavec c. ř. s. 
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latí ve sporu, kterýn; se žalo~ce do~~h~ odev.zdání n~jaté vecI podl~ 
~ 1096 obč. zák., kdyz žalovany namlta, ze nem naJemm sm:ouvy, kd~z 
tedy i otázka jsoucnosti nájemní smlouvy lest pro rozsou~em sporu du: 
ležitá, jak tomu bylo ve sporu C III 1230/25, n~b~1 v dobe, k~y odv~lac: 
OdPDVěď v tomto sporu byla podána a o, odv?I~;!1 bylo Jednano, ~ravm 
názor ještě úplně ustále~, nelze ~ ~ezpecnosh f;CI,. ze by odvolacl sou,d 
k námitce žalované odmltJ odvolam Jako.opozdene, an mo~1 tak a mel 
učiniti i bez námitky (§§ 473, 474, druhy o,dst~vec" 49? c; r. s.), kdyby 
byl odvolání pokládal za opozdene. Nespravny pravm nazor v .otazce, 
zda platila pro předchozí spor žalobkyně o o?evzdání pacht<:vanych po
zemků lhůta osmi či čtrnáctid~n~í (sporI!Ý vykl~d.§ 57~ c .. r. s), nelze 
přičíiati žalovanému za zavinem, an se ndll urcltym pravmm nazorem, 
třeba že ustanovení zákona nesprávně vyložil. 

čís. 11232. 

Zadržovací právo podle § 471 obč. zák. 
Zadržovací právo podle § 4 71 ob~. zák .. lze vykonat! ~ za e~eJ<uce 

proti vlastnlku, proti němuž zabaven Jeho narok na vydam zadrzované 
věci. 

Pokud má držitel zadržovanou věc ve své moci, nemuže jeho zadr.žo: 
vací právo býti dotčeno později nabytými pr~vy jiný ,ch oso~, najme 
pozdějšími právy toho, kdo si vymohl zabavem vlastmkova naroku na 
vydáni věci. . ..' '" ,.... 

S hlediska § 471 obč. zák, jest lhostejno, proc drzlte\ vecl uctnll n~ 
ni náklad a zda snad má proti vlastnlku věci anebo proti třetí osobe 
nárok na jeho náhradu. 

Pohledávka pro náklad na věc jest dospělá, byla-li vlastníkem uznána, 
aniž byla stanovena určitá doba její splatnosti. 

Zadržovácí právo podle § 471 obč .. zák. ~ V. ~ápěti, že ,~ržitel 
zadržované věci muže býti odsouzen k jejímu vydam len za vzalemne 
plnění z ruky do ruky. 

Zadržovací právo pro škodu věcí 3'pusob~n?u můž~, s; týka~i .ien 
škody jež byla způsobena samou zadrzenou veCI, nestacI, ze mezI sko
dou rl věcí jest vzdálená, nepřímá souvislosti najmě nestačí, že byla 
škoda způsobena třetími osobami, jež zadržovanou věc do~ravovaly a!le~ 
upravovaly, nebo že se při jinakém nakládání s ni dopustily nedopatřem 
na újmu držitele věci. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, Rv I 1894/30.) 

Antonín E., jenž dodal Egonu E-ovi a Fr~ntišce ,E-ové ~kleníkov~ ~ 
topné zařízení, domáhal se, na nic~ z~placem kupm ceny zalobou,Jez 
byla zamítnuta proh Franhsce E-ove vubec, proh,Egonu E-ovl pro, tento: 
krále. K vydobytí peněžité, pohle~áv~y, z~ Antomn~m, E-~m byla zalo?~1 
povolena exekuce zabav~I!lm a p~lkazanll~ k ~ybram. n,aroku. Antomna 
E-a proti Egonu a Franllsce E-ovym na vracem a vydam topneho a skle-
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níkov,ého zaří,zení. E~o~ a F rantiške ,E'ovi o~mítli vydati tyto věci vý: 
konn,emu o~ganu" procez podal na n~ zal obce zalovu, by byli uznáni po, 
vmnyml, vykonnemu organu okresmho soudu v exekuční věci žalobce 
proti Antonínu E'ovi vydati dlužníku náležející a u žalovaných se na
cházející železné zařízení skleníku a topné zařízení ve skleníku a ve vile 
Františky E-ové. Žalovaný Egon E. namítl proti žalobnímu nároku vzá
jemné pohledávky na náhradu nákladů vynaložených při stavbě ústřed~ 
ního topení a uplatnil v tomto směru zadržovací právo. Pro c es n í 
s o udp r v é s tol i c e uznal žalované Egona a Františku E-ovy po
vinnými vydati výkonnému orgánu dlužníku náležející a u žalovaných se 
nacházej ící železné zařízení skleníku a topné zařízení ve skleníku a ve 
vile Františky E-ové, a to žalovaného Egona E-a pod podmínkou že ža
lobce vykoná vzájemné plnění zaplacením tomuto žalovanému 'z ruky 
do ruky 7.744 Kč nebo poskytne jistotu v této výši, žalovanou pak Fran
tišku E-ovou bez této podmínky. O d vol a c í s o u d nevyhověl ani 
od.~o!ání žalobce ani odvolání žalovaného Egona E-a. O ů vod y: Ža
lU]1cl strana napadá rozsudek z důvodu nesprávného právního posou
zení a navrhuje. by rozsudek prvé stolice byl změněn v ten zpÍJsob, že 
žalovaný Egon E. je povinen sporná zařízení se žalovanou Františkou 
E-ovou vydati výkonnému orgánu bez podmínky, že žalobce vykoná vzá
jemné plnění. zaplacením žalovanému z ruky do ruky 7.744 Kč 80 h nebo 
poskytne jistotu v této vjÍši. Žalovaný Egon E. napadá. rozsudek pokud 
jím bylo uznáno, že jest povinen vydati železnou střešní konstrukci a 
ústřední topení ve vile Františky E-ové se nacházející proti zaplacení 
7.744 Kč 80 h nebo poskytnutí jiné přiměřené jistoty a, pokud nebylo 
uznáno, že žalobce má mu zaplatiti i dalších 11.322 Kč 18 h nákladu na 
toto ústřední topení, po případě jménem náhrady škody za pobořené 
zdivo skleníku montéry Antonína E-a. K o d vol á níž a lob c e: Ža
lobce nesprávně poukazuje k tomu, že není vlastníkem zařízení, o něž 
ve sporu jde, a že se nedomáhá jeho vydání žalobci, nýbrž výkonnému 
orgánu soudnímu za účelem realisace exekuce vydobyté žalobcem proti 
Antonínu E-ovi, a nepéávem tvrdí, že zadržovací právo podle § 471 obč. 
zák. přísluší tomu, kdo jest povinen vydati věc, jen proti vlastníku, jímž 
jest Antonín E. Z ustanovení § 471 obč. zák. není patrno, že by to musil 
býti právě vlastník věci, ohledně níž jest uplatňováno zadržovací právo. 
Právo to jest právem věcným a může býti uplatňováno proti každému, 
jemuž má býti věc vydána. Nerozhodné jest, že v souzeném případě má 
býti vydáno sporné zařízení výkonnému orgánu, neboť má se tak státi 
za účelem realisace exekuce vydobyté žalobcem proti Antonínu F-ovi, 
tedy pro pohledávku a v zájmu žalobce, který exekučním zabavením za
řízení toho nabyl věcného práva, práva zástavního. Avšak nárok Anto
nína E-a proti žalovaným na vydání sporného zařízení přešel zabavením 
a přikázáním na žalobce, tento jest zákonným postupníkem onoho a 
představu je tedy původního oprávněného k vvdání sporného zařízení a 
nemohl nabýti více práva, než měl Antonín E. Proto mÍJže proti němu 
býti uplatňováno i zadržovací právo. Jest tedy jen rozhodné, jaké nároky 
měl v tomto směru Egon E. proti Antonínu E-ovi. Prvým soudem jest 
zjištěno, že Antonín E. uznal již ve sporu se žalovanými ze vzájemných 
pohledávek namítanýcb žalovanými celkem částku 7.744 Kč 80 h, jež se 
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skládá z nákladů na koupi materiálu 458 Kč 10, h, ze zálohy monté;t1m 
2.205 Kč a na dobírku při dopravě kotle ~;991 Kc?O h. Tyto pohl~.~ayky 
jsoU tudíž dospělé a, jak,odvo,lací s?ud ~re ~ prvYI? s01!dem za zJIsten?, 
týkají se materiálu upotrebeneh~ ~n zanz,em sk!emk?~em a ,topnem, za, 
loh vyplacených na mzdy mont;rum, zames!nanym pn staybe tohoto, za
řízení <l zálohy na kotel zaslany doblrkou, jehoz bylo PO~~ltO k topnemu 
zařízení. Není třeba, by pohledávky byly rO!"sudke~ pa JIsto post.aveny, 
uznání jich pro jejich dospělost zcela postacl, uznam to nahra~ule roz
sudek. žalující strana jest toho názoru, že žalovaný takto konal Jen pl,aty 
za Antonína E-a na materiál a na kotel Antonípem E-em za~01;penY,a 
platil montéry E-em zjednané a tím že ?yl zalozen J<;p oblIga~m pomer 
mezi žalovaným Egonem E-em a Antonmem E-em a ze tedy n~rok z to' 
hoto obligačního poměru vzniklý nepožívá zadržovacího prava. podle 
§ 471 obč. zák. Odvolatel však pře,hlíží, ž~ žalo~~ný ~ini1, tyto. naklady 
při zařizování a v zájmu postavem sporneho z,anzem, a ze ~akl~dy ty 
byly účelné a užiteč~é, neboť ,došly výrazu v cene sporneho zan}em. Od
volatel ani netvrdIl, ze Antonm E. vyzval E~ona E-a, by tyt? naklady za 
něho činil a že tedy byl ohledně nich zalozen mezI Al:'tonme~ E-e~ a 
Egonem E-em obligační poměr. Náklady ty byly nutne, nebol bez. mch 
nebylo by lze sporné zařízení provésti. Odvolatel ,v; sporu am l!e-. 
tvrdil, že tyto nákl~dy n~mají již, úhr~du ': ::e.ně vecl. ?dvolate~ da~e 
uvádí že uspokojem zprava zadrzovaclho, Jez Jest ve sve podstate pra
vem ~ástavním, lze dosíci jen soudním exekučním pr?dejem a}e tu~íl; 
mohl žalovaný, an nemínil své zad!žovací právo ~eahso,::atI, t:n vydam 
sporného zařízení výkonnému organu ohlasJlI sve zadrzovac! prav,: a 
domáhati se z výtěžku za zařízení ta při exekučn~ sou~ní draz~e doc!le
ného při rozvrhu výtěžku toho podle § 2~5 ~x. ~. ,N:::~or, te~ Jesl vsak 
v přímém rozporu s ustanovením § 471 obc. zák., Jez p:lznav~ tomu,. kdo 
učinil náklad na věc, již má vydati, právo pro pohledavku t!m vzmklo.;t 
věc zadrželi. Ostatně dochází i tu výrazu obdoba § 262 e,: .. r., podle ne
bož může věc býti zabavena u třetí osoby" j~-li, ochotna y vyd~tI, a to 
v § 347 ex. ř. při zabavení nároku na vydam vecl. ;Nem ,tedy treba, by 
.oprávněný podle § 471 obč. zák. uplatml své zadrzovaC1 pravo cestou 
exekuční. 

K o d vol á.n í ž a lov a n é h o Ego ~ ~ E - a:, Ž~lova~ý, ~vým 
výslechem jako strana v tomto sporu nemuze prokazah ~pravne~ost 
svých pohledávek proti Antonínu E-ovi" ktetý neuzn}1 Z,P!,ot,lpohledavek 
ve shora uvedeném již sporu se žalovanyml castky prevysu11C1 .shora uve
dený obnos 7.744 Kč 80 h, když ve svém předn~u neuve,~1 aD! ~k?lnosh, 
z nichž by se dalo souditi, že tyto pohledavky JSou ;-ovnez dospele ~ 120-
žívají výhrady zadržovacího práva. Jso~ to pohleda,,;,ky. ~a stravovan! a 
ubytování montérÍJ a za dopravu matenalu a ;;;a yzmk!e skody na Z~IVU 
a střeše. Žalovaný nabídl sice o svém tvrzem, .-z:.e m,a tyto pohledavky 
proti Antonínu E-ovi důkaz doklady, pokud ~e tyce, ,:ysl~chem ~tran.' ale 
když soudce ani tyto důkazy neprovedl, nezustalo r,lzem vadne am. ne
úplné, neboť žalo~aný ve svém r,ředl!esu o sktlt~oyych okoln,os!ec~ J~d: 
nak netvrdil ani ze dopravu zanzem a stravovam a ubytovam delm~~ 
při stavbě sporného zařízení zaměstnaných měl nésti Ant.o~ín E; nasyul 
náklad ny'brž teprve J' ako strana slyšen k důkazu to uvadl a predklada 
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o tom doklady, jednak právě z tvrzení žalovaného jako strany jest vyvo
zovati že se jedná ohledně těchto nákladů o poměr smluvní žalovaného 
a Ant~nína E-a a nikoliv o náklad věcný, jaký má na mysli § 471 obč. 
zák. I kdyby je tudíž Antonín E. uznal, nejsou pohledávkami, pro něž 
by příslušelo žalovanému zadržovací právo. Pokud týče se nároku na 
náhradu škody pobořením zdiva, není třeba dokazovati, že nejde o ná
klad na věc učiněný ani o škodu věcí samou způsobenou. I když škoda 
vznikla při zařizování díla, schází zde podmínka bezprostřední souvis
losti škody a zadržované věci, kteráž sama o sobě musí škodu zaviniti, 
by tu byl zadržovací nárok Jestliže ale ručil v tomto případě Antonín E. 
za zavinění osob škodu způsobivších, nelze mluviti o škodě věcí způso
bené a žalovanému vznikl nárok na náhradu proti Antonínu E-ovi a zá
vazek jeho k náhradě škody nemohl přejíti na žalobce a nemůže tedy 
proti němu býti uplatňováno zadržovaCÍ právo. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl ani dovolání žalobce ani dovoláni 
žalovaného Egona E-a. 

Důvody: 

K ž a lob c o v u d o vol á n í, opřenému jen o dovolací důvod 
právní mylnosti (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Názor dovolání, že zadržovací 
právo v souzeném případě nemůže býti vykonáno, protože prý je lze vy
konati jen proti vlastníku a nikoli též proti soudnímu výkonnému orgánu 
v exekuci vedené proti vlastníku zabavením jeho nároku na vydání za
držené věci, nemá opory v doslovu zákona, jenž v té příčině nerozeznává. 
Mimo to přivádí v souzeném případě žalobce k platnosti jen vlastníkúv 
nárok na vydání, jenž mu byl podle §§ 308, 347 ex. ř. přikázán k vy
brání, a proti vlastníkovi, jehož jménem tu žalobce vystupuje, zústalo 
dlužníkovo (žalovaného) zadržovací právo řečenou exekucí jistě nedo
tčeno. Pokud držitel (žalovaný) má zadržovanou věc ve své moci, ne
múže jeho zadržovací právo býti dotčeno později nabytými právy jiných 
osob, a zejména ne pozdějšími právy toho, kdo si, jako žalobce, vymohl 
zabavení (vlastníkova) nároku na vydání věci. Stejně nemá v doslovu 
zákona opory dovolatelův názor, podle něhož zadržovací právo nelze 
vykonati proto, že žalovaný učinil náklad pro věc k žádosti Antonína 
E-a, takže vznikl mezi tímto a žalovaným jen obligační poměr a tudíž 
prý nelze mluviti o užitečném aneb nutném nákladu pro věc. Zákon ne
rozeznává, proč držitel věci učinil na ni náklad a zda snad má proti vlast
níku aneb proti třetí osobě nárok na jeho náhradu. Souběžný tento ná
rok nevylučuje vykonání zadržovacího práva, je-Ii to jen podle § 471 
obč. zák. odůvodněno. Mylný je též dovolatelův názor, že odvolací soud 
nesprávně vykládá pojem dospělosti pohledávky. Není již sporu o tom, 
ž.e Antonín E. pohledávku 7.744 Kč uznal. Nebylo ani tvrzeno, že by 
byla stanovena určitá doba její splatnosti. Stala se tudíž splatnou hned 
(§ 904 obč. zák). Konečně neobstojí ani dovolatelúv názor, že jest za
držovací právo vykonati exekucí. Zákon dává držiteli věci právo zadržeti 
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ji s účinkem, že múže být.i o~souzen. k vy.dán~ věci jen za vzájemné plnění 
z ruky do ruky. Obdobny predpls, Ja~o J~st cl. 3,~5 obc? z,ák., ~em ~ ob
čanském zákoně obsažen. Žalovany UZll tudl~ spravne pra,va jemu 
v § 471 poskytnutého a nesejde na tom, zda by k jeho uspokojem byl vedl 
též postup v dovolání naznačený., ' ", 

K d o vol á níž a lov a ne h o. Pokud jde o zadrzovacl pravo, 
vzniklé prý pro škodu věcí :;působenou, ukazují nižší s~udy pr~v~.n~ 
k doslovu zákona a k rozh. CIS. 1446 ~b. n. s~, podle kteryc?, mU~1 JIl! 
o škodu, jež byla zp,úsobena ,~amou zadrze~~u vecl. Mus!lo by ]lt! ~ ,s~ody 
zpúsobenou na pnklad zVlreiem aneb neJ~~o~ hmotou~ ?hrO~mjICI t~
lesnou neb majetkovou b~~pe,cnost, a n~stacI, ze .m~zl veCl a,?ko,dou. Je 
nějaká vzdálená - nepnma - souvislost. Zejmena nestacI, ze, jak 
v souzeném případě, škoda byla zpúsobena třetími, oso~~~i, k~yž za
držovanou věc dopravovaly aneb upravovaly, nebo ze pn jmakem na
kládání s ní se dopustily nějakého nedopatření na újmu držitele věci. 

čís. 11233. 

členové pravovárečného měšťanstva nemohou se domáhati žalobou 
neplatuosti usnesení valné hromady, pro něž hlasovali. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, Rv I 1957/30.) 

Žalobci členové pravovárečného měšfanstva v N., domáhali se na 
něm bv b~lo uznáno právem, že usnesení valné hromady žalovaného 
měšťanstva ze dne 28. června 1928 o pachtovní smlouvě s pravováreč
ným iněšťanstvem v L. jest neplatné. Při ústním jednání rozšířili žalobci 
žalobu, o což tu však nejde. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby. 

Ne j v y Š š í. s o u d žalobu zamítl a uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

důvodech: 

Pokud jde o původní žalohní žádost, týkající se neplatnosti usnesení 
o oachtovní smlouvě, není sporu o tom, že žalobci na valné hromadě hla
sovali pro přijetí návrhu. Domáhají-li se nyní přes to neplatnosti usne
sení k jehož vzniku takto přispěli vlastní svou vúlí a činností, dOstávají 
se d~ přímého rozporu nejen s vlastním svým právním jednáním, ný~rž 
i s právním řádem samým. Není sice výslovného předpisu, který by cle
nům pravovárečného měšťanstva zakazoval napadati žalobou usnesení 
valné hromady, při jehož vzniku spolupůsobili hlasováním pro návrh. 
Než z ustanovení § 41 zák. o společnostech s ruč. obm. lze určitě se
znati (§ 7 obč. zák) pravou vůli zákonodárcovu, a nasvědčuje. spr~v
nosti zásady tu hájené též ve vědě i v praxi ustálený názor, že am akclO
nář nemůže žalovati o neplatnost usnesení valné hromady, pro něž sám 
hlasoval (čl. 224 obch. zák). Právní řád nemúže prostě takovou nedů
slednost v chování členstva kteréhokoliv právního podnětu k jeho zá-

93' 
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konnému zastupitelstvu a k jeho výkonům schvalovati, nemá-li se oeit" 
nouti v rozporu sám se sebou a se svými ustanoveními o závaznosti pro
jevu vůle, ~okud se st~l způsobilými osobami p~avý.m jejich přivokním 
a má mozny a dovoleny obsah (§§ 861-879 obc. zak.). ŽalobcI am ne
tvrdí, že jejich projevy vůle při hlasování na valné hromadě byly v tomto 
smyslu ztíženy vadností, a nemohli by to ani s ůspěchem tvrditi, při
hlíží-li se ke zjištění nižších soudů o postupu při hlasování na valné 
hromadě. 

čís. 11234. 

Nepříčí se předpisu § 226 c. f. s., opírá-Ii žalobce žalobu o dva si od
porujíci právní důvody, z nichž k jednomu má býti přihliženo jen, kdyby 
druhý podle výsledku sporného řízení nemohl obstáti. Není třeba, by 
soud při řízení sporu zachoval totéž pořadí právních důvodů jako žaloba 
a přihližel k druhému právnímu důvodu teprve, když byl zjistil, že první 
nelze udržeti, a ho byl výslovně vyvrátil. Není závady, by za podmínek 
§ 235 c. ř. s. nebylo se změnou žaloby domáháno zažalovaného nároku 
z dalšich právnich důvodů. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, Rv 12048/30.) 

Žalovaní uzavřeli trhovou smlouvu s manžely B-ovými, jež zastupo
val žalující advokát. žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalova
ných úplaty za prozkoumání trhové smlouvy, tvrdě, že se žalovaní zavá
zali zaplatiti útraty prozkoumání smlouvy přímo jemu, a že si mimo to 
dal z opatrnosti za sporu postoupiti od manželů B-ových nárok na za
placení útrat prozkoumání smlouvy. O b a niž š í s o u d y uznaly 
podle žaloby, v podstatě z důvodu, že si dal žalobce postoupiti od manželů 
B-ových nárok proti žalovaným na zaplacení útrat prozkoumání trhové 
smlouvy. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž tu 
jde, v 

důvodech: 

Názor, že žaloba měla býti zamítnuta, protože nedovoleně hromadí 
dva různé, navzájem se vylučující žalobní důvody, mandát a postup, 
takže prý nevyhovuje předpisu § 226 c. ř. s. o určitosti žalobního ná
vrhu, neobstojí. Právě tak, jako se nepříčí předpisu § 506 c. ř. s. o urči
tosti dovolacího návrhu - též dovolateli zvolený - postup, že dovo
late! navrhuje zrušení nebo změnu odvolacího rozsudku, nepříčí se ani 
obdobnému předpisu § 226 c. ř. s., opírá-li žalobce žalobu o dva si od
porující právní důvody, z nichž k jednomu má býti přihlíženo jen, kdyby 
druhý podle výsledků řízení - předem vždy neurčitých - nemohl ob
státi. Není proto ani v souzeném sporu překážky, by žalobce netvrdil 
jednak, že zažalovaný nárok mu vznikl přímo proti žalovaným tím, že se 
osobně zavázali zaplatiti mu útraty za prozkoumání smlouvy (mandát), 
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a pro případ, že by se mu důkaz o tom nepovedl, že nárok vznikl proti 
žalovaným přímo manželům B-ovým, těmito byl však na něho přenesen 
postupem. Při tom není ani třeba, by soud při řízení sporu zachoval to
též pořadí právních důvodů jako žaloba a přihlížel ke druhému právnímu 
důvodu teprve - jak míní dovolání - když byl zjistil, že první nelze 
udržeti, a jej byl výslovně vyvrátil, nýbrž soud může, postačují-li mu vý
sledky řízení, by žalobě z kteréhokoliv z obou důvodů vyhověl, druhý 
žalobní důvod úplně pominouti. Může-li se žaloba opírati hned původně 
o několik žalobních důvodů, není ani překážky, by nebyla v témž smyslu 
pozměněna, pokud to dovolUje ustanovení § 235 c. ř. s. teprve za řízení. 
Pokud lze v takovém návrhu Spatřovati dovolenou změnu žaloby, jest 
závislé na okolnostech případu, nelze však o tom rozhodovati v dovola
cím řízení, ana žalovaná strana proti tomu nic nenamítala, pokud se týče 
nižší soudy změnu připustily. 

čís. 11235. 

Při exekučních titulech podle § 1 čís. 8 ex. ř. jest vždy zapotřebí 
soudního potvrzení, že nález trestního soudu tvoříci ex.ekuční titul ne
podléhá již opravnému prostředku. Výjimka se nepřipoušti ani, jde-Ii 
o usnesení trestního soudu odvolaciho. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, RII 287/31.) 

N a základě usnesení trestního soudu povolil s o udp r v é s t o
I i c e exekuci. Rek Uf S TI í s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: 
Jde o titul ve smyslu § 1 čís. 8 ex. ř. Takové exekuční tituly, vydané 
trestním soudem, jsou vykonatelné jen, jsou-li opatřeny doložkou vyko
natelnosti (§ 54 druhý odstavec, ex. ř.). V souzeněm případě však vy
máhající věřitel neopatřil připojený exekuční titul doložkou vykonatel
nosti, ač povinnost zákonem vymáhajícímu věřiteli uložena. Exekuce 
byla neprávem povolena. 

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

Důvody: 

Pokud jde o výklad § 54 ex. ř., ustálila se judikatura Nejvyššího 
soudu, když byl upustil od názoru vysloveného v rozhodnutí čís. 1060 
sb. n. s., jehož se stěžovatel dovolává, na tom, že při exekučních titulech 
podle § I čís. 8 ex. ř., jest vždy zapotřebí soudního potvrzení, že nálezy 
trestních soudů, tvořící exekuční titul, nepodléhají již opravným pro
středkům a jsou VYkonatelné, ježto ustanovení § 54 ex. ř. jest jasné 
a výjimky nepřipouští, a to ani pro případ, že jde o usnesení odvolacíha 
soudu trestního (rozh. nejv. s. R II 110/31, R I 615/30, R II, 114/28 
ve sbírce neuveřejněná). Ježto v souzeném případě předložená usnesení 
trestních soudů nejsou opatř-ena touto doložkou, neměla podle nich býti 
povolena prvým soudem navrhovaná exekuce a nepochybil proto re
kursní soud, když exekuční návrh zamítl. 
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čís. 11236. 

Přihlášku k dědictví nelze ani odvolati aniž bezvýhradnou změniti 
a vyhraditi si právní dobrodiní soupisu, jen, byla-Ii přihláška soudem 
již přijata. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, RII 324/31.) 

K pozůstalosti po Josefu S-ovi přihlásily se dne 30. dubna 1931 bez 
dobrodiní inventáře Františka a Aloisie L-ovy. Pozůstalostní soud udělil 
usnesením ze dne 6. května 1931 dědičkám lhůtu k projednání pozů
stalosti. Podáním ze dne 25. června 1931 odvolaly dědičky bezvýhradné 
dědické přihlášky a přihlásily se k pozůstalosti za dědičky s výhradou 
inventáře. P o z ů s tal o st ní s o u d usnesením ze dne 27. června 
1931 odmítl odvolání bezpodmínečné přihlášky a dodatečnou přihlášku 
ze závěti s výhradou dobrodiní inventáře a přijal na soud bezpodmí
nečné dědické přihlášky ze dne 30. dubna 1931. Rek u r sní s o u d 
napadené usnesení potvrdil v podstatě z toho důvodu, že z ustanovení 
§ 806 obč. zák. jde nepochybně na jevo, že jest nepřípustné změniti 
bezpodmínečnou dědickou přihlášku v podmínečnou a že v zákoně není 
uvedeno, že tato změna jest nepřípustná jen v případě soudního přijetí 
původní přihlášky. 

Ne j vy Š š í s o u d změnil napadené usnesení rekursního soudu, 
jakož i usnesení soudu prvé stolice ze dne 27. června 1931 v ten rozum, 
že se bere odvolání dědických přihlášek Františky a Aloisie S-ových 
k pozůstalosti po Josefu S-ovi ze závěti bez dobrodiní inventáře ze dne 
30. dubna 1931 na soudní vědomí a že se přijímají na soud jich dědické 
přihlášky k této pozůstalosti ze závěti s výhradou dobrodiní inventáře 
podáním ze dne 25. června 1931. 

Důvody: 

Pokud napadají stěžovatelky usnesení rekursního soudu s hlediska 
§ 16 nesp. říz. pro zřejmý rozpor se zákonem, nelze jich dovolací stíž
nosti upříti oprávnění. Předpis § 806 obč. zák. sice stanoví, že dědic 
nemůže již svou soudní dědickou přihlášku ani odvolati ani bezvýhrad
nou změniti a vyhraditi si právní dobrodiní soupisu, ale zásada tato platí 
jen, byla-li přihláška na soud přijata (Krainz-Ehrenzweig ll. str. 462, 
Mayr-Harting, Erbrecht str. 251, Ol. U. n. ř. 6287, zejména pak sb. n. s. 
čís. 10.322, věstn. čís. 945), neboť dědická přihláška nezakládá o sobě 
ani ručení ani nabytí (Krainz-Ehrenzweig ll. str. 329). Nelze proto 
použíti předpisu § 862 obč. zák. o vázanosti na smluvní návrhy. Jest 
správné, že v případě, o nějž jde, dědická přihláška Františky a Aloisie 
S~ových k pozůstalosti po Josefu S-ovi ze dne 30. dubna 1931 ze závěti 
bezvýhradně jest, byvši podána u příslušného pozůstalostního soudu 
a vyhovujíc i jinak předpisům §§ 121, 122 a 123 nesp. říz. přihláškou 
řádnou k úřadu, který jest oprávněn a povolán rozhodovati o tom, zda 
jest způsobilá, by byla vzata za podklad projednávání pozůstalosti. 
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Toto rozhodnutí však pozůstalostní soud ~snes.en.ím ~e dne 6. k~ětna 
1931, jímž udělil dědičkám jen lh~tu ku projednam p~zu~talosŤl, ne~clllll, 
a nestalo se tak ani do dne 25. cervna 1931, kdy dedlcky Franhska a 
Aloisie S-ovy svým podáním odvolaly bezvýhradné, soude~ <1.0sud n~
přijaté dědické přihlášky a přihlásily se k pozůstalosh za dedlcky s vy
bradou inventáře, což ostatně v'yplýv~ i z us~esení. ze dne. 27. č~rv!.1a 
1931, kde pozustalostní soud vyslovne pro~la;>uJ~? ze bezv~hradna pn
hláška dědická nebyla dosud soudem formalne pnjata .• Zaulalo-I~ napa
dené usnesení právní názor, že z ustanovení § 806 obc. zák. »jde ne
pochybně na jevo,. ž~ jest nepřípustné ~mět.titi bezpodmínečnou dědl~ko~ 
přihlášku v podmlllenou«, upadlo ~o zJevneho rozpor~ se ~ak?net;tJ jenz 
na zmíněném místě výslovne mluvl o »S o u dnI dedlcke pnhlasce« a 
napadené usnesení se právě ~. tímto užším. pojmem po .úk?!lu n,:vjTPo; 
řádalo. Pro názor, že se nepnpustnost zmeny soudm pnhlasky dedlcke 
bezvýhradné na přihlášku s výhradou právního dob~odiní inven!áře .vzta
huje jen na dědické přihlášky již. s. o ude m při J a, té, mluvl 1 uvahy 
hospodářské, neboť by nebylo s~usne, by byl~ odebran~ dedlcl paby!. 
šímu správnou vědomost o p!avem stavu .p0~~st~~~S~1 'pre~ .S?Udt;lm . ~n
jetím dědické přihlášky, moznost opravllt dnveJsl Jej t!ZlC; 'pnhla?~u 
bezvýhradnou na přihlášku s výhradou právního dobrodtnl tnventare. 

čís, 11237. 

Lze vésti exekuci i na nájemné dosud nesplatné, jen když jest mezi 
povinným a poddlužníkem nájemní poměr. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, R II 366/31.) 

Vymáh~jící věřitel navrhl k vydobytí peněžité poh!edávky exeku~i 
zabavením a přikázáním k vybrání p.o~le~ávky povtnne~o za P?ddlu~
níky na polovici nájemného z bytu meslcmch aSI 140 Kc splatneho me
síčně předem, počínajíc dne,m 1. září 1931 ~ !' o.u d p r v, é s t o II ~ e 
exekuci povolil, rek u r s n .1. s 0;t d .ex.ekucm navrh zamltl ~o~ud ~~~. 
o exekuci na pohledavku naJemneho, jez vzmkne teprve po meS1Cl za~l 
1931. O ů vod y: Z doslovu exekučního návrhu jest palrno,že vy~a
hající věřitel navrhl uhražovací exekuci nejen na pohledávku nájemnellO 
splatnou již v. n;ěsíci .září 1931/ .iSjíŽ spl~tnost.~ t1!díŽ. i isoucn~st '! době 
podání exekucmho navrhu nem J1Z sporna, an Jl pnznava 1 pov!nny v re
kursu, nýbrž i na pohledávku nájemného, kter~ teprve budoucne vzntk~e: 
Protože pohledávky, jež teprye vbud?ucnostl vZ~lkno,:, nemohou bylt 
postiženy uhražovací exekUCI, pochybIl soud prve stohce, POV?:IV t.ta-
padeným usnesením uhražovaCÍ exekuci v celé;n roz~ahu, tud~~. neJe!! 
na pohledávku nájemného v zá!'í 1931 již ~zntklou, Jak bylo. !?:~lpustn~, 
nýbrž i na pohledávku nájemneho, ktera ma teprve v pozdeJslch me-, 
sicích vzniknouti. 

N e j v y Š š í s o u d obuovil usnesení prvého soudu. 
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Důvody: 

D,ovolací r.ek~:~ napadá rekursní rozhodnutí důvodně jako právně 
mylne. Ja~pe!~)'ssI s,?ud naposled v rozhodnutí čís. 10.587 sb. n. s. vy
~Iovlla obslr~el' yyl_ozII, lze na_pet;těžité pohledávky vésti exekuci i tehdy, 
Jso,:-I:. podmu:ene,. ~asem ~ol?zwe, sporné nebo závislé na vzájemném 
pinem, za~avltelt;te JSo~ ze}mena 1 pohledávky, jež mají vzniknouti nebo 
m,ohou vzn!konout~ z pravmho, po:něru zalo~eného již platně co do práv
m<;.h pydme!u, t. J. co <jo, opr~vnenosÍl a zavaznosti, jakož i co do svého 
p:avn~ho d.uvodu, a~e J~z dosud nevznikly, protože nebyl ještě uskuteč
nen ne~t~ry, skutkovy predpo,kl~d, na němž jest jejich vznik podle zá,. 
k?na z~vlsly .. O takcwy po.me~ Jde i v souzeném případě. Podle exekuč
mh,? n!lvrhu Je~t meZI pOylllnym a poddlužníky založen nájemní poměr, 
z ne~oz povllln~mu vz?~ka pohledávka na placení nájemného. Pro částky, 
~t~r: dosud .neJsou Jeste . sl2l~tny, .nevznikly vymáhající straně ovšem 
Leste .1:,ohle?avky, nepodm.llle~e. JejIch vznik jest ještě závislý na tom 
ze naJemm p,omer potrva dele, (§§111,4-:-1! 16 obč. zák.). Ale podl~ 
toho, C? vyloze~o v rozhodnutI. svrchu· recenem, není závady, by i tato 
bud?u.CI pohledavk~ nemohl,a by ti zabavena. Věc se má obdobně, jako 
kdyz .Jde o zabavem budouclch platů podle § 299 ex. ř. aneb nároků na 
kupm c:?u, byla-li již ujednána kupní smlouva a pro datel dosud neplnil 
(~ozh. CIS. ?I 97 ~b. n. s .. a.§ 1094 obč. zák.). Obdobně lze zabaviti 
narok na naJemne,. byla-~I ujednána nájemní smlouva, třebaže pronají
~~tel <josu~ ~ep~n.II, to Jest pro tu kterou dobu ještě neposkytl koupené 
UZlvam naJate vecl. 

čís. 11238. 

• Ot~zka, zda jest pokládati místnost za obytnou čili nic jest otázkou 
pravll1, nikoliv skutkovým zjištěním. " 

Ochra~a !láj~mců (zá,kon ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n.). 
O~y.tnymI .mlstnostm! ve .s?tyslu § 31 čís. 4 zák. jsou jen místnosti 

k ~b~vam nejen tak zpusobt1e, takže mohou býti v každé roční době 
obyvany bez nebezpečí pro zdraví obyvatelů, nýbrž i k obývání určené. 

P?k,:<! to~." ,tak není u I?ístnosti (předsíně), jež byla předurčena 
a take dnve UZlvana za prodeJUi krám. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1931, Rv II 638/31.) 

Ž.aloéc~ dal žalov,an~I?u s?udní výpově,?' z bytu v domě (na Moravě), 
podle~aJ1Clm oc~~ane naJemcu. Ve sporu slo jen o tom zda jest splněna 
podI?lllka ~ ~I CiS. 4 zá,k.o o~hr. náj. čís. 44/1928, totiž, zda pronajatý 
byt Jest o ctyrec~ obytnych, m~stnostech, čili nic. Ohledně tří místností 
nebylo v tom s:neru sporu, slo Jen o to, zda i 1. zv. předsíň jesfpokládati 
~a obyt?ou ,~11!stnos1. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e ne ova
zoval predslll za obytnou místnost a v důsledku tobo výpověď lruŠil. 
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O d vol a c í S o u d pokládal předsíň za obytnou místnost a proto 
ponechal výpověď v platnosti. 

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

Důvody: 

Otázka, zda jest pokládati určitou místnost za obytnou, je otázkou 
právní, nikoliv skutkovým zjištěním, jak míní dovolatelův odpůrce. V té 
příčině podle § 31 čís. 4 zák. o ochraně nájemníků čís. 44/1928 sb. z. 
a n. má zákon - jako již dřívější zákony čís. 85/1924 a čís. 48/1925 
v § 31 čís. 5 - na mysli místnosti k obývání nejen tak způsobilé, že 
,mohou býti v každé roční době, tedy i v zimě obývány bez nebezpečí 
pro zdraví obyvatelů, nýbrž i k obývání určené. Nižší soudy zjišťují, že 
místnost (»předsíň«) byla určena a také dříve užívána za prodejní krám, 
a tomu nasvědčuje celé její zařízení a úprava a i nedostatek komína. Po· 
dle § 90 stavebn. řádu moravského (zákon ze dne 16. června 1894, čís. 
64 z. zák.) jest ovšem jen pravidelně komíny založiti tak, by se každá 
obytná místnost dala vytápěti. Nebylo-li v.šak na komín při stavbě vůbec 
pamatováno, tu v souvislosti s tím, že místnost jest opatřena jednodu
.chými dveřmi vedoucími přímo na ulici a výkladním oknem, jest patrno, 
že svým uzpůsobením, dokud nebyly provedeny příslušné změny, k obyt
ným účelům není určena a k nim se ani nehodí. 

čis. 11239. 

Ani za platnosti zákona ze dne 21. února 1929, čis. 26 sb. z. a n. ne
muže 'Úřadovna I (A) Všeobecnébo pensijního ústavu v Praze v I a s t -
ním j mé n e m žalovati ani býti žalována. Byl-Ii spor veden jen proti 
úřadovně I (A) Všeobecného pensijního ústavu v Praze, nebyl Vše
obecný pensi jni ústav v Praze jako takový ve sporu vůbec zastoupen. 
Pokud tn nejde jen o nesprávné označení, jež by mohlo býti opraveno 
z úřadu. 

Zemská úřadovna Všeobecného pensijního ústavu v Praze není 
oprávněna podepsati za Všeobecný pensijní ústav procesní plnou moc; 
neplati tu ustanovení § 1010 obě. zák. 

Návrh, by za stranu nebyla pokládána Zemská úřadovna I (A) Vše
obecného pensijniho ústavu v Praze, proti niž veden spor, nýbrž Vše
obecný pensi jn! ústav v Praze, zastoupený Úřadovnou I (A) v Praze, 
jest návrhem na změnu žaloby (změnu podmětu žalovaného), jež v do
volacím řizení neni přípustná. 

(Rozh. ze dne 7. pmsince 1931, Rv I 1318/31.) 

Žalobce domáhal se na Zemské úřadovně I (A) Všeobecného pen
sijního ústavu v Praze uznání přednostního zástavního práva k celé řadě 
svršků. 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 co do některých svrškú podle žaloby. 
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Ne j vy Š š í S o U d k dovolání Zemské úřadovny I (A) Všeobec, 
ného pensijního ústavu v Praze zrušil rozsudky nižších soudů jakož i celé 
řízení před těmito soudy a žalobu odmítl. 

Dit vod y: 

Napadený rozsudek, ač žalobce neučinil žádného k tomu směřujícího 
návrhu, odlišně od rozsudku prvého soudu byl vydán odvolacím soudem 
proti» Všeobecnému pensijnímu ústavu v Praze, zastoupenému Úřadov
nou I (A) v Praze«, ač celý spor byl veden jen proti Úi'adovně I (A) 
tohoto Ústavu, jež jest jen jeho orgánem, takže Všeobecný pensijní ústav 
·v Praze jako takový ve sporu vůbec nebyl zastoupen, nejednal a ani jed
nati nemohl. Postupem odvolacího soudu bylo porušeno ustanovení § 7 
t. ř. s., ježto měla býti vyslovena usnesením zmatečnost celého řízení. 
Nejvyšší soud již ve svém rozhodnutí čís. 7334 sb. n. S., přihlížeje ovšem 
k §§ 40 a 52 tehdy platného zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb.z. 
a n. a vycházeje z názoru, že otázku procesní způsobilosti Zemské úřa
dovny Všeobecného ústavu penSijního v Praze lze posouditi jen podle 
zákona o pensijním pojištění, prohlásil za vadné, že žalobce žaloval vý
konný orgán právnické osoby, nikoliv ji, totiž Všeobecný pensijní ústav. 
Úřadovně jest sice přiznána způsobilost zastupovati i na soudě i jinak 
právně jednati, arci vždy jen jako orgánu Všeobecného pensijního 
ústavu, ale nemůže hýti žalována vlastním jménem ze závazků, jichž 
splnění se může žalobce domáhati jen na pensijním ústavu jako vlastním 
dlužníku, byť i šlo o závazek sjednaný Úřadovnou jakožto jeho orgá
nem. Mohl tudíž i v souzeném sporu býti žalován jen Všeobecný pen
sijní ústava v tom případě mohla úřadovna I (A) Všeobecného pensij
ního ústavu býti činna ve sporu, ale pouze jen jako zástupkyně Všeobec
ného pensijního ústavu v Praze. Na tomto stavu věci nebylo nic změ
něno ani zákonem o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve 
vyšších službách ze dne 2 L února 1929, čís. 26 sb. z. a n., poněvadž 
ustanovení § 40 zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n. a § 52 
zákona ze dne 16. prosince 1906, čís. I ř. zák. z roku 1907 byla ve své 
podstatě do zákona tohoto převzata, při čemž byla v § 74 aktivní a pa
sivní procesní způsobilost Všeobecného pensijního ústavu v Praze vý
slovně zdůrazněna. Podle ustanovení prvního odstavce § 84 tohoto zá
kona obstarávaji Zemské úřadovny záležitosti jim svěřené tímto záko
.nem aneb stanovami Všeobecného pensijního ústavu aneb zvláštním 
usnesením představenstva nebo výboru Všeobecného pensijního ústavu 
výslovně »jako úřadovny Všeobecného pensijního ústavu jeho jménem 
a podle jeho instrukcí«, a nelze ani z tohoto zákonného ustanovení ani 
z ustanovení § 84 ods!. (6) písm. d), podle něhož úřadovnám přísluší 
předpisovati, vybírati a vymáhati pojistné, po právu dovozovati, že úřa
,dovnám přísluší samostatná aktivní a pasivní legitimace procesní. V sou
zeném případě je plná moc právního zástupcé žalované Dr. Františka S-a, 
,ze dne 2. září 1929, vydána a podepsána jen Ú řad o v n o u Všeobec
ného pensijního ústavu v Praze a jejímiolxávněnými zástupci Dr. Z-em 
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H emPotvrzení ministerstva sociální péče ze dne 3. prosince 1930 

t ?~~ pi~é 'moci přičleně~~ do~~1:d~~yO~~~~ě§í8~ř~~~~dr6?~'í!~ dl 

jeh§O 8~a~:~!~j~g~. z7k~:a ,~z~~~tupování této ú~a?ovn~ jak vnitřpnímu t~~ 
.a vo,. u emá však ke Všeobecnému penSl]mmU USt~Vll v <' raze ~a 
1 ~ne]Sl!,: ď ~ tahu Není tudíž tato plná moc vydana Vseobecny.m 
mem~ ~a ti~t~v:;; v p'raze a ani v podání žalované úř~dovny I (!') ze 
penSl]mm '. O" < Ob la soudu předložena jen puvodm plna moc 
dne 4. pr?smce 1~3 'l~'S'1929 doplněná již zmíněnou doložkou mini-
~~~~)~~el~~~fál~í ;~e 'z~a~~e 3. pro.si~ce .1930, nelze spatřova~~ s:~~-
le~~ r~~~~íp~do;~ ~:~e~~t~i:~~,]n1:j~:{~r:ez~Z~á~~~z~:~i t,:všeo~~i 
~ým pensijním ústavem« jako takovym a »uradovnaml«,. kte~e tou. lada 
orgány. Ani !ímbto VYvjádř6encímr' asnivdyt°le~y.ě~O~tI~~o~d~O~ít?~I t~, ZleVjest 

dkhzena zpuso em § ..' '. < . d 
Žalovanou stranou vlastně" Všeobecný pensij?í ustav v Praz;;, cl zeJlk~ 
. s rávné označení které by mohlo byl1 opraveno z ura u. < 
~~'~áon ~šrobecného pensij~ího ústavu není Ze,?ská úřadovna or;rrr8~~ 
p~:te~~tti ~~~~~~v ::;~d~~~h~n~~z:~~~ ~i~~~~~td~~'tt~t:j~~Š~?~\SOU9U 
? c. 3659 sb n s nedopadá poněvadž ve sporu tímto rozho~nu 1m ~e
~ls'ému došl~ ke dodatečném~ schválení jednání úřadovny Vseob~cn~m 
,sen ... ústavem a tudíž k odklizení závady. způsob~m oznacepy~, 
pe~s~nllf s Návrh učiněný odpůrcem v dovolacl odpovedl, by za zal,,
'~~~ou C~tr~n~ byl p~kládán Všeobecný pensijní ústav < v Praz~, ~fst?U
, n' Úřadovnou A je v pravdě změnoll žaloby. (zmenou po me '! za
'loevlného) která v d~volacím řízení není přípustna (§§ 48J,<~!3 J' LIS.); 
Jest' tu tddíž zmatečnost podle § 7 c. ř. s. a bylo z po ne II ovo ap.! 
uznati, jak uvedeno. 

čís. 11240. 

dO" O< b 10 vyhověno Proti souhlasným usnesením nižších sou u, J1l1!1Z ne y . <, tný 
návrhu na odmítnuti soudců ve sporu, jest dovolacl rekurs neprlpus , 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1931, R I 969/31.) 

S o udp r v é s t o I i c e nevyhověl návrhu . žalovaného, by b;:\ ~d; 
mítnut předseda senátu procesního soudu prve stohce. Rek.lI d 
s o u d napadené usnesení potvrdil. Dovolací rekurs rek u r snl s o u 
odmítl. ' . d nevyhove<1 rekursu do odmítacího usnesem re-Nejvyšší sou 
kursního soudu. 

Oi'IVOl:ly: 

Ř' ' dmítnutí soudců v občanských věcech právních jest upra
lzem o o <, ' .. vo t' oru ale pokud 

§§ 19 Z< 25]' n Toto nzem nem sIce soucas 1 sp , , . veno va ... 
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jde. o otá.::~u pří pu~tnosti dovolacího rekursu proti souhl' h 
nul!m mzslch soudu, JImiž nebylo vyhověno odmítnut' . afny~n roz ~d
teli, Že v souzeném případě dal podnět k projevu ·;i Jes . rr::l! na zr,e
nutí soudce a k jednání o něm zahájený ci '1' z ovanyc. o odmlt
ježt~ § 24 j. n. pro tento případ nemá ustan~v~~ísPor o ne~alou so~těž, a 
plal! tu ustanovení civilního soudního r·a·d ek° oprahvnem prostredku, • ) . .•. u o r ursec (§ 5 I 4 . I 
Co r. s. a Jest I pnpustnost tohoto dovola 'h k a nas . §.?J.8.cřs. Doslov předpisu § 528 cřs. jestC~š~o~~ u~su r:os1!zovat! podl~ 
pncme, zda bylo před rozhodnutím .' ., cny, necme rozd!lu v te 
D~s~uiHi souhlasná usnesení nižšíc61~~~~fra;~~ho~~ ~!ranaml c~!I ,:i~, 
dam nebo ne, a týkají-li se okolností . ž '" u ~ o ~pornem za
.u~~esení" jímž byl dovolací rekurs od~ítn~fJ~:31~ O§ff~~~sm; N~pkadené 
pnpustny, vyhovuje tedy stavu věci a zákonu. crs. Ja o ne-

čís. 11241. 

Ručení ~ráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). 

opal~:n; ~~~r~~ :~:::::~ ~~!:-Ii da přejezdu, kde toho bylo třeba, 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1931, Rv I 1540/30.) 
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dráze zcela všeobecně zabezpečení zábran na přejezdech, jichž jest hojně 
jloužíváno. Jest na bíle dni, že v této příčině předpis blíže nerozeznává 
a že jest ho vztahovati na zábrany u přejezdů, jichž jest hojně používáno 
i jen v určitou roční dobu. podle hořejších zjištění jest přejezdu, o nějž 
jde, v turistické sezoně hojně používáno, a třeba proto za to míti, že již 
z tohoto důvodu měly býti zábrany opatřeny mříží. Dále však nelze po
chybovati o tom, že by úmyslu, z něhož ministeriální předpis zřejmě vv
cházel, by totiž bylo opatření v něm zmíněné učiněno všude, kde to 
místní poměry k zajištění bezpečnosti obecenstva vyžadují, nevyhovo-
val výklad, že se předpis ten týká jen přejezdů, jež obecenstvo hojně 
překračuje. To bude ovšem případ nejčastější, ale že není jediný, doka· 
zují právě skutečnosti, jež byly zjištěny. Okresní silnice má tu značný 
.spád a zimní doby, napadne-li sníh, jest pro sáňkování jako stvořená. 
Že jest okresní silnice určena veřejné dopravě, nikoliv sáňkování, jest 
.sice správné a rovněž, že by se nebylo nic stalo, kdyby byl žalobce 
na silnici nejezdil; neméně však jest známé, že se na veřejných silnicích, 
.pokud se k onomu sportu hodí,pi'es to všeobecně sáňkuje. Bylo zjištěno, 
.že i v dřívějších létech v zimě na okresní silnici děti ve značném počtu 
nad kritickým přejezdem na sáňkách jezdily a dráze to l1ylo známo. Mu
sila dále postříci, že ph povaze příkrého terénu a při nerozvážnosti 
malých sáňkařů snadno mohou sáňky s dětmi sjeti na trať právě, když 
na ní pojede vlak, poněvadž zábrany, třebas spuštěné, podjetí nijak 
nepřekážely. Proto také hlídač děti, jak zjištěno, napomínal, ale viděl, 
že jeho napomínání nedbaly a po jeho odchodu dále jezdily. Nejenom 
tudíž hojná frekvence v turistické sezoně, nýbrž i sáňl,ování dětí v zimní 
.době vytvořily poměry u přejezdu tak, že dráha nemohla o nutnosti 
ochranných mříží k zábranám míti pochybnost. Nehledíc však k cit. mi
nisterskému předpisu, jest vůbec uznávanou zásadou, že doprava na 
železnici vyhovuje zákonu, jest dopravou normální jen, když nejen že 
dráha učinila všechna zákonnými předpisy výslovně nařízená opatření, 
nýbrž když kromě toho zařídila vše, čeho jest třeba k bezpečnosti ohe
censtva, pokud to zkušenosti a stav technických věd připouští a pokud 
to na dráze může býti rozumně žádáno. Aby opatřila zábrany u všech 
přejezdů mříží, nelze na ní žádati, ale by je dala k přejezdům, u nichž 
jest to z bezpečnostních důvodí! nutné, jest požadavek jistě odůvodněný. 
Soud proto dospěl k závěru, že bylo povinností dráhy, by opatřila kri
tické zábrany ochrannou mříží a, poněvadž provozovala na přejezdu, 
o něž jde, dopravu bez takto náležitě opatřených zábran, jde o úchylku 
od normální dopravy, jež se stala mimo osohu poškozeného a byla o sobě 
způScibilápřivoditi poškození na těle anebo usmrcení. člověka, a že tu 
tedy jest příhoda v dopravě. O d vol a c í s o l1 d napadený rozsudek 
potvrdil. D ů vod y: To, že vlak na silničním přejezdu přejel dítě, jež 
.se po svahu silnice dostalo na sáňkách na přejezd ve chvíli, kdy vlak 
právě tudy projížděl, lze pokládati za příhodu v dopravě po rozumu 
§ I zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák., poněvadž se vlak po
hyboval po kolejích v době, kdy se mtzi kolejemi ocitnul žalobce se 
sáňkami, tedy ve chvíli, kdy se na kolejích octla provozní překážka, na 
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níž jest při jízdě bráti zřetel, což znamená úchylku od normálního pro
vozu a nepravidelnost. Dalším důvodem, že šlo o příhodu v dopravě, 
jest, že se nedostávalo zařízení nezbytného k bezpečnému a tedy nor
málnímu provozu a v tom právě spočívala další úchylka od normálního 
bezpečného provozu, že přejezd silnice nebyl spolehlivě ochráněn a 
uzavřen. Přejezd byl uzavřen zábranami, jež, byvše spuštěny, mají 
spodní hranu jeden metr nad povrchem silnice. Poněvadž silnice má 
klesání ke trati asi 8 až 9 %, mohl žalobce po sněhu snadno se sáňkami 
po svahu podjeti pod zábranami. Odvolateli jest přisvědčiti, že již spu
štění zábran znamená, že vstup na železniční těleso (na trať) jest za
kázán. Pokud se týče nedospělých osob, jež přes zákaz vstoupily na 
trať, měly by význam předpisy §§ 1308 a 1309 obl'. zák., ale sama že
lezniční správa pohlíží na takové případy jinak, vydavši ministeriální 
výnos ze dne 5. května 1908, čís. 54.446, podle něhož závory přejezdů, 
jež zvláště dětmi jsou hojně používány, mají opatřeny býti mříží. Na
padený rozsudek zjišťuje a odvolatelem není napadeno, že v dřívějších 
létech vždy v zimě na okresní silnici nad přejezdem děti ve značném 
počtu jezdily na sáňkách, a že okolnost ta byla dráze známa. Opomenutí, 
opatřiti mříže k zábran·ám, jest porušením citovaného předpisu. Dráha 
nezařídila za účelem normální dopravy vše k bezpečnosti obecenstva, 
pokud to zkušenost a stav technickÝch věd připouští, a pokud to na 
dráze může býti rozumně požadováno, jakž jest i v intencích min. vý
nosu ze dne 5. května 1908; I)elze přes to přejíti námitkou, že tento 
ministerský výnos nemá takové platnosti jako zákon. Procesní soud do
vodil účelnost mříží u zábran, kde žalobce úraz utrpěl, a odvolací soud 
s názorem tím souhlasí. 

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

Důvody: 

Dovolání, opřené o dovolací dtlvod čís. 4 § 503 c. ř. s., není opod
statněné. Dráha nahlíží na věc tak, že, zří di vši na přejezdu zábrany, 
vyhověla bezpečnostním opatřením, jež nařídil dohlédací úřad, a že, 
any byly zábrany v době úrazu spuštěny a železniční zřízenec Sch. před 
nehodou sáňkující děti vícekráte napomínal, že sama a její zřízenci vy
konali v.še, čeho bylo .třeba podle dopravních předpisú a že nebylo nic 
opomenuto nebo překročeno a nestalo se v dopravě nic neobyčejného 
od pravidelného provozu se odchylujícího. I když jest přiznati, že vlast
ním účelem zábran jest podle nařízení min. obchodu čís. 25.440 z roku 
1872 upozorniti pěší i povozy na blížící se vlak, pročež mají býti, jsouce 
skloněny, znamením; že po dobu závěry jest přechod přes dráhu za
povězen, nelze přehlížeti, že intencí minister. výnosu ze dne 5. května 
1908, čís. 54.446, jenž nařizuje, že závěry přejezdú, jež zvláště dětmi 
hojně jsou používány, mají býti opatřeny mříží, bylo, by tam, kde to 
místní poměry k zajištění bezpečnosti obecenstva vyžadují, toto opatření 
učiněno. Nižší soudy přesvědčivým zpúsobem odúvodnily, proč 
vzhledem ke zjištěným okolnostem a k dalš-ímu zabezpečení dopravy 
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bylo v souzeném případě účelné a nutné, by zábrany na kritické:n pře
jezdu býly opatřeny mřížemi, takže sta~íy ~oyolateley v l?my sm~ru na 
·důvody jejich rozsudkú poukázat!. Ve zlIstene. skute~~oslt, ze z:,brany 
v souzeném případě nebyly opatreny ochran~yml mnze:nl ,a dra.h~ na 
kritickém přejezdu provozovala dopravu bez zabr~n op~trey,:ych mnz~ml, 
jest úchylka od normální dopravy, která byla Zpusoblla ~nvodl~l posko
zení nebo smrt člověka a která nasta~a m!~o osobu po~kozen~o: Ne
pochybily tudíž nižší soudy, posoudivse pnpad podle predp.lsu y zakona 
čís. 27/69 ř. zák. o ručení železnic. Pokud dovolatel,dovozuj~!yze vmk
nutí žalobce na trať, kde byl přejet vlakem, jest. naho~ou,. jlZ zavlnIl 
·nezleti1ý Sch. a za niž neručí dráha, nýbrž oSQby ozn~cene v § 1309 
obč. zák. a míní těmito vývody provésti vyviňovací duvod podle § 2 
citov. zák. neodvratný čin třetí osoby, jejíž zavinění nemá zastupova!t, 
přehlíží ž~ zákon vyžaduje k vyvinění dúkaz, že příhoda v dopravě ~yla 
'způsob~~a neodvratným činem třetí osoby - kterýžto důkaz ovsem 
podán nebyl. 

čís. 11242. 

Předpis § 77 živn. řádu o čtrnáctidenní výpovědni lhůtě není dotčen 
předpisem § 1159 obč. zák. 

Novoročně se stalo vyplácenim a přijímáním po celou dobu služeb
ního poměru součásti zaměstnancovy odměny za konané práce. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1931, Rv I 1681/30.) 

Žalobce byl zaměstnán u žalovaného jako krejčí s týdenním platem 
250 Kč. Dne 10. listopadu 1929 byl žalobce z práce propuštěn. žalobou, 
o niž tu jde domáhal se žalobce na žalovaném zaplacení mzdy za šesti
nedělní výpovědní IMtu a novoročného ve výši dvoutýdenního platu. 
Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e přisoudil žalobci jen mzdu za 
jeden týden zjistiv že žalobce konal jen práce řemeslné, nikoliv práce 
vyššího dru'hu, zej~éna ne p~evážně, neboť bry~ní ';líry n~ o~~e~y, stří: 
hání na kalhoty a upravovám obleku podle pnkazu prOdaVa]ICICh, am 
přišívání kožešinových límcú na dámské pláště, nejsou úkony, jež ,by 
bylo lze označiti za práce vyšší nikoliv kupecké, neboť k uvedenym 
pracím nepotřeboval žalobce většího, najmě odborného ,,:zdělání, je~t? 
šlo o obyčejnou krejčovskou práci, najmě any se konaly jen podle Pl}
kazú bez vlastního zkoušení na zákaznících. O d vol a c í s o u d pn
soudil žalobci dalších 703 Kč. O ú vod y: Prvým soudem bylo zjištěno, 
že žalovaný propustil žalobce z práce bez výpovědi, a že neměl, zá~on
ného dúvodu k jeho okamžitému propuštění. Odvolatel napada nazOr 
napadeného rozsudku že žalobce nekonal práce vyššího druhu, a tomuto 
názoru jest přisvědčitL Zákon o obchodních pomocnících pojem vyšších 
služeb sice nedefinuje a nezáleží zajisté na titulu, jejž měl žalobce 
v závodě žalovaného, nýbrž bude rozhodovati jen slu~bya }alobce~ sku: 
tečně konaná.' Ve službě, jak prvým soudem byla Z]lstena, spatrovalt 
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lze jen práci dělníka, k níž lze každému dělníku nabýti způsobilosti 
je--li všímavý a má-li delší praxi, a nenáleží tedy služba ta k vyšší~ 
službám, jež předpokládají vybavení jistým disposičním právem samo
statnou rozhodovací mocí, zkrátka vedoucí postavení (rozhodn~tí nej
vyššího soudu čís. 4854 sb. n. s.) K takovýmto vyšším službám nepatří 
braní míry na obleky, přešívání koupených šatů, zhotovování kalhot a 
pod., ani v tom případě, jsou-li provozovány zaměstnancem, jenž jest 
vyučeným krejčovským mistrem, ani dozor nad učněm a dělníky, který 
ovšem v souzeném případě ani nebyl prokázán. Vykonával-li tedy ža
lobce v závodě žalovaného jen práce řemeslné bez samostatné rozho
dovací moci, musí býti l!0važován jen za pomocného dělníka podle § 73 
živnostenského řádu. Prvý soud však pochybil při právním posuzování 
věci této tím, že nehleděl k ustanovení § 153 III. dílčí novely k občan
skému zákonu, podle něhož ustanoveními občanského zákona nejsou 
dotčeny zvláštní zákonné předpisy, jež platí o určitých služebních po
měrech, najmě předpisy živnostenského řádu, a tu podle § 77 téhož řádu 
platí výpovědní lhíita čtrnáctidenní, není-Ii smluvená jiná lhůta. Poně
vadž žádná ze stran ve sporu netvrdí, že byla jiná výpovědní lhůta mezi 
stranami smluvena, jest za to míti, že i v souzeném případě platí zákonná 
lhůta výpovědní, jest tedy žalovaný podle § 84 ž. ř. povinen zaplatiti 

. žalobci mzdu za tuto celou výpovědní lhůtu, tudíž 500 Kč. Pokud jde 
o remuneraci, zjistil prvý soud, že sice výslovně mezi stranami nebyla 
sml uvena, že však žalobce novoročně dostával po celou svou pracovní 
dobu, s počátku ve výši týdenního, později dvoutýdenního platu, a ze 
seznání žalovaného vyplývá, že novoročné v posléz uvedené výši do
stával žalobce již tři roky. Soud odvolací vzhledem k těmto zjištěným 
okolnostem nesdílí názor prvého soudu, že poskytování novoročného jest 
považovati za pouhý dar, na nějž by žalobce neměl nárok, nýbrž má 
za to, že novoročné, jež bylo skutečně poskytováno žalobci po celou 
dobu služební v žádané výši po dobu tří let, jest částí odměny za konané 
práce, takže žalovaný jest podle § 84 živn. řádu povinen příslušnou jeho 
část, připadající nejen na dobu výpovědní, nýbrž i na celý čas, po který 
žalobce u žalovaného v roce 1929 byl zaměstnán, žalobci nahraditi, 
a poněvadž výpověď končila 25. listopadu 1929, přísluší žalobci část 
této remunerace, připadající na dobu jednoho roku bez pěti týdnů, tudíž 
453 Kč. 

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

Důvody: 

Po právní stránce byla věc odvolacím soudem posouzena správně 
í v otázce výpovědní doby, i v otázce roční remunerace. Odvolací soud 
považuje žalobce za živnostenského pomocného pracovníka podle § 73 
živn. řádu, což dovolatel uznává za správné, poukazuje sám k tomu, že 
žalobce byl u něho zaměstnán jako krejčovský dělník. Z toho však plyne, 
že pro žalobce platí výpovědní lhůta čtrnáctidenní, stanovená v § 77 
Živn. řádu, nikoliv lhůta týdenní podle § 1159 obč. zák .. Namítá-li do-

_ čís. 11243 -
1489 

volatel že ustanovení § 77 živn. řádu nehe po,:žíti, .• ~oněvadž je~t §to tl3 
• ' velícím ředpisem § 1159 obč. zak., prehl1Zl ustanovem v 

i?uťie~7IČí nov~l: k obč. zák., jež bylo v napadeném rozsudk!1 vylozeno 
rerávně a ve shodě s rozhodnutím čís. 949 sb. n. s. I pok~d Jde o nov?

sp vní remuneraci schvaluje nejvyŠŠí soud názor odvolaclho so~du" ze 
~~c novoročné stalo vyplácením a přijímáním p.o celou do~u f sluze~náh~ 
oměru součástí žalobcovy odměny za konanev p.race, ~~ o .na X ne 

Ptranev dal žalovany' najevo vyplácením novorocneho v zaddaneh,vystl p~ 
s , , • v lb· v na· rok na ru e S rane d bu tří let že uznava ze za o ce ma na ne " ", 
ž~lovaný přljímáním vý~oční odměny projevil souhlas. Sk tJd~ d?:~~~ 
sv' ch služebních požitků, takže došlo ~ezl. stranami v ~. o .• '_ 
~le < 863 obč. zák. a žalovaný nemuze Jednostrann~ zklacovah z~ 

f~bcovJ služební požitky odepřením novoročného; Tvr.~I-~.ld?vlolatel: ze 
• lobce konal v roce 1929 práce velmi nedbale, ze pOSKO I za ?v3'nemu 
zanoho věcí a že proto žalovaný neuznal za vhodné, poskytnoutI, zalobcl 
~noční odměnu, nelze k tomu přihlížeti při přezkumu napadeneho ~oz
sudku o stránce právní, protože nic takového ~eby~o od~?}ac!m sou eI!! 
zjištěn~ a dovolací důvod právní mylnosti nem v teto pncme podle za-
kona proveden. 

čís. 11243. 

i;i;~c~~:~nost s r. o. (zákon ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.)_ 

:astoupením líkvidátorů přestává samo sebou zastupitelské opráv
něni dosavadních jednatelů, kteří nebyli zří~~ni za likv~dá~ory, a n'r~a 
. ednatel nárok na ·odměnu za jednatelskou cmnost za h~lda<;e spo ee: 
j ti s r o Lhostej·no že ]·ednatel byl zřízen ve spolecenske smlouve 
nos _., k'h v a že nebyl vy 
za jednatele »na dobu svého společens e o pomeru« -
mazán z rejstříku. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1931, Rv I 1832/30.) 

Žalobce byl jednatelem společnosti s f; o .. s měsíčním ~říjmem 
2500 Kč Usnesením valné hromady spolecnosh ze dne 17. cervence 
J 929 vst~upila společnost do likvidace; žalobce nebyl us~anoven, lIkvI
dátof"'m Žalobou o niž tu j de, domáhal se žalobce na zalovane ~P,o: 
lečno;ti ·v likvida~i zaplacení 2.500 Kč za j<;dnatelskou či~nlosbt v mes:g 

. ·1929 Procesní soud prve stolIce zao u zaml. 
prosme! . I v / h UŠUI· e se spo D' vod y: Podle § 84 zákona o spo ecnOKec S}. o .. zr. ...-
leč~ost s r. o. usnesením společníků. Zr;t~ení spolecno;;h nasl:d~Je lIkVI
dace při níž zastupují společnost soudne I mlmosoudne likv~daton (§ ~9, 
§ 90 zák o společnostech s r. o., čl. 137 obch. zák.). !,red zrusemm 
s olečnosii zastupují ji podle § 18 zákjednate~é soudne I ~l\mo soud. I t ho vyplývá že likvidátoři nastupulI na mlsto. lednatelu. Ža!obse 
nen:'á tudíž nár~k na plat jako jednatel. Zda má narok na placem me
síčních 2.500 Kč na základě jiného ujednání, ~etřeba !ešiti v v~om~~ 
sporu I· ežto žalobce opírá žalobní nárok výslovne o to, ze mu pnslusl 

, W 
Cjvilní rozhodnutí XIII. 
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2.500 Kč jako jedmteli. Od vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. D ů vod y: § 15 zákona o společnostech sr. o. ustanovuje: "Zří
dí-Ii Se za jednatele společníci, může se to státi též ve společenské 
smlouvě, avšak jen na dobu jejich poměru společenského«. Tento před
pis kryje se úplně s ustanovením § 8 společenské smlouvy, jehož se 
žalobce dovolal, a nelze mu přikládati jiný smysl, než vyplývá ze zá,
konného ustanovení, totiž, že jest jednatelství v takovém případě vázáno 
na vlastnost společníka, nikoliv však, .iak žalobce míní, že společník, 
pokud jest členem společnosti, musí zůstati jednatelem. ·Likvidací vstu
puje obchodní společnost, tudíž i společnost s r. o., v období zrušovací, 
společnost trvá sice jako právní podmět, jako společnost v likvidaci 
dále, a má za účel jen, by zahájená jednání byla skoncována, pohle
dávky vybrány, závazky splněny a zbývající jmění rozděleno mezi spo
lečníkv. Splniti tento úkol jest věcí likvidátorů, jako k tomu ustanove
ného zvláštního orgánu. Touto činností mohou sice podle § 89 zák. 
o společnostech s r. o. býti pověřeni jednatelé, činnost ta přináší však 
s sebou, že v takovém případě činnosti jednatelů jako takových přestává, 
ježto likvidace společnosti nedává podklad k dalšímu provozu dosa
vadní činnosti společnosti. S tím souvisí samozřejmě, že jednatelům 
společnosti, již jsou tu ještě podle jména, nepřísluší z tohoto důvodu 
nárok na odměnu, jejich činnost za likvidace není činnost{ jednatelú, 
nýbrž pohybuje se výslovně v rámci realisace likvidující společnosti. 

N e j v y Š š í s o \1 d nevyhověl dovolání. 

Dl!vody: 

Po právní stránce byla věc odvolacím soudem posouzena správně. 
K právním vývodům dovolatelovým jest uvésti toto: Není sporné, že 
žalovaná společnost s ručením obmezeným jest od 17. července 1929 
v likvidaci a že žalobce nebyl jejím likvidátorem. K zastupování likvi
dační firmy jsou oprávněni jen likvidátoři. Nastoupení likvidátorů pře
stává samo sebou zastupitelské oprávnění dosavadních jednatelů, kteří 
nebyli zřízeni za likvidátory, právě tak, jako kdyby byli odvoláni podle 
§ 16 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. To vyplývá jasně 
z ustanovení §§ 89, 90 odstavec první toholo zákona a čl. 137 odstavec 
první a 139 obch. zák. Jest při tom lhostejné, zda byl žalobce ve spo
lečenské smlouvě zřízen za jednatele »na dobu svého společenského po
měru«, neboť, nehledíc k tomu, že i jednatel ustanovený ve smyslu § 15 
zákona čís. 58/1906 ve společenské smlouvě »na dobu svého spole
čenského poměru« může býti kdykoliv odvolán (viz rozh. čís. 10.637 
sb. n. s.), přestalo zastupitelské právo žalobcovo nastoupením likvidá
torl!. Je-li tomu tak, nebyl žalobce oprávněn k jednatelské činnosti, ana 
společnost byla v likvidaci, třebas jest dosud zapsán v rejstříku jako 
jednatel, protože právní účinky zániku zastupitelského poměru dočas
ného jednatele nejsou podmíněny zápisem do rejstříku (viz rozhodnutí 
čís. 6575 sb. n. s.). V prosinci 1929 nebyl tudíž žalobce již jednatelem 
společnosti, takže mu za tento měsíc nepřísluší nárok na požadovanou 
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odměnu za jednatelskou činnost. 0r:ačný r;~zor dovolate~ův by, se ptíčil 
. I"edpisu druhého odstavce § 91 zákona CiS. 58/1906, ze penez, Jez tu 
i P li v době zrušení společnosti a jež za likvidace dojdou, jest. tťž!ti 
kS~spokojení věřitelů. Vždyť ,by ,věřitelé zr~šené ~P?lečnosti mohl~ byl! 

oškozeni, kdyby z peněz, ~rceny~h predevsim k, )~)lch UspOkO)elll, byl 
~yplácen plat za jednatelstvi, klere nebylo vykonavano. 

čis. 11244. 

žaloba podle § 37 ex. ř. 

žaloba podle § 37 ex. ř., pokud se podle ni, má l?ros!ě vysloviti ne
řipustnost exekuce jest v podstatě žalobou urcovaCi. Teto povahYJlo

~bývá, domáhá-Ii s~_ žalobce na vymáhajicim věřiteli plněni, na příkl., 
by exekuci sám zrusl!. 

Domáháno-Ii se žalobou podle § 37 ex. ř: z ~ůvo~u vlastni~~ k za~ 
baveným předmětům i uznáni tohoto vlastmctvl, nejde I?: d~oJI zal?bn~ 
žádáni nýbrž lze část žalobního žádáni domáhající se urcem vlas.N.lIctvt 
považ~vati jen za návrh na rozřešeni předběžné otázky pro nepnpust
nost exekuce. 

Pro žalobu podle § 37 ex. ř., jež je,st možna j~n, ~okud !;tvá ex~
kučn! řízení, jest exekuce vnucenou drazbou nemovltostt skoncena pra
voplatným rozvrhem. 

Byla-li v době vynesení rozsudku prvého soudu již dr,~ba proye
dena a nejvyšší podání právoplatně, ro~r,žel!?! nemo~.lo by ti vyhoveno 
žalobnlmu žádání, by žalovany vymahajtct ventel zr~stl ,exeku':,t, ~ bylo 
žalobu podle § 37 ex. ř., domáhající se, u~nání yl~stn~c1;'t a zrusem .~xe
kuce žalovaným, zamitnouti, nebylo-h zalobm zádam za sporu )tnak 
upraveno. 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1931, Rv II 726/30.) 

žalobce domáhal se na žalované vymáhající věřitelcťJ b~ bylo uznáno 
právem že k předmětům tvořícím příslušenství drazene nemOVitosti, 
přísluší vlastnické právo Žalobců,m, ž~ žalovaná jes,t, po~inna to uznali 
a zrušiti exekuci vedenou na predmety ty l!lko pnslusenstvl, nemOVi
tosti. Oba niž š í s o u d y žalobu zamdly" o dy o! a, Cl s o u d 
z těchto d ů vod ů: Odvolání žalujíci strany nem opravnene, n~boť vy
lučovací žaloba byla v den vydání prvého rozsudk~ dne ~9. listopadu 
1929 již nepřípustná a již z toho důvod,! musela bY!i ~am!tnut~. Vylu
čovací žalobu podle § 37 ex. ř. lze podatUen za exek~cmhon:elll, doJwd 
exekuce není ukončena \§§ ,35, 37 e~. r.). ~~ov:tosh, ~ mmz yplatnu)e 
žalující strana vlastnicke pravo, byly 1ako pns~~senstvi nemovltosh pr~
dány veřejnou dražbou a dne, 28. dubna 1,927 pnkle~nuty Josefu SCh-OVI, 
výtěžek za ně byl právoplatnym ro;.vrh.~vym usnesenlll ze, dn,e 15. d:l~na 
1928 rozdělen a nemůže se proto zalu1ici stra~a po ulwncelll exekycmho 
řízení domáhati zrušení exeku~e na tyt~ movlt?~h a don~c?vah zalova
nou stra.nu, by exekuci tu zrusila. MOVitosh príklepem presly do vlasl-

9" 
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nidví vydražitele (§§ 156,237 ex, ř.), nemohly po 28. dubnu 1927 již 
býti vylučovány a žalovaná strana nemohla již s úspěchem býti odsuzo
vána a donucována ke zrušení exekuce na tyto movitosti. K plnění oči
vidně nemožnému a nevykonatelnému nemůže býti žalovaná strana od
suzována; žalující strana, nepřihlížejíc k postupu exekučního řízení ne
navrhla podle § 235, čtvrtý odstavec, c. ř. s., by jí byl vydán výtěžek za 
prodané movitosti a nedala tak vylučovací žalobě možný a vykonatelný 
obsah (srovnej i § 368 ex. ř.). Zbývající část žalobního žádání v němž 
se domáhá výroku, že žalující straně přísluší vlastnické právo' k movi
tostem a že žalovaná strana jest povinna to uznati, není ani určovací ža
lobou (§ 228 c. ř. s.) ani mezitímním určovacím návrhem (§ 236 c. ř. s.) 
jest jen žalobním důvodem a jen předběžnou otázkou pro vyžadovan~ 
zru~ení ,e~ekuce (§ 37, e.x. ř). N;jde o, zvlá~tní žalobní nárok zahrnutý 
~? jedne zal?by, neboť je~lllym zalobmm nar,?kem od prvopočátku byla 
zadost o zrusem exekuce zalovanou stranou, slo tedy výhradně o odpor 
prvoli, exev~uci vpodle § 3~ ex. ř. Také již ~~ zř;telem, na předpisy o před
mětne pnslusnosli soudu nemohla ona cast zalobmho žádání Mti pro
jednávána u okresního soudu jako určovací žaloba nebo mezitímní u'rčo
vaSí návrh, neboť předmět sporu byl oceněn na 30.000 Kč (§§ 228, 236 
c. r. s., §§ 50, 56 j. n.). Odvolací soud proto uznal, že vylučovací žaloba 
byla dne 29. listopadu 1929, v den vydání rozsudku okresního soudu 
nepřípustná a že právem byla prvou stolicí zamítnuta třebaže se tak 
stalo z jiných důvodů. ' 

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

Důvody: 

~alo?a P?dle ~, 37
v 

e~. J. s~ě!uje ~ uzn;iní 13epřípustnosti exekuce 
z d~:odu prava IJrlslusejlclho treh osobe k predmetu exekuce, jež ji činí 
nepnpustnou"a jest v podstatě žalobou určovací, pokud se má prostě 
~YSlOV!l1 nepnpustnost exekuce. Jí ovšem býti přestává domáhá-Ii se 
zalo~ce pln~ní na vy,,?á~ajícím věřiteli, na př., jako ve sp~rném případě, 
byv ~am zr~sll exekucI; Zal?~ci ~vedE v. ža!obn!m žá~ání, že jim k před
merum v nem uvedenym pn~lu.s~ vlastp;cke p~avo a ze žalovaná jest po
~lllna to uzn~t1., Ale hm ne?clll;1I dvo]! zalobm žádání, nespojili určovací 
za~obu ~ u~nam vlastmctvl se zalobou o plnění, a neučinili ani podružný 
urC?VaCI .~avrh ve smysl~ § 236 c. ř. s. Tak nelze žalobní žádání vyklá
dah.31 pop~~t1. Od'yol~CI soud s~rávně vyložil, že část žalobního žádání, 
v mz: se zada o ~r:en} vJast~l:k~ho práva žalobcú, lze považovat jenom 
za n~vr~ na rozresem predbezne otazky pro nepřípustnost exekuce. Od
por treh~h osob proh. exekuc:~o~!e §. 37 ex. ř. jes.!. možný jen proti exe
kUCI, t. J. pokud trva exekucm nzem. Je-II toto nzení skončeno nelze 
odporovati exekuci, ~na již netrvá. ~ro žal~bu podle § 37 ex. ř. j~st exe~ 
kuce vnucen?u ~razbou nemovlt~sh skoncena právoplatným rozvrhem. 
To se stalo hm, ze bylo rozvrhove usnesení potvrzeno usnesením ze dne 
10. IIst~padu 1928" P? př!pa~ě tím, že nabylo právní moci rozvrhové 
l1.Snf'.sellI o frukhhkatmch uroclch podle usnesení ze dne 9. unora 1929. 
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Do té doby trvala příslušnost exekučního soudu pro žalobu podle § 37 
eX. ř. Jiná jest ovšem otázka, zda lze po provedené dražbě vyhověti ža
lobnímu žádání, by vymáhající věřitelka sama exekuci zastavila, tedy by 
učinila návrh na zastavení. Podle exekučních spisů byla v době vynesení 
rozsudku prvým soudem nejen provedena dražba, nýbrž i nejvyšší podání 
bylo již rozvrženo a část jeho, pokud podle rozvrhu měla připadnouti 
žalované, byla zadržena do skončení nyní rozhodovaného sporu. Žádání 
žalobnímu, aby žalovaná zrušila exekuci, nelze po provedené dražbě a 
po právoplatném rozvrhu již vvhověti, ježto by žalovaná byla odsouzena 
k plnění nemožnému. Proto, ano nelze vyhověti žalobnímu žádání, by 
žalovaná zmšila exekuci pro právní nemožnost, a žalobní žádání za sporu 
jinak nebylo upraveno, byla žaloba právem odvolacím soudem zamít
nuta. V tomto sporu nejde o případ § 368 ex. ř., vždyť není žalováno 
o interese, a kdyby soud přiznal žalobcúm nárok na vydání vyhražené 
části dražebního výtěžku, nebyl by jeho výrok částečným vyhověním ža
lobnímu žádání, by žalobkyně exekuci zrušila, nýbrž nepřípustným při
souzením něčeho jiného (§ 405 ds.). . 

čís. 11245. 

Byla-ti opovězena námitka nepříslušnosti při prvém roku a teprve při 
dalším jednacím !'Oku byl navržen !'Ozsudek p!'O zmeškáni, nelze vynésti 
rozsudek p!'O zmeškáni dříve, než byla zamítnuta námitka nepříslušnosti, 
ať se tak stalo po odděleném jednáni čili nic. 

Opověděl-Ii žalovaný námitku nepříslušnosti u prvého soudu, nijal< 
ji věcným přednesem neodůvodniv, a nedostavil-Ii se k příštimu roku 
nařízenému k ústnímu jednání (o věci i o námitce), rozhodne soud 
o příslušnosti jen podle žalobnich tvrzení. 

Třetího odstavce § 496 c. ř. s. nelze použíti, nejednal-Ii prvý soud 
vůbec o předmětu, o němž má rozhodovati odvolaci soud a o němz 
žádná ze stran ani neučinila návrh. 

V námitce žalobce na vynesení rozsudku pro zmeškání není vtomně 
obsažen návrh na zamltnutl námitky nepříslušnosti. 

(Rozh. ze dne 10. prosince 1931, R I 858/31.) 

Při prvém roku vznesla žalovaná námitku místní a předmětné nepří
slušnosti. Prvý soud nenařídilo ní oddělené projednání a ustanovil nový 
rok k ústnímu jednání, k němuž se žalovaná nedostavila. Při tomto roku 
navrhl žalobce vynesení rozsudku pro zmeškání, p r v Ý s o II d vyho
věl tomuto návrhu, aniž napřed rozhodlo námitce nepříslušnosti. K od_ 
volání žalované zrušil o d vol a c í s o u d rozsudek pro zmeškání a 
nařídil další jednání a rozhodnutí vyhradiv právní moc, z důvodu, že při 
vynesení rozsudku první soud nejednalo námitce nepříslušnosti a řízení 
zůstalo kusým a protože ohledně námitky nepříslušnosti jde o případ 
§ 442 odstavce druhého c. ř. s. 

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

§< 261 .c. ř: ~. n~řiz~je, by ~ ~ámitce nepříslušnosti bylo rozhodnuto 
1'0 p:e~c<haZeJ1Clm. ustmm jednam, ať bylo o námitce nařízeno oddělené 
jednam clh m<c .. Zako~ nerozeznává, zda se má o námitce jednati s obě
ma str~naml, Cl je? s jednou yrano.u, ana druhá strana zmeškala jednací 
lok Zakon se ovsem n~zmmuje v~slovně o tom, jak má soud postupo
v~tl, bYJ~-h. vznes~na namltka nepríslušnosti při prvém roku a te rve 
P~l dalslm jednaC1m roku byl navržen rozsudek pro zmeškání 0<1'1 
namltky nepříslušn<osti j:s~, bl ž.aloba byla odmítnuta bez věc~éhocer~~ 
ho.dn~Í1 SpOl u, takze bram !ecnemu rozhodnutí, pokud o ní nebylo za
mliave rozho~nuto, .JSouc < namltkou překážej(cí sporu. Proto nelze roz
hodnouh ve veCl dnve nez byla námitka nepříslušnosti zamítnuta at' se 
tak stalo po odděleném jednání čili nic. Opomene-li procesní so~d jed
aah a rozhodnoutl ~apřed o n~mitce nepříslušnosti, nemůže jeho roz
sud~k obs<tatl, protoze .lest ~~zné, že námitce nepříslušnosti bude vy
hov~no! trebas <ye ~tOhCl vys~l. Nebylo-li tedy jednáno a rozhodnuto 
o na.mltce n:pnoslusno~tl a pres to byl vynesen rozsudek pro zmeškání 
v~ veCl ~ame, z~stal? :lzem. ku~~m proto, že o oné námitce nebylo jed
aa?o, ac by! k Jednam o m nanzen společně rok s věcí hlavní Jest 
"vsempr~vda,< že .se je~nání o téio námitce u prvého roku jen ohiášené, 
a,le ?lJakYI? vecnym pre<~nes~m neodůvodněné, když se žalovaný ne do
Sl~~l k pnstlmu roku<na;lzenemu k ústnímu jednání (o věci i o námitce), 
I?uz:, omeZ1~l ~a to, ze. zalobce. nav,rhne< Pl:?St~ zan;ítnutí námitky, při 
cemz se od, o!a na sva tvrzem v zalobe, Jlmlz oduvodni! příslušnost. 
Soud procesm rozhodne o příslušnosti jen podle těchto žalobních tvrzení 
pro~~že ?bmeškalý ž~lovaný jest s dalším přednesem i ohledně námitk; 
nepnslusno~tl, vylouce~; A!e to vše neodůvodňuje, by procesní soud 
ponechal ~amltku nepnslusnosti nepovšimnutou, nejednal o ní a bez 
rozhodnu!! o ll! r.oz~odl h~ed ve věci. Odvolací soud může sice podl'é 

_ § 49? odstavce tretlho c. r. s. sám doplniti jednání místo vrácení věci 
p;vmmu .soudu za podmínek vytčených v tomto ustanovení zákona. Ale 
~.~kon m~ tu na mysli doplnění jednání o věci, o níž v prvé stolici bylo 
]1: Jedn~no a rozh.0dov~mo, ale nemá na mysli případ, že prvý soud 
v~?ec <nejednal o p~ed~etu,. o, ?ěmž má rozhodovati odvolací soud (o ne- ' 
pnslusn?Sh~ "c. o n~mz take };adna ze stran ani nějaký návrh neučinila. 
Nel~e pr:sv~dclh nazoru stezovatelovu, že prý učinil vtomně návrh na 
z~m.ltnu!! nam:tk~.nep~íslušnosti již tím, že navrhl rozsudek pro zmeš
k~m. V soudmm nzem lze rozhodovati jen o návrzích skutečně učině
nycli. All! na tom nezáleží, že rok ustanovený k jednání již při prvém 
roku < b~l ustanoven také k jednání o nepříslušnosti, ano se o ní pak 
~kutecn<~ nejednalo. Ná~?r, že yýslovné .zamítnutí námitky nepříslušnosti 
jest nanz~no jen pro ~npad, ze se o m Jedná odděleně, odporuje jlÍ'Ímo 
ustan?vem § 239 prvy odstavec c. ř. s. Podle toho, co uvedeno, může 
mill zalov.ana zajem na tom, by se o její námitce nepříslušnosti r02-
~odlo prvym. soudem a by se pak mohla případně proti nepříznivému 
jl rozhodnuti brániti opravnými prostředky. 
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Cís. 11246. 

Do zrušovacího usnesení rekursního soudu, jež jest vpravdě usne
sením změňujícím, jest přípustný dovolací rekurs, i když nebyla vyhra
žena pravomoc. 

Knihovní věřitel jest oprávněn k rekursu do dražebniho ediktu, ježto 
nebylo do něho pojato veškeré příslušenství nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 10. prosince 1931, R I 'lIS/3l.) 

s o udp r v é s tol i c e ustanovil rok k dražbě nemovitosti a zá
roveň učinil opatření, by určitá část příslušenství nebyla spolu dražena. 
K rekursu knihovního věřitele banky A. rek u r sní s o u d zrušil na
padené usnesení a uložil prvému soudu, by dal vydražiti nemovitost 
i s veškerým příslušenstvím. D ů vod y: Podle § 252 ex. ř. smí býti 
příslušenství nemovitosti pojato do exekuce jen společně s nemovitostí. 
Smí býti tudíž vydraženo také jen společně s nemovitostí. Hledíc k tomu, 
že i ostatní příslušenství, zvláště zařízení pokojů, jež podle napadeného 
usnesení nemá býti spolu draženo, bylo oceněno jako příslušenství ne
movitosti a i popsáno, bylo i tyto svršky jako příslušenství nemovitosti 
s nemovitostí pojati do exekuce a bylo je i vnuceně dražiti, pokud po
vaha těchto svršků jakožto příslušenství nemovitosti není sporná a po
kud třetí osoby nevznesou na ně vlastnické nároky a tyto své vlastnické 
nároky řádně cestou práva neuplatní nebo účastníci vnucené dražby 
vlastnické právo třetích osob k těmto svrškúm neuznají, a tudíž pokud 
by nebylo zjištěno, že tyto svršky netvoří příslušenství nemovitosti, 
poněvadž nejsou vlastnictvím povinné strany. 

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

Důvody: 

Pokud se především týče otázky přípustnosti dovolacího rekursu do 
zrušovacího usnesení rekursního soudu, má dovolací soud za to, že, ač 
v usnesení rekursního soudu není stanoveno, že teprve, až nabude právní 
moci, má býti předsevzat výkon příkazu soudu první stolici uděleného, 
není dovolací rekurs ustanovením § 527 druhý odstavec c. ř. s. § 78 
ex. ř. vyloučen, ježto soudu prvé stolice nebylo uloženo, aby, vyslechna 
strany, učinil nové rozhodnutí, a ježto tu jde vlastně o rozhodnutí, jímž 
rekursní soud usnesení prvého soudu změnil. 

Dovolací rekurs jest tedy formálně přípustný, není však věcně odů
vodněn. Podle ustanovení § 171 ex. ř. jest dražební edikt doručiti vy
máhajícímu věřiteli a dlužníku a všem osobám, pro něž podle výkazů 
soudu po ruce jsoucích zřízena jsou věcná práva a břemena na nemo
vitosti nebo na právech na nemovitosti váznoucích, nebo vložena jsou 
práva předkupní. Banka A. jest knihovní věřitelkou a byla proto právem 
ve smyslu shora uvedeného zákonného ustanovení o dražebním roku do
ručením dražebního ediktu vyrozuměna. Tím jest však opodstatněno 
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i její oprávnění k rekursu proti usnesení exekučního soudu a marně 
stěžovatelé vytýkají napadenému usnesení, že jest protizákonné p~oto, 
že řečená. firma nebyla podle zákona oprávněna k rekursu do pravo
platného dražebního ediktu, zejména, ana vymáhající věřitelka uznala, 
že svršky v úvahu přicházející nejsou příslušenstvím exekvované ne
movitosti. Z uvedených dúvodú nebylo tudíž vyhověno dovolacímu re
kursu, jenž uplatňuje jen nedostatek oprávnění řečené hypotekární vě
řitelky. 

čís_ 11247_ 

Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích, uveřejněná pod 
čís. 140 sb. z. a n. na rok 1928. 

Jakákoli zvláštní úmluva mezi odesílatelem zbožl a drahou v odesí
lací stanici o přepravě zboží, jest nepřípustná a neplatná, směřuje-li 
k rozšíření nebo ku prodloužení dodací lhůty v rozporu s ustanovenlm 
§ 1 čl. 8 mez. úml. přepravní. V rozporu s timto předpisem jest ustano
vení přípojové smlouvy, že se zásilky považují ve smyslu železničního 
provozního řádu železniční správou za převzaté a odevzdané teprve, 
když vozy určené k odesláni jsou zařaděny do odjíždějíc/ho vlaku. 

(Rozh. ze dne 10. prosince 1931, Rv I 1749/30.) 

Firma O. v Hamburku zaslala dne 23. února 1929 žalující firmě va
gon-zboží, jenž došel žalující firmu až dne 12. března 1929. Žalobě proti 
dráze o odškodnění pro překročení dodací lhúty pro. c es n í s o u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ú
vod y: Jde o smlouvu přepravní na základě m. Ú. Ž. ze dne 9. července 
1928, čís. 139 sb. z. a n. Žaluje příjemce. Kdežto dřívější normy m. Ú. ž. 
mluvily o uplatnění nároků ze smlouvy přepravní vůbec, zejména o do
dání nákladního listu a zboží, mluví nynější normy jen o právu příjem
cově a o povinnosti železnice na dodání; čl. 16 § I odst. 1, § 2 mluví 
o povinnosti dráhy vydati příjemci ve stanici určení nákladní list a zboží, 
odst. 2. ukládá příjemci povinnost zaplatiti dráze pohledávky, vyplý
vající z nákladního listu, § 3 vyhražuie příjemci právo žádati na želez
nici, by mu po příchodu zboží do stanice určení odevzdala nákladní list 
a vydala zboží. Ostatní nároky ze smlouvy přepravní může příjemce 
uplatniti teprve nabytím legitimace, t. j. při jetím nákladního listu a 
zboží, mezi něž patří i nárok z překročení dodací lhůty (čl. 40, § 2/2, 
čl. 41 § I, zaplatil-li příjemce částky podle smlouvy přepravní, § 3 
odst. 3 příjemCi od okamžiku, kdy buď dostal nákladní list nebo uplat
nil práva, která mu příslušejí podle čl. 16 § 3). Jde o nárok z překročení 
lhůty dodací a aktivní oprávnění žalobce jakožto příjemce není v sou
zeném případě napadeno, také mu právo k žalobě přísluší, neboť není 
sporu o tom, že dostal od dráhy i nákladní list i zboží na něho, adreso
vané. Jde jen o to, zda se múže dráha dovolávati zvláštního ujednání, 
nepopIeného ve sporu a dotvrzeného listinou ve sporu založenou, mezi 
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, . 'lk dráhou stanice přijímací toho obsahu, že 
odesílatelem sp~rn~ ía~ro~o~ního řádu jsou správou dráhy převzaty a 
zás!1ky v~ S~ys~. ze 'teprve když vozy určené k odeslání jsou zařazeny 
~ dOfr~~eo~jg~ěj~~ho čili ~ic. Jest nesporno, že tu jde o celor vago

n~v~: zásilku naložen'ou s.amtm od~sílat~le~ea od~~~~á~~d~~y~~I:J~i 
cleného uted?án~ k d~';f~j~~nf~rs~l~~~y ;ř~pravní vyt~štěno j~st. razítko 
lIst, na nemz )a o . 1929' e dále nesporno, ze dotycny v.agon 
stanice PO_d~CI d~n 2}. uno~al do o'dJ)ížděJ'ícího vlaku až dne' 2. brezna 
dráhou pflJlmacI zarazen Y t"1 6 § 7 odst 2 m 

V • t m jest poukázati na us anovem c .. . b . 
19~9 .• e .smeru k?- , ahrazovati nákladní list jinými listinami n~, o 
ú. z.,. ze Jest. z.a azano n. . • t to úmluva dovoluje. PředpISUJI-I! 
připOJoval! ]lne d~k~dy, I ntz. t~~ ~~~n~i odesílací musÍ. odesílatel krome 
to však zakony a ra Y p a ne • I t ' by železnicí zůstala 
~áklad)1ího lis~u sepsa,h hr:~' ~~~:V°áu li~tinoam~stane tedy u železnice 
Jako dukaz o prepravm sm.o, .... ." . Í. třeba Tak tomu bylo 
stanice úd~sílae}, a ~.de~dde~Wat~1Jlm~fltTr~h~~nve staniC! odesíla.cÍ sje~-
1 v souzenem pnpa e. 'ž u ce10va onové zásilky, určené k preprave, 
uanou sn

d
llot

l
lyU} p~dl&amve smyslu ~e1ezničního provozního ř.ád~ s~rá

tedy k o es am, zaSl d 'I t I k řeprave predana 
d áhy k dopravě byla převzata a o eSI a e e~ P, d d'" 

~~;rver tím okam~ikem, kdy dotY,čnr vat~rit~Y!~~::~~ :S~h~~Zá~ ~ ~~~~ 
dějícíh;, v~ak~ (cl. I~š~nlm~'uj~d~l~í mezi odesílatelem a dráhou není 
Jemee. a .ovemu zv , '1 8 ú ž neboť ten stanoví, že smlouva 

~~eap~'::nfj~~f~d~1~a:,°j~~~ife' sta~~e ~d~síl~cí !ři~f:jetu ~::r:t:~t~~~~ 
s ná~lad?í:n lis!~m, C?Z vsaJ<. J}~~~~~er:~n~e a řády platnými ve stani.ci 
časn~, d~m zbQ~1 k prepr~vež fl 61 11m. Ú. ž. sice stanoví v § I, ze 
odesll~cl (§ 1 cl. 14 d' " .) 'měÚ překročiti nejvyšší mez tam uv~' 
dodaCl Ihuty tan; ~ve ene nes 5 na čl 8 § I, tedy na to, kdy ]~ 
denou, ale odvolava. se tu ~od~ ~. činí zá~islými dodací lhůty. Je1ikez 
sjednána smlouva prepravm, o mz, • nevylučuje sjednání zvláštni 
podle toho, ~o ~ho~f t ~~~e~odr~ho~' :~ stanici přijímací o to:n, kd~ 
smlollvy mezI o e~l:' e. '. ravě ředáno a jí ku preprave 
zboží celovagonove les! dra.~e ~~ P\~r za t/ že vagonová zásilka byla 
převzato, jest v so~zel1em ~flP\ elm dne 23 'února 1929, nýbrž až dné 
dráhou ku přeprave pr~vza a m .0 ~v 'e i řl'emce vázán, že tedy v sou-
2. března 1929, kterymzto ~Jedna~IT Jb'ž~i ~ž od tohoto převzetí podle 
zeném pl"ípadě lhůta ,dodaC;1 zapoca a ,e ří adě s ohledem na ostatní 
zákonných ustanovem, takzde ~ souzen:~: u~áděné dráha nepřekročila 
nesporné okolnosh v napa enem rozs - , 
dodací lhůtu. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

, ~ , I . d' d čís 4 § 503 e. ř. S., nelze upříti 
Dovolám, oprenemu,o do::-? a~ě uJ':s~ rozřešiti otázku, zda přípojová 

oprávněnost. V souzenem pnpa 
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smlouva, uzavřená 7. března (12. září) 1914 mezi ředitelstvím říšsko
německých drah a firmou O. v Hamburku, jež předala zboží říšsko
německým drahám ku přepravě na žalobkyni, iest pro žalobkyni zá
vazná, takže, kdyby se podle ustanovení přípojové smlouvy mělo zboží 
považovati za převzaté drahou až 2. března 1929, nárok žalobní by 
nebyl opodstatněn, jinak by však, kdyby zboží bylé považovati za pře
vzaté drahou již dne 23. února 1929, nárok žalobní byl opodstatněn. 
Stanoví-li se v § 1 čI. II mez. úmluvy čís. 140/28 sb. z. a n., že dodací 
lhůty nesmějí překročiti tamže stanovenou nejvyšší mez, a stanoví-Ii se 
v § 1 čI. 8 cit. mez. úmI., že přepravní smlouva jest sjednána, jakmile 
odesílací stanice přijala ku přepravě zboží s nákladním listem, jest 
z těchto ustanovení zřejmo, že jakákoli zvláštní úmluva mezi odesí
latelem zboží a Qrahou ve stanici odesílací o přepravě zboží, jéž smě
řuje k rozšíření, nebo ku prodloužení dodací lhůty, odporuje shora uve· 
deným ustanovením mezinárodní úmluvy a jest proto nepřípustná a ne
platná. Správnosti tohoto názoru svědčí i ustanovení § 1 čI. 21 cit. mez. 
úmI., podle níž nejsou v žádném případě připuštěny jiné změny smlouvy 
přepravní než ty, jež jsou v tomto článku uvedeny. Podle ustanovení 
§ 5 přípojové smlouvy považují se zásilky ve smyslu železničního pro
vozního řádu železniční správou za převzaté a odevzdané, když vozy 
určené k odeslání jsou zařaděny do odjíždějícího vlaku. Toto ustanovení 
smlouvy, jímž se zřejmě rozšiřuje a prodlužuje dodací lhůta, odporuje 
f-ečeným ustanovením mezinárodní úmluvy a jest proto neplatné. Jde 
však kromě toho o soukromé ujednání mezi firmou O. a ředitelstvím 
říšskoněmeckých drah, jež má zřejmě na mysli přepravu zboží v území 
říšskoněmeckých drah, jak tomu nasvědčují slova "zásilky ve smyslu 
železničního provozního řádu« (rozuměj říšskoněmeckého), kdežto 
v souzeném případě jde o přepravu zboží podle mezinárodní úmluvy. 
Uznal-Ii tedy odvolací soud, že dovolatei'ka jakožto příjemkyně zbozí 
byla přípojovou smlouvou vázána, neposoudil sporný případ po stránce 
právní správně. Vzhledem k tomu, co bylo shora vyloženo, platí jako 
den přijetí zboží ku přepravě den 23. února 1929, kteréhožto dne byl 
nákladní list opatřen razítkem stanice odesílací (§§ 1 a 3 čl. 8 cit. m. 
úml.), a, poněvadž jest nesporno, že dodací .lhůta byla překročena 
úhrnem o více než 4/10, jest nárok žalobní ve smyslu ustanovení čl. 33 
citov. mez. úmluvy opodstatněn.a bylo proto dovolání vyhověno. 

čís. 11248. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na rok 
1928. 

Pro platnost závazku jiných osob podepsavšlch směnku nesejde na 
tom, zda přljemce podepsal vůbec nebo pod textem nebo jinde. Pro 
platnost předpisu trasáta a jeho směnečného prohlášeni o přijeti směnky 
stačl, podepsal-Ii trasát na llci směnky kdekoliv. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 Ť. zák. 
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, . d by za úvěr poskytnutý společenstvem členu v mez/ch 
Nem zava y, • od . měnky 

stanov nepřevzal závazek neclen spolup ptsem s . 

(Rozh. ze dne 10. prosince 1931, Rv 11570/31.) 

Žalující sp?leč~nstvo •. ?OSkYiIO e~~;:"j;\~d~S~~~~~ ž~;::;;~ké, z:v~~~ 
čle?u, žaloy~na pme:

a ~~~~č~~~~v platebnímu příkazu namítla hlo~aná, 
sveho ma~ze a.. ro 1 s. ." . směnečník nepodepsal, nybrz na-
1. že smenky J~ou nep~a!ne, lezto J.".. • směnky 2. že společenstvo 
psal jen své jmen? ~ .prlJr:'em ,;apr;c ~r~s že žalo~aná však není čle
smí poskytovat! zap~Jcky Jen ~vym c1e~ s' ěnečná právní jednání příčí 
nem žal.ujícíh? spole~n~tv~ a. ze IS~ b~~ ~ří~az byl ponechán v platnosti 
zákonnemu • zakazu .•. men! ecry p ~e e J' v y Š š ím s o·u dem z těchto 
s o u d Y v sec h trl S o 1 C, 

dll vodů: 

. . t že žalolmí směnka není platná, 
Dovolatelka ma nepravem z~ o,. • ým textem Podpis příjemcův 

protože ji přijatel nepodepsal po smen~cn • ťn S 3 směn zák. 
nen'í vůbec podstatnou ná~ežito~tí .pl~tne sm~nky pOk e p~depsavšÚ:h na 
a nesejde pro platnost zavazk~\ ]1nych oso d s~e~ y nebo jinde. Pro 
tom, zda příjemce P?depsal vubec. n~b~h~o roh~~:e~í o přijetí směnky 
platnost podpisu tras~ta a Jle.ho sn:.en:cnkdek~li ježto podpis na líci bez 
stačí podepsal-h trasat na 1C1 smen Y , 
dod;tku olatí za přijetí. .' . 

, ,,' k . 'k .' stavkyně na líCl a Jako rem1-
Žalovaná, podepsavsl smen ~. Jac o) v~uč.l majiteli směnky postihem 

tentka na rt;bu (~Ub?pISem ~n 1an.~, roto že Úlobkvně je společen
za zap\acem. JeJ1 nam1tka, z.e nerue. aPt1' na' podporu vy' délku a hospo-

" . J'í činnost ma omezov , 'v s!vem a ze se Je •. bchodů nebo poskytovámm uveru, 
dářství člen~ spolec!:,ym pr;)vozě~eč~ě zavazovati nečleny, nemá opmy 
a že proto zalobkyne nesm1 s.m " . d' co 'es! odle zákona (§ I zak. 
v zákoně. Dovolate!~a Slce sp~a~Le r a 'Ále ~áko~ nikde nezakazuje, by 
o společenstvech) ucelem ~po ecens ~f' o v mezích stanov nepřevzal 
za úvěr po.skytnutý spole~enstve~ ~{en~~bylo tvrzeno v pr~é st~1ici, že 
závazek neclen spolupodp1sem ~~en y; nu a že manžel žalovane, k Je
žalující společenstvo po~l{ytlo u~er n~d~em směnky, není členem ža~uií
hož závazku žalovana !,nstou~l a ~o pl 'tl "e úvěr byl jí samé pko 

1 • t Ba zalovana am nenam1 a, z . .• 
cího spo ecens va. • '1' ž úvěr byl poskytnut JeJ1mu man-
nedenu poskytnut, nýbrz tv~d~ ~ Jen, t e v ti jako směneční dlužnice«. 
ielu, a že měla .za \ento. u~~~ "l~sž~f:jí~í společenstvo pos~~t1~ žalo· 
V tom nelze spatrov,: 1 ?am~. , ' • stvo zavázalo k zaplacem uveru po· 
vané zápůjčku. Tím, .ze ~a!ul'~. d!U{ vanou třeba členkou nebyla, nep?
skytnutého členu smenecne a, e z;r o m~zl zákona a neučinilo nic za: 
skyt10 jí sa~é Z.áPůj~{U 31. rvyb~~~~I~telka dokazovati, že.neIllůže být1 
konem zakazaneho. . naz1 ,.se tože ve směnce nepnpo]11a k sVC· 
řeči o jejím závazku Ja~o rucrt~~y.' p;-o • e musí proto jejímu závazku 
mel podpisu rukoJemskeho pro asem a z 
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b~ti podkladem nějaký soukromo rávn' ď .. 
vym q~vode.m jest přistup k dluh! podl~ §rf~44lze Jl odvě!iti,. že tako
~e muze statI I prevzetím směnečnéh' a 134

7 
obc. zak., který 

censtvu, by k závazku jeho člena ne ,o zavazku. Zakon nebrání spole
.takový přístup přijalo. pnstoupJ! 1 nečlen a by společenstvo 

čís. 11249. 

Ochrana nájemců. 
V jednal-li nájemce po vyhlášeni . k 44 sb: z. a n., a ještě v době kd za lo~a ze .dne 2~. ~~ezna 1928, čís. 

s novym vlastníkem domu další ~. o y I? a ila puvodnl najemní smlouva 
neplyne z toho o sobě že chtěl :~=~ s~lo?yu s novou nájemní dobou' 
ochranou zákona, zrušiti a uzavřlt" dnI ~~jemcoe smlouvu, jsoucí pod 
podle § 31 číso 4 zákona ze dne 12~OV~;t najemm s~~ouvu, jež by byla 
z ochrany nájemců vyloučena. . rezna 1928, CIS. 44 sb. z. a n. 

Na nájemní smlouvu, na niž se t h' o nelze užiti zásady § H20 obč Ok vz, a uje za~on o ochraně nájemců výpověď z důležitých důvodů' §§ 1 z~ k~p rusí nájem, leč lze-i! dáti 
Lhostejno, zda nájemní smlouva jest zap' :akona o ochraně nájemníků. 
~o ~da. ~ovému nabyvateli ná 'emn! vě' s na v.pozemkové knize čili nic, 
jlCI najem~i smlouvu OChradě nájem~~~:IY znamy skutečnosti, podřizu-

Bylo-bnájemní právo zapsáno v .. 
yatel nájemní věci dovolávati důvěr pozemkove kmze, může se naby-
~de o účinek věcnosti zapsaného k 'h v pozem~ovou knihu jen, pokud 
jde o ryze obligační právo. nI ovmho prava, nikoliv však pokud 

(Rozh. ze dne 10. prosince 1931, Rv I 1928/31.) 

'" Žalovaná firma měla v domě o 'išť . , rz z dobl' předválečné do 30. d~b~a n~9 sb~lecnos.t! najaty místnosti 
oupIlI dum manželé H-ovi kteří uzavř r ď 6 ~O]lstovací společnosti 

nou fIrmou nájemní smlouv~ »lak . k e} ~e.; ubna 1929 se žalo va
d?~ud l~ěla« na dobu od I. dubn'aj~ 9;~s~ere ml~tnosti najímající strana 
na]e~:rme. Tato nájemní smlouva b I ~ 30. cervna 1931 za zvýšené 
manzelů H-ových koupil napotom ~ ,a z~rr~a do pozemkové knihy. Od 
moso.u~ní výpověď. Žalovaná firm~m za.o ce a. d,:1 ~alov~né firmě mi
podleha ochraně nájemců P r na;mtla najme, ze najemní poměr 
pověď zrušil. O d vol a ~ í s <i°Uc J snl s o ~ d p r v é s t o I i ce vý
v o ~ y.; . Po yěcné stránce spatřuje ~Je:ld~y rozsu.dek. potvrdil. D ů -
zem Vecl v precenění významu § 7 . k a e nespravne právní posou
hlédnutí zákonného ustanovení o důz~, ona o °5~ra.ně nájemníků a v pře
Podle. § 3 I čís. 4 zákona o ochraně ~e:e ve ye!ejne kmh~, než neprávem. 
na ,!l1stno~t.i pronajaté po I. dubna I ~]~~ll1ku .nevztahuje se tento zákon 
n?~emu. na]emníku. V souzeném ph ad\< abe rn

, .pokud s~ pronajímají 
naje,mm 6. dubna 1929, nikoliv však y.a SIC~. uzavrena smlouva 
starym. Ve smlouvě jest výslovně '. s novy~. na].~mníkem, nýbrž se , ze se pronajlma]l veškeré místnosti 
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tal' jak je má dosud nájemník najaty. Prvý soud zjistil, že poměr ná
je~ní trvá již z dohy předválečné a že se měl skončiti dne 30. dubna 
J929. Prvý soud proto plným právem pokládá podle § 2 zákona o ochraně 
nájemníků sporný nájemní pOI?ěr ~a uzavřený na dohu neurčitou, 
Vypověditelny jen podle Cltovaneho zakona. To plyne I z § 14 tehoz 
zákona, podle něhož se nevztahují na nájemní smlouvy tam uvedené 
§§ 8-12, tedy vztahují se na ně ostatní ustanovení téhož zákona. Prvý 
soud proto také úplně správně vykládá § 7 (2) téhož zákona, podle 
něhož účinnost §§ 1-7 (I) téhož zákona nemůže hýti vyloučena neb 
obmez

ena 
úmluvou stran. Zákonná ustanovení o důvěře ve veřejné 

knihy nejsou tn vůbec na závadu, neboť v nájemní smlouvě ze dne 
6. dubna 1929, knihovně vtělené, jest výslovně, že se místnosti pro
najímají nájemníku tak, jak je dosud najaty má, tudíž i podle kníhovoího 
stavu jest zřejmo, že jde jen o pokračování starého nájmu, nikoli o nový 

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

Důvody: 

S hmotněprávního stanoviska projevuje dovolatel mylný názor, do
mnívaje se, Že se ustanovení §§ 2, 3, 7, 31 zák. o ochraně nájemníků 
čís. 44/28 sb. z. a n. mohou vztahovati na singulárního nástupce, vstou
pivšího v poměr původního vlastníka domu, jen tehdy, měl-Ii plné vě
domí o závazcích a o právech se stanoviska ochrany nájemníků, ply
noucích z nájemní smlouVY, uzavřené jeho předchůdcem a že nezahra
líují nájemníkU plně vědomému celé ochrany zákona, by neuzavřel 
platně s novým vlastníkem domu smlouvu na určitou dobu s vyloučením 
ochrany, zejména, kdyby to hylo jen k jeho prospěchU. Nájemník může 
sice zrušiti nájemní smlouvu zákonem chráněnou (srovnej rozhodnutí 
čís. 162 sb. n. s. pro Slovensko) a jen při ujednání nájemní smlouvy 
se ochrany zákona vzdáti nesmí, poněvadž ustanovení § 7 odstavec (2) 
zák. čís. 44/28 platí jako donucující pravidlo bezpodmínečně pro obě 
strany stejně (srov. na př. rozh. čís. 5873 sb. n. s.). Ujednala-li však 
žalovaná strana dne 6. dubna 1929 -- tedy v době, kdy původní nájemní 
smlouva z let 1904 až 1907, pozměněná v roce 1923 byla co do doby 
nájemní (do 30. dubna 1929) ještě v účinnosti - s nový,mi vlastníky 
domu, manžely H-ovými, další nájemní smlouvu s nájemní dobou. do 
30. června 1931, nelze z toho ještě nepochybně souditi, že mínila dosac 
vadní nájemní smlouvu, jsoucí pod ochranou zákona, zrušiti a uzavříti 
novou nájemní smlouVU, jež by byla podle § 3 I čís. 4 zák. čís. 44/28 
sb. z. a n. z ochrany vyloučena. Že nájemní smlouva sjednaná s manžely 
H-ovými a nesporně žalohcem převzatá není po objektivní stránce vy
loučena podle § 31 čís. 4 zák. čís. 44/28 sb. z. a n. z ochrany a spad;', 
pod smlouvy § 2 ods!. (3) téhož zákona, dovolate! již ani nepopírá, 
nýbrž zastává subjektivní nezávaznost ochrany proti sobě. Nelze mu 
však přisvědčiti. Podle § 1120 obč. zák. ruší se nájemní smlouva mezi 
původními stranami již zcizením nájemní věci, i když jest zapsána v 1'0-
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zemkové knize podle § 1095 obč. zák., jenže je v takovém případě účin
nou podle §§ 443 a 1095 obč. zák. proti každému nabyvateli nájemní 
věci, takže nájemník jen před skončením nájemní doby ustoupiti nemusí 
(srovnej rozh. čís. 8734 sb. n. s.). Avšak předpisy občanského zákona 
o nájemních smlouvách (§§ 1090 až 1121) platí nyní při nájemních 
místnostech jen potud, pokud platný zákon o ochraně nájemníků ne
obsahuje odchylná ustanovení nebo pokud platnost všeobecných zákon
ných předpisů nevylučuje. Zákon tento nerozlišuje, zda jest nájemní 
smlouva v pozemkové knize zapsána, čili nic a lze proto výpovědí roz
vázati nájemní smlouvu jen, vyhovuje-li předpisům §§ 1 až 7 zák. 
o ochraně nájemníků. Nelze proto na nájemní smlouvu, na niž se vzta
huje zákon o ochraně nájemníků, užíti zásady čerpané z ·ustanovení 
.::; 1120 obč. zák., že kup ruší nájem, leč, lze-li dáti výpověď z důležitých 
důvodů §§ 1-3 zák. o ochr. náj. Ze by pro nového nabyvatele nájemní 
věci byly předpisy §§ 1-7 zák. o ochraně náj. účinnými jen tehdy, 
jsou-Ii mu známy skutečnosti, podřizující nájemní smlouvu ochraně, 
zákon nepraví a neklade váhu na subjektivní moment. Tato nevědomost 
padá na vrub nového nabyvatele nájemní věci a týká se jeho poměru 
ke zCizovateli, nabyl-li nájemní věci snad v ujištění zcizitelem, že nájem 
nespadá pod ochranu nájemníků. Tato okolnost nemůže však připad
nouti Je tíži nájemníka. Vstoupil-li tedy žalobce v nájemní smlouvu ze 
dne 6. dubna 1929 chráněnou zákonem, zůstává smlouva i na dále pod 
ochranou zákona. Výtka dovolatelova, že odvolací soud nezaujal sta
novlsl<a k názoru prvého soudu, že nájemní smlouvou ze dne 6. dubna 
1929 byla uskutečněna privativní novace, jest bezpodstatnou, nehoť roz
hodným pro vyloučení smlouvy z ochrany nájemníků podle § 31 čís. 4 
zák. č. 44/28 sb. z. a n. jest, zda smlouva ze dne 6. dubna 1929 byla 
uzavřena s n o v Ý II nájemníkem, což se nestalo, jak dovolatel již ne
popírá a jak se také shoduje s rozhodnutími čís. 8778, 9414 sb. n. s. 
Dovolatel se odvolává na důvěru v knihy veřejné (§ 1500 obč. zák.), 
tvrdě opětně, že se nemohl ani z pozemkové knihy ani ze sbírky listin 
dopátrati, že žalovaná strana jest starým nájemníkem a požívá ochrany 
zákona. Nehledíc k otázce, zda žalobce opravdu nemohl seznati z obsahu 
smlouvy, zda jde o starého nájemníka, ana je tam řeč o veškerých míst
nostech, "které strana najímající dosud měla najaty«, mohl by se ža
lobce dovolávati ochrany dúvěry v pozemkovou knihu jen, pokud by šlo 
o účinek věcnosti zapsaného nájemního práva (§ 1095 obč. zák.), nikoli 
však pokud jde o čisté obligační právo, jehož ochrana podle zákona 
čís. 44/28 sb. z. a n. zůstává nedotčenou, ať jest v pozemkových kni:
hách zapsáno čili nic. 

čís. 11250. 

Pro otázku věcné příslušnosti procesního soudu nemá význam, zda 
žaloby sloučené k společnému projednání byly doručeny zástupci žalo
vaného teprve při jednacím rolm a zda byla žalovanému k jednáni o nich 
doručena zvláštní obsllka. 
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b 
. boží na základě zvláštních kupních smluv 

pokud bylo ode rano z • • 
(§ 55 j. n.). neúčelně a zbytečně podány oddelene, ač 

K tomu, zda ža~oby ~yly I hleděti jen při úpravě útrat. 
mohly býti částečne spoJeny, ze 

(Rozh. ze dne 10. prosince 1931, R II 288/31.) 

• ..' I b o zaplacení kupní ceny 
Zalobce podal na. okresním souO~9t~!a2~? Kč a 2.598 Kč. S ou.d 

za dodané cibly a taskl'.' "- tf; 3k spoleZ~émn projednávání a, vyhovev 
v é s t o I i c e slonClI za o .Y d·tl Rek u r sní s o n d za· 

P :mitce věcné nepříslušnostI, zal0Ig.o m~ .. Z výpovědi svědka Alols~ 
~ítl námitku věsné n~příslušnostJ. , k~ v;í s~iouvu, což ~lastn~ žalovana 
K-a lze zjIStl,tJ, ze ~eslo o d;dnot:'bor'~ -žt objednal žalovany napred 20.0g0 

strana ani vyslovne ,!etvr I a, ny •• 'nedo latek činí 3.029 Kc, a po 0.:
kusů cihel, pak d~IŠl Cihly, ~!lť ~e\ (k~rýtka, falcovky) a zase. ~vla;sť 
brání cihel že ob]e~nal z~las sa~~siatných kupních smluv a v K'!ld~':'1 
další taškY.) de. t~ y o v!ce (nedoplatek kupní ceny) 5.000 ~. c:, 
případě neprev~sul~,k~IPfl c~na dle zjištění prvého soudu byl znam, z~ 
nákupu který zalu]ICI s rane po touž stavbu jest pro posou~em 
totiž v~škeré zboží bylo koupe

7
no ~as a §§ 55 49 j. n. jest k pro]ed-

• Ý podle § 22 c. r. . , d 
věci b~zvyznamnd· 'h' lob příslušný okresní sou . 
návám vsech po anyc za 

d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
Nejvyšší sou, 

Důvody: 

", 11 zda " •. sního soudu nema vyznam-,. • 
Pro otázku věcné pns!u~nostJ pro~ : í byly doručeny zástupCI ~a: 

žaloby sloučené I{~. Si?olecn~mur P{~j~ nzd~ byla žalovanému k jednam 
lovaného teprve pn ]~~na,clmb .~ka Ostatně strany souhlaSIly, by se 
o nich dorttče?a ~vlastm .o SI . tom směru nerozhoduj~ "-lll, zda 
o těchto žalobach jednalo.lhn,ed .. Vu u omínkou o zaplacem vsech d~
žalobce upomenul hlovanehh Je?;n~ do~ podání prvé žaloby již spl~tnei 
dávek, zda pohledavky z mc. ~ inilmitku vadnosti dodávek a zapo~ten, 
zda žalovaný ma ~rotI 11l~ tou_ nosti Ani na tom nesejde, zda z V~'PISU 
náhrady škody z duv?du teto .vt I . že jde o samostatne do~avky. 
z obchodních knih zalobC?vyc PJn~~oudil rekursní soud hlavne z ,!y
Ze nešlo o)ednotnou kUplll s:olouv [Oodle ní objednal ~alov~ný napred 
povědi svedka K-a, a to pravem .. khž lacení není predmětem sporu. 
2.000 cihel, ktere ihne~ zaPla~l\aOÓO_5POOO cihel za stejnou c~u. a 
Pak teprve obJedn.al z~lovany . ní . e ředmětem nejprve p,:~ane ~~; 
odbíral je postupne. JejIch zaplace l-l 4 000 tašek a pozdejl zvl~t 
loby. Zalovaný o?jed.nal r:~\ zfs: lZV ~~dle· výpisu z knih žalobco~ych 
ještě menší mnozstvl dalslc as~ L. na dalších 5.000 cihel po ca.~t
odebral žalovaný .20.000 chhytel kdobyi c~~~br~n po částech ještě 'pozde.]~ 
kách do konce c~rvna, ::, e . II -27. června 1931, korytka'pa • 
Tašky byly odebrany p,: castecf9~1 Z ·toho je patrno, že cihly, o jeJlchz 
po částech od 18.-20. cervna . 

il 

\ I, 
: 
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zaplacení se žaluje v prvé žalobě b I od b ' , 
koupě a objednávky 4.000-5.000 'dl { e rany na ,zakladě zvláštní 
koupí při jednotlivých odběrech taŠk~ : :bytek l: z~kladě zvláštních 
st!'tn~ ko?pě a rovněž tak í ko;ýtka N/ na .zalade ,zvláštní samo_ 
nybrz o radu samostatných objedná~ek l~o~ )edu}ou uh,rnnou koupi, 
!ednot!!vě pepřesahovala nikdy 5.000 Kč ta:'l, pn. mch} kupní cena 
Jes.! pn;;lusný okresní soud podle s 49 čí' I 7e k zal~?e .? zaplacení 
OVsem zalobce spojiti bez závad 'víc ;;'.l- n. V teze zal obě mohl 
smluv, pok~d ~hrnn~,po~ledávka ~epře:a~:~~~u 5zod~dK~tlivýCb kupních 
t'lamltka vecne nepnslusnosti není tudíž o d i t. c (§ 227 c. r. s.). 
east Jednotného dluhu z jediné kup' Pf s a nena, ,ana se nežaluje 
5.00,0 Kč (§ 55 j. n.). Poukazuje-li s~Žo~~t~lu~y, ktery. by převy"'oval 
podarnost vyžadovala spojení všech nárok" . t0m.u,. ze p!ocesní hos
to~u zákaz hromadění žalob u okresníh u J Jedne zalobe, bránil by 
:,ysov.al 5.000 Kč (§ 227 c. ř. s. . K t~~ou u, an souhrn n~roků pře. 
ucel ne a zbytečně podán odděl~ně • u, zda ~na~ byly zaloby ne
bylo by lze hleděti jen při ~pravě útr~t. ac mohly byh castecně spojeny, 

čís. 11251. 

Předpis § 223 druhý od t • 
ledna 1928, ·Čís. 23 sb. z. a Sn~V~~t c. ~. s. v_ doslovu z~ona ze dne 19. 
rokl, nikoliv na lhtltu k rekurs~ pr~~~;ík~:~:~ na drazbu (na dražební 

. O~.ltnutlm rekursu proti příkle u . .. . ov 

chaze]IClch usnesení (do celého Př~dclSO'!hvy~~zeny I stíznosti do před-
10Z1 o nZenl) exekučního soudu. 

(Rozh. ze dne 10. prosince 1931, R II 333/31.) 

Usnesení o udělení příkl u •. d • b . 
1931 napadl knihovní věřit ep pn raze mm stání ze dne 24. června 
vadu podle § 184 čís. 3 e~l ffnK:~ s:Pt~ 1931 rekursem, uplatňujícím 
postup soudu. Rek u r sn" s . d mekn° o naI?a~1 rekursem i dřívějŠí 

N' •• , 1 o u re lS odmltl Jako nepřípustný 
e J v y s S 1 S o u d nevyhověl rek d '. . 

kursnmo soudu. . ursu o odmltaclho usnesení re-

DůvOdv: 

Podle ustanovení § 187 Id' d 
čís. 118/1914 ř. zák může ~os e lll, o :ta~~c ex . .ř- v doslovu novely 
zpr~ven a nebyl u dr~žebního ItI?~t~k':~fl vente I, Jenž nebyl o dražbě 
ex. r. uplatniti do čtrnácti dnů p~ drf:\°n:'en, t,:a~u podle § 184 čís. 3 
dne 24. června 1931 a stěžovatelka ze ~lf S ~:'l. Dražební stání bylo 
P9dle ,§ 18~ čís. 3 ex. ř. až 8. sr na )~ a a s lzn~St. ~platňují~í v vadu 
nevadz se predpis čl. II čís 2 odl2 'k3~" tedy/zreJme opozdene, po
huje jen na dražbu tedy 'e~ na dr~žebza .. C1S. ~3 '1928 sb. z. a n. vzta
proti příklepu, takŽe běži i v soudních n~:?l~ lllk?ltV nO a Ihf'tu k rekllrsu 
kurslll soud její stížnost stalo Se tak ,az nmac. ?~ltI-h tudíž re-

, pravem, a nevadl, ze byla odmít-
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nuta jako nepřípustná, ačkoliv měla býti správně odmítnuta jako opoz
děná. Tím jest vyřízena i stížnost, pokud se v ní vytýká již od původu 
nezákonný postup a napadá se konečný výsledek řízení, příklep, neboi, 
byl-li rekurs proti příklepu právem odmítnut, je tím vyřízena stížnost 
i do předcházejících usnesení, pokud se týče do celého předchozího 
řízení. 

čís. 11252. 

I podle druhé věty § 418 obč. zák. i podl~ § 1041 obč. zák. jest třeba, 
by byla žaloba řízena proti tomu, kdo jest vlastníkem v době, kdy byly 
náklady činěny, níkoli proti jeho singulárnímu nástupci. Najmě nelze 
řlditi žalobu proti tomu, kdo nabyl vlastnictví teprve napotom příklepem 
při opětné dražbě. 

Vlastnickou žalobou lze se domáhati vydání jen těch předmětů, jež 
byly vneseny na nemovitost a nestaly se nesamostatnými součástmi ne
movitosti, nýbrž mohou býti odstraněny bez porušení podstaty nemo
vitosti_ 

Vydražitel při opětné dražbě nenabyl příklepem vlastnictví k věcem, 
jež nebyly a ani nemohly býti v Odhadním protokole popsány a uvedeny, 
j eito byly na nemovitost vneseny až po první dražbě. 

(Rozh. ze dne ll. prosince 1931, Rv I 1178/30.) 

Žalobce vydražil exekučně nemovitost, nedodržel však dražební pod
mínky, pročež byla nemovitost dána do opětné dražby, v níž ji vydražil 
žalovaný. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném ná-. 
hrady nákladů, jež v mezidobí učinil na ner.lOvitost. O b a niž š í 
soudy žalobu zamítly, odvolací soud z těchto důvodů: Ná
rok na náhradu nákladů žalobci, vydražiteli, proti žalovanému, opět
nému vydražiteli nepřísluší. Udělením příklepu nabyl žalobce nemovi
tosti do vlastnictví jen pod podmínkou, že splní dražební podmínky. 
Jelikož však dražební podmínky nesplnil, nenabyl vlastnického práva 
a byl v době mezi dražbou a opětnou dražbou vlastníkem nemovitosti 
i nadále exekut, posavadní vlastník. I kdyby byl žalobce pokládán za 
bezelstného držitele a příslušela by mu ve smyslu § 341 obč. zák. ná
hrada nákladů nutných a užitečných, mohl by ji požadovati jen na exe
kutovi, posavadním vlastníku, nikoliv na žalovaném, který v době, kdy 
byl náklad učiněn, nebyl ještě vlastníkem ani v obligačním poměru 
k žalobci. Kdyby však žalobce nebyl bezelstným držitelem a příslušel 
by mu podle § 336 a § 1335 obč. zák. nárok na náhradu jako nezmoc
něnému jednateli, mohl by požadovati náhradu jen od posavadního vlast
níka (exekuta) jakožto vlastníka věci. Ostatně, jak plyne ze žaloby, vy
dražitel v době mezi dražbou a opětnou dražbou, kdy byl ještě vlast
níkem exekut, zřídil na nemovitostech stáj s obydlím z nouze, dřevník, 

Civilní rozhodnutí Xlll. 95 
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kamna s pláty a kamenný mustek a oložil ud ' 
n~!1'0vltostec~ a mohl nastati i případ § 41l b ,u p.rkn~ na vyd!azených 
zndI! tyto vecI na nemovitosti okud " o ~', za~., ze ze svych hmot 
s,!d náležející exekutu, jemuŽ k těmt se ijce pnslusens!ví na pudě do
pnbylo vlastnictví. Podle ustanovení § o 4r~ce~, v ?~avenl na jeho pUdě 
dovati, náhradu jen jako nezmocněnv' o c. za: mohl by pak poža
~Iastmka, od exekuta. O obohacení vě Jednatel a len od dosavadního 
zalované strany nemuže b'ti řeči .smy~l~ ,§ ~431 a násl. obč. zák 
v~?ražitele na opětného Jydraž·j fone~~d3' ~adny majetek nepřešel od 
pnkl~pu opětnému vydražiteli ~t:;ý' n~ rf Jen v od ,exekuta. Udělením 
na neho vlastnictví k věci a pfešlv na s~ě7: . ~zebm pOdmínky, přešIl) 
movitosti vstavenv jakož i př d . v t v~ ~ ~oty, kteréž byly na ne
a není tedy poviii~n věci ty v ed ~e y, ~vodncl p,r!slu~eJ?ství nemovitosti 

y a , po u se tyce datl za ně náhradu~ 
!" e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudk b . VY, 

prvemu soudu by dále l'ed I y o ou mzslch soudu a vrátil věc , na a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Zalobní prosbě pokud se jí žádá 'h ' 
v době od prvníh~ příkle u do d na vra~a na~ladu učiněných na dum 
podle druhé věty § 418 oCč zák ne oP~fe drazby, nelze vyhověti ani 
: tom i onom případě jest iřeba' :mvpo e § 1O~! obč. zák., poněvadž 
J~ v~astníkem v době, kdy nákl;d y zalo?a vbyla nze~a proti tomu, kdo 
larmmu ná~tupci. V této době Jšabt~a~lllenYi mkoh proti jeho singu. 
n~?yl, nebot nabyl vlastnictví teprve příklovany ~~astnvikem nemovitosti 
n~z nel;e žalobní nárok opříti o před is e§pef4~n oPvětné, dra~bvě. Rov
zakonne ustanovení nedopadá vltbe p , I v?bc. zak., lezto toto. 
zda a pokUd lze žalobu. osuz c .na soyzeny pnpad. Zbývá otázka 
k předpisu § 366 obč zákP ne řf·vatl .. tako, zalobu vlastnickou. Vzhlede~ 
~ýbrž j~n ta část žal~bní 'pro~bJd~ J~~vv UV~ht ~árok n~ p~něžní plnění, 
zalovanyl trpěl, by si žalobce v~~1 s z ~e z~ o c: domaha výroku, by 
staly do:nu. Vzhledem k předpisum P§o§~1 fre?mety be~ P~rušení pod
St; pak zaloba vlastnická zásadně d dVl t' ,a>:, 4 I 9 ?bc. zak. mohla by 
predmětů, které byly žalobcem vn s o e a 1 uSpechu Jen ohledně oněcb 
samoyta!nými součástmi nemovito~t:n~ ,~a v nemovitost" ~ nestaly se ne
POruSCOI podstaty nemovitosti. Vlastnici !Zk ~vohou ~ýh o~straněny bez 
klepem při opětné dražbě nenab I ~I Vo emto vecem zalovaný pří
ani v odhadním protokolu nebylj' neb~t pnklep se na ně nevztahoval 
d v odhadnuty býti nemohl 'ežto bPopsany a o~hadnuty a ani popsánÝ 
~; po první dražbě. V dusl~dku toh(t~e vY~Jeuy ,zalobcem n~ uemovitost 
CIS. 5 ex. ř. a byla by ohledně nic ,pnI e,v uvahu am predpis § 170' 
s~u~y nižších stolic, vycházejíce : Y~~1~stn~ vl~stmc~á žaloba. Avšak 
pr~tr~s. okolnosti pro posouzení Věji s hle~~a~mhol nazor~, J?evzaly na 
vazne, I bylo proto dle § 510' s a v astmcke zaloby zá-

't·t· c. 1. s. rozsudky obou st I' Vo • v vral I procesuímu SOudu by ďl' dl' o IC ZruSltl a velO 
lze bez poškození podstaty do;u e oIJn~~i. o tom, ktere sporné předměty 
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Byla-Ii dolováním zasažena spodní voda (spodní prameny, jež napá
jely studny), nebylo zasaženo po rozumu §§ 364 a 364 a) obč. zák. 
(§ 170 born. zák.') do majetku majitele studlÚ. 

Spodní vody jsou věci nikomu nenáležející, a to i pro majitele bor. 
Horní podnik jest povinen, věděl-li, že jebo dolováni jest s to ohro

ziti studně, by učilÚl závodní správou oznámení nařízené v § 223 born. 
zák., by příslušný úřad učinil případné bezpečnostní opatření po rozumu 
§ 222 born. zák. 

Nároku na nábradu škody majitele studní proti bornúou podniku 
není na závadu, že studně, jicbž rnzenúo bylo vybověno předpisům po
žárníbo policejníbo řádu, nebyly zřízeny se svolenúo stavebníbo (živ
nostenskébo) úřadu. 
_._~"" ~~Fg;;d:: 

(Rozh. ze dne 16. prosince 1931, Rv 1612/30.) 

Zalující společenstvo mělo na svém pozemku, v jehož sousedství pro
vozovalo žalované těžařs!vo povrchní dolování, tři studně, jež byly zří
zeny bez vrchnostenského povolení. Tyto studně měly dříve značně vysoký 
stav vody a značný přítok, takže stačily ke krytí veškeré potřeby vody 
továrního podniku žalujícího společenstva. Stav vody ve studních však 
stále klesal a studně dávaly mnohem méně vody; ČÍmž byla žalujícímu 
společenstvu zpusobena škoda, jej íž náhrady se domáhalo na žalované 
dulní společnosti, tvrdíc, že úbytek vody ve studních byl způsoben dolo
váním žalované. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal žalobní 
nárok důvodem po právu, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. D u v od y: Odklizeuí nadloží v uhelním dolu žalované mělo 
v zápětí pokles vydatnosti studní. Před odklizením nadloží bránily nad
ložní vrstvy pohybu spodní vody a pusobily jako hráz a zabránily jejímu 
odtékání a způsobily, že se spodní vody pod pozemek strany žalující 
shromážďovaly ve značné výši. Odklizením nadloží v uhelném lomu byla 
ona hráz odklizena a tím nastalo snížení hladiny spodní vody a tím bylo 
zpusobeno i snížení hladiny ve studních. Strana žalovaná uznává, že 
provozováním hornictví bylo odňato žalující straně značné množství 
vody, že tím 'byla vydatnost studní žalující strany snížena tak, že voda 
ve studních již nestačí ke krytí celé potřeby prúmyslového podniku žalu
jící strany. Jest jasno, že žalující strana utrpěla snížením vodní hladiny 
ve studních škodu na svém majetku, ježto jednak zřízení studní nyní jen 
částečně vyhOVUje účelu, jednak žalující strana musí nedostatek vody 
krýti dalšíni vynaložením peněžitých prostředkú. Pro otázku, zda je 
žalovaná strana povinna nahraditi žalující straně škodu, jest směrodatné, 
že škoda byla způsobena provozováním hornictví žalovanou. Zákonodár
ství (§§ 170 písm. a), 222 hor. zák., § 364 a) obč. zák.) a judikatura 
hájí zásadně stanovisko, že podnikatel horního díla ručí za škodu, ne
jsou-Ii dány předpoklady § 106 hor. zák., jakmile způsobí třetí osobě 
škodu na majetku při výkonu práva na dobývání vyhražených nerostů. 
Předpoklady § 106 hor. zák. nejsou v souzeném případě splněny, neboť 

95' 
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studně nejsou v horních měrách žalované strany. Skutečnost, že studně 
byly zřízeny bez vrchnostenského stavebního povolení, nemůže proto 
o sobě vyloučiti povinnost k náhradě škody. škoda na majetku nebo, jak 
praví § 170 písm. a) hor. zák. na vlastnictví strany žalující záleží v tom, 
že studně zřízené se značným nákladem ztratily značným snížením hla
diny výkonnosti na ceně a že strana žalující musí nedostatek vody krýti 
dalším nákladem. Z toho, co bylo shora řečeno, vyplývá, že poukaz ža
lované strany na právní povahu spodní vody a na to, že majiteli studně 
patří jen voda tam okamžitě se nalézající, že však nemá nároku na přítok 
vody, jest bez významu. Ostatně že studně vůbec, tedy i studně v sou
kromém vlastnictví požívají ochrany horní policie, vyplývá z § 222 hor. 
zák. Podle tohoto ustanovení má horní úřad zpravidla učiniti nutné 
bezpečnostní opatření za při vzetí politického úřadu, když události při 
provozu hornictví ohrožují bezpečnost studní. Studní nelze rozuměti jen 
studniční zařízení, nýbrž i opatření vody studničním zařízením. Za
řízení k opatřování vody i osob soukromých nesmí podnikatel dolů ohro
ziti v jeho chodu dolováním ani na povrchu ani v dole. Z toho vyplývá, 
že i další vývody strany žalované k pojmu emisse (§ 364 obč. zák.) 
jsou bez významu. Dle názoru odvolacího soudu ostatně nejsou správné. 
Stačí ohledně toho poukázati na slova »a podobné« v § 364 obč. zák. 
a na slovo "újma« v § 364 a) obč. zák. Ze odnětí vody znamená v sou
zeném případě újmu žalující strany ve značné miře, o tom nemůže býti 
na základě skutkových zjištění pochyby. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek i rozsudek prvého 
soudu a vrátil věc soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

DŮVOdy: 

Pokud jde o dovolací důvod nesprávného právního posouzení vecI 
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.) jest přisvědčiti dovolatelce, žežalobní nároky, 
pokud se opírají o ustanovení §§ 364 a 364 a) obč. zák. a § 170 hor. 
zák., nejsou důvodem po právu. V tomto směru třeba řešiti především 
otázku, jaké vody byly zasaženy dolováním žalované. Ze voda, jež byla 
ve sporných třech studních uzavřena, byla ve vlastnictví žalujícího spo
lečenstva, plyne jasně z ustanovení § 4 c) vodního zákona ze dne 
28. srpna 1870 čís. 71 z. zák. Než o tuto zachycenou vodu tu nejde, 
neboť podle zjištění nižších soudů byla dolováním žalované zasažena 
spodní voda, spodní prameny, jež studny napájely. Podle judikatury 
i Nejvyššího soudu (srov. rozh. čís. 811, 4146 sb. n. s.), i Nejvyššího 
správního soudu (srov. nál. Bohuslav adm. č. 5242) jsou spodní vody 
věcí ničí (res nullius), věcí nenáležející nikomu. Není tu tedy vlastnictví 
ke spodním vodám, dokud nebyly někým okupovány, pokud se týče dokud 
nevyplynuly na zemský povrch. Důsledkem toho se nepřiznává vlastní
kům studní - pokud se nemohou opírati o zvláštní právní důvod _ 
ochrana proti změnám na sousedních pozemcích, jimiž se změňuje přiro
zený běh spodních vod, a to ani tehdy, když; se vlastnlkům sludní odní
mají přítoky je napájející. Z toho plyne, že žalovaná, zachytivši spodm 
vody, nezasáhla po rozumu §§ 364 a 364 a) obč. zák. pokud se týče 
§ 170 horn. zák. do majetku žalujícího společenstva. Ze pro majitele hor 
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, věcí nikomu nenáležející, nevysvítá z ustanov,ení 
nejsou spodm vody. I yvoditi opak z předpisu § 222 horn. zak.

l horního zákona, :,elmena ne ze;n že ohroženy-li studny, nařídí b~ňský 
ano z ustanovem toh,o ply~e J {" to jak blíže vylíčeno v nalezu 
úřad e?!řebné bezp~cno~d~ ~fsa [1~6 j,. Bohuslav adm., jen .te~~y, kdy~ 
NeJvy:sshlho fP!rn~ ~:~tření vyžadují vztahy dolování k verelnym, z§a1§
takovyc zv as mCt '1 b í nároky pokud se opírají o ustanovem 
mům. NeJSOU pr? o ~a o n 70 h~rn zák. důvodem po právu, a !,e: 
364 a 364 a) obc. zak. a ,§. I bývati dalšín'ti uplatňovanými dovolaclml třeba se za tohoto ~tavu vecI za _ 
důvody v tomto smeru. . b "'I'n 

' , , , lb' . r ky I o ezpravny c Než žalující spolecenstvo oplr~ za o, n.1 na o m že se žalovaná pro' 
žalované (~ ~294 o,bč. zák1i :t~~{SlsP:~~~Jez~ktoP~dle § 1311 obč; zák. 
vinila proÍl pre9plsum, § .~ který' hledí zabrániti nahodilým poskoz~
r~čí ten, k~o prest9~pl za <Oll}: b 'inak nebyla nastala. Tak0'1mto za
mm, ,za v~skerou ujmu, kte a veXí J§ 223 horn. zák. ve spojltosÍl s ~sta
konny~ pl edplsem Jest ~~ta;o dle § 223 horn. zák. jest povinen spr~vc~ 
n?vemm § 2~2 horn. za. bO 'eho zástup~e hlásiti události naz~ace~e 
zavodu (bormho podn;~uVle u debo báňskému úřadu tedy i takove uda-
v § 222 hom. zák. po I IC ,em , .. b ečnost stud~í. O takovY případ 
losti při provozu hor, klere t9h::l~~J;né e~ věděla-li že její dolování jest 
tu jde. Bvlo proto povmnos I -; ... ' " d' " oznámení naří-
s to ohróziti žalobcov~kstu~ne, ,1fc/ n!la, zú~~od ~č~g!Ja;~upřípadě bezpeč
zené y § 2~3 ~om. za., y ~~~ ~~~X zák. Jest proto zjistiti, zda žalo- . 

. nostm opatrem po rozumhu ~ , t dni a pakli ano zda bylo vyhověno 
vaná měla vědomo.st o o rozem S? a' ak-li ne bhde na žalované, by 
zákon~é povmnostl §l~~~ hb~' :,:k.'S t~hoto p;ávního hlediska však 
se vyvlmla po~le,. § o c. -;a. učinilv zjištění a zltstalo proto 
nižší soudy, nerkeslly sp(~.':nou, v~v~la~ího soudu i řízení soudu prvé sto
v tomto smeru usym I nzem o 0<" o dl § 510 c ř s. a 
I· . b 10 proto zrušiti rozsudky mzslch soudu po e" ~' .. 
Ice, I y - 'b' d' le jednal v nazna~enem smem a Jl 

vrátili věc souduprvemu, YdOt'!k' ': kolno st žalujícím společenstvem 
znovukrozh~dl., Pe rslt~dnr:y?y o lří~~~~. ~e svol;ním stavební~o (ži,:nko
neplO azana, z . C " . k na nahradu s 0-
stenského) úřadu, nevylučovala ?y uplas~o;:mn~aj~ťk~ch zřídilo vyho-
dy, je~to žal!1

jící
§ s~~leče~?tv9h~mpo~fcejníh/ řádu, takže v po~taveni 

velo predplsum . pozarm , " adě lze spatřovati Jen 
studní bez stavebního povolem bylo by. po pnp, h cl 8 ledna 

' k dl §§ 40 a 127 staveb radu pro Cec y ze ne . 
prestup,e ,fo e, k který by neměl ~ zápětí ztrátu zažalovaného n~rok~ 
1889, CIS. z; za ., 1 žd dodatečně dosíci stavebního schvalem. 
~~ ~;h~~~~l~~~~lo' ~~;O~leO ~ýtr dodatečně uděleno, žalovaná ani ne-
tvrdila, tím mene prokazala. 

čis. 11254. 

"ť b Ustanoveni druhé věty prvého odstavce § 35 ex. ř. nelze poUZl 1 o -
dobně na soudni smir. 

(Rozh. ze dne 16. prosince 1931, Rv I 2242/30.) 
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N a základě soudního smíru ze dne 4 červ 192 • , 
žalobci exekuci k vydobytí výživného ialob na .? ~edl zalovany proti 
žalobce na žalovaném by bylo uzná~ , ou, o. mz , u Jde, domáhal Se 
ve,dena exekuce, není 'po právu, po pfí::~;e~, ze .'kfrožk, pro který jest 
ffilt~Ut~ s o.u d y vše c h tř í s t o I .' N z~ zaly, ; aloba byla za· 
mo Jme z techto I c, e J v y s S I m s o ude m mi .. 

dúvodů: 

s.), ~~~~~~ Ž!d~s,;ot~er~~ ~~~k není oprá~něn překročiti (§ 405 c. ř. 
po právu, po případě Že zanikl 'Je~~I~<~ed !e~t ~edena exekuce, není 
ex. ř., by exekuční titul který jest zákl e y za ovano podle § 39 čís. I 
neplatný, zrušen anebo 'jinak za neúčin:~em ex~~uce, bJ::~'prohlášen za 
pra~em posuzovaly tuto žalobu jak ' \krohlasen. NIZSI soudy proto 
ex. r. a i žalobce sám ji tak ve s o n~~I • .Y proti ~aroku podle § 35 
vš~k o oposiční žalobu podle § ~o;u a J~ste I v dovolaní označuje. Jde-li 
o!~zku, zda se exekuční titul příčí ~~'b r;, nelze v, tomt~ sr:or~ zkoumati 
VSlm zkoumati, zda námitk vznes ,rym m~avum, nybrz Jest přede. 
tečnostech tento nárok zrušulících n e~e proÍi n~!oku spočívají na sku
po yzn!ku exekučního titulu. Tí e o ~~JttvUJlcích, ~teré nastaly teprve 
spravne, že prvá žalobcova nám~:e p ! I1 od,:ola~l, soud a dovodil 
1926 smír o odbytném za v'živn' ,ze za oV31~e dlte uzavřelo v září 
nas,tala již před vznikem ex~kučn~h~ ~;~::l~ oplra se .0 skute~nost, která 
4. cervna 1927. Dovolatelltv ná' t~ Jest smlru ze dne 
odstayce § 3,5 ex. ř. mMe býti ob':~b z~ usta~.ovem druhé v~ty prvého 
mylny, protoze toto ustanovení ml ,ne PO~ZltO, I. pro soudnl smír, jest 
k!erý záleží v soudním rozhodnutl!VI zcela Jasne Jen o exekučním titulu 
plSU pOužíti i pro soudní smír kt I, ,a nelze tedy tohoto jasného před~ 
soudu. ' erym se spor odklizuje bez rozhodnutí 

čís. 11255. 

. Usnesení, jimž byla povolena del . 
I navrhovatelovu odpůrci jemuž efalc~'podle § 31 J. n., jest doručiti 
k rekursu. ,p 18 U 1 podle § 514 c. ř. 8. právo 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1931, R 1881/31.) 

, Před podáním žaloby o rozluku ' ...., 
Vld~l, návrh, by byl na místě krajs::zelst~1 ~cmll zalobce, bydlící ve 
govan krajský soud v Chebu z dů d' o hlvl m ° soudu v Praze dele
V,r ch n í s o u d v P r a z e návrhuv~ u v, odnost! v ~á9?sti uvedených. 
navrh na delegaci a uvedl v otázce Yhoyetl. r:'J

d
e J v y s S I S o u d zamítl 

, o llIz II J e, v 

dŮVodech: 

, Před podáním žaloby o rozluku • I ' •. . 
Vldnl, dne 30. prosince ! 930 u vrchm~~ze stVl Ucmil žalobce, bydlící ve 

ll! o soudu v Praze návrh, by byl 
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na místě krajského soudu civilního v Praze, prý podle § 100 j. n. pří
slušného, delegován krajský soud v Chebu, protože žalobce má v Chebu 
sestru, má tam také častěji obchodní vyjednávání a ani on, ani jeho 
manželka neovládají státní jazyk. Vrchní soud v Praze vyhověl žalob
covu návrhu napadeným usnesením ze dne 10. února 1931, vycházeje 
z nesprávného názoru, že příslušným by byl krajský soud civilní v Praze, 
ačkoli si před tím vyžádal vyjádření krajského soudu v Litoměřicích jako 
soudu příslušného podle domovské obce a ačkoliv zmíněný soud ve svém 
vyjádření na svou zákonnou příslušnost upozornil. Usnesení o delegaci 
nebylo žalované - bytem ve Vídni - doručeno, ačkoliv jí přísluší podle 
§ 514 c. ř. s. právo k rekursu, protože se rozhodnutí o delegaci může 
velmi podstatně dotýkati zájmů stran (materialie II. str. 339), a nebyla 
vůbec proti velícímu předpísu § 31 poslední odstavec j. n. ani vyslech
nuta. Teprve na její žádost byl jí dodán vrchním soudem v Praze opis 
usnesení, kterýžto opis byl z Prahy vypraven 10. září 1931. Proti usne
sení podala žalovaná rozklad, po případě rekurs k nejvyššímu soudu dne 
23. září 1931. Rozklad byl zamítnut usnesením vrchního soudu v Praze 
ze dne 9. října 1931, načež byly spisy předloženy nejvyššímu soudu. 
Rekurs byl podán včas a jest ve věci opodstatněn, i když se nehledí k Uve
deným formálním vadám řízení. 

čís. 11256. 

Zákon ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 sb. z. a n. na rok 1931, na 
ochranu osob oprávněných požadovati výživu, výchovu nebo zaopatřeni. 

Prozatimní opatření podle § 5 zák. předpokládá, by navrhovatel buď 
již dříve neb aspoň současně s návrhem zakročil na soudě o určeni ná
roku na výživu po případě na výchovu nebo zaopatření neb na plnění 
z něho vyplývajíc!. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1931, R I 976/31.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil prozatímní opatření k zajištění vý
živného po rozumu § 5 zákona ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 'Sb. z. a 
n. na rok 1931. Rek u r sní s o u d odmítl návrh na povolení proza
tímního opatření pro nepříslušnost dovolaného soudu. 

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

Dúvody: 

Jde o povolení zatímního opatření k zajištění výživného po rozumu 
~ 5 zákona ze dne 16. prosince 1930 čís. 4 sb. z. a n. z roku 1931. 
Podle tohoto ustanovení múže žádati o zatímní opatření podle §§ 379 
a násl. ex. ř. k zajištění výživného ten, kdo se domáhá na soudě stano
vení nároku na výživu, výchovu nebo zaopatření, pokud se týče plnění 
z něho vyplývajícího. Ze slov »kdo se domáhá« plyne, jest zřejmo,že 
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je,st předpokladem návrhu na zatímné o atře ' 
zakona, by navrhovatel zakročil buď j"~' m podle ~vedeného místa 
vrhem pa ,soudě ° určení nároku na vl;'ž· lve ne!,? aspon s01!časně s ná
zaopatrem neb na plnění z něho vyp{ IV.': po pnp~de na vychovu nebo 
navrhovatelka v době podání návrh y,:a)1cl. V projednávaném případě 
nez~kročiIa a uvedený předpoklad u )es~ ° stanovení nánYku na výživu 
nem splněn, Následkem toho anižu JeJI ~ nav;-hy na zatímné opatření 
sou~~, bylo návrh zamítnouti ~ odmí~~o treb~ rr

ltl ?tá~ku příslušnosti 
nepnslusnost dovolaného soudu k v, Jej, y I Z J111eho důvodu pro , re ursm soud nepochybil. ' 

čís. 11257. 

Nebyla-li exekuce l' I hlásil-Ii soud po pravo ~:~:~a bez exekučního titulu vůbec, nýbrž ro 
titul (platební výměr okresní ne;::Volent ~xek.~~e, že nepol<ládá exek~čni 
byl vvydán za platnosti zákona ze 0~:~ge t~Jtsťlovny) v~ náležitý, (ježto 
a pred platností zákona ze dn " IJna 924, Cts. 221 sb. z. a n 
nelze vyhověti návrhu dlužník: nBa' Iztst<?pa~u 1928, čís. 184 sb. z. a n)' rusem exekuce. . , 

(Rozh, ze dne 17. prosince 1931, R 1980/31.) 

Dlužník navrhl zrušení exekuce . v platební výměr podle § 175 záko r.roto, ze exekučním titulem jest 
Jest uvedeno, že byl doručen dn na ~IS. 184/28 sb. z. a n a v něm exekučním titulem není vlastně e i~i ~e:vet;cevI927, z něhož 'patrno že 
kona z.e d!le 8. listopadu 1928 č.P 1~4m vymer vydaný na základě' zá
vyd~ny pr<;.~, účinností tohoto z~~~na tS~. z. ad n." nýbrž platební výměr 
f~ I ne 9. r1]na 1924, čís, 221 sb ' e y vy any za platnosti zákona 

~~Iu~á~r~ un~ fr~le~í se~~k~ic~ e ~~Zk~C~ :;~š~~ ;~e tCYr ~e~í ~x~~u~n~~~ 
~~~Z~/~?I~noU d~ušiti, uvádí exek~č~íd lád ~dl ~~ exek,:ci, i,iž právo-
uvedené. OC~~~y' taUkvodYdty ndelze rozšiřovati na Příp~duyvaVdlzákJedn?t1ivé 
j k d' ovy uvo v souzen' .. v one ne
va ~o uvod ~rušení exekuce jinou skute~:~npage .nej,d~, dlužník uvádí 

vý~ě;9n;~i :~e:u~l~ tft~~~~ e~~~~~i zJ~Šit~' r1zdi~e b~1~us;~f~~~tá~~ 
usnfsef!.l ze dne 7. července \ 931 jfmž

U1° I u toho exekuci zrušiti, n~boť 
~~~~ynelmu nebyla podána včas stÍžnost IabaYleOxepku,ce povolena, tím, že 

, pro soud záva ' ' ravm moci . t· z~ušení žádati jen z dův~~~ ~~~uc,e hjest I;rávoplatně povdli:~ ~ )ro 
predem domáhati toho b . ~enyc v zakoně. Dlužník b z.e 
zrušen neb" k h' y platebm vyměr byl prohl" y se musIl . Jma pro lášen za neúčinny' asen za neplatný neho . 

NeJv vv,' y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dův"dy: 

PoukaZUje-li stěžovalel h .' 
vysloveno, že exekuce povofe~~obe;~~~~~~~síh 56f? 1Sb 

.. n. s:' v němž bylo o I u u Jest 1 s celým dal-
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ší!1l řízením nicotná, jest k tomU uvésti, že o nicotnosti exekuce, o kterou 
tU jde, mohlo by se mluviti jen, kdyby byla bývala povolena bez exe
kučního titulu vůbec. Ale v souzeném případě tu byl exekuční titul, 
platební výměr okresní nemocenské pojišt'ovny ze dne 23. července 1927, 
opatřený doložkou vykonatelnosti ze dne I. června 1931. Na základě 
tohoto exekučního titulu povolil prvý soud právoplatně exekuci, doda
tečně však prohlásil, že jej nepokládá za »náležitý«, protože byl vydán 
za platnosti zákona ze dne 9. října 1924 čís. 221 sb. z. a n. a před plat
ností zákona ze dne 8. listopadu 1928 čís. 184 sb. z. a n. Ve skuteč
nosti nešlo tedy o nejsoucnost exekučního titulu, nýbrž šlo o otázku plat
nosti a vykonatelnosti předloženého platebního výměru, která byla uve
dena na přetřes teprve po právoplatném povolení exekuce a o které 
soudy nemohou rozhodovati v exekučním řízení k pouhému návrhu 
povinného za zrušení exekuce. Správně proto zamítl rekursní soud ná
vrh povinného, by exekuce byla zrušena, nebot' nejde o žádný z případů 
uvedených v § 39 ex. ř. ani o nicotnost exekuce. 

čís. 1125B. 

přípustnost pořadu práva pro náhradní nárok proti starostovi obce, 
ježto s v é moC n ě z nič i I věci, jež mu byly dány do uschováni jako 

starostovi obce při nuceném vyklizeni. 

(R ozh. ze dne 17. prosince 1931, R I 997/31.) 

žalobu, jíž se domáhala žalobkyně na starostovi obce V. náhrady 
škody pro bezprávné zničení jejích věcí, jež byly dány obci do úschovy 
podle § 5 zákona ze dne 31. března 1925 čís .. 51 sb. z. a n., so u d 
p r v é s t o I i c e odmítl pro nepřípustnost pořadu práva. Rek u r sní 
s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Prvý 
soud odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva, poněvadž jde 
v souzeném případě o nárok na náhradu škody z nedostatečněho uložení 
vyklizených věcí, tedy o náhradu škody z působnosti obce v oboru veřej
noprávním. Jest sice správné, že podle § 37 prvý odstavec česk. obec
ního řízení má obec, vykonává-li místní policii, nahraditi veškerou škodu, 
která by komu vzešla z opomenutí povinnosti, jež ukládá obci zákon 
o místní policii, a že podle § 37 druhý odstavec cit. říz. rozhoduje o ná
roku na tuto náhradu politický úřad a o výši náhrady řádný soud. Prvý 
soudce však přehlíží, že žaloha nesměřuje proti obci jako takové, nýbrž 
proti starostovi obce osobně. Na tom nemění nic okolnost, že v žalobě 
jest uvedeno, že byly věci uloženy do uschování k žalovanému jako ke 
starostovi obce. Neboť z vývodů žaloby vyplývá, že žalobkyně žalovaného 
činí osobně zodpovědným za to, že nesplnil povinnost uloženou mu jako 
schovateli a tím žalobkyni způsobil škodu. Žalující strana domáhá se 
tedy náhrady škody na starostovi z důvodu ryze soukromoprávního, 
který řešiti jest soudem civilním podle § 1338 obč. zák. 

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

Př~ rozhodování o přípustnosti pořadu rá' , . , 
podle zalobcova přednesu j'est žalob' . Pk va jest mlh na zreteli zdali 
n pr' 'h " nI naro vyvozován " . o ,avm o, Cl soukromoprávního a jest . . z pomeru veřej. bake povahy jest nárok, který žalobce u IS~' OI;nezl(lI . na rešení otázky 

v 049, 9045, 9956, 10817 sb. n s) V p a nUJ~. V!~ ro!hodnutí čís: 
,:alo,bkyně jako vlastnice věcí Id~ré' b I sO,uzenem ,p:lpade domáhá 
(jo uschovy k žalovanému jak~ ke t y ~ pn :xekucmffi vyklizení dány 
lovaném osobně. Svůj náhradní ~:ros OVl .o cec náhrady škody na ža' 
10. prosince 1930 žádala na z'al ~ok odu,vo,dntlJe tvrzením, že dne 
, 'h ovanem vydam s 'h " , 
zenyc , ale že jí žalovaný a jeho manželk' '7c, . V':Cl u neho ulo, 
a, ~bu." ;;pálili a nádob{ rozbili čímž ~ odp~ved~li, ze peří, šatstvo 
zreJme, ze žalobní nárok neč 1" ob pry. utrp~la skodu. Z toho jest 
jako představiteli obce ani ž~ I n~u, ec ~roti ObCl am proti žalovanému 
z výkonu jeho staroste~ského úřad~l °v~~e~ ? zOkdpově~nost žalovaného 
loby . t ' 'I ' n urz ze s utkovym základ ' Jes, ze za ovaný svémocně zničil vě . " , , em za· 
nárok jest posuzovati podle §§ 1295 13~k p~t;iCl, za~obkyni. Takový 
kromoprávní vyvozovaný z orně a, o c. zak. Jako nárok sou. 
rozhodovati podle § I J' n ř~dny' ru pradv::, sONukro,:,ého,. o němž přísluší 
I ", '. m sou um a veCl mc n '" , ovany Jest zaroveň starostou obce . íž bl' v,, emem, ze za· 
§ 5 zákona ze dne 31. března 1921 " Y ~ I ve~ dany do úschovy podle 
podle § 5 zákona ze dne 28 března 1~~8 " s 4t ba n., pokud se týče 
se žalobkyní v poměru smlu~ním . k CIS. S . z. a n., a že nebyl 
pro bezprávné zničení svy' ch věci ~ao? sCh?lvatel, .n~bof o náhradu škody 
ob' 'k 'd" , uze pos<ozeny zalovati podl § 1338' ,c. za,' pre radnym soudem každého škůd v , e . 
vyslovnym zákonným předpisem vyloučen' o ~e, 1:\ by byl por,ad prava 
nejde. Rozhodnutí o důvodnosti žalobníh' ,Q kVs~ v S,:uzenem sporu 
teprve rozsudku ve věci. o naro u Jest ovsem vyhrazeno 

čís. 11259. 

Přikázání náhrady za převzat l' b 
nevadí, ,~e došlo příklepem ke s~~j!n~~1 n!l~ ~hdražiteli (~ ~25 ex. ř.) 
u vydrazltele v jedné osobě. uze ne o a panU]IClho statku 

Použiti § 222 třeti odstavec eV' n' k ., , x. r. predpokládá, že byl náhradní aro vznesen již při rozvrhovém roku. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1931, Rl 1000/:31.) 

Proti usnesení, jímž bvlo rozvrženo . __ , " 
prodanou nemovitost podal rekurs dlu' ,~eJy'ys~1 podam za exekučně 
hrady vydražiteli za' převzaté služebn~~t~ , .J~fZ na~~dal přiznání ná· 
zamkly. Rek u r sní s o u d n h Vll, Jkez o sluzebnostt splynutím 

evy ove re ursu a napadené usnesení 
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otvrdil. D ů vod y: Přikázání uhražovacích jistin pro služebnosti vy· 
~ražite1ce může povinná strana napadnouti jen při právním názoru, že 
se vydražitelka stala příklepem vlastnicí služebného a panujícího po· 
zemku, takže služebnosti podle § 526 obč. zák. jest pokládati za zaniklé . 
Tento právní názor není však správný pokud se z něho dovozuje, že 
vydražitelce nepřísluší uhražovaCÍ jistina. Spojení služebného a panu· 
jícího statku u vydražitelky nemá vůbec co činiti s cenou, za níž má vy· 
dražitelka objekty převzíti a mohou býti rozhodujícími jen dražební 
podmínky, podle nichž vydražitel má převzíti služebnosti, o něž tu jde, 
k započtení na nejvyšší podání, a mimo to ustanovení § 225 ex. ř. Neboť 
cena koupených objektů nezvětší se o sobě tím, že mají nyní společného 
vlastníka a, jestliže vydražitelka objekt zase dále prodá nebo oba objekty 
rozličným osobám, stane se hned zjevným znehodnocení služebnostmi. 
poněvadž tu není právní základ pro nárok stěžovatelův na hyperochu, 
bylo rekursu odepříti úspěch. 

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

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Především odkazuje 
se na správné, dovolacím rekursem nevyvrácené důvody napadeného 
usnesení. K vývodům dovolacího rekursu dodává se ještě toto: Nárok 
dovolacího rekurenta na přikázání hyperochy, opíraný o to, že prý byla 
náhrada. za převzaté služebnosti vydražiteli přiznána neprávem, ježto 
služebnosti splynutím (§§ 526, 1445 obč. zák.) zanikly, nebylo lze 
uznati nejen z důvodu napadeného usnesení, nýbrž i proto, že nahrada 
nebyla přiznána ze spoluvlastnického podílu dovolacího rekurenta, nýbrž 
z podílu druhého spoluvlastníka. Poukazovati na náhradní nárok (§ 222 
ex. ř.) předpokládajíc, že mu vůbec patřil, což zde řešiti netřeba, dovo· 
lací rekurent nemůže, ježto nárok ten zavčas, to jest při rozvrhovém roku 
nevznesl. O neopodstatněném dovolacím rekursu bylo se usnésti jak se 
stalo. 

čís. 11260. 

Soudům nepřísluší rozhodovati o tom, zda jde o cestu veřejnou, 
aniž o tom, zda vlastnlku lesa pnsluší podle § 24 lesního zákona uve
řejněného patentem ze dne 3. prosince 1852, čís. 250 ř. zák. právo do
pravovati dříví z lesa po cizim pozemku. Otázkami těmito nemohou 
se řádné soudy zabývati ani tehdy, jsou-Ii obsahem námitek proti zá
půrčí žalobě podle § 523 obč. zák. 

Výrok správního úřadu o oprávněnosti dopravy lesních plodin přes 
cizí pozemky má povahu konstitutivní. 

(Roth. ze dne 17. prosince 1931, R I 1008/31.) 

. Proti žalobě, domáhající se výroku, že žalovaný porušil vlastnické 
právo žalobců tím, že po jejich pozemku vozil dříví, vznesl žalovaný 
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námllku nepřípustnost! pořadu rá k ' 
cesta, po níž vozil dříví je cesto~ v~:" tero~ oduvodml jednak 
v?zeno dříví z lesa Antonína Š-a I eJfou, Jednak tím, že po cestě 
nych ce;;t a žalobci jsou tudíž po~in~~ end? nema Spojení, Se sítí 
pres sV~J po,;emek odvážeti lesní plod' po Se 6 24 lesn., zakona a01/oJ;<; 
u~nal sI_ce namitku nepří ustnost' I!1Y' o ~ d p rVe s t o I i c 
v~na verejnost cesty uznfJ tak vš~~or~~u /rava, pokud byla 
z~. a odmítl žalobu.' Rek u r sní vz de em, k u~tanovení 
poradu práva. D ů vod . Jd s o u. zamltl namitku lenří"!,,'""."'; 
rok soukromoprávní o J~ - e_? Ivl:"stmckou žalobu tedy 
důn;, ano není záko~a, který en~a~~b rozhodovati § j. n. 
~rgany. To správně uznal již pivní soJd tO~dto_ dru~u odkazoval na 

,tomu, že proti takovéto žalobě mů _. _e~to vsak správně 
~al!l1tkami soukromoprávními a n z~ se za ovaná strana vuuuu 

ze zalovaná strana jezdila po poze!1US~11 IS~ ~roto do jednání o namltce. 
c~st~, _~ ~právně pak usoudil že t h ~a ° ,cu proto, že tudy jde vel'p;,,~ 
z~purcI z_alobě nepřípustnost poř~d~ °r? duvodu_ nelze namítnouti proti 
fazoru. pn P~suzoyání druhé námitkl ~va, ?edrzel Se t?h_oto správného 
dfP', zak'

l 
ulozena Jest vlastníku pozemku r~mk~ou,d praVI, ze podle § 24 

.. lVI Z esa, zákonná služebnost ve ' o _ erem se musí dopravovati 
JlTIak nemohly vůbec anebo 'en s vel }rosp,ech majetníka lesa, kdyb 
z lesa vyvezeny. O nutnosti tdkov' kym ,nakladem býti lesní plodin~ 
PJlitický úřad. Poněvadž ~ tom ~Jes~ /zakonr!é Služebnosti) rozhodufe 
J e, roz~?duje úřad správní n'ikolf y o nutne, použít~ cesty, o kterou 
pro _ nepnpustnost pořadu p/áva P sO?d, odmltl prvm soudce žalobu 
~e I z:!oba nep,atří na soud, nýbrŽ p~~~1 Žoudce h neodn;ít1 ž~lobu' proto, 
/ o,~ nep~třJ na soud. I tu však použÍ1a e_ ~oz o~nuh o namitce proti 
eJ~e 0, praya a první soud, ač sám ' z_a ovan~ strana námitky ve-

lo?e muze zalovaná strana na soudě prav!, ~e. proh soukromoprávní ža
me?o, peodn;ít1 tuto námitku, nýbrž žafobuzl~ Je~ .. námitek práva soukro. 
ť~avmm.u naroku obrany, patřící před o ,~. d OUZlJ~-h ,se proti soukromo_ 
~,a povahu soukromoprávní ma y_ spravm, neztrácí tím ž _ 

pnpu,stnost pořadu práva. J~ a -n~l~e 1 prot~ zalobu odmítnouti pro n:
slus!1,eho správního úřadu vYmoh~~\~: ovane stra!1Y, _ by si sama u pří
POUzlvalt, an jí v tom brání žalu" ~ ok, podle neboz sporné cesty může 
toto právo d - , ]lCI slt'ana nemů - . - . 

na orazem soukromoprávní vl t. k' .ze SI vsak osobovati 
N' - _ , as lllC e zaloby. 

e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Zalobci domáhají se svobod sv'h . 
zemek nepí zatížen žádnou slulebn e ~ po:,e~ku UVá,dějíce, že jejich 0-

§1~~~lcte?o p~áva, voze po pozemko~t~H~e J~lovan~ z,as_~huje do jejich 
7655 . o ICO' za . Soudy nižších stolic Ve sh . d- e o zapurcI,žal9bu podle 

, a, .756 sb. n. s. dovodil _ o e s r.ozhodnulIm cís. 4604 
prava naro~ na užívání pozem~ ~k~odle § I J ~. ',1epatří na pořad 
~ 1~m, z1a Jdke o, ce~tu veřejnou, niní ni~~~tYpYk~eJ',1e, ]~~to ,rozhodovati 

. pro o ta OVy n2rok nemŮŽe Se před -. d ;-1 azano radnYm soudům 
ra nyml soudy up la movati anI 
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žalobou ani n~mi!ko~. Rekurs_~í s9~d zc~la správně a. důsledně dále 
dovodil, že z t~hoz duvodu nepnslusl soudum rozhodovalI o otazce, zda 
vlastníku lesa přísluší podle § 24 lesního zákona uveřejněného patentem 
ze dne 3. prosince 1852 čís. 250 ř. zák. právo dopravovali dříví z lesa 
po cizím pozemk~, a ~e pr?!o nemůže ž_~lovaný ,tuto o~olnost uplatňo~ati 
námitkou proII zalobe. Stezovatel, chteJe vyvraIIII duvody napadeneho 
usnesení, tvrdí, že vlastník lesa má zákonnou služebnost dopravovati 
plodiny lesní přes služebný pozemek a že případný výrdk správního 
úřadu o oprávněnosti dopravy má co do vzniku oprávnění povahu dekla· 
ratorní, nikoli konstitutivní. S názorem tím nelze zcela souhlasiti, ježto 
stěžovatel nepřihlíží k doslovu celého § 24 lesního zákona. V prvém jeho 
odstavci se sice praví, že každý vlastník pozemků je povinen dovoliti 
přes své pozemky dopravu lesních plodin, které huď vůbec nelze nebo 
jen s nepoměrnými výlohami z lesa dopraviti nebo dále dovážeti, při 
čemž vlastníku pozemku přísluší proti vlastníku lesa nárok na náhradu 
škody, a to na úplné zadostiučinění. Ale v dalších odstavcích téhož § Se 
praví, že o nutnosti dopravy dříví přes cizí pozemky má rozhodnouti 
nejnižší politický úřad po výslechu stran a znalců a při tom určiti proza
tímně odškodné; nejsou-Ii s tím strany spokojeny, mají právo rekursu 
k vyšší politické stolici, a pokud jde o určení sporných odškodňovacích 
částek, jest stranám, nedocílí-li se politickou cestou dohody, vyhražen 
pořad práva; doprava dříví nesmí však býti zadržována, jakmile bude 
složena částka prozatím vyšetřená. Z tohoto celého doslovu § 24 lesního. 
zákona jest tedy patrno, že se v odstavci prvém § 24 lesního zákona 
nepropůjčuje vlastníku lesa právo, by podle svého uvážení použil k do· 
pravě dříví cizího pozemku proti vlastníkově vůli, nýbrž že tak smí 
učiniti jen za předpokladů v dalších odstavcích tohoto § stanovených. 
Výrok správního úřadu má tu povahu konstitutivní, ba po případě jest 
výkon práva k dopravě dříví přes cizí pozemky, ač již byl politickým 
úřadem za nutný uznán, závislý ještě na složení prozatímně zjištěné 
náhrady, do kteréž doby není vlastník lesa oprávněn, by dříví dopm' 
voval po cizím pozemku proti vlastníkově vůli. Činil·li žalovaný' tak, 
ač ještě politický úřad neučinil nález podle § 24 (2) cit. zákona, zasáhl 
tím neoprávněně do cizího majetku, proti čemuž se mÍtže žalobce brániti 
žalobon podle § 523 obě. zák. Rozhodnouti o námitce, zda onu dopravu 
jest po rozumu § 24 cit. zák. uznati za nutnou a přiznati takovému roz
řešení zmíněné 'prejudicielní otázky dokonce zpětné účinky, nejsou řádné 
soudy povolány. Jak rekursní soud správně dovodil, nepatří proto zmi~ 
něná námitka žalovaného před soud a nemůže býti podkladem k odÍt· 
vodnění nepřípustnosti pořadu práva. Poukaz stěžovatelúv na § 26 les
ního zákona, který jedná o plavení dříví ,a o dopravě vorů, jest ne
případný, ježto jde o úpravu poměrů zcela odlišných. 

čis. 11261. 

Pojišťovací smlouva. 
Výklad podmínky pojišťovací smlouvy, že )}Z pojištěni jsou vylou

čeny škody, způsobené pojistníkem úmyslně nebo řídičem nema jicím 
úřední povoleni k jízdě, pokud pojistník o scházejicím povoleni k jízdě 
věděl nebo věděti musil«. 

-'o,' 
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Pojišťovna musí namítati a doká f ' , 
jící úřední povolení k jízdě. Na POjis:o~ z~ .skodu zpilsobi! řídič 
zejícím vůdčím listu nevěděl neb lb OVl Jest, by dokázal, že o 
z nichž plyne, že o zmíněném ~edosta~k! v~vde~~ a dok~zal Skllte'~no'8ti. 

Aby nastala výjimka z ručení "V , e e I nemustl. 
zení v osobě řídiče; nestačí jakák~l?st?o~'!y, Tusí býti ptičina 

R' o " v pnclna skody • v,·"u, , 5ent »vedeti musil« nezname ' h • 
jen, ze si pojistník při bedlivé a n;ád~~lbo~t""ne~baIost, nýbrž 
. P?kud pojistník »(ne)musel Věděti: pecI ve~o~~os! zjednati 
I opravně"í k řízení těžkého náklad oh ' zda vudcI hst řidiče 

nt o automobilu. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1931, Rv 1'916/30.) 

'. Žalující firma domáhala se n 'I ' ... , 
jlst~y .náhrady škody, jež žalobci aV::i ovan~ pO)1st oyně na základě po, 
?~e Sjel? do .s!lničnÍ'ho příkopu, ježto s~~altur;! ďdl nakladní auto, žalob
d a ovar;a,pojls,ťovna namítla, že řidič a tO n I '10 auta, ~ se poskodilo, 

ep.sar:e ur:dm povolení, vůdčí list ' u a neme ,v ~obe nehody pře-
.:akz~.)~st, skodažalobkyně podle §' ~o~)~~selo byt! zalobkyni zncímo, 
L pOjlstem, O b a niž š í s o u d y , I b eov; pOj. podm. vyloučena 

N' • v . za o u zamltly 
, ejvyssI soud zruši! rozsudk b .,,,' 

prvemu soudu, by ji doplně říze o y o ou mzslch soudů a vráti! věc 
, m, znovu rozhodl. 

Duvody: 

Jádrem sporu jest výklad § 3 d) 'b ' 
~ ..... Iouvy ze dne 24. září 1925 D I vs~o hecnych podmínek pojišl'ovací 
~astkou smlouvy a váže obě st;anyOSj'eosVt tO Otto ustanovení, že jest sou-
ceny 'k ,eno' ,Z po"'ť ' . ., . " .. ;: s ody, způsobené pojistníkem ," ,jlS em JSou vylou-
ma]lclm uredního povolení k jízd' k umyslne nebo řidičem ne
len~ k jízdě ,věděl nebo věděti mU~I~o ~~};O]lst~ík o s~há;:ejícím povo
s namltkou zalované pojišl' ovny tot . talZSI sC;u Y vylozlvse v souhlasu 
od ro~u, ~ 9~7 používaného doslovu o § u~ nov~m pod~e novějšího a teprve 
"Z POjl.st~!l1 jsou vyloučeny.. . . . . ,e) v~e~becnych podmínek, totiž: 
stl?~t~Oj 1:I;:en byl osobou nema'íc: skody, jez nastaly, když pojištěn'. 
POjlsten~ uredně předepsa~ého pbv~lf:? kte~t~vdruh sllostroje, který jeJ 
~ylnostl, protože se nové ustanovení I jlZ, e<:.::- dopustily se právní 
slh~ a sama pojišťovna pokládala p0ct.statn~. lISl od ustanovení dřívěj
Vím změniti. Vyjádřila-li se Pojišť~:n~ve~ Za]I.r:~ za ~1Utné toto ustano-
Vl a v § 3 d) pojišťovací smlouv 'i' ze pops ovaCI podmínky sesta- . 
to podle vykládacího pravidla ,< 915J ~a"k, r;~z se, vyjádřiti chtěla jde 
v~ub, ale nemůže proli žalu 'íC;' t ,o .c. za . a cl. I obch. z. n~ její 
predpis předpisem jiným. Z~í~ě~?§e de~n)ost:anně ~ahraditi PŮvodní 
pokud se vztahuje na souzen' ří d v~e?becnych podmínek _ 
sovené řidičem, 1iemajícímdedníC~ ~ vyl?cuj~, n~hradu škody způ
o nedo.statku vůdčího listu věděl neb POV?J~f.1 k ]!zde, pokud pojistník 
z pravld~a, že pojišt'ovna jest ovinn o ve e I .mus!!. Jde ,tu o výjimku 
v § I. vseobecných podmínek ~ mvsl t~~hyrad~t~ťvsechny skody uvedené 

. PO]IS ovna namítati a doká-
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zati že škodu způsobil řidič nemající úředního povolení k jízdě, naproti 
tOiTI~ jest pak věcí pojistníkovou, by se bránil výhradou danou v jeho 
rospěch v § 3 d) a dokázal, že o scházej ícím vůdčím listu nevěděl, 

~eb by uvedl a dokázal skutečnosti, ze kterých by bylo lze souditi, že 
o onom nedostatku věděti nemusil, o čemž bude ještě pojednáno. Nemá 
tudíž co do průvodního břemene z plna pravdu ani dovolatelka, ani její 
odpůrkyně. Nižším soudům stačily ve shodě s názorem žalované po
jišťovny k zamítnutí žaloby skutečnosti jimi zjištěné, že šlo o těžký ná
kladní automobil a že řidič neměl pro tento druh automobilu předepsaný 
vůdčí list, jsa oprávněn říditi jen vozy osobní a dodávkové. Otázku, 
co bylo příčinou poškození pojištěného silostroje, pokládaly nižší soudy 
za nerozhodnu. Přehlédly 'při tom ustanovení § 3 d) všeobecných podmí
nek kde jest řeč o škodách "způsobených řidičem, nemajícím úředního 
povolení k jízdě«. Příčina poškození musí býti v osobě řidiče a nestačí 
jakákoliv příčina škody (sr. také rozhodnutí čís. 10.999 sb. n, s. o pří
padu zcela obdobném). V důsledku právního názoru žalované i soudu 
nebylo pas-obeno k tomu, by žalovaná, na níž jest v té příčině průvodní 
břímě, učinila skutkové údaje pro řešení této otázky rozhodné (§ 182 
c. ř. s.). Za to však žalující strana sama nastoupila odvod a učinila 
skutkový i průvodní přednes o tom, že škoda nebyla vůbec způsobena 
řidičem, nýbrž selháním řididla. První soud sice připustil důkaz svě
dectvím šoféra "o vzniku poškození pokud se týče příčiny nehody«, ale 
pak si již výsledku tohoto důkazu nevšímal. V tom směru hude tedy 
především nutno řízení doplniti a potřebná skutková zjištění učiniti. Jen 
kdyby bylo zjištěno, že škoda byla "způsobena řidičem«, bylo by doplniti 
řízení a skutková zjištění také ještě ve směru dále uvedeném. Jak již 
řečeno, ustanovuje § 3 d) všeobecných podmínek dále, že jen Dotud jest 
vyloučena škoda způsobená řidičem, nemajícím úředního povolení k jízdě, 
pokud pojistník o scházejícím povolení jízdy věděl nebo věděti musil. 
žalovaná uvedla jen, že to straně žalující musilo býti známo již podle 
§ 52 (snad § 53) nařízení číslo 81/1910 ř. zák., t. j. že majitel vozidla 
jest za to oclpověden, by jeho vozidlo bylo řízeno jen osobami, jímž je 
to podle ustanovení tohoto nařízení dovoleno. Naproti tomu žalující 
strana nastoupila důkaz o tom, že o scházejícím úředním povolení ne
věděla ani věděti nemusila, a přednesla v tom směru, že oběžník presidia 
zemské správy politické v Praze ze dne 30. září 1923, jenž stanoví dě
lítko pro dodávková auta a těžká nákladní auta v nosnosti do 1000 kg a 
,přes 1000 kg (podle znaleckého posudku vytvořila praxe hranici nosnosti 
do 1500 kg a přes 1500 kg) není závaznou normou, protože nebyl řádně 
vyhlášen, že tento oběžník neznala, že se teprve po nehodě dověděla, že 
se při zkouškách a při vůdčím listu, činí rozdíl mezi dodávkovým a ná
kladním autem a že to ani šofér nevěděl, a že jí potvrdil, že potřebný 
.vůdčí lisl má. Nižší soudy spokojily se úvahou, že prý jde o všeobecně 
platné a prohlášené předpisy a že bylo věcí žalující strany přesvědČiti se 
p tom, zda vůdčí list kryje oprávnění k řízení těžkého nákladního auta, 
Ilosnosti 3 tun (jak tuto nosnost sama žalující strana v žalob\, uvedla). 
Právem vytýká dovolatelka nižším soudům, že při posuzování otázky, 
zda »věděti musila«, k tomuto přednesu nehleděly a že pokládají i svrchu 
zmíněný cirkulář presidia zemské politické Slprávy za předpis řádně vy· 
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hlášený. Pro smluvní ustanovení "věděti . . strany podstatný; Nelze sice souhlasiti s ~us~la« jest I?řed~es, z"I11;""' 
musIla« znamena hrubou nedbalo t b ť vo atel~ou, ze rcem 
~ řffdné péči si vědomost zjednati ~~~~ (§ zl~a9~en~)ťr:, že při be(ilh,l 
c. a § 3 odpůrčího řádu § 1409 b" o c. zak., sr. 
s~. n. ,~.); ale přes to, od ~dne-li nOc: zák. 3 rozh. čís. 5732 
Clfkulare o rozeznávání nfez' d d' ~sp~avny p~edpoklad řádné vvtJ1;\,"'::: 
lze překotně usuzovati 1.0, av ovym! a nakladními aUlVIJ10()Jlv 

b I 
na zavmenou nevedom t' I· .. , 

ne y y probrány skutečnosti .. " os za UjiCi strany 
jednání o důvodu žalobníh~ j~~I~~k se omlouvá. Teprve podle v'v,sleňbd 
jedn:,no, i o jeho výši. Dodati 'est . u .b~~e )ze posouditi, zda má 
tvrdic,ze ani nařízení presidi~ JenkJ,este,;ze dovolate1ka není v 
.22. dubna 1920 č 8298 o ze~s ~ spravy pohflcké v Praze 
řid!čů nebylo řádně prohlášeizko~e~ib motorovr~h vozidel a zkl)uš,ká('h 
Sbirky zákonů a nařízení. o, ne o ylo vyhlaseno pod čís. 31 

čís. 11262. 

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15 ' . 
P 

., . cervence 1927 čís 111 b ~o zalobu zdržovacl a odstraňov . ,. s . z. a n.). 
hodne, zda jednající věděl nebo vědě~~l pod~e § 110 (1) .zák. jest neroz

Schopnost a možnost zám' r ( muse o zpusobtlosti záměny 
s firmou )}Agrolefa společno:~~ lrmr~}AgrO!erra, akciová společno~t« 
ských potřeb, spol~čnost s r. 0./0 na up a prodej strojů a hospodář~ 

. (Rozh. ze dne 17. prosince 1931, Rv I 1462/30.) 

. ,Zalujíd firma Agroferra akciov' , . VlCI, domahala se na žalova'né fir ~ spolecnost V Kunčicích nad Ostra 
grfdej st~ojů a hospodářských pOfr!b Agrofe;-a, společnost pro nákup ~. 
y o uznano právem že 'I " spo ecnost s r. o. v Loun h b . 

užívá ve své firmě sl~va "A se rzafovana dopustila nekalé soutéže :I'cm, } 
zdrž t' ' . g o era« a že J'est . ' ze e I a zmemti svou firmu tak / o' povmna tahoto užívání se 
rozeznate!nost její firmy od firmy ~ař:Jí ~pusobem~ by byla zabezpečena 
~z~a~ p~~le 1a~~zati Zd obchodr:ího iej~Jí~~ou ~I~U ~A~r~~era«, spol. 
Iv! " o y, o volacl soud' .. , IZSI soudy 
nO~~in~á~~~yVY'V.vOt~eY r},acJo~a~é, jimiž se sn~~mJoli~~iz tz,ěeChttuo d Ů,V o d ú: . p I llle zalova ' 'd ,nem schop ~=~o:!~~a dopis ,ad,resovaný žaluN~í ~~;a~ě fool~fazuj~,k tomu, že dosud 
kázati homezuJe J,en na lounský kraj. ŽaluJ" ,mt spi~e, ana se činnost 

" sc opnost zaměny v roz dk ,ICI s rane podařilo se p pnpa~e~ rolníka B-a a dále ~:ka U prve stolic~ správně zhodnocen:~ ~~: Jllle
b 
podobně znějící fin~y. Sch~mpn k s~on:u, 'fe sa~a dostává dopr~y 

azu y nemohla býti po ' , , "o. zameny vsak I bez pr 'h f~tO~;i za
k 

povaze, del~í" z,:,ll'~~:nZ\~,ilit~1 s~~v ~ jett již v Jiill;ké ~f~o~ 
I racovah vyblramm si a "", om lllovane nazvy a ti-

~~Iz~ti~e\~o~~~~~i~~~láš~~vfn:~~:S~~~l~~o~Xz~~~~~~eJ1o~:;oo~ s y ZlvOt neváhá na př. ze za-
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čátečnÍch písmen několikaslovného názvu vytvořiti třeba i logicky ne
smyslné a mluvnicky nemožné, ba nevkusné nové slovo jen by se vyhnul 
používání celého avšak několikaslovného a proto ml~vě nepohodlného 
oficielního názvu. Proto tím jest uvěřitelnější, jako jest tomu v souzeném 
sporu, že se každý. zájemník stará, by si pamatoval tak logické a nezko
mo

lené 
slovo jako jest "Agroferra«. Různé psaní, zda s jedním či se 

dvěma "r«, na věci nic nemění a k rozlišovatelnosti nepřispívá protože 
mnoho a mnoho lidí nemá klasického vzdělání, a kromě toho je~t jednou 
ze stěžejních zásad mluvnického purismu v řeči ať české, ať německé; 
psáti pokud možno jak se slyší. Tím vším však jest více než dostatečně 
prokázáno, že je tu schopnost záměny. Ale je tu i možnost záměny dána 
a prokázána vůbec. Žalovaná marně poukazuje k tomu, že se její činnost 
obmezuje na lounský kraj, kdežto žalobkyně má sídlo v jiné zemi státu. 
PřehlíŽí však, že podle stanov má i žalobkyně možnost rozvíjeti obchodní 
činnost v celém státním území, což i činí, i žalovaná sama má podle 
čl. III. své společenské smlouvy možnost a oprávnění zřizovati mimo své 
sídlo společnosti i na jiných místech v tuzemsku odbočky. poukaz k tomu, 
že se v praktJckém životě obchodním vždy jedná s určitou obezřetností a 
s náležitou opatrností, není s to vyvrátiti obavy před možností záměny 
obou firem, aniž poukaz k tomu, že žalu.iící jest a ve svém názvu má 
označení jako akciová společnost v KunČicích n./Ostravicí u Mor. Ostra-
vy, žalovaná pak že jest a má ve svém názVU bližší označení "společnost 
pro nákup a prodej strojů a hospodářských potřeb, společnost s ručením 
obmezeným v Lounech«, neboť - jak již shora řečeno - o celý a zvláště 
tak dlouhý název se nikdo nestará a ho neužívá. Ani poukaz k tomu, že 
snad může nastati případ, kdy dva obchodníci stejných rodových a křest
ných (matrikových) jmén, třebaže v zásadě různého oboru věci prodá
vající mohou náhodou některé věci stejného druhu prodávati, nemůže ža
lovanou ospravedlniti; jet' živnostenským řádem užívání skutečného 
(vlastního) jména přikázáno, kdežto tu jde o volené jméno obchodní. 
Zakazovati obchodníku používání vlastního jména bylo by v prvém případě nedovolenou a nezákonnou vexacÍ. Že obě strany JSOU soutěžiteli, 
dovodil již prvý soud úplně správně, poukázav k tomu, že dle výpisu 
z obchodního rejstříku ohledně žalující strany jde na jevo, že předmětem 
podniku žalující jest výroba, prodej a export orného a hospodářského 
nářadí a náčiní a strojů všeho druhu, kdežto žalovaná strana sama do
znává, že se zabývá obchodem s hospodářskými stroji, jež sice nevyrábí, 
ale má komisionelně na prodej. Svědky prvý soud bezvadně zjistil, že 
i žalobkyně hospodářské stroje prodává a v takovémto prodeji obě strany 
se setkávajíce jsou soutěžiteli ve smyslu § 46 zák. o nek. soutěži. Aby se 
činnost v § 46 předpokládaná ve všem všudy vztahovala na veškerou 
činnost obchodní obou soutěžitelů, zákon nežádá. vývody, že k založení 
skutkové povahy podle § 1 I cit. zák. jest zapotřebí prostředků nečestných, 
příčících se dobrým mravům, obchodní morálce, di a slušnosti, nejsou 
v této své celé obsáhlosti na místě. V zásadě zákon o nekalé soutěži vy
hranil v §§ 2 až 14 celkem sedm typických případů, kdežto § I uvádí 
t. zv. generální doložku, v níž slovy »rozpor s dobrými mravy soutěže« 
:zahrnuje jednání příčící se dobrým mravům, obchodní morálce, cti a sluš
nosti obchodní; ke skutkové povaze podle dalších paragrafů, tedy i § II 

Civilni ,,,hod"U xlII. 96 

;;{ 



- čís. 11263 -
1522 

stačÍ možnost podřadění pod uvedené tam znaky. Je-li tedy, jako v sou
zeném případě prokázáno použití jména po delší dobu již žalobkyní uží
vaného po právu (zápis do obchod. rejstříku od r. 1922, skutečné ne
rušené užívání), je-li prokázáno užívání ve styku zákaznickém (prodej~ 
hospodářských strojů a nářadí), dále možnost záměny a poměr soutěži_ 
telský, správně posoudil věc soud prvé instance, vyhověv žalobě. 

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

Důvody: 

Dovolatelka opakuje v dovolání jen vývody odvolání, jež odvolací soud 
již vyvrátil, a stačí ji proto odkázati k odůvodnění napadeného roz
sudku. Třeba jen podotknouti, že zákon o nekalé soutěži v § I I, o který 
tu jde, nevyžaduje zlý úmysl aniž úmysl nekalé soutěže, a jest také ne
rozhodné, zda-li jednající věděl anebo věděti musil o 2lpůsobilosti zá
měny. Tato okolnost jest jen předpokladem pro žalobu o náhradu škody 
(§ II odst. (4) zákona o nekalé soutěži), nikoliv však pro žalobu zdržo
vací a odstraňovací. 

čís. H263. 

Dávka z majetku (zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n.). 
Při rozvrhu nejvyššího podání za exekučně prodanou nemovitost jest 

peníze vypadajíc! na dávku z majetku prozatim uložiti do soudní úscho
vy, dokud nejsou nejvyšším správním soudem vyřízeny stížnosti proti 
tomu, že byla dávka uložena určitým osobám. 

Věřiteli z kupní dobírky jest zakázáno ji vymáhati, dokud nebyla 
dávka bud' zaplacena nebo zajištěna, třebaže byl bezelstným a opíral 
se o důvěru v pozemkovou knihu. 

Dávka z majetku vázne ne.jen na hypote!,árn/ pohledávce >1edoplatlm 
kupili ceny, nýbrž i na pohledávce osobní. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1931, Rv I 1559/30.) 

Kupní smlouvou ze dne 17. března 1920 prodal stavitel Vilém P. obci 
T. nemovitosti ve vložkách 12, 530 a 719 pozemkové knihy pro obec T. 
Nedoplatek trhové ceny 500.000 Kč byl pro Viléma P-a vložen na tyto 
nemovitosti do pozemkové knihy a na nedoplatku tomto vázlo podle 
§ 62 odst. (5) zák. o dávce z majetku ze dne 8. dubna 1920 čís. 309 sb. 
z. a n. přednostní zákonné zástavní právo pro dávku z majetku, kterou 
měl Vilém P. zaplatiti ve výši původní 181.441 Kč, nyní ve výši 166.120 
Kč , poněvadž nemovitosti ty byly prodány mezi dnem I. března 1919 a 
dnem 8. května 1920, kdy začal zákon o dávce z majetku účinkovati. 
Tuto pohledávku z kupní dobírky 500.000 Kč postoupil Vilém P. polovicí 
Heřmanu R-ovi a polovicí žalobní Františku H-ovi, takže každý měl na 
nemovitostech vloženo 250.000 Kč s přísI. Pohledávka R-ova měla však 
postoupeno knihovní pořadí před pohledávkou žalobce Františka H-a. 
Nálezem berní správy v T. ze dne 20. května 1927 o povinném ručení 
(platební výzvou) bylo vysloveno, že obě pohledávky R-ova i H-ova, ručí 
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. tk . i'edepsané Vilému P-ovi, a bylo 
za poměrn~u čá~t . dávky} ma]: v~ (která byla v konkursu). za~ázáno 
hypotekárm dl?z~ICI ~all1 o Sch o o talosti po Heřmanu R-OVI a zal~~cl 
platiti hypotekarmm vent~lu~ ~~b~~e podán průkaz, že jest ~n~ cast 
františku H-OVI, dokud ]Im b "Tna Když pak byly exekucne pro
dávky z majetlm zaplace~a ne o eÍ~]ls/dl~žnici Sch-ové ve vl. 530 a 719 
dány nemovitosti připsan~ hypot ':,:~~" é částce 166.120 Kč přikázána 
obce T byla dávka z majetku v pn asen T ze dne II ledna 1928 státu 
rozvrh~vým usnesen!m okr~sl!í~o so~~c~ o'hledávky 250.000 Kč poz~s
k úplnému zaplacem podmlllene v .r~\. fní bylo potvrzeno usnesenu? 
talosti po Heřmanu R-ov!. Toto. pn 1~28 Zalobou o niž tu jde, doma
rekursního soudu ze dne

b 
14lro:~~~~ení n~doplatku 'kupní ceny 250;O~O 

hal se F antišek Ho' n~ 5', ~~ . .z I ané pohledávky (vypadající na dav': 
Kč eventuelně slozem ca~ I zaza ov) do soudní úschovy. Pro c e s n I 
z majetku uloženou Vllem~ ~i°,!l I bě potud že uznal žalovanou obec 
s o udp r v é s t o I I C e vy o~e za o, 83060 Kč do soudní úschovy, 
povinnou složiti ze .z~žalov~ne~o l:~lf: c í . s o u d nevyhověl odvolání 
zb ·tek pak zaplatiti zalobc!. 
ani' té ani oné strany. , ' žalobce (kromě úrokové 

N · Os Os 'I S o u d nevyhověl dovolam 
e] vy. O· h' ') mImo ]'iné z těchto 

pohledávky, jež tu v úvahu nepnc azl 

důvodů: 

, I I ledna 1928 byla dávka z majetkU 
Rozvrhovým usneselllm ze :Jne 'd ne'sou nejvyšším správním sou: 

přikázána podmJpečně protot ze, d~~u bvla ]uložena věřitelům pozů,stalosh 
dem vyřízeny shznosh .eroh om~, (žalobci) Dávka z majetku yazla, na 
Heřmana R-a a Franhsku H-OVI , b' k Viléma P-a. Bernl sprava, 
celé pohledávce pozůstalosh z k~plll do Rlra Ymoela lepší pořadí, účtovala 

, k o t I sl! Hermana - . ,.oh 
ana nohledav a pozns ,a 00 d' hl úplného uspokojení z ne]vys.slo o 
'i v ~ámci této pohledavky a oS,a a 'Trn 'akož i dalším opatre
hodání Ideréžto usnesení jest pravopl~ne. ~n~ h7 května 1929 byla 
ním ž~ podle usnesení okreslllho S?,: u ,ze d oru ~Iožena na zvláštní 
éástka 166.120 Kč s přísl. až do vYf!;země ~:ištěna v rámci příkazu na 
vkladní list, byla ?y dávka ~ ~~]e\ku Jrl;ana] R-a, kdyby výsled~kstíž
zmíněnou pohledavku pozus a os I s rávní soud musil vyzlllh sou,
nosti, i pozůstal?sh, } zalobcovy ~a v,hověním oběma. Není však vylou: 
hlasně buď zamltnul1m obou, nclJ v Y ukazuje žalovaná obec v dovolacl 
čena třetí možnost, jak n~ to ~pra~R~!o~ti pozůstalosti R-ovy a tato hude 
odpovědi, že bude vyhoVe!lO Jen ° t stížnost žalobcova bude zamítnuta, 
tím zproštěna dávky z ma]~ttu, kdez ? tku postihla žalobcovu pohledávku 
v kterémžto případě by dav ao; ~akteti téi jest v dosahu možnosti, jest 
z kupní dobírky, a pro ~en~oopnpa 'dů že má částka 83.060 Kč býti pro: 
odůvodněno rozhodnuh ~IZ:'IC~ sou J~st proto žalobcovo dovolání protI 
zatím uložena do sou~m use ovy. dúvodněné. 
lOmuto bodu napade,!eho, rozsudk.u vn'd°ovolání na svou důvěru v po~e~-

Zalobce pou~a:~]eo dal~. mylne hledávky z kupní dobírky neve,del, 
kovou Imihu, uvade]e, ~e pn postupu po b ť § 62 odsl. (5) zák. o ~oavce 
že nebyla dávka z majetku zapla~e~a, n,ebr~ zakaznje každému venteh 
z majetku v té příčině uerozeznava, ny z 96' 
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z kupní dobírky bez rozdílu právo ji vymáhati, dokud nebyla dávka buď 
zaplacena nebo zajišt~n31' Nemohl se tedy žalobce odvo~áv~ti an! na syou 
bezelstnost am na duveru v pozemkovou kmhu, nebot pred zakonnynlJ 
přednostními právy zástavními nechrání důvěra v knihy veřejné, jimi jest 
právě prolomena zásada publicity veřejných knih. Žalobce nemohl by se 
dovolávati ani uznání své pohledávky dlužnicí a dovozovati z toho, že 
se vzdala obrany § 62 odst. (5) zák. o dávce z majetku (§ 1396 obě. 
zák.) , což bylo podrobně odůvodněno již v rozh. čís. 8552 sb. n. s., na 
něž se zde poukazuje. . 

Rovněž by žalobci uepomohly vývody, jimiž se snaží dovoditi, že 
dávka z majetku vázne jen na hypotekární pohledávce nedoplatku z kup
ní ceny, nikoli na pohledávce osobní. neboť názor ten nemá v zákoně 
opory. § 62 odst. (5) zák. o dávce z majetku nemluví o dlužníku hypo
lekárním, nýbrž uvádí, že byla-Ii nemovitost převedena v době od 1. 
března 1919 do dne účinnosti tohoto zákona (8. května 1920), požívá 
dávka z majetku přednostního zákonného práva zástavního i na případné 
pohledávce z nedoplatku kupní ceny; věřitel nemůže žádati plnění a dluž
ník (tedy nikoli pouze hypotekární dlužník) není povinen plniti, pokud 
není prokázáno, že dávka bývalého majitele jest zapravena neb jinak 
zajištěna; platí-Ii dlužník bez takového průkazu, ručí za dávku bývalého 
majitele do výše vyplacené pohledávky. Z doslovu tohoto vidno, že právě 
jest to osobní dlužník, který nesmí před zajištěním dávky platiti, vždyť 
dlužník hypotekární není, nepřevzal-li dluh k osobnímu zaplacení, vůbec 
povinen platiti, nýbrž musí jen snášeti prodej nemovitosti za účelem 
uspokojení zástavního věřitele. 

čís. 11264. 

Pojišťovací smlouva. 
Výklad pojišfovaci podmítiky, podle niž pojišťovna neručí za škOdy 

vzniklé při závodních nebo distančních jízdách všeho druhu nebo při 
trainingu (přípravných jízdách) k nim. 

jízdou při závodě nebo jízdou distanční a trainingem (připravou) 
k ní jest jen jízda přímých ůčastnlků závodu, nikoliv jen příležitostná 
jízda někoho jiného, kdo není k závodu vůbec přihlášen a jen na žádost 
pořadatelstva závodů k vůli representaci jede po jízdní dráze v místech, 
kde podle výslovného ustanoveni závodních podmlnek vlastní závod 
ještě nezačal. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1931, Rv 11584/30.) 

Automobil žalující firmy, jeda jako representační vůz za spolehlivost
ních závodů Košicemi, vjel do zástupu lidí, z nichž několik bylo usmrcť
no a poraněno. Žalobkyně se s poškozenými vyrovnala a domáhala se 
žalobou, o niž tu jde, náhrady škody na pojišťovně, u níž byl automobil 
pojištěn proti povinnému ručení. Pro c e sní s ou d 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 ud napadený 
rozsudek potvrdil. D ů vod y: V souzeném případě jde o to, zda lze 
jízdu automobilem žalující str,:ny pokládati za jízdu závodní a zda lze 
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" ' "f § 4 dodatečných ustanovení k pojišťo; 
roto v souzeném pnpade pO~ZI I lečnost neručí za nároky ze škod, ktere 

eacím podmínkán;! p~dled m,c~ ~~ distančních jízdách všeho dryhu ~~b 
byly přivodě?J pn ~a~o. P~\h) k těmto (k tomu). A tu jest I;'re,devs1m 
trainingu (pnpravnyc, ll~ ~, vozem žalobkyně za závodm, Cll! n!c. 
důležito, zda lze p.o~ladat: ]lzdtU nebylo přihlášeno k závodům a nemelo 
V tom směru jest z]lstěn~, ze au o,"' 'komisí nestálo za startovou 
závodní číslo, ne~yl,o preyzaJo ,g:;e~~~;C~ýbrž z hného místa, Je:o zno;,~ 
čarou, nevyjelo steIne se za~o, n~ nému kde podle provádeclch nan-
řes Košice až k místu umte s anove l'vá že nelze jízdu vozem 

~ení začínaly vlastní zá,:,od~. ,Z vt?h~ě(Pjrk ~právně k tomu poukazuje 
žalobkyně P?klá?al1 za 'fav'k I.I\tiUjako ~epresentující pře~ K.~~i~e. J. to 

rvÝ soud, len cestnou un Cl, I , b la mimozávodm. Zllsteno lest 
~vědčí tomu" ~e jíz~a dvozem, za~o~~~ta~cem "c. ]azda« výslovně sta; 
dále provádeClml pre 'pISy, ze o vedúce stroje... po dobu vede~l 
noví "Cez Košice pOledu ~ predu 'e'e rísně zakázané, rovnako le 
těchto strojov jakékolvěk predchazem II p Veducí stroj zastaví na roz
zakázans, by išl~ dva vedla}eba« reš~v. Od "tohoto míst~ idu stroje ~me
cesií Koslce-Uzhor,?,d, Kosl~e, P, fž« Z těchto zjištěnych okoln.osl! VY: 
rom na Prešov a zacmá vlas pa s~ ,a byla závodní jízdou ani dlstancm 
plývá, že jízda aut?~Obllem za!?Jl~' ~epřve od shora zmíněné křižov~tky, 
jízdou a že závodn.l Jl~~a zaI?ocm~ a Je1ze proto při svědčiti žal~~~me, ze 
jak právem usuzule tez prvy S?U,' Vl stní závod začal od knzovatky 
závod zač~l)i~ před odl~tfr~ov~~~~. prá~em tvrditi, že š~{Qda, o !ÚŽ jde, 
shora zmmene. ]"on;u- I ~.!, ' em usuzuie prvy soud, ze ,ne,lze 
byla přivoděna pn z,avo~;ll, JlZ~~, ~.r~~d ustanovení § 4 dodatecnych 
jízdu automobilem zaluJlCl po r31 ~,l 
ustanovení k pojišťovacím podmm am. " 

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

Důvody: 

, , d volací soud správným úsudek odvola-
Po právní stránce shle?ava o, dá od ustanovení § 6 ČÍs. 2 

cího soudu, ž~.Jízda ~uta zal~bkyne nef~a če~na 1927. neboť sprá~no~t 
dodatku k PO]lsfovaCl smlouve, ze dne ď lacího že auto nebylo pnhla
úsudku toho vyplývá ze ~jiště~ll sJu~~,ol vo že nebylo převzato přejímací 
šeno k závodům a nemelo zayo ni CIS o! 10 stejně se závodními vozy, 
komisí, nestálo . za, start?vou c,ar~ul0 n(~~l~ jeti), 'přes Košice až k míst~ 
nýbrž vyjelo z jmeho mlsta a ze le těž ích odmínek začínaly vla:stm 
určitě stanovenému, kde podle sou, ,~, a Pbv svým autem vyprovodila 
závody a že žalující strana bdyla p,ozat e~ne' 'třebaže podle zjištění nižších 

., t t ' tr je na závo u sucas n n , K ,. ' dú 
měst~m os a. ~l s 0., K '" latilo ustanovení: >,Cez oSI~e !,ole, 
soudu pro 11Zdll pres OSIce p d b edenie techto strojov jakekolvek 
vpredu vediíce stroje .... , po, o u vk . akázané by išlv dva vedla. 

, .' , zakázane rovna o Je z , " K '" predchazeme Je pnsne ~ , "d auta žalobkyně pres OSlce 
seba«. Tvrzení dQvolatelky" že sP,ornoukJIIZ l~n za J'ízdu . representativní, 

• t' a I' ízdu zavodm a m o I , ' ny jest povazova I z, ' . startem a cílem není spravne, a 
poněvadž i tato jlzda se dala, mezI" 'ala se podle soutěžních pod
nižší soudy zjistily, že v:asKtn~. sout~žh~~od a Košice-Prešov, kde ve
mínek teprve na rozcesl! OSlce-

ti; 

., 
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doucí stroj zastaví, z čehož vy l'vá ž k " 
začal vlastní závod, takže vlasfn~ tepr~ \ ~tecn~ teprve od tohoto místa 
te,m. Nerozhodné jest, že od startu v mě el' OK ~I~th bylo skutečným star, 
nena byla snad zvláštní bezpečnostní o se, O~ICIC, az po t?t~ místo uči. 
plse~~ pro vlas!ní závodní dráhu byla ps~trell!, Jez v pr~vadecích před. 
?emuze mc zmeniti na správnosti úsudk anovena" nebot skutečnost ta 
J!zda auta žalobkyně neb la 'ízd ' u .odv,ola~lho soudu, že sporná 
~.ovolací souhlasí i s výkladein ~už z~vfd~, nyb~z representativní. Soud 
CIS, 2 dodatečných podmínek k' J .tf a ~ volacl soud ustanovení § 4 
kl~du toho plyne i z doslovu tgh~:~ O::CI smlo~vě, neboť správnost vý. 
vYJ1~k~ z ručební povinnosti žalované,tanove~l, I z Jeho p~vahy jako 
vY,kl~l~ana extensivně, jak činí dovolat~lk~esml proto .lato ,~YJlmka býti 
mmellI dovolatelky, že toto vyjímečné ut' ~ct,Y~y mel~ bYÍ1 správnÝm 
st;an vztahovati jen na přímé účastník s ~no itll! nema se podle vůle 
nem ustanovení pojišťovací smlouv Y. za,vodu" muselo by to v dotyč
rozeného smyslu slov J'ízdou pr" .Y dbytl Vbysl?,vne uvedeno. Podle pi'j. 
tr . . " I zavoe ne o Jlzdo d' t " .. ammgem k ll! (prípravou) m" b't· .. ,. U IS ancll!, pnpadně 
ník' / d . .' ,uze y I zaJlste Jen J'ízd '" h .. _ u zavo, u, mkoh Jen příležitostní jízd 'k h " ,a pllmyc ucast· 
vubec nell! přihlášen a 'en na " a, ne o oJ1neho, kdo k závodu 
s~ntace.iede po jízdní dAze v ;í~1e~~ kOladatelstv~ za ,účelem repre. 
zavodmch podmínek vlastnI' z.a' v d . "t" de p,odle vyslovneho ustanovenI' 
z . .. d ' o Jes e nezacal O .. d' t ' 
a,!~umora nyeh, nenormálních oko ln r o', JIZ e au a zalobkyně 

nlzslml soudy zjištěného býti řeči. os I nemuze dle skutkového stavu 

~~;f,.,;t. , . čis. 11265, 

Us!auovení zákonů ze dne 14 če ", 
15. kvetna 1885 čís, 77 ř zák 't rv~a }868, CIS. 62 r. zák. a ze dne 
dány, byly-Ii vý~lovně smiuve~ ° 0:- ze uro.ky z úroků mohou býti žá
tyto od doručen! žaloby nebyl~ ~e od byIY,-h splatné úroky zažalovány 
nejen úrokil ze zápůjček' n 'brž .• osu o zr~s~na ani změněna. Týka 'í s~ 
vek, najmě úroků z PřejlmlCi ~ uroku zbJll1Y~h kr~ditovaných pOhl~dá-

. Y za za rany majetek. 

, (Rozh. ze dne 17. prosince 1931, Rl' I 1626/30.) 

" ZaJobce, majitel zabraného m . tk ' 
urad~m dohodu, jíž se Státní o;e u, ~z~~rel se ~tátním pozemkovým 
:a ~revzaté pozemky přejímacf cee~k~v~7~rt$ /av,azal ~aplatiti žalobci 
smY,lu § 29 a § 59 náhradovéh 'k' . Ke a zurokovati ji ve 
zaplacení. Státní pozemkový úřa~ za f~al ode dne 16. listopadu 1924 do 
cenu s 5% úrokem. Žalobou . .z~p ~ I dne ~6. dubna 1928 přejímací 
slov~n.s!ém státu zaplacení Ú;'O~:I~ ,tl f~e, d~mahal St; žalobce na česko. 
kovy urad 'podle § 59 náhr. zák . ur? u, maJ~ z~ to, ze se Státní pozem. t t 16. kvetna, 16. listopadu !92~ar~'ť PfatItI

l 
uroky pololetně pozadu, 

vetna a 16. listopadu 1927 Ob' . ~ ,v,e na, 6. lIstopadu 1926 a 16 
v.o 1 a c í s o u d z těchto d 6 vOda, ? 1 Z S I S ~ II ? y žalobu zamítly, o d: 
n:ho P~S?uzení vidí žalobce v tom u: OdvolacI ?uvod nesprávného práv, 
~a~ok, Jezto prý jde o úroky z úrokůe t~ pr;lll so~d nepřiznal žalobní 

. cervna 1925 o přejímací ceně' . ~s pravd,a, ze i v dohodě ze dne 
. , I V pravoplatnem rozvrhovém usnesení 
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o této přejímaCí ceně ze 'dne l8. Února 1928 je uvedeno, že se 'přejfmací 
cena zúročí ve smYslu §§ 29 a 59 náhr. zák. od 16. listopadu 1924 a že 
v rozvrhovém usnesení jest uvedeno,že se úroky platí pololetně pozadu. 
Ale, jak první soud již k tomu poukázal, splatností úroků nenastává 
ještě povinnost platiti úroky ze splatné úrokové částky. Jen u splatné 
jistiny běží ode dne splatnosti úroky z prodlení (§ 1333 obč. zák.) , ale 
o nároku na úroky z úroků lze mluviti jen tam, kde zákon takový nárok 
uznává; jest tu dbáti předpisů zák. čís. 62/1868 ř. zák. v doslovu zákona 
čís. 77/1885 ř. zák. Podle těchto předpisů smějí býti žádány úniky 
z úroků, byly-Ii výslovně smluveny, nebo byly·li splatné úroky zažalovány, 
u těchto od doručení žaloby. O žádný takový případ tu nejde, z citace 
§§ 29 a 59 náhr. zák. v dohodě ze dne 2. června 1925 a v rozvrhovém 
usneseni nelze dovozovati ujednání o placení úroků z úroků, neboť před' 
pisy ty o nich nemluví a smluvené úroky od 16. listopadu 1924 'byly bez 
žaloby zaplaceny. Nejde alli o případ čl. 291 obcb. zák., ano mezistra, 
nami není obchodního spojení (vyjednání, vyplacení a zúročení přejímací 
ceny za nemovitosti není obchodem podle čl. 275 Qbch. zák.); kromě toho 
v souzeném případě byla vyplacena Celá přéjímací cena, takže není žádná 
položka zapsána do náhradové knihy podle § 59 a násl. náhr. zák. Před· 
pisy zák. čís. 62/1868 a 77/1885 ř. zák. týkají se nejen úroků ze zá· 
půjček, nýbrž i jiných kreditovaných pohledávek (§ I cit. zák.); ana se 
měla přejímací cena zúročiti od 16. listopadu 1924, šlo o úroky podle 
cit. zák. a platí tu obmezení o požadování úroků. Třeba tedy nejde při 
pÍ'ejímací ceně o zápůjčku, jde přec o kreditovaný peníz a za kreditování 
byl placen zákonný úrok; úrok z úroků nebyl vyjeduán a není tudíž naň 
nároku. 

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

D ů vod y: 

Odvolací soud případně dovodil (§ 503 Č. 4 c. ř. s.) neoprávněnost 
zažalovaného nároku na zaplacení úroků z úrokú, poukázav k tomu, že 
předpoklady, za nichž lze podle zákona ze dne 14. června 1868 čís. 62 
ř. zák. a ze dne 15. května 1885 čís. 77 ř. zák. požadovati úroky z úroků, 
nejsou splněny a že ani podle jiných zákonných předpisů, na příklad 
podle čl. 291 obch. zák. žalobcův nárok není odůvodněn. Odkazuje se na 
důvody napadeného rozsudku. Ustanovení zákonů č. 62/'1868 a 77/1885 
nebyla zrušena ani změněna a názor dovolatelů, že jich nelze použíti, 
ježto neodpovídají změněným poměnlm, nemá opodstatnění. Odporuií,li 
dovolatelé tomu, že jim úroky z úroků nepřísluší, ježto úroky nezaža· 
lovali, tvrzením, že o úroky žalovati nemohli, protože přejímací cena 
nebyla určena a výše úroků jim nebyla známa, jest uvésti, že toto tvrzení 
neobstojí, neboť přejímací cena byla již dne 2. června 1925 v dohodě 
z téhož dne stanovena a co se týče výše úroků, když nebyla určena v do' 
hodě, platila výše úroků zákonných (srovnej sb. n.s.čís. 6135, 1290) 

čis. 11266 . 

»Novým .iměninl« ve smyslu § 179 nesp. řlz. jest i jměnl ůčastnikům 
ř/zeni známé, ale jimi zatajené. Bylo-Ii pozustalostni jotěn! zatajeno 
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soudu pozůstalostnlmu a zároveň poručenskému, není nezletilec vázán 
dohodou. To, že poručenský soud schválil smír, o sobě nestačí. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1931, Rv 11754/30.) 

Za projednávání pozůstalosti po Josefu K-ovi byl uzavřen smír, podle 
něhož se poručník nezletilé dědičky spokojil s jejím podílem 9000 Kč. Na 
místě polovice výtěžku za chmel ze sklizně roku 1923 bylo vzato do aktiv 
1450 Kč. Za sporu Ck IV 207/27 byl dne 7. února 1928 ujednán smír, 
podle něhož smírem »jsou vyrovnány veškeré dodnes mezi stranami 
vzniklé nároky a protinároky, zejména strany žalující proti pozůstalosti 
po Josefě K-ové«. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se nezletilá žalobkyně 
proti žalovanému zjištění, že trhová cena 18.500 Kč za chmelovou sklizeň 
Josefa K-a z roku 1923 patří do jeho pozůstalosti, že žalovaný jest po
vinen to uznati a trpěti, by se těchto 18.500 Kč jako dodatečně na jevo 
vyšlé pozůstalostní jmění dodatečně projednalo a žalovaný. byl uznán po
vinným složití oněch 18.500 Kč na soudě jako jmění nově na jevo vyšlé 
pro pozůstalost po Josefu K-ovL O b a niž š í s o u d y žaloby zamítly. 

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

Důvody: 

V souzeném případě jde o polovici chmelové sklizně, která připadala 
na zůstavitele Josefa K-a. Nesporno jest, že z tohoto chmele ·bylo něco 
prodáno Jindřichu T-ovi a menší množství (74.5 kg) za 2.900 Kč Maxu 
P-ovL Ohledně chmele prodaného Jindřichu T-ovi uvádí sám žalovaný, 
že stržil ze sklizně 1923 za veškerý chmel patřící Josefu a Josefě K-ovým, 
který byl prodán Jindřichu T., celkem 29.000 Kč, žalobkyně oceňuje 
polovici na Josefa K-a připadapící na 18.500 Kč. V protokolu o projed
nání pozůstalosti ze dne 19. prosince 1923 jest při sepisu inventáře pod 
pol. XI aktiv uvedeno: »zásoby chmele a řepy v ceně 2.900 Kč, tedy po
lovice v ceně 1.450 Kč«. Již z tohoto přednesu jest patrno, že soudci 
o odevzdání pozůstalosti rozhodujícímu a dohodu dědickou schvalujícímu 
byla utajena převážná část ceny chmele, stržená svémocným (§ 145 nesp. 
říz.) zcizením pozůstalostního jmění, a že jen nepatrná částka zásob 
chmele byla pojata do inventáře. Jest tedy utajená část chmele pokud se 
týče cena za ni jměním nově najevo vyšlým. Nezáleží na tom, že nejen 
žalovaný, nýbrž i zákonný zástupce žalobkyně o zatajení věděli. Již 
v rozhodnutí čís. 7979 sb. n. s. bylo vysloveno, že '»novým jměním« podle 
§ 179 nesp. říz. jest rozuměti i jmění účastníkům řízení známé, ale jimi 
zatajené. Ano však ono jmění bylo soudu pozllstalostnímu a zároveň 
porucenskému zatajeno, není vzhledem k předpisu §§ 233 a 865 obč. 
zák. a § 27 nesp. říz. žalobkyně dědickou dohodou ze dne 19. prosince 
1923 vázána, poněvadž dohoda e() do tohoto zatajeného jmění nebyla. 
poručensky schválena. Další otázkou jest, zda nárok žalobkyně na podíl 
ze jmění nově najevo vyšlého byl vyrovnán všeobecným smírem ve sporu 
Ck IV 207/27 ze dne 7. února 1928. Jde o dosah druhého bodu tohoto 
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. án veškeré dodnes me~i st~a: 
dle něhož smírem »Jsou vyrov,: é~a nároky strany zalU)ICl 

smíru, pO'kl' na 'roky a protinároky, Z~)l~ d 7 br'ezna 1927«. Jde tu 
i vzm e 'K . zemre e ne . . 389 bč 

oaro~i pozůstalosti po )osef,: h-ovr~~epřích podle druhé věty §b I . S~Íl: 
P 'b ný smlr o vsec t k výto vseo eeny 
tedy p vJf~ t~~oto zákonného pře~pisuI '2e~~ai:n~ nebo na které stran~ 
zák· o . k rávům která byla umj's ne , rávu žalobkyně, o ktere 
vzlah~{at~on&šleti. Odvolací soud z)l.shl, ze182~ i matka i poručník do: 

~~~t j d~, vě~ěl\r~n0~U n~~t:č~e k7 'r::h:~nutí ~j~r~, 8~e~0:b/i~~~~v:~~ 
volatell~y; A \ jménem nezletilce lze po*e r souhlas jest podmínkOU 
genera m sml oručenského soudu. ~~ o. ztahovati i na právo 
jeln t~~s~t~~!~ru Pnezletilk~; má-li,thJUd)'~ě~fl~o:tala poměrný pod~: 
pa, b vého nalevo vys e.. t o že nebylo por 
ialobky~<;,. X z e n~ávěti musí býti na' )1~tO po~ ~vsJ:5, ~oud smír schválil, 
ťřís~u.s,:;~c~o~d~ ono prlvo ~atajeno. T~. zet~~c:oUdy nižŠích s!olic, vy
eens ~ t" Těmito otazkaml ne? Ira y, t 'Cl' že žal()vany mc ne-

sobe nes ac!. . "h nazoru ze s a , ť kte-

~~~j(/fr~i gi~~i~t~!i~;~rri~~~e \!~~~;n~~;~r~Ef~~~~:p~~~~ 
rych ~. yne, pomy' šleti na spome pr~vo. rpl efky obou nižších stohc a 
obecny ,~m1f, 513 ř s a bylo zrUSll1 rozsu. 
§ 496 os. 2 a . c. . . du by řízení doplm!. 
věc vrátiti procesmmu sou , 

:j 
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kdo z některého důvodu v druh' " ?eného náhodu svým zaviněním e ~ete tohoto"zákonného ustanove ' 
Jmak nebyla nastala Z t h t p!IvodIl, rUCl za každou ú' nI 
každ ,. . o o o predpisu 'k 1 Jmu . ,ou ujmou rozuměti jest . ,. "vsa ne ze dovoditi " v"t:'I~U, an pDdle první věty § um~ tr~~Ich, DSO~ z náhody 'p[(z)eS lře,ch 
j~~to~t~n~s~~~eD~al~:c~ív~eb;~?ěl~e °n~h~:·sl'~~d"JŠ:~z~~éemn. asI.edl 
~SD y v prvé větě § 1311 Dbč zák

ze 
a. U}mDU z náhDdy jest' 

58:!gaz dDvolatelův na rozh~dnuÚ ~vfd~ne, ":Iko}!yetí osoby, tu LCtlOn,,,, 
Ol L. U a na ~DzhDdnutí bývalého. nejv

D ~~ Dd neJ~yss:hD sDudu čís. sb ' .. : 
jiném 's~~~a ~yznam, pDn~vadž rDzilO~u~ ~d .. CIS. 

4059, 1555 a' l' ..•• 
, d Dvem stavu, nez kter' t '" h' JSDU zalDzena ves ' pre"pD~ládá samDzřejmě ve vš y h U P,TIC a!-} v úvahu. I § 131 I ~es ~~l:C~~~~i t~~~í kf:r~Dťitel ~Dš~~ze~1~e, ~~Pt~~~c~~I~~~Da ~kDdu ~i~Y . 

něnec nebo. ied~atel bez ~1-&a~~a(zvJe ~r~s~ěch PDŠk?zenéh~e aťj~~~lce, . za o ce), za nasledky tDhDtD Jetjnilní. 

čís. 0268. 

Převzetí jmění neb . Podle § i409 obč ~~Odmk? podle § 1409 obč zák . 
~ci7.ení i jen určité jei,o k~o nenl zapotřebí zcizení ~eléh~ ma' 
licího určitou hospodářsk t~ nebo zcizení jen zvláštního J:tku; stačí ~. Jde o dluh souvisejicí 0:1 I~dn0tk.u (l?řevzetí domu). maJet\m, tvó-
příkazu z post. prevzatym Jměním m' r 
dávka. Lhostej%mc~e';}' lza převz~tý majetek býti a;r~rdle p!.eyodcova 

;:~~~~il~lí~~~~'li ,nab~v~te!I~Z~1~hub~t~á:u:f~~ ~c~;~fe;t~ ~~~;: 
ze o dluzích nevědftr:~~, c~vr pnbuzným, jest na n;: bvedet •. Je-Ii 

Za výpověď pohl d' z ve. eti mus~1. ' y prokazal, 
o Y o zaplaceni pohledávky. e avky lest pokladati již podání žal b '. 

(RDZh. ze dne 17. prDsince ! 931, Rv I J871/30.) 

Zl a.obcův otec I)os! '1' N ov' d" . OUDI zalobcov' b t ~50~' K~mz~f~b~~/a 3ÚOO Kč ,8 tí~, ž~a~:~ntrš~tanému F,r~ntišku 
za10bce na Františkuo~: pak zem:el. ŽalobDu, o niž tuN'.JYPlatr ~alobci 
~~aOn;i~~~ ~~~a~ě lZ tě~~:oa d~y~~~~ ~~~~~c: ~~~~f~~ k:?v~o~~r:~e~i 
nastu~ující převzal~{ap~~ě~~ ~'yse pDstupní ceny a co do e:y·r~~bCDvý~ ~ 
nota temto neru 't .' ' Jen smlouvou na oko ,e remen, lez 
nastu uiíd ,ov. DStl .~la daleko. větší V ' po.?evadž pravá hDd-
Platki t~k v~iké vrEr~~t ~~lo~Ci, jen 8.500 Kt~~U~~ byto uvedeno., co 
N-em smluv ,_ o us ne bylo mezi otce - I b o" y nebyly PD-
20000 K' enD, ze tento má v době úmrt' m za o. covym a Františkem 
12:000 K~' t~e~3tf, dluh uplatil prý žal~!;;tuPftele /JPlatili žalobci 
zbytek dluhu 8 ooos ~~a .zbytek ,dluhu 8.000 Kč dosur~n Isek N. částku 

,. c, Jest pry pDvinna zaplalif' ne~aplacen. Tento I I manzelka Františka 
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l'l.a Josefina N-ová, pDněvadž převzala pDdle nDtářskéhD spisu dům 
•. 38 s veškerými právy a povinnostmi, tedy i dluhy na něm váznoUcí, ~eré náležely ke jmění Františka N-a a o nichž (o. onDm nedDplatku 
80

00 
Kč) věděla VdDbě převzetí dDmu,že dDsud nejSDU zaplaceny. pro

ce sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl. O d vDI a ci s o. u d vYhOvěl žalDbcovu odvolání pDtud, že zrušil napadený rDzsudek ohledně 
žalDvaného Františka N-a a vrátil věc prvému sDudu, by ji znovu pro
jednal a rDzhDdl; ohledně žalované Josefiny N-ové nevyhDvěl odvDlání 
a napadený rozsudek pDtvrdil. Žalobce podal proti pDtvrzující části od
vDlacího rozsudku dDvDlání, jemuž N e j v Y š š í s o u d vyhDvěl a na
Eadený rozsudek jakož i rDzsudek prvního. soudu Dhledně spolužalDvané 
JDsefY N-ové zrušil a vrátil věc prvému soudu, by o. ní dále jednal a ji 

znDVU rDzhDdl. 
D ů v o. d y: 

Nižší SDudy neshledaly žalDbcův nárok proti JDsefě ·N-ové, Dpřený 
o ustanovení Si 1409 Dbč. zák. opDdstatněným, prDtože prý žalobce ne· 
prDkázal, že žalovaná Josefa N-ová o celkDvé žalob'cově pohledávce 
20.0

00 
Kč v den uzavření smIDUVY, kterou převzala dům od sPDlužalD

vanéhD Františka N-a, dne 5. června 1926, věděla nebo. věděti musila. 
Názor DdvDlacíhD soudu jest mylný. OdvDlací soud, jakDŽ i prvý soud přehlédly, že spDluzalovaná Jose!a N-ová jest, jak zjistil prvý soud, man
želkou postupitele, žalovaného Františka N-a, tedy jeho blízkou příbuznou 
(§ 32 konk. řádu) a že, přejali-li jmění nebo podnik blízcí příbuzní zci
zitele, jest vylDučeno pDdle § 187-111 nov. k obč. zák. jejich ručení za 
dluh související s převzatým jměním nebo podnikem jen, prokáží-li, že 
o dlubu nevěděli, aniž věděti museli (rozh . čís. 3389 sb. n. s.). Nebylo 
tudíž na žalobci, by prokazoval, jak mají mylně za to. nižší soudy. že 
žalDvaná při převzetí domu o dluhu věděla nebo. věděti musila, nýbrZ 
stíhalo průvodní břemeno žalovanoU a bylo na ní, by prokázala skuteč
nosti, z nichž by bylo lze usuzovati. že o dluhu nevěděla aniž věděti 
musila, to jest, že se ani při řádné DpatrnDsti nemohla o. dluhu dDVěděti. 
Žalovaná však, jak ze spisů. vychází, v řízení první stolice ani netvrdila, 
že o. dluhu nevěděla aniž věděti musila, tím méně pDdal

a 
o. tom důkaz 

ulDžený jí zákonem. Pokud jde o námitku žalované, že nejde o převzetí 
pDdniku nebo jmění po rozumu S, 1409 obě. zák., byl-li, jako v sDuzeném případě, převzat jen dům, přisvědčiti jest názoru prvního. sDudu, že tato 
námitka nemá opory v zákoně, ježto podle zákona není zapDtřebí zcizení ~elého majetku oSDby, nýbrž stačí zcizení jen určité jeho. kVDty nebo 
zcizení jen zvláštního. majetku, tVDřícího určitou hospodářskou jednDtku, 
(rozh. čís. 3006 sb. n. 5.). Jest souhlasiti s prvním sDudem i v tDm, že 
jde tu o dluh související s převzatým jměním, ježto. františek N. st. 
odevzdal tDtD jmění pDdle nespDrného zjištění prvního. soudu synovi, ža
lovanému Františku N-ovi ml., s příkazem, že se má z postupní ceny 
srazIti i uvedená pDhledávka. Pro posouzení věci jest bezvýznamnou i ná
mitka, že žalDvaná převzala podle smlDUVY jen knihovní dluhy a že pře
vzetí jiných dluhít bylo smlDUVOU vylDučeno, neboť ustanDvení § 1409 Dbč. zák má na mysli dluhy sDuvisející vůbec s převzatým jměním nebo 

'Ii 

:-", 

~',;: 

~,,' 
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podnikem, b~z ohledu k tornu Co bl' . 
byv!ltele:n ~Jednáno, jen věděl-Ii J o. o~ledne mch mezi zcizitelem a 
vedelJ pn prevzetí, při čemž ovšem b~~c k 'hnabYy,atel nebo musil-li o 
kaz Jemu v § 187 III d'!" , 1~ e o pnbuzného 
vané proti žalobnímu n~~~knoviylozeny. !"okud jde o 
po právu následkem za I u, ,~e pohledavka v době převzetí 
ne,činil 20.000 Kč, nýbJ j~~nk ÓOOnK,a)stala d~sud její splatnost 
o ;,alovanou Josefu N-ovou vůbe .,,~ nezabyvaly se s nimi, , 
nazoru, z něhož odepřely' v t c mzs~ soudy, ježto vzhledem k m111nó_ 

to nepotřebovaly. Tím se však ~~o sm~ru ?prá,:nění Lct>U1Jlllmu 
volaclmu soudu nepříslu" " .1.~J1ch nzem neúplny' ma' 
r "I' . SI cmnost zJ1sťova ' bl' 

z, USll nejen napadený rozsudek 'b"" Cl, Y o na žalobcovo nn'''ol.C 
vec tomuto soudu S tím ab v ,!,1~ >~ I r?zsudek prvého soudu a 
B~de proto náležeti p~ém~ s~uVJ~1 ~ale Jedna~ a rozhodl (§ 510 
nanlltkami žalované jal' h' Y se zabyval dosud nevyi'íz,en,;~i. 
~ pře9nesu ze dne 1'8. p~o~~~~e SI g~~ u~eden{', jakož i tvrzením 
.ovanyml umluveno v roce 1926 ' o om, ze bylo mezi žalobce zalOU,ce 
Ještě v roce 1926. Pokud'd ' z~ jJohlect,.ávka 8.000 Kč jest m'P1atnlá 
smlouvy vypovězena se ). e o, ~an;ltku, ze pohledávka " 
Podání žaloby, ' pnpom11la, ze sluší za výpověď lJUKlilQ~ltl 

čís, 11269, 

, VZ~la-li se strana opravného ' . 
třebas! mimosoudně 'est·, pro~tředku (odvolání nebo dov ' . 
st~an~ může jeho nePři~ust~~~t ~;I~6:lt. pro~ře1ek nepřipustuý a ~~~ 
vo ac. odpovědi a nabídnouti dOk ' .,':0 vo ac{m sdělení nebo v d • 

u azy, Jez Jest provéstl podle § 473 ř o 

(Rozh. ze dne 17 prosince 1931 R c .. s. 
. , v I 2058/30.) 

Procesní soud r' . 
I a c í s. o u d žalobu zaJtl ves t o II Ce uznal podle žaloby o d v 0-

, . N e J v Y Š Š í s o u d zr~ši!' ' 
Clmu soudu, by o odvolání d 'I ?adPadeny rozsudek a vrátil věc odvola

a e je nal a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

, Dovolatel uvedl v odvolací '" 

}~t d~~:~Plu~~~:, P~od~;~g:n,se Tal~~~~~l'p~tn~d~f!tf~ ~~~0~~~1 strany 
J,eJího zástupce dne 28. dub~;On~%kU prvestolice, jež se stalo k r~k~~ 
ftraty . .odvolací soud při ústním odvbl zapIa!lla 1!1u v kanceláři Dr N-a 
c:I~f~:tr~~ami Jest pesp?rno, že útra~l~b~~~fní omez!1 se na ,zjiŠtění, 
volá?Í. V dŮ:~d~~~v~~~u~~t~ce ~a,lobcova, a t~ j:~~~ř!~I~:~~~i:nkan~ 
s, ,,,:~bec otázkou přípustnosti e~blr~ s,e odvolacl soud podle I', 472 c o~ 
~;;,sslho soudu jest předpis § ~ 7~0Ian~. Podle ustálené judikatury ~ei~ 
c ana opravného prostředku (odv ~" I; s. bvykládati, tak, že, vzdá~li s'e 

o alll ne o dovolaní) třeba' , 
·1 mImo ... 
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soudně, i~st její opravný . prostředek ~epříp~stný a druhá stran~ muze 
jeho nepnpustnostuplatlllÍ! v odvolaclm sdelelll nebo v dovolan odpo
vědi a nabídnouti důkazy, jež jest provésti podle § 473 c. ř. s. (srovnej 
též rozhodnutí čís. 5771 sb. n. s. a literaturu a judikaturu citovanou 
v rozhodnutí čís. 8847 sb. n. s.). Měl se tudíž odvolací soud předem 
podle § 473 c, ř. s. obírati žalobcovým tvrzením, že se žalovaná platně 
zřekla odvolání a, bude-li to popřeno, provésti důkazy žalobcem nabíd
nuté a po případě i protidůkazy, které povede žalovaná, Ježto se tak 
nestalo, bylo k dovolání rozhodnouti tak, jak shora uvedeno. 

čís. 11270. 

Povolení vyprošovací jistoty podle § 391 ex. ř. nenl na mistě, jde-Ii 
o nárok na individuelnl plněni a ohrožená strana neprohlásila, že jest 
ochotna spokojiti se misto prozatímního opatřeni složením určité sumy 
jako jistoty. 

Z toho, že navrhovatel ocenil v žalobě hodnotu předmětu sporu 
»k účelům poplatkovým« určitou částkou, nelze vyvozovati, že jest ocho
ten spokojiti se místo prozatímního opatření složením této částky jako 
jistoty. 

(Rozh. ze dne 17. prosince 1931, R II 400/31.) 

K zajištění nároku, by se odpůrce zdržel určitého jednání, povolil 
s o udp r v é s t o I i c e prozatímní ooatřeni zápovědí odpůrci, by ne
používal ve svém obchodě jistého označení, s tím, že prozatímní opatření 
nebude vykonáno a již vykonané bude zrušeno na návrh odpůrce, složí-li 
tento k soudu 5.000 Kč. Rek u rs n í s o u d vyloučil k rekursu navrho
vatele z napadeného usnesení doložku, že prozatímní opatření nebude 
vykonáno a již vykonané bude zrušeno na návrh odpůrce, složí-li tento 
k soudu 5.000 Kč. D ů vod y: Podle ~ 391 prvý odstavec ex. ř. má býti 
vyprošťovací jistota odpůrci povolena jen, stačí-li to podle povahy pří
padu k zajištění navrhovatele. Toho tu není, jde-li o individuální plnění 
a ohrožená strana neprohlásila, že jest ochotna místo tohoto prozatím
ního opatření spokojiti se složením určité sumy jako jistoty (viz Neu
mannův kom, k § 391 ex. ř.). V souzeném případě jde o nárok na indi
viduální plnění, by se žalovaný zdrže! jistého jednání (rozhodnutí sb. 
n. s. čís. 9659), a žalobce neprohlásil, že je ochoten spokojiti se místo 
prozatímního opatření složením určité sumy jako jistoty. Nebylo tedy 
povolení vyprošťovací jistoty na místě, nehledíc ani k tornu, že by jí účel 
prozatímního opatření byl nadobro zmařen. 

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

D ú vod y: 

Doyolací rekurs, napadající usnesení rekursního soudu, pokud jím 
bylo změněno usnesení soudu prvé stolice, není oprávněn a stěžovatel 
se poukazuje na příslušné správné odůvodnění napadeného usnesení, 
jež nebylo vyvráceno vývody dovolacího rekursu, jimiž lze se zabývati 
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jen potud, pokud se týkají změňu·íd " . 
Z, toho, že žalobce ocenil v žaloM hld ~aSÍI napade':Sho 
vym« na 5.000 Kč nelze v vozov . o, no u sporu »k ucelUm POpl,lt!tó 
p,r,ozatímního opatlení slože~ím ur~:{, ze lest. ochot~n spokojiti 
tare Neumann-Lichtblau v § 391 e ~um'y Jako JIstoty. Podle 
není ovšem zapotřebí by ohr' ,ex·

t 
r., Jehož se stěžovatel 

o h t .. . ' ozena s rana vy' slo' . c o na spokojltl se složením .. t t 'b ~. "vne (JHJ.t. ua>!].a, 
notu tvrzeného nároku v návr6~ o.y, ny rz ~tacI, udala,li pelrlě·ž :itoli 
Se tu však nesla. 10 N' na povolem prozatímního Cp'ltř!~ní. 

t . epravem se dovolává r' t I v. pa entového zákona podle 'h' ,. . ,. ~ ezova e ustanovení 
dal-I! o?viněný přin'těřenou jfst~fu m~ ~l~S:tl soud zaFšt'ovací na,ri7,'" 
opatrem proti složení přiměřené 'jisfot?, . u Jest. zr~se=ln~í.ř;;~~~:atí;~ll~hl 
Podle § 391 ex. ř. lze tak u'· T· 'l lmperaÍ!vne n 

~;!1~ dkov~~!~t3~íz~~~r~~~~1~1~č; ~~~;:t~~~~~iO, . 
mdlVlduelm plnení, by se totiž stě' t I o p!lpade, kde Jde o 
rozpoznal správně již rekursní s~~.~a e zdrzel poza staveného VU'dC"ll!, 

čis. 11271. 

Na opětující se pokladniční pří"em '. . 
exekuci (zajišťovac! exekuci) zab J ,podm,!<u. (bIOgrafu) nelze • 
podniku podle § 331 (374) ex. ř. aavJ':~un svrsku, nýb~ž jen zabavením 

o vnucenou spravou. 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1931, R I 603/31.) 

K zajištění svých směnečných hl ' 
tel~rrotl mai!teli biografu povolen~oexeek~~vek ~avrh!a VYl~á~ající věři
svrv u povmneho v biografech A P a e za avem~ sv[sku, zejména 
exeku~e zabavením pokladničního·'. Ú. ,K;, a povolem opetneno výkonu 
hodmach v sobotu i akož i v neděl} kn:,u 1 r

d 
blOgraf,ech též ve večerních 

povohl, rek II r sní s o u d v h ~ 1 P rve s t o I i c e exekuci 
l;áv!h . na povol:ní zajišt'ovac/ex~l~;c~e~~~~u d~~ž,:,íka I;'0tud, že zamítl 
~emm P?kladlllcního příjmu též ve ' "hoPhe ny~ vykonem a zaba-
l v nedeh. . vecermc odmach v sobotu jakož 

,. Ne j vy Š š í s d h 
fltelky. o u nevy,ověl dovolacímu rekursu vymáhající vě-

DŮVOdy: 

,. ~ymáh~jící věřitelka podala ne ·prv ' , , 
vmneho, t. J. TIa zahavení provozu bio e navrh ':': zabavem zivnosti po
P?hledávek. Protože povinný podal grru k zajl~tě,:,í svých směnečných 
,:;m a vnucenou správou bio"rafu) frk 1 poyole~l teto exekuce (zabave
uchnek, následkem čehož vm~ená sp:á~rs, J~~uz byl přiznán odkladný 
ne ylo rozhodnuto o osobách vnl'cen' a ne ,y ~ zavedena a, poněvadž 
~n~ené Sp;ávy odevzdány, pod;l~ d~~~la~~lk~vcu ~ pebdy!y .ii~ podniky 

ye ~no, navrh na exekuci zabavením " ~ o, uvo nUJe, Jak právě 
vmne v biografech A. P a K svrsku, ,zeJmena svršků strany po-

,. . a na POVolelll opětného výkonu exekuce 
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zabavením pokladničního příjmu v biografech též ve večerních hodinách 
V sobo~u jakož, i v neděli. Vym,áhající vě~itť;lka ~~trnoě tedy ,chtěla, b'( 
Dyl opetnym vykonem zabavem pokladlllclllch prIJmu poshzen hruby 
výnos biografu. Prvý soud povolil exekuci, jak byla navržena, ale rekursní 
soud zamítl návrh částečně, pokud se totiž domáhal opětovného výkonu 
zabavením pokladničního příjmu též v hodinách večerních v sobolu a 
v neděli, z důvodu, že lr·žba jest součástí provozu podniku a může býti 
zabavena jen, zní-Ii exekuční titul proti majiteli provozního oprávnění 
a že proto bylo povinností vymáhajícího věřitele, by v exekučním návrhu 
uvedl údaje nutné pro rozhodnutí povolujícího soudu, zejména tedy, zda 
má licenci povinný, či někdo jiný. Ježto prý vymáhající věřitel doznal ve 
spise E V 1651/31, že licence nepatří povinnému, měl v návrhu učiniti 
potřebné údaje, jaké právo povinného ze smlouvy služební s majitelem 
licence má býti exekucí postiženo, nebot' jen na ně jest exekuce možná, 
a ježto návrh v tom směru nepodává přesný obraz(§ 54 čís. 3 ex. ř.), 
debylo lze exekuci povoliti. Není potřebí zabývati se tím, zda je návrh 
v tom směru určitý, pokud uvádí exekuční prostředek a také předmět, 
na který se exekuce má vésti, uvádí-li, že se má zabaviti ,pokladniční 
příjem. Ale na opetující se pokladniční příjem podniku, ať patří po
vinnému nebo někomu jinému, nelze vésti exekuci zabavením svršků. 
Ta předpokládá, že věci, jež exekucí mají býti postiženy, již tu jsou a 
jsOU hmotnými věcmi v moci povinného, že nejsou teprve hudoucím vý
nosem věci nebo práva na př. práva z prodeje vstupenek, patřícího ať 
majiteli licence nebo jeho zástupci. Na příští výnos podniku nelze vésti 
exekuci (v tomto případě k zajištění) zabavením svršků, nýhrž exekuci 
zabavením podniku podle §§ 331 a 374 ex. ř. a jeho vnucenou správou, 
Podobně i na příští výnos jiného majetkového práva, poskytujícího opě
tované příjmy, které jsou případnými plody takového práva, hylo hy lze 
vésti exekuci k zajištění také jen podle §§ 331 a 374 ex. ř. zabavením 
takového práva a jeho vnucenou správou. Proto se ani v souzeném pří
padě nehodí navržený exekuční prostředek zabavením svršků k postižení 
výnosu buďsi podniku neho práva zástupce majitele biografu na poklad
niční příjem z prodeje vstupenek. Vždyť se budoucí pokladniční příjem 
nedostal ještě do moci povinného jako věc hmotná a již proto nemůže 
býti postižen exekucí mobi/ární, jejímž předmětem jsou hmotné věci mo
vité, které jsou v moci povinného. Za tohoto stavu věci není třeba uva
žoval! o tom, zda údaje exekučního návrhu jsou podle § 54 č. 3 ex. ř. 
dostatečné. 

čís. 11272. 

Zbaveni svéprávnosti (dg. nařízení ze dne 28. června 1916, čís. 207 
ř. zák.), 

Dovolací rekurs toho, proti němuž bylo zahájeno řízení o zbavení 
svéprávnosti pro duševní chorobu, do souhlasných usneseni nižších 
soudů, jimiž byl zamítnut jeho návrh na zrušeni dosavadního řízení 
o zbaveni svéprávnosti a jeho odpor proti ohledáni jeho duševního staVit 
lékaři, jest přípustný za podmínek § 16 nesp. říz. 

'" ,.i{ 

,." 

~I,~.,., 

1':: 
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Není zřejmou nezákonností jíž b b I říz., uznal-li soud v řízení o zbaven? '! y, por~eny zásady § 2 
~a nutné nesdělovati předem v obsílce sV:~J!':.~OS? pro duševní 
Jednou byla pod opatrovnictvím pro ~ v el vyslechu osobě, která 

N' h usevn chorobu 
o v av~, !la zahájení řízení o zbav ' " , . v ~uze uCtmti kromě osob Uvedenýche~t §~ď~~:osti pro dusevní Ch'~rnh. 

zastupce, není však vyloučeno b , .. , ,.ra 
u o zbav. svépr. jen 

hvá jení řízení z úřadu. Soud miÍže ~ t J!~,!. ~ad !ledal 
soudu podnět k 

trebné, jde-Ii o podezření duševní ~~~:~~~~zem, kdykoliv to uzná za 

(Rozh, ze dne 18. prosince 1931, R 1911/31.) 

Řízení o zbavení sv" t' " L 39/30 proti Aloisii č:pr,a'bnos 1 pro duše~ní chorobu •• ' 
bylo zjištěno, že Aloisie 6~e , ~lo /astav~no; Ježto lékařským oDleaaní", 
provti Aloisii č-ové nové ř~~:nles normal!ll. ~od, L 41/31 zahájil .' 
!. vcervence 1931 vznesla Aloisi °č~ba,vendI svepravnosti. Při roku 
cez s o udp r v é s tol' e ova o por proh ohledání 
není dúvodu ke zrušení d~~a~a~~1hl ~c:to u,sn,e~ení: Ve věci '. 
pro, duševní chorobu podle § 25 vO nzem, Je~to o, zb,avení své1J1-A,'n~;': 
~ navrhu nebo z úřadu takže v to r i o :?ave!,ll sve~ravnosti lze 
lest duševní choroba čili nic n ,mv? pr;pa?e, ~de Jde o zjištění, 
Je zahájiti z úřadu jakmile d~jd~m Pfe~I ,zavI~le od návrhu, nýbrž 
pří~adě stalo. jakmile usnesení fá~ us%e dznamení, tak se také v 
novy rok ku prozkoumání d uševníh na u e m,ocI. prava, bude noH .,0-

R, e k u r sní, s o u d napadené us~e~!~~Up~~OlJ!í CDo~é soudními lékaři. 
nrm u~nesemm bylo rozhodnuto o od r 1.. ~l vod y: Napade· 
mho, zastupce) vzneseném při roku d poru v Alolsle c-ové (jejího práv
protI ohledání lékaři z důvodu v ,n\ I. cervence 1931, a směřujícím 
podán státním zástupcem J'ako' zebnavr

k 
na zbavení svéprávnosti nebY,1 

že ne o" d oso ou tomu pov 1 t , m QUVO u k zastavení říze' v 'k' o anou v om smyslu 
prava, bude nařízen opětný rok ~~ a r~e ]a. mI,le ysn~sení to nabude mocÍ 
u~nesení to jest skutečně příliš str Pv ,zkouma,m du~evního stavu. I když 
prece jen jest z něho zcela patrno ž~c~e ~ ~ellI vydana v obvyklé formě ' 
Č-o~é! že soe Její v odpor proti ohledánf ~j~hozbdavevní'hsvéprávno~ti Aloisi~ 
znaCI Z3mlta a ze po právní m . ,nesllI o stavu lekařskými v§~o. Musil tudíž právnímu C:CI us~esem toho .bude v řízení pok;ačo
veCI ve všech směrech takže '~I~tfPCI ,Al?ISIe c-ové býti jasným stav 
Jest Stplně, bezdůvodná. Rovn~ bez~~ma~mch yad v~ stížnosti uplatněná 
sI?atro,vana v tom, že Aloisie č-ová bYl~o h~u Jl~ 1 vytka vadnosti řízení 
n~m hstku bez oznámení, za jakým úč~ va an~ Jen na korespondenč
prve.s to pak byly soudem učiněn k k em, ~e ma k soudu dostaviti, a 
st~zovatelky policií. Řízení o bY ro, y, >;a ~celem nuceného předvedení 
nym pr ov t .. z avem svepravnostI ' st" , 
,v ' 0on~z UdIZ platí jen předpisy §§ 1 v 1 Je ;!ZellIm nespor

\Sak nem, Jak tomu jest v řízení s orn' ~z 9 nesp. nz., podle nichž 
uvésti též předmět vyslechu Pr p.. e:, predepsáno, že na obsílce jest 
lzve, po .~ozvt:mu ustanovení § 19 °clť~,1 beupos~e;chn~!í nařízení soudu 
UZltJ pnmerených donucovacích pr~stř~cik' eZj?alSlho nosení z úřadu po-u. lm Jest 1 predvedení strany 
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neuposlechnuvší vyzvání, by se dostavila k soudu. Předvolání znalců 
k roku neodnímá nikterak možnost straně, by případné své námitky 
proti znalcům přednesla, takže o zmatečnosti řízení tu nemůže býti řeč. 
pokud stěžovatelka dále vytýká, že prvý soud rozhodovalo věci na pořad 
práva nepatřící, pokud se týče zahájil řízení a o věci rozhodoval, ač tu 
nebylo zákonného předpokladU, činí tak neprávem. Jest sice pravda, že 
řízení zahájené pod č. j. L 39/30 bylo zastaveno, ježto lékařským ohle
dáním bylo zjištěno, že Aloisie č·ová jest normální a úplně schopna 
obstarávati samostatně své záležitosti, to však nikterak nebrání tomu, by 
nebylo později opět zahájeno nové řízení, je-Ji k (omu dán noVÝ podnět. 
proto nepochybil prvý soud, zahájiv nové řízení. Zahájiti toto řízení lze 
ve smyslu ustanovení § 25 řádu o zbav. svéprávnosti jednak k návrhu, 
jednak z úřadu. jest sice správné tvrzení stěžovatelky, že návrh na za
hájení řízení může učiniti kromě osob uvedených v § 26 cit. řádu jen 
státní zástupce, ale nikterak není vyloučeno, by i jiný úřad nedal podnět 
k zahájení řízení z úřadu. Zda-li řízení z úřadu má býti zahájeno, ne
záleží ovšem jen na oznámení, nýhrž na uvážení soudu, A řízení o zba
vení svéprávnosti z úřadu může zahájiti soud, kdykoli to uzná za po
třebné, jde-li, jako v tomto případě, o podezření duševní choroby. 
Tvrzení stěžovatelky, že řízení z úřadu může zahájiti soud jen v pří· 
padě § 17 řádu o zbavení svéprávnosti, jest nesprávné, neboť toto 
ustanovení se týká jen řízení zadržovacího a nikoli řízení o zbavení 
svéprávnosti, o němž platí jen předpis § 25, 

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

D ů vod y: 

Předeslati jest, že nejde o usnesení soudu prvé stolice, jímž bylo roz
hodnuto o zbavení svéprávnosti, takže tu neplatí zvláštní předpis § 49 
poslední odstavec řádu o zhavení svéprávnosti, nýbrž všeobecný předpis 
§ 16 nesp. říz. Stěžovatelka uplatňuje všechny tři důvody § 16 nesp, říz. 
Nejvyšší soud neshledává, že některý z těchto důvodŮ jest opodstatněn. 
Již rekursní soud dovodil správně, že usnesení soudu prvé stolice netrpí 
zmatečností proto, že nemělo obvyklou formu; proto nemůže býti zma
tečným ani usnesení rekursního soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení 
soudu prvé stolice. Zřejmou nezákonnost, kterou by byly porušeny zá
sady nesporného řízení (§ 2 nesp. říz.), nelze spatřovati v postupu 
soudu, uzná-li v tomto nesporném řízení nutným nesdělovati předem 
v obsílce předmět výslechu osobě, která svého času byla již pod opatrov
nictvím pro duševní chorobu, ježto i při tomto postupu lze vyhověti před
pisům § 29 a násl. citovaného řádu. Stěžovatelka sama se ocitá v rozporu 
se spisy, tvrdíc, že podnětem nynějšího řízení jsou okolnosti,které se 
shěhly před zastavením dřívějšího řízení L 39/30. Vždyť soudu byla 
,sdělena celá řada skutečností později se sběhších. Konečně není napa-
dené usnesení zřejmě nezákonné, ani pokud jde o výklad § 25 a 26 ř, 
o zb. svépr.; naopak rekursní soud správně vyložil tyto zákonné předpisy, 

Civilm rozhodnuti XIII. 97 
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čís. 11273. 

:0 zahá j~ní vyrovnacího řízení o dl v v • v , 

kUCl vnucenym zřízením zástavního p ,uzníkove jmem lze povoliti 
pe?" do~la-li exekuční žádost k 50 rava a ,,!!u~enou dražbou 
kn.hovmmu) ještě před zahá' , udu (povolujlcunu exekuci a zal'OV,.! 

. jemm vyrovnacího řízení o dlužníkově 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1931, Rl 963/31.) 

V~máhající věřitel navrhl povol ' ~t,aJmho práva a vnucenou dražbou e~ ~r~u;k vnuceným zřízením 
za ost došla k soudu povolujícím k UZll! .ovu l3emovitos;tt~. ~~~~~~~~! .• 
dne 4. června 1930 Dne 23 v u exe UCl a zaroven soudu k 
hlá~eno vyrovnací fízení. S ~ ~~vna / ~~O bylo ? dlužníkově jmění 
4. cervence 1930 povolil exeku' p ,e, s t o II c e usnesením ze 
na dlužn.í~ovu nemovitost a V::~c~~~l~e~y~ zří~ením z,ástavního •.• 
by!a zahaJena vnucená dražb .leJ! drazbu s lIm, že ~~nte!em, přistupuje nyně(' a na'htou,z, ne!I~ovltost jiným I)~'~Ž:~~~~~~' 
nzem. Rek u r sní s o U dSl vy~a ~JICl ventel k tomuto c 
zřízením zástavního práva zamltl navrh na povolení exekuce vnucerlÝnl.' 
povinné strany bylo zah' , a vnucenou dražbou, D Ů vod Y' O . červa 1930 «Jeno usnesením kra]' k'h . n . vyrovnací řízení vyhl'Vk s e o soudu ze dne 23 
na soudní desce a poznámka' v k ?s a o tom byla téhož dne vyvěšen' 
1930, vykonatelné pohled' k mz~ pozemkové vykonána 24 v a 
máhající věřitelkou z rozs~~k~ ::ro n~z se vede exekuce, bylo nab ct~vvna 
:;;~~c}~~í~í~:~fCb~~~~ív t~o~!~~n~~hl~:d!~~g~d~:~1n~ř~Jez~h~j~~~ě~;~ u~!!.esenIm ze dne 19. února 19310sUd ,:konceno, protože krajsb.'ý soJd 
ven!eh při roku ze dne 15. září 193tfd~P~~1 potvrditi vyrovnání přijaté 
nem ~u proto předpokladů mo ovo' ,o .e ·S§ 10, 12, a 13. vyrovn ř 
vodnemu rekursu vyhověno.' p lem navrhované exekuce i bylo dů~ 

NejVYŠŠí soud b o novil usnesení prvého soudu 
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ziíz
ením 

práva zástavního, nýbrž, když byla povolena, podle § ll, 12, 
odst. druhý a 13, vyrovnacího l'ádu i exekuci vnucenou dražboU pří-
stupem (sb. n. s. 1632 a 9497). 

čis. 11274, 

Při exelmci na výnos kinematografického podniku jeho zabavenim 
a vnucenou správou, jest v exekučním návrhu uvésti, zda podnik patři 
povinnémU jako \icenciátu či zda povinný jest jen zástupcem \icenciáta. 
Nestačí, navržena-li exekuce proti povinnému jako »majiteli biografu« 
zabavením »živnosti«, t. j. provozu biografu. 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1931, R I 1018/31.) 

Jde o tytéž strany, jako v čís. sb. 11.271. S o udp r v é s tol i c e 
povolil zajíšť ovací exekuci zabavením provozu biografu A. a jeho vnu
cenou správou. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: 
Na kinematografické podniky může, hledíc k ustanovení § 9 min. nař. 
z 18. září 1912 čís. 191 ř. zák. a § 24 živn. ř. vedena býti exekuce jen 
vnucenou správou, nikoliv také vnuceným propachtováním, a zahajuje se 
exekuce ta zabavením nároku (Neumannův komentář k ex. ř., III. vydání, 
str. 1062, rozh. nejv. s. čís. 5421 a 7151 sb. Ol. U. nový sled). Soud 
povolující exekuci ovšem povolí jen zabavení a vydá zákaz uvedený 
v § 331 ex. ř., by se dlužník zdržel jakéhokoliv nakládání právem, kdežto 
rozhodnutí o způsobu 2Jpeněžení jest vyhraženo exekučnímu soudu, po 
slyšení dlužníka a všech věřitelů, v jichž prospěch se zabavení stalo. 
podnik kinematografický má býti provozován osobně a nejvýše jest pří
pustno ustanoviti zástupce (obchodvedoucího) s úředním schválením; 
získala-li licenci osoba právnická, nemohla by oprávnění jí udělené vyko
návati jinak než zástupcem, i tu však zůstává majitelem licence podni
katel. podle § 54 čís. 3 ex. ř. jest povinností vymáhajícího věřitele, by 
v exekučním návrhu učinil všechny údaje, které podle povahy případu 
jsou v zájmu vedení exekuce důležité pro nastávající rozhodnutí soudu 
povolujícího exekuci nebo soudu exekučního. Poněvadž exekuce zabavením 
kinematografické živnosti mohla by býti povolena jen, je-li jejím majite
lem strana povinná (srov. § 9 ex. ř.), mělo btti v návrhu uvedeno, zda 
má licenci strana povinná, či někdo jiný (stězovatel tvrdí, že majitelem 
licence biografu A. jest spolek L. a že tento spolek jest v katastru licencí 
zemského úřadu jako majitel licence zapsán), pokud se týče zda jest 
strana povinná jen zástupcem (obchodvedoucím) majitele licence. V pří
padě posléze uvedeném mohla by exekuce proti němu býti vedena jen na 
majetková práva, která proň vyplývají ze služební smlouvy s majitelem 
licence, t. j. na nároky na odměnu za práce a výlohy konané ve funkci 
zástupce majitele licence. Ježto návrh exekuční nepodává v tom směru 
potřebné objasnění a hledíc k ustanovení § 55 druhý odstavec ex. ř. jest 
zjišt'ování rozhodných okolností skutkových před povolením exekuce ne
přípustné, nezbylo než exekuční návrh zamítnouti. Nelze tvrditi, že otázka 
shora uvedená jest pro povolení exekuce vedlejší, neboť jest míti na pa-97' 
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:něti na!. ~in:.~nit:.a z 18. z~ří 1912 čís. 191 ř. zák., § 5/2 a § 9/2, tak. 
ze !ilUSI býl! JIZ P!.I .po,:olem ~xekuce z návrhu zřejmo, zda jest dlužník 
majitelem licence CI Jen Jeho zastupcem. 

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

Důvody: 

, Dov?lací rekuren!~a sama v dovolacím rekursu uvádí, že jej í z a j i Š. 
! o v a c I e!,e~uce smel:ovala p~oÍ1 povmnému Jako majiteli biografu a Že 
ne?ylo mc Jmeho navrzeno, nez "za}Javení Jeho živnosti, nikterak licence, 
t. J. provozu blOgrafu A.« D?volacl rekurentk~ tudíž sama přiznává, že 
~emmd,: na~rhn?UÍ11;abavell1 ~memaÍ!.'.graf1ckeho podniku (podniku pro. 
\O~?Va~1 vereJnych predstavem,pomoCl kinematografu), jehož majitelem 
m~ze byh Jen ten, ~?Iilu bylo .;:deleno ~právnění k provozu podle § I min. 
nar. z: .. dne 18. ~a~i 1912, ciS. 191 r. zák. Ale při nejmenším nebylo 
Jasn? ]1z. z exeku~mho navrhu, zda návrh~m. má býti postíženo právo po. 
vmneho Jako ma]1tel~ po~m~u a ~lcence, ci, Jeho právo jako pouhého zá. 
stuI:~e maptele. Nem potrebl zabyvatl se hm, zda oprávnění zástupcovo 
~. pnpadne smlo~vy s~uzební, nebo z jiné smlouvy o zastoupení s ma. 
J!lelel,ll ~lOgrafu Je~t preno~n~ a. zd~ by mohlo býti předmětem exekuce, 
neh?! n~vr.h exeku~m nema udaje predepsané v § 54 čís. 3 ex. ř. Tento 
§ p.redplsuJe, ~y nayrh, označoval kromě exekučních prostředků ony části 
maJetk~, pa nez ma by ti vede,~a exekuce, dále místo, kde části ty jsou 
a kone~~~, co podle povahy pnpadu jest důležito pro nařízení jež soud 
POVOIUJ1C1, nebo exekuční má vydati pro vedení exekuce. Při v~dení exe. 
~uce. na vyn,os ,kme,matogr~fického podniku zabavením a vnucenou správ 
,oy Je~t potrebl uve~l!. v n~vrhu., zda podnik patří povinnému jako licen. 
clatu, Cl zda 12ov;nny Jest Jen zastu12cem, což bývá velmi častým zjevem. 
T~ho Je.st pot,rebl protD, ze exe~ucn~s?ud ~usí přesuě věděti, zda před. 
me,tem Jest sa~ podmk licenc!ata, Cl Jen narok jeho zástupce a jaké 
pra:,o t~hoto z,:stupce má býti exekucí postiženo. Soud exekuci povolující 
P?tre,buJe t~to udaje proto, by mohl posouditi nejen zabavitelnost práva 
n~brz 1 take v.hodnost navržených exekučních prostředků. Při nejasnosti 
~avrhu1 Jak? Jest v souzeném případě, kde bylo navrženo "zabavení 
Zivn~stl, 1..1' p~ovozu ~iografJ« vz!!iká pochybnost, jaké oprávnění po
~;nn~ho ma byh e~ekucl postlzeno, ]3k si bude exekuční soud musiti po
cmal! a.c0vbud~ pre~mětem zabayení a vnucené správy, zda sám podnik 
s lic~nci, C! pra~a zastupcova a J~ká .. Slovo >,živnost« použité v návrhu 
a ~~o 10" ktere melo ono slovo vysvethll dodatkem "I. j. provoz«, jež však 
spise vyz~a:n sl~va .z~temI?iIo a znejasn!lo, vzbuzují právě pochybnost, 
zd31 se ,mim opra:,n~D1 ~aJlte~e hc~~ce, ci oprávnéní jeho zástupce. Vy
svetl.ml tu. nepodava am to, ze stezovatelka označila povinného . ako 
"~aJitele blOgrafu« protože tímto označením se mŮže míniti obojí a s~ma 
stezovatelka mu rozu~í tak, že jde o oprávnění zástupcovo, ale navrhuje 
presto . v.n;tce~ou spravu provozu blOgrafu a zdá se tím naznačováti 
~;cekucl, J~z ma na mysli !l 9 ministerského nařízení ze dne 18. září 1912 
ClS; 191 ;. zák. ~r?ti majiteli licence, ježto sama blíže neuvádí, jaká 
pra~a ma povmny jako zástupce a jaká tedy vlastně práva chce exekucí 
posllhnouh. Proto rekurs ní soud právem zamítl exekuční návrh jako ne. 
dostatečný podle § 54 čís. 3 ex. ř. 
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Pojišťovaci smlouva. .. ' 
Projev pojistitele o jednostra?ném ~dstu~u .od sn~l~uv~, an POJlstnl~ 

byl v prodlení s placením prvm premle, stava se ucmnym teprve, az 
došel druhé straně. Do té doby musí pojistit~1 př~j~l~Uti dodat~čné pla-
cení první premie jinak by se octl v prodlem s pnJetun placem. , 

Nezáleží na t~in, kdy byl peněžní dopí~ s 'prem.i~. P?štou ,~deslanč 
ýbrž na tom zda opozděná nabídka placem dosla pOJlshtele dnve, nez 

~ošel pojiště~ce projev pojistitele o odstnpu od smlouvy. 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1931, Rv I 1519/30.) 

Žalobce Vilém O. uzavřel se žalovanou pojišťovnou životní pojištěnÍ. 
Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce ?a~alo,va?é, by bylo ,uznano 
právem, že pojišťovací smlo~.va na, zlvotm r;o]1stem Jest po prav~. Ve 
sporu šlo o to zda byla PO]1sťovacl premle zalobrem zaplacena vcas a 
správně. Ob; n i žil í s o u d y žalobu .. >;~mítJ~, o d vol a c! s o u d 
z těchto d ů vod ů: Jde jen o to, zda pO]1stovacl premle byla zalobcem 
včas a správně zaplacena. Stanoviť § 5 o.dst. 2 pojIšťovacích, po~~ínek, 
že je-Ii pojistník s placením premle prveho roku v prodlem, muze 120~ 
jišťovna pokud se placení nestalo, pojišťovací smlouvu bez výpovedl 
zrušiti. Jest zjištěno že premie za prvý rok byla splatná 15. dubna 1927 
a 15. ledna 1928 ž~ však žalující tyto premie včas nezaplatil a proto 
f., předpokládaj~ souhlas žalované strany, ~odatečně povolil žalujíc!mu 
dvě lhůty k 2l. dubnu 1928 částku 8.161 Kc a druhou ke dm 15. kvetnu 
1928 částku 7.661 Kč. Tato druhá lhůta nebyla včas zaplacena žalobcem 
ani dne 15. května 1928 ani dne 18. května 1928, kteréžto prodloužení 
f. byl žalobci povolil. T~prv dne 25. května 1928 zaplatil premii dne 
15. května splatnou bratr žalobce Jindřích O. To však nelze pokládali 
za včasné placení neboť podle § 23--26 zák. ze dne 23. prosince 1917 
čís. 50 I ř. zák. m6že přijati pojišťovna placení jen od pojištěnce, zástav
ního věřitele aneb od osoby neodvolatelně obmyšlené. Arii jedna z těchto 
osob neplatila, peníze zaslal žalobcův ~ratr)indr~ch O. ~dyž tento ,d!!e 
25. května 19Q8 zaslal částku 8.911' Kc, pravem zalovana strana vratlla 
ji zpět a stornovala pOjišťo,vací smlouvu se žalob~e,m pro žal?bcovo pro
dlení nastalé dnem 15. kvetna 1928 pokud se tyce 18 .. kvetna 1928. 
Tvrzení žalobce že prý vlastně premii zaplatil za pojištěnce sám f., 
ježto byl na SVé~1 kontě zatížen nějakou částkou, jest nerozhodné proto, 
že takové zatížení na kontě není ještě placením se strany pojištěnce v Vi
léma O-a. Okolnost že prý se ztratila obálka dopisu ze dne 25. května 
1928, nepadá na vÁhu, ano prodlení žalobce nastalo již d!,e 15. k~ět~a 
1928, pokud se týče n;,jpozději dne 18. ~v~tn!l1928 vždy pr~d odeslamm 
dopisu ze dne 25. kvetna 1928. Odvolavam se na § 29 zakona ze dne 
23. prosince 1917 čís. 501 ř. zák. j~st neodůyodněné, pon~,vadž toto 
ustanovení dosud nenabylo platnostt (§ I vl. nar. 9/12 1919 CIS. 652 sb. 
z. a n.), čímž padají vývody odvolatelů, že měla býti při zruše~í smlouvy 
dána jednoměsíční výpověď. Názoru od~0Iat~I~1. že pl~cem d~e 25. 
května 1928 bylo '/čas provedeno, nelze pnsvedclh, uvazi-Ii se, ze ne
mÍl že býti ponecháno libovúli pojištěnce, by platil, kdy chce a bez ohledu 
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~~ stanove'}ou lhůtu platební, která jest dána . en z . "
jlsfovna mela direktivu pro použití § 5 "'1' J . a hm ucelem, by po, 
dne 15. května 1928 pokud se týče dne I~oks ,~vacj~h podmínek. Žalobce 
octl,:; prodlení a nebyla proto POjišl'ovna' ve na 28 nezapl~til, tím se 
!, p:lJeh placení, naopak byla o rávně povmna po .. !~. kvetnu I 
Jakz se stalo dne 25. května 19~8 P u;:t sto~novah P0]1s10vací smlouvu 
v~la žalovaná smlouvu Pojišl'ova~í ~im~~uu' lldzl}alv'dzk'e právem storno:': 
urmll tak právem. ,v us e em toho žalobu 

Ne J' vy' , , d ,. 
, s S 1 S o u zrusd napadený rozsudek 

CJmu soudu, by o ní znovu jednal a rozhodl. a vrátil věc odvola. 

Duvody: 

~o~olání jest opodstatněno pokud v t'ká ' 
~J?ra~ne právní posonzení věci (§ 503 ..y Y4 n,apadenemu rozsudku ne. 
r~dne POSOU?iti, pokud nebyly zjištěny c:~Ž t ~. r'

l 
s'l)' ne~oť ~,o};epři nelze 

vubec nezabyvaly zjištěním zda ", y 0.0 W nostl. NlZSl soudy se 
~ětna 1928 o 12. hodině ~ podeg~~~~~m t?Pl~~h daným na poštu 25. 

:« a na obálce»]. O. Weinhandlun K» ur 1 elm O., - Heinrich 
sebe a na svůj účet jako třetí osoba či i! . arlsbad«, plahl Jindřich O. za 
neboť prvý soud llčinil zjištění je~ o JI!1~n~m a v zastOl~pe~í Viléma O-a, 
plalttJ premi~ v kanceláři F-a a odvola u~ mm P~k,u~u, Jmdnch~ O-a za
P!.atd-h Jmdrich O. peněžním do isem fl sou,d ~Jlstem to proste převzal. 
vUb,ec J?ovinna placení přijmouti Pponěv~~~o Jtre~,?shobOa, nebYI~pojišťovna 
~ytcenym v § 26 (1) po'išťov~cíh ' m nc . nepatn k osobám 
c~ 5?I ř. zák. Platil-Ii ~šaJ jménem ~ :akona ze ?ne .?3. ,prosince 1917 
vec Jmak. ,Zjištěno jest, že žallljící stra !abyS\oupenl pOJ!stmka, měla by se 
do 18. kvetna 1928 a že 'de o rvn' ne .. a,p,rodlouzena platební Ihuta 
sP?rno, že se place~í penhnímP dop:J~c~~cnk pét,lacení premie. Jest ne
postu o 12. hodině stalo .. , . v na 1928 podaným na 
OPožděně. Tím však není fpOo!~oJ!i~e~rodlou,že?~., platební lhůty, tedy 
do které doby jest pojistitel povinfn ři.'mneb?f tezlst~~ spor:u jest, zda a 
od ~soby k placení Povinné nebo pO~leJ § o~:,r ~~atecne opozdené placení 
opr~vně~é. Ku přijetí byla žalovaná 'oVf o savec \1) pojiš!'. zákona 
r.~~Jev o)ednostranném odstupu od s~~J~ ovna

dl 
povmna, dokUd její 

JlS ovaclch podmínek, jenž se kr 'e .vY. p~ e § 5 odstavec 2, po
§ 28 odstavec (I) pojiš!' zák n IJ, f dneuc!nnym dosud ustanovením 

~~t~ldd1tá~1~~~!~n~3 t~g;~~v:~' ~of~l~!~~~~~tf~ s~adrzDín~~o(~ j1~70 čf:'o~): . 
JlS 1 ~ ,.odatecne placení při"mou ti '. an~. o te doby mllsí po
Nez.al~z~ proto na tom, kdy Jpeněž~p~ak b1 Se oc~U v prodlení s přijetím. 
J?~?zder:a nabídka placení došla pOji;Bt~~J\f?stOI1 °geslán, nýbrž zda 
JJ1 projev o odstupu od smlouvv Jest "T n~e, nez došel pojištěnce 
te~PU odd~~lou~y byl podán dně '25. kvěf~sa en2~e p{~emný .p~ojev o od-
.J ,poz eJl, nez byl na poštu odevzd' d . o . hodme na poštu 

~Jlsteno, kdy došel peněžní do is' an, op~s, peněžní,. nebylo však 
zalobce dopis žalované POjišfo!nv ~al~v~ne pOJ1Sťovně a kdy došel na 
I10str JSou pro řešení sporu rozhodné. o s upu od smlouvy, kteréžto okol-
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Společnost podle §§ 1175 a násl. obč_ zák_ 
Placení úroků z nadhodnoty hypoteky, váznoucí na společné nemo

vitosti, podle nálezu řišsko-německého soudu o zhodnocení, jest spole
čenskou výlohou, již mají nésti všichni společníci, ujednavši společen
skou smlouvu o koupi nemovitosti na výdělek_ Tak jest tomu i s útra
tami sporu o zhodnocení, jenž byl zahájen proti všem společníkům a 
skončil jich odsouzením k zhodnocení rukou společnou a nerozdílnou_ 
Zaplatil-Ii tyto výlohy jeden ze společníků, může se hojiti postihem 
poměrně na ostatních společnících. 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1931, Rv I 1678/30.) 

Žalobce koupil roku 1923 společně se žalovaným dům v Německu, 
jež napotom se ziskem prodali, zaplativše před tím hypotekll váznoucí 
na domě. Hypotekární věřitel vznesl napotom zhodnocovací nárok, jemuž 
bylo říšskoněmeckým soudem vyhověno a žalobce i žalovaní byli uznáni 
povinnými zaplatiti úroky z nadhodnoty hypoteky a útraty spom. Zalo
bou, o niž tu jde, domáhal se žalobce, zaplativší úroky z nadhodnoty 
i útraty zhodnocovacího sporu, na žalovaném náhrady polovice jím za
placených úroků z nadhodnoty hypoteky a polovice útrat sporu o zhodno
cení. Pro c es n í s o 11 d p r v é s t o I i c e uznal žalovaného povinným, 
by nahradil žal.obci polovinu úroků z nadhodnoty hypoteky, zamítl však 
žalobu, polmd se domáhala náhrady polovice útrat spom. O d vol a c í 
s o 11 d nevyhověl odvolání ani té ani oné strany. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného, vyhověl však 
dovolání žalobce a přisoudil mll i náhradu polovice útrat spom. 

Duvody: 

žalobce domáhá se na žalovaném náhrady polovice jím zaplacených 
úroků z nadhodnoty hypoteky, jež byla určena podle německého zákona 
o zhodnocení pohledávek a vázla na nemovitosti, kterou žalobce spolu se 
žalovaným koupil a pak se ziskem prodal. Dále se domáhá náhrady po
lovice útrat spom o zhodnocení, k jichž zaplacení byl německým soudem 
odsollzen a jež sám zaplatil. Jako žalobní důvod uvedl žalobce, že šlo 
o dluh solidární a že jest žalovaný povinen nahraditi mu polovici z dů
VOdll společenství (při nákllpu a prodeji domll, zatíženého nadhodno
cenou hypotekoll). Podle § 1193 a 1197 obč. zák. dělí se zisk a ztráta 

. mezi společníky podle poměru podílů, takže společníci hradí společné 
dluhy a i společenské výlohy podle poměru svých podílů. Zaplatí-li jeden 
společník společenské výlohy, jež měli hraditi podle svých podílů oba, 
jest oprávněn od dmhých společníků žádati náhradu postihem, ježto 
jinak, kdyby sám nesl ony výlohy a nemohl je súčtovati při výpočtu zisku, 
byl by zkrácen ve prospěch druhých společníků. Není spom o tom, že ža
lobce se žalovaným koupili dům na polovici, takže měli na polovic míti 
zisk i nésti ztrátu, a není ani sporné, že si výtěžek za dům mezi sebe již 
rozdělili. Jiný společenský poměr nebyl za sporu žalovaným tvrzen. Ža' 
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lobce hyl by, zkrácen na zisku, kdyby sám měl nésti úrok 
hypo.teky a utraty sporu o zhodnocení ačkoli hypotek Y zl • 
dome a byla oběma společník p' ' t J a vaz a na a ~Si~~;;n!~. 
dle svého podílu k úhradě tlcht~e~~a a, :st eroto 

!alovaný p 
post~em se d0l1!áhati zaplacení poni~~~ ~~:ť~~ ~t zalobce jest " 
ktere zaplalil sam (§ 896 obč. zák.). Ke iS~~ID~ec~~~,o~n{p~l~~~"s:1~ 
byli odsouzeni oba žalovaní rukou I' z , nVl,ol,,",: 
obírati otázkou, zda nálezy říšsko_~::~~?U a nedllnou. Není 
vykonatelné v tuzemsku záleží 'en eho soudu o zhodnocení 
~a~i společenskými, zd~ vzešly Jze S~~I~~~S~~a řečené výlohy jsou výlo
ze zalo?ce se žalovaným společně kou ili d' smlouvy ~ ~ to~o. důvodu, 
tutc: o!azk~ nemá vykonatelnost nález~ o z~~d na sp?le~ny vydelek. Pro 
cem uroku z nadhodnoty, určené zhod n?cem ,vyznamu. Že pia
hou společenskou, kterou ma'í nést' b nocov~c;m .. ~alezem, bylo výlo' 
společenskou smlouvu o koJ i do~~ a spo~ec,mcl J1z proto, že ujednali 
odůvodnění. Stejně jest tomu ~šak i s úfat vydelek, nepotřebuje bližšího' 
byl zahájen proti oběma společníkům a r~ a~\sI?o~ o zhodnocení, který 
~ocen~ rukou společnou a nedílnou Ostat~~C~ llc o~s~uzením k zhod' 
zeny utraty sporu o zhodnocení jako solid' .Y y take zalovanému ulo
(~~zs1fdek ze dne 12. července I 927) Nez~~~:l}1u dlužní~u se žalobcem 
~yse utrat ,ustanovena jen proti žalob~i Tí Zl ~a tom, ;e ~ozději byla 
c~nskou vylohou, kterou měli nésti oba' f ,n,:prestaly b~1I utfaty spole
vy:lohy jeden z nich, mohl Se hojiti po sfh ecmcI Z polovice, a zaplatil-li 
mltky zalovaného že neb 10 d' S I em poměrne na druhém Ná
zejmé~a proto, že' se ohlálka ~1fO:n~f lPro zh~9n,ocen! podle zákona, 
~ocell1 osobního dluhu nejsou rot" a a opoz ene, a ze nešlo o zhod· 
zalovaný ani netvrdí, Že se námhk I zalobc; opodstatněny již prolo, že 
n~ ve sporu o zhodnocení brá ·tU opozdenoslJ a nedostatkem podmí
naklady súročení a útraty sporu nJ'~~u Ty tOl ~kolnkostl bv nevylučovaly že spo ecens ou výlohou. ' 

čís, II 277. 

Vojenské zaopatřovací po "tl< (ák sb. z. a n.). z. y z on ze dne 17. února 1922 čís. 76 

,!'ři zajištění pohledávk státu .. , ", ' ~ predposledního odstavc/§ 92 z~z ~~ z!J~/bytí ch?romyslného neplyne 
Jeho zákonný 7JÍstupce jest povine . cb's, .; 1922, ze choromyslný nebo n, y pn tom spolupůsobil. . 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1931, Rv I 1732/30.) 

.~egionář Josef J. byl ošetřován v ' o ll1Z tu Jde, domáhal se československ ~sta~u pro choromyslné. Žalobou 
b

J
y byl uznán povinným vydati prohl'} ~ra.r na op~trovníku Josefa J.a' 
o~f J., byly vinkulovánv pro vo 'e~~em, ze s~oluJe, by vklady, jež má 

z, duvodu ošetřovacích výloh totr ~ kJOU spravu pro její pohledávku 
vIce, než Šin! výslužné, pokud se ~ý~C za o~~fa J-~ vojenská správa hradí 
s 01 u ~ y zalobu zamítly, o d vol e z,aopa ro;acl pozltky. O b a niž š í 
vo aCI .soud pokládá sice za s !l c ~ S? u z techto d ů vod ů: Od
§ 92 predposlední odstavec zákt::~~I ;fOd kodvolate~e, že ustanovení . z ro u 1922 Jest vykládati tak , 
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že si stát může svou pohledávku již za živobytí choromyslného zajistiti, 
nesouhlasí však s postupem, jak bylo za zajištění to žádáno. podle 
opatrovnických spisů navrhla finanční prokuratura podáním z 31. srpna 
1928 zajištění, žádajíc, by vklady choromyslného Josefa J-a byly pro 
ošetřovací výlohy vinkulovány a dány do zástavy a by žalovaný opatrov
ník prohlásil, že s vinkulací a se zřízením práva zástavního souhlasí. 
opatrovník, poukazuje na nuzné poměry choromyslného, jen částečně 
projevil souhlas; žalující strana žaluje, hy bylo uznáno právem, že jest 
povinen vydati prohlášení, že svoluje, by oba vklady choromyslného Jo
sefa J-a byly pro pohledávku vojenské správy z titulu ošetřovacích výloh 
vinkulovány a do zástavy dány. Podle názoru odvolacího soudu není 
třeba takového prohlášení opatrovníka k zajištění, jež citovaný zákon 
státu přiznává, neboť není o tom výslovného ustanovení. Soud opatrov
nický i bez takového prohlášení opatrovníka může vinkulaci a zřízení 
zástavy podle zmíněného zákona provésti v cestě nesporné, a není tudíž 
žalolmí nárok po právu odůvodněn. 

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

D II vod y: 

Dovolání opřené jen o dovolací důvod § 503 Č. 4 c. i'. s. není dů
vodné, nehoť z ustanovení předpoSledního odstavce § 92 zákona ze dne 
17. února 1922 čís. 76 sb. z. a n., že pohledávka státu může býti za
jištěna již za živobytí choromyslného, neplyne, že tento nebo snad jeho 
zákonný zástupce jest povinen, by při tom spolupůsobil vůbec, pokud se 
týče prohlášeními, jejichž vydání se žalobce domáhá. 

čis. 11278. 

Zástavní dlužnlk nemůže proti zástavnímu věřiteli pcužiti námitek, 
nepřislušejíclch osobnímu dlužnlku; nemůže najmě použiti námitek, 
s nimiž jest osobni dlužl1Ík vyloučen proto, že nepodal proti směnečnému 
platebnlmu příkazu ve lhůtě námitky. 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1931, Rv I 1770/30.) 

K zajištění pohledávek žalobkyně za firmou C. bylo vloženo zástavní 
právo na nemovitostech, jež napotom koupil žalovaný. Žalobkyně vy· 
dobyla si napotom proti firmě C. směnečný platební příkaz, proti němuž 
firma C. nepodala námitky. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se věřitelka 
na žalovaném vlastníku zavázaných nemovitostí, by byl uznán povinným 
trpěti, by se žalobkyně uspokojila z hypoték pro ni zřízených k dobytí 
pravoplatně přisouzených pohledávek nuceným zřízením zástavního práva 
na nemovitostech. Žalovaný namítl mimo jiné, že pohledávka přisou" 
zená žalobkyni proti firmě c., není po právu. O b a niž š! s o u d y 
uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Žaloba, 
o niž tu jde, jest svou právní povahou žalobou hypotekární. Poněvadž 
zástavní právo předpokládá platnou pohledávku, JSOU námitky, jež 

• 
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popírají právo ~ pohledávc~, zá!oyeň) n~mitka:ni p!o!i 
právu a žalovany hypotekarm dluzmk, trebaze nem dluzmkem os()bnÍIn~ 
může uplatniti všechny námitky, jež nedovolují, by vznikla platná 
hledávka, může se však dovolávati i toho, že jest dluh vyrovnán. V 
padě firmy C. byl její dluh zjištěn směnečným platebním příka;oem 
poněvadž tento exekuční titul vešel v moc práva, nemohl by 
dlužník pohledávku žalobkyně s úspěchem popírati a nemůže 
činiti ani odvolatel jako hypotekární dlužník, a to ani, 
žalobkyně nebyla pravá. Ze dluh firmy C. byl po vzniku 
kučního titulu zaplacen, nebylo odvolatelem ani tvrzeno. 
plyne, že žalobkyně má za Cem pravoplatnou pohledávku, jejíž 
nesporná, a poněvadž pro tuto pohledávku vázne na nemovitostech 
latelových právo zástavní do výše 750.000 Kč, jest požadavek žalobkyně ... 
aby odvolatel jako hypotekární dlužník dovolil, uplatií.ovati toto zástavní 
právo, ustanovením § 466 obč. zák plně odůvodněn. 

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

D ů vo dy: 

Dovolání není důvodné a odkazuje se na důvody napadeného roz
sudku s tím, že právě z okolnosti, uznané i praxí i vědou (sb. n. s. č. 78, 
Krainz-Ehrenzweig, 1923, Das Sachenrecht, § 293, a Komentář k občan
skému zákoníku, vydaný Dr. Jindřichem Klangem, 1930, str. 338), že 
majitel zavazeného statku, pokud se týče knihovní dlužník, vyjmouc pří
pad nabytí v důvěře v pozemkovou knihu, o který nejde, může použíti 
veškerých námitek proti jsoucnosti zástavního práva a zástavní pohle
dávky, jež přísluší osobnímu dlužníku, plyne logicky, že zástavní dluž
ník nemůže použíti námitek, nepříslušejících osobnímu dlužníku, a že 
tudíž nemůže použíti ani námitek, s nimiž jest osobní dlužník vyloučen 
proto, že nepodal proti směnečnému platebnímu příkazu ve lhůtě ná
mitky, jak se stalo v souzeném případě. Dovolání v té příčině neprá
vem poukazuje k zásadě, že právní moc soudních rozhodnutí účinkuje 
hmotně jen mezi stranami, přezírajíc, že se žalovanému námitky osobního 
dlužníka neodpírají proto, že směnečný platební příkaz nabyl právní 
moci i proti němu, nýbrž proto, že jí nabyl proti osobnímu dlužníku, proti 
němuž byl vydán a jež tím pozbyl námitek z doby před .ieho vydáním, 
což jediné jest dúvodem, že je nyní k platnosti nemúže přivésti ani žalo
vaný, jemuž nelze přiznati oprávnění, by znovu rozvinul spor, jenž zatím 
mezi žalobkyní a osobním dlužníkem byl právoplatně skončen. Pravdu 
má dovolání v tom, že osobní dlužník nemúže uznáním dluhu zhoršiti 
stav hypotekárního dlužníka. Ale z toho ještě neplyne, že nesmí nechati 
dojíti k tomu, by nebyl proti němu vydán rozsudek pro zmeškání, a 
mohl by zástavní věřitel právní účínky tohoto rozsudku odvrátiti jen ná
mitkou, že rozsudek byl vylouďen (exceptio doli), po případě mohl by 
žádati na osobním dlužníku náhradu škody, kdyby mohl tvrditi a do
kázati, že tento tak učinil jen v úmyslu, by tím hypotekárnímu dlužní· 
kovi způsobil škodu (§ 1295 druhý odstavec obč. zák.). Nemůže-li však 
žalovaný, jak dolíčeno, uplatniti své námitky proto, že by tak nemohl 
učiniti ani osobní dlužník, bylo zbytečné o nich jednati. 
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O (5) konk. řádu čís. 337/1914 se 
Neplatnost smlouvy P?dle § 1,5, třebas k němu došlo za konkurs

oevztahuje na mimosoudm vyrovnam, 

nltlořízeni. h d 18 prosince 1931, Rv 11876/30.) 
(Roz . ze ne . , " 

, o' ení s manželem z,:I;)Vane J 00:-
žalující firma byla v, o~choddlm ~ J června 1926 vyhlasen ko~~ur" 

M em na jehož Jmelll byl ne ,:, ní se souhlasem všech ventelu 
lem 18 - "'~a 1926 pak bylo konkursm flze M ''"teli mimosoudně vy
dne . flJ Z konkursního řízení se Josef . ~ ,:e~1 bk i 'ako rukojmí 
zastaveno. al .. · 1926 zaručila se žalovana za o ynt· LIbě J'íž se 
ovnal. Dne . r1]na, 'J osefem M -em. Pro 1 za o , , I 

r j'tce za pohledávky zalobkyn~ za 1 'dluhu Josefa M-a, namlt a 
d:~hala žalobky'n~ n,a ~a!?vaneht:le:íce~: dne 1. října 1?~~ jest ťt 
, lovaná mimo Jme, ze JeJ! pro 5) k nk řádu O ba n I z s I S o U } 
Zfatné vzhledem k předpiSU '\ 150 ,( ~ d 'mimo' jiné z těchto d ů Y o d u: 
~znaly podle žaloby, o d v o a c I § o 150 konk ř. závazek, ktery na ~e 
Odvolání namítá, že vzhled~m k ěvadž se jí~ žalující firmě ,pos~~Je 
vzala žalovaná, jest neplatny, P~~itelům Avšak odvolatelka ~n:hl!Zl,/~ 
vláŠtní výhoda proh ,ostatlllm ver ) v"slovně jen o ujednamc~ pl~, 

z§ 150 konk ř mluvl v odstaVCI (5. Y 'ch a za .konkurslllho fI-. . . , t dy Jen v meZI , .. 
uzavřením nuceného narov~a~:, ~ mluvách mimo rámec konkursmho .'1: 

í nemluví však o takovyc, ? u 'ří adě nucené narovnam 
~~~í' o mimosoudním naro,:n~:!1. '! ;~~z~~~mlC. Bjna 1926 vÍ1bec z;asta
nebylo uzavřeno, ~onku~slll nz~n~ V'yrovnaly. Na toto n;imosoud,m ua
veno, strany se vsak ,rrr.~~~~u k~nk. ř. nevztahuje. Nem proto umluva 
rovnání se ustanovelll, " 1 tná 
stran o mimosoudním narovna:1 :;e~ avolání mimo jiné z těchto 

N e j v Y š š í s o u d nevy ove o 

dúvodil: 

O (5) konk ř čís 337/1914 nemohla 
Neplatnost smlo~vy podl~ ~ 15 dle § l40'a ~ásl: tohoto konku~sn!ho 

nastati ježto nucene vyr~:m~llI ,po e podotýká že zásada stejnomer~~o 
řádu ~ebylo zaháje!:?, l~n cef~' spro vyrovnání mimosoudní ani te y, 

k . ní všech vente u nep a I .. ' 
uspo oJe, d šlo za konkursního nzem. 
když k nemu o 

čís. 11280. 

, • dce nahraditi svedné škodu po~le 
Rozsudkem stanove!1Ý ~ava~ek s~~ce po vzniku tohoto závazku pojal 

§ 1328 obě. zák. nezan!kl hm, ze sv 
svedenou ženu za manzelku. 

1931, Rv 1 2072/30.) 
(R h. ze dne 18. prosince oz , . k 

. . , I bci s or o zaplacení 15:000 Kc ]a, o 
zalovaná 'vysoudlla proh za o ov ~u jde domáhal se zalobce na za

odsouzení za zmrháuí. Žalobou, o mz 
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lované nepřípustnosti exekuce k vydobytí oněch 15.000 Kč, tvrdě, že 
máhaný nárok zanild tím, že si vzal žalovanou za manželku. Pro Ce S 
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O ů vod y: Nárok na JJiJlnr,'rt .. 

15.000 Kč za zmrhání nezanikl sám sebou pozdějším sňatkem. 
o placení renty ve smyslu § 406 c. ř. s., proto jest přiznanou 
suzovati jako náhradu škody, již v době rozsudku žalovaná již "+".~,,,
jako pohledávku v době rozsudku již dospělou a pozdější děje proto 
oprávněnost oné pohledávky jsou již bezvýznamné a nemohou ji o 
rušiti, zrušiti ji může jen výslovná vůle stran, pokud se týče vůle 
něné. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. O ů v 
Náhrada, k níž byl žalobce odsouzen, jest náhradou za majetkovou 
ze svedení (§ 1293 obč. zák.), a odškodněním za zmenšenou VyJ.1JJ<JKU 

lepší sňatek a na zaopatření. Okolnost, že žalovaný se žalovanou uzavi'el 
sňatek, není podle toho ještě odškodněním, a nemůže zrušiti o sobě 
na náhradu škody, jež se dá vyjádřiti v penězích, neboť žalobce dopustil 
se zmrhání žalované. Zmenšil žalované vyhlídky na sňatek vůbec, 
případě i na lepší zaopatření, než má se žalobcem. Jeho sňatek s ní 
pokládati za rovnocenný s náhradou .škody a s u.šlým ziskem, neboť 
kdyby byl žalobce složil náhradu ihned, stala se částka ta ihned jmění~ 
žalované a nemohl by jí následkem sňatku se žalovanou. žádati zpět; 
částka ta byla by aktivem, jež by se přineslo do manželství jako věno. 
Kdyby tento nárok měl zaniknouti, musilo by to býti mezi stranami vý
slovně ujednáno. V tom směru. tvrdí žalovaný, že se tak stalo před sňat
kem, ale z jeho výpovědi nelze to dovozovati. I kdyby tedy se žalovanou 
uzavřel sňatek, trvá její nárok dále, a sňatek není skutečností nastalo u Pl} 
vzniku exekučního titulu, který by nárok ten mohl zrušiti. Nelze tu ani 
použíti ustanovení ~ 1414 obč. zák., .iež předpokládá souhlas stran a 
nemo2ínost plnění. Tyto předpoklady však nebyl zjištěny. Ježto náhrada, 
k níž byl žalobce odsouzen, představuje. jak již bylo shora uvedeno, 
jakési věno žalované a zůstalo by i po sňatku v jejím vlastnictví, není 
odůvodněn názor odvolatele, že provdáním za žalobce její nárok byl 
zrušen a nemůže se žalobce dovolávati ani ustanovení § 1435 obč. zák., 
neboť žalobce dosud neplnil a právní důvod plnění si podržeti nemohl 
odpadnouti a žádným způsobem v zákoně uvedeným neodpadl. Rozhod-. 
nutí čís. 3573, na něž se odvolatel odvolává, se na tento případ nehodí, 
ježto v něm jde o vyživovací povinnost konsumovanou postupně s věkem 
dítěte a jeho otec nemůže býti nucen, by platil dvakráte, kdežto v souzeném 
případě jde o náhradu škody. Sňatek se žalobcem nelze pokládati za 
žádný ze způsobů, jimiž zanikají závazky podle občanského zákona. 

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

Důvody: 

Po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) nepochybil odvolací soud 
ve směrech, v nichž žalobce napadá jeho rozsudek. Žalobce se marně 
snaží opříti svůj nárok o předpisy § 1414 a 1435 obč. zák. Prvý se ne
hodí, protože nejsou splněny jeho podmínkv, buď že věřitel a dlužník jsou 
dohodnuti, nebo že placení samo jest nemožné. Druhého nelze použíti, 
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, o' kd dal nazpět žádati, co dal ja~? 
otože podle něho muze Jen ten, o rné dosud nedal peníze, o nez 

P~utečný dluh, ale ža~obce, pk J~, nesro by žalobci příslušel nárok na 
s 'de. I kdyby se vsak mohlo PC1,_ ze 'en o obligační nárok, o poo 
~á~ení, nijak by mU oto

l 
neprosP~~r:~o bJo~ledávkabv o sobě ještě ne

hledávku žalobce za za oV31~?U, xekuční pohledávky.- Ten by mohl po 
éla v zápětí zánik manz~ Clny e o '.) obou nároků podle §§ .! 4:8 

:řípadě nastati kompensaC1 t (zapo~t~~\~e vznésti v tomto - opos1cmm 
násl. obč. zák. N am1tku u VBa o b řečená pohledávka dosud ne

a oru o nepří pustnost ~x:kuce, protoze Je ří ustnost exekuce nelze za-
1jla likvidní neb dospela ~. ve sporu ohled1vI1'u učiniti likvidní neb do~ 
počtením uplatňo~anou vzaJe~n~~74 8658 sb. n. s.). Neobstojí ,,;ni třeh 

s~t~~í ~~~~d,zr~h~ž5ia\~bc~5;e dovolá~á, ~el t~~I~~:~~~c~;~~~:rJun:~~t 
~anikl, protože žaloobc:, po ~Fo '::':S~~k~o~~řeného o ustanovení § 132~ 
napravil ško~u, pz ~\ P~k ~ 1 kterou žalobce žalované způsobd,. ~ezd 
obě. zák. pry zpuso 1 '. o a, o lku n'brž v tom že, zmrhav Jl po 
ležela v tom, že ji nepo]81 za,m~n;;e dě'; na zaop~tření a na sňatek. 
řípovědí manželstv1, zmens11 JeJ1 na J T v' znam pro úsudek o trest
bodatečné splnění přípovědi ~ohll snadúb~;e/ na cti a vážnosti, kteroU 
nosti žalobcova činu, ale n~o cm1.o;m t šk~du jí z něho skutečn~ 
žalovaná jeho či?em uhpe\a, tam ~o ~~~oucnost: V souzeném,případe 
vzniklou, a to am pro mmu oOs ,am P ucnost oškozené žalovane, an se, 
sluší tím více míti na pamel! 1 bu.do ědčll a je pochybné, zda man
jak nesporno, sňat~k m~zi stran~m~t~~O~~kže žalovaná po případě zn?V~ 
želé setrvají v manzelskem sp?le~en d)' na zaopatření a na provdam, 
bude stíženao nás~edky zmensene ~a zi,irněny přisouzenou jí náhradou; 
jež právě mely byb o?khzeny an~há'il svůj právní názor, na rozho,dn':~l 
Neprávem poukaZUje zalo?ce, by. d J odstatně odchylný skutkovy del, 
čís. 3573 sb .. n. St", l!ebp~l,,~ímpJs~u~e~í ani podle § 7 obč. zák. 
jenž nedovolUje s eJne 

čís, 11281, 

tu ské banky za hotové anglické 
lfuupil-Ii před Válkouotuzemec;d \,"ze~epot na jméno prOdate\e (tu

cenné papíry, jež však zustalx ~ .ng ll: u tamní firmy uloženy a tam 
zemské banky) a smíseny s ]tnym1 f~r firmy jest kupitel oprávněn do
byly prOdány proddltuh\. Pdro~~t~~o~p:n~ch ce~ných papků s výtěžky od 
máhati se na pro a e 1 , 
doby, kdy byla zaplacena kupll1 cena. 

. 1931, Rv I 2142/30.) (Rozh. ze dne 18. prosmce 

. o " d tuzemské banky J. za hotové 
Roku 1912 koup11'zalobce, tuze~~i °Kou ené cenné papíry však ne-

50 kusů Union Pacd1C co~m?n ~ha I ~ ku!ulativním depotu o banky J; 
byly žalobci odevz~aI!Y' nybrJ z~st~l zakoupených akcií byly zal~bCl az 
u firmy H. v ,Londyne. °d1Vl1 ~n y r ceny Na shora uvedené akCIe byly 
do vypuknutí války prav1 e ne vyp a . 

" 

'j 

I' 
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jich majitelům v roce 1914 vydán b • 
připadly na shora uvedené akcie tyt~ ak~rlatn~ tak zyané mladé 
common shares a 6 kusů Baltim & ~ II /, kusu Baltimore 
rozh~dnutí nejvyššího soudu vLon~~' hio pref. shares. Na 
cenne p,~píry prodány, ježto banka )ned~~hdne 30. srppa 1916,byly 
~., u mz byly cenné papíry uloženy n' . ,0v~la pemze londynské 
Jde, domáhal se žalobce na bance a Jmeno za!ované. o 
lobcl 50 kusů Union Pacif J, by byla Uznana povinnou 
d nd vo.. lC common shares s pf' ' e y pocmaJlc I. lednem 1928 a tak . avem na veškeré 
more.~ Ohio common shares a 6 kusů ~~it~lade ~kOcle (II ',f, kusů 
rovnez s právem na veškeré divid d !~10~~ hlO prefered 
zaplatiti zalující straně diVidendy en Y))tl;cmajlc I; lednem 1928 a 
dených za dobu od 31. prosince I tl ~OZI ? z c~~y~h papírů shora 
dne splatnosti. Pro c e sní s o u d spo u, se (o uroky z prodlení 
!oby, l?okud se domáhala na žalovanl rve s t o ll, c e uznal podle 
zalobcl 50 kusů Union Pac'f' , by byla uznana povinnou 
v I ' 1 IC common shares J" k' I b o a c 1 s o u d nevyhověl odvol' , • I ,~na' z.a o u zamítl. 
uz

f
nal právem, že žalovaná je povin~~l d~~ ~y~n~, bk. zalobcoyu Odvollánf 

Cl IC common shares s olu s' a 1 ~a 0. Cl 50 kusu 
I. lednem 1928 a II k~sů Balf:vem na veskere dividendy 
~altimore et Ohio prefered shares sore .et OhlO co~mop shares a 6 
]l,c ,1: lednem. 1928 a zaplatiti žalob~r~~~~e~~ vesker:. divide."n;;d~Ynl;c'í~'~:= 
plru. 50 kusu UnlOn Pacific common sh' Y a P~zltky z C< pa. 
common shares a 6 kusů Baltimore et O~es, I \ kusu Baltimore et Ohio 
31. prosince 1914 se 6 % úrok l~ pre ered shares za dobu od 

, 10.991.30 $ se 6% úrok od lyrd~bProdlem ode dne splatt;losti, úhrnem 
~kcle Baltimore et Ohio ~ommon sb~~e 192~, dale hodnotu Jedné čtvrtiny 
~~oky kontokorentními od 20. července I t (4 ~as~f 22.50 dolarů se 6% 

.73 $ a bonus z 50 akcií Union P TO. prosmce 1927 úhrnem 
července 1914 do 31. prosi~ce 1927 a~~lc common s 6% úroky' od 20. 
I. ledna 1928. D ů vod . P "u. rnem 3? 1.48 $ se 6% úroky od 
smlouvou z roku 1912 bYlr spo~m so~dem )es~ zjištěno, že trhovou 
lobc! prodány, zůstaly v Londýně ni~e~ne PfPrry zalo~anou stranou ža
vzdany z ruky do ruky ani že m'u neh Ir v uz~msku, ze mu nebyly ode
prokázáno jeho vlastnictví, nebvly ted y y b zaslan~ hstmy, jimiž by bylo 
zalovanou do jeho bydliště zasÍ' ~b o. st~rane cenne papíry žalobci 
lobce žádného depotu neměl a oajYh ny.!,z z,ustaly v Londýně kde ža
~oud dá!e zjistil, že tvto cenné a í; o :Zflzem v Lond~ně pežádal. Prvý 
zalovane v Londýně" jako jel vfasl ~~~alY y kum~latJvnll~ depotu prv
na venek dostatečně vůli držeti mc, 1 a ze prvzalovana neprojevila 
zařadi-:ši je ~o svého depotního ktn~~l~'k~o z~obce jako. komHenta, 1 ten~e, paplry náležející žalobci žal~va~á e ne t1 vyzn~ceno, že šlo 
~ lvm u~ch?ve v cizině zcela sm'ísen se ,I?0[,lec a a paprry v kumu
pll~, takze zalobce nikdy držb a vy· SyY~1 ostatmml cennými pa
zenych nenabyl. Jest dále zj~těnola~~lctvl ,techto papírů v cizině ulo
~ fIrmy H. na jméno žalované Je ť papu)' by~y uloženy v cizině 
zalo~ce prvým soudem uznané~u s žev to~ fmeru pnsvědčiti stanovisku 
ce~nYch papírů ani jejich odevzdá' , nes a ,o Se am hmotné odevzdání 
obc. zák a že nenastalo ani ode~~dzá~aímpe~IWl, ye ~myslu §§ 426 a 427 

o asemm ve smyslu § 428 
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obč. zák J de o poměr komisionářský, o příkaz ke koupi podle čl. 360 
obch. zák Žalobce domáhá se plnění toho, co od žalované jako komisi
náře má z obchodu k poža?ování (čl. 361 obch. zák) .. První stav je~! 
ten že žalovana ve smyslu cl. 360, 361 a 376 obch. zak Jako komlSlOnar 
nabyla vlastnictví papírů a žalobce má obligační nárok, aby na něbo 
papíry ly byly převedeny, pokud se týče byly mu dodány. Rozhodnutím 
nejvyššího soudu v Londýně ze dne 30. srpna 1916 zjistil odVolací soud, 
že v kumulativním depolu prvžalované u firmy H. byly různé cenné 
papíry a že byly prodány proto, že na základě přísežného svědectví 
Henryho Benjamina H., společníka firmy H., žalovaná banka ]. dluho
vala této firmě 500 angl. liber šterlinků. Ježto sporné akcie byly smi
seny s ostatními akciemi Union Pacilic common shares na jméno banky 
J. u fir;Uy H. a žalovaná a~i net~rd!, že ža~obci ~ísla a ser~e k.ou1;>enÝl'h 
akcií nekdy mu sdehla lest ]1sto,ze zalovana neucmIla opatrem (cl. 313 
obch. zák.), by akcie byly v uschování u řečené firmy k výlučné dispo
sici kupitele takovým způsobem, by pro případné nároky této firmy proti 
žalované bance nemoblo býti na tyto akcie sáhnuto. Prodej v Londýně 
nestal se ve jmění žalobce, nýbrž ve jmění žalované banky, která měla 
tyto cenné papíry v Anglii pro sebe, nikoliv pro žalobce jako komitenta. 
Zalovaná banka opomenuvši uhraditi své debetní saldo, umožnila nu
cený prodej sporných akcií a proto v poměru k žalobci spatřuje soud 
odvolací v tom její zavinění. Lze-li tedy vůbec o nějaké náhodě při tomto 
prodeji mluviti, nastala náhoda v osobě žalované banky a muže stihati 
jen ji (§ 1311 obč. zák). Tím, co výše uvedeno, jsou vyvráceny vývody 
odvolání žalované strany, která vadnost rozsudku spatřuje v tom, že 
prvý soud p,řehlédl úmysl stran založiti schovací poměr. Žalovaná strana 
v odvolání tvrdí, že papíry vzala v úschovu na místě, aby je dodala 
reálně. Tento názor žalované, že jde o poměr schovací, není správný. 
Podle § 957 obč. zák. jest uschovací smlouva věcnou smlouvou, kterou 
někdó přejímá cizí věc v opatrování. Uschovatel tedy musí býti vlastní
kem neb určitě aspoň držitelem věci dávané v úscbovu; není-li tomu 
tak, nemůže vzniknouti schovací poměr. Toto jasné ustanovení zákona 
nelze krýti historickými příklady o ustanoveních Justinianskébo práva 
ve příčině přechodu nebezpečí a názorem lheringa o přechodu držby, ne
boť ustanovení občanského zákona jest zcela jasné. Odvolací soud, jak 
uvedeno, neshledal v poměru stran smlouvu schovací. Ale, i kdyby scho
vací poměr vznikl, nic by to v podstatě na věci nezměnilo. Podle § 958 
obč. zák. uschovací smlouvou nenabývá příjemce ani vlastnictví ani 
držby ani užívacího práva, jest jen držitelem, který má povinnost ochrá
niti věc jemu svěřenou od škody, a podle § 961 obč. zák jest jeho hlavní 
povinností, by věc jemu svěřenou po ustanovený čas bedlivě opatroval, 
a podle § 964 obč. zák ručí ukladateli za škodu, kterou způsobil opo
menutím povinného opatrování. Ana žalovaná banka ponechala papíry 
v kumulativním depotu u londýnské firmy jako své papíry a neučinila 
opatření, by papíry byly lak uschovány pro výlučnou disposici kupitele, 
by pro případné nároky prodávajícího nemohlo býti sáhnuto na tyto 
akcie, by práva kupitele k akciím těm byla chráněna, dopustila se zavi
nění, za něž by musila nésti zodpovědnost. Zvyklost, na kterou se žalo
vaná banka odvolává, že papíry v ,Londýně koupené se tam ponechají a, 

, 

" 

I!" 
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jak se úschova stala, platí, za dodané a proto ž~ přešlo nebezpečí 
uschovatele, jest nerozhodna, neboť 1 kdyby takova zvyklost plahla, 
by podle § 960 obč. zák. považovati poměr depositní za smlouvu 
ňovací a v takovém případě ručí zmocněnec, jenž bez nutné nntřoh. 
prodá věc třetí osobě za výsledek. Je-Ji mu v plné moci vÝslc'vně 
leno nebo pro okolno~ti nevyhnutelno, by si zřídil náměstka, e,.jne"',lé 

za zavinění při výběru osoby. Že to v plné moci bylo dovoleno, žallov'lnA 
ani netvrdí, vždyť žalobci ohlásila, že cenné papíry přiřadila do 
depotu, a ani netvrdí, že bylo pro okolnosti nevyhnutelné, by si zrirli1, 
náměstka ve smyslu § 10 10 obč. zák. Odvolati se na zvyklosti v 
padě nepostačuje. Napadený rozsudek není tedy v rozporu s 
nutím nejvyššího soudu čís. 7414. Nejvyšší soud rozhodl v ob,job'néln 
případě, že se žalovaná banka, ponechavši akcie v depotu u 
firmy a neučinivši opatření, by papíry byly uschovány pro výlučnou 
posici kupitele, by pro případné nároky prodávajícího nemohlo 
sáhnuto na tyto akcie, tedy aby práva kupitele k akciím těm byla 
něna, dopustila zavinění. Odporovalo by také zásadě obchodní loyálnosti 
a slušnosti, by žalovaná chtěla přesunouti osud, ktery ji stihl v jej ím 
majetku na svého komitenta. Nucený prodej nastal v jejím majetku 
nezprošťuje ji povinnosti dodati cenné papíry žalobci, jenž je koupil za 
holové. Posoudil tedy prvý soud věc v tomto směru po stránce právní 
správně. Je proto výtka žalované strany v tomto směru bezdůvodnou, 
Žalobce shledává nesprávné právní posouzení a zároveň vadnost řízení 
a neúplnost a nesprávné hodnocení důkazů v tom, že prvý soud zamítl 
jeho nárok na dodání veškerých dividend z koupených cenných papínl, 
počínajíc 1. lednem 1928 dále dodání přírůstku t. zv. mladých akcií, t. j. 
11'/, kusů Baltimore et Ohio common shares a 6 kusů Baltimore et Ohio 
prefered shares s právem na veškeré dividendy počínajíc 1. lednem 1928 
a na zaplacení veškerých požitků, dividend, z veškerých koupených 
cenných papírů a z přírůstku za dobu od 31. prosince 1914 a 6% úroky 
z prodlení ode dne splatnosti celkem 11.645.45 $ s 6% úroky od I. dubna 
1928. Prvý soud míní, že užitky, dividendy a mladé akcie žalobcem 
vymáhané mu nenáležejí, nýbrž žalované bance jako dosavadní držitelce 
cenný~h papírů, kterou ovšem také stíhá veškeré nebezpečí a v tomto 
případě škoda vzniklá sekvestrací a prodejem akcií, a to z důvodu, že 
určitá doba dodací roku 1912 výslovně umluvena nebyla, že žalobce ne
udělil žalované dodatnou lhůtu a vůbec dodání cenných papírů nebylo 
před jejich sekvestrací nijak vymáháno, nýbrž žalobce přijal bez námitek 
sdělení o nákupu papírů a jich přiřadění do depolu, také přijímal vy
plácení dividend a teprve po válce v roce 1921 a po dalších letech vy
máhal dodání koupených papírů a přírůstku dopisy na žalovanou. Ža
lobce vytýká, že prvý soud nepřihlížel k jeho přednesu a k důkazům jím 
nabídnutým, zejména, že žalovanou vícekráte vybízel dopisem ze dne 
20. dubna a 30. dubna 1926, by koupené papíry s přírůstkem a užitky 
dodala a úroky z dividend zaplatila, a že nehleděl k VÝPočtům ohledně 
žádaného peníze a k důkazu znalci a takto přiřkl žalované straně právo 
podržeti si jednak požitky z prodaných cenných papírů a z přírůstku, 
totiž mladých akcií 31. prosince 1914, jednak užitek z kupní ceny složené 
hotově žalobcem při uzavření kupní smlouvy. Stanovisko prvého soudu,. 
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, . t . es! použíti § 1051 obč. zák, 
že dodací lhůta r;eb~la smluven~r~é~o pr~e~desu stran plyne, že žalovaná 
nelze uznal! spravnym. Z nesp . 50 Jťusů Union Pacific common shares 
žalobci roku 1 ?12 obst~r~la kO~pl lati! celou kupní cenu hotově. Přes to 
,že žalobce pn kOU])l 3'al ovane z~p jeho bydliště roku 1912 nebyly za
~enné p~pí:y ~alofcl zLo~~Ý~~u a ~alobci bylo sděleno, že byly přiřate~y 
slány, nybrz zusta y v 'I aná strana měla povinnost, ana ne y a 
do jejího depo~u. Proto za ov h obchodu neplynula podle čl. ,324 a 
lhůta dodací, uje~kan~ a ~df~~~ kupní cenu, ihned plniti, tedy .. ~alobC1 
326 úbch. zak., ja ml e?, 't~ však ku ní cenu přijala jlZ roku 
vydati papíry (§ 44~ ~bC·bzfk.~ižJ~~ té doby} prodlení. Ana ža!ov~ná 
1912 a paplry nedo a a, ya, 'h ed dodala nevyhověla, mUSl nestl 
své povinnostl, by cenne pap Iry l,n b žalo~aná banka si sama po
důsledky, neboť neby!ohby ar;l. s~us~~ío/dobu když již kupní cena byla 
držela výtěžky z cennyc paplru a mu že nebyla dána dodatná, Ih~ta 
zaplacena. ~ouk~z r.oz~~dku. k to čl 356 obclÍ. zák. jest dodatne lh1!t~ 
k plnění, nem ,spr~vn~ jez!? t~~~~o plnění náhradu škody pro !lBspln<;n~ 
zapotřebí jen, zada-I\ Up.ujlC 'koliv však trvá-Ji kupující na spInem 
neb od smlouvy US upuje,.u

l 
. a d~dati žalobci veškeré diVidendy 

smlouvy. Jest pr?to žalovan~ Ů~v~~n Pacific common shares s veškerým 
splatné z koupenych 1,0 kUtu. .~ ll'/ kusů Baltimore et Ohio common 
přírůstkem t. zv; mla xml a c:e~h; p~efered Shares, počínajíc 1. ledna 
shares a 6 kusu Baltl!ll0re e, o ''t za dobu od 31. prosince 1914. 
1928 a,~ivi?endy a p03'~ky Ž~I~~~!O ~:p;~~ soud v torr;to s;něr~, pokud 
Je tUdlZ duvodnou, vl

y 
a d'l 'věc po stránce právm spravne. žalobní žádost zamlt , neposou 1 

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

D ů vOd y: 

,. , ,. (§ 503 č 4 c. ř. s.), dovolací so~d 
Pokud jde o pravm,posouzem vec'stránce p~ávní nesprávně posoud!l, 

neshledává, že odvolacl soud spor po d za s rávné stavu věci i zákonu 
naopak uznává dŮvody.od~olacíhI/j~d~Otliv!m výtkám dovolatelky jes! 
odpovídajíd a odka!,uje , nll:'. t d dání o převedení do vlastni<;tvl 
připomenoul! toto: Zalovano)~s o obě Žalobní výslovně uvedenych 
žalující stran~ cenných pa~lfu v rrR~~Ými akciemi. Důvodem žal?bním 
s užitky, s dlVlden~aml a ~ . z'f. t kou il a zaplatil a proto dozaduje 
jest, že žalobce od z,~lovene p~plrYZ}T íPprvého soudu byla převzata a 
se jich vydání i s pnsluser;stvlm. jlS :n

z 
nich vysvítá že cenné papíry 

částečně doplněna odvolaclm sl~~efžalovanou žalobci' prodány, z?st~ly 
byly trhovou,s!:,loyvou vlro~\ b' devzdány a byly v depot na jmeno 
však v Londyne, ze peby y z~ o, c~ o aír u firmy H. uloženy a tam 
žalované str~ny smlse~60 s ~nr~:b~r ~te~linků, jež žalovaná dluhoval~ 
že byly prodany pro 5 . a, g" a ír na burse znamenané, s mmlZ 
řečené firmě. Nesporno jest, ze. s~~ °oin~če~y čísly. Zjišťovati právní ~ 
se na burse obchoduje, a ze jS , o vzhledem k tomu že smlouva kupm 
bospodářskou povahu techto P~P~~'--m' příslušníky a'že šlo o papíry na 
byla uzavřena v tuzemsku mezI z e]81 1 p třebí Nebylo ani potřebí 
burse znamenané, nebylo pro tento s~:i p~píry' které si dovolatelka 
zjišť ovati zvyklosti obchodu se sporny, 98 
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přeje míti zjištěny, any jsou tu jasné a určité předpisy zák()Jon,é, 
pro posouzení sporu nižší soudy zcela správně použily. Ze z]Istený(~fi 
skutečností a ze zákonných předpisů dovodil správně soud OO'vOl'lCl. 
cenné papíry žalobcem od žalované koupené a jí hotově 
byly žalobci odevzdány, že uloženy byly v Londýně na jméno žalov,tnéď 
nikoliv na jméno žalobce, a že proto nebezpečí těchto papírů 
žalobce, nýbrž žalovanou, na jejíž jméno byly uloženy. Právě proto, 
žaloba byla podána z důvodu nedodání a zní na dodání, posoudil 
odvolací spor správně a nepřekročil meze své působnosti ani, 
žalovanou stranu povinnou dodati žalobci sporné cenné papíry i s 
vem na dividendy a s užitky od I. ledna 1928 a zaplatiti žalobci 
dendy a požitky papírů těch za dobu od 31. prosince 1914 do 1. 
1928, jak znalcem byly vypočteny. I v tomto směru odkazuje se 
správné důvody napadeného rozsudku. Rozhodnou nemůže býti 
nost, že papíry neměly kupony a talony a že užitky z nich 
továny jiným způsouem. Pro souzený spor není ani rozhodnou Ok(lln')st, 
že žalobci před koncern roku 1914 byly nějaké dividendy placeny 
k dobru připočteny, any mu nebyly vydány koupené cenné papíry a 
jejich užitky. žalobci patřily výtěžky od doby, kdy bylo odevzdání nanlrl;" 
smluveno (§ 1050 obč. zák.), že mu od této doby patřily, uZllavala 
lovaná tím, že -jak bylo zjištěno - mu je také již před nuceným 
dejem vyplácela. Že byl důkaz o prodeji sporných cenných papírů 
veden rozsudkem Londýnského soudu není ani zmatečností, ani 
vadou řízení, kterou by bylo lze napadati důvodně přípulstrlým 
důvodem dovolacím, neboť tím byla jen zjištěna 
oněch papírů pro dluh žalované strany firmě, u níž byly papíry UlC'Le"y, .ď 
nebyla však zkoumána a ceněna správnost tohoto postupu, neuoť 
ani pro souzeuý spor nebylo třeba. Nelze přihlížeti k návrhu dovola
telky, by pro případ, že by dovolání nebylo vyhověno, bylo vysloveno, 
že se plnění žalované strany má díti jen proti vrácení výtěžku z papírů, 
neboť ve sporu nebylo ani tvrzeno, tím méně prokázáno, že žalobce od· 
žalované obdržel nějaké výtěžky z papírů, které se mu v tomto 
přisuzují, a ostatně jest návrh neurčitý a proto nepřípustný, an neuvádí 
ani výši výtěžku, o něž jde, ani dobu, za kterou, a důvod, ze kterého 
byly dány. 

čís. 11282. 

Proti odkazovníkllm nemá místa žaloba podle §§ 125, 126 nesp. řiz. 
Připustná jest ovšem proti nim určovací žaloba za podmínek § 228 
c. ř. s. Není tu však právního zájmu na brzkém určení neplatnosti po
sledniho pořlzenl, žalováno-li o neplatnost posledního pořízení proti 
dědici ze závěti žalobou podle §§ 125, 126 nesp. říz. a tato žaloba se 
ukázala býti neodůvodněnou. 

Ve sporu o platnost posledního pořlzení jest dědice poukázané na 
pořad práva považovati za nerozlučné společníky ve sporu podle § 14 
c. ř. s. Není přípustné, by, zahájen-Ii spor již jedním z nich, byl znovu 
zahájeu druhým, nýbrž po zahájení rozepře jednoho z dědiců odkáza-
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. ' ohou se ostatní připojiti k němu jako vedlejši 
'ch na porad prava, m • 

IIY . nt,' podle s§ 17-20 c. r. s. 
interveme ~ 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1931, Rv I 1809/31.) 

. . t' osledním pořízení Zdenka K·a 
zústav~telka. ustanovIla v .us~::VoE a Annu H-ovou obu;yslila od

universálmm ded!cem a Mar~ I 'k lik zákonných dědiců zustavJtelky 
kazY. Dne 29. dubna1929 po a A~~uo H.ovou žalobu Ck II 82/29 o ne
na Zdenka K-a, ~arn lI5.-ovo.u ~. b la Zdenku K-ovi doručena dne 3. 
platnost posledmho por~zem'l ~~9 ~dali dva jiní zákonní dědici ~Lm
května 1929. Dne 2. kvetna .•• I P né žalobu Ck II 86/29 o neplatnost 
coln M. a Henry M) I.'a. tytez z~ o;:čena Zdenku K-ovi dne 7. května 
posledního porC!~e~~, ~~í2V~yla o právoplatně zamítnuta. ž~loba ~ l~ 
1929. žaloba . • i ž š í m i s o u d y zam!tnuta. . 
86/29, o. niž tu Jdde, byáf ohťe~~ ~a?ovaných Marie M·~vé.a ~nny H-?hve 
vol a C! s o u uve .•.... padá pravm nazor prve o 
v d ů vod ech: Odvolám zaluJtxl str~?o~: a Anně H-ové i proto, že 
soudu, jenž zamítl žalobu .krf~ dě~~~~a~i Nehledíc k tomu, že pozú-

t JSOU jen odkazovmc~m!, ~I o I. •. ab odali žalobu o neplatnos. 
stalostní soud poukazal zKakom;e kde~~~ici z~ iávěti nikoliv však i p~~h 
závěti jen proti Zdenku :0."1 J~ o. H-ové ml~ví § 126 nesp. nz: 
spolužalovaným odk.a~ovmclm -re a d' dicú' by podali žalobu, jsou-ll 
vy' slovně jen o »dědlclch" a o. pou azu eV' §' 125 nesp říz. má nadpIS 

.• , . d'd· k' přIhlasky a rovnez . b·t· 
tu .odp?r~Jlel SI e .. lc. e . '.hláŠkách dědických«. Může tedy spor .y I 
»ř1zem. pn odl?oruJlclch.~I.P~1 dědici nikoliv mezi těmito a odk~zovn~ky. 
veden Jen ~e~1 konklurtul!cl~\eli dědiců a musí, trvají-Ii na sven; prav~ 
OdkazovmC! JSou v as ne vw . . a musí sami dědIce zalovaÍl 
z odkazu,~Ytc1y.y:y§tou.Pltt·Jako d~~~~riík1l1ámožriost žaloýáti dědice 
Q §P.Ll1ěl1í_odka~u,. Jehkoz tedy o.. dědic žalovati odkazovníky z~por
o·splnění (vydam) odkazu, nemuze dk u oněvadž dědic má moznost 
nou určovaCÍ žalobou o nepla~os\kO u a~o'tiP odkazníkově žalobě, domá
uplatniti neplatnost odkazu na km! ? I· P'alobci k tomu že by rozsudek 

.. . I •. dkazu Pou azuJI- I z "1 . h hapcI se sp nem o . . 'k' a že . est procesua m ospo-
neměl právní účinek pr?t~ ~dk~mvmctk~ovníci J zústává nevysvětlitelno, 
dár~~stí, j~?u-li souč&::ne za ?kvan~ito~iv i ostatní, jichž jest více: Moh~i-h 
proc zaluJ.! .len. dva o ./tO~~~Kto sporu jako vedlejší interveme~Íl, J!,s~ 

. odkazovmc! pnstoupl I d" x i literatura uznávají l:rezvýpmecne 
n~:ozhodné .• žalobCl tvr {' ~e srao:lední vůle i proti odkazov,níkúm. ~ 
pnpustnost zaloby o nep a .~. P6967 sb Ol U n. Ť. to se vsak oblra 
odvolávají se na rozh~dnt;Íl ~ě~ků poslední ~ůle·. Dál~ citované rozhod
jen otázkou formy po P}S~ s •. cela jiné rozhodnutí v Jur. Bl. at 
nutí čís 8793 Ol; u~ 1:1 se •. v~~šti sice žalobu i proti odkazovníkům, 
1899 str. 40, sp~a~le .' P~60 soudu z doby novější zastávajíná20Ol: 

avš~k .rozhod.~uh es . nelvYf161 a 6533 sb. n. s.). Právem proto pr,,?! 
opacny (t~k ~,s. 481, t~d' ·de o obě odkazoVnice,pro nedostatek p~s1V
soua zam.'tl ~a!obu, po Jet e všeobecného ustanovení § 228 .~. r: s. 
ního opravnem ke sporu; .llacb smyslu §§ 125 126 nesp. nz. Jest 
. b . u proto ze za o a ve , loVt . Jest ez vyzI,1~m. .' d h ... h' podmínek stanovených zV as mm 
žalobou zvlastnl, sveho ru u, JeJlc z 98' 

',',"'. 
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zákonným předpisem jest dbáti (srov. rozh. čís. 1955 sb. n. s., 
něhož k žalobě podle § 125 pat. se nevyžaduje, aby byly zvláště 
vány podmínky § 228 c. ř. s.). 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobců ohledně 
Marie M-ové a Anny H-ové, pokud šlo o žalobu proti Zdenku 
zrušil rozsudky obou nižších soudů i s předchozím řízením a 
žalobu. 

Důvody: 

Dovolací soud, pokud jde o dovolání ohledně žalovaných M 
M-ové a Anny H-ové, schvaluje právní názor nižších stolic, že 
těmto žalovaným, jež jsou jen odkazovnicemi ve smyslu § 535 obč. 
žaloba podle § 125 a 126 nesp. říz. nemá místa. Kdyby proti nim ~a.,uv" 
měla býti považována za žalobu určovací podle § 228 c. ř. s., kte:rá]~to~ 
žaloba se připouští i proti odkazovníkům (viz rozhodnutí číslo 48 
6533 sb. n. s.), musili by žalobci dokázati její náležitosti, zejména 
ní zájem na brzkém určení neplatnosti posledního pořízení. Tohoto 
ního zájmu však žalobci proti odkazovnicím nemají, poněvadž O!áIZku: 
neplatnosti poslední vůle hleděli přivésti k rozřešení žalobou podle § 
a 126 nesp. říz. proti dědici Zdeňku K-ovi, a rozhodnutí o neplatnosti 
či platnosti poslední vůle proti Zdeňku K-ovi má rozhodný význam i pro 
platnost či neplatnost odkazů. Ana se žaloba proti Zdeňku K-ovi uká
zala býti neodůvodněnou, jest jisto, že žalobci nebudou dědici pozůsta
losti po Bohumile K-ové na základě zákona a že tudíž, nejsouce dědici, 
nebudou povinni vyplatiti odkazy Marii M-ové a Anně H-ové; nemají 
tedy právního zájmu ve smyslu § 228 c. ř. s. k určovací žalobě. Proto 
bylo dovolání, pokud směřuje proti spolužalovaným Marii M-ové a, 
Anně H -ové odepříti oprávnění. 

U krajského soudu v Ch. byla podána dne 29. dubna 1929 pod zn. 
spisovou Ck II 82/29 žaloba Josefa J-a a dalších šesti společníků, ža
lobců, proti Zdeňku K-ovi, o neplatnost ústního posledního pořízení Bo
humily K-ové ze dne 30. dubna 1926. Žaloba byla doručena Zdeňku 
K-ovi dne 3. května 1929, čímž nastalo zahájení rozepře podle § 232 
c. ř. s. U téhož soudu podali Lincoln M. a Henry M., žalobci, dne 2. květ
na 1929 pod spisovou značkou Ck II 86/29 proti témuž žalovanému ža
lobu o neplatnost téže poslední vůle Bohumily K-ové, opírající se o táž 
skutková tvrzení, jež jsou obsažena v žalobě Ck II 82/29. Žaloba Ck II 
86/29 byla doručena žalovanému Zdeiíku K-ovi 7. května 1929, tedy 
v době, kdy spor Ck II 82/Q9 byl již zahájen. V obou směrech jde o ža
lobu dědiců ze zákona odkázaných podle § 125 a 126 nesp. říz. na po
řad práva proti Zdeňku K-ovi, jenž byl ustanoven zůstavitelkou Bohu
milou K-ovou universálním dědicem její pozůstalosti ústním posledním 
pořízením ze dne 30. dubna 1926, jehož platnost jest žalobci popírána. 
Nejvyšší soud vyslovil v rozhodnutí čís. 1656 a 7726 sb. n. s., že ve 
sporu o platnost posledního pořízení jest dědice poukázané na pořad 
práva považovati za nerozlučné společníky ve sporu podle § 14 c. ř. s. 
a že není proto přípustné, by, zahájen-li spor již jedním z nich, byl 
znovu zahájen druhým, ježto by tomu vadila překážka rozepře zahájené. 
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'd 'va mohou " ' z dědicú odkázaných na pora pra, , 
hájení rozepre jedmm ",. t nienti podle § 17-20 c. r. 

po ~atní připojiti k němu jako ved!~jSI, m ~ Ck II 82/29 ohledně dal-
se Zásady této bylo ,použíti p~ z~h,:j~~~;fmi dědici proti Zdeňku K-ovi! 
~;ch žalob vdzne~enbYra~hnil~stpai~~~A:azahájené rozepře, k ní/žjjsjoUd, msu)sl 
. 't Jich ve em h' (§ 233 a 240 c. r. .. 
jezu'fadu přihlížeti v každém

b 
obL do IlnsPaoMrua a Henry M-; Ck II 86/29 

z .", dy žalo u meo - . ", d 'h ' NI ěl y proto mzsl sou I u'l tak učiniti nejvyssl sou , u ne oz 
dm'ltnouti Ano se tak nesta o, mdsl 's Ck II 82/29 takže roz

Ů • d t epře po zn. Spl . , . t 
zatím ~yla r9zh

c
o k ~~ ~6íO{9 vadila i překážka věci rozsouzene., Bylo y[.o o 

hodnult ve vecI ",.' ." 'I j"lm za základ JSOUCI zrUSI I, a ,,-, h s udu jakoz 1 nzen , , d t 478 rozsudky m~slc . o o' 240/11j 471 čís. 6, tre!l o savec, 
"' alobu odmlÍnoutl (§" 233, ' 
z ') a 513c.r.S .. 

čís. 11283, 

, b la složena vkladní knížka banky 
Pro umoření po,tyrz~n~y o t~m, ~~ ltvrtéto odstavce § 115 j. n. 

jako jistota, jest pnslusny sou po e 

h d 18 prosince 1931 Nd II 121/31.) (Roz .. ze ne . , 
ru o říslušnost mezi okresním soud~1!' 

Ne j v y Š š í s o u d ve spod r 'Inl'm v Praze k rozhodnutí o za-
't krajským sou em Clvl . zh dl že pro Brno-mes o a , 'ení potvrzenky na kaUCI ro o , 

dosti Františka J-a v Brne o umor , 
jest příslušný okresní soud pro Brno-mesto. 

Důvody: 

, .", řádné b dliště v obvodu okresního soudu 
frantisek J., jenz ma sv.e , t ri'enkY kterou mu vydala firma S. 

pro Brno-město ~ádá 9. umoT~~:oo ~auci vkladní knížku Zems~é b~?ky: 
v Praze o tom, ze slozll u n, jN 'd t dy o umoření této vkladm kmzky! 
v Praze se vklagem 5.000 §K, . . i~, e 36/1868 byl příslušným k:~jskJ 
pro které by ovsem podýb~e", ~a ~lC:~; potvrzenky o níž co do pnslus-
soud civilní v Praze, n rz o "' n: . , 
nosti platí čtvrtý odstavec § ll::> j. n. 

čís. 11284. 

, " .' , vrcllní soud lze jen 
Delegovati z úřadu pr.o syndikátm rozepn Jlny 

z důvodu nutnosti (§ 30 J. n.)_ 

(Rozh. ze dne IS. prosince 1931, Nd II 132/31.) 

h 'I ' hu vrchního soudu v Brně, by na 
N e j vy Š š í s o u d r:ev~ oveh r:a~~ud k rozhodnutí o žádosti a~vo

jeho místě byl ustanoven Jmy t C /II . 'ako zástupce chudých v Jeho 
káta Dr. R-a, zřízeného .lose ~ -OV\~adu škody podle syndikátního 

"I' ora proti cslstatu o na , , 
z~mys e~:mlsIP2/IS72 by b;'1 tohoto zastupování zprosten. 
zakona CIS. ,J 

1"', 

'f" 

'.l.", 
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Dů vod y: 

Podle § 8 synd. zák má n' " z~~lád_á !la kolegiálním ~snesenfJVYSI ~oud, když se náhradní ' 

~~~~~~nY~ ~~t~~?;~~ej~~ov~chní s:~~~n~~ ;ře~~~~ík!e1 rg:~o žalo?u je 
obecných předpisů (§§ 23 Z:Óoyany. Tohoto předpokladu t dnplI, po
bylo by_ de.legovati jiný vrchní i~u~)' platných t~ pro syn~k~1~i' Podle 
~l usna,se:1i neschopným následk ' k1

yby s~ pnslušný vrchní 
,asovam o rozhodnutí na kte:r VYJ oucfem soudců, kteří se oúi:astniJi 

narok (§ 20 čís l' ' § m, ose H. zaklád' •. O" 

nebylo dosud tv~ze~'o n. a § 19 a nasl. synd. zák.). žae ~~uJ ntahkradní , . mu a Jest 
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správné, neboť prý z rozhodnutí radní komory krajského soudu trestního 
i z celého trestního řízení vyplývá, že skutková podstata zločinu křivého svědectví po stránce objektivní byla Bohumile K-ové prokázána. Pokud 
se stěžovatel dovolává "celého trestního řízení«, tedy obsahu trestních spisů. nepřísluší soudu procesnímu v tomto období, by zkoumal obsah spisŮ a sám z toho usuzoval, zda jest prokázána skutková povaha trest
ného činU, nýbrž toto zjištění musí se podle §§ 530 čís. 2 a 539 c. ř. s. 
státi v trestním řízení. Jinak však nelze výtce stížnosti upříti oprávnění. 
Ze spisů krajského soudu trestního není zřejmo, že již přípravné vyhle
dávání bylo zastaveno pro nedostatek skutkové podstaty zločinu křivého svědectví, jak uvádí soud první stolice, neboť ze spisů těch lze jen seznati, 
že státní zastupitelství učinilo návrh podle § 90 tr. ř., nikoli však, ze 
kterých důvodů, které nebyly po rozumu § 539 druhý odstavec c. ř. s. označeny. V souzeném případě stalo se v.šak v trestním řízení konečné 
rozhodnutí usnesením radní komory krajského soudu trestního ze dne 
29. ledna 1931, jímž byl zamítnut návrh žalobce jako soukromého účastníka, by podle § 48 čís. 1 druhý odstavec, tr. ř. bylo zahájeno pří
pravné vyšetřování proti Bohumile K -ové pro zločin podvodu podle ~§ 197 a 199 písm. a) tr. zák., a toto usnesení jest pro posouzení pří
padu rozhodující. V tomto usnesení po vylíčení stavu věci se uvádí doslovně: "Radní komora přihlížejíc k vylíčenému stavu věci neshledává, 
že by v souzeném případě byly takové rozhodné okolnosti skutkové, které 
by s dostatek odůvodňovaly podezření proti Bohumile K-ové pro zločin 
podvodu l,řivým svědectvím a křivou přísahou po stránce subjektivní, 
a proto zamítla subsidiární návrh jako neodůvoduěný. podle toho 
usnesení radní komory krajského soudu trestního založeno jest na 'tom, 
že neshledává dostatečné důvody pro podezření proti Bohumile I(..ové jen 
potud, že Bohumila K-ová vědomě učinila pod přísahou výpověď křivou, 
a nevylučuje tedy nijak, ba spíše předpokládá jsoucnost skutkové ,povahy zločinu podvodu křivou přísahou po stránce objektivní. Trestní řízení 
proti Bohumile K-ové pro zločin křivé přísahy nevedlo k odsouzení nikoli 
pro nedostatek skutkové povahy nebo pro nedostatek důkazŮ po stránce 
objektivní, která jedině přichází v úvahu při posDllzení, zda jest dán předpoklad pro určení roku k ústnímu jednání podle § 539 druhý odsta
vec c. ř. s., nýbrž z důvodu jiného, 1. j. pro nedostatek přičítatelnosti viny 
Bohumily K-ové z nedostatku dostatečných důkazů, že Bohumila K-ová vědomě učinila výpověď křivou. Nebylo tu tedy podkladu pro odmítnutí 
žaloby jako nepřípustné po rozumu § 539 druhý odstavec, c. ř. s. a bylo 
na soudu první stolice, by podle téhož zákonného ustanovení ustanovil 

o žalobě o obnovu rok k ústnímu jednání. 

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

Dúvody: 

Rozhodnutí rekursního soudu odpovídá stavu věci a zákonu a nebylo 
vyvráceno vývody dovolacího rekursu. K nim se připomíná: podle § 530 čís. 2 c. ř. s. může býti l'ízení, skončené rozsudkem, k návrhu strany ob
noveno, kdyŽ se svědek stal vinným křivou výpovědí, a zakládá-li se roz-

,'''O 
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s~d,:k na této výpovědi. Předpokládá se tudí" )' , 
knve a b) že rozsudek se o jeh ' 'ď ,z: a Z!; svedek 
by svědek pro křivou výpověď °b;l~~vet ,oplra. Nepredpokládá 
Svě~ectví jest křivé, by mohlo vésti k

es dlm 
roz,sukdke;n uZ'Hn~án~ák~~;:n~~: 

poveď neshoduje s jeho ozoro " ? souze~l, dyz se Sl 

rech!, s,tr. ,507). Avšak gro př:~~k:~Ja~ J~3~a"v paměti (Stoosh 
hvne knva vypověď Rekursní d "" CIS. 2 c. r. s. stacl 
k?;nory, kterým byl 'zamítnut n~~~h ;~~~~ll SP;áv?,ě, že, usnesení 
pnpravného vyšetřování nev lu 'u·' ome .o ucastmka na 
objektivně křivé svědect~í. B~de~lr{o z~o~~~mlla I('ová ,složila ~u'"'s'''o"uJlednuL 
rozsudek o uznání otcovství zakládá na n a?o a, shleda-l! soud, že 
obnovy řízení (Ol. U n ř 2029 b e ?, vypOvedl, stačí to k Po'vol'~n 

. '. , s . n. s. CIS. 4126). 

Čís, 11286. 

. Zájemné pOpsání vnesených svršků (§ II " 
eVIdenční. Zákonné zastávní ráv .. Ol obc. zák.) má jen účel 
svršků do, ~ajatých místnost) a fo~ronaJlmatel?vo, v~n.ik~ již ynesenÍln 

,Exekucmm prodejem vnesen' ch °s~o,b<!U z1s~aya ~ casove pořadí. 
p~~v~ pr,onajimatelovo a pronajím~tel 'es~s~ ,~nika ~o.nné zástavní 
Prt cemz mu zůstane zachova' no ' J ,o azan na vytezek za svršky 
zas' ta ' , . casove pořadí ziskan' , • 

V~1 pravo, ~,pro rozvrh výtěžku. • e pro zákonné 
Pravo pronaJ1matelovo na us k" , " 

vnesených svršků trvá třebaž po oJe?1 z ~ytezku exekučního prodeje 
vydražitelem z najatéh~ b tu e vnesene s,,!sky byly po výkonu dražby 
dnů po odstranění svrškl SVév~~s:ny! a~1Žt pronají?tatel ohlásil do tří 

nne zas avní pravo na soudě. 

(Rozh. ze dne 19, prosince 1931, Rl 836/31.) 

I( rozvrhu dražebního výtěžku k ' , 
pronajímatel v přednostním pořadí~~~f du~n: proddanj ~vršky, přihlásil 
S o udp r v é s t o I i ce ne ř'k' e av.y z luzneho naJemného. 
~Ie ku r sní s o u d mu Přikl:z~t~~~ž~~rJ,l~~t~h d~ažební výtěžek, 

edavky. O ů vod y: Podle § 1101 b' ~y eze .. na uhradu jeho po
m,(wité věci k zajištění nájemného zástav~t z!,k. pns~~ší J?ronájemci ne
naJemce nebo členů jeho rodiny ... , 'h pr~vo k zanzem a ke svrškům 
které byly vneseny ač-li nejsou' vZll~~l~ s mm ve společné domácnosti 
vzniká již vnesení~ a tímto okamJk ceJClyd,ze z~bavení. Právo zástavní 
pron' . . I ' Zl em n 1 se Jeho pořad' M o, .. ajemce, JH vyslovně uvádí dvorsk' d k 1. uze proto 
ClS. 189 s~. z. s., již od této chvl1e z'e y e ret ,ze dne 19· dubna 1837, 
uspokoJem z těchto svršků i proti tě~ d~:!l pru~hod ,~ve~u právu na 
budou k vneseným věcem záslavníh ,jet;I;covym ventelum, kteří na
žalobu o placení nájmu nebo pož~d~fava dnv,e, pež,pronajímatel podal 
(sro,vnej sb. n. s. Č. 3386 5199 7819 .0 &opsam ~abytku neb svršků 
~x. ,r.). Toto zákonné zá~tavní' rá a 1; ~~mannuy' kom~ntář k § 258 
cm~1 po dobu, na niž jest náje~ní vo ol:!slusl P!ona]l;natel! i pro příští 
senym svrškům dlužníka (nebo člen~ 'e~ ~Iahle zalozen, k~. všem vne
bez ohledu k tomu zda byly záj 1 ?dmr) . dnem Je]lch vnesení 

, emne sepsany Cll! mc, neboť zájemné 
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sepsání jest jen evidenční pomůckou ke snazšímu zjištění, na které před
měty se toto právo vztahuje" neboť v bytě dlužníkově mohou býti po 
případě i zařízení a svršky třetích osob, na př. i podnájemníka, třeba 
byl členem rodiny nájemcovy, které nejsou předmětem zákonného zá
stavního práva podle § II O 1 obč. zák. (srovnej kniha judikátů čís. 156 
sb. n. s. ČÍs. 5124 a 8031). V souzeném případě není o tom sporu, že 
zabavené svršky byly vlastnictvím strany povinné a že se zákonné zá
stavní právo podle § 1101 obč. zák. na ně vztahuje, ježto byly vneseny 
do místností najatých povinnou stranou od stěžovatelky a tam se stále, 
i v den dražby, nalézaly a vymáhaná stěžovatelčina pohledávka se týká 
nezaplacetlé nájemní čiuže. Přísluší proto stěžovatelce právo, by z dra
žebního výtěžku za prodané svršky byla se svou pohledávkou z důvodu 
nezaplacené nájemní činže uspokojena po rozUmu § 286 třetí odstavec 
ex. ř. v přednostním pořadí před ostatními vymáhajícími věřiteli, po
žívajícími pouhého neprivilegovaného exekučního zástavního práva 
k zabaveným svrškům. Pochybli! proto prvý soudce, když k tomuto 
přednostnímu zákonnému zástavnímu právu stěžovatelky při rozvrhu 
dražebního výtěžku nepřihlížel, přihlédaje jen k pořadí exekučních zá
stavních práv podle zájemního zápisníku. Bylo proto přikázati celý pro
dejový výtěžek stěžovatelce na její částečné uspokojení. 

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

Dilvody: 

Dovolací rekurs upírá pronajímatelce bytu zákonné zástavní právo 
na vnesené svršky jen proto, že po výkonu dražby byly vydražitelem 
z najatého bytu vyneseny a že pronajímatelka neohlásila do tří dnů po 
odstranění svršků své zákonné zástavní právo na soudě. Své vývody 
opírá zřetelně o předpis druhé věty § liDI obč. zák. Než ustanovení 
toto nedopadá na případ, o něž tu jde, poněvadž stěžovatel ani netvrdí, 
že některé ze svršků, vnesených povinnou do obytných místností, byly 
do dne dražby z těchto místností odstraněny. Nesejde ani na tom, že 
některé svršky nebyly při zájemném popsání věcí k zajištění činžovní 
pohledávky pronajímatelky seznamenány, poněvadž zájemné popsání 
má jen účel evidenční, jak správně zdůrazňuje již napadené usnesení, 
kdežto zákonné zástavní právo pronajímatelovo vzniká již vnesením 
svršků do najatých místností a touto dobou získává i časové pořadí. vý
konem dražby bylo zákonné zástavní právo pronajímatelky realisováno 
a pronajímatelka odkázána na výtěžek za svršky, při čemž ovšem ča
sové pořadí, získané pro zákonné zástavní právo,zůstalo jí zachováno 
pro rozvrh výtěžku právě tak jako časová pořadí zástavních věřitelú, 
získavších exekuční zástavní právo na svršky, o něž jde. Zaniklo-li 
však dražbou zákonné zástavní právo pronajímatelky na vnesené svršky 
(viz sb. n. s. čís. 8625), nemohla své zástavní právo na vnesené svršky 
soudtlí ohláškou do tří dnů uplatniti, jsouc odkázána již jen na výtěžek 
prodeje a vývody dovolacho rekursu jsou v tomto směru právně mylné. 

f" 

I' . 

I,,·, 
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Předpis § 1486 čís. 5 obč. zák. nelze rozšiřovati na nárok z jiného 
než služebního poměru. Nespadá sem právní poměr mezi pojišťovnou 
a jejím akvisitérem, jemuž měla býti za sprostředkované obchody na
hrazena ziskávatelská provise. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1931, R 1848/31.) 

Žalobou, zadanou na soudě dne 16. července 1929, domáhala se 
lující pojišťovna na žalovaném zástupci .na provisi vrácení toho, 
mu vyplatila záloholl na provisi, již žalovaný neodpracoval a již nevr!,m. 
po přerušení zastupitelského poměru. Žalovaný namítlnajmě prl)mlčenÍ.' 
žalobního nároku, ježto si vybral poslední zálohu v dubnu I a v 
lovici května 1926 přestal býti akvisitérem žalobkyně. Pro c e sn' 
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, maje za to, že jest žalobní· 
nárok promlčen podle § 1486 obč. zák. O d vol a c í s o u d zrušil na· 
padený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, 
znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Odvolací soud nesdílí právní 
názor prvého soudu, že jest zažalovaná pohledávka promlčena po 
rozumu: § 1486 obč. zák. Podle náhledu odvolacího soudu přicházely 
by tu v úvahu nejvýše odstavec čís. I a 5 citovaného § 1486 obč. zák., 
poněvadž předpoklady ostatních odstavců nejsou tu zřejmě dány. Avšak 
o pohledávku podle § 1486 čís. I obč. zák. se tu nejedná, poněvadž 
neběží o žádnou dodávku věci neb provedení prací, neb o jinaká plnění 
v živnostenském,. kupeckém nebo jinakém obchodním provozování. Ale 
nejde také o žádný zaměstnanecký poměr, jak jej má na zřeteli § 1486 
ČÍs. 5 obč. zák., ježto jedná se tu o vrácení přeplaceného obnosu straně 
žalované, který nesouvisí s. pracovním poměrem žalovaného jako ta· 
kovým, tedy o nárok z bezdůvodnéhoobohacenL Nárok z bezdůvodného 
obohacení nepromlčuje se, jak se první soud mylně domnívá, ve třech 
letech, nýbrž ve třiceti letech. Poněvadž od jeho vzniku tato doba ještě 
neuplynula, jest žaloba, ana pohledávka zažalovaná co do výše jest ne· 
sporná, odůvodněna. 

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

Důvody: 

Pro rekureniůvnázor, že § 1486 čís. 5 obč. z&k. nemá na mysli jen 
poměr služební, není v doslovu jeho opory. Zákon, používaje výrazu 
»zaměstnanec« a »zaměstnavatel«, dal zřetelně najevo, že jde o nároky 
ze smlouvy služební. Ustanovení to nemůže býti rozšiřováno na nároky 
z jiných právních jednání, poněvadž jím byla stanovena výjimka z pra
vidla, z řádné promlčecí lhůty, a výjimky nedopouštějí obdoby. Jest 
tedy zkoumati, zda šlo mezi žalující pojišťovnou a žalovaným o smlouvu 
služební. Žalovaný přednesl, že dle smlouvy z 8. února 1926 byl akvi
sitérem žalobkyně. Dle reversu z 8. února 1926 převzal zastupitelství 
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, ' bchod měla mu býti nahrazen~ 
'alujícího ústavu a.za spro~tredk;;va~e ~aměstKanecký pDměr, poněvadz 
~ískávatelská p~?Vlse. Nesl~ vt~z~vání závodu žalující pojišťovny. Podl,e 
žalovaný nebyl znzencem v r o olužební smlouvy ve smyslt' § ! 151 o}lc. 
motivů zákona ]est~ro pOJem bO , hospodářskou závislost zamestnaneho 
ák rozhodné, zda Jde o ?SO ni 'v soudu čís. 5451 sb. n. s.). Ne· 

l p~dniku zaměstl}avat~love (rozh., n~] a~atelkou žalovaného a nebylo tu 
v la tudíž žalujícl PO]lsť?Vn~ zames n 
~í padu § 1486 čís. 5 obc. zak. 

čís. 11288. 

, . ' . 'v zá ětí okamžitý výmaz Ii~y 
Zrušení akciové spolec~os!l ~USI n:~a ,11ati provedení vyzývaclho 

obchodního rejstříku, nybrz Jebsthtře áka VDY~ té doby společnost sply-
l I 'I 243-245 o c . z . 'ízení ve sll1ys u c. 
~uvší s jinou nezaniká ještě n~pr?sto: trvati jako pobočný závod přejí-

Co do vedlejšíhO záv,~d~! ]enz, m~ okud obočný závod nebude 
majicí společnosti, jest uClmÍl .o1?~tř:~I, s~l~čnost Ppod její firmoU, byly 
i v rejstřlku převeden na P!eJI~l , ' rávních poměrů, jež ~yl~ 
l obchodního rejstříku patr;e(~esk~~~~:n~Jbočného závodU) zrusen1 
přivoděny lusí; lze zapsa 1 o r J 
společnosti .!usí. 

. 1931 Rl 923/31.) (Rozh. ze dne 19. prosmce , 

olečnou opověď bankovní jednoty V. ~ 
Návrh banky U., by ?~ Jr ~ luse akciové společnosti, »banko~l 

banky U. byl povolen naS e, <e 'banka U zápis změněných právmctl 
jednota V.« s akciovou, spoltecnl~~~~lka bank~vní jednoty V; je::t, nadál~. 
P.oměrtl v ten smysl, ze ta? 'Stl' banka U. r e ] str I k o v y, 

,,, ,,' kCIO\'e spolecno , " na filiálkou pre]lma]ICI a .. , ít1 D ů vod y: FUSI zr?se. 
s o II d v jehož obvodu byla fl11,al.ka, z:: V . se sídlem hlavního zavo~u 
jest akciová společnost banko~n~, le~l}°hlav~í závod a její filiálky, takze 
v Praze a tím phrozeně zam aJl Jeď ' vzývacíhořízení podle čl. 247, 
nutně všechny záv~dy !yto po ~~vJnfh~ ~ejstříku vymazati. Podle čl. ~ 1 
243 a 245 obch. zak Jest z o ~ o. I ti s hlavním závodem tak, ze 
obch. zák. jsou filiá,lky, v tě~~e S01;'VIS zO~lavního závodu. podle podáni 
výmazu filiálky muslpredchaz~Í1 ~yma u hlavního závodu přikročeno ,,;z 
ze dne 29. března 1931 bud,e ,v~az sud sem nebylo stranou vyka· 
po vyřízení j~ště, běžící~b za~zt~J~i:~ Praze sděleno, že Je.st již pr~. 
záno, ani kra]skym ,sou ~m o c akciové společnosti bankovm ]e?nota ; 
veden výmaz hlavmho zayodu 'm nutně i filiálka lusionovane ~kclov<; 
Jsou-li tedy ~ávody hlavlll. a 57 lllz obchodního rejstříku, ?e1~e dusle~n~ 
společnosh predur~er,ty k vyma~';l;.. fuse změněných pravn~c~ po~e~ 
filiálku takovoU zaf:'~sem z~ .f:'nc~?~U akciové společnosti. MIlll:l; preJ1' 
přeměňovati na fl11alku preJ~m~]ICI ístě provozovati filiálku, muze se to 
mající akci?yá, spol~čr:ost v ~~m~~:s'tní filiálky v samostatné vl.ož~e ob' 
státi jen pnmym zaplsem tde ,o ní příslui\uého orgánu akclOve spo-
chodního rejstříku na zákla e usnese .' 

"i 

ti '.' ,. 
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lečnosti "banka U.« a na základě povolení státní správy podle § 
čís. sb. 239/1924, o čemž jest podati výkazy, a jest podle toho 
vhodnou opověď. Rek u r sní s o u d napadené usnesení 
D ů vod y: K případným, stavu věci i zákonu vyhovujícím 
napadeného usnesení dodává se jen ještě toto: Správné 
přechází veškeré jmění i dluhy přejímané společnosti na F"'JUIl".1 
lečnosl. Z toho následuje, že fusí ipso jure 
společnost filiálky přejímané společnosti. Fuse má 
zrušuje přejímaná společnost, a byla tato skutečnost při 
zapsána. Jde tedy fakticky o filiálku již neexistující, poněvadž ~n:Š~j~~~r 
Následek toho jest, že při této filiálce nemohou býti zapsány 
právních poměrů v ten smysl, že tato filiálka jest nadále filiálkou 
jímající akciové společnosti banka U. Zápis ten mohl by se státi 
zápisem nové, vlastní filiálky přejímající akciové společnosti. 
u jiných soudů žádaný zápis byl žadatelce povolen, jest nelrozho,dni'. 
poněvadž žadatelka z okolnosti této vzhledem k ustanovení § I 
zák. nic pro sebe nemůže dovozovati. Právem tudíž prvý soud ne'vvtlovPI'. 
návrhu banky U., by na společnou opověď bankovní jednoty V. v 
a banky U. byl povolen Ijásledkem nastalé fuse zápis změněných 
ních poměrů v ten smysl, že tato filiálka jest na dále filiálkou pt,~jínna:' 
jící společnosti banka U. 

N e j v y .š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a 
věc prvému soudu, by o opovědi znovu rozhodl. 

I)"vody: 

Jest sice pravda, že se fusí zrušuje akciová společnost, která sply: 
nula s jinou akciovou společností (čl. 247 a 215 obch. zák.), a to nejen 
hlavní její závod, nýbrž i odštěpné závody. Zrušení nemá však vzápětí 
okamžitý výmaz firmy z obchodního rejstříku, nýbrž jest třeba vyčkati 
provedení vyzývacího řízení ve smyslu čl. 243, 244, 245 obeh. zák. Do 
té doby společnost, splynuvší s jinou, nezanikla ještě naprosto (srov. 
rozhodnutí čís. 3400 sb. n. s.), čemuž nasvědčuje právě předpis čl. 243 
obch. zák., podle něhož se sice musí do obchodního rejstříku zapsati 
zrušení společnosti, jakmile nastalo, ale nikoli její výmaz. V mezidobí, 
mezi zápisem zrušení a výmazem společnosti, není z obchodního rej
stříku vedlejšího závodu, jenž má býtI, jako v tomto případě, zachován 
jako pobočný závod společnosti přejímající, patrno, jak se nově utvá
řiIy právní poměry vzniklé fusí, poněvadž právní poměry zrušené spo
lečnosti pozbyly významu a přeměna jejího vedlejšího závodu na vedlejší 
závod společnosti přejímající nemůže býti v rejstříku provedena, neboť 
dosavadní firma závodu nebyla ještě z rejstříku vymazána a obě firmy 
vedle sebe nemohou obstáti, poněvadž týž závod může míti jen jednu 
firmu. Odporovalo by tedy účelu zápisu vedlejšího závodu do obchod
ního rejstříku (čl. 21 obeh. zák.), kdyby z něho nebyly patrné změny 
nastavší fusí ještě před výmazem firmy. Ze zápisu zrušení společnosti 
fusí jest pro veřejnost zjevno, že se poměry po tomto zápise v obchod-
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. . 'en s o!ečnosti přejímající, se zřete-
ín! rejstříku vyznačer;é r:'0houd~~~' lirmtu zaniklé společnosti. !<#~~~ 

p 1< závodu vyzna~emm1u . azu zrušené společnosti v ,r,e]s rl . 
le~o býti vyčkáno, az do]de,k v)'m čl 247 čís. 5 obch. zák. muze trvatI 
IIl,evodu ~ což vzhled~m k pre~p!su ~dštěpného závodu, nebyla. by ve
za o~ dobu - a hm 1 ~,vymazu . du o nových právmch yo
~r~::St z obchodního .re]stnku toh~t~mz~v~ezidobí vůbec oriento,\~~a. 
re~rech, zejména o. pravu. za~tupo\~ická Iwntinuita provozu 'ye.~leJ~:h? 
Má-li býti zachovana pra~m ~ fa bočný závod společnosh pre]!ma]!~!, 

'vodu jenž má dále trval! ]a o ~o, ._ ávod nebude i v rejstříku pr~
~ast udniti opatření, by, do~ud po ~cny .. zfirmou byly z obchodního re].
]e d na pře]' ímající spolecnost p~ h]e]! , o kt'ere' byly přivoděny fusl. 
ve en _.' právmc pomeru, - bl'" 
tříku p"trné veskere zn;eny.. uvší není tornu na závadu, Y o Jlz Z zápis zrušení spolecnosÍl s~ly~ dle toho eo bylo uvedeno, ve 
ř:čeno. Usnesení nižš.íkch soud~ J~f~~íPs~ížnost je~t podle § 16 cís. pat. 
". , rozporu se za onem, o " 

zre]n!em 1854 čís 208 1". zák. oprávnena. 
Z 9. srpna " 

čís. 11289. 

., , ' mezi prokuristou a principál~m. 
Právní povaha vmtřmho pomem _ kázati svolení podle § 5 zákona 
Je-Ii prokurista cizozemcem, mUSl vy . 

ze dne 13. března 1928, čís. 39 s~. z. a n. úřadu vyšetřoval, zda ,určitý 
Rejstříkový soud n~ní ~i~e POV1'!.~~ ~y ~chodním rejstříku, vy~ov~je 

právní poměr, jen~,mll; byb ':l::zn~~hO vznik jest však vždy op~avne~, 
podmínkám, na nez záko,? vaze.J ' ádal vÝkaz, že bylo vyhovenO' z -
vzejdou-li ~u p'0chybnosb, by Sl vyz 
konnému predplsu. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1931, Rl 994/31.) 

"1 ověď prokuristy k doplnění, ?y 
R e . st ř í k o v Ý S? u d vratI .op . est československým státm,,!, 

~b~~n~~áZá~~ka~e 0~~ěrče~~~~~~t~ih~~:nČí~í\:~0~2~~!?2~/ 19y7, 
nosU min. sprav. ze dne 28. 'pros. statní povolení podle § 5 zak. C18. 
Věst. min. sprav.; b) anebo, ze m!, s o u d napadené usnesení potvr~11. 
sb z a n. 39/1928. Rek ~ r ~ ni, , Otto O (nový prokurista) lest 
D'ů ~ o d y: Z opo~ěd! nem, zre]me, aze'est proto nutno, by tato jeh? 
československým st,,;tn:m obe,an~m, uJedeným v napadeném usnes~~I, 
vlastnost byla prokazana zpu~o emrávních norem jest na něho pouzll!. 
b mohlo býti posouzeno, kterych ll. . bčanem a je-li tudíž ClZlncem, 
Jení-li Otto O. českoslo~e!",s~ym d statmm n~jž jest zřízen prokuristou, z,!
vykonává, obstaráv:je V~C! tZ;;~toU'n~~~o vykázati svole~í po~h! ~ .s za; 
městnání v tuzem~ u a ]'9828 Ns 39 sb z. a n., jak pravem zada I prvy 
kona ze dne 13. brezna I , . 

soud. s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
Nejvyšší 

: "') 
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Důvody: 

Nejvyšší soud, přezkoumav spis h ' 
rekursního soudu jímž bylo p t y, nes led~l, ze napadené 
ve zřejmém rozp~ru se zákone~v~zeno usne~em soudu rejstříkového 
!~čnostÍ. J'lenJ tu tedy podmínek §b~ 6sec?Plsy aneb že jest stíženo ' 
Cl~; 208 r. zák. a nemohlo b T d . ls~,pat. . ze dne 9. srpna I 
shzno~ti jest dodati ještě tot~:' p~Jf~~i ~lznosh vy?ověno. K VV"'nA.'_' 
kdo ma od vlastníka obchodního závod~ ( d

obch
. za~. )es'ttřf{,~;~~~~:to~ 

J)rovozoval jeho jménem a na 'eho úč o pr:n~~pala) p 
f!rm~ podpisoval. Podle čl. 4~ obch e~~fchodm ,zlynost a per pnlculra 
druhum soudních i mimosoudních {k .. zmocr;u)e, prokura ke 
s sebou přináší provoz obchodnl' .. Ionu a pravmch jednání 

, . zlvnos!t nahrazUJ' k 'd' , nem, podle zemských zákonů potřeb :' ,. e az e zvláštní . 
Pouštění obchodních pomocníků ne, op!avnu]e k ustanoveni i ku " 
žení nemovitostí má prokurista ~o~~b~nenf!l: Jen ke zcizení a k ' 
k!ádá tedy zákon u prokurist " t re 1 zv astního zmocnění. 
s~hlejší míře. Vnitřní poměr ~~;fS /a .P~ovozu obchodní živnosti v 
príkazem v technickém smysI~ ~ nIťrtc2.~le!", a prokuristou nemusí 
Jest prokurista ohchodním o~ ,e vy 1 1 smlollvou ' a 
nebo zvláštní smlouvou svéCo dOC'h'ke(, nebo smlouvou ' 
obecný zákoník obchodní str 89 ~~) u sro~neJ ,; 
jl~~ nmě~u mJr p:okurist~u ; pri~c~~I: Jj~~át~lťrávní " 

lovy, kte~~~t~Očinen~::~n~á:c~0~tn4~ provoz~ obchod~í thrnclsti;P~~~~\l:t 
ch~rakterisuje. Proto právem rek~rsn?bch. zak: ~o právě jako p 
vaJe věci závodu pro něJ'ž J'est z" soud uvadl, ze prokurista oOsta,rá. 
srn I 'k' nzen vykonává tím ' , ' . ys u za ona ze dne 13. března 1928 .. 39 sve zamestnání 
zm~c, musí vykázati svolení podle § 5' C1S. ~b. z. a n .. a, že, je,Ji ci, 
nem sIce povinen, by z úřadu vyšetřoval t~~oto z~ktý?na., ReJstříkový soud 
n:~ býtI vyznačen v obchodním rejstřík~ ah ulCl. pravm poměr, který 
vaze ~ákon jeho vznik ~ až na ří ď vy: ovuJ~ podmínkám, na něž 
be~t vzdy oprávněn, vzejdou.Ji muP P!~0111v:~lovbne stan~~ené, ~ avšak 
v o. ~yhoveno zakonnému předpisu To I Sl, .X Sl yyzadal vykaz, že 

ne!11Uz~. P~OPŮjčiti k tomu, by vědo~ě u p,Y'!e J1Z z,. ,!vahy, že se soud 
~ery, J1C~Z vzniku zákon z ohledů veře' v,a~el ~ vere]ll?u. známost po. 
yly splneny stanovené jím předpoklady)nyc c ce zabramtl, pokud ne. 

čís. 11290. 

Nepřípustnost pořadu práva r' . 
hradu škody, ježto obec místo Pn o na;o~ P!O~I obci v Čechách na ná, 
k postavení houpačky a kolotoče a n7a'iSb,,, Jež přislibila podnikateli 
podniku. ,za a Jmému majiteli zábavního 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1931, Rv I 1487/30.) 

Žalobkyně domáhala se na žal . . , 
kterou jí žalovaná obec prý způs~;;~net'0bcl,V C~chách náhrady škody, 

a 1m, ze mlsto na náměstí které , 
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pevně přislíbila žalobkyni ku postavení houpačky a kolotočů pro pouť, 
zadala jinému majiteli zábavního podniku. O b a niž š í s o u d y za· 
mítly žalobu z věcných důvodů. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalobkyně zrušil rozsudky obou niž
ších soudů i s předchozím řízením a odmítl žalobu. 

D ů vod y: 

Z úřadu jest především zkoumati, zda žalobní nárok patří na pořad 
práva, což závisí na tom, zda poměr, z něhož jest odvozován, jest po
vahy soukromoprávní, či veřejnoprávní. Žalobkyně označuje sice v ža· 
lobě propůjčení místa za nájemní smlouvu, k jejímuž dotyrzení zaplatila 
obci 50 Kč jako závdavek. Než nerozhoduje právní názor žalobkyně 
o tomto poměru, nýbrž pravá jeho podstata. Náměstí jest obecním stat· 
kem ve smyslu § 288 obč. zák. Užívání obecního statku a nakládání 
s ním neřídí se však právem soukromým, nýbrž právem veřejným, při 
čemž obec nevystupuje jako soukromý vlastník, nýbrž jako vrchnost, 
když propůjčuje nemovitost k provozování veřejných podniků a vybírá 
za to zvláště poplatky buď z místa nebo ze zábavních podniků, plynoucí 
do obecní pokladny. Šlo tedy při tvrzeném propůjčení místa žalobkyni 
o vrchnostenský úkon žalované obce, nikoliv o uzavření nájemní smlouvy 
a 50 Kč žalobkyní složených jest pokládati za veřejnou dávku za použí
vání obecního statku, (srov. rozh. n. s. civ. 7742 a dále §§ 28 a 37 zák. 
ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n., § 2 »pravidel o vybírání 
obecní dávky ze zábav« ve vlád. nař. ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 
sb. z. a n.). Rozhodnutí, zda žalovaná obec je povinna dáti žalobkyni 
náhradu, přísluší tedy správnímu úřadu a pořad práva pro zažalovaný 
nárok jest vyloučen. Bylo proto podle §§ 240 třetí odstavec, 471 čís. 7, 
477 čís. 6, 478 prvý odstavec a § 513 c. ř. s. rozsudky nižších soudů, 
jakož i předchozí řízení pro zmatečnost zrušiti a žalobu odmítnouti. 

čís. 11291. 

Předpisu § 268 c. ř. s. nelze použiti, byla-Ii trestní věc ukončeua roz
sudečným záznamem, z něhož nelze' seznati, kterou skutkovou podstatn 
vzal trestní soudce co do jednotlivosti za prokázanou. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1931, Rv I 1634/30.) 

Žalobce domáhal se na žalovaném náhrady škody, tvrdě, že kočí 
žalovaného Jan K jel dne 14. ledna 1929 s tankovým povozem pone-, 
správné straně silnice, čímž zavinil, že žalobcův automobil musel vjeti 
do silničního příkopu a tím byl poškozen. Jan K. byl právoplatným roz· 
sudkem okresního soudu ze dne 26. února 1926 uznán vinným přestup· 
kem podle § 43 I tr. zák. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal 
žalobní nárok po právu a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: 
V otázce zavinění dospěl soud k přesvědčení, že úraz zavinil kočí K 



1568 - Čís. 11292 _ 

p'o~l1e §.268 c. ř. s. jest soudce vázán obsah ' , 
pClho nalezu trestního soudu, Z trestních . ~m pravoplatneho VU'SU2'U_ 

ze Jar: K. byl právoplatným rozsudkem ze sa~~u 2~za! soudlza ..•. 
p:o pre..stupek neopatrné jízdy odle § 4 . ,unora 
vyslovne odsouzen pro neopatr~ou "d 31 t:. zak. Podle výroku 
soudí! pro všeobecné ohrožení nýb)lz u'ktakze h? .trestní soud 
trestního spisu jde bezpochyb~ě nar:ee~o, on~:etm )~dnání, a z •• 
tu jde. Otázka zavinění Jana K-a jesl t d,;e pn tO,m ,slo o úraz, o 
prokázána. O d vol a c' s u ':.z pro clvllmho soudce .•.• 
že Uznal žalobní nárok ~o p~fv~ jVYhoV~1 0ct.volání ,žalovaného' 
uvedl v d ů vod ech' N' en po oylc!. y o~azce, o niž 
novení .§ 268 c ř s tu' neamZu?z:ue o~\T?tlatel~ lest pnsvedčiti v tom ...•. 

. . . pn)1 I v uvah 'ď ' 
rozsudek, tlvádějící přesně trestní sk tk u, poneva z schází. 
ukončena rozsudečným záznamem z ~ěhov,oU podstatu. T,restní věc byla 
UJU s~utko\Tou podstatu vzal trest~í souJz V~~k ~~Iz~ dale seznati, kte_ 

dam v zaznamu, že obžalovaný K b I ced )e no lve lz~:a~sl~~,:;z~~~1~ .••• 
§ 431 tr. zák., a to pro neo atrnou '" y o souze,~ .12ro r ....• 
bylo lze z toho seznati v če~ vlast )lzdu, Jest pnhs neurčité 
Bylo!' mu kladeno za ~inu v trestnte I}~op~trl}á . Jízda kočíh~ 
sllnic~, že spal, že se příliš pozdě m rh;;~n~, ze Jel n~ nesprávné 
v oznamení různé skutkové podstaty vkt y ,~ b atd., kratce byly. 
K-a ve smyslu cit. zákonného ustano~ ~rez y sl}ad zakládaly 
by,~ vešker?u určitostí bylo zjištěno em. 'pro, c1VIlm spor vša,k jde •.•. 
koclho a zejména zdali J'est pr.... "v cemz lest )ednothve 
a 'k d" Icmna SOUVIslost m . ť s .o ou zalobce. V tomto ohledu hl' , ~Zl Imto zaviněním 
nosil" n~dává trestní spis žádné ~YSV~;;ne ,co Z se tyce po~le?nější okol
zavmem tu nelze odbýti pouhým p uk em. toho vyplyva, že otázku 
nýbrž že naopak tuto otázku byl o azetm n"a :,~ta~ovení § 268 c. ř. s. 

Ne)' vy' , , o samos atne reslÍ1 procesním soudem' 
. ss I S o u d nevyhověl dov 1" k' . 

lu Jde, k důvodům odvolacího soudu. o am, pou azav v otázce, o niž 

čís. 11292. 

Dvorský dekret ze dne 21 srpna 1838 .. 
na zabavení dlužníkova nároku n " ;18',291 sb. z. s. se nevztahuje 
pro účastníky konkursního řízenI. a vracem zalohy složené jim u soudu 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1931, R II 282/31.) 

K zajištění peněžité pohledávky navrhl '" , __ 
~.:ekuc~ zabavením dlužm1wva nárok v~má~a]1c} ventel povolení 
JIZ dl~zník složí! v konkursní věci u kr~j~a'hvrace';l zalohy 10.000 Kč, 
st? II c e exekuci povolil, rek u r sní s ~ o sou u v ,~. S o udp r v é 
D u \T o d y: Dlužník složí! z příkazu soudu u 10 ~'g'~UC':1 navrh zamítl. 
:Jruhy odstavec konk. ř. jako zálohu n ' . Kc podle § 73, 
Jehož zahájení o jmění firm L na a. nakla9Y ,konkursního řízení, 
především ke krytí výloh ko~ku~sn ,~rh:!)e. ,SIVozen~ p~?í3'e slouží tedy 

I o nzem. ymahaJlcl strana mohla 
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by snad navrhovati zabavení zbytku zálohy, který vybývá po krytí hoto
vých výloh a poplatků konkursu a na jehož vrácení by měl složitel pak 
nárok. Zabavení tohoto zbytku však vymáhající strana nenavrhla. Ne
hledíc k tomu nebylo by toto zabavení toho času ani přípustné, ježto jd~ 
o pohledávku povinného dosud nelikvidní a po právu neexistující (dvorm 
dekret ze dne 21. září 1838, čís. 291 sb. z. s., čl. IX čís. 5 uv. z. k ex. ř.). 

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

Důvody: 

Rekursní soud uvádí jako důvod zamítnutí návrhu na povolení exe
kuce, že pohledávka, která má býti zabave?!l' není likvidní, a odvolá,:á se 
na dvorní dekret ze dne 21. srpna 1838 CIS. 291 sb. z. s. Tento duvod 
však neobstojí, neboť v souzeném případě nejde vůbec o placení pohl~
dávky z veřejné pokladny, nýbrž o zabavení nároku povinného na vra
cení zálohy složené jím pro účastníky konkursního řízení. Toto vydání 
(vrácení) jest závislé na tom, zda útraty konkursního řízení nevyčerpají 
celou složenou zálohu. Není tedy dosud jisto, v jaké částce bude záloha 
povinnému vrácena, avšak nárok na její případné vrácení jest již po 
právu. Okolnost, že jde o pohledávku podmíněnou a časem určenou, ne
může býti vedení exekuce na tuto pohledávku na závadu, aniž okolnost, že 
pohledávka jest dosud co do své výše neurčitá, jen když jest v návrhu 
přesně označeno, o kterou pohledávku jde. 

čis. 11293. 

Na základě oposiční žaloby (§ 35 ex. ř.) lze povoliti i odklad exe
kuce povolené teprve po podání oposični žaloby, jde-li o exekuci na 
základě téhož exekučního titulu k vydobytí téhož nároku, proti němuž 
byly podány námitky oposiční žalobou. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1931, R II 325/31.) 

Dlužník podal dne 29. ledna 1931 pod C III 1/31 podle § 35 ex. ř. 
námitky proti nároku na zaplacení 63.023 Kč s přísl. z rozsudku :z:e dne 
20. ledna 1930, pro .nějžbylo povoleno .již několik exekucí, tvrdě, že 
nárok ten zanikl započtením, a navrhl rozsudek, že se vyhovuje jeho ná, 
mitce, že .nárokvymáhající věřitelky byl zrušen započtením, a dále na
vrhl povolení odkladu exekucí v žalobě uvedených značkami exekučních 
spisů. Odklad exekucí byl právoplatně povolen proti složení jistoty. V týž 
den, 29. ledna 1931, kdy došla k soudu oposiční žaloba, došel k soudu 
návrh vymáhajícího věřitele na povolení exekuce vnucenou dražbou ne
movitosti dlužníkovy na základě téhož exekučního titulu k vydobytí 
téže pohledávky, téhož nárokn, proti němuž byly podány námitky žalobou 
podle § 35 ex. ř. Exekuce byla povolena, dlužníkův návrh na povolení 
odkladu i této exekuce byl však usnesením ze dne 18. dubna 1931 za' 
inítnut s odůvodněním, že není zákonem odůvodněn. Do tohoto usnesení 
podal dlužník rekurs, jemuž rek lir sní s o u d vyhověl a povo1ilodklad 
exekuce do pravoplatného rozhodnutí o žalobě C III 1/31 s podmínkou, 

Civilní rozhodnutí XIII. 99 

i,;" 
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že dlužník zřídí jistotu. D ů vod y: Účelem o osič ' , . . 
exe~uce n!l3'ákla,dě rozsudku ze dne 20. ledna 1938 byt. zaloby J~st, by 
zruseny, jezto narok z rozsudku zanikl Bude-li ' I b ':f l~ko n:pnpustné . 
a r?zhodn,uto, že onen skutečnězapoÚením za~~k~ ~ ~adoSŤl v~hověno 
zr~senY,.~secky ~xekucena základě toho exekučního' tit~1 ou . ~U~lh !>ý!i 
nejSOU jlZ skonceny a to nejen ty j'e'" • , ~, po u OVSem 
uvedeny, nýbrž i ty' j'ež v ní uved' enZy jS01.1 v za

E
lob5. SpiSOVOU značkou 

, ,,' nejsou, XdUce o niž t 'd nem v m ovsem uvedena poněvadž dl ' 'k . k ' " ,u j e· 
žaloby o ní nevěděl, ale ~ebylo proto d~~~duj~ ~ zalobce v době podán'í 
exekuce později podaný zamítnouti an týž důje dO navrh,?-,a odklad této· 
o~klad všech ostatních exekucí, pl~tí i pro turO , ~ro pejz by! pOv?len 
byh roz?mně žádáno, by dlužník odal k d .? e~e UCL NeI?uze prece 
novou, uplně souhlasnou oposiční falobu. osazem odkladu teto exekuce 

věřiťelti V y š š í 80 u d rl"evýhověl doVolacímu rekursu vymáhajícího, 

Důvody: 

. Rékurs,ní s0l!~ ~právnědovodil, jaký výZnam brněl' . • .. . 
rozhodnuh oposlcmho sporu na exekuce té dob' ll' d Za}ObCl .. " ..... .. 
zda byly vžalobě výslovně uv d ' ~.. . y tes e ve ene, bez 
povolení odkladu exekuce o ni~ j~~' ,:111 ~17 a ze tedynení na 
zalobu I;'0jata: V podrob~ostech staČí z;otik~z~t~x~k~xe ~e,byla v' , ..•• 
usnesem k mmž k vývodům d I 'h vo um UdIJJ"llcneno· 
dlužník ~ohl v oposičním S o OVQ,aCl o,rek?rsu se i~~tě dodává, že by 
nepřípusmosti i této exekuce Pk~k~~IOfe~y nar.ok r~:smh pa prohlášení 
by bylo vyhověno i forniální~ požad~v.kům §eJ1~ pn prv(mm r(}ku, Čí!llŽ' 
8óJ 9 sb, n. s.). Lhóstejno jest zda b 1 dl ".. ex.:., Srv. rozh. cís. 
v souvislosti s oposiční žillob~u či 1a o I ~~n~ku?lohzeno složení jistoty 
soud mohl i bez (}hledu na to uČiniti ". ZVaS!!1 ,navr, . neboť rekursuf 
vislým na sl(}žení přiměřené jistoty (§ ~~volen} )odkladu této exekuce zá-· 

ex. f .. 

čís, 11294. 

P'roti Vvpovědi ie služenntho p , .~. '.' b' , . 
d~ska §, 228c. r.s. opráviíěn~omlÍ~::i~ru ?<:e Jes~:.aměstmme.~ '~, blé: 
vYPov~d'iíeilÍpo právú. Pokúd ťíi' . I, ,~ urcova~1 zal~bo?na obc,i, že' 

~:~d~~~ ~~\~~~oP:í~ťk~iSti ur~oZ:a~7~:I~be; fe~::;: t~a!fu4 ~:~:a 
Obectii ZaměsmiliíCi. 

. Za obecnf Medníky ve smyslu obe í hřl ' ., .'.. . " , 
23, července 1!i19. čís 4.43 sb . , "cn c .z,ze~la zakona ze dne' 
noveni ve služebnimp~sf:aveni :'o~~' lest.r:kládati ty, kdož jsou usta
organismu obce by t ' . li. ' I na,mls a systemlsovaná v úředním· 
druhu ve s rávě u Ja o _s~e. ,povol~1Í vrkonávaly práce vyššího 

1~,~9, záležf výhr~::r~~h v~ifl~:e:~~~lcz:sfurpei~~::§~ Zák.hč/s. 443/ 
pnJaíou do služeb obc lan T . a, ac ce osobu 
v poměru jiném zeJ'm' e us kr°

V1 
I v ~os~aven/takového úředníka či 

, ena v sou omopravmm poměru upravetťém zilko-. 
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nem o obchodnich pomocnícich. Pokud byl obecní zamestnanec smluv
Itím úředníkem podle zákona o obchodnich pomocnic/ch, nikoliv obec
nim úředníkem ve smyslu zák. čís. 443/1919. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1931, Rv II 769/30.) 

Žalobce byl podle dekretu ze dne 18. května 1925 přijat do služeb 
žalované obce (na Moravě) jako účetní a přidělen městské elektrárně. 
podle dekretu ze dne 18. září 1929 dostal žalobce šestinedělní výp(}věď 
k 31. prosinci 1929. Žalouou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalo
vané obci, by bylo uznáno právem, že šestinedělní výpověď daná žalobci 
přípisem městské rady žalované obce podle usnesení městského zastu
pitelstva ze dne 3. září 1929 s platností od 15. list(}padu 1929 do 31. 
prosince 1929 s účinkem, že se smluvní služební poměr žalobce jako 
městského účetníh(} dnem 31. prosince 1929 ruší a že jakék(}liv náf(}ky 
z tohoto poměru vyplývajíCÍ proti žalované obci zanikají, tťení po právu. 
Žalovaná obec vznesla proti žalobě námitku nepřípustnosti pořadu práva, 
ve věci samé pak mimo jiné namítala, že tu není předpokladu určovaCÍ 
žaloby. P r () c e sní s o udp rvé s t o I i ce zamítl námitku nepřípust
nosti p(}řadu práva, kteréž usnesení se stalo pravoplatným, Ve věci samé 
pak žalobu zamítl. D ů vod y: žalobce (}bdržel dle dekrem ze dne 
18. září 1929 výpověď od 15. lístopadu 1929 k 31. prosinci 1929, a to 
šestinedělní s tím, že se ruší smluvní poměr žalobcův dí1em 31. prosince 
1929. Proti teto vypovědi brání se žalobce žal(}b(}u, tvrdě, že má zájem na 
ne(}dkladnem zjištění, že výpověď není po právu. Žaloua jest tudížžalo~ 
bou určovací podle ~ 228 t. ř. s. Podle tohoto í1stanovertí lze se takovou 
žalobou domáhati t()h(}, by byl(} na jisto postaveno, že tu jest či není ně~ 
který právní pomět nebo právo. Žaloba určovací jest nepřípustná, jde-Ii 
o určeÍ1Í pouhé. skutkové okolnosti. ŽaloVaná strana tvrdí, žežalobte 
žádá, by se zjišťovalo právem, že šestinedělní výpověď žalobd není p(} 
právu, že prý tudíž žádá o určení pouhé skutkové okolnosti. Soud však 
má za to, že jde v souzeném případě o zjištění právního potuěru mezi 
žalobcem a žalovanou obcí tudíž o to, zdá smluvní poměr mezi stranami 
jest šestinedělní výpovědí zrušen či zda ještě dále trvá, Proto námitka 
nepřípustnosti žaloby urc(}VaCÍ neníoduvodněna. Žalovaná srra!!a dále 
namítá, že právního zájmu na neodkladném zjištění, že výopvěď není 
po právu tu není, n·eboť žalobce obdrželvýp·ověď již dne 3. září 1929 
a podal zjišťovací žalobu teprve dne 8. úMra 1930. Ani tuto l1ámitku 
nepovažuje soud za duvodnou, ježtostar(}sta žá!(}vané oke odepřel pod
pis výpovědní listiny, suspendoval usnesení městského zastupitelstVa a 
vyžádal si rozh(}dl1utÍ okresního Ílřadu. Podlé r(}zhodnutí okresního 
úřadu ze dne Ú. ledna 1930 bylo teprve starostovi města nařízel10 vyko
nati suspend(}vané usnesení a Výp(}věď potvrditi. Žalobci, bylo tolo USlle" 
sení, jak žalovaná strana doznává, doručeno dne 9. ledna 1930. An 
žalobce již dne 8. února 1930 podal zjišťovAcí žalobu,. prokázal právní 
zájem na rre(}dkladném zjištění, nebo do 9. ledna 193D mohl býti ještě 
toho mínění, že výp(}Věď búde okresním úřadem zrušena. Žalovaná 
strana dále tvrdí, že žaloba určovací není přípustná, je-li možná žaloba 
na plnění. Tato námitka jest odůvodněna, neboť žalobce uvádí vžal(}bě, 
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že mu byly plat a naturální požitky dnem I. ledna 1930 
.Mo~1 tedy j~ž, dávno a může, i ,nyní ~odati žalobu o plnění, zejméll" 
o, vypla!u sluzne~o a pos~ytov~m naturalních požitků, neboť jeho 
~I pomer k obcI Jest povazovall podle zákona o obchodních po'm,)cnlícícb 
zalobce nebyl přijat jako provisorní obecní zaměstnanec nýbrž 
sI?luvní úře~n,ík a byla ~ jeho dekretech ustanovení zák~na o Ob,~hcld_ 
msh pOI??cmclch !,,onech~na v platnosti. Vzhledem k těmto úvahám 
U!~OV~CI zalo~a pnpust~a ,a I?use!a, proto býti zamítnuta. Žalobce 
drzel sestmedelm kvarta lm vypoved, Jak to bylo mezi stranami 
yeno, a tato výpověď jest tedy úplně po právu. O d vol a c í s o u d 

padený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvolatel spatřuj}~~~;~~~;ifS !,!áv~í pOSoUzení věci v tom, že prvý soud na podkladě 
nzem prův~dní?o ~~doš~1 k právn~~u úsudku, že byl žalobce u 
obce prozallmmm uredmkem, kteryzto poměr podle ustanovení § 8 
kona ze dn,e 23. července 1919 čís. 443 sb. z. a n. nesmí trvati déle 
ho rok~ a,ze byl,dekretem ze dne 29. listopadu 1928 jmenován úřE'dníkem 
de!lmtlvmm, byt l,ustanovení toto výslovně v dekretě tomto obsaženo 
by~o. ,Tomu ney-adl a~l dodatek ostatně jen nedopatřením do np1.",,,. 
p,oJaty »Os.tat~l I??dmmky hstmy o Vašem přijetí ze dne 18. května 
~IS., 708 ~ustavaJ1 v platnosti, pokud nebyly tímto výměrem zlTlěněn'!«.< 
Je~~ P? na~oru o?v~late!ovu měl jen ten význam, že odvolatel jen 
m,11t n3lfo~u pensl!m~h Ja~o jiný definitivní zaměstnanec a že dále platí 
vypov.eď, sestmedelm a, jako no~a, určující právní poměr žalobcův 
k, ObCl zakon o ob5hodmch pom~~mclch. Po názoru odvolatelovu jest 
zako}1 ze dne 23. c~~vence 1908 ClS. 35 z. zák. v doslovu zákona ze dne 
2.3: c~rvenc~ 1919 CIS. 443 sb. z. a n. právem vížícím a nikoli dis o
Slltvmm,a Jest obec. op~~vně~a ustanovi~i úředníka jedině podle nor~m 
tohoto z,:kona, nikoliv ~rednlka, smluvmho a jest tudíž právní názor 
napade~eho rozsudku, z: byl zalobce ustanoven úředníkem smluvním 
pod~e zakona o obchodmch pomocnících a nestal se úředníkem defini. 
lIvn}m p~ r~zumu uvedené~? zák?na, nesprávným a důsledkem toho 
I na~or, ze zalobce mohl pnmo zalovati na vyplacení platu kdvžtě 
hledl~ k ct,odatk~ v,dekret,u o?saženému, jest výpověď šestineděl~í u ~ěh~ 
p~atna. P~l spravnet;I, pra,vmm posmlZ~ní věci, při němž by žalobce měl 
b:th povazovan za uredmka defmlltvmho podle zákona nahoře zmíně
neho, ,byla by še:tin~děln~ výpověď nepřípustna, žalobce by mohl býti 
propusten ze sluzby Jedme na podklade řízení disciplinárního a poně: 
v~d~, spory o, vý~l~tu služebních, příjmů a výslužného rozhodují jedi
ne ,urady spravm, Jest zal oba urcovací opodstatněna. Po názoru odvo-
1~~I~o. s.ou~u j~st pro s12rávné řešení tohoto sporu základní otázkóu 
zJJstllI, Jaky pravm pomer jest mezi žalobcem a žalovanou stranou v tom 
S~ěru,,.setr~aJ.li žalobce i po dekretě ze dne 29. listopadu 1928 v po
~eru uredmka smluvního, na nějž se vztahují předpisy zákona o obchod
mch pomocnících, či stal-li se úředníkem definitivním podle norem zá
k0l!a ze Ane, 23. ,červsnc~ 1919 čís. 4~3 S? z. a n. V tomto směru jest 
zd,~razmh, ze pn urce~l povahy. sluzebmho poměru žalobcova jest při
hhzeh a) ,k povaze sl~zb~, zda Jest t? funkce v obecné veřejné správě 
neb obecmch hospodarských podmclch, b) k povaze ustanovovacího 
aktu, zda· jest to· jednostranné ustanovení či smlouva soukromoprávní 

~ čís. 11294 ~ 
1573 

konečně i c) k povaze zaměstnavatelově, že jest to obec, o!,oba veřejn~
a rávní. Hledíc k povaze služby ž3l10bc~vy. a k povaze z,a,n:estnavatelove, 
Pest jednak nesporno, jednak i plsemnyml, doklady }'vlaste dek~et:~, ze 
Jd 18 května 1925 J'est zJ'ištěno že byl zalobce pnJat ku konam ucet-

ne . 'k ' I' 'I k ' , kých prací předepsaných pro městskou ele trarnu a m yn a me rome 
~ěŽných účetnických prací p!edep~a!1ých pr,o elek!~árny a, n:,lýn dohlé
dacími úřady sestavovati kazdorocne rozpody ~, ~cetm uzaverky, sesta
vovati návrhy pro předepsání státních daní a ndlh se po d,ob~, pO,ku~ 
bude přidělen městské elektrárně a mlýnu, pokyny a ,usnesemml sprav.m 
rady městské elektrárny. Byl tudíž žalobce zames,tnan v hospodarsk,em 
podniku obce a vztah~jí se na, obe~ ve vš~c~ . smerech t?hot.o pO,dm~,~ 
normy práva soukromeho, to hm vI~e, kdyzte I § 867, obc. ,~ak; pnhhzl 
k obci jako k osobě soukromoprávm. Pokud tedy nen~ zvlastt;l1 normou 
stanovena formální úchylka, jest i služební P?mě; za~~stn,a~~ v hospo
dářském podniku obce poměrem so:,k!omopra}mm pnsluseJ,ICln: na po
řad řádných soudů. Hledíc k o~obe zalobc?ve Q~k rozhodnym jest, zda 
byl žalobce ustanoven aktem Jednostrann~m Cl sn:l~uvoy ~ouk!omo
právní. Napadený rozsudek se v tomto sme~? spokOjUje :-c.emm, ze ?yl 
žalobce dle dekretu ze dne 18. května 1925 CIS. 708/2? pnJat do slu:by 
jako smluvní městský ~řední~, aniž by?, ystanov?vacl:r' aktu v~ smeru 
právě dotčeném se blíze zmmoval. Uvazl-lt s~ vsak, ze, Jak navrh v z~ 
dne 20. února 1925 tak i vyhláška ze dne ,28. unora 1925, pa! oznacem 
předmětu jednání ve schůzi ze dne, 30. brezna, 19~~ a prave ?ekret ze 
dne 18. května 1,925 výslov~ě mluvl ~ ,,~mlu\l];1!m ucet~lm~ a, z~ v dek
retu jest výslovne uvedeno, ze se pomer zalobcuv k obCI vYJadruJe podle 
zákonů ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák. a ze dne 9. ledna 1919 
čís. 14 sb. z. a n. a že jeho poměr k žalované obci touto listinoy upra
vený jest poměrem smluvním, spatřuje. odvolací s?ud ,v ~ekr~te ze, dne 
18. května 1925 čís. 708 nikoliv akt ]ednostranny, nybrz plsemne Y,y' 
hotovení soukromoprávní smlouvy uzavřené mezi žalov~nou, obcí a :a
lobcem. Jest k tomu přihlížeti, že k založení k~ždého sluz~bmho pomem 
jest zapotřebí nutně i svolení druh.é, str~ny a Je~nostra?~y a~t .obce. !:a
prosto nestačí, kdyžtě nikomu nemuze bylI prolI)eho vult am .nl~ pu]ce
no a proto ani propůjčeno, zvláště pak uložen z~vaz~k ~u konam sluz.e~, 
dokud obec nemá donucovacího práva. Ostatne kazd<; .:m~ouv~, '3im:~ 
býti uzavřena ve formě domnělého jednostra~ného, propu jcem zvlaste pr! 
vypsání veřejné soutěže. Důsledkem toho Jest, ze se podle u!'tanov~m 
§ 3 zák. ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák. na žal??ce~ zamestn~neho 
beze sporu ve vyších nekupeckých službách, vztahUji predplsy zakona 
o obchodních pomocnících, kdyžtě mezi ,str~p~~i není a~i Sp?;U o t0!D' 
že elektrárna a mlýn žalované obce podleh~JI z:vnostenske~u radu. Dal~ 
jest k tomu přihlížeti, že dekret ze v dne 18. květn~, 1925 CIS. 708 spa?~ 
do doby, kdy zákon ze ~ne 23. ce~vence ,1919 CIS. 4~3 sb. z., a ~. Jlz 
drahně byl v působnosti a Jest se oblrah otazkou, zda Jest sprav~y .za
lobcův názor že tento zákon jest jus cogens a to takoveho razu, ~~ J~st 
vyloučeno ustanovení obecpího úředník~ n~b, úředníka v hos~od<;,~~s.k~m 
podniku obce na podklade soukromopravm uml~vy, neodpov,daJ'L1 Je: 
diné předpisům tohoto zákona. Z doslovu posledmho odstavc~ § 2 p~ave 
uvedeného zákona: "Úředníci ustanovení ve smyslu tohoto zakona, JSou 
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úředníky veřejnými«, vyplývá a contrario jasně najevo, že jest .:"~~"U, 
hy byli ustanoveni úředníci nikoliv ve smyslu tohoto zákona, 
podkladě jiném, smluvním, a to jen pod tou sankcí, že nemohou 
považováni za úředníky veřejné. V podstatě, nehledě k vývodům 11dllO'rp 

podaným, spočívá věc jediné na tom, zda byl zaměstnanec hospodářského 
podniku obecního přijat podle norem platných pro veřejné úředníky obce 
to jest úředníky zaměstnané v obecní správě, čili nic. I kdyby úřednik 
veřejné správy byl přijat za jiných podmínek než-Ii podle norem plat
ných pro veřejné úřednictvo, byla by to smlouva soukromoprávní, ač by 
funkce jeho zůstala veřejnou. Není tudíž žalobce úředníkem ve smyslu 
obecních zřízení na Moravě platících ustanoveným ve smyslu zákona ze . 
dne 23. července 1919 čís. 443 sb. z. a n. a jest přisvědiččii;t,~i n1l;!;~~f~ 
názoru napadeného rozsudku, že jest žalobce smluvním ú 
jatým podle zákona o bchodních pomocnících a nezměnil na 
ani dekret ze dne 29. listopadu 1928, jenž rovněž označuje zalne,;tml
necký poměr výslovně smluvním služebním poměrem, upravuje 
jediné hmotné příjmy žalobcovy a dekretuje, že ostatní podmínky 
ze dne 18. května 1925 čís. 708 zůstávají v platnosti, pokud 
výměrem změněny nebyly. Platí tudíž pro obě strany šestinedělní 
výpovědní a výpověď žalobci daná dekretem ze dne 18. září 1919 . 
15. listopadu 1929 k 31. prosinci 1929 odpovídá plně smluvním pod
mínkám. Poněvadž žalobce nebyl ustanoven ve smyslu zákona ze dne 
23. července 1919 čís. 443 sb. z. a n., není zapotřebí obírati se otázkou 
kvalifikace vyžadované pro ustanovení úředníka. Dúsledkem úvah na
hoře uvedených jest, že jest i správným názor prvého soudu, že žalobce, 
jemuž plat a naturální požitky byly dnem 1. ledna 1930 zastaveny, mohl 
žalovati přímo žalobou o plnění a neměl podávati žalobu zjišf ovací. 

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

Důvody: 

Otázka přípustnosti pořadu práva pro tento spor byla kladně roz
hodnuta právoplatným usnesením soudu prvé stolice, takže dovolací soud 
jest tímto rozhodnutím podle třetího odstavce § 42 j. n. vázán. Prvý 
soud zamítl žalobu o určení, že šestinedělní výpověď daná žalobci ža
lovanou obcí není po právu, jednak proto, že určovací žalobu pokládal 
za nepřípustnou, ježto bylo lze žalovati o plnění, jednak i proto, že vý
pověď daná žalobci žalovanou obcí jest úplně po právu. Odvolací soud 
potvrdil rozsudek prvého soudu, uznal rovněž, že výpověď, o kterou jde, 
odpovídá úplně smluvním podmínkám, ale zároveň schválil názor 
prvého soudu, že žalobce mohl žalovati přímo o plnění a neměl podávati 
zjišťovací žalobu. Pokud jde o otázku přípustnosti určovací žaloby 
podle § 228 c. ř. s., nelze s názorem nižších soudŮ' plně souhlasiti. Jak 
bylo vyloženo zejména v rozhodnutí čís. 10.155 sb. n. s., vylučuje sice 
možnost žaloby o plnění zpravidla žalobu určovací, ale nikoli ve všech 
případech. Nedovolenou jest určovací žaloba, kde by nesloužila potře
bám prak1ického života, nýbrž by vedla ke zbytečnému rozmnožování 
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" . d " Ý právní základ pro právní vztahy 
sporů. Kde však se,)' ZJe ~a~:l,e;;umný účel jest přípustná, nehledíc 
stran a sledUje s~ Jl samos al ění To latí ;ejména v případech, ~d~ 
k ~omu, ,zda lze ,z~IO:~~ld'~O~!; býti již ~yní vymáh~ny žalo~ou o pInem, 
one,!u n~rok~, Jez I'y b h a dosah sporného právmho pomer~. V S?~-
nem vycerpan ce y o sa, " "h ztahu k žalovane ObCl, JaK 
zené věci jde žalobci o, urcep', Jeho IP~~vn~ ~ ;ěhož by pro žalobce mohly 
se utvořil danou mu .vYP,hve~ z~ s ~aj~ě i pro budoucnost, takže nelze 
vyplynouti,?áro~y !U2;ne o ru ~~ 'iž ředem rozhodnuto, zda výpověď 
žalobci upnll v,,;zny ,zaJem, ~y b~ st J oP rávu čili nic, Že má žalobce !,!!' 
daná mu ze sluzebmho pom~u)~ P P ní bylo ostatně uznáno a pn
požadovaném u!čen!. putkavy ztIlem pr~o ~oudu a nejvyšší soud s tím 
padně odůvodneno JIZ '! roz~u, u pr~ roto že žalobce mohl podatI 
~ouhlasL Zamítnut~ ~rcov~: ztl;;?J JJgv~dně~o, Přes to nelze dovolání 
přímo žalobu o pInem, pe, f b ~ ~z ~rčení neplatnosti výpovědI nebylo 
přiznati úspěc.!", prot?ze d za ?:ého že sporná výpověď vyhovuje smluv: 
právem vyhoveno z ,dUvo u v~c , na adeném rozsudku bylo ve shode 
ním podmínkám a Jest l? pravu, '~on!m vyloženo že žalobce jest po' 
se zjištěným stav~m V~:l/ ,~e ;hjatého do služeb žalované obce pO,dle 
ldádati za smluvmho ure m ,a, h d e 16 ledna 1910 čís. 20 ř, zak., 
zákona o obcho?níc?' po~ocmClc z~lu ~áko~a ze dne 23. červenc~ I ~ 19 
nikoli za obecmho ur~n,lka,-ye s~~ schvaluje tento závěr ze spravnJc~ 
čís. 443 ~b. z. a. n, eJvy~sl so udku a 'en se pro přesnost podolýkaJ 
v podstat~ důvodu napadeneho ~z\ 919 nebyl vyhlášen »záJmn':, nyb!z 
že pod ČlS;, 14 ,sb, Zd' a n9 Zl ~n: 1919 obsahující nové predpIsy P!e~ 
vládní nanzem ze ne,', e , ,'oměrú obchodních pomocmk? 
chodného rázu o zac~ovam sluz~bn~~ ;oto vládní nařízení vúbec vy-
za války, Pro souzeny, sp?r ,:e~a ~e opírají o názor, že zákon ze dne 
znam, Dovolatelov~}rav3' ~vo y jímž se upravují služebn§ poměry 
23. červenc~. 191 ~ ClS. 4,4 ;, 'hz, a nMoravě a ve Slezsku, nem norm~u 
úředníků pn ObC1Ch v cec, ac , n~" (ius coO'ens) v tom smyslu, ze 
dispositivní, nÝ.1;rž jen ,p,~f:Jmúř:d~~~~ obecní ~Iektrárn~, je~t. pO'!kinn~ 
obec, ustanov~JIC n:", Pdr \ b ího podle zvláštních predpIsU z:" ona 
ustanoviti ho Jako ure m. a o~cn" 't šak zřejmě mylny. Za 
čís, 443/1919. Dovolateluv pra~n~ n~;or i~ zIkona čís. 443/1919 jest 
obecní úředníky ve smyslu obecnyc , znz~ružebním postavení k obci na 
pokládati ty, kdož ,iso~, ust";\lovem ~~mu obce, bv tu jako své povoláJ)í 
místa systemisovana v,:"redn~m hrga:e' správě obecních věcí, Nehle,dlc 
vykonávaly práce ,vys~~o ,tn: o ustanovení úředníka pro obor Sluz§b~ 
k předpisu & 6 zmmene o z!, o. u 'telstvu v obcích označených v 
konceptní při každ~m ?becmm za~t P!, nejde záleží' výhradně na v~li 
téhož zákona, o, nehoz v hso~~ene ;:c~řijatod do služeb obce ustanOVIl! 
obecního zastuplt~lstv~~ c c,e 1 ,~s~ omeru 'iném, zejména v soukromo
v postavení takoveho ure~mka, ~ P obc~odních pomocnících ze dne 
právním poměru ,:,prave!,lem, za ?~m aO 

to . amatuje tento zákoJ) v 3 3. 
16 ledna 1910 C1S. 20 r. zak., Ja, n , ~dvolací soud nespravne po
Be'zpodstatnou jest dovolatelova výtka, zed 29 listopadu 1928 vznikla. 

, d h t ením dekretu ze ne· , 'll soudil otazku, z a vy o ov _ br"' 'e odvolací soud vychazel z nazor , 
smlouva čili nic~ Dovo\a!el pre, !Zl,} I nou obcí byl založen již dekre, 
že smluvní pomer mezI zalobcem a za ova. 
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tem ze dne 18. května 1925, který byl žalobci dodán, nikoli pozdějším 
dekretem ze dne 29. listopadu 1928, jímž byly nově upraveny jen žalob, covy požitky. 

čís. 11295. 

Odkaz nemanželského otce nemanželskému dítětí jest vyplatiti bez 
újmy nároku dítěte na výživné proti dědicům, leč že ~y opačná vule 
zůstavitelova byla nepochybná. 

Výplatou odkazu však nabylo nemanželské dítě vlastního jměni, 
jehož výnos přichází (obdobou § 150 obč. zák.) v úvahu při určeUj výše 
nároku nemanželského dítěte proti otcovým dědicům. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1931, Rv II 808/30.) 

Zůstavitel Ladislav S. odkázal dovětkem ze dne 15. dubna 1929 
svým dvěma nemanželským dětem Ladislavu a Libuši K-ovým 42.000 Kč. 
Žalobou, o niž tu jde, domáhal se nezl. Ladislav K. na dědicích po 
Ladislavu S-ovi placení výživného měsíčních 250 Kč. Pro c e s n 
s o Udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl; zjistiv, že čistá pozůstalost 
dislava S-a činí 53.720 Kč, uvedl v d ů vod ech: V dovětku zesnulého 
Ladislava S-a není sice výslovně uvedeno, že se chtěl odkazem postarati 
o výživu a výchovu svých nemanželských dětí Ladislava a Libuše K-ových 
avšak dovětek vykládati jest podle přesvědčení soudu tak, že zesnul~ 
Ladislav S. měl skutečně na mysli postarati se odkazem o své dvě děti. 
Jde ještě o to, zda jsou odkazy (výživné) přiměřené majetku nemanžel
ského otce, jak žádá § 166 obč. zák. Podle názoru soudu je výživné více 
než přiměřené majetkovým poměrům nemanželského olce, takže kdyby 
došlo za jeho života k žalobě, sotva byl by nemanželský otec uzn'án sou
dem s ohledem na majetkové a výdělečné poměry povinným, platiti vyšší 
výživné, než jak sám dobrovolně učinil. Jelikož zesnulý sám učinil své 
vyživovací povinnosti zadost odkazem, nejsou dědici povinni na výživ
ném ničím přispívati (§ 171 obč, zák.). O d vol a c í s o u d napadený 
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvolatel napadá rozsudek prvé stolice 
předně proto, že zůstavitel Ladislav S. neměl v úmyslu učinili zadost 
svým povinnostem k výživě svých nemanželských nezletilých dětí podle 
§ !66.obč. zák., njb~ž že jde o ,dar. g da~u na případ smrti platí § 956 
obc. zak., podle nehoz v Souzenem pnpade dar jest považovati za odkaz 
jak jej označuje i zůstavitel v dovětku, a tento odkaz plniti se žalovanf 
dědicové nijak nezdráhají. Otázkou jest ovšem, zda učini! zůstavitel tentl) 
?dkaz v úmyslu, by tím zaplatil dětem výživné, zejména výživné pro nezl. 
zalobce. O tom však nelze pochybovati, přihlíží-li se k doslovu dovětku 
z ně~ož jasně rysvítá,. že nema~želskému otci šlo o to, by děti bylý za! 
opatřeny pro pnpad Jeho smrtI. Nelze proto v tomto výkladu odkazu 
shledati nesprávné ocenění důkazů. A však ani po stránce právní prvý 
soud nepochybil. Že šlo o případ § 667 obč. zák., odvolání ani netvrdí 
a nelze tohoto ustanovení zákona tu použíti ani s ohledem na § 171 
obč. zák., poněyadž ,odkazu nelze ptikládati jiný smysl, než bylo nahoře 
uveden,o. Tyrdl-h vsak odvolatel, ze odkazem nem splněna povinnost 
nemanzelskeho otce, pokUd se tÝče pozůstalých dědiců k výživě nezL 
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6 obč zák že by se k plnění této povi~nosti ~~~~~~ ž~l~oc:l~~I~a§Pi~~, který ,by ~byl. brzy. ~r~f~ťtáf' sje:á~~!;~t~~Pitále~ o~volatel sám ,přip~uští, ze clsta, ~~k~ děti připadá asi 45% či;;té p~_ 
"ní 97.462 Kc, ta~e na ~emanzen'elská matka udala jako ~~edkyne, ~ústalosti, část dosh velI~~ .. ~:~~u zdětí 350 Kč měsíčně a že JI posky.t1 
' zůstavitel jí plahl,na vyZIV, , žil jako se svou manželko? ~emz 
ze živobytí pro ni a deh, ,protoze ~ ~I 1 bce musí však býti povazovan za 
350 Kč měsíčně, 175 I>c. pro ?ef ~i~:leo a při 4% zúrokování s:ačí, ?d
úplně ,přim~řeny' pom~rumla~~~ía tohoto výživného ~si do l~. ro~u llt~te: 
kázany pemz s uroky u, p d' d bně bude mocI samo Z!Vltl. e a 

. do doby, kdy se dite 'pra~ epo o d'e rotože zákon neusta??-
\iál do té doby bude vyceryan, ~~~?zh~síuJ d01ě kdy se již samo muz~ ~uje, že nemanžels~ý ,o!ec sve,?u dJt~ěc~o v 'vodů 'vyplývá,!-e o~kázany 
živiti, poskYt:'-0uÍl,)este k~PI,tal.'kZ nny' ch po\,inností nemanzelskeho otce a itál úplne stacl k pinem za o 
k p d'd") , 
(jeho e ICU . b .... ch soudů a vrátil vec 

N j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky o OU mzsl
h 

dl 
prvém~ soudu, by dále ve sporu jednal a znovu roz o . , 

Diívody: 

, ... . , z doslovu dovětku zesnulého nemanžel: 
Jest přisvedclÍl dovolatelI,. íe S eplyne že odkazem dovolatelI 

ského otce dovolatelova L~dls ~va -a ~he § 166 obč zák. Již prvý soud 
chtěl splniti svou,vYŽiVO'::&'l pOylr~~~t ~~edeno; z toh~, že ziístavi~~li .šlo 
zjistil, že to nem v ,dove u, Vi~? děti pro případ své smrti zaopatnl, la~ 
o to, by dovětkem sve nen~tn:~ks ~suzuje nelze ještě souditi, že zůstavl~e 
soud odvolací z doslovu 0v.e , u 'II Živovacích povinností. Pohnut u 
učinil odkaz právě .na spinem ~vYd~větku: »v pádu, kdybyc~ sn~d n.áhle 
odkazu lze hle,~alI Jen ve ~Io,v~e«' z nich lze dovozovati Je~, ze zusta
zemřel bez ponzem ?o~l~ m učiniti opatření ve prospěch svych nema~
vitel chtěl pro tako~y prIFa,d r ' htěl splnili jen svou zákonnou vyz~
želských dě.ti, nikolI vsa ; ~e lm culi ros ěch další, jdoucí na~ m. 
vovací pov;nnost a mkolI, I Pfsk~:du ~e t1m, že učinil posle~m 1?o
Nelze odmllnouti an} mozn?s .,VJ rávě' nad zákonnou vyživovacl povm
řízení v jejich prospech, dhtel JltI .Ph pozůstalost již podle zákona. Slo
nost, jejíž splnění ~ spa t lo na d~v~diti o tom, zda jím má býti s1?lr;ěna 
vem, z doslovu .dovetk~.r;e z~ mc oněvadž to ani jinak není prokazano, 
vyživovací P?VI?nost, dlI ,n~c. P'd I které zákon stanovil pro odkazy; 
jest se přidrzeh vykla a51c ,~ravlk e., st usuzovati že odkaz ~ovolateh 
Z ustanovení § 667 ob,c., za,' pa é ~\ivovací po~innosti zůstavitelovy. 
nelze započísti na spinem zako:lll, Ydk 'že-li zůstavitel někomu stejnou 
Stanovíf toto zákonné u~tanOVe?l, ze o ,a za to že odkazem chtěl za
částku, jakou jest mu s3;m g!uze;ía~e~:di~e tuto částku dvakráte, jedno II 
praviti dluh; v tomt? p~lpa d~ za Z t~ho zřejmě vvplývá, že pro to, by o _ 
jako dluh a po druhe p 0.0 .az. husí to b'ti určeno způsobem vylu
kazem byl zaplac~n zu~ta;ltelr .. dlUk' třeba odk~; platiti vedle dluhu, to 
čujícím jakoukolI poc y nos, JI~~ dkazu rozdílné Na zákonnou vy
tím méně, jsou-li výše dhl~U a ;'Vse ~ 'i dědické' posloupnosti hledí živovací povinnost nemanzelskeho o ce PL 

"I; 
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záko!, jako na dluh; stanoví § 171 obč " . 
na de~lce otcovy »jako jiný dluh,( Z i zak., ~e povmnost ta 1J"'Oh.'_ 
novenlm § 667 obč. zák jest ted' , ~~ an?venl toho ve spoj 
nemanželskému dítěti jesi zapl rl ~ou .ll!, ze odkaz !1elrna:riže'lsk~hr 
by opačná vůle zůstavitelova b~~ ~ ez ~JmbY' nároku dítěte na 
napadeného rozsudku že odvol . epoc y na. Právně mylny' J'est I' 
hléd r k ' aCl soud nemohl .. . 

MU 1 ustanovení § 667 obč zák ' pn, svem rozhodnutí 
d?h'0laval. Zák?nné ustanovení netřeba ~trPo~evadz. s~ ho odvolatel 
ne o ustanovem na souzen' . , . anam uvadel!; použití 
odvo!atel jako nesprávný ~a~oJ lest. veCl a povin?ostí soudu. .~-, .. "'" 
na zav~zek k výživě. Pro rozh~d a ut~azor"sou~,u, z~ odkaz započísti 
d?volaClmu soudu skutkového odklad~ vysl vyzlvneho nedostává se 
deteT, jest P?dpůrnou, stíhá ~odi' . . VyzlV,ov~cí P?vinnost rodičů 
~e~uze opatriti z příjmů vlastní;;e len,. ktkdyz Sl dlte náklad na 
Jlnym způsobem' to 'est . o maJe, u, vlastním 
z majetku výslo~ně ~ved~~kud Jde I? man~elské děti, ve!n_'~~~f.e~}m 
o?dobně použíti i na děti n~mv ~ ~~ ~b~. zák. Ustanovení 
zak. pelz~ nemanželským děten~nz,~lske,. Je~to Po~le §§ 155 a I 
m~nze~skym (čís. 8475 sb jfIýnal! VIce prav proti otci než 
ma ,s,ve vl31stní jmění z vyp~~cs~n"h e Sporu bylo zjištěno, že aO"01",ltT.Y 
o VySl pozadovaného 'ž'v 'h e o mu ,odkazu. Proto k 
lo.hoto. jmění; soud mělk done n? ?ylo potr~bí, ~y byl zjištěnOzillodnutt:' 
pu~oblti podle § 182 odstavc~1 en!hskut~oveho prednesu po této str~,"o. 
smeru jest potřebné podle § 4~~v':., o c3 r. s~ a doplnění jednání v tomt 
rozhodnouti jak se stalo P d CIS. c. r. S. a § 513 c ř s I b o 
ného rozhodn'm bud .', ? otk!,outi jest, že při stanoven'í ',' ,}Io 

~?etř:~y dítěte; nikoliv
e it~~n~tdtx~z(~tai~~i o~~stupUjící ~a, mís;:;~~c~~~l: 

e povahy dluhy pozůstalosti bUde k : za~) a, Jezto odkazy jsou 
, mm Jako k takovým hleděti. 

čís. 11296. 

~íZeni ve Sporech o rozluku v , 

;t~ltce ~~eziti jen na roZIUkov:~~~~~lu ne~us! se před soudem prvé 
o. ce muze se za řízení v prvé stolici v~ .ene v zalobě, nýbrž ža: 

duvodu neuvedeného v žalobě. dovolab Ještě dalšího rozlukového 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1931, Rv II 814/30.) 

Žalobu manžela r r ' 
s o u d ' pOl manzelce o rozluku ' , 
'I b prve stolice zamítl d I ~anzelstvl procesní 
za o y. . ' o v o a c 1 s o u d uznal p dl 
. N e J v y .š š í s o u d nevyh 'I d " o e 
Jde, v ove ovolall1 a uvedl v ot' z .. a ce, o lllZ tu 

důvodech: 

.. , Neprávem vytýká do I t Ik '. . 
JIZ spatřuje v tom že yo a e a pr~l!spls~vost (§ 503 čís 3 ' 
ze dne 22. května '191grls~ ~3~lu~ovemu duvod..u § ,13 pís~. h)c'Z~k~J~ 

s . z. a n. nemelo byh pr'l'hl" lzeno, an se 
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žalobce důvodu toho nedovolával již v žalobě, nýbrž teprve za řízení 
v prvé stolici. Nehledíc k tomu, že tato výtka nezákladá dovolací důvod 
§ 503 čís. 3 c. ř. s., nýbrž může býti vzata v úvahu jen & hlediska 
nesprávného právního posouzení, jest mínění dovolatelky právně mylné. 
Není zákonného ustanovení, že se řízení ve sporech o rozluku před 
soudem prvé stolice musí omeziti jen na rozlukové důvody uvedené 
v žalobě a že se žalobce nesmí za řízení v prvé stolici dovolati ještě 
dalšího rozlukového důvodu v žalobě neuvedeného. Podle posledního 
odstavce § 13 zákona ze dne 22. května 1919 čís. 320: sb. z. a n. jes1 
ve sporech o rozluku postupovati podle předpisů platných o tom, jak 
vyšetřovati a posuzovati neplatnost manželství. Předpisy ty jsou ve 
dvorním dekretu ze dne 23. srpna 1819, čís. 1595 sb. z. s. a v nařízení 
jTlinisterstva spravedlnosti ze dne 9. prosince 1897 čís. 283 ř. zák. Podle 
nich jest postupovati ve sporech těch v podstatě podle všeobecných zá
sad řízení ve věcech sporných, civilního řádu soudního, ovšem jen po' 
tud, pokud to vyžaduje pojem a účel vyhledávání z úřadu (§ I a 13. 
citovaného dvorního dekretu a § 1 citovaného ministerského nařízení). 
Pojmu a účelu tomu neodporuie, přihlédne-Ii se v řízení před prvou 
stolicí i k rozlukovému důvodu neuvedenému v zákoně, nýbrž teprve 
v dalším řízení před prvou stolicí. Podle § 179 c. ř. s. mohou strany 
až do konce ústního jednání (v prvé stoliCi) přednésti nová ku předmětu 
jednání Se vztahující skutková tvrzení a průvoduí prostředky a podle 
§ 235 c ř. s. jest za uvedených tam podmínek dovolena i změna žaloby, 
pod niž spadá i rozšíření žaloby o rozluku i na další rozlukový důvod. 
Dovolatelka proti rozšíření tomu před soudem prvé stolice nic nenamí
tala, proto se podle druhého odstavce ~ 235 c. ř. s. musí míti za to, že 
k rozšíření svolila, a rozšíření to podle § 235 prvý odstavec c. ř. s. 
bylo přípustné. Tomu neodporuje ustanovení druhé věty ~4 citovaného 
dvorního dekretu ve spojení s jeho § 13, že soudce neuvedené příčiny 
rozvodu (i rozluky) nemá vplétati ve spor, ježto tento předpiS zakazuje 
jen, by soudce sám z úřadu, bez návrhu stran, řízení nerozšiřoval na 
důvody, jichž se strany vůbec nedovolávaly. 

čís. 11297. 

Tichý společník nenl oprávněn žádati na komplementáři při zrušeni 
1;polečnosti beze všeho vráceni vkladu, nýbrž může na něm žádati kromě 
podílu na zisku jen to, co při skončení tiché společnosti zbude a co není 
"yčerpáno jeho povinným podílem na ztrátě. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1931, Rv II 870/30. 

Žalobce byl tichým společníkem v závodě žalované. Žalobou, o niž 
tu jde, domáhal se žalobce na žalované, by bylo uznáno právem, že se 
úmluva o tichém společnictví mezi žalobcem a žalovanou zrušuje a že 
žalovaná jest povinna vyplatiti žalobci vklad. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e uznal (rozsudkem pro zmeškání) podle žaloby. O d vol a c í 
s o u d vyhověl odvolání žalované potud, že zamítl pro tentokráte žalobní 
žádost, pokud se domáhala vyplacení vkladu. D ů vod y: Žalobce žádá 

I' 

1'1 
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jako tichý společník na žalovan' ., odpočít~vaje bez udání důvodu e. haJ1te!se obchodu vklad 15000 

~t~Zě ~~~?ín~ť:mdnze·510· ~ednTa r~18 ~ ~~:k~!~á6\eK~';}IUdíž 13.936 
v h 10 Ichy sp I ' 'k ' V] na zisku ~t~t ~ nakkomplementáři vklad nebo!,°t ecnt I není oprávněn žádati a 

vlm omplementář CI 2' en o se stal neod I tl' 
k tomu, by sloužil úče1~m c b ;:2

d 
prvý odstavec obch zák:: e ~ym vlas/_ 

obchodu Tich' I ' , o c o u, takže jeho osud .' :. a Jest určen 
na zisk~ (čl. 3'5~p~bec~lk ,~ůž~ žádati na kom Ple~:~V:,avkslý ~a osudu 

~ 90~, ~~~í 9~~~~r~!fibj:\~ )0~1~n~~ c~:~\e~O~~en~Jiile{~~~ ~~~~~. 
po odpočítání I 064 Kč a a vsa,k Jen vrácení svého vkl d :ůbetvc pokusil d~líčiti čísef~ě 6s~é ~roki' ?de dne I. ledna a I g3~ 5.000, .••.• 
cens I podle svého ' onecne pohledává ,v. ,,~mz se 
by y}plývalo, že m~o;~í~~~~t ~~alti I?odklady pro t~o PJČt~~~~~m s~ole: 
tudlz podle zákona ' h.P edavka v zažalované V' t ,z mchž 
13.936 Kč s. " I n~vr zalobní, pokud 'd cas ce. Nedá 
druhá část žfIr~ 'l z prednesených skutečnosti e o zaPlaccEe;~n.~í "f;)~~~~· •• 
od' d . o m prosby v před ' h vyvozovatI)\ .. ' 

u;:? f!ěna a, ~ěla býti rozsudke;esenyc ~k~t~čnostech 'podle' 
e J vy Š S I S o u d nevyhověl ero

l bzmeskam zamítnuta za o covu dovolání . 

Důvodv: 

Odvolací soud I ' c. ř s ' t. k' u:zna zalobcem tvrzen' k t' .. . 
ob,ch. ~l~s tOž~fota}1 za pr~v,~iv~, za dŮI:ž~/d~~OJh, Jež podle ,F.; 396 
mmiI domáhati ná~ v lnc'k castl vyhověl. Ale i kd ~o rozumu cl. 262 
že a jaká škoda r~ y ~ ~dy, byl by musil 'tvrdO Y Y s~ byl zalobce 
neuvádí nýbrž !Pf Je~nan!m žalované vznikla ~~I a pre~ně vytyčiti š~tává bez bližší?: ~~~e ~oz.a~ui~ jen vrácení ~kla~cu takre~o ~alobc; 
cast výroku nemů' UV?, nem rastku 1.064 Kč P k ~ ,nehoz odpo
ného rozsudku k ~.e ~e Jim žalobce cítiti Postiž~ný~ ~.lde o druhou ~amít:lUtí žaloby /r~o s~,df.vOI~Cí ~oud.připojuje, v~dly ~O? pap~de-
yla zaloba v té příčině cas I.'t oneyadz však odvolatelk y uplnemu 

Cl mu soudu • b zaml nuta len pro te t k ' a navrhla by 

c. ř. s.), pr~ f:1~b!e ~:p:~~IYbn~~ř~~~i~~1~1~o~~v~I~~:~0 ~eá~l~~ (~~~~~ 
čís. 11298. 

.. Pro povolení opětnéh ' Slch svršků •. h o vykonu exekuce n . 
zastaveno (§ ~~O ~~en:že;]í~ nezáleží na tor: ~~v~o~ti zabavením dal-
konem exekuce CIS. ~x. r.) právem, nýbrŽ na t . y o prodejové řízení 
bez potřeby na movItosti byla by tato e k om, zda opětným vý-. xe t1ce vykon" •. 

Dokud uspoko' , ana zreJmě 
k Jeru vym 'h .. clh e~:~~::r e~s~čními úkon~, ~~ní c:n~~~:!~n~eni zabezpečeno již vy-
kučnlho p~ostře~ky nebo nové exekuční ÚkO~yby nenayrhl~uď nové . v mezlch tehož exe-
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uspokojení vymáhajícíhO věřitele není zabezpečeno, bylo-Ii prode
jové řízení zastaveno podle § 200 čís. 3 ex. ř. proto, že se nedostavili 
l«Ipci podávajíc! přijatelné nejvyšší podáni, není-Ii zřejmo, že vymáhaná 
pohledávka bude v prodejovém řízeni, zahájeném po uplynutí šestimě
síční lhuty § 200čis. 3 ex. ř., uspokojena z výtěžku dosavad zabave-

ných věci. 
(Rozh. ze dne 21. prosince 1931, R II 330/31.) 

s o udp r v é s t o I i ce zamítl návrh na povolení opětného výkonu 
exekuce na movitosti. D ů vod y: K návrhu vymáhající strany byla 
povolena mobilární exekuce, prodej v této věci nebyl však dne 27. čeJ"1-
vence 1931 proveden, poněvadž se žádný koupěchtivý nedostavil. Vymá
hající strana, byvši o tom vyrozuměna usnesením ze dne 29. července 
1931, jmenovala jako kupce z ruky Michala Z-a, avšak ani prodej 
z ruky nemohl býti proveden dne 27, srpna 1931, ježto se kupec vy
máhající stranou jmenovaný nedostavil. Následkem toho bylo usnesením 
ze dne 29. srpna 1931 prodejové řízení podle § 200/3 ex, ř. zrušeno, 
il čemž byla vymáhající strana uvědoměna. Vymáhající strana podala 
návrh na opětný výkon mobilární exekuce s odůvodněním, že předchozí 
exekuce byla bezvýsledná, což se ovšem nezakládá na pravdě, jak shora 
uvedeno. Ježto předchozí exekuce jen zaviněním vymáhající strany neměla výsledek, bylo návrh zamílnouti, tím spíše, ano zástavní právo 

. vymáhající strany dosud nezaniklo a vymáhající strana po uplynutí lhůty může pokračovati v exekuci. Rek u r sní s o u d povolil opětný 
výkon exekuce na movitosti. D ů vod y: Exekuční soud zamítl žádost 
z důvodu, že dřívější exekuce nezústala bezvýsledná. Tomu tak není, ježto 
nebylo lze zabavený předmět ani při veřejné dražbě ani z volné ruky 
prodati. Zastavení prodejového řízení se stalo neprávem a nebyl vy
máhající věřitel o něm uvědoměn. Nemůže proto býti vymáhajícímu vě
řiteli bráněno dosíci uspokojení z jiných movitých věcí povinného. 

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

D Ů vod y: 

Stěžovatel pokládá za nesprávné povolení opětuého výkonu mobi
lární exekuce (zabavením, uschováním a prodejem) proto, že prvý soud 
právem zastavil prodejové řízení ku zpeněžení dříve zabaveného šicího 
stroje, a dovolává se při tom rozhodnutí nejvyššího soudu uveřejněného 
ve. sb. n. s. 9828, Rekursní soud prý dovozuje mylně, že se zastavení 
prodejového řízení stalo neprávem a že o něm nebyl vymáhajícívěřilel uvědoměn. Ale pro povolení opětného výkonu mobi1ární exekuce, zaba
vení dalších movitostí a jich zpeněžení, nezáleží na tom, zda bylo dřívější prodejové řízení zastaveno právem, nýbrž na tom, zda opětným 
výkonem mobilární exekuce by tato byla vykonána zřejmě bez pqtřeby. 
podle § 14 ex. ř. jest zásadně dovoleno použíti současně několika exe-

IE 
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čís. 11299. 

Nénlocenské pojišté' v.. • v •. 

1925, čís. 221 sb. Z. a ~~)~ereJnYCh zamestnai1ců (zákon ze dne 15. října 
o Organisační zákonná norma 24 . v, • . • 

zpusob a dObu vzájemného súčto~án~ ~!~ C!SI"k2 , zak., pokud upraVuje 
L ',,,~=,' . ze 1 e arniky 
~""'ník může požadovati .. I" .'. . . • 

na?cu ~p~cení léčiv, vydan 'ch ~~en ~cebtlém fOndu veřejných zamést" 
I«:.tí, v nemz byly lékyodebĚan um. fondu, teprve po uplynuti čtvrt . 
pre? uplynutím této lhůty jest~ř!~~o z~loNba o zaplacen! léčiv pOdanA 
vem § 406 c. ř. s. aSttá. elze tu použiti ani ustano-

(Rozh. ze dne 22. prosince 1931, Rv I 1060/30.) 

,~a!ující lékárník vydal na ouk '. '. .' 
vered]nych zaJ?ěstnanců« členúm fond~~ .:alovan~~o »Ljčebného fondu 
~e ne 8. kvetna 1929. Žalov . f' e y,.na nez dal zalovanému úv. í 
fá~hbčl/t:íf'. zh' e účty. lékáren ajlst ~t~d~~~~~\ ~~p~ti~i účet. a vrátil. h~ 
I ' r e lllc . Proh žalobě o z I " , ece nemu fondu ve 1M. 
a 2 .. sery~a I 9~9, uvedl žalovaný ~e~~:lI f udu, ~adané na soudě dne 

vySl uctu, nybrž jen jeho splatn' y ond, ze nepopírá správnost 
ze dne 15. října 1925 čís 221 o~, neboť podle ustanovení § 24 zák 
8. srpna 1922 čís. 2 II sb. z: a n. je~t zpř~d~1 ~lt.2?, vlá~ .. nař. ze dn~ 

a a 1 udy lekaren; a lékařů 
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jen vve čtvrtIetní~h lhůtách,. za měsíce duh,en, květen a červen teprv~ v mě
síci cervenCl. Pro c e s ni s o udp rve s t o I 1 C e uznal podle zaloby. 
D ů vod y: Soúdu hyló rozhodovati jen o sporné otázce, zda žalovaný 
jest vázán ustanovením § 24 zákona čís. 221/25 a § 20 vl.' nař. čís. 
211/ 1922 a zda účet předložený žalobcem nebyl předložen předčasně. 
pro posouzení této otázky poskytuje, ano není úmluvy stran, vodítko jen 
zákon ze dne 15. října 1925 čís. 221 sb.z. a n. Zákon ten, upravující 
jióměry nemocenského pojištění veřejnýchzaměsthanců, nedotýká se 
však nikterak civilního nároku dodavatele, lékárníka, by dostal ihned 
zaplaceno za zboží, které dodál, pokúd se týče, žádá·li to do třiceti dnÍ!. 
Podle § 1062 obč. zák. jest (pokud mezi stranami není nic jiného smlu
veno) kupující strana povinna trhovou cenu zaplatiti ihned po předání 
koupené věci. V žádném zákoně, ani v zákoně čís, 211/25 není lékáťní
kůmuloženo,že musí vydávati léčebnému fondu léky na úvěr. § 24 cito
vaného zákona práví sice, že okresní sbor léčebného. fondu veřejných 
zaměstnanců má"účtovati Ctv"rlletně pozadu s lékaři a lékárníky .... «, 
ustanovení to jest všák jen předpisem upravujícím vniterní úpravu 
účtování léčebného fondu, jakž patrno z odstaVce I citovaného §, který 
mluví o "oboru p~sobnosti okresních sborů", jakož i z nadpisu odstavce 
III. citovaného zákona, mluvícího o "organisaci pojištění<<. Jest proto 
zřejmo, že zákon ten nikterak nechtěl a také se nedotkl soukromých práv 
lékárníkÍ! jako osob třetích na okamžité zaplacení dodaného zboží, které 
žalobce žádal, kteréhož práva se nevzdal a které nyní žalobou uplatňuje. 
Jest věcí léčebného fondu, s jednotlivými lékárníky rovněž cestou smluvní 
věc tak upraviti, by mohl předpisu§ 24 uvedeného zákona vyhověti 
názor léčebného fondu, ze tímto gem byla lékárníkuriluložena povinnost; 
fondu poskytovati až do tří měsíců úvěr, nemá ani v tomto §, ani jinde 
v zákoně podkladu. To vyplývá i z§ 20 vládľiího nařízení ze dne 
8. srpna I C122 čís. 211 'sb.z. an., a pokud by se z něho dala vyvozovati 
povinnost žalované strany, by poskytla žalobci tříměsíční odklad placení, 
bylo hy ustanovení to neplatné, neboť k ůOdob'nériiu omezení :soukromého 
]lráva bylo by 'Potřebí zákona pokud se týče zvláštního zmocněni, které 
však nebylo zákonem Zvláště 'dáno. o d volá c i S 6 ud zamítl pro 
tentokráte žaldbú .. D ů vod y: Odvolatel práVem poukazuje k ustanovení 
nařiZení ie dné17. března 1927, 'čís. ·27 sb. z. a n., podle něhož patří 
žalující strana meú strany požívající úlev při odběru léků. Vztahuje se 
proto na ni iústah6vení§ 20 nařízení 'Čís. 211;'1922,0 č\:vrtletním 
předkládáníúčťů za odébratlé tékya pos1<ytnutítřicetidenní platební 
IhUty od předložení účtu. O platnosti tohoto nafízenípro lékárníky 'ne
lze pochybovati, ano bylo vydáno na základě zmocnětlí zákona ze dne 
18. prosince 1906 čís. 5 ř. zák. na ťok 1907, by stranám úlev požívají
cím byly poskytnuty úIevypřiodebírání léku z lékáren. Závaznost la
kových nařízení vydaných z veřejnoprávních důvodů jest uznána pro 
óbor soukJ;omého práva ustanovením § 1059 obč. zák. To platí i o usta
novení § 24 zák. čís. 221/1925 ohledně čtvrtletního účtování pozadu 
s lékárníky a předkládání účtů léKár~nských okresnírili sbory ke schv"álehí 
ak "výplatě představ"ensfVu léčebného fondu, z něhož logicky vyplývá, 
že nemůže nastati. splatnost účtu dříve, než uplynula dobastánovená 
pro je'hb předložení. Všechnyshdrauvedené právní předpisy jest Vy-
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kládati jako vzájemně se doplňující celek. Z tohoto výkladu ,,,,,,l{,,,~ 
žalující strana nebyla oprávněna předložiti účet před nplynutím 1'1",+1,,, 
v němž byly léky od ní odebrány, a opatřiti tento účet doložkou, 
čítán úrok z prodlení, nebude-li Účet zaplacen do třiceti dnů, 
rozuměti jako požadavku náhrady úroků při nezaplacení účtu do 
dnů od vystavení účtu, t. j. od 8. května 1929, což však odporuje 
novení § 20 odst. (4) nař. čís. 211/1922 O nároku na úroky z Pf(ldle'ní. 
Neposoudil tudíž prvý soud věc správně po stránce 'n;::,"~~~';:l~:'Ý 
shora uvedené právní předpisy za platné pokud se týče za 7 

žalující stranu. Ana žalující strana předložila žalované 
dne 8. května 1929 předčasně, před I. červnem 1929, opatřený UUJLOZJ'<OIl 
o úrocích z prodlení neodpovídající ustanovení § 20 nař. čís. 2 I 
byla žalovaná strana oprávněna tento účet žalující straně 
vadž tento účet předložila žalující strana teprve ve sporu jako 
prostředek, což nelze považovati za předložení účtu straně, a D011ěv"tH 
předložení účtu lékárníky straně úlev požívající jest nařízeno 
nař. čís. 211/1922, i § 24 zák. čís. 221/1925, jest patrno, že žalujíc,C 
strana nesplnila podmínku splatnosti účtu. 

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

Důvody: 

Nesprávné právní pOSouzení věci spatřuje dovolání v názoru odvo
lacího soudu, ze žalobce mŮže požadovati na léčebnéll1 fondu veřejných 
zaměstnanctl zaplacení léčiv vydaných členům fondu, teprve po uply
nutí čtvrtletí, v němž byly léky odebrány, a že není oprávněn požadovati 
jich zaplacení kdykoli. Vývodům, jimiž se dovolání snaží vyvrátiti názor 
odvolacího soudil, nelze všakpřisvědčiti z těchto úvah: Zákonem zedl]e 
15. října 1925, čís. 221 sb. z. a n., bylo Upraveno_ nemocenské pojištění 
veřejných zaměstnanctl a z tohoto zákona odVozuje i žalobce nárok na 
zaplacení léčiv, dodaných člentlm léčebného fondu a vyúčtovaných lé, 
čebnímufondu účtem ze dne 8. května 1929. Napadeným rozsudkem 
byla žaloba zamítnuta pro tentokráte a jest dovolacímu soudu řešiti 
právní otázku, zda žaloba, podaná dne 12. června 1929 u příslušného 
soudu byla předčasná, ano nimí sporné, že žalovaný léčebný fond veřej
ných zaměstnanců jest právnickou osobou a má procesní způsobilost (§ 13 
(2) zákona čís. 221/1925 sb. z. a n,). Ježto jde o právní poměr, tkvící 
svou podstatou v zákoně čís. 221/1925, an jinaký základ právního po
měru stran nebyl ve sporu ani tvrzen, jest spornou otázku řešiti přede
vším z předpisu tohoto zákona. V té příčině jest rozhodným předpis 
§ 24 odst. (l) čís. 2 Zmíněného zákona, který stanoví, že okresní sbory 
léčebného fondu veřejných zaměstnanců jako jeho správní orgány, mají 
účtovati čtvrtletně pozadu s lékaři, s nemocnicemi i s lékárníky a před
kládati účty ke schválení a k výp I a I ěpředslavenstvu ústředního sboru. 
Tento zákonný předpis váže nejen okresní sbor léčebného fondu, nýbrž 
i všerhny ostatní účastníky, na něž dopadá; a nesejde na tom, že jest v zá
koně umístěn mezi předpisy o ptlsobnosti okresních sbortl léčebného 
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, ěmž b la vybudována organisacelé-
fondu, neboť jest ustanovel!lm~~~ fsu mYoddílu ,,0 r g ~ n i s ~ cep 0-

čelmé~o ~ondu, lak f~tr~061 :ákon~. Tato org~nisační zakonna .norlI';~ 
. i š ten 1« ~ §~" .. ted i lékármky, pokud uprav~Le z~u, 
I vými právmml ucm~y po:!;hule, rlyla-li však zákonem doba uctovan~ 
s a dobu vzájemneho suc ova~l. áhá se sporem zaplacem s~~anovena čtvrtletně p~a~u ~ z~l.obcJe ~~~ 9 května 1929, čímž zře~alobní pohledávky s 5;0 ~ro,Y liz, o nd 'est' 'iž od 9. května 1929 ~elně naznačuje, že ž!llovany :~f~r~e;:: odJolacíl soud žalobu jako před
s placením v prodle~1 - ~a~1 žalob neuplynula ještě ani lhůta, stano
časnou, ježto .v ,dobe po~atm (1) č1s 2 zák. čís. 221/1925, s~. z. ~.n., 
vená k súčtovam § 24 O s. , .. odsunuto lnění žalovaneho leceb
čtvrtletně pozadu, kte~ou,,~)ylo ~a.shve rodlení f tím i žalobcův nárok 
ného fondu za do~ana leClVa! I 1e d~v~dil že žalovaný léčebntfond ?yl 
úrokOVý a odvolacl soud sprayne. 'd!' žený účet. NepředloZll-h vsak 
oprávněn vrátili žalobCI predc:,s~~ ~I:tí o účet znova, oddálil tílI'; ,Jeho 
později žalobc~ an! P51 up ynu \ c : ústředního sboru, by mohl byl! vy
úpravu a schvalem predst~~en~.~e jeho zaplacení požadoval!, pokud 
placen (§ 24 zák.) a ne;nuze r~~e čís 221/1925 sb. z. a n. a proto 
sám nevyhoví ustanovem § 24 ~a§ ';ťoa6 c f s Posuzuje-li se věc s tohoto 
nebylo lze použíti am ustano~en~ ro ro;h~d~utí o otázce jJředčasnos.t! 
právního hlediska, nebylo. trtb kP. v dovolání ro-zbíranýml, zda tol!z 
žaloby zabývati. se dalslml o a;-, a~1 'úlev ři odběru léčiv po rozun:~ 
žalovaný fond Jest stranou pozl~ď~cl"s 5 t zák z roku 1907 a pozdeJ
§ 7 zákona ze dne 18. prosmce, ',Cl fed ls r~vádějících a výkladem 
ších vládních nařízení, tento za~o~n~ákonaP čísP 5/ I 906 ř. zák., pro něž 
významu »sle~~« (!'Iachla~s) ~.. byly učiněny skutkové přednesy. ostatně ani v nzem v prve sto ICI ne 

čís, 11300. 

ť1 d' ku z majetku a z přírtlstku na ma
Pro nárok, toho, kdo zapla I av t 920 čís. 309 sb. z. a n., 7.a, před-

jetku podle, záko~a ze ~~ř~~l~~:: dom~cnosti na poměrnou nahradu 
~~;~:c:~r~~~~~I'je~~OpOřad práva připustný. 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1931, R II 358/31.) 

. , t domácností dávku z majetku Žalující banka zaplatila zapr~dnos u dne 8 dubna 1920, čís. 309 
a z přírůstku na majetku (jJ011í, zakon~žz~u jde ~a příslušníkudomát
sb. z. a n.) a domáhala se ~a o ?'d, ~ky Námit~e nepřípustnosti pořad~ 
nosti poměrné náhra~y zap tcene 

. ~ viÚ a žalobu odmítl. Rek u r snl 
práva s o udp ~ ves t o ~~ e ~~o~ti ořadu práva. D ů vod y: ~,a
s o u d zamítl namltku nepnpus , § 1358 obč zák. a § 7 zak. CIS. 
loba opírá se zřejmě o ust,:nov,em . ten kdo zaplatil cizí dl1!h> 
309/1920. Podle §)35~ ob,c,' f,ak. j~:~Ku~ prá~a věřitele a jest opr~v
za který ručí osobne an~ o cas ,I ma z~ laceného dluhu. V souzenem 
něn požadovati od dluzn!k~ ~a~r~~~nouP částečně dávka z majetku a případě byla zaplacena za UJICI 100 

Civilni rozhodnu!! XIII. 'i ,. 
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z yřírůstku na ~ajetku za Dr. K-a. Podle § 7 zák. čís 309/ 
prednosta domacnostr, v souzeném případě Dr K . "I ~20 
mácl!0sti, ieh.?~ jmění se při uložení dávky přip~četi~ ~d 'pr~sl,usníka 
do~acnostr, zadati náhradu částky z celé dávky ~ j~em l?n~dnlost.~· 
P?~te~ý mdajeJtedk přil?~dající a o případném spor~o~:;h~d~: 
ra ny sou. e tudlz o to, zda oprávnění toto ř 'I 
na str,anu, žalují~í. Je;;t tudíž příslušným řádn! ~~~d v 

sporne olazky a jest nazor prveho soudu ' 'd ;~z~~ia;~;řt~~~i:~~~1; Práva I' N ' , ze j e o , ~y ny. epravem opírá prvý soud své 

:5:ř~r~~lk~ sh~g~~tyn)bo~i~~~v Šlodo)kinou veř~jnoprávní dávk~ 
'k R --' o av u z majetku ve smyslu 

~a ona.. ovn,~z ~yl~ý jest názor prvého soudu že 
zalo~y j~st p\lslusne rozdělení jmění berní ;prá Př,edloolbdad, em 
roz~et~enbl k vypočtu poměrné částkv ve smyslu §v07u'cI'tne ,okt IaKOVi,ho' 
uenl fe a. ... . za ona 

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

Důvody: 

Ze žaloby jest patrno, že žalující banka o " 'I ' 
c skutkový předn,es, že částku 4.857 Kč zaplatif~r~a ri~~~~~ eU'''kJ'CU'iVKu 
p o v I n n o s t I Z a lov a n é a že z tohot . 'h ' z ~ o 
,~aná povinn:, jí nahraditi náklad na ni uč~n~~rnJe~t d:Odu jest .'-
zaloby po~er soukromoprávní, o němž přísluŠí y 
soudum poradem práva (i; I' ) N 'd . 
vání o. žal b' 'k i:.. j. n.. ~sej e na tom, při 

o mm naro u uude snad zpusobem p' ed '''' o, 

ot~zky v~řejnop;ávní, k vysvětlení důvodnosti Ž~lo;::;~hJ!ClIl! r:siti 
meru k zalovane a zavazku žalované k" o naro u v po
~, majetku a z přírůstku na majetku ve smp~~ern~mu zaplacení ~ávky 
CIS. 309/1920, jimiž Se žalobní nárok od' y d' ~ (~! ~ § ,54 zakona 
soudům podle potřeby použíti i ustanov~~~ §fgo pn, cemR bhde lze 
~e sb. n. s. 4530, na které se dovolací' r~kurs d c. ;.;;. ,?: odnutí 
jmou otázku na iiném skutkovém podkl d' . dO volaya, resl docela 
tu jde. - a u a ne opada na věc, o niž 
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na něhož se nevztahovaly předpisy ~ákona čís. 91/1918. Lhostejno, že 
konal něl<teré práce jiného druhu. 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1931, Rv II 606/30.) 

Žalobce byl jateckým dozorcem na veřejných obecních jatkách města 
frýdku. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na obci Frýdku za
placení odměny za práci přes čas. Žaloba byla zamítnuta s o u d y 
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto :. 

dúvodú: 

žalobce se domáhá na žalované obci zaplacení zvláštní odměny za 
přesčasové práce a opírá svůj nárok jednak o zákon o osmihodinové 
pracovní době ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb .. z. a n., jednak 
o ustanovení § II odstavec VIII zákona o obecních zřízencích ze dne 
17. prosince 1919 čís. 16 sb. z. a n. z roku 1920. Při posuzování ža
lobního nároku s hlediska zákona čís. 91/1918 jest í-ešiti otázku, zda 
se tento zákon vztahuje na žalobce, který byl jateckým dozorcem na 
veřejných obecních jatkách města Frýdku. Tato otázka je mezi stranami 
sporná a nižší soudy ji řešily různě. Prvý soud vyslovil názor, že ža
lobce byl k žalované obci ve služebním poměru veřejnoprávním a že 
se naň proto nevztahují předpisy zákona o osmihodinové pracovní době. 
.odvolací soud však s tímto názorem nesouhlasil a dovozoval, že by 
nebylo lze žalobci odepříti odměnu za práci přes čas z důvodu, že není 
v soukromoprávním poměru pracovním, i kdyby se mělo za to, že jatky 
žalované obce jest přičítati k podnikům uvedeným v druhém odstavci 
§ 1 zákona čís. 91/1918; žalobu zamítl jen proto, že žalobcova odměna 
za přesčasové práce byla prý paušalována a obsažena v jeho služném 
" naturálním bytem. Dovolací soud uvážil o oné právní otázce takto: 
.podle prvého odstavce § I platí zákon čís. 91/1918 především pro 
»podniky živnostenskému řádu podrobené nebo po živnostensku provo
zované«. V § 27 čís. 39 živn. řádu jsou sice uvedeny i jatky pod nad
pisem »živnosti, u kterých jest potřebí schválení provozovacího závodu«, 
ale z toho nelze ještě vyvozovati, že jsou živnostenskému řádu vůbec 
podrobeny také veřejné jatky obecní, o nichž se zmiňuje ustanovení § 35 
živn. řádu. Jest totiž rozeznávati soukromé jatky, které jsou soukro
mými koncesovanými živnostenskými podniky a jsou ovšem podrobeny 
,živnostenskému řádu, a veřejné jatky, zřízené a provozované obcemi 
z důvodů zdravotně-policejních. Jatky tohoto druhu jest pokládati za 
veřejně zdravotně-policejní zařízení, za veřejný podnik náležející obci 
jako právní osobě veřejnoprávní a určený k plnění správních úkolů 
uložených obci podle zákona. Obstarávání takovýchto úkolú zdravotn' 
policie bylo obcím uloženo v článku V. bod 4 a 5 říšského zákona obec
ního ze dne 5. března 1862, čís. 18 ř. zák., v § 3 a) říšského zákona 
zdravotního ze dne 30. dubna 1870 čís. 68 ř. zák. a v § 13 zákona 
o nakažlivých nemocech zvířecích ze dne 6. srpna 1909 čís. 177 ř. zák. 
Ohledně žalované obce Frýdku jest poukázati i na ustanovení § 35. 
slezského zemského zákona ze dne 8. prosince 1869 Č. 4 z. z. na rok 

100* 
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1870 jímž byl vydán obecní a volební řád pro město Frýdek. V 
tohot~ zákona bylo uvedeno, že do samostatné působnosti obce 
podle čís. 4. policie potravinová a podle čís. 5. policie zdravotní. 
zení veí'ejných jatek obecních bylo státní správou obcím co 
doporučováno z důvodu veřejné policie zdravotní, nn,lr'",;,nn'li 
nářské. (Viz o tom Mayrhoffer, Handbuch liir den politischen \To_ •• _. 

tungsdienst, 1900, VI. svazek, str. 617, zejména výnos zemské 
pro Slezsko ze dne 28. srpna 1894 čís. 15.160). Plní-li tedy obec 
veřejný úkol uložený jí zákonem, není to u ní živností, nýbrž jde 
konávání veřejné správy a vrchnostenské moci. Z toho usuzuje rlnvnll"~: 
soud, že veřejné jatky obecní nelze pokládati ani za podnik Dc,drnh.'n" 
živnostenskému řádu ani za podnik po živnostensku provozovaný 
smyslu prvého odstavce § I zákona čís. 91/1918. 

Druhý odstavec § I zákona čís. 91/1918 rozšiřuje ovšem 
předpisu prvého odstavce také na "podniky, závody a "0+0,,,, 
vané státem, veřejnými nebo soukromými svazky, fondy, OnAn", 

lečnostmi, ať jsou rázu výdělečného, všeužitečného nebo dobrc)čirmého,<.i 
Avšak toto ustanovení již podle svého doslovu zřejmě nezasahuje 
úbor činnosti, kterou vyvíjí stát, země neb obec ve výkonu své 
vrchnostenské, a ani ostatní obsah zákona čís. 91/1918 neinas:vě,li'ui"· 
tomu, že jeho předpisům omezujícím pracovní dobu měla 
činnost i takových zaměstnanců, kteří jsou účastni při 
vrchnostenské pravomoci státu, země neb obce. Se povahou. 
služby orgánů, používaných pro výkon této vrchnostenské moci, nebylo 
by lze srovnati na příklad předpisy § 3. o rozdělení pracovní doby 
a stanovení pracovních přestávek podle dohody mezi zaměstnavateli a 
zaměstnanci, § 7 odst. (31 o prodloužení pracovní doby kolektivní 
smlouvou mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a § 12 odst. (4) o rozdě
lení pracovní doby osob, najatých ke služebním úkonům nepravidelně 
konaným a nepatrně namáhavým, podle volné úmluvy stran. Z těchto 
úvah vyvozuje dovolací soud právní názor, že se předpisy zákona 
o osmihodinové době pracovní čís. 91/1918 nevztahují na takové obecní 
zaměstnance, jichž obec používá jako svých výkonných orgánů v tako
vých oborech obecní správy, v nichž se projevuje její vrchnostenská moc 
na území obce. (Viz též nález nejvyššího správního soudu ze dne 20 .. 
dubna 1931, č.19.290/30, sbírka Bohuslavova Č. 9203.) 

Řešiti jest ještě otázku, zda spadají služby, jež konal žalobce jako 
dozorce veřejných jatek žalované obce, do rámce výkonu vrchnostenské 
právomoci v naznačeném smyslu. Jak bylo již vyloženo, plní obec zří
zením a provozem veřejných obecních jatek svůj veřejný úkol, který jí 
byl zák.onem uložen. K tomu jest dodati, že zákonem ze dne 15. dubna 
1920 čís. 332 sb. z. a n. bylo stanoveno, že o výkon zdravotní policie, 
obstarávané dosud obcemi, pečuje stát, že však předpisy tohoto zákona, 
pokud se týkají pomocného personálu zdravotního, nevešly dosud v účin
nost, jak plyne z článku I. zákona ze dne 13. července 1922 čís. 236 
sb. z. a n. Spadá tedy vydržováni pomocného zdravotního personálu na 
dále jako dosud do působnosti obcí, ač zákon čís. 332/1920 prohlásil 
zdravotní službu, kterou tento pomocný personál vykonává, za obor 
státní péče. Podle § 3 a) dříve platného zákona o organisaci veřejné 
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1870 čís 68 ř zák. přísJušelo obcím 
zdravotní služby ze,dn~3~ dUtbn~imo jiné' také' provádění zdravotně,
v oboru sam,ostatn~ PUS? ,}:O~ I otravin ohledávání dobytka a masa a 
olicejních predplsu v pr!crne. p , § 4 zákona ze dne 15. dubna f d. Tato působnost presla sIce podlenní ale vydržování pomocných. 

i920 čís. 332 sb. z. a n. na s~ravu cl a o~echáno obcím takže činnost 
orgánu zdravotní policle ,bylo az ,dos,: n~ k podporován'í a uplatnění 
těchto orgán~ jest ~Yn ~a~~~~e~~;: případě není sporné, že žal~bcel 
vrchnostenske mocI s a n . " h veře' n' ch jatek že vykonava 
byl úředně ustanovet; dozorcem mes!skyc dohl hll na čistotu a pořádek 
obvyklé prá,ce .iate~keho dozor~~k?,e6m~~~třoval razítky ohledané m~so, 
v jatkách, cmll z~p:sy ob por~Ír a~~sa vážil dobytek a maso, vybual 
ečoval o odstranem za avene o , d b t" as Žalobce mlmo to 

~ro obec poplatky aj ,přijíhl~} f~~Io ~lo~eXéC~!jarkáCh, není·Ji vadné, 
sám přednesl, že ~a<e t ro !Z~ T ností a že ve své službě podléhal 
že vyřezá~al č~hSh za, aVI~~y~ TI~:dené žalobcovy práce spadají pře
dozOru mestske o zvero e are. . . . . č ž jest žalobce po
vážně v obor z~ravo~t;í a potravrnov~ pO!lcle, :ar~t~rého se nevztahují 
k~ádati za ?becm~~ zr9í/~9\~d~a~~~~~~~~é době prac?yr:í. ,Konal-Ji 
predplsy zakona CIS., , . .. 'h druhu (na pL ohnvam a pum
.žalobce kromě toho, n:ktere prace J}~: ~ní povaze jeho služebního posta
pování vody), nem~ti to m~ na ~~ra~otní policie. Žalobcův nárok na 
vení jako pomocne o ?rgar:u 's nemá tedy v zákoně čís. 91/1918 
zvláštní odmět;,! za p;acI Qres ca, '1 e žalobce o tom, že svůj nárok 
opory. - V pnpra,:ne§ml?ls\z:rn~ o~ecních zřízencích čís. 16/192? 
opírá i o ustanovem d t t ~a , Ou 001 jen že jatky jsou obecním podnr
sb. z. a n., ale na Op? s a nem.~ ávod neb ústav obecní ve smyslu 
kem a že tam, kde Jde ,o POdt;l, ' ~1/1918 latí "eo ipso« též osmi: 
druhého odstavce § I zi;!k:ga, Cl\ '16/1 9~0 nemá o délce pracovm 
hodinová pracovníd°ta, ~ r ~a y~;k~i žalobce že prvý soud měl při
doby přímý předpIS. o ~o am v VlIl § 1 i zákona čís. 16/1920, 
hlédnouti též k u~tanove~l1 o~~tavc~ na' I"ok na zvláštní odměnu mimo 

, " 'a obecmm znzencum .. '1' které pry pnznav " . h dkladě jako hranici mlmma nr. 
normáln\ plat a podbl~ viQoct~ ~f J~a~og~ovou výtkou, ale neuznal ji zi;! 
OdvolaC1 soud se o ~ra ! s o o ích zřízencích čís. 16/1920 nema 
opodstatn~nou, protoz.e za~on o ob~~obě a proto'ze službu žalobce .iako 
ustanovem o osmrhodrnove pracoyr:: ah a způsobu zahrnouh d,o 
jateckého dozo:ce ;telze pod,le d J~J1 P~~vojatel brojí proti to~uto na; 
rámce osmrh~drnove pracovm. o Y', d 'sou >rávně hezvyznamne, 
zoru odvolaC1ho sor:dU, ale Jeho kVY;~ i ddstavrc VlIl. § II zákona 
neboť nehledíc k otazce, zda a po u y ku 1920 pozměněn před-
ze dn~ 17. prosince ,1919 čís. 16 st ~h a ~ákzo~~ ze dne 24. června 1926 
pisem odstavce prveho. § 212 pJat ove VlIl na mysli mimořádné úkony, 
čís. 103 sb. z. a n., ma t~nto o s avectem ~aměstnance kdežto v tomto 
nenáležející k pr~vrdeln~m p~vrt;nO~l 'ely k pravidel~é slnžbě žalobce 
případě šlo vesmes o prace, e~e na ez b nev bočovala ani žalobcem 
v jeho funkci jateckého doz?rc~, z :oho y, n i:r 1927 by byl každou 
tvrzená no,:,á p_ovinn;>st, ul~ze~a l~y f~ů'íi Uor~zítkován'í masa odjinud 
středu na ]3tkach a,z ~o 2k' o, ll? dy právního podkladu, žaloba byla 
dovezeného. Žaloblll naro nema e 

'ii' 
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ni~šími so~dy právem zamítnuta a dovolací důvod 
c. r. s. nem opodstatněn. podle § 503 čís. 

Čís. 11302. 

Poštovní řád ze dne 22. záři 1916 čÍs ., 
moprávní poměr založený mezi státní sp·' 317 r. zak., upravuje soukro. 
kladní nebo přepravní smlouvou Pro . rav~ a stranami poštovní ná. 
§ 914 obč. zák. a čl. 278 obch. ·zák. vyklad jeho platí obecná ptavidIa 

K žádosti podle § 216 poštov 'h .. d ..• 
škození stačí, že žádost byla pOd~1 o ra u ? .ZjiStěn! úbytku nebo po. 
Nezáleží na tom jakými SlOvana. .na poste a v uředních hodinách 
nosta poštovníh~ úřadu UČinl :le~~~~ost. ~:;e~ena! stačí: že ji před: 
přednosty poštovního úřadu ž b • m u~ . ?l~O ,lednan1. Prohlášeni 
jCmce zásilky povinnosti b ,e d ~de vec. h!as1t!}ed1.telstvi, zbavilo pne 
reklamaci. Jde na vrub ' olt!o. a n~ poste v uredmch hodinách novou 
sepsati protokoL p vnl spravy, Opomenul-Ii poštovní úředník 

(Rozh. ze dne 23. prosince 1931, Rv I 908/30.) 

Žalující banka zaslala akciové k ." 
dOPIS, v němž bylo 20 kusů pěf/~ ro.v~tnlcke společnosti peněžní 
5.000 Kč. Dopis vyzvedl n T 11S1Covyc .bankovek, a udala cenu 
akclové společnosti, odevzd:1 ~~s :d'" d~foledmc~ hodinách zřízenec H. 
U~OZ!1 do pokladny a otevřel ho odb~~ed u spole~~lOsti R-ovi, jenž dopis 
pn cemž bylo zjištěno, že v dopisu b I ne ~ ďnto:nn~stl. ~právce K·a, 
k~vek a 10 kusů obyčejného papíru r~ Jen l'k kusu pé!thslcových han. 
pr~d 17. hodinou byl poslán na • ez~ 'I: 1 os.t~ Jako bankovky. Ještě 
postmistrovi P-ovi by přišel do ť:::ovnl ur31d zn~enec H., jenž vyří4il 
sluha vyřídil vzk~z přednostovi poš~var~h ze.,:, zasllce scházejí peníze 
tovního úřadu když se v nich 'e' • __ OVll! o uradu v místnostech poš'~ 
a přišel hned 'do cukrovaru ta~s~:r:~ov~~o,.poštmistr vyhověl žádosti 
bylo vysvětleno, načež poštmistr ode }el u azan vyhadený dopis a vše 
dotaz, ~o hodlá podniknouti adp ·g.l ,sice. SepSa!1 ,protokol, ale na 
dlt~lstv!' Proti žalobě bank' ,'íž ~ve eJ ze ve~.ohl.asl poštovnímu ře. 
pos(ov~í erá! o zaplacení lodo Klo~ecn?st .SVU] n~rok .p~stoupila, na 
~achovany predpisy § 216 nař . ' b~mltl zalovany najme, že nebylY 
r. zák. O b aniŽ š í s o u ďv mm. o . z~ dne 2~. září 1916, čís. 317 
Vo 1 a c í ~ o u d uvedl v dll vo zd~o~~t? 8uvodu zalob? .zamítly, od· 
r~zskUdk~, ze nesprávně vyložil ustanove~í § d~~~tel yytyka napaJenémll 
vsa pry soud zcela správně uvaž 1 . post. r. Ve smeru tom 
§. pošt. ř., nebot' nezachova1-li se ova, ~da JSou ~u předpoklady tohoto 
~a~ok na náhradu škody a b 10 b adr~sat .P?dle .techto předpisů, ztrácí 
ze skoda mohla a také jen sk1tečn] z ~tecne oblra!t se důkazy o tom, 
tom s.tanoví § 216 pošt. ř. ze dne e2~z~á~í zf9 dopr,~VY pošt?u. Ve směru 
platny:. Kdy pošta přestává ručiti. I .) . k16, Cl~. 317 r. zák. dosudl 
neb poskození cenného psaní I1ha~ne} n31ro n~ nahra~u za zmenšení 

1m, ze Se zastlka prevezme, b) ne-
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může se však pošta odvoláv'lti na to: I. zjistí-li se zmenšení nebo po
škození při šetření podle § 204 nebo 205, 2. žádá-li příjemce, možno-li 
bez prodlení po objevení, nejpozději však v den jsoucí po přijetí, u zá
silky na příjemce mimo poštovní místo nejpozději druhého dne, jdou. 
cího po dnu přijetí, v úředních hodinách u dodacího poštovního úřadu 
o to, by bylo zjištěno zmenšení nebo pnškození. Příjemci náleží doka
zati, že zmenšení nebo poškození nastalo v době mezi podáním a vy
dáním jemu nebo náhradnímu příjemci. V souzeném případě odvolací 
soud z výpovědí svědků: R-a a H-a ziistil, že peněžní dopis byl na poště 
.převzat osobou oprávněnou k jeho vyzvednutí, H-em bez pozastavení. 
Ustanovení §§ 204 a 205 poět. ř. tu tedy nemá místa. Zbývá případ' 
druhý. Ustanovení to jest jasné a přesné a stanoví pod ztrátou nároku, 
tedy, kdy pošta přestává ručiti, kdy a jak musí býti postupováno, a sta
noví zejména, že hlášení případu se musí státi v úředních hodinách 
a musí býti žádáno u dodacího poštovního úřadu o to, by bylo zjištěno 
zmenšení nebo poškození. Svědek Josef P. udal, a odvolací soud v zá
kladě tom zjišťuje, že jeho úřední hodiny jsou odpoledne od 14. hod. 
do 17 hodin 30 min., že se dostavil k němn do kanceláře krátce před 
šestou hodinou, kdy svědek ještě dlel v kanceláři, byl však právě na 
odchodu. Udal dále a odvolací soud v základě tom zjistil, že vyhověl 
pozvání a šel do cukrovaru, nevěda, oč j de, že tam nešel Ve věci úřední 
a že také hlášení schodku peněz, o němž se tam dověděl, nevzal na 
,vědomí úředně. Ze slyšených svědkú jediný K. udává, že P-a žádal, by 
sepsal protokol, ten že odepřel s odůvodněním, že tu není úřední 
místnost. Svědek R., ač byl celému jednání přítomen, udal, že se nepa
matuje, byl-li poštmistr P. vyzván, by sepsal protokol, a nepamatuje se 
ani, zda to odmítl, rovněž svědek L uvádí, že za jeho přítomnosti o se
psání protokolu poštmi,irem nebyla řeč. Svědek Josef P. udal, že se 
nepamatuje, zda byl žádán o sepsáni protokolu. Ale i kdyby tomu bylo 
tak, takové požádání neodpovídá ustanovení § 216 pošt. ř., neboť jako 
prvý soud dochází i odvolací soud ku právnímu názoru, že se hlášení 
nestalo v úředních hodinách na dodacím úřadě poštovním, že poštmistr 
P. v souzeném případě nevystupoval jako osoba úřední a hlášení 
o schodku nevzal v úřední vědomost. I když svědek P. prohlásil, že 
podá o věCi zprávu na poštovní ředitelství do Prahy, neznamená to, že 
bylo vyhověno předpisu shora citovaného ustanovení poštovního řádu. 
Poukaz odvolatele na ustanovení §§ 21, 28 služební pragmatiky ze dne 
.25. ledna 1914, čís. 15 ř. zák. nelze se sporným případem srovnat!. 
Předepisují sice cit. ustanovení státnímu zaměstnanci, by v každé době 
dbal veřejných zájmů a, když to zájem služby vyžaduje, pracoval i přes 
úřední hodiny, ale v souzeném případě nejde o zájem veřejný, nýbrž 
o zájem příjemce zásilky, osoby soukromé, a úřadování přes čas zna
mená vyvíjeti úřední činnost v úřadě i přes stanovené normální hodiny 
pracovní. Svědek P. svou úřední činnost skončil tím, že se po hodině, 
určené k jeho úřadování na poštovním úřadě, z místnosti úřední vzdálil, 
aniž dále jednal jako osoba úřední. Nenabyl tedy a nemohl nabýti, jak 
se odvolatel domnívá, úředního charakteru okamžikem, kdy šel do cukro
varu nikoliv za úřední věcí v úředních hodinách nebo po nich, ný,btž 
v záležitosti neúřední a tam jako osoba soukromá nabyl vědomosti 

1, 
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o ztrátě peněz. Zůstal i tu nadále osobou bez úředního svého chanlherlÍ 
tedy osobou mimo službu, osobou soukromou. Vyložil tedy 
ustanovení § 216 pošt. ř. správně. 

Ne j vy Š š í s O u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a 
věc prvému soudu k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s výkladem, který nižší soudy daly § 216 po,l!01mílhn 
řádu ze dne 22. září 1916, čís. 317 ř. zák. Poštovní řád vydaný na 
kladě §§ 23 a 24 poštovního zákona ze dne 5. listopadu 1837, čís. 
sb. z. s. nařízením ministerstva obchodu, není zákonem, nýbrž Unr",,,,;o 

jako lex contractus soukromoprávní poměr založený mezi státní snrá'"n~i 
a stranami poštovní nákladní nebo přepravní smlouvou. Pro jeho 
platí obecná pravidla§ 914 obč. zák. a čl. 278 obch. zák., že 
ulpěno na doslovném významu použitých slov, nýbrž dbáno 
vůle stran a zvyklostí poctivého vzájemného styku. Při takovém výl<la,du. 
nelze zamítnouti žalobu pro nedodržení podmínek před,ep,;arlých 
zachování nároku na náhradu škody v případě, že vykradení 
jemcem zpozorováno teprve po převzetí cenného dopisu. Podle § 
pošt. ř. dostačuje, když příjemce ihned, jak zpozoroval úbytek nebo po
škození, nejpozději však - byl-li dopis doručen v místě poštovního 
úřadu - následujícího dne žádal u dodacího poštovního úřadu v úřed
ních hodinách zjištění úbytku nebo poškozenÍ. To se v souzeném pří
padě i podle skutkového zjištění odvolacího soudu stalo. Úbytek obsahu 
peněžního dopisu byl zpozorován v cukrovaru pozdě odpoledne při jeho 
otevření. Ihned, ještě téhož dne, kdy byl dopis poštovním úřadem vydán 
sluhovi cukrovaru, byl poslán tento sluha na poštu vyřídit poštmistrovi, 
by přišel do cukrovaru, že v zásilce scházejí peníze, sluha vyřídil vzkaz 
přednostovi poštovního úřadu v místnostech poštovního úřadu, když se 
v nich ještě úřadovalo, poštmistr vyhověl žádosti a přišel hned do cukro" 
varu, tam mu byl ukázán vykradený dopis a vše bylo vysvětleno, načež 
poštmistr odepřel sice sepsati protokol, ale na dotaz, co hodlá podnik
nouti, odpověděl, že věc ohlásí poštovnímu ředitelství. Není předepsánoi 
že se úřední zjišťovnání musí díti v úředních místnostech a v úředních 
hodinách. Nezáleží na tom, jakými slovy sluha cukrovaru uložený mu 
vzkaz vyřídil, dostačuje, že přednosta poštovního úřadu jej učinil před
mětem úředního jednání. Oba nižší soudy založily sice svá rozhodnutí 
hlavně na svědecké výpovědi poštmistra P-a, že nebyl v cukrovaru, 
llýbrž jako osoba soukromá, podporované svědectvím ředitele 1.-a, že 
podle jeho dojmu poštmistr nevzal hlášení případu úředně na vědomí, 
poriěvadž nesepsal o tom protokol, ale poštmistrova svědecká výpověď 
jest v příkrém rozporu se skutečností, že na otázku, co hodlá podnik
nouti, odpověděl, že ohlásí případ poštovnímu ředitelství. Předmětem 
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Do()atek. 
Rozhobnutí senátu pro řešení kompetenčních' 

konfliktů z r. 1931. 

. I. Státnl pozemkový úřad t . •. ,,,_ 
jm!\nem státu jako strany Práv vys up~Je prt pndelu zabrané pŮdy jen 
děl pŮdy jest poměrem ~Ukro~~~~~~~:e~i s~~m a .uchazečem o pří. , 
hoto soukromoprávnlho poměru na'm _ .' oz ovah o sporech z to. 
lové ceny, jsou příslušné řádné sou~/ 1 o Sporech o zaplacení přidě. 

(Rozhodnutí senátu pro řelšgení k~~petenčních konfliktů ze dne 5 ' 
31, c. J. 714/31.) . . cervna 

HospO~ářský správce E. P. v H u h' . , 
1923 u Statního pozemkového úřad~ c azel se p,~d~mm ze dne I. září 
H._ z velkostatku U. Ve výměře as' ro~r~ze o pnde~ zbytkového statku 
dosl.o dne II. října 1923 k dohodě I "d'l a ,a p~ predběžném jednání 
~?vy statek H. ve výměře 10 o pn e ove c~ne 500.000 Kč za zbyt. 
njna 1923 komísí Státníh~a oz~ h: a, zbyt~oyy statek H. byl dne 31 
uchazeče odevzdán za podmítek sf oveh~ uradu do držení' a užíváni 
dne .31. října 1923. Později bvlo S~ft~~enych v odev~da~í!" protokole ze 
r~dano rozhodnutí o přídělu ~bytkovéh m f~iem~ovy:n uradem v Praze 

28. Platebním rozkazem ze dn 14 o. s a u 'OVI ze dne 9. červn" 
zemkový úřad E. P·ovi doplatek ~ř' il hs!opadu 1928 uložil Státní po: 
by tento zbytek přídělové ceny s '(J/ ~ o~e ceny 95.153 Kč s příkazem 
do 14 dnů ode dne doručení platebn~h uro Yk od I. prosince 1928 zaplatil 
P·a zrušil nejvyšší správní soud náI o roz a~u pod exekucí. Ke stížnosti 

S
napaqený platební rozkaz pro nezá~em zet ne 2. břez~a 1929 Č. 2920 

tatm pozemkový úřad vydav I on~os, v podstate z dŮVodu že 
í?patření), tedy jako úř~d judikufíc~te~~\ro~~az ve formě rozhod~utí . 
uradu správnímu vymezené oněv d' e .rOCl ~~z~ zákonem mu jako 
pozet;Jkový úřad jménem ;t.hu . a ~ ~e vecech pn~elu vystupuje Státní 
pouhym prohlášením stran ne .~~~ Ja o st;-ana. a )eho projevy, jsouce 
a neJsou rozhodnutími (opIlřenlm') schopne pravlll moci a vykonatelné 
Soudě. Důsledkem toho Státní ~ po roz.u~1! § 2 zákona o správním . 
rozkaz ze dne 14. listopadu 192é ze'!lk~vy ~rad, zrušil svůj platební 
rozkaz ze dne 10. ledna 1929 .. ' 3lVSt .. soucasne vydal nový platební 
lovou cenu 95.469 Kč s 5% ú;ok~mzdulo~I1dP.ovl, by doplatil na přídě. 

"o . e na 1929 do 14 dnů ode dne 
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doručení platebního rozkazu pod exekucí. Na základě tohoto svého pIa· 
tebního rozkazu navrhl Státní pozemkový úřad u okresního soudu v U. 
povolení mobilární exekuce k vydobytí nedoplatku, která byla usnesením 
ze dne 15. února 1929 povolena. K rekursu povinného změnil rekursní 
soud v H. usnesení prvého soudu, zamítnuv návrh na povolení exekucé, 
avšak na dovolací stížnost Státního pozemkového úřadu obnovil nejvyšší 
soud rozhodnutím ze dne 5. dubna 1929 R II 130/29 čís. sb. 8855 
usnesení prvého soudu. Ve svém rozhodnutí nejvyšší soud vyslovil právní 
názor, že Státní pozemkový úřad, vyměřiv přídělci nedoplatek přídě· 
lové ceny, vystoupil ve funkci judikujícího úřadu, že Státní pozemkový 
úřad jest také oprávněn svým rozhodnutím (platebním rozkazem) výši 
přídělové ceny vyměřiti i splatnost její určiti a že takovéto rozhodnutí 
jest platným exekučním titulem, podle něhož přísluší řádným soudům 
povolovati exekuci. Mezitím však si stěžoval P. proti novému platebnímu 
rozkazu Státního pozemkového úřadu ze dne 10. ledna 1929 opět k nej
vvššímu správnímu soudu v Praze, který nálezem ze dne 4. května 1929 
i 'tento nový platební rozkaz úušil se stejným odůvodněním, jako v pří
padě prvém. Na návrh povinného byla povolená mobilární exekuce Z2 

souhlasu Státního pozemkového úřadu zrušena, - ježto její exekuční 
titul zanikl zrušením a Státní pozemkový úřad podal pak moravsko
slezskou finanční prokuraturou na P-a u krajského soudu vH. žalobu 
o doplatek přídělové ceny 75.810 Kč s 5% úroky ode dne 21. března 
1926, avšak kraiskv soud usnesením ze dne 31. května 1929 žalobu 
odmítl pro nepřípustnost pořadu práva, odvolávaje se na judikaturu nej· 
""ššího soudu, zejména na jeho rozhodnutí Č. j. R II 130/29 v exekuční 
věci moti P·ovi. K rekursu moravsko-slezské finanční prokuraturv 
v Brně potvrdil vrchní soud v Brně usnesením ze dne 4. července 1929 
rozhodnutí prvého soudu, čímž byl pořad práva vyčerpán a žaloba pravo· 
platně odmítnuta. Ježto takto bylo československému státu odepřeno 
i řádnými soudy. i administrativní cestou dosíci zaplacení nedoplatku 
přídělové ceny, učinila finanční prokuratura v Brně jménem českosloven· 
ského státu návrh na řešení záporného konfliktu kompetenčního mezi 
nejvyšším správním soudem a vrchním soudem v Brně. 

Sen á t pro řeš e n í k o m p e ten ční c h k o n fl i k t ů uznal. 
že příslušny jsou řádné soudy. 

D ů vod y: 

Jest sice pravda, že v § 10 záborového zákona ze dne 16. dubna 
1919 čís. 215 sb. z. a n. i'V pří dělovém zákone ze dne 30. ledna ,1920 
čís, 81 sb. z. a n., vydaném k provedení § 10 zákona záborového, jsou 
stanoveny určité směrnice, jichž má Státní pozemkový úřad - jako 
orgán povolaný k tomu, by jménem státu přiděloval zahranou pUdu -
při tomto přídělu šetřiti, a že tyto směrnice jsou dány k ochraně veře'j
ných zájmů, jež zákony o pozemkové reformě sledují. Leč zákony o po
zemkové reformě neposkytují nikomu právní nárok na příděl zabrané 
půdy, stejně jako nemají zákony ty ustanovení, z něhož by bylo lze do
voditi, že někdo může býti Státním pozemkovým úřadem nucen, abY 
určitý příděl nebo za určitých podmínek přijal. Z toho důsledně plyne, 
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že k vlastnímu uskutečnění údě " . 
pozemkoveho úřadu nýbrž le k t lu nesta~1 Jednostranný akt 

k
zemdkovým úřadem ~ osobou J'íž teomt u Je t:eba, aby mezi St;ltním 

o hod ě o . h ' n o organ hodlá od :--
přídělová Z t h vsec modalitách přídělu k n' • pu .ll přIděliti, 
k ".' o o, co bylo uvedeno 'd d" Imz ovsem patří . . 
. ovy .ura? při uskutečnění přídělu ~lb e ~Ie.na jevo, že Státní I .. 

kt~;á J p~Jun ~í~Lsnt á t u .i.a ~ o v I a s t ~n ~~~ro vy~uPuje v Ý hra d n 
chtvá příjemci jak~U d~U~~e~~~ sle~o;an~m zákon~m gi~d~f~~ tra n y, 
~s anOvenI §§ 23 a 27 Přídělo:éhlo s r,~ne. Tomuto názoru nevadf 
ona ze dne 8. dubna 1920 č 329 za ona anI § 77 náhradovéh " 

~eh~ne 13. července 1922 č 2'20 bSb. z a n. ve znění článku I z?k za· 
JIC z tyto ' , . s . z a n b ť . a on'l 
,;~stanoví/~~~~~o~í~m~poUžívají ("Úřad po~:m~ovýe slovních obr,:t,u', 
uradu«) nelz . T d' - - »konecná r h d ' - urcI« 
přídělu ' e J.es e ovoditi, že Státní' o;; 9. nutl pozemkovéh' 
v ~ 27 z~{~t;:f~7íd:I~~é~řad( JUdi~ující, P~~~~~j~n~a~nrřib uSfutečn.ěnf 
nelze vyložiti v tom' o" .onecne rozhodnutí oze o. ra pOUzitý 
emtanací judikující čf::Z~\~' St~t z~on měl tu na ~ysITk~{teh~t úř,ad!1«) 
v om smyslu že tu'd' nI o. pozemkového ú' d' ery' Jest 
ú řad v z a s' t o u J e .len .0 p~ojev, který činí Státn ,ra u, nýbrž jen 
brané p' d k pen I a Jme n e mst 't· I P o zem k o v Ý . 
Mínění užl' Stá~s~utečnění určité hospodJSk~ Jda k o ':' I a s t n í k a za
zabr : od' nI P,o.zemkový úřad vy tu . . ~sPoslce touto půdo 
stavc~nM~ Y7 J;fko~radi~dikující, ne~z/~~ír~tfr~nUskute~nění P~íděl~ 
zemkovém úřadě a ze ne, II. cervna 1919 čís 331 o us anovenI od-

b~~~~~~p~!tenláLr{z~~~~~frd,e:~ž~še~~t~~~~hí u;t!~~uJ~:;'o~k~o n. ú~!ct~ 
mImo ony '. kt ,'. u ou vydanv k J' h . za onem za
dům .. , vecI,. ere těmito zákony př'k' ,e o prOvedení a doplněn' 

lmym«, vzdvť citova ' I azany budou soud' 00 I 
1919 n e b V I iešr 'kt nym ?stanovením odst I F 7 . Um n~b ura
úřadu ve y' . e nI erak ves ker Ý m úk .' ';' , zakona c. 330/ 
jícího, ted;~eác~ r~~be~ko~~ reformy vtisknu~n~Tz S~a~::1ho,Jl~zem.kovéh1 . 
otázka. zda Státní p o n~ I ~e~. opatření v technické uí3 u I udiku
pozemkové reform ozem ovy urad v té které věci m~, o,va smyslu; 
ten který jeho úko: .vs~utku vystupuje jako úřad ju~nd~]I~1 do oboru 
nickém smyslu nel lev!bse vskutku jako opatření neb I uhlcl a ~da tedy 
1919, nýbrž p~dle zel v~ ~c posuzovati podle odst I §rf ?kdnUh v tech, 
- jak b I v as nI povahy toho kt 'h ;. za ona č 3301 
brané pld~ j~r~hj ;~vozeno -, Státní po~eein~o~?:lf~dVy~tuP?je:ú tedy 
zabranou půdu příje~ n ~ ~ s ta t u j a k o str a n a I t p~1 p~ldelu za
k r o mop r á vn' . cI)a o druhé smluvní straně : (era .prenecbává 
patří tudíž rozhodo!r,~7~r V~~h'. státem

h 
a uchazeč~~d~ ~řlJ~ o • ~ o u

moprávního poměru ted' Sporec , které vznikaií t h t pu V, a 
podle § l' d .: V I o -'Dorech o za I 'v, Z o o o soukro-

I· n. o pnslušnosti řa'd 'h • p acem pn dělové cen nyc soudů. y, -

I~ ~ nároku na náhradu škod . '. 

:~n:'~~;;:e~~~~ kp~alli~aCi, Čí~rs~ls:~tuž: ~~~tnp~ stal tutem, ježto 
, ns usny rozhOdovati u'! d . va em vod způ- . 

. ra Y spravní. 
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účastníkům řízení o řešení kompetenčního koni\iktu nepřísluší na
»rada útrat. 

(Rozh. senátu pro řešení kompetenčních konfliktů ze dne 5. června 1931, 
č. j. 734/31.) 

František S., protokolovaný obchodník v Praze ll., podal dne 16. 
listopadu 1927 u zemského civilního soudu v Praze na pražskou obec 
žalobn o náhradu škody 143.658 Kč s přísl., v níž dolíčil, že dne 
10. července 1927 při lijáku stoupla voda na Havlíčkově nám. v Praze 
ll. do výše asi 30 cm nad chodníky a vnikla do sklepů přízemních míst
ností domu, kde v přízemí má závod s technickými potřebami a zaplavila 
zejména jeho sklepní místnosti do výše asi I Y2 m, způsobivši mu na 
zboží tam uloženém škodu 143.658 Kč. Podle žalobního přednesu byla 
žalovanou obcí škoda zaviněna tím, že se dosud nepostarala na Havlíč
kově náměstí o řádnou kanalisaci, že kanály jsou příliš malé a ne
mohou při větších vodních srážkách pojmouti přívaly vod, tak že již 
častěji tam došlo k závažným povodním, a že obec zodpovídá za to, by 
uliční kanály účelně a řádně fungovaly. Proti žalobě bránila se žalo
vaná obec námitkou nepřípustnosti pořadu práva, doUčujíc, že se žalobce 
domáhá náhrady škody, vzniklé podle jeho tvrzení zanedbáváním povin
ností obce nedostatečnou úpravou veřejného náměstí, pokud se týče 
veřejné kanalisace, a že rozhodování o nároku této povahy přísluší 
úřadům správním. Do sporu přistoupil jako vedlejší intervenient na 
žalované straně JUDr. P. jako vlastník domu na Havlíčkově nám. 
v Praze ll., jemuž spor žalovaná obec opověděla. Procesní soud, omeziv 
jednání na námitku nepřípustnosti pořadu práva, vyhověl jí usnesením 
ze dne 29. února 1928 a žalobu odmítl v podstatě Z důvodů, že žalobce 
opírá nárok na náhradu škody o to, že se žalovaná obec nepostarala 
o řádnou kanalisaci, že tedy právním důvodem nároku jest zanedbání 
povinnosti místní policie, uložené obci jako orgánu veřejnoprávnímu a že 
o veřejnoprávním důvodu přísluší rozhodovati úřadům správním a pro
to že jest pořad práva vyloučen. Rekursu žalobce vrchní soud v Praze 
jako soud rekursní usnesením ze dne 14. května 1928 nevyhověl, odkázav 
jej ke správným důvodům prvého soudu. Další opravný prostředek 
proti srovnalým usnesením soudů I. a ll. stolice, byl podle § 528 c. ř. s. 
vyloučen. Po té požádal poškozený František S. podáním ze dne ll. září 
1928 radu hlavního města Prahy, by se pražská obec zásadně vyslo
vila, že jest ochotna nahraditi mu škodu, leč obec jeho žádosti nevy
hověla z důvodu, že škoda vznikla vyšší mocí (vis maior) a sbor hlav
ního města Prahy pro vyřizování stížností odmítl stížnost Františka S-a 
do usnesení rady hlavního města Prahy proto, že napadené usnesení jest 
jen projevem vůle obce j a k o str a n y, nikoliv rozhodnutím. Odvolání 
Františka S-a k zemskému úřadu v Praze bylo zamítnuto z důvodiI, že 
obecní řád pražský (zák. čís. 85/1850 z. z.) nemá ustanovení, přikazu
jícího rozhodování správním úřadům o povinnosti k náhradě škody, 
vzniklé při výkonu místní policie obecní a ježto předpisu § 37 čes. obec. 
zřízení nelze tu ani podpůrně použíti, bylo řešení této otázky odkázati 

.n 
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~a poř~d pr~va (výměr zemského ,_ 
jln,:z zaroven bylo prohlášeno ' ura?u v Praze ze dne 29 '<, 

;~~~~~~1:~ú~~~~,0~ef:e;~sffd~Jd~~~~?~ J:~~ ~:~~~':;' i °1ád~fl/ 
na resem zaporného k ' ,pnpustnou mstancí ' .. I 
V Praze a zemsk' '< °dmpetencmho konfliktu . - u~mI! 
hod t" ym ura em v Praze ", mezI vrchmm SOlldell> 
řádě~r~l~~é věci jS?U příslušné řád~; ~e~zy záda dl 0

0 rozsudek, že k 
t t ' m nem předpisu kt 'b ,z uvodu že b 

s a ecného opatření obce C k~ry ,.y ':lárok na náhrad~ šk d o ecním 
o~kazoval před úřady pr~zs ,e pn znzování a udržo ' ? y z nedo_ 
z~kona čís. 3/1918 sb z spravm. V projevech účastníků v:m~';;;~i~il'~a~~ď 
mm případě b 10 b ' . a n. uvedl zemský úřad v P e, " 

P
mezi. nav~h?vat~lem ~ ~~/;~:~~:y uznd~ti právní pO::ě~e, ~~e~y,konkirét_ ..•• 
omel verejnoprávn'" ou z uvodu § 81 P " 

hgdovati vždy řádný~ ze vs~~ o nárocích na náhradlľa~k 0Jec .. řádu za 
predpisem nebyla k sou um (§ 1338 obč zák) s o Y jest roz
ním .(jako na př. § °nP~tenceb zcel~peb z čásii ul~ž~n~o~~dd ospecielním 
soudIti na zrně '< d ,ces. o ec. znzení aj) N I ura um Správ_ 
bylo, odůvodně~~ Ut:~r~:i~kémhft~~cke v této vě~i; třeeb~~ h;oá~ lde l~ge lata 
pomeru _ dokud '1 ' e IS o o veřejnoprá' ege erenda 
soud v Praze Odkáz';;;s kovnym pře?Pi~em zákona s:~~kPovafe SPorného 
ze 14. května 1928 V sv.':mu pravmmu názoru I ~es alo. Vrchní 
jádření dOvozoval " edlejsi intervenient Dr. P ~~s ov:nem!1 v usnesení 
policie obcí ražsk ze ?e, nar?k poškozeného o . írá sv m pls~mném vy
veřejnoprávdi ted/~' lez ,PTY n~dostála svým ~ovino z~ned~aní místní 
skou věc soukfomoprá~~~usen~p~ava veřejného a že n~~se e~\lako orJl'án 
S' ' o mz y bYlo rozhodovati řád ' u ec o obcan_ 

, ,~ n ~ t pro řeš e n í k ' nym soudům. 
ze pnslusny jsou ú' d ' o m p e ten c ní c h k fl' 
řčení útrat návrhu ~~ '! ,spr,avní a zamítl návrh Fr~n n" I k t ů uznal, 
mtervenienta Dr P_ resť':u kompetenčního konflikt hs~a S-a na při-

. a na pn souzení útrat vVj'a'd' ,u I navrh vedlejšího 
ď rem. 
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i potřebné úhrady peněžní na zařízení, jichž k plnění těch povinnosti 
jest třeba a zodpovídá ze všelikého obmeškání, jímž v té příčině bude 
vinna. Tyto úkoly a povinnosti pražské obce patří dojista k její ve ř e j -
no P r á v n í působnosti a nárok poškozeného Františka S-a jest právě 
ve své podstatě založen jen na zanedbání veřejnoprávních povinností 
obce, jako vyššího organického svazku k poškozenému svému příslujš
níku. Jde tedy o otázku v nauce i praksi spornou, zda o nárocích na 
náhradu škody z porušení neb opomenutí veřejnoprávních povinností a 
úkolů obce mají rozhodovati řádné soudy, či úřady správní. Ustanovení 
§ 1338 obč. zák, že právo k náhradě škody musí pravidelně býti uplat
něno u řádného soudce jako každé jiné právo soukromé, nelze vykládati 
tak široce, že o veškerých nárocích z náhrady škody, ať mají původ a 
podstatu v poměru soukromoprávním nebo veřejnoprávním, jest roz
hodovati řádným soudům, pokUd z v 1 á š t ním i z á k ony (jako na 
př. § 37 čes. obec. zřízení) nebyly takové nároky přikázány k rozhodo
vání úřadům jiným. Jest míti na zřeteli především zásadní ustanovení 
odstavce 1. § 96 ústavní listiny, že soudnictví ve všech stolicích jest od
děleno od správy, t. j. že věci, jsoucí svou povahou a podstatou věcmi 
správními, nemohou býti řešeny řádnými soudy (srov. § 42 j. n, a § 240 
odsl. 3 a § 477 Č. 6 s. ř. s.) a naopak o věcech soukromoprávních ne
mohou rozhodovati úřady správní, pokud o tom není jiných zvláštních 
předpisů zákonných. Ačkoliv přesné hranice mezi obory působnosti řád
ných soudů a úřadů správních nebyly zákonem vytyčeny, přece nemůže 
býti pochybnosti o tom, že soudům jest rozhodovati o takových náro
cích, jež podle jich podstaty jest posuzovati podle zásad práva soukro
mého, kdežto úřadům správním jest ponechati uspořádání takových po
měrů, ke kterým nutno přihlížeti podle zásad práva veřejného (srov. 
Otl-Studium nového soudního řízení 1897 díl 1. str. 24). Správnost 
tohoto rozlišování vyplývá z článku 1. uvoz. zák k j. n. a z. § 1 j. n., 
jimiž bylo soudům přikázáno vykonávání soudní moci v o b č a n s k Ý ch 
právních věcech, i z čl. 1. uvoz. zák k c. ř. s., jím?!, předpisy soudního 
i'ádu byly vymezeny jen n a ob č a n s k é právní rozepře. Též Pražák 
ve svém díle: Spory o příslušnost (vyd. 1883 na str. 120) dovozuje, že 
prvou větu ustanovení § 1338 obč. zák. jest vykládati restriktivně -
nikoli tak široce, jak činila starší škola právníků německých - a že 
nárok z náhrady škody nemůže míti jinou. povahu, než jakou. povahu 
mělo porušení, z něhož jest odvozen, a dospívá k závěru, že, stalo-Ji 
se porušení, z něhož se nárok odvozuje, aktem veřejné správy, náleží 
i žalol1a o náhradu škody nikoli před soud, nýbrž před úřady spravní. 
Tkví tedy kriterion v podstatě nároku a v povaze aktu, z něhož škoda 
vznikla. Opírá-li - jak shora dolíčeno - poškozený františek S. svůj 
náhradní nárok na zanedbání povinností, uložených pražské obci sprá· 
vou místní poliCie ve smyslu § 81 praž. obec. řádu, zejména o to, ze 
nezařídila veřejnou. kanalisaci na Havlíčkově náměstí v Praze II. tak, 
aby majetek občanstva byl bezpečně chráněn před živelními příhodamI, 
jaká nastala dne 16. července 1927 v Praze a při níž byla mu přívalem 

. vod na zboží v přízemních sklepních místnostech způsobena škoda Kč 
143.658.-, jest podstata jeho nároku nepochybně založena v právní 
sféře veřejnoprávní, jehož dúvodnost, zvláště v otázce, zda pražská 
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obec konala řádně své povinnosti vb' , '. 
posuzovati podle práva veřejného o oru, mlstm polICIe, či nikoli 
bylo by lze nějak konstruovati i s 'hf ;er

a 
pro vec, význam, zda' 

roz~od?ou je tu vlastní podstata po~ě~~ a so~kr?meho práva, poněvadž 
p~azsk<;, obe,c jako veřejnoprávní or' ,v r;emz nep.ochy~ně vystupu'e n~~o pr~sl~sm~a ve veřejném zájm;~ěl k~ý7 pro ,zajmy jemu pOdříz~
a u rusem. Nesejde ani na tom ž b ,!, cmnym - a dále povah 
ustanover;í ,o tom, že. správní úř~d e ~ e~lll rad pražský nemá výslovn~ 
k.~ahr,ade skody se zanedbáním m~ t ~jl rozhodovalI o povinnosti obc 
znz,elll _ poněvadž i bez zřetele k IS m polI~le ~ jako § 37 čes. obec

e 

praz~k?u o,bec jako město s vlastní~muto predplsu, nepoužitelněmu pr~ 
yyplyva z uvah shora dolíčených že r s~t~tem .(sr0v., judikát čís. 229) 
JSo~ f:'ovolány úřady s rávní B' I oz o ovaÍI o n~roku, o nějž tu 'd ' 
tenclll:n rozhodn?~~ jak ve výroku

O u~~~~~~ zapornem konfliktu ko~p~ 
Naroky na pnrcení útrat bylo ' .. , 

sb. z. a n. tohoto nároku účastník' za~ltno,uÍI, lezlo zákon čís. 3/1918 um nzem nepnznává. 

lIJ. Předpisem § 4 zákona ze dne 15 ". • hy!~, odstraněna možnost záporo' ch ko~nJna ! 9~5, ds. 217 sh. z. a no, 
vysslm správním soudem a řádn Y . petencm~ konfliktů mezi nej
zkoumávati rozhodnutí správní~m~::~y, pokud Jde o příslušnost pře
ve smyslu § 105 ústavni listiny a odp ~I o t~oukromoprávnich nárocích 
se p~dle ,zákona ze dne 2. list~ adu 1 a a !?1 také možnost dovolávati 
konlltktmho senátu v takovy' ch P" d

918
, CIS. 3 sb. z. a n_ rozhodnutí 

Z' d " pnpa ech 
. Je na,1 nápravu v případech kd' •. l{~~dal;: z~ vázané výrokem ne' šŠího e h~ s~ snad radné soudy nepo

pnpade Jde o věc patřící o~';i; spr~vmho soudu, že v konkretním 
řádných soudů vymyká se ~ k §. 105 us~vní listiny do příslušnosti 

, ogmce konihktniho senátu. 

(Rozhodnutí senátu pr ,. , o. resem kompetenčních konfliktů 
smce 1931, č. j. 744/31.) ze dne 7. pro-

Roz~,~dčí komise pro závodní v'bo dne I. r1Jna 1926 na návrh závod~íh ry V. T. na Sloyensku rozhodla 
podle § 3 lIt. g) zákona čís. 330/192 o yyboru, M-o.vych závodů v T. 
Josefu a Bronislavu P-ovým prohlaš . I, ze ~e v)'po,;,eď dana dělníkům 
jS?U povmny buď přijati oba děln'kuje zěf~avne nenčinnou a že závody 
ml.nel; zároveň s náhradou za v' dě? kZP , o p~áce za dřívějších pod
o Jlne :,~n:.ěstnání v témže oborJ a e ,z~lIm ;tsl~, t:uď postarati se . im ?~ď, daÍI JIm odstupné ve výši čtrná~:~te s, pnblIzne stejným výdělk!m 
lecne s J?sefem a Bronislavem P_ ' enm mzdy. Závodní výbor s o: 
komIse sÍlznost k nejvyššímu spr' 0';'Ym podalI do rozhodnutí rozho~čí 
~tlez by! z~~š~n a rozhodčí kom~~nb~~ ~~u~dU s návrhem, aby napadený 

erou ze třl JIm na výb~ h' ozeno, aby sama přímo ""I N~jvyšší správní soud ~s:e~~~~:ic~ povinn?J!í mají závody ~~~~~' 
sÍlznost odmítl jako nepřípustnou z ~, ?ed 2. ~an ,1927 čís. 25.732/26; 
jest ro:hod~nutím správního úřadu o U\ Ok u, ze r;ale~ rozhodčí komise 
proÍI nemUz lze se podle § 105 úst r St?U rom~pravmm nároku strany , IS my a zakona ze dne 15 , .. ' . r1Jna 
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1925 Č. 217 sb. z. a n. dovolati nápravy pořadem práva, ale stížnost 
k nejvyššímu správnímu soudu jest dle § 3 lit. a) zákona o správlllffi soudě nepřípustná. Josef p, a Bronislav P. zažalovali pak M-ovy zá
vody u okresního soudu v T. a navrhli, by nález rozhodčí komise, 
pokud jím bylo závodům ponecháno na libovůli, který ze tří závazků 

. určených v § 3 lit. g) zákona o závodních výborech chtějí splnit, byl 
uznán za nesprávný, a aby závody byly odsouzeny, přijati žalobce zpět 
do práce a zaplatiti jim na ušlé mzdě 2.000 Kč měsíčně. Procesní i od
volací soud zamítly žalobu, nejvyšší soud jako soud dovolací zbavil 
však usnesením ze dne 25. října 1929 č. j. Rv III 1257/28/4: rozsudky 
oboU nižších soudů i s předcházejícím řízením platnosti, zastavil spor 
podle §§ 180 čís. I a 182 o. p. p., a odůvodnil toto rozhodnutí~ tím, že 
rozhodčí komise pro závodní výbory rozhoduje podle § 3 lit. g) zák. 
o záv. výborech s platností konečnou. takže jest vyloučen i pořad práva 
podle § 105 ústavní listiny, že soudu nepřísluší rozhodovati o žalobním 
nároku. Josef a Bronislav P-ovi podali návrh na řešení záporného 
konfliktu kompetenčního, který - podle jejich mínění - vznikl mezi 
nejvyšším správním soudem a nejvyšším soudem. 

Sen á t pro řeš e n í k o m p e ten ční c h k o n j 1 i k t ů zamítl 

návrh jako nepřípustný. 
Důvody: 

V daném případě odmítl nejvyšší správní soud stížnost navrhovatelů 
(a závodního výboru) do rozhodnutí rozhodčí komise podle zákona 
o závodních výborech z důvodu, že jde o věc patřící podle § 105 ústavní 
listiny do příslušnosti řádných soudů. Tento výrok nejvyššího správního 
soudu jest podle § 4 zákona ze dne 15. října 1925 čís. 217 Sb. z. a n. 
(vydaného k provedení § 105 ústavní listiny) pro řádné soudy závaz
ným. Předpisem § 4 zákona čís. 217/1925 byla - za účinnosti tohoto 
zákona _ odstraněna možnost záporných kompetenčních konfliktů mezi 
nejvyšším správním soudem a řádnými soudy, pokud jde o příslušnost 
přezkoumávati rozhodnutí správních úřadů o soukromoprávních ná
rocích ve smyslu § 105 úst. listiny, a odpadla tím také možnost dovolávati 
se podle zákona č. 3/,1918 rozhodnutí konfliktního senátu v takových 
případech. (Srovnej: usnesení konfliktního senátu ze dne ll. prosince 
1930 Č. 597/29. Dodatek 1/1930.) Zjednati nápravu v případech, kde 
by se snad řádné soudy nepokládaly za vázané výrokem nejvyššího 
správního soudu, že v konkrétním případě jde o věc patřící podle § 105 
ústavní listiny do příslušnosti řádných soudů, vymyká se z kognice kon
fliktního senátu. I kdyby tedy snad v daném případě bylo lze v usnesení 
nejvyššíhG soudu, kterým byl spor - jak z odůvodnění tohoto usnesení 
patrno _ zastaven proto, že nejde o věc patřící podle § 105 ústavní 
listiny do příslušnosti řádných soudů, spatřovati výrok o lom, že nej
vyšší soud nepokládá za závazné pro řádné soudy ono usnesení nej' 
vyššího správního soudu, kterým byla stížnost navrhovatelů do rozhod
nutí rozhodčí komise odmítnuta z důvodu, že jde o věc patřící podle 
§ 105 ústavní listiny do příslušnosti řádných soudů, nemohl tu - právě 
vzhledem k ustanovení § 4 zákona čís. 217/ I 925 - vůhec vzniknouti lOl 

Civilní rozhodnutí XIII. 
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mezi nejvyšším správním soudem a . '" 
te!,ční kopflikt, jehož řešení by nálež~ft~sslk soudem LdUOlrnv 

natu. Z techto úvah plyne že navrh t. o ompetence kOllfliktního 
niho senátu, a bylo proto' jejich ná:r~a ele ~ovolalise neprávem 1\UnUlkt; 

zamlÍnouÍ! jako nepřípusm' y. 
•. IV •• ~evzala-li obec (na Moravě) d 

deh urclte národnosti z této obce d po I~ dOho?y se sousední 
z?plati ~,ěcné náklady připadající ~:v~~~:tol ~ ,hm, že Sousední 
p~evzavsl obce proti Sousední ob . o ,záka, nejSOu o 
neny rozhodovati ani soudy an0 ~~ '~a zap~a~en! techto nákladů 

I ura y pohttcke, nýbrž úřady SK()!sk:é. 

(Rozhodnutí senátu ", k 
. pro reseill ompetenčních konflikt" 

smce 1931, č. j. 748/31.) . u ze dne 7. 

Obec Slezská Ostrava ve snaze "T' . 
nayštěvujících její německou obecnb:~~\1 c~bymoz~á nejvíce počet 
u sk?lskýc~ úřadů zrušení této škol o ~,a nasled~em toho 
pro skolu ;eskou, požádala na rad/z a zls~ala ,ta~ mlstnosti -"'~'''<L .• 

a v dohode s místní školní radou .. emske spravili komise pro :>IE"sl,o 
Mor. Ostravu aby děl" -, lr!pISem ze dne 10. září 1924 
svých německých Škol ~a z )~~:~~k~ s.koly sle}sko-ostravské přijala 
meckých škol inoravsko-os~ravský~h' z~e ~t Pf~te~ přibylých dětí do 
notlIvých třídách německých škol ezs 'e stravy nezvýší v 
aby musily býti přijetím dětí slez k ~ortavs"o-?stra:,~kých stav dětí .••. 
u JednotlIvých tříd pobočky a Sb?dfS ravskych znzeny v Mor. '. 
zaplatí věcné náklady na k~ždé~a ~ 'k ob~1 Moravsko-ostravské že jí 
Mor. Ostrava přípisem ze dne lOS za ,~, Pfbpadající. Žádosti této obec 
v žádosti té stanovených a přijal; za~l, 24 vyhověla za podmíne

'
( 

O;SÍ!:avy ohledně náhrady věcných ná~fl~;nKdta,ké ,nabídku obce Sle;. 
nam k~d?kadly z německé školy slezskoostra .fz n31sledkem tohoto ujed. 
zems a s .olní rada v Opavě výnosem ze vs e~~~chny dítky, slezská 
ustanovem § 9 zák. čís. 189/19 tut '" I dne !3. nj~a 1924 na základě 
Q~!~avy pak skuteně i v tomto škofní~ u ~ruslla. Nemecké děti ze Slez. 
pr:ilina~~ do škol moravsko.ostravských Ao..ce I v letech dalších byly 
0r:e ovne zadala Slez. Ostravu _ ab .,' c P?ton; obec Mor. Ostrava 
nakladu na děti ty připadajícího zdrlhj\ nahradI!~, cást věcného školního 
ob~ Mor. Ostrava podala na n'i dne ~O a s~ !~tl ~adosti vyhověti, pročež 

r 92~)~?s~~r~b!a~~~~ h~jr~r~~~th~ ~tr:adů 2~~ ~éf~al~~~~ol 9~~u~~ 
26. ledna 1929 odmítl pro nepří ust~ or., Ostrave usnesením ze dne 
obec M~r. Ostrava z usnesení toho p ~S\ poradhu práva, a rekursu, jejž 
usnesemm ze dne S. března 1929 n o a a" vrc m zemský soud v Brně 
tvrdIl,. v podstatě z důvodu že sml ~vyho.v<;1 a napadené usnesení' po
?bCeml !' z níž žalobkyně S~Ůj náro~ vd jez byla .uzavřena mezi oběma 
rejnopravní, ježto jí byly smluvně u o Vozuje, ~~ pov~hu smlouvy ve
povmnosÍl uhrazování věcného 'kl graveny veremopravní povinnosti 
go mch školní dítky. Když se p~k \ u n~ skoly a povinnosti přijímati 

odnutí v téže věci na úřady správ~í ec d 0..1'. Ostrava obrátila o roz
, o eprely 1 ty o ní rozhodnouti, 
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v prvé s!~lici okresní úřad ve Frý~ku, JÝillěrem z~ dne 26. kV,ětna 1930, 
a v da1slm postupu stolIc zemsky urad v Brne rozhodnuhm ze dne 
17. listopadu 1930; poslavivše se na stanovisko, že jde o nárok ze.s~lou: 
vy soukromoprávm, ježto obec Mor. Ostrava, neJsouc povmna pflJ1maÍ1 
do svÝch škol děti ze Slezské Ostravy, dokud tam německá škola eXIsto
vala převzala na sebe smlouvou závazek dobrovolný, a stejně učinila 
i ob~c Slezská Ostrava, zavázavši se přispívati na věcné náklady ně
meckých škol moravsko-ostravských, jež uhrazovati byla po zákonu po· 
vinna výhradně Mor. Ostrava. Návrh obce Mor. Ostravy na řešení tohoto 
negativního kompetenčního konfliktu sen á t pro řeš e n í k o m p e
ten ční c h k o n fl i k t ů zamítl jako nepřípustný. 

o ů vod y: 

Nárok, o němž odepřely v daném případě rozhodnouti i soudy i úřady 
správní, opírala obec Mor. Ostrava výhradně o smlouvu s obcí Slez 
Ostravou. Je tedy pro řešení otázky, byly-li o tomto nároku příslušné 
jednati soudy či úřady správní, rozhodnou otázka, má-li ona smlouva 
povahu smlouvy soukromoprávní, či veřejnoprávní. Otázku tuto lze ře
šiti výhradně z obsahu smlouvy. Za veřejnoprávní lze uznati jen smlou· 
vu, jíž disposicí smluvních stran má býti upraven právní poměr, jenž 
by jinak mohl býti platně upraven jen úředním aktem správním. Všechny 
ostatní momenty, zejména také okolnost, zda subjekty, jež smlouvu 
uzavřely, byly ke smluvní úpravě vůbec způsobilé, zda právní poměr, 
o nějž jde, může býti vůbec platně upraven smlouvou, zda k plat
nosti smlouvy bylo třeba ještě schválení nebo jinakého projevu úřadu 
správního atd., jsou pro otázku právní povahy smlouvy a tedy i pro 
otázku kompetence k rozhodování o nárocích ze smlouvy té uplatněných 
nerozhodné a přicházejí v úvahu teprve pro řešení otázky, zda smlouva 
byla uzavřena platně, kteroužto otázku si ovšem může řešiti jen úřad 
příslušný. Jest proto zkoumati, jaký byl obsah smlouvy, přesněji, jakou 
povahu v této smlouvě má závazek ku hražení poměrné části věcných 
nákladů na školy moravsko-ostravské, jejž v rámci této smlouvy obec 
Slezská Ostrava na se vzala a jehož dodržení se obec Mor. Ostrava na 
ní domáhala. Jak z předeslaného děje vyplývá, žádala obec Sle,ská 
Ostrava obec Moravskou Ostravu o přiietí dítek, navštěvujících dosud 
její .obecnou školu německou, do škol moravsko·ostravských z důvodu, 
aby počet dětí v její německé škole klesl na takové minimum, jež by mělo 
v zápětí zrušení této školy. Byl tedy závazek hraditi obci Mor. Ostravě 
poměrnou část věcného nákladu na její školy převzat obcí Slez. Ostra
vou již v předpokladu a pro dobu, až bude její vlastní škola zrušena. 
Avšak tím okamžikem, jakmile tato škola byla zrušena a jakmile dítky 
školu tuto dosud navštěvující byly poukázány navštěvovati německé školy 
v Mor. Ostravě - a že se tak v daném případě stalo zejména i za sou
hlasu nadřízený'ch úřadů školských, je ze spisů jasně patrno -stala 
se obec Slezská Ostrava ohledně německých škol obecných součástí školní 
obce Mor. Ostravy ve smyslU §§ 2 a 12 zákona ze 6. listopadu 190\ 
Č. 41 zem. zák. slez. a § 9 zákona ze dne 24. ledna 1870 Č. 17 zem. 

101~ 



1604 

zák. mor. Tím však vznikla také pro obec Slez. Ostravu ve smyslu §§ 
a násl. cit. zák. slez. a § § 36 a násl. zák. mor. povinnost přispívati na 
věcné náklady škol moravsko-ostravských. Z pi-edpisů těchto je ovšem 
také zřejmo, že tu jde o povinnost rázu veřejnoprávního. Za tohoto 
stavu jest však ve smlouvě spati-ovati smluvní úpravu veřejnoprávní 
povinnosti obce Slezsko-ostravské přispívati na věcné náklady německých 
škol moravsko-ostravských, a má proto ujednání to povahu smlouvy ve
i-ejnoprávní. Z toho již vyplývá, že k rozhodování o nárocích z této 
smlouvy i-ádné soudy povolány nebyly. Tím však není ještě zodpověděna 
otázka, zda byly k tomu pIíslušné úřady politické, na něž se obec Mor. 
Ostrava obrátila, a jež o žádosti její rozhodnouti odepřely. Obec Mor. 
Ostrava žádala podáním ze dne 18. března 1929, aby politický úřad 
rozhodl, že obec Slez. Ostrava je povinna zaplatiti jí podle dohody pří
slušnou část věcného nákladu na její německé školy. Vzhledem k tomu, 
že dohoda ta má ráz smlouvy veřejnoprávní a jako taková je vlastně již 
exekučním titulem - předpokládajíc ovšem, že po formální stránce má 
veškeré náležitosti závazné smlouvy veřejnoprávní - lze žádost pojímati 
jen jako žádost, aby byl vydán určovací výrok o právním obsahu této 
smlouvy a o její závaznosti. Otázka, kdo je phslušný vydávati ve lormé .... ·· 
určovacích rozhodnutí autoritativní výklad správních aktů, není v 
ním řádu positivně upravena. Pokud jde o takovýto výklad r02:no,dntlti 
neb opatření úřadů správních, uznává se všeobecně, že tak může učiniti" 
jen ten úřad, o jehož rozhodnutí neb opatření právě jde. Ježto však 
smlouva veřejnoprávní jest svou podstatou jen náhradou za rozhodnutí 
úřadu správního, jenž by jinak byl příslušný dotčený právní poměr 
sám upraviti, jest přiznati také jedině tomuto úřadu kompetenci obsah 
uzavřené smlouvy veřejnoprávní autoritativně vyložiti. Jest tedy zkou
mati, který úřad by byl býval příslušný rozhodnouti o povinnosti ohce 
Slez. Ostravy, přispívati na věcné náklady německých škol moravsko· 
ostravských, kdyby otázka ta nebyla bývala upravena smlouvou. Ježto. 
šlo o náklad na školy v Mor. Ostravě, jest otázku tu řešiti podle zákonů 
platných pro obec Mor. Ostravu, tedy podle moravského zákona o zři
zování škol ze dne 24. ledna 1870 Č. 17 zem. zák. ve znění novel, jimiž 
později byl zákon ten doplněn a pozměněn. Podle § 41 tohoto zákona 
ve znění novely ze dne 27. listopadu 1905 Č. 4 zem. zák. mor. z r. ·1906 
bvly k tomu příslušné úřady školní. Tato kompetence zůstala však úřa
dům školským zachována i za účinnosti zákona ze dne 15. června 1927 
čís. 77 sb. z. a n., jenž v § 4 ukládá místním školním radám povinnost 
sdělati rozpočet školní obce, k němuž mají připojili též rozvrh rozpoč
tového schodku mezi přiškolené obce. Dle toho nebyly tedy politické 
úřady ani v době, kdy o žádosti obce Mor. Ostravy odmítly rozhodnouti, 
k rozhodování o této žádosti příslušné, a nejsou k tomu příslušné ani 
v době přítomné. Z toho, co dovoděno, vyplývá, že k rozhodnutí o žádosti 
obce Mor. Ostravy nebyly v daném případě příslušné ani řádné soudy, 
ani politické úřady, jež dosud příslušnost k rozhodování o této žádosti 
popřely. Ježto pak úřady školské, jež po názoru konfliktního senátu byly 
povolány rozhodnouti, dosud ve věci nerozhodly, zejména svou kompe
tenci v předepsaném postupu instančním nepopřely, není tu dosud kom
petenčního konfliktu, na němž by se školské úřady byly súčastnily (§ 5 
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zák. Č. 3/18 Sb.), a prot? nemohl také kon~~~\~e~!:nild:~z~u~:~h~;_ 
zákona o konfli~tu tako,ver f';fhOd

J
. ~~:tJp~íslušné úřady školské, nýbrž 

sloviti, že pro vec, o mz u Je",. . 
usil návrh zamítnoutJ Jako nepnpustny. 

ID • ru . enž vzešel mezi státem f! býv~ým ~la~tni-
V. Rozhodova~ o Sp? ~.l r 'Státní pozemkový urad Jmenem 

kem zabr~é a pre~zate :~dY ~:~;;latiti náhradu vypadající na vlast
státu odeprel vlast,mku ~k o ovo' l -í do příslušnosti řádných soudů. 
nlka podle § 59 nahr. za . - na ez 

(Rozhodnutí senátu pro .řešení .3kolml'e.te~~~I/·c~1 k)onf1iktů 
smce 19 ,c. J. 

ze dne 7. pro-

, c sn' . zemkovým úřa-
Dne 15. února 1923 uzavřel Har;us 'v~e za~r~:( ~~Ikostatek. podle 

dem v Praze písell!nou dohodu o cene za, s ~ěla b't? ve smyslu § 47 a 
dohody činila pře]lmacI cena 850.000 Kc ,a na' o /latnosti částky přejí
násL náhradového zák@a s~udem rO~~;~~vk~ mfjitele velkostatku za 
mací ceny, kterou uzpa sdu Z? P.o tka 500000 Kč je splatná v ho
státem, bylo v dohode uve. eno, ze cas rozvrho~ého usnesení a že zbytek 
tovosti v 21 dnech po pr~voplatnostJlatn' v dílčkh částk~ch podle po
bude zajištěn v nahradove kmz~ a. sl' Y '"d'l strženy od pří-
st21P~ přídělu ad P?ťe h0l;r~~s~b ~:o!~~~~ :a~!~í~~ ~ozvrhu přejíma~í 
deku. V n:,hra ?ve lllZ~. \. ma'itele velkostatku 350.000 ~c. 
ceny. z~psana nahrad?va po~J~iav;:dali J dědicové mezi tím zemřeleho 
podamm ze dne 23. unora 'h "du aby jim byla podle 
majitele velkostatku t1 Státníhto )ottem~5~e ogouKč ježto velkostatek byJ. 
dohody vyplacena v hotovos I cas a . " ' m ze dne 10 června 
již přidělen a c~n~ od přídělc~l ~~placeny. ž~Jo~r~ ako předčas~ou. Do 
1929 zarytít! Statndl Ploz~~~~~Jé u~~~it~~~o velkostattu stížnost jpnejv~š
tohoto vymeru po a I . .. ' d 12 září 1929 odmltl 
šímu správnímu soudu" kte!y Jl u~ne::r~~:;říP~~tno~ z těchto důvodů: 
podle § 2 zákona o spravmm sou u J '" ' .' ní ~ozvrhu a výplatě 
Státní pozemk,ový ~~ad n.~~~~tjrkut j~~!:~n~ío ~~~~ ~právní, nýbrž jen 
nahradv za prevza Y maJ ." '1 '" náhradu za převzatý majetek vy
jménem státu Jako strany, J~z na ,eZl.. §§ 59 a 60 náhr. zák. 
šetřiti a po i~jím pr~v~~~atner f~~m ~~~t~O~fflu v vyplatiti. Výrok Stát
jako pohledavk~ byv.,: edo vas ~l.:'C·' žádost o vyplacení 350.000 Kč 
ního pozemkoveho ura u, zaml a]! 1 , , ) 'v d' s rávního nýbrž 
v hotovosti není tedy rozhodnutí!ll (,:p~:rem!ll Ufa a p - tudíŽ podl~ 
jen prohlášením s!rar;y, vyplá,ceny~ pre!~~tš~~ce~;rf~~:~es~t1dem neod
§ 2 záť~n~ o ~~r::~l~a~~ugěedic~~é ~~ Hlele velkostatku proti česťoslo: 
~~~~~~~un~tátu ~ ~r,~jského civi1níhfa~~u~~I~ ~~~~~í~~lobU od~~R ~~:: 
350;000 Kc. N4eJv~~~IIS903Uod :;-. v If~ 591/30, čís. sb. 10109, tuto žalo?u 
semm ze dne . zan , c. J. "ht ď ď' V danem 
p~? 'ne?ří.slušnost řádných h~ug~"kv Pbotsta~~a~t~~~a °za:r~~tpůdy, kte-

~d'~~~~I~leO~,~~á~kS:119i~lc9~~~C:sl'S~~a31~t~;h~a~ov: ~~~'Z}~~~G~~ě~ ~;k;~:e~~ 
ne . cervna \. ".' . 
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kovému úřadu přísluší činiti opatře ' 
upravených zákonem záboro 'm anebm ,a rozho~ovati ve 
provedení a k doplnění, vyj:ia on • zák~ny" J~z budou vvc];,inm 
budou soudům aneb úřadú .. } veCl" tere temlto La.OUlly 

vlastníka, zapsané do náhr~ddl~y~n"hOtazka, splacení ~h:i~cl~~k~u~~r;y ( 
neb)m~u úřadu, a spadá ted;enu~~ldonem mkde ~, , soudům 
kO,veho uradu, Poněvadž otázka t ' ,:,tatmho pozem
ITi,: být ~ešena podle předpisů záko~le(§§ 61 !tav!lh veř~jného, at' ui 
naL o nahradových kmhách a bank' h d - na L zákona a vlád. 
sb. z. a n.), jež jsou předpIs r' ac 3'e !1e 7, prosmce 1923 čís 360 
Státním po~e~kovým úřade~ ~ a:ět~e~~~eho, ~?eb podle doh'ody 'mezi 
~~hodou vere]noprávní, nelze mluviti .' kterazto. doh~da Jest rovněž 
mad rozhodoval tu J' ako úřad o ve·' ankl o tom, ze Statní pozemkovy' 
rozh d t' I CI Sou romoprávnl' • t d ,o nu I nasta a příslušnost řádný h d o a !e, e y po jeho 
a ~ak?na ze dne 15, října 1925 čís c21'1u bU podle § !O:o ustavní listiny 
Statm pozemkový úřad a ne'v 'šš''- , s,, z. a n. Vec náleží jen před 
~ajitel~ velkostatku u před~eJy Ik~~ru~ťl,~oUd. Po té podati dědIcové 
zaporneho konfliktu kompetenčního mezi m o s~~,atu navrh na řešení 
a nejvyšším soudem. neJvysslm správním Soudem 

Senát pro řešení ko t·, 
že příslušny jsou řádné soudy. mp e e c nIc h k o n f I i k t ů 

Důvody: 

I ve stížnosti k nejvyššímu spr' , ..' 
sou~ů uplatňovali dědicové bývaléh~vn:m~ ~~Udu, I V zalobě u řádných 
vzateho. majetku pozemkového oroti v ,as m ,a sta tem zabraného a pře
vostr vyplacena část náhrady (Pfejím:t~tu na)rok, aby JIm byla v hoto., 
v~atý majetek, která podle soudníh r Cl ceny 3'~, státem zabraný a pře
hyvalé~o vlastníka tohoto majetku °ted°zvr~u !rejlmací cen~ vypadla na 
byvaleno vlastníka zabraného a př \!l~ro na vyplacem pohledávky 
z~k. náhr. ze dne 8. dubna 1920 /vza e o majetku proti státu (§ 59 

h
davku ?depřel Státní pozemkový' ú~~'d 329hs~. z. a n.), kteroužto pohle
radovy ze dne 8. dubna 1920 ., 32~ o ovostr vyp.Jatrtr. Zákon ná

konem ze dne 13. června 1922 čÍs c~20 b sb. z. a n., novelisovaný zá
a
t 
y části IV. materielně i for~elněpráv~í ·o~: ak n. fPkra::uje v části III. b) 

s a,te~, zabraný a převzatý majetek mkaz y, y a]lC} se ,:~hrady za 
ch~z.~JI v uvahu tato ustanovení uv dOz~ D.,,-y., V. danem pnpadě při
(pr~Jll:~ací cenu) za převzatý majet~k enych castr, CIt.. z~kon~: Náhradu 
k,ovy ~rad podle určitých pravidel (§§p~~e~~o~~)VYS~t~'1 ,~tatní pozem
teto nahrady a vyrozumí o určen' ,.. • . Tyz urad určí výši 
vlastníka převzatých nemovitostí : kVl'~ pr?st~~dnictvím řádného soudu 
o~st. I). Do výroku ("rozhodnutí«) S!,OVI;l1 ven tele a oprávněnce (§ 44 
nahrady jest přípustná stížnost k ., d ,atmho pozemkového úřadu o výši 
b1ti sjednána také dohodou mezi r~tá~e~u soudu (§ ~6))'Jáhrada může 
nrkem (§ 44 odst 2) Řád' d mm pozemkovym uradem a vlasi, 

'. ny sou rozvrhne k návrhu St 't 'h a nr o pozem-
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j{Ového úřadu pre]lmací cenu v nzení nesporném, stanoví náhradu za 
knihovně zajištěné služebnosti, výměnek a jiná věcná břemena a určí, 
jakoU částkou mají na náhradě participovati oprávněnci ze smluv slu
žebních, zaopatřovacích, pachtovních a nájemních a jakou subjekty 
oprávněné vybírati veřejné daně a dávky, a jaká částka má připadnouÍl 
vlastníku (§§ 47 až 52, § 59). Po právoplatnosti soudního rozvrhového 
usnesení jest Státní pozemkový úřad povinen postarati se o vyplacení, 
resp. o zajištění určitých pohledávek v rozvrhovém usnesení k placení 
přikázaných (§ 60). Částku vypadající z náhrady na vlastníka muže 
Státní pozemkový úřad vyplatiti vlastníku hotově nebo dáti ji zapsati 
jako pohledávku do náhradové knihy (§ 61). Náhrada za převzatý ma
jetek, jakmile jest právoplatně určena, tvoří, pokud není vyčerpána při 
rozvrhu soudními pohledávkami ze zákonného zástavního pTáva, 
.knihovních věřitelú a oprávněnců a pohledávkami ze zaopatřovacího 
poměru, pohledávku bývalého vlastníka proti státu (§§ 59 a 61). Z ci
tovaných předpisú náhradového zákona jde zřejmě na jevo, že řízení 
v nich upravené, jehož předmětem jest určení náhrady za státem za
braný a převzatý majetek, jakož i ustanovení, jakým .zpúsobem, komlfl 
a kdy má býti náhrada ta vyplacena, jest ve své podstatě likvidací po
měrů nastavších provedením záboru a převzetím zabrané půdy, a že 
Státní pozemkový úřad nevystupuje v tomto řízení jako úřad judikující, 
nýbrž jen jménem státu jako strany, jejíž povinností jest způsobem 
v zákoně předepsaným zlikvidovati poměry založené záborem a pře
vzetím půdy. K těmto povinnostem patří i likvidace pohledávky, která 
podle § 59 zákona náhradového přísluší bývalému vlastníku zabrané 
půdy proti státu na náhradu za zabranou a převzatou půdu, kterážto 
pohledávka je pohledávkou soukromoprávní, jak patrno zejména z toho, 
ie pohledávka ta má povahu odškodnění vlastníka půdy za odnětí vlast
nického práva - tedy práva soukromého -, a že vý.še této pohledávky 
je formalisována rozvrhovým usnesením řádného soudu. Že Státní 1'6,· 
zemkový úřad nevystupuje v onom řízení ve funkci úřadu judikujícího, 
jde zcela nepochybně na jevo zejména také z toho, že náhradový zákon 
podrobuje výroky Státního pozemkového úřadu o výši náhrady (pře
jímací ceny) přezkoumání řádných soudú (§ 42 cit. zák.), a že zákon 
ten do kompetence řádných soudů přikazuje i rozvrh náhrady (§§ 44, 
47 až 52 cit. zák.). Státní pozemkový úřad jedná tudíž jen jménem 
státu jako strany také, pokud jde o otázky, zda, kdy a jakým způsobem 
má býti bývalému vlastníku zabrané a převzaté půdy vyplacena ona 
část náhrady za tuto púdu, která po právoplatném určení a po rozvrhu 
připadá na vlastníka (§§ 59, 60 a 61 cit. zák.). Má tedy i výrok Státního 
pozemkového úřadu, kterým tento úřad odepřel vyplatiti v hotovosti bý
valému vlastníku púdy zmíněnou náhradu, která - jak uvedeno - jest 
soukromoprávní pohledávkou, povahu pouhého prohlášení, jež Státní 
pozemkový úřad učinil jménem státu jako strany. Mínění, že Státní po
zemkový úřad vystupuje i v řízení náhradovém jako úřad judikující, 
nelze opírati ani o ustanovení odst. 1. § 7 zákona ze dne 11. června 
1919, čís. 330 sb. z. a n. o pozemkovém úřadu, podle kteréhožto usta
novení přísluší tomuto úřadu činiti opatření a rozhodnutí ve všech věcech 
upravených zákonem záborovým aneb zákony, jež budou vydány k jeho 

~'i . 



-li 

1608 

provedení a doplnění, mimo ony věci které ť·t 'k 
budou soudům nebo úřadům jiny'm i vžd t' emt! o z~ OnlYYs&~~~~~~~~ 
ods! I § 7 'k "3 0/ ,y CI ovanym u , .,' za ona CIS. 3 J 919 nebyl ještě nikter k 'k .' úkorlů';; 
Statmho pozemkového úřadu ve věcech a, ves elym 
ráz :,ktů úřadu judikujícího, tedy ráz rozhP~zem,kove refor~y ,vti·skllut 
mckem slova smyslu' otázku zda St' t ' o nu~ne~o ?patrem v 
věci spadající do obo;u pozerr:kové refo~~1 poze ovy urad. v té 
judikující a zda ten který jeho úkon jev/s vsk~tk~ v~stupuje jako 
rozhodnutí v technickém slova smyslu ne~zvs l~b u jako opatřen V 
odst. 1. § 7 zákona čís 330/1919 ~b' e d

VU 
ec posuzoval! kt 'h 'k ..., ny rz po le vlastní p h 

ere o u onu (srovnej: rozsudek konflikt 'h' ova y 
1931, čís, 714/31) (shora pod 1.), m o senatu ze dne 5. čerVU,} 

Z hořejších úvah plyne, že rozhodovati " . 
tomu I v daném případě _ vzešel mezi stáfe sporu" kte9' - JaK jest 
~ilbrané a převzaté půdy tím, že Státní oze~ a, l!ý,Yaly,? ylastníkcm 
jako stral!Y odepřel vlastníku v hotovost; vy I f? u,rhd jmenem státu 
na vlastmka podle § 59 zákona na' hr d 'hP a 1 I na radu ' ... ď k k " a ove o - . 

av ~ sou romopravm - náleží podle § I' d p,ří,;lu,šn()sti soudu, . j. n. o r~.inť",h 

~ou~;' gek!~d;!tuk§~~~~;:íz::~~~ ~:t~/ict~;~i~i ~~ady a řádnými 
Jde Jen, osobuji-Ii si i soudy i s rávn' " d ' CIS. ~ sb. z. a n.) 
autoritativně, nikoliv však řeší-l jede I ur~ ,~~ZhOd?v~b o téže věci 
autoritativně, druhý jen prejudicielně. n z e o organu tutéž otázku . 

Presidla soudů řeší otázku zd 't . 
právní nárok na použití menŠinó:é~a ~ r~ap~l\e J~zykového zákona 
středku ve sporu před civilnim ~ Jazy a o. le?ne, opravného pro
sou~y, odmítajíce opravný prost:~~:m, ~ut~rltattvneč. kd~žto. řádné 
z duvodu, že nejsou u padatele s Iněn po auy, v mensmovem Jazyku, 
jazyka než stáblího řeší jazykovouP t. ~ ~odl~l1nky ~ro použití jiného· 
Tutéž povahu má {na otomni v' o az u Je~ Jako otázku prejudicielní. 
již vyřízen jeho odmIJut/m. yrok soudu, ze byl opmvný prostředek 

\ 
(Rozhodnutí senátu pro. řešení kompetenčních konflikť 

smce 1931, č. j. 766/31.) u ze 
dne 7. pro-

V exekuční věci vedené u okresníh d máhající věřitelka Z ve Vídni do us o s~u u ve Vrchlabí podala vy-
29. srpna 1930 E. 896 (1 )/30 rekursn~sem, exekucI yov~lujícího ze dne 
jazyku. Tento rekurs byl usnesením k o vyl ?ku o utratach v německém 
18. listopadu 1930, R III 262/30-4 o ra)skeho so~du.v Jičíně ze dne 
cizinka nemá podle & 2 j z 'k ,dmltnutyonevadz rekurentka jako 
Do tohoto rozhodnutí pOdaia z~ ~~ra:r? pO':~lval! menšinového jazyka. 
stížnost k presidiu krajského soJdu ahap~~ 'ye~~tel~a y,e lhůtě jazykovou 
ze dne 24. prosince 1930 nevyhov'IV ~lllf'h ere sl!znosl! :ozhodnutím 
máhající věřitelka ve lhůtě stížnos\ ~. o 'do. oto roz?odnul! podala vy-presl lU vrchmho soudu v Praze , 
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které rozhodnutím ze dne 12. ledna 1931 stížnosti vyhovělo a změnilo 
rozhodnutí presidia krajského soudu v Jičíně v ten smysl, že se usne
sení krajského soudu ze dne 18. listopadu 1930 zrušuje a krajskému 
soudu se ukládá, aby rekurs stěžovatelky do usnesení okresního soudu 
ve Vrchlabí vyřídil ve věci, a to i v německém jazyku, nehledě k dú
vodům uvedeným ve zrušeném usnesení. Krajský soud v Jičíně vyd ul 
pak usnesení ze dne 29. ledna 1931, že stížnost vymáhající strany do 
usnesení okresního soudu ve Vrchlabí ze dne 29. srpna 1930 jest vy
řízena odmítnutím s konečným účinkem a že ji nelze meritorně vyříddi 
znovu. Do tohoto usnesení krajského soudu podala vymáhající věřitelka 
dovolací rekurs k nejvyššímu soudu a jazykovou a dozorčí stížnost 
i k presidiu krajského soudu v Jičíně i k presidiu vrchního soudu 
v Praze. Tato stížnost byla presidiem vrchního soudu v Praze podle 
§ 78 zák. o org. s. zaslána k rozhodnutí presidiu krajského sou dl! 
v Jičíně. Nejvyšší soud dovolacímu rekursu nevyhověl usnesením ze 
dne 25. června 1931 a souhlasí v něm s názorem rekursního soudu, že 
rekurs byl vyřízen věcně již usnesením ze dne 18. listopadu 1930. Presi
dium krajského soudu v Jičíně stížnostem do usnesení krajského soudu 
v Jičíně ze dne 29. ledna 1931 rovněž nevyhovělo rozhodnutími z 22. 
února 1931 a ze dne 24. února 1931. Do obou těchto rozhodnutí bvla 
podána další stížnost k presidium vrchního soudu v Praze. Presidium 
vrchního soudu před svým rozhodnutím o této další stížnosti učinilo 
návrh na řešení kladného kompetenčního konfliktu, který podle jeho 
mínění vzešel tím, že o onom opravném prostředku proti odmítnuti 
rekursu vymáhající věřitelky z důvodů jazykových, o kterém má nvní 
v cestě instanční rozhodnouti presidium vrchního soudu jako úřad 
správní podle § 7 jazykového zákona, rozhodl již - a to prý neprávem 

- nejvyšší soud. 
Sen á t pro řeš e n í k o mp e ten ční c h k o n fl i k t ů zamítl 

návrh jako nepřípustný. 

O Ů vod y: 

Jak patrno z ustanovení § 4 zákona ze dne 2. listopadu 1918 Č. 3 
Sb. z. a n. jest dán kladný kompetenční Konflikt mezi úřady správními 
a řádnými soudy jen, když si úřad správní s jedné a řádný soud s druhé 
strany osobují příslušnost "k téže záležitosti«, t. j. tehdy, když si oso
bují příslušnost r o z hod o vat i v téže věci. Při tom musí, jak plyne 
z pojmu "rozhodování«, na straně úřadu správního i na straně řád
ného soudu jíti o a u t o rit at i v n í rozhodnutí o téže věci; musí tu 
tedy býti i na straně úřadu správního, i na straně řádného soudu o téže 
věci výrok schopný právní moci. Řeší-li tedy jeden z těchto orgánů urči
tou otázku autoritativně, kdežto druhý orgán řeší tutéž otázku jen prei

u
-

dicielně _ jako podklad pro autoritativní řešení otázky jiné, nelze vůbec 
mluviti o vzniku kladného konfliktu kompetenčního mezi těmito orgány, 
který si tu kterou otázku, řešenou druhý,m orQ'ánem autoritativně, řesí 
jen prejudicielně. nejde o osobování si nříslušnosti, ano preiudicielní 
řešení otázky právě předpokládá, že orgán. který určitou otázku řeší 
prejudicielně _ pro svůj obor - není k autoritativnímu řešení otázky 
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té přísluimým. (Vide Ho e t z e 1: ve Slovníku veřejného práva II. díl, 
str. 252). Ale pak není v takovémto případě základního předpokladu § 4 
cit. zák. pro vznik kladného konfliktu kompetenčního mezi úřadem správ
ním a řádným soudem, osobování si příslušnosti k a u to rit a t i v
ním u rozhodování o též e věci oběma těmito orgány. V daném pří
padě jde na straně úřadů správních (presidia krajského soudu v JičIně 
a presidia vrchního soudu jako úřadu správních povolaných podle § 7 
jazykového zákona k rozhodování sporů o užití jazyka) nesporně o auto
ritativní řešení otázky, zda vymáhající věřitelka má podle jazykového 
zákona právní nárok na použití jazyka menšinového ohledně opravného 
prostředku (rekursu) v exekučním řízení před řádným soudem. Jinak 
jest však tomu na straně řádných soudů, jak plyne z této úvahy: Kraj
ský soud odmítl usnesením ze dne IS. listopadu 1930 rekurs vymáhající 
věřitelky - do usnesení okresního soudu - z důvodu, že se rekurs ne
hodí, by bylo o něm po zákonu zahájeno jednání, neboť u vymáhající 
věřitelky (rekurentky) není podmínek jazykového zákona ze dne 29. 
února 1920 Č. 122 Sb. z. a n. pro použití jiného než státního jazyka 
li soudu. Postavil se tedy krajský soud ve svém usnesení na stanovisk", 
že se rekurs nehodí k tomu, by byl předmětem jeho meritorních úvah, 
an rekurs je formálně závadný, proto, že byl podán v jiném jazyce než 
státním, ačkoliv tu nebylo podmínek, jež jazykový zákon stanoví pro 
použití jiného než státního jazyka u soudů. Výrok krajského soudu 
1) odmítnutí rekursu jako podání nevyhovujícího s hlediska jazykového 
a nehodícího se tedy k meritorním úvahám rekursního soudu, je aktem 
ónnosti soudcovské, aktem judikatury. Na povaze tohoto výroku kraj
ského soudu jako aktu judikatury nemění nic okolnost, že krajský, soud, 
1Jvažuje o tom, zda rel,urs podaný v jiném jazyce než státnrm, může a 
má býti předmětem meritorní úvahy soudu, řešil tu také otázku jazyko
vou, neboť tuto otázku řešil krajský soud - a mohl také řešiti - j~n jako 
otázku p rej u di c i e I n í pro řešení otázky jiué, kterou jest povolán 
Ťešiti autoritativně, totiž pro řešení otázky, zda rekurs vymáhající věři
telky má pokládati za způsouilý k meritornímu projednání, či zda jej 
má odmítnouti jako formálně závadný; vždyť k autoritativnímu řešení 
otázky jazykové jsou podle § 7 jazylwvého zákona povolány jen úřady 
správní. Výrok krajského soudu o odmítnutí rekursu zůstává tedy -
i přes ono prejudicieluí řešení otázky jazykové - i u d i kát ním výro
kem soudním, jehož důvodem je pro stranu nepříznivé řešeuí prejudi
cielní otázky jejího jazykového práva. !Vide nález n. s. s. ze dne 17. 
února 1931 č. 15449/30, Boh. A 9075). Tutéž povahu jud i kát n í h Q 

výroku soudního má i další usnesení krajského soudu ze dne 29. ledna 
1931, v uěmž krajský soud vyslovil, že rekurs vymáhající věřitelky do 
usnesení okresního soudu byl již konečně vyřízen jeho odmítnutí;n, 
vysloveným v usnesení ze dne IS. listopadu 1930. a že nelze tento rekurs 
meritorně znovu vyříditi. Nejvyšší soud, jednaje o dovolacím rekursu 
do usnesení krajského soudu ze due 29. ledna 1931 shledal, že rekurs 
do usnesení okresního soudu byl již vyřízen usnesením krajského soudu 
ze dne 18. listopadu 1930, - a právě z tohoto důvodu potvrdil uejvyšší 
soud usnesení krajského soudu ze dne 29. ledna 1931. Výrok nejvyššího 
soudu jest tedy zase jeu a k tem jud i k a tur y. Pokud by vůbec bylo 
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r vati řešení otázky jazykové, mohlo 
lze v usnesení n~jvyššího sou~~ ~Ptcrioe 1 ní řešení této otá~ky. <IZ t?~O~ 

tu . íti zase ] e n o p r e) < traně řádných soudu ues o ~u, e 
~~ by11 uvede~o! j::te !edy, n~ ]evd~ Z~y~á1ajíd věřitelka n:á v exekuc~l~~ 
o autoritativm resem otaz y, z odl jazykového zákona narok na POUfl,l 
řízení před řádným soude?; P ,e e o osobování si příslušnostI ~, a~ 0:;
menšinové~o )az;yk~, a \~d~ ta~řfslušnost k autodta~ivnímulrte~m t~~ 
tativuímu resem teto o ~z Ye, dě jen úřady spravm. Neby e Y v , 
otázk osvojily si v< dan~m pnpa u zmíněný předpoklad <stanoveny 
ném i)řípadě splnen

S 
zaklad~:k~~(::ného konfliktu kompeten?Ihlho. ~l~

, § 4 zák. Č. 3/191 pro vz e rávem koulhktm o sena , 
~idium vrchního s01:ldu dovo~a~o s,e J~~n~ého kompetenčního konflIktu 

< v bylo J' eho navr h na resem procez V> t' 
zamítnouti jako nepnpus ny. 



Dr, 
Seznamy vypracoval 

LADISLAV DVOŘÁK 
soudní rada. ' 

Věcný seznam abecední. 
Absolutní nemožnost Plnění . 
Adhesní řízen,' a pr'et y • VIZ nemOžnost plněn,', 

rZenl pro 1 v , 

Administrativní exekuc . m cem Cl s. 10.007. 
Advokát (právní ,e t

VIZ 
exekuce politická. 

z a s II p C e)' d ' plná . . ofucení (§ 93 ' 
o ' ~o.c VIZ tamže. c. r, s.) viz tam že. 

P dPlS Jeho viz pod' 
dekret podle § 10 ad v P I S a d v o kát a. 
ř. s. čJ s. 11.056. v. r, nenahrazuje listinnou plnou ma 
nucen~ zastuPování advo' .' c podle § 30/1 Cr 
okresmm soudě zad' kátem·v zavada, záležející t v ... 

byl podle § 2:9 c vana zf!1ocnencem neadvoka'te v om" ~e zaloba byla na 
t'''' . r. s. pavmen d' f II (notarem) ... v 

lm, ze za, žalobce při prv' "a I se zastupovati advok' t ,ac zaiobce 
mocí čís, 10.854 em stanl zakročil advokát k' a e,m, byla zhoJena 
pOdpis advokátu' v' m 00 b" ' vy azany procesní plnou 
, . uze ytl II 't v 

i:t:~S !Om~~~~fn ,a~vokát~, kand~~t3na~~ok~gi~~is~dekJl~v čís. 10.972. 
čís. 10,509. Y dvokat Ilahražuje prakticko~ p~ec~e v~konával1á praxe
pokUd nemůže do sez Vm sluzbu u advokáta 
chodnÍ akademie čís nlaf~~8kalldidátU advokacie býti za ' 
Substituce: dekret ad~ok; " psan profesor ob-
tu tem zesnulého d . atm komory, Jímž b 1 d . 
chudých pro urČi~ vOkata, nenah.t:azu]e ani Pl~olla vokat ~st~.n0ven substi-
o~ěna je~o: ten, ~~~r ~~. s;ry~lu §. 6~ c.J. s. Č~~Clt~\!nZení zastup ce 
v~eodboroveho sekret '. Je n~ pravntcke práce J.. 
nahradou škody neb an~tu. n,ent E'ICe zavázán ze vl zastoupeTIl krajského 
spor advokáta s' khen~e-~ ZPravněn ~bjednati práv~i~k~Uv~~ leS! však práv 
rem ze smlouvy o dílo e'" zapI~cen} odměny a hotov' P ce ,e; s. 10.506. 
nov. dosl. e. ř s v, ,1 nz nenl prazdnrnovou .v, ych vydam Jest spo
Proti vůli klientov'ě cnle~~i l.fV9k., veCI ve smyslu § 224 ČIS. T 
podle § 19 adv. ř i kd va vo ~t pravo na vydání hot . " , 
~~nné právo zást~vní ~zo prokaza! p,ravost a VýŠI sv~voS~l s~~zene k Soudu 
Cl s. 1O.9S4. uze UplatnItI Jen podle před .~9 e avky; své zá-
POVinnost jeho k náhr dě y pľsu exekučnBw řádu 
Prot ' b a Skody' d 'h' o, ze yl opravny' 'tV '. oma ano-li Se II Y , 
na tom zda b P,ros redek jeho zaviněn', a, nem nahrady škod 
záleží j~n na to~ o~ravny pro~tředek vůbec po~~n podan opoz.děr~.ě, nesejd~ 
dI.e obyčejného ťěh~av~~:aynyy pro~!ř-e.dek skutečnl.p~Ja ~elb llIspech, ynýbrž 
nahrada škody opom II ťspech Cl s. 10.888. ny y by mel po-
Cova opravnéh~ r t yenu - 1 • advokát vznésti námitk ' y 
nosti odpůrcova P gs red~u, Jen, prokázáno_li že b u~ OPc:zdenosti odpúr
klientu čís. 11.231 pravneho prostředku byl~ způ Y b-fasn~ výtka opozdě
nesprávný právní ná ~o l' a vysledek příznivý 
poz.emkú lh o t ~o!. o y tom, zda platí pro 
11.231. u Y Osml Cl ctrnáctidenní nelze spor o })5!ev~dánf pachtovany' ch 

_ d k' ' mu pncltatt za . y, , 
- a vo at, vystupující při . '" zavmem Čl s. 

sJednavam dOhOdy sice formálně . k c 

Ja o zastupce 
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jedné strany, ve skutečnosti však jako právní poradce obou stran, jest obě
ma stranám zodpovědným podle § 9 adv. ř. a § 1299 obč. zák. čís. 10.565. 

Agent pojišťovny viz poj i š t ě n í. 
Akcept směnečný viz smě n k a. 
Akcie: jež měl komisionář uloženy pro komitenta u anglické firmy a jež byly 

stíženy 'sekvestra'CÍ (zabavením) p-odle nařízení anglické vlády; pokud může 
komitent žádati na komisionáři jich vydání čís. 10.566. 

Akciová společnost viz s p o leč n o s t a k c i o v á. 
Akt blancoscripturní viz smě n k a. 
Aktivní oprávnění ke sporu viz o P ľ á vně n í k e s por u. 
Akvisitér pojišťovny: právní poměr čís. 11.287. 
Afunentační zákon (ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 sb. z. a n. z r. 19-3'1) viz v ý

ž i v n é. 
Alternativní plnění: má-li věřitel na výběr, které z vÍCe možných plnění chce žádati 

a může-li specifikovati tento předmět v žalobě, není žalobní žádání bez 
této specifikace určité čís. 10.487. 

zmocnění (facult.as alternativa): domáháno-li se v žalobě nepeněžního ná
roku s možností výkupu (§ 410 c. ř. s.) peněžitým plněním, nelze na
mítnouti započtením vzájemnou peněžitou pohledávku čís. 10.685. 

Amnestie: okolnost, že H byl prominut trest, nevadí použití § 268 c. ř. s.; lho
stejno, z jakého- důvodu vzal obžalovaný zpět zmateční stížnost, zejména, 
zda tak učinil na vyzváníl kasačního soudu, by vzhledem k amnesHi- vzal 
zmateční stížnost zpět čís. 10.856-. 

Amortisace viz u moř e n L 
Anglie: sekvestrace majetku příslušníků, čech, Moravy a -Slezska, Slovenska a Pod

karpatské Rusi; pokud nebyl sekvestrovaný majetek podroben likvidaci a 
mohl býti- vrácen vlastníku (desekvestrován) či s. 10.566. 
koupil-li .před válkou tuzemec od tuzemské banky za hotové anglické cenné 
papíry, jež však zůstaly v Anglii v depot na jméno prodatele a smlseny s ji
nými papiry u tamní firmy uloženy a tam byly prodány pro dluh prodatele 
u této firmy čís. 11.281. 

Asignace viz p o II k a z. 
Autobusová živnost a příslušnost podle § 87 odst. 1 j. n. čís. 10.949. 
Automat hrací: jenž nebyl dosud prohlášen za neodporující loterním předpisům, 

nebo _při němž bylo zjištěno, že jim Odporuje; trestnost podle § 438 důch. 
trest. zák.; pokud jde o právní vadu, Jež vadila řádnému užívání prodané 
věci čís. 11.212. 

Automobil: ú ř e dní p -o vol e n í k j i zdě viz .p o j i š t ě n í pro tiš k o d ě. 
- j i z dar e p r e sen t a č n 1 při z á vod ech viz poj j- š t ě n í pro ti 

povinnému ručení. 
Automobilový zákon (ze dne 9. srpna 1908 čís. 162 ř. zák.): 

vlastník automobilu neručí za útraty soukromého účastníka v tre-stním řizení 
proti řídiči autom-obilu či s. 11.074. 
§ 1: škodou z provozu automobilu j-est i postřLkání olejem, unikajícím za 

jízdy ze strojové s.ollčástky otvorem v podlaze automobilu čís. 11.192. 
odst. 2: a zák. čís. 721/1887 ř. zák. viz n á 1- e zná hra d n 1. 
odst. 3: lhostejno, že silostroj byl nadále u pol-itické správy přihlášen a 
registrován na jméno dosavadního vlastníka, a že ten, komu byl přene
chán k provozu, neměl koncesi k osobní dopravě čís. 10.645. 

§ 2: vyviúovací důvod předpokládá, že řídič silo stroje sám dbal všech opa
trností, že jeho jednáni není vůbec s,e škodnou událostí v příčinné sou
vislosti čís. 10.507. 
v tom, že poškozený šel po jízdní dráz,e, vyhražené vlastně povozům, 
jest spatřovati jeho spoluzavinění čís. 10.507. 
řidič auta ruči za povahu a za zvláštní způsob, za selhání nebo za ne
dostatek jeho činnosti za všech okolností; zákon má na zřeteli škodné 
příhody, jež, třebaže je nelze předvídati a zameziti, jsou událostmi v pro
vozu silostrojů obyčejně s.e přiházejícími, mají příčinu ve zvláštní po
vaze provozu a vznikají v provozu samém čís. 10.-656. 
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o~st. 4: jest zvláštním předpisem' v • 

Pl,s § ~~02 o~Č. zák. čís. 1O.463~ Jemuz rnUSl ustoupiti všeobecný před-
§ 9 VIZ prlslusnost podle § 9 t . 

a II o m. z a k o II a 
Bagatelní nároky viz II e pat r II é v • • 

Banka:, p~atnosti směnečného plateb~i~~ I~OZk 
Jmeflll" b~nky jako věřitelky dOdatek- ~zeu ne-:adí" že je v něm připojen k'l 
vyznacelllm zmocněnce kp'" t' j . Xposltura v X«, dodatek' t . " 
nemá s t t . rlJe 1 patu; nezaleží na to v' jes Jen 

Báňská bratrs~~OSo~~~ pro~esní způsobilosti čís. 10.978. m, ze expositura banky 
Báňský podnik vi~ h o [na VIZ p o k 1 a d II a b r a trs k á. ' 

Berní spr~va:. sv?lení Jej/podle § B zák v, lG' , 
vyz~d.uJe Jen k zápisu usnesení 'o CIJ" b :4(192.0 a § ~90 zák. čís. 76/1927 
kv zaplsy .výmazu likvidační firmy anf t~~~olnem 2rus.eni společnosti, nikoli: 

Be d Q P~d, zaplsem usnesení o dObrovbIném ~, ~ebylo-h ono svolení vyžádáno 
B z rvo" ne ~obohaceni viz o b o ha' ce' b zrus~nl spole~nosti čís. 10.430 

eze stna drzba viz drž bab e zel s t n 1, e z d u vod n e. . 
Bezelstnost pod j e § 367 b' . n a. 
Bezpečnostní opatření: j·ežonebC.jZak.yylz nab?tí vlastnictví 

t t ya narrzena "prav ' . ,y , 
v ,om o směru předpokládá že bez y- ~lml uradYi povinnost dráh 
krate,. k~yž osoby, jež utrpél škOd~ecnos~~1 opatře~í nedostačují ani te~: 

BezÚČi~~noos~tt~d~hd~~í~~ ~~~~~ož~d~vati POdlť§U~I~/~b~~ez:t~a~1 s velšlk~~~ opa~ 
Bezzávadné odepsání' d VIZ I o z hod c 1 S o II d. .. . . 

- VIZ 'O ep;sání záv d 
Bilance likvidační s ,. o a pro sté. 
Biograf . k' pol. ., r. o. pro pozustalostní i·nventář čís. 

VIZ lne mat og raf. 10.524. 
Blankosměnka viz smě k 
Bltn na. 

Des é viz náhr-ada škod 
Branná moc viz voj s k o. Y pod I e § 1325 o b č. zák. 

::atrská po~adna viz POkladna b'ratrská 
remena: p r e v zet í j i c h viz d v • 

Dremen? důkazní viz dŮka razba vnucená nemovitost' 
Budoucí OVOce' pr d . v Z. I. 
Budova Medu" o, ~J CI p,acht? čís. 10.555. 
Burs. b, 1,VIZ urednl budova. 

a. y J I-lI nalez bursovního rozhodčího sou . 

~~res;~u;e~~l J~žb ~řJo ~o p~ávu, můžey s~o~~~~~t~~O~~~~~~~~u ž~or~~e:l spoJe: 
lezu podle čl X~III p prav~, uplatnovati Jen zmateční súv pn vyn.esem 
e k uvoz. zak. keř s k l' v znostl protI ná
§ x~o uC,e

k 
povolene na základě nález~ Č'l s" tJ4~'~v zalobou o nepřípustnost 

za ona ze dne 4. ledna 1903 v, lO'y : . 
~~~~dl ~a~b~~í~ lIzabvřel}~. na ciz~~S~mSk~' ~~~;e v~t:;ujleo ~~~ na tel1ninové 
XXV ' o ezuclnnost nalezu lozl d y, h '. 

8ydliště Odd~~én~k..k c. ř. 5.) n~patřI, před samosou~ceCI(§ 7s01)d~ br~o,vních (či. 
Býk obecní viz s ~zl g ~ ~ ~ a st l\~~ ll' lb;) I? a.t ~ e n Í! p ,o dle § 31211·č Í' ~ I ~ 10. !8~. 

obč. zák. ze ni, nahr,ada škody POdl' §e~3 r. 
Byt dů~ovnic~ý .viz do m o v n í k. e 20 

nahra?nl: 1de o plnční z ruky do ruk r odle ' v 

~1~0 titulu dlužník odevzdati vy~ p vYV't 9. 8
b 

ex. r., měl-li podle exekuč-
naturá~í~ ;~~~dvěři~ejjedm pronajat náhrade;: ~~t ~~ foro~~gminkou, že mu 

'1' . . vz e em k ustanovením 'I vb' . v,' .... 
ra ni, nrkohv o byt 'najap. r" ~ Uze lUho radu šlo o byt natu 
saženb ,z~kony: o oChral1~ 'n~j:~~~ P2Fs

er
ro ;~~rálního bytu nebyly za: 

nepoz yva sve povahy tím že v,'" 
pOv'1čru ponechá zaměstna~ci· n~~::~~;n~v~tel.p'o skončení služebního 
un;l o~ dobu čís. 10.767. Y vYl1mečně a prozatím na 
prav~l poměry služebního bytu n b 1 v , 

JťmcW rozhodují předpisy obč e,~ y zasazez:y ~akony o ochraně ná
. za . o skoncem služebního poměru; 
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byl-li služební poměr skončen, jest zaměstnavatel oprávněn domáhati 
se vykHzení bytu; předpisů §§ 364 a 365 obč. zák. nelze při hromadění 
žalob obdobně použí~i čís. 10.897. 
kratší lhůty § 575, prvy odstavec, c. ř. s. neplatí, jde-li o žalobu za
městnavatele proti zaměstnanci o vyklizení služebního bytu čís. 10.897. 

služebnost bytu viz tam ž e. 
výměna bytu chráněného za nechráněny s ujednáním, že datum nájmu no

vého bytu má býti totéž jako u· nájmu starého bytu; vypověď jen z dů
vodů zákona o ochl'. nájemcú; úmluva se nepříčí ani zákonnému zákazu, 
ani dobrým mravt"tm, aniž odporuje ustanovením §§ 1090 a násl. obč. 
zák. čís. 10.434. 
obmezení, jež si pronajímatel nechráněného bytu co do vypovědi a co 
do zvýšení činže dobrovolně uložil, platí jen proti němu, nikoli bez dal
šfho i proti jeho právnímu nástupci ve vlastnichri domu čís. 10.449. 

Bytové družstvo viz s p'o 1 e č e n s t v o. 

Cena obecná viz dávka z přírůstku hodnoty. 
Cenné papíry: umoření viz tam-že. 

koupil-li před válkou tuzemec II tuzemské banky za. hotové cenné papíry 
anglické, jež však zůstal)!. v Anglii v depot na jméno pro datele a smíseny 
s ji'I1ymi, p'apíry li tamní firmy uloženy a tam byly prodány pro dluh pro
datele u této firmy čís. 11.281. 

Cese viz postup pohledávky. 
Cesta veřejná: pořad práva viz tamže (ob-ec). 

z nouze (zákon ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř. zák.): lze ji zříditi i pro 
fysíckoli část katastrálni parcely-; lhostejno, že poz,emek, pro nějž má 
býti, zřízena, není, enklávou; propújčení není, vyloučeno tím, že pozemek, 
pro nějž má býti zřízena, jest součásti pozemkového komplexu, hrani~ 
čícího na některé jiné své straně s veřejnou cestou; i pro lesní pozemky 
(po zákonu ze dne 9. ledna 1913 čís. 7 ř. zák.); okolnost, že za řízení byl 
změněn zpúsob obdělávání služebního pozem\{u, mohla by míti vliv jen 
na výši náhrady čís. 11.226. 
útraty odpůrcova bezúspěšného rekursu nelze čítati k útratám, jichž ná
hradu bylo by přisouditi proti navrhovateli čís. 11.226. 

Církevní jmění: byla-li smlouva o prodeji řádových p'Dzemkú uz.avřena s výhradou 
schválení Státního pozemkového úřadu a s výhradou, schválení úřadů CÍrkev
nich a dohlédacich úřadů státních i schválení' Státního pozemkového úřadu 
nenahrazuje schválení úřadů církevních a dohlédacích státních čís. 11.075. 

Civilní inženýr: nelze ho pokládati za obchodníka čís. 10.773. 
Cizí dluh: pol a cen í- jeh o viz p 1 a C' e 'n í c i z í hod 1 u h u. 
Cizozemec: och ran a d'O m á c í, 11' o trh ,u p r á c e viz tam ž e. 

pnzůstaln'st -po něm viz'pozústalost po cizozemci. 
nárok na zvýšeni výživného nemanželského dítěte cizozemce bydlícíhO v ci
zozems.ku proti otci tuzemci nelze uplatúovaH v nesporném řízení; závaz
nost právoplatných rozhodnutí tuzemských soudú o nepřípustnosti pořadu 
práva pro tuzemské soudy; p'Dužití § 28 j. 'no čís. 10.436. 

Cizozemsko: rozluka manželství uzavřeného v tuzemsku tuzemskými státními při
slušníky, povolená cizozemskym soudem čís. 11.104, 

Cizozemský exekuční titul vIz ť' x e k u c e. 
á právnická osoba a sudiště podle § 99 j. n. č i s. 10.431. 
é právo: i když jest věc posouditi pudle něho, nejsou tuzemské soudy vá-

zány náz.ory cizozemské judikatury nebo právní- vědy čís. 10.684. 
- jinak viz Německo, Pnlsk'Ů atd. 
- viz též mez i n á rod II i P r á vos o II k r orné. 
Ý rozhodčí soud viz rozhodčí soud ci,zozem.ský. 

Clausula rebus sic stantibu,s viz dolož k are b u s s. i c s t a 11 t i b li' s, 
Condikce viz o b o h a cen i bez d ů vod n é (k o n d i k c e). 
Contractus socidae; podstata' a hospodářsky účel čís. 11.170 . 
Cukr: r o z h o d_č í s' o u d· s pol e č e n s t va C II k r o var n í,k ú v P r a z e viz 

tam ž e. 
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část jistinné pohledávky viz hod II o t a ~ d v 

čekací lhůta viz pojištění. pre metu sporu. 
čekatelské právo viz s p o leč e fl t 
Č~skoSlovenský stát viz stá t č e ~ k v o }8 t a veb II !. 
Čm konkludentní: dolož k a II a f o s ~ v e ~ s k y. 

- převzetí dluhu podle §§ 415 afltu Tve VIZ !a-ktura, 
~iny čís. 10.'684. ,6 neru. obe. zák. mlčky a konkludentními 
Jest ~~ obchodníku, by neobjednané zboží II V'o • 

~y s~.Je neponechal a odesílatele náležitě' fepflj.al, a bylo-h omylem přijato 
z:ll1 pn<;tk ,disponoval čís. 10.500. In armoval a upomínal, by se zbo~ 
ru~nyml ukany opatrovnického soudu neb 1 v 

ckeho soudu k uzavření nájemní ,~ml ,y, nahrazen souhlas opatrovni_ 
pokud pouhé mlčení o sobě II ' . Olivy Cl s. 11.028. 
povolil-Ii správní výbor ~ spOlkue~~hant sou .. hlasem .ani odporem čís. 11.203 
P?zděj~kh valných hromadách ~eb~1 z:i~~stn~ncl drahotní přídavek, jenž při 
~Iho vyboru va:Jnou hromadou schválen y pozasta".en, bylo usnesení správ-

'. ! pro budoucnost čís. 11.131. o, a to nejen pro minulost, nýbrž 
~tnovOlCt obce viz o b e c p o řad ' 
cinže viz ochrana n.á~e o prava (obec). 
Čistá hodnota nemovitJo,s~icu: s'dm,loku va nájemní, 
Čištění domu viz s m I o u van y~z a v, a z !TI a jet k u, od h.a d. 

chodníku: poživatel domu a'~:t mnl, a pac h t ~ v ní. 
vá,!Ií či'8t~ty ve městě čí s.J 11.flo;men zachovavati nafízení řádu o zacho-

~len druzstv.a VIZ společenstvo . 
cienský podíl viz s p o leč e n s t v o~ 

Daň (dan~): exekuce zaj'išťovac' . 
- k n I ho' , 1 VIZ tam ž e. 

~ vnl zaznam viz tamže 
-poradprávavizt,amže . 

rentová s přirážkami, ji~hž náhradu ná" 'v' 

smlouvou a jež jsou 'součástí c",'nz"e . .. 1~~n1k (pachtyr) vzal na se 
ně" v, I 'v, , " Jes, »naJemny'm ( h't ' z pns USl zakonné zástavní rá ' 'pac ovnym)« pro 
stát zavinil (§ 1364 obč 'k) vo na vne~enych svršcích čís. 10'687 
dluž~ik,a, jenž se z.atím 'sf:i 'n~s~h~me~uv Včas vY?1áhati, danč, Ú' z~ 
:ukoJml, aniž by se-sám na něm mohf~~ .. : plac.enl, n;USI! platiti jeho 
lde o soukromoprávnf poměr mezi stát OJI' 1 ~ostlhem ci s. 10.8'35. 
n?vou p'1~!~?ní povinnost dlužníka č f se~Oa:8~lm, kdo se zaručil za da-
zakaz zatlZltl zabrané nemovitosti b . . 6. 
úřadu se nevz.tahuje na exekuční z~~,~SO~.hlasu Státního pozemkového 
čís; 11.~82. ' lzenl pro daně a veřejné dávky 

- zavazal-h Se' odkazovnlk dědiLi Y, " 

zústalos~i; nároky dědice čj s. {L~~úsam zaplatI daně a dávky z po-
z obratu: stat se nemůže domáhati ořad' , 

z obratu, vybrané bankou z ,ú~tů ~~tt:ava, na ?anC,e zaplacenf daně 
dosud neodvedené čís 10915 P penych Jl zakaznfky a státu 

důcho~ová (zá~on ze dne i 5. č'erv~a 1'927 čís, ., 
D" , Pflpustnosll vylučovací žaloby podle § 35776(2~)b. ~. a ~.): predpoklady 

anove ned.oplatky vi'z dražba exeku ' zak. Čl'S. 11.105. 
Dar (darovaní): i smíšené da'rov~cí sml ce. . 

~.e domáhati vráceni postou en' c~u:% lze. od~olat! p~o ~1"Ubý nevděk; lze 
Jlc~ cenou 3l. úplatou, byla~i lmlouv:~~I:f~std 1 nk1kohv~ Je~ .:o.zdilu mezi 
~euplatnou c l' s. 10.601. 1 a e o prevazllJlcl' smlouvou 
Jde ~o y~ě,. P?skytl-li nebo zabezpečil-li manžel m v, ',., , 

rr:~ZI' zlvyml' vdOvské zaopa·třeni č i s 10 749 anzelee pravmm Jednamm 
pn postupU' pohledávek z p·rávn'h ďQ d' " 
odevzdání v tom že 'se stal 1 o t!V? II darovam lze shledati skutečné 
podle § 427' obč: zák. postu;ní~~e~~d~ny.Jrtz°S.t~P~ídlliS!i~y nebo jiné listIny 
10.749. ume!11 llzI1Ika o postupu čís. 
i smí'šené darování lze odvolati ro hr b' ~ 
právoplatně vzdáti č i s .. 10.811. P tl Y nevdek a nelze s~ práva toho 
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k odpuštění hrubého nevděku nedošlo Hm, že se uražený dárce nedostavil 
k hlavnímu přelíčení proti obdařenému pro urážku na cti; nárok na restituci 
in natura; poplatky a výlohy, převodu daro'vané věci či s. to.8.1 L 
pro darováni meú manželkou úpadce a úpadkovou podstatou manžela není 
třeba fo,rrny notářského spisu čís. 10.812. 

Datum směnky; náležitosti, č'Í s. 10.450. 
Pávka z majetku a z přírůstku majetku (zák. ze dne 8. dubna 1920 čis. 309 sb, 

z. a n.): 
pře dno s t n f p r á voz á s t a v n í viz dra' ž b a v n u cen á n e
movitosti. 
zákaz přesunu dávky, obsažený' v § 41 zákona, nepostihuje úmluvy 
z doby před účinností zákona čís. 10.914. 
o výši dávky, o jejím trvání soudy nerozhodují, ale jsou povolány roz
hodovati o jejím -přednostním pořadí- čís. 10.947. 
vyplatil-li peněžní ústav celý vklad i s částkou zadrženou na dávku 
z majetku postupniku dávkou povinného, a musel-Ii pak zaplatiti ber
nímu úřadu dávku z majetku do výše zadržené části vkladu, nemůže se 
domáhati na dávkou povinném náhrady podle § 1042. obč. zák. či s. 
11.179. 
při rozvrhu nejvyššího podán~ jest peníz vypadajkí na ni prozatím 
uložiti do soudní úschovy, dokud nejs.ou nejv. správním soudem vy
řizeny stížnůsti proti tomu, že byla dávka uložena určitým osobám 
čís. 11.263. 
věřiteli z kupní dobírky jest zakázáno ji vymáhati, dokud nebyla dávka 
buď zaplacena nebo zajištěna, třebaže byl bezelstným a opíral se 
o důvěru v pozemkovou knihu č"Í s. 11.263. 
váwe nejen na hypotekárnI pohledávc'e nedoplatku kupni ceny, nýbrž 
i, na pohledávce osobní čís. 11.263. 
pro nárok toho, kdo ji zaplatil za přednostu: domácnosti, proti pří
slušníku domácnosti na poměrnou náhradu zaplacené dávky, jest pořad 
práva přípustný čís" H.300. 

obecni: provádí-U okresMí! úřad politiCkou exekuci na žádost obce k jejich 
vydobytí, není pro rozepři podle § 37 ex. ř. pasivně 'Oprávněn stát, 
nýbrž obec či s. 10.792, 

- z přírůstku hodnoty nemovitosti (dodatek HI. k na/o z 27. dubna 1922, 
čís. 1431 sb. z. a n.): 
úkolem soudu jest jen, by k návrhu vyměřujícího úřadu vyšetřil obecnou 
hodnotu' v čase nabytí .a zcizení a by za tím účelem především zjistil 
stav nemovitostí v době, k níž se odhad provádí; vyšetřiti, další skut
kové a právní otázky není, již úkolem soudů, nýbrž úřadů správních 
č i S. 10.551. 
povinnosti zcizitele, převzal-li ji, nabyvatel nemovitosti čís. 10.564. 
proti -pověření- notáře provedením odhadu jest zemský inspektorát opráv
něn k rekursu čí ,s. 10.668. 
notáře nelze pověřiti odhadem čís. 10.668. 
při exekučnim zajištění jejim jest v exekučnfm návrhu udati důvod 
ručení to-ho, proti němml se vede exekuce čís. 10.770. 
pro zajištění dávky platí dvorský dekret ze dne 18. zářf nsú, čís. 577 
písm. c) sb. z. s. a dvorský dekret ze dne 24. října 1806 čís. 189 sb. z, 
S. čís. 10.959. 
při zjišťování obecné hodnoty neni odhadního řádu použíti přesně, nýbrž 
obdobně a podpůrně'; platí tu též zásady § 2 čís. 5 a 6 nesp. říz.; jest 
přihlížeti i k tornu, že odhadovaná nemovitost v několika letech změnila 
vícekráte vlastníka; jednotlivé trhové ceny jsou dúležitou pomůckou 
při stanovení obecné hodnoty čís. 10.979. 
v odhadním řízeni nepla.tL pro způsob říz,ení, jež má vésti ke konečnému 
soudn~mu opatření, p,ředpisy řádu o nesp. říz., nýbrž předpisy formál
ního práva exekučního a sporného, a to i co do opravných prostředků 
či s. 11.030. 
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D'áVky ~od~ílli? ~ dr?-žs~va viz vod TI í d r II Ž s t 
-:- .. vymenkárske VIZ vy rn ě TI e k. va. 

Deflnttiva o.b e C TI í h O Z a Ir. ě s t TI a TI C' v 

Dekret v~odle § 10 adv. ř. nenahrazuje lis~in~l~ z ~ m e s t n a II ,e c ob e C TI í. 
Cl S. 11.056. II P DOU moc podle § 30/1 c ř 

Délesloužící osoby m II Ž s t vab . '. . . 
Delegace (§~ 30 a 311 j. n.): záko~,:~ ~í~ ~3 OCl VIZ voj s ~ o. 

noveTI1.,po~.le~ni věty prvého odsta~ce g/ii3~ byl,?, mleky derogovánv usta_' 
nelze Jl prenesti na jiný soud' . d . J: n. 5.'~· 10.518. 
pro~e.d:en vY~~třovací úkon v oJ;~Oá~1 ~f;~l~Y vysetroyací úkon; má-Ii býti 
obraŤlÍ1' s .~ozadání-m o právní pomoc)' ~O ~~udu, _lest se na tento soud 
nelze ,se Jl domáhati z důvodu vhodncO'~~i (. 5 .. 
volan~ho s?udu, najmě bylo-li odmítnutí ~ 31 J·o TI.). pro ~ali'jatost da-
platne zamltnuto čís. 11.152. sou u z duvaau zaujatosti právo_ 
usnesení, jímž byla povolena ',e t d Y'" 

přísluší podle § 514 c r" s p'ra1 s korukclh I navrhovatelovu odpůrci j'emuz' 
d j . -' '. vo re ursu č í II 255 ' e eg-ovatl z úřadu pro syndikátní , ". '. ,s. . . 
V,Od~1 !1u~no-sti, (§ 30 j. n.) čís. l1.{~:epfI jlny vrch ni soud lze jen z dů--

Den sv~t~Cfl1 V.IZ ,s vát e ční d -e n. . 
DepuracDt povinnost: kupiteI nemovitosti o" '. 

mazu práv váznouCÍch na nemovitos~u~~e~e ?Om~hj ah proti pro dateli vý
pod,le § ~-54 ex. ř, čÍ' s. 10.595. UCl po e § 353' ex. ř., nikoliv 
zavazal-li se pro datel nemovitosti kUl iteli k' v 

nebyl tohoto závazku zproštěn t' P" vyma3:,u neprevzatých břemen 
m.ovitos~i na pradatele nedopatře~'~ ~~j.h~~~bo ~r: ddřfv~jším převodu ne-:
vaznouC! na nemovitosti aniž tím ž k ' . ° u!.a u prevedeno břemeno 
nesením břemen proti opravě té ~ebe ,s~l "U'Pltel pn napotomní opravě, pře--

Devalvace měny viz m č n a. ranl C 1 s. 10.884. 
Devinkulace viz knížka vklad' 
D'dj nI. 

e ,c: v- pozů .. stal0'stní-m řízenI' VI'Z 
dd "j , POztlstalost. o oe' e n 1. j měn í viz tam ž e. 

a zustavltelova práva ná 'em .' . 
srn) o .o' v, a II á je m n j a pa' chi o v nníl Viz och ran a' na 1 e m c ft" 
vereJneho společník' ( " 
z vrh n ut í P o s led n í h o,a VI'Z" ~ P o ~ c ~ o ~ t ve ř e j n á. 
n ? vS t po s I ~ ? n í hop ° říz ~ ~ {I Z e n I VIZ Z a lob a o n e p I a t-
m~ze postOUPItI peníze, Jichž bude docíleno za" . 
ZClzem bez schválení soudu m"" b 'f svrsky; stalo-lI se takové' 
datečně s:~váleno' dědic-em 'č í s~z~0.14+ po odevzdáni- pozůstalosti do-
pokud rucI oS.obně za poplatky not' v' • k ' 
projednávání pozů'stal'osti jež nelze a~~ J.~ o soudmho komisaře při 
pod kle § 111 nesp. říz. z pozůsta-lostnt p~~;ta/O?~e §lJ02 obč. zák. a 
~e uce a prozatímní opatření' lh t. "y C" 11~. .592. 
dlctví jmění, jehož se týká pr'ozaf·s -eJ~o, zev dl~z~lku nenapadlo z dě
vatele, týkal~1i se návrh jmění ježl~TI! ~p,atr~m~; J.d<:.na vrub navrho
podle § 75 III. dHčí nov l'ze ~vo1"' epa n, o I;lUfn Cl s. 10.492. 
ním pozůstalosti i na ~'ajetk~vé s,~~&roZa!H;nflll opatření před odevzdá_o 
ustanovení § 822 obč. zák. lati. ory c l~~ .. 1O.49?' .. 
bez" r?zodí1u ,delačního důvoduP č í ,s.JeťO.g~~. ventele dedl'CO'vy, tu ovšem 
dluzlllkuv narok na povinný díl ,lze, odl ' " 
a podle § 333 ex. ř. zpeněžiti čís P 10'~5~ 33

1

1 ex. r. ex.ekučně' zabaviti 
nepOlt!ll~u~eJný viz d i I P 'o v i n n ý. . . . 
subshtucnt vi-z substituce 

Dědická dohoda: .otázk~, zda a jaká byla mezi své 'f' '. " 
pokud Jest zavazná j"est věcí dědi o "v ~ ~ynyml, uzavrena, a zda a 
sI;l0rem, její řešení' ~ení věd pozůs~~io~fn ~ Jl m~sl p~' případě vyříditi 
vyklad dědické dohody podle n''', b I ~ SOu UCl s. 10.876. 
s po~mínkou, že přejí~a-tel uhra~~ Y!?- pr~vzata' ak,tiv,: pozO-stalosti 
telovym určité dědi'cké podily "pa~l."ha, ~e vyplatI detem zůstavi-

a ze sve o casu odevzdá nemovitosti. 
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jednomu z dětí za tutéž přejímací- cenu, na niž je převzal čís,. 11.091. 
bY'lo-li p-ozůstalostní jmění zatajeno -soudu' pozůstalostnímu a zároveň 
poručenskému, není nezlemec vázán dohodou; to, že poručenský soud 
schválil smír, o sobě nestačí' čís. 11.266. 

přihláška viz pozůstalost. 
smlouva: sepsaná ve formě notářského spisu není veřejným notářským 

poslednim poříz,ením; notář nemusí však připojiti k svému podpisu 
i doložku, že p-odpisuje jako svědek čís. 10.747. 
přihlásil-Ii- se k celé pozůstalosti pozůstalý manžel z dědické smlouvy, 
rodiče zůstavitelky pak ze zákona, jest co' do j.edné čtvrtiny pozu'sJa
losti poukázati na pořad práva pozůstalého manžela; co do' zbývajících 
tří čtvrtin pak rodiče zů-stavitelky č i,s. 10.747. 
výklad' ustanoveni dědické smlouvy snoubenců, že, pozůstane-li po 
pr,edzemřelém z nastávají-cích manželů potomstvo, nastoupí posloupnost 
ze zákona, kdežto, kdyby zemřel jeden ze snoubenců bez potomstva, 
ustanovili s,e snoubenci navzájem za dědice veškerého svého jmění 
a mělo toto ustan-ovenÍ za dědke býti- co do tří čtvrtin pozůstalosti dě
dickou smlo-uvou a co do čtvrté čtvrtiny vzájemnou závětí čís. 11.118. 

žaloba viz žalob a děd i c k á. 
Dědictví: o d k a z viz tam ž e. 

- odd ě len í' jeho, viz odd ě 1 e n í j měn í. 
Děleni reální viz s.p o 1 e č e- n s tví s t a t k ů. 

- škody viz náhrada škody. 
Děhtické pojištěni viz poj i š t ě n í. 
Díl povinný: dlužníkův nárok na povinný díll lze podle § 33-1 ex. ř. exekučně zaha

viti a podle § 333- ex. r. zpeněžiti čís. 10.55:2'. 
nepominutelný dědic liení ve skutečnosti dědic,em, nýbrž jen pozůstalostním 
věřitelem; proti komu (proti pozůstalosti, či proti dědici) má směřovati jeho 
žaloba na zaplaceni peníze odpovídaj-ídhO' po'vinnému- dHu čís. 10.75-5. 
obdržel-li nepominutelný dědk jako dědic ze závěti celou pozů,stalost, avšak 
zatíženou požívacím právem čís. 11.220. 

Dito viz smlouva o dí'lo. 
Distanční Jízda viz po'jištěni pro-ti povinnému ručení. 
Dítě: příslušným rozhodovati o dovolacím rekursu v ,případě § 2' vl. nař. čís. 29/ 

1930 jest nejvyšš-í soud čís. 10.5'60-. 
byl-li dozor na dítě v cizí péči přenesen na Okresní péči 'Ů mládež, ne
měl okresní (poručenský) soud duvodu, by schvaloval usnesení jeJího 
předst-avens.tva; nebyl-li do-zor přenesen na Okresní péči, měl se okresní 
soud omeziti, po náležitém vyšetření věci na rozhodnutí, zda má dítě 
býti, 'odebráno tomu, komu bylo svěřeno čís. 10.560. 
manželský jeho původ: »obdrženou zprávou« v § 158 obč. zák. jest roz
uměti určitou vědomost manželovU' o tom, že dítko jeho manželky při
šlo na svět, nevyžaduje se však, by manžel zvěděl i o tom, že se dítě 
narodilo v zákonné 'lhůtě podle § 138 obč. zák., pokud se týče podle 
dvorního dekretu ze dne 15,. óervna 18-3-5: čís. 3-9 sb. z. a n. čís. 10.969. 
věděl-li manžel v případě' § 156 obč. zák. již v době sňatku o těhoten
ství, platí domněnka, že dítě jest původu manželského; manžel muže 
však žal-ovati o oduznání manželského původu dítěte, ,při čemž ho stihá 
původní břímě, že není přirozeným otcem; předmětem tohoto důkazu 
není však nemožnost tělesného styku s matkou dítěte, nýbrž nemožnost 
zplozenÍ' následkem nesoulože v- kritické době čís. 11.040. 

manželské: § 142 obč, zák.: převzala-li· manželka na místě manžela výživu 
dítka a manžel se zavázal přispívati manželce na' tuto výživu a dal tento 
nárok knihovně zajistiti, šlo' o dohodu podle § 142, prvý 'odstavec, obč. 
zák. a jest o návrhu manžela, by nárok proti němu byl zajištěn jiným 
způsobem, jednati a rozhodovati v řízenÍ' nesporném čís. 10.493. 
v Ý ž i v 11 é viz tam ž e. , 

nemanželské: p r á van e man žel s k é h o o t c e viz o tec n e m a n
želský. 

102" 
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nem. otec nemá po smrti nem. matky bezpodmínečné právo, ch,ov"ti 
II sebe dítě, nýbrž rozhoduj,e vždy jen zájem dítěte o tom, II koho má 
dítě býti ve výchově a výživě, nikoliv zájem TIeru. otce, aniž přání po
ručníka čís. 10.559, 
v Ý ž i v fl é viz t a, mže. 
z ji š t ě fl í 'o t c o v s t v I viz o tec TI e m a fl žel s k ý. 

Divadelní ttústnosti: nájem či pacht? čís. 11.102. 
Dluh cizí viz pia cell í. 

knihovní: pře v zet í jeh o viz pře v zet Í' dll! h u, 
- dep II rač fl í p o v i fl fl o s t viz t a II Ž e. 
obtížnější viz p l·a c e TI í. 
osobní: na osobním dlužníku lze se domáhati zaplacení celé pohledávky 

třebas část jeho dluhu byla 'zajištěna hypotekárnim závazkem třetícl{ 
osob čís. 10.475. 
zástavní dlužník nemůže proti zástavním II věřiteli použíti námitek nepří
slušejkích osobnímu dlužníku čís. 11.278. 

odnosný, platí-li dlužník na poukaz věřitele složenkou c í s. 11.011. 
- směnečný dluh jest dluhem odběrným čís. 11.081. 
- výklad úmluvy, podle níž si měl věřitel docházeti pro splátky v den do-

spělosti čís. 11.125. 
směnečný viz 'S m ě· n k a. 
sdlidární viz s. o I i-d á r fl o- s t z á vaz k u. 

Dluhopisy odškodňovaCÍ (zák. z 3.0. září 1924, ÓÍs. 2'1,6 sb. z. a n.) viz v á leč n á 
pfijčka. 

Dny na poště viz I h ů t a pod 1 e § -89 o r g. zák. 
Doba čekací viz pojištění. 

pracovní osmihodinná (zák. ze dne 19. prosince 1918 čís. 91 sb. z. a n.); 
veřejné obecní jatky nelze pokládati ani za podnik podrobený žívno
stenskému řádu ani za podnik po živnostensku provozovaný ve smyslu 
§ 1/1 zák.; pokud předpisy zákona čís. 91/1918 se nevztahují na obecní 
zaměstnance, zvláště na dozorce veřejných obecních jatek čÍ' s. 11.301. 
práce přes čaS: zaměstnanec nemůže se domáhati úplaty za ně, konal-Ii 
je z vlastního popudu bez příkazu a vědomí, zaměstnavatele a ne
schválil-li je zaměstnav.atel ani dodatečně či s . .10.504. 
úmluva o nedovolené práci přes č'as jest nicotná a nezávazná a nemůže
z ní býti vyvozován smluvní nárok na odměnu, n}rbrž zbývá jen ža
loba o náhradu škody a z bezdůvodného obohacení; určení výše od
škodného podle § 2731 C. ř. s. čís. 10.504. 
od náhrady, přiznané zaměstnanci pro bezdůvodné obahacení z.aměstna
vatelova neplac-enou prací pres čas, jest odpočítati, co- zaměstnavatel 
zaplatil za zaměstnance na pojišťovacích příspěvcích, aznámiv mu pře
dem a bez jeho odporu, že takto budou odměněny práce přes čas čís. 
10.889. 
byl-Ii zaměstnanec za všechnu práci, již vykonal, odměněn -podle po
čtu vY'robených kusů, nemá nárok na další- zvláštní odměnu za ta, že 
na zhotovení kusů pracoval déle než osm hodin denně čís. 11.115. 
bylo-Ii rozhadování o to-m, zda má býti pracováno přes čas, vyhraženo 
představenstvu společenstva, bylo odňato libovůli zaměstnance, by pra
coval přes čas bez výslovného příkazu př.edstavenstva; ve valnosti vy
hražené zaměstnanci, by si zařídil dobu pdstupnosti abchodu podle 
místních poměrů, nelze ještě spatřovati příkaz představenstva k práci 
přes čas čís. 11.165. 

zkušební viz smlouva služební. 
Dobírka viz z a s í I a t e 1. 
Dobré mravy soutěže víz s o u těž n,e k a I á. 

- jinak viz fl e p I a t no 5, t s m I o u v y. 
Dobrodiní inventáře viz pozůstalost (dědická přihláška). 
Dobrovolná dražba viz dra ž b a dob r o v'o 1 n á. 
DObytek železný: podstata a hospodářský účel smlouvy čís. 11.170. 

D dací smlouva viz s.mlo uva kupní. 

D~datek k~ fi.rm~ v~z fl! mi ~'k á d 'o hod a. 
Dohoda d~~~:s~ ~i~ dp ř í s 1 u š n o s t pod 1 e § 104 j. n, 

op . 'v' é 
_ o výživném "-IZ vyZIV n . rostředkovatelská. 
hodčí smlouva VIZ sml o u V a s p . 
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DO ,. v na ,·to"tl 
Dohmlnocem VIZ me. h' dražba vnucena nemOVI ~ ... 
Dok!tadY k Pti~hvkám I k ,rozvr u VIZ ' 
Dolové pole· VIZ o r ) . 
Doložka na faktuře viz f a k tur a. , 

generální viz s o u těž ne k a I a. v t avatelem jíž se zaměstnanec 
konkurenční. m-ezi zamě~tnancemv fn zvaa~e~~ ~pro dobu' po sko~čení slu~~eb~ 

obmezu}e ve prospe~h ~~~I~~n: činnosti příčí se dobrym mrav~~! 
ní ho poměru ve sve vy . hova'Ú každý měsíc ze mzdy urCI a 
i úmluva, že se zaměstnancI ~bu~e. str d ou v případě nedodrženI kon
v ást a že peníze takto zadrzene propa n 
~urenční' doložky čís. 1'1.22,1.,. v a 

rehns sic sta~tibus: vZ hod nOC e n I VIZ m e n . 
rukojemská vl'Z s m e n k a. I § 88/2' j n. 
sudištní viz pří s I uš TI o s t pod, ~ v', 22:1/1924 víz po řad P r á v a 
vykonatelnosti: pod I e, § ,175) z a . CI s. 

(sociálnl' pOjlstenI.. že 
Domácí trb práce: v ae hra TI a jeh o VIZ tam . 
Domiciliát víz s m e n k va; " ' Irč í s 10.651. v,' 

Domovní řád: jest soucastI naJemm gS~ o .. ~vJ 82 sb'. z. a n.): pledpls § 3 CIS. 6 zak. 
Domovník (zákon ze dne ~O. le~na 1 CIS. 'k čís 10.438. v' 

čís. 451/1928 vzt~hu}e se 1 nva d?mOv;:áidnino'-vými věcmi padle § 224 CIS. 7 
_ spory z domDvnIck:~o pamer~ JSou H 

nov. dosl. c. ř. ~. C, t s. lO.4J~~ mezi domovníky a majiteli domu patn (§ 49 
spory z domavmckeho 'pam y, 11 2QS 
.. 6 j' TI) na okresm soud c I S. . . CIS. .' , ' 

Doplňovací 'řízení viz o d Y o 1 a nI, v , o 

Do rava poštovní viz p o sta. , ' .' odle železničních přepravntch ra:tu 
!. železnični: i, padl; o?cvhodTI1~O zakŠ~~.J P jež zboží utrpělO za dřIvější pre

vyžaduje rucem zeleznlce .za dJ'v,'v: nákladní smlouvy podle původ
pravy, by ž.el~znic~ vs.t.?~.p1ia do nve]Sl , ' 
ního nákladmho lIstu. C} s; 1O.?79. , ž platí i pro nároky na vracenI 

e i:ná:todnÍ: ustanovem d. 217 m. u. . 
m z 'h 'í s 10616 .. ' 
přeplacené,ho dovazne" ~,c " vi. l2 m. ú. ž. nemá mac zvá~ona, ]lmZ 
doplňovacI ustanovem ~l'S. 3 k .c; d í železniční úmluvy CI S. 10;616. 
by byla zrně-něna pravIdla, me~ln~ro ~. pojem »vývozu« a »prúvOzu« 
železniční ta'rify jest vykladatt, presne , . 
čís. 10:61'6. z a n . zvláštní úmluvy meZI od~~
mezinárodní- úmluva čís. 140/19,~8s,b. ta'niti ~ přepravě zbožÍ' jsou nepn~ 
sHatelem zboží a ~raho~~ v .. o~estlacl ~Í'ření nebo ku prodloužení ~O~~Cl 
pustné a neplatne, smeruJl-lt, k §ozf čís, 8- mez. úml. přepravnJ. c 1- s. 
lhůty v rozporu s ustanovemll' . 
11.247. . pod leč 1. 40g ob ch. zák. viz 

, ' zástavní p,ravo 
Dopravce: zakon ne ~,..._ 

tam ž e. , 'kl dní .smlauvě lze pQ'..IZltt 1 tam, kd,e ~y 
předpisů obchodního zakona c: na a v.tí nákladního listu jest podle zameru 
plývá již z pova~~ smlouvy, ze pOUZI ,~. . _ 
stran vyla učeno Cl s. 11.199. d'. v odesHatel zboží- pomahal pn Jeho nalo 
pojmu nákladní smlouvy nev,:a 1, ze v v, s. 11 199. 
ženi a doprovázel náklad yn da~~ave c 1 ~Iu ČJ.. 395 obch. zák.; pokud ne
leknutí ryb jest poškazemm .;;boz"" tve sI1!-kladního automobilu nefungoval za 

vy' c v tom ze mo or na 
jde tu -o VySSI mo ; ~'ť VVj moc čís 1'1.199. 
tuhého mrazu, nelze spatro~a I Vys~ o s. tře d k' u viz I h ů t a. 

Doručení: a 1 h fr t a k o p r a v n emu P . 
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v cizozemsku (Rakousku): odmítl-li žalovany přijetí žaloby, ježto nebY'1 při. 
pojen překlad, nebyla žaloba rádně doručena čís. 11.043. 
náhradní: stačí pro doručení obsílky k ústnímu jednání nařízenému soudem 
po podání odporu proti upomina-dmu platebnímu rozkazu čís. 10.444. 
druha (družku) adresáta (adresátky) jest pokládati za »domácí osobu, pa
třící k rodině« čís .. 10.4414. 
lhůta k žalobě pro zmatečnost rozsudku pro zmeškánÍ' počíná se, i kriyž roz
sudek byl doručen náhradne, ode dne doručení č i s.' 10-445. 
právnímu zástupci: zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. S., nebyla-li obsílka 
k roku, II něhož byi vydán rozsudek pro zmeškání doručeno právnímu zá
stupci žalovaného, nýbrž jen žalovanému osobně; lhostejno, zda jde o spor 
v němž jest nařízeno zastoupení advokátem, čili, nic č -í s. 10.435. ' 
zmatek podle §. 477 čís .. 4J c. ř. s., nebylo-Ii obeslánI k roku doručeno práv
nímu zástupci, nýbrž' přímo straně, třebaže byla advokátem čís. 10.523. 
pokud jde o zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s., nebylo-li usnesení, jímž byl na
řízen rok k rozvrhu nejvyššího podání, doručeno právnímu zástupci hypo
tekárního věřitele, nýbrž věřiteli samému čís. 11.22'5;. 
ve věcech nájemních: písemné mimosoudní výpovědi; netřeba do vlastních 
rukou; stačí doručení podle předpisů o náhradním doručení doporučených 
'listovních zásilek čís. 10.53,6. 

Dovolací rekurs viz stížnost dovolací. 
Dovolání: 1 h tl t a d o vol a c í viz I h tl t a. 

v zdá n i s e h o viz tam ž e. 
nepřípustnost dovolání z výroku o uveřejnění rozsudku podle §§ 19. a 40 (4) 
zák. 'O nek. sout. čís. 11.142.. 
pod 1 e § 5{)2' c. ř. s.: žalob ní nárok vymáhajícího věfitele proti poddluž
níku za zanedbání soudní,ho zákazu daného poddlužníku podle § 294 ex. Ť. 
jest posuzovati jednotně, třebas základem jeho jest, že poddlužník nesrážel 
dlužníku zabavené platy v měsíčních obdobích čís. 10.614. 
předpisů §§ 54-60 j. n. nel?e použiti .při posouzení hodnoty sporu podle 
§ 502 c. ř. s. čís. 10.672. 
útraty přisouzené věřiteli ve sporu proti pozústalosti o pohledávku za zů
stavitelem, za niž ručí dědIc podle § 815 obč. zák., nepřichází: s hlediska 
§ 502 c. ř. s. v úvahu jakO samostatná pohledávka čís. 10.673. 
zamW-li prvý soud žalob ní nárok, nepřevyšujkí 21000 Kč, pro tentokráte, 
odvolací soud nevyhověl odvolání žalobce, k odvolání ža'lovaného pak za
mítl žalobu vůbec; pokud jest přfpustné dovolání žalobce čís. 11.001. 
oceněn-li odvolacím soudem, potvrdivším rozsudek prvého soudu, návrh na 
vydáni příkazu k vyklizení ne výše než 20'00 Kč, mezitímní návrh žalovaného 
by bylo určeno, že jest nájemní poměT prodloužen na neurčitou dobu podl~ 
zákona na ochr-. náj., pak byl odvolacím soudem oceněn nad 2'000 Kč, jest 
.připustné dovoIání i co do pdkazu k vyklizení čís. 11.013. 
podání jeho: z rozsudku kraJského soudu jako sou:du odvolacího o žalobě 
'o obnovu ll" něho podané jest zadati na' okresním soudě; lhostejno, že kraj
ský soud doručil, neprávem, rozsudek přímo stranám čís. 1-0.806. 
spiS, dovolací: dovolad soud může dbáti dovolatelova poukazu k obsahu 
jeho odvolacího spisu jen, pokud směřuje k doHčení dovolacího důvodu ne
správného právního posouzení čís. 10.838·. 
podpis notáře nenahrazuje podpis advokáta (§ 506 čís. 4 c. ř. s.) čís. 11.059. 
dovolací d.Ůvody: výtkou, že rozS.udek odvolacího soudu nemá náležitosti 
písemného rozsudku, poněvadž neoznačuje v hlavě napadený rozsudek 
prvé stolice, není proveden žádný z dovoladch dů'Vudů § 503 c. ř. s.; vada 
tato nezakládá -ani zmatečnost, k níž by by'io přihlížeti z úřadu čís. 10.926. 
§ 503 čís. 1: byla-li námitka věci pravoplatně rozsouzené zamHnuta sou
hlasnými usneseními nižších soudů, nelze tuto otázku uváděti na přetřes 
v dovolání důvodem zmatečnosti č í.s. 10.7'89. 
jinak viz z mat e č n o s t pod 1 e § 477 c. ř. s .. 
§ 503 čís, 2: nevzal-li odvolací soud za prokázáno nic, co by otřáslo věro
hodností nem. matky, ač odmítla krevní zkoušku; orohlášení zástupce 
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chudých žalujicí~oy ~em .. dítěte, že nesouhlasí s pr'ovedením tohoto důkazu, 
není tu rozhodne Ci s. 10.9-25. . . H • t e 
§ 503 čís 3' připustil-Ii odvo'lací soud z dúvodu neuplnostI nzem epr\ 
v odvola~ím' řízení nový skutkový a průvodní přednes a rozhodoval pa 

na tomto podkladě čís. 11.027. .' 61 b ) . 

DOVOI~:n!'l:'t~~~iz;::~t;:~~~áá~á~~ zveůltn~d~' ~eu~t~h~~~~~!hati; \~~~s~n~::f~~1 
není povinen by mu ji nabízel a vnuooval; zamestnanec poz yva vn; , 
neu latní-li ~vé právo na ni v tom kter~m sl,uže!mí1Jl-, ro~e; .zame~ nan~~ 
nen~stoupivší bez důvodu dovolenou, nem opravnen zadati mIsto ni pene 
žitou náhradu čís. 11.163. 

Dozor nad i t ě v c i z í p é č i viz dít ě. b v • k 
_ TI a šků d c e viz n á 11 rad a š k o d Y pod I e § 1309 o c. z a . 

Dozorčí osoba (§ 1310 o b č. zák.) víz n á hra d a šk o d y pod 1 e § 1310 
oh Č. z á k. 

rada viz s pol e č e n s t v o. . ' 
~ úřad: nad notářskou komorou jest presi~e~t. kraJskeho soudu, president 

vrchního soudu a mini$tr spravedlnostI Cl s. 10,905. 

Dráha: bez peč n o s t 11 í C? P a ~ ř ~ n jl viz y tam ž e. 
_ doprava železnlcnl VIZ t~mze. v 
_ n á hra d a ·š k od Y dra h o II VIZ t.a m z e. 

Drahotní přídavek viz z a m ě s t n a II e c. y 

Dražba: kdo jednal proti předpisu dvorské~o dekretu, ze v dne 6. ce~vna 1~38.J 
y' 277 sb. z. s. ručí za škodu zpusobenou hm tretlm osobam, najme 
ClS. '., •• tl· . 10 578 
za škodu, již tím vzal klllhoVlll ve~I e CI S. v • ..' • • v "d-

dobrovolná: se žádostí o ni musí býtt soud~ pred .. lozeny 1 v dl az~bl11 po 
mínky' v nesporném řízení nelze se, ant kdyz byla ~red~ozena ,sou~ 
hl ,'v, dost o dobrovolnou dražbu společné nemOVitosti, domahatl 

asna za . d' k v's 10607 toho by soud určil sporné dražeb nt po mm y CI. ',' . , 
_ není' Jí na závadu prozatímní opatření po~n~~kou zakazu zCIzem a 

zatížení podle druhého odstavce § 384 e:x. r. c I s. 10.615. 
odle § 145 nesp. říz.: pozůstalostní soud můž~v~chyál~~i prodej po}ůstal~st-

p ní ho obchodu jen se souhlasem všech ventelu, ]LmZ byla prenechana 
správa pozůst.alosti čís. 10.515., vy' 

~ není jí míněna jen veřejná soudm drazb~ ~ i s. 1O.~15... . 
odle § 352 ex. ř.: návrh na dražbu spolecne nemovlto~~1 lest navrhem 

p ekučním třebas šlo o souhlasný návrh obou stran c 1 s., 10.630. 
ex , v • , k'h .. ' eny' podle 

vnucená nemovitosti: povolení: stačí výpis z yere]ne y ?I y~ zn~ y 
§ 133'/2 ex. ř., v němž byl ke dn}. podám. e.xek~cm ;.adostl vy~nacen 
dlužník jako vlastník nemovitostI; lho~telno,. ~e pn p~v,olem, byl~ 

lastníkem jiná osoba' lhostejno, že mezt podamm exe~ucll1ho na~rhu 
~ povolením exekuce ~plynula delší doba a že neb,Ylo tu;kou, ~yzn~ce~o 
podací čísIo n,a l!:f,~tě' 'p?ze.?;kové knihy, na kterem mel byh vy onan 
návrhu OdpOVlda]1CI zapls Cl s. 10.459. 

t . § 1·3S· ex r· nelze použíti není-Ji, pro navrhovateLovu. po-us, anovem' . .. , ", .. ' o 
hledávku na- nemovitostech vzatých- do d,~ažby za~tavn~ p~av.0 znzedn1 . dle § 88 ex ř ani podle § 89 ex. r.; lhostejno, ze _h-stma, po e 
am po . ., 't 'h . a byla by pty' do níž si navrhovatel vymohl záznam zas aVlll o pra,v,. . ,-
stačovala, by si podle ní vymohl vklad vykonatelneho zastavlllho prava 

čís. 10.539. . 
.přis.tuPUijíd věřitelé mus.í se spokojiti s tí~, že, ~~ ve,de .. ~ekuce na Vice 

't st' než na které si vymohli drazeblll nzem c l~. 10.511.. . 
nemovi o I, d • b' y, e í astupuje Jeho , rh veřej·ného· orgánu na přístup k raze mmu nz n z . nav t •• , 11 145 
p.řihlášku podle § 17'2 posl. ods., ex. r. CL S. .' ., 
dražební ;pOdmínky: jde-li o nemovitost, st~.ženou. z:á.kazem ZClzem ve 
pr.ospěch Státního pozemkového úřadu, lze Je upray}Í1 v. duchu po~?m
kové reformy odchylně od předpisů exekučního radu I bez sou asu 
dlužníka či s. 10.71S. 
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ya~um lze složiti i vkladní knížkou zál ~ - v 'v • 

]rne"no ~eko?o jinéhvo. l1;Ž, ~odavatele čís. °tg.~60~rebas kmzka zm 
dr~ebn~ ~~: ~verelnefl1 Jeho i v osadě či s. 11 034 . 
kn~hovm ventel Jest oprávněn k rekursu do n~h : v • 

pOjato veškeré přísluše~ství. n:.m~~ito,sti či s.e l~'.i:~:O nebylo do něho 
§ 17~ posl. odst. ex. f.: nepnhlasem kniho ~ "V v • 

dávek má podle § 171 ex ř J"eo v zápe"t,' v voe ~aJlstenych veřejných 
ar ' k . . v •• , ze se ma za to že se vY' . 

gan SP,O 0JuJe s prevzetírn pohledávky vydražitelem ' y, d' ereJny 
zaplacem; plyne-li z přihlášky k rozvrhu v' sad ní v a ~e~a a hotové 
n~jšlÍch věřitelích, by toto pořadí popY r Y d porad!, Jest. na zad~ 
duvody. čís. 10.638. re 1 o porem a uvedli pro to 

-p~?le .§ 172, poslednÍ' věta, ex. ř. se vyhleď 'b . . 
vSlchm vymáhaj"ící' věřitelé i ti kdo Y kdY a,vba,. y v?yh. uSp'0ko}eni 
čís. 10.638. "z raze nlTllU nzem pnstoupm 

návrh veřejného orgánu na přístup k d ,Y b' .... . přjhlášk~ pO,dle § 172', posl. odst., ex. t.afeísm~f 1~;enI zastupuje jeho 
r~k drazebm: není dražbě na záv,adu (§ ISľ ex' V)' v v 
mmu roknvd.ostavH jen je~iný koupěchtivý čís. '1~:460~e se k drazeb~ 
§ 187 ex. r .. § 223/21 c r s v doslovu z'k ., 23 
pouze na dražbu (dražťbn'í r~k) nikoliv n~ 'lhC!St' k /1928' vztah'uje se 
klepu č i s,. 11.251. ' u u' rekursu proti pří-
odmítnutím rekursu proti příklepu' jsou'v ří " 'Y . 
zejících usnesení (do celého, předchoz'] t ze~)y 1 stIzr:,o~tI do přede-há-
11.251. 110 nzelll exekucmho soudu čÍ,s. 

,povinnosti vydražitele: prohlásiI~li věřitel ž ' 
na vydražených nemovitostech nechá '. e h po~ledav~u váznoucí též 
dražitelem, byl vydraživ nemovitos' na .mv

c 
v vazn~utI k. převzetí vy

nejvyššího podání připadající na Př~~'zi~/,osvt~l1t' Pt~vmnosh složiti část 
10.491.' ' e cas l' eto pohledávky čís. 

dražba op· ln . •. . 
podání, ne~ze a~ťtrl z~~~:ICj'e:d~e v~t~~a:i~!cre:,!O~1 VČtS řádně nejvyšší 
hod~utí y O roz:vr~~ nejvxššIho podání čís. 1O.491~ ro u nebo do roz
~ ,pns

1
lu
1

s
1
en

3
stvl, Jez spOJil původní vydražitel s vydraz·enou c I S. • 5 . nemovitostí 

d?šl?-li ~ opětné dražbě, pozbyl příkle účinnosti . 
mcke vI?ravo původního vydražitele čís. Pll 153 a pommulo vlast-
vydrazltel nenabyl příklepem vlastnictví k' vě~e . v . 
nemohly býti v odhadním protOkole ' m, Jez nebyly a alll 
nemovitost vneseny až po první draf~~S~?~. ai 1~2~g~ny, ježto byly na 

rozwh nejvyššího podání: 

?prava usnesení, byl-li neprávem povolen ' c í s. 10.8G8. vymaz zástavního práva 

~ol~.\ ;~f~l~'LI lze naříditi i před úplným zapravením nejvyšší,ho podání 

poku~ ?0.r.~~čení usnes,eni, jímž byli nařízen rok k ' 
cesuallll uctnek ,a jde o zmatek podle § 477 v. rozvr~u, nema pro: 
se doručení právnímu zástupci nýbrž h t k SIS., 4 c. !:. s.~ nest;;lo-lI 
exekuční soud nebyl oprávněn' by sá ,ypo v~J a·f.lldlm,u ,venteh samemu; 
11.22'5. ,m zrUSI Je nam o rozvrhu čís. 

§ 210 ex. ř.: nelze přikázati nepřihlášené úrok '. ,. ~emkové knihy jen zřejmo, že po-hledávka 'es y; J~~h z, vY.Fllsu. z. P?
u:?k~ť"v z ní jsou nezapravené č;! s. 10.467 J t zurocltelna, mkohv 1, ze 
pnhlaska nadzástavního věřitele v n'~ " Vtl . 
dávce, nenahrazuje přihlášku ú;oků -h\~v~~ ~~~le~~oty ~ř! své pohle
sDud n.ení povolán k tomu, by z úřadu kona'! šetřen,av y Cl s. 10.467. , 
nemovitost výlučně nebo- převážně sloužila v' dVl } ? tom, zda prodana 
hož byly předepsány nemocenské příspěvky Yč ~ :,c~~~~lodnikU, z· ně-
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nezáleŽÍ na tom, zda z pozemkové knihy plyne, že pro knihovně za
jištěný nedoplatek dávky ještě trvá přednostní zákonné zástavní právo, 
či zda zaniklo promlčením; stačí, plyne-li to z přih"lášky k rozvrhu, 
i,ejíž obsah nebyl v tomto směru popřen čís. 10.638. 
exekuční soud není ani oprávněn ani povinen, by sám 'od sebe konal 
šetření o námcich veřejných orgánů a vysvětloval anebo doplňoval 
nejasné nebo neúplné přihlášky čís. 10,797. předpis. platí i pro veřejné orgány; následky nedostatečnosti písemné 
přihlášky a nepřítomnosti u rozvrhového roku musí nésti skana bez 
rozdílu, zda jest veřejným orgánem, či osobou soukromou čís. 10.815. 
soudní určení nákladŮ' ve smyslu § 21'6 čÍs. 4 ex. ř. vyžaduje, by strana 
předlnži1a včas (§ 210 ex. ř.) seznam nákladů i s doklady k osvědčení 
položek a údajů seznamu; úda'j úhrnné částky nestačí čís. 10.967. 
§ 211 ex. ř.: přihlásil-li berní úřad nedoplatek dávky z majetku k roz
vrhovému roku nižším penízem než k napotomnímu roku, nařízenému 
rekursním soudem k vůli vysvětlení- původnf přihlášky, jest při přikázání 
dávky vycházeti z původní přihlášky č í,s. 10.5'41. 
zásady rozvrhu: přikázání celé pohledávky nevadí, že vyro. véřit,el vedl 
pro tutéž pohledávku exekuci na movitosti a že by snad v této exekuci 
došel částečného uspokojení; pfedpisu § 222 ex. ř. nelze tu p,oužíti 

čís. 10.778, byla-li pohledávka, vymáhaná dražbou, zabavena' a .přikázána k vybrání 

čís, 11.014. pop I a t e k :p řev o dní z vydražené nemovitosti při opětovné její 

dražbě či s. 10.995. 
d á v k a z m aj e t k u a z při r ů- s t k ll' n a m a jet k u: k tomu 
by mohla býti přikázána v přednos.tním pořadí, musí býti z přihlášky 
a z }ejích dokladů zřejmo, že jsou splněny předpoklady sta-nove1).é 
v § 62: zák.; doklady o tom náleží předložiti orgánu, jenž dávku po
žaduje; o výši dávky, o jejím trvání soudy nerozhodují, ale jsou po
volány rozhodovati o jejím přednostním pořadí čís. 10.947. 
peníz vypadající na ni jest prozatím uložiti do soudní úschovy, dokud 
nejsou nejvyšším správním soudem vyřízeny stižl1Q.sti proti tomu, že 
byla dávka uložena určitým osobám čís. 11.263. 
v e ř ej n o p r á v 11 í .p 'Ů -j i š t ě ní: nemocenskémll' pojistnému přísluší 
přednóstní pořadí za týchž podmínek jako výdělkové dani čís. 10.586, 

10.638. 
nelze konati z úřadu šetření o tom, zda prodaná nemovitost sloužila 
výlučně nebo výhradně dlužníkovu výdělečnému podniku čís. 10.5-86. 
pohledávkám bratrských pokladen přísluší výsadní zástavní právo na 
horních nemovitostech jen s věcným a časovým omezením, stanov,eným 
pro nedqplatky výdělkové daně; k tomu,. že pro pojišťovací příspěvky 
platí co do doby, kdy jsou zadrželé, podle stanov zvláštní ustanovení .. 
nelze přihlížeti, byly-li tyto stanovy pfedloženy až s rekursem čís. 
10.875. osobni závazek pf"ejímatele závodu podle § 171 zák. čís. 221/1924 ne-
vylučuje věcné ručení nemovitosti, sloužící podniku, jen když, nemovi
tost sloužila podniku ve smyslu § 265 zák. čís. 76/1927 i za předchúdce 
čís. IL114" 
pokud o odporu proti přikázání nedoplatku pojiš.fovacích příspevků 
v přednostním pořadí rozhoduje soud a pokud úřad správní čís. 
IL114. ' úro k y (it tra t y): nelze přikázati' nepřihlášené úroky, je-li: z výpi,su 
z pozemkové knihy jen zřejmo, že pohledávka jest zúročitelná, nikoliv 
i, že úroky z ní jsou nezap-ravené č i s .. 10.467. 
útraty vz,ešlé vym. věřiteli po udělení příklepu nejsou exekučními 
útratami a bylo by je přisouditi k úhradě z nejvyššího podání jen, 
vázlo-li pro -ně, zástavní právo čís. 10.975. 
§ 220 odst. 4 ex. ř.: s pohledávkou, li níž jest poznamenána hypote-
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kární žaloba (§ 59, knih. zák.) , neIze nakládati jako s pohledávkou 
s rozvazovaCÍ výminkou čís. lD.967. 
§ 222 ex. ř. viz hy pot e k ,a s i II II I t a II II í. 
§ 224 ex. ř. viz hypnteka kauční. 
§ 225 ex. ř.: přikázání náhrady za převzatou služebnost vydražiteli 
nevadí, že došlo příklepem ke spojení služebního a panujícího sta-tku 
II vydražitele v j-ectné osobě čí 5.. 1'1.259. 
bylo-li právo výměnkáře v rozvrhovém usnesení uspokojeno podle jeho 
dohody a vydražitelem, nemá výměnkář proti tomu právo k rekursu' 
pokud jest splněna podmínka, by s dohodou souhlasili všichni zájem~ 
nici čís. 11.D94. 
§ 228 ex. ř. viz k II i h o v II í z á z II a m. 
odpor: částečné zaplacení pohledávky přikázané při rozvrhu nelze 
uplatňovati odporem, nýbrž návrhem na zrušení exekuce anebo žalobou 
podle § 35 ex, ř. čí s, 10.736, 
účinky úspěšného odporu .přichází k dobru všem na rozvrhu súčast
něným, i těm, kdož nepodali odpor čís. 10.778. 
převodní poplatek z vydražené nemov:itosti při opětovné její draŽ!bě; 
pokud jest odpor, ježto tu je di'Ivod k stornu poplatku, po případě 
k obnově řízení, zamítnouti bez odkázání na pořad správní čís. 10.995. 
odpor věřitelů a formální právní moc knihovníhQ' zápisu vnuceného zá
stavního práva v poznamenaném pořadí čís. 11.109. 
rekurs: při .rozvrhu nelze .přihlédnouti k zaznamenané pohledávce, když 
spravovací lhůta uplynula a nebyl podán průkaz, že jest spravovad 
řízení zahájeno, třebaže v tom směru nebyl vznesen odpor Čí.8. 10.736. 
přístupnost dovolacího rekursu! třebaže nebyla rekursním soudem 
v usnes.eni, jímž bylo zrušeno rozvrhové usnesení' a nařízeno, by byl 
stanoven nový rozvrhový rok a znovu rozhodnuto, vyhražena pravomoc, 
zůstal postižené straně opravný prostředek vyhražen pro dovolaci re
kurs z usnesenÍ' napotom vydaného rekursním soudem; názorem, z ně~ 
hož vycházel rekursnf soud ve z'rušovacÍm usnesení, byl v dalším ,jed
nání vázán i první rekursni soud; neřídil-li se však tímto názorem při 
dalším rozhodování ani ·první ani rekurs.ní soud čís. 10.797. 
útraty: úspěšného dovolacího rekursu v rozvrhovém řízení jest při
souditi a z nejvyššího podání přikázati, majiJ-li úhradu v jistotě pro 
vedlejší závazky či s. 10.443. ' 
v rozvrhovém řízení nelze přisouditi útraty úspěšného dovolacího 
rekur.su či s. 11.094. 

vnucená movitostí: jest skončena právoplatným rozvrhem či s. 11.244. 
o dražebním roku jest vyrozuměti', (§ 272 ex. ř.) i vymáhající věřitele, 
proti nimž byl povolen odklad prodejového řizenf; nestalo-Ii se tak, 
jest vykonanou dražbu zrušiti čís.. 10.802. 
bylo-li administrativního zástavního práva čsl. státu nabyto dříve, 
než nabyl vym. věřitel soudcovského zástavního práva, zabavená věc 
však byla prodána soudně, jest pohledávku čsl. státu přikázati v pořadí 
před pohledávkou soukromého vym. věřitele či s. 1O.83Q, 
rozvrh nejvyššího podání předpokládá, že k návrhu několika vymáha
fících věřitelů byly zabavené svršky prodány soudně, bud' soudní draž
bou nebo prodejem z volné ruky; pokud nemá místa, prodal-li dlužník 
zabavené svršky pod rukou; proti těm, kdož překáželi provedení soud
ního prodejového řízení, může vym. věřitel nastupovati jen pOřadem 
práva č.Í s. 11.084. 

Drobní pachtýři viz z a j i iŠ t ě n í půd y. 
Druh (družku): adresáta (adresátky) jest pokládati- za »domácí osobu, patřící 

k rodině« (§ 102 c. ř, s,l č! s. 10.444. 
DružStvo viz s pol e č e n ,s t v o. 

- vodní viz vod li í d r u ž s t v o. 
Držba' bezelstná (§ 1447 obč. zák.): odbornou firmu, jež při uzavření losového 

obchodu porušila předpisy zákona o losových obchodech, nelze po-
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.. t 1 obdržela z losového obchodu 
kl ' d ti za bezelstnou drzltelku o 1'0, co a a , . 
čís,. 1"1·041· 3,13 oslední případ, obč. zák. nemus}. bytí 

práva: »CÍ'zi zakaz« P?dle ~', ' .P '-li vlastník Ipanujícího statku v,ult, by 
právě jednostranny, stacl, proJev I v y ě určitý stav a vlastmk slu
vlastník služebné věc,i ~drz,e! .ne:ll.e~~n se může státi' i ve formě· oba
žebné věci se P?d;oyb! teto CIZI vu , 
polného srozun:enl c 1 s. 10.667. " v 

ryb 'o lov. u VIZ, r Y bvo I o v~ného usnesení (§ 459 c. ř .. s .. ), ]1t,;lZ byl~ 
rušená· exekUCI na zaklade konec v·1 1 bou žalobcovo pravo sluzebnosh 

• . ka' za' no by nerUSl' s av - 'h .. 'h ·"Iele žalovanemu za y .. ' v 'k y žalobě na vyma a]lCI o ver~" 
cesty, nelze odloZlt~ k" d,lu-zm ?y'etel,! nepříslu5í služebnost cesty C l~. 
o zjištění, že vymaha]lClmU ven 

10.898. '. . nebo nechává hráti na pene~n!m automat~; 
Důchodkový trestn! zákon. ~~?v hra~~ neodporujíd loterním předPlsumd" nheb~ p~1 

jenž nebyl dosud pr? ,~sen . 'est trestným podle § 438 uC'o :e~. 
němž bylo zjištěno! ze 11m odpo~UJ~' 1 vyrabitele peněžních automatu Cl s. 
zák.; Joterní předpiSy S.e nevzta U]I na 

11.212. y.' viz o d vol a ní. 
Důkaz: ': o d v hO 1 a c í ~'/a~; e~; v Ý sl ech str a n. 
~ vyslec em s 

znalecký viz zna~ec. .nemanželský. 
z k o u š k o u k rve v!Z ~ tec y 

. . š t ě n í d ů k a z u VIZ tam z e. ..,. ó ody než listinou čís. 
z ap 0l' zůstavitelovu lze zjistiti i }tnyml pruv 
pravou vu 1 

11,060, " úmysl podle § 1042 obč, zák, 
břímě důkazní: v pochybnos,h s~ zav~zo.v~c: 10.:666. , 
předpokládá; op~k jest, dokaz~t~ o~)eu)C~~~ís'Žalobce dokázati, že, zalovany 
při žalobě vlas,tTI1cke. (§ 369 o c. bZIŮ'· nic změněno předpis.em § 346 ex. r. 
má věc ve sve moCi; na tom ne Y " ' 
č í,s. 10.733.. d lňk a pořízenI podle § 513 obc. zak. 
důkazní břímě, že Jde o oP.fa'vy:, d o~ y ~, k tomu by poživatel nikl náklady 

" oční výtěžky z nemovitosti os acuJI , 
~ ~~ spojené, stihá vlastn~ka čí!" 10.76~. adě § 156 obč. zák. již v době 

• d ·t dílkaziU věděl-li manze! v pr P a pre me - , v IV' y v', s 11 040 
v tku o těhotenství manze cme Cl. . . , 

sna .h· Jih a P o zem Je o v a. 
Důvěra ve veřejné k.nt y VIZ e hn d ,',p o moC n í k. 

_ k zaměstn.anCi VIZ 'o b, c ,o . II 1 

Důvod dovo1aci viz d o vol a II 1. vel s tví 
~ rozluky viz r o z 1 u k a' 111 a, n ~ 1 t ,-

d iz rozvod manz e s Vl. na'llrada škody drá-
- rozvo u v,. t b i I o v Ý z á k o 11, 
_ vyviňov.aCl VIZ a u o m o 

h'o u. . , 
V

iz r o z s ude k mez i t I mnl. 
Důvodnost žalobního nároku 

v • v , . I i v osadě č í 5.. 11.034. ) . 1'0 
Edikt dražební~ uvereJnem Je 10 2' nee 1919 čís 43'8 sb. z. a n .. p 

1 '( 'kon ze dne 2 '. cerve ,.', , I kt . k 'ho ve-Elektrisace sons avna za ! v t v " tromovÍ při zhzovam e e rIe e' , 
nárok na náhradu ~kody z ~k ,~s e~1 s 'brž jest jednati v řízení nespornem 
dení není přípustnym spome nzem, ny -
č i s, 10,960, 

Erár viz stát. l·cká 
Evangelická obec viz o b e c e van gel . 

ik 'správa pro vady. y' zápětí zmatečnost exe-
:Ev ce VIZ 1 v t exekučního titulu o sobe nema v 
Exekuce: z ma e c n o s. vy' 11072 ' v 

kuce na jeho zaklade Cl S. . • ekučního titulu vůbec, nybrz p~o~ 
nebyla-li exekuce povolena, bez eXlení exekuce že nepokládá exekucOl 
hlásll-li soud po pravoplatnen; .p0~o rhu na zruš~ní exekuce č í.8. 11.2'57. 
titul za náležitý, nelze vYyhoovett navkuce s k o n č i I o exekuční řízení a 
odnětím zabavených svrsku z exe 
bylo je zrušiti čís. 11.08~. 
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exekuce vnucenou dražbou J'est k 
11.244. s ončena' právoplatny'm 
§ 1 vi rozvrhem čís. 

eS. }: roz~rhové usnesení, urču'ící' " 
e~ .. r., v~enl exekučním titulem ~, .n~hrvadn} nar.,?k podle § 222/4 

Č~s;~ f~~~~ exekuci na nemo~ito:t J:at~~e~~~l~~ehrbYd ~ohl.věřitel 
v, .' a mm narokem 
CIS. 2: Jest Jím šekový 1 t b . 
čís, 5: tím, že dohoda r~d~čeo nIv.rozkaz čís. 10.798. 
a výživě dítek byla pOjata d~ ~n do?rovolném rOZvodu o výchov'" 
~~na, ~t":lla se v soudním smírem g~~.nlr3 7~~otOkolll a soudně schVá: 
C18. 8. jest vzdy zapotřebf soudního . . . v 

sO~d~ nepodléhá již 'opravnému rostlotvrzenh. ze nález trestního 
~~l, Jde-II o usnesení trestního ťOUd ed~u;J vYJlmka se nepřipouští 
CIS. 12:, na základě účetníh .' II O. VD acího čís. II 235 ~ 
~~.ládajídho úhradu přeplatk~1 ~~~e;~t .. vOje~ské pensijní Ji.kvid~tury 
ucmnosti zákona ze dne' 8 .. rovaclch požitků lze ode d 
~9udní- exekuci čí ,s. 10.940 cervence 1930 čís. 130 sb: z. a n. Vé~t~ 
Ct~ 1~: .přirážky a poplatky společen t ... 
mahatI,I SOUdní exekucf čís. 10 903' s ev (§ 115 Z1vn. ř.) lze vy_ 
exekuce k vydobytí I'" v. 
čís .. 11.024. nezap acenych pnspěvků evangelické obce 
k povoleni exekuce podle § 71'2 (1) , " 
kaz ?ed.~p.1atků jest opatřen dol v zak. CIS. 26/1929 stačí, že v _ 

§ 3 vY~a?aJ1C1m, náhradním ústavem °č~~U l~y~natelnosti, PfipoJentu 
v ex. r .. bylo-I! vyrovnací řízení .. . . v' 
ceno, lze 'p?vol~ti exekUCI k vydob t~ ~a~e exeku~ního návrhu Již skon-

t
bY se. bram.l namitkami podle §§ ~5 e~ pohl:~avky; Jest na dlužníku 
vrzem povlnného k . ne o 36 CIS. 1 ex ř .. , 10 • 

bylo zahájeno vyroVv;;ntr~1~n1r~~v povolení exekuce, Že '0 C Jleto J:~i 
vyrovn~cích spisech zda' vymáh ,otou; s~:}Ud nemůže vyšetřovati va 
plyne-!I z návrhu a' jeho dOklad~nav POhl~?av~a podléhá vyrovnání' ne: 
Jest navrh na povolení exekuce ~a~ít~~ t~d~~ka nepodléhá vYlOv~ání 
pokud mŮže soud rozhod . u I C 1 S. 10.796. ' 

rovnací~o řízení ~ jmění UáTu~n~I~:o~erL ef~~~~e, přihlížeti k spísům vy-
§ 7 ex. !.: soud není oprávněn mImo ř' . '. v 

~ 1 v e~. ~.) po případě Jim obdobne b~ lpav~f ~ zakone uvedene (§§ 9' a 
.oz Jme~~ ~ příjmení, ale označe~é i r~sI o az~u, ~d~ dvě osoby té

~~~~~t a. }tlllYilll' y e;<ekučnfm řízení, jS~l~Yt~to~~IT,le~t~amm v exekučním 
v arm,po IŤlcke strany nemá ", e ~ 1 s. 10.471. 

nemu .povoliti exekucí čís. L 10 oolravI1I Os.obnosÍi a nelze proto proti 
pronaJUl}atel, vydobyvší si právo i . v, 
ť~v?}e,m exekuce ještě prokazovalI ~~ou .~ypoved, nemusí za účelem 
e aJICI ochraně čís. 10..1656. ' neJ e o byt nebo místnost pod-
s1?latno~ti vY~áhané pohJedávk v 

ll1h~ nav!hu cf, s, 10.739. y jest tfeba již v case podání exekuč-
zavazal_lJ se dlužník soudním smírem v 

d~.u stanoveny soudem, do čtrnácti ,~e zaplatí útraty sporu, jak bu
lhpty Pro zaplacení útrat čís .. 10 76~nu pod exekucfj počátek platební 
pusobno~~ exekučního titulu, pOdle' něho v • ~ , , 

~d vp~dnaJ,mll, vztahuje se i na POdnáje~ J~::,;t ~~J,emce povinen upustiti 
ucm o htulu i na podnájem jeV b rvaJlcl v době vydání exe-

10.799. ' nz Y snad teprve byl sJ'ednán c ... ·, 
nep"' t I s, flPUS nosti exekuce Ježto ex k v , • 

~o~ena exekuce proti ž~lobci ne:níu~~~tt~Ij ~a )ehož základě byla po
? ou podle §§ 3'5 a 36 ex'{ n'b ž v \ za o CI, nelze se domáhati ža

!Im, ž~, nebyl podán rekurs' p~ot/ p~vo~~n~b~ll ~odle § 39 čís. 5 ex. ř.' 
ce~a Cl s. 1.0.896. 1 xe uce, není žaloba vylou~ 
OpiS Soukromé listiny (mimosoudní .' v. 

patrno, kdo jest vydatelem prvopis \iYI=!0vedI z bytu), z něhož není 
ll, nellI podle § 565/3 a § 294 c. L s, 
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plným dll'kazem, že prohlášení v opisu pochází od osoby opis předlo
živší; předpisy §§ 84 a 86 c. ř. s. se netýkají chyb v předložených listin
nych dokladech č i s, 10,918. 
pokud lze z exekučního titulu na měsíční výživné bez bližšího určení 
dospělosti splátek s,eznati čas plnění ve smyslu § 7 ex. ř. čís. lO.93íJ. 
§ 8 ex. ř.: měl-li podle exekučního titulu dlužník odevzdati vym. věři
teli byt pod podmínkou, že mu bude vym. věřitelem pronajat náhradní 
byt č i s, 10.622, 
§ 9 ex. ř.: pokud lze k vydobytí zaopatřovacích požitků na základě exe
kučního titulu proti původnímu povinnému vésti exekuci proti jeho ná
stupci v držbě velkého pozemkového majetku čís. 10.483 .. 
pokud lze náklady trestního řízenÍ' podle tiskové novely dobývati proti 
nástupci vydavatele a vlastníka periodického časopisu čís. 10.710. 
§ 14 ex. ř.: další exekuční návrh lze zamítnouti jen, jde-li zřejmě na
jevo z exekučního návrhu (při posloupných návrzích ze všech návrhů 
již učiněných), že již, jeden nebo několik navrhovaných exekučních pro
středků stačí k uspokojení vymáhajícího věřitele čís .. 10523. 
nelze žádati na vym. věřiteli, by vyčkal výsledek povolené exekuce, než 
navrhne další exekuční prostředek čís. 10.523. 

lhostejno, že dlužník za-platil vymáhanou pŮ'hledávku po podání dalšího 
exekučního návrhu čís. 10.523. 
§ 15 ex. ř.: pokud při 'zabavení obecních přirážek bylo předpisu § 15 
ex. ř. vyhověno svolením okres.ního úřadu a nebyl přípustným dotaz 
soudu, zda svolení bylo vydáno správně či s. 10.649. 
§ 18 ex. ř. viz pří s 1 u Š n o st p'Ů dle § 18 ex. ř. 

§ 25 ex. ř.: právo výkonného orgánu ku přijetí vymáhaného plnění jest 
omezeno jen na dobu výkonu exekuce a bezprostředně před ní a zanii<á 
výkonem exekuce na místě samém čís. 10.631. 
§ 33 ex. ř.: při zabavení služebních požitků (délesloužícího četaře) jest 
pokládati výkon exekuce za započatý, když exekuční usnesení, v němž 
jest exekuční- soud určen, dojde na tento soud čís. 10.735. 
§§ 35--37 ex. ř.: viz ž a lob a pod I e §§ 35, 36, 37 ex, L 
§ 39 ex. ř.: zánik zástavního práva podle § 256 ex. ř. není důvodem 
zrušení exekuce čís. 10.432. 
nebyla-li exekuce povolena bez exekučního titulu vůbec, nýbi'ž pro
hlásil-li soud pn pravoplatném ,povolení exekuce, že nepokládá exekuční 
titul za náležitý, nelze vyhověti návrhu dlužníka na zrušení exekuce 
čís. 11.257. 

čís. 1 ex. ř.,: není důvodem, že byl rozsudkem nejv. správ. soudu 
zrušen platební příkaz, nebyl-li zrušen i výkaz nedoplatků'; rozhod~ 
nouti o tom,. zda zrušením platebního přikazu byl zrušen i výkaz 
nedoplatků náleží výhradně finančnímu úřadu čís. 10.43Q,. 
byl-li podle § 42/2 j. n. zrušen právoplatný rozsudek pro nepřípust
nost pořadu prá'va čís, 11.072'. 
čís. 2: možnost odstraniti povolenou exekuci návrhem podle § 39 
čís. 2 ex. ř. nebrání, by pr·oti povolení exekuce nebyl podán rekurs 
č is, 10.499, 
čís. 5 viz žalob a pod 1 e § 39 čís. 5 ex. ř. 

§ 40 eX. Ť.: pokud pro otázku přípustnosti pořadu práva pro námitky 
podle § 35 ex, ř. jest lhostejno, že dlužník byl se svým p~"edchozím ná
vrhem podle § 40 ex. ř. poukázán na pořad práva čís. 11.174. 
§ 41 ex. ř.: omezení exekuce na jeden způ,s'ob není vázáno na podmínky 
§ 39 ex. ř.; .platí tu zvláštní ustanovení § 41 ex ř.; nepředpokládá, že 
vym. věřitel byl již uspokojen; jest na exekučním soudě, by zjistil, zda 
omezená exekuce povede k uspokojeni vym. věřitele čís. 1'0.477. 
a § 96 ex. ř.: v příp.adě § 41/2 ex. ř. není v zákoně s.tanoveno měřitko 
pro vypočítání jistoty potřebné k úplnému krytí věřitelovu, nýbrž jest 
to zůstaveno úvaze a výpočtu soudu čís. 10.619. 
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žalohu o nepřipustnost exekuce lz ". 
kojení vYll]. věřitele čís. 10.786. e vznestI, I když jde o částečné uspo_ 
§§ 42 a oasl. ex. ř. viz o d k I a dek 
§§ 47 a ~ásL viz příisaha vyjevxdevau/,e. 
§ 54 ex. T.: označení povinného i odl 1,:., • 
takové označení by nemohla vzn'~ e ,zamestnanl a bydliště a vůbe" 
ll;správné oznaČení pOddlužníka j~en~~tlv~~chYbnost y~.í-s. 10.471. I.,; 

d~yodem k zamitnutí exekučního ll' h y ,b vym. ventele, není však 
pn exekučním zajištění dávk z ~v!" II Cl s. 10.6816. 
návrhu udati důvod ručení t~ho p;~~~?tk~ hc:dnoty jest v exekučním 
10.770. ' 1 oernuz se vede exekuce čí 
?:r1o-li účelem exekuční žádosti zru"'en' " . ,. s. 
ucel kryt návrhem by byla povol;n I trv~llCICh podnaJmů, není tento 
P?d~~jrn~ čís. 10.799. a exe uce k vydobytí opomenutí 
nalez.ltost.1 návrhu na povolení exek '. 
p~dntku Jeho zabavením a vnucenou

uce ~a vYP?S kInematografického 
navrh na zabavení l/s důchodů . v sp,r vo,: ': 1 s: 11.274. 
s ,výhra.dou, že dlužníku musí z&s.i:~ ~~n ?~~ZflJk jak~ z~st~pce firmy, 
mltnoutI . pro neurčitost č Í' s. 11.036 y 6(){X) Ke rocne, nelze za-
vedena-ho exekuce po zahájení vYf'Ú~ná ' . t .. v . 
oddělného práva' šetření soudu v t ~l, jes v JIZ v navrhu dolíči-ti vznik 
neurčitost návrh~ na povolení' exel~~eo smeru ".ylouč,eno čís. 11.047. 
»~~ poskytnutí prostředků k us ok,o 'en' v~~ba;enm~ n,arokuv povinného 
P;l exeku;i na pOhledávku jest ře~n..I v~n~el.u I?ovInnehO« .... cís. 11.191. 
ntka a pravní důvod pohledávk/ v' e u at~ jmeno a bydhstě poddluž
§§ 65 a ~t. viz stí ž n o st.' yznam sova »konto« čís. 10.922. 
§§ 79 a oasl. ex. ř· fozluka • I t ' .' 
!ená č~1. státním občanům v ~i~~: s,~á uzav,reného v tuzeynsku, povo
csl. stat a pro jeho občany 'en telPd Je praya tam platneho, jes.t pro 
předpisům o rOzluce' není-li Jtak ,1 y platna, vyhovuje:..li tuzemským 
nen' ' , ' ovy rozsudek závazn' 

, 1 zavazny pro tuzemsko ani dzozemsk' y pro tuzemsko, 
n~ho, ~,~udovaný' na rozsudku o rozluce ... .Y r~~Slugek o placení výživ-
!1a1ez nsskoném. rozhodčího soudu' CI S. • 4, 
Jen, došlo-li mezi stranami- k Píse~e~t v feskvosl~yens.ku vykonatelný 
podrobily či s. 11.140. . ne srn Ouve, JIZ se tomuto soudu 
~mIouvou s Polskem čís. 5/1926 sb z . . v 
~emnos.t pro případy uvedené v čl '3; ~,a ni Jes~ ~yslovne vz~ručena vzá
Jest na navrhovateli b v k' . ,Cl~.. a 2 smlouvy CI s. 11.224 
vládní v~yhlášky ... ze ďne ~5. ~e:::~ ~~1~ZI~1:ti lflož~dované ve y s~y~lu 
§ 328- CIS. 1 c. r. s. něm· nestačí 'd . Y ... ·'v ~. z. a n. pr~dplsem 
slušný (podle § 91. j. -n.)·'a že d kť tj, zens~kon;I1!ecký soud byl pří
?dpadá, protože prý jde o rozs~ďe~ k~nt~md.L~koz, 1 o vdoruče~Í žaloby 
:;.p~ruv,zastoupevn ČÍ' s. 11.229. ra 1 orm a zalovany byl ve 
§ O CIS. 1 ex. f.: platí co do vykoll t Ir.' . 
v republice Rakouské. byla-li příSI~š~~~s 1 ~xek~~nhlch tItulů, vzniklých 
vzhledem k § 6 zák. ~ splátk obc'h" f

1
a
O 

°511s e o soudu vyloučena 
s hl di k § 8 • '. C 1 S. 6 1\ e s a IQ cis. 1 ex ř nestač' k ... lY' : v,v 
du, bylo-li v žalobě uvede~o 'en IŽ P:IS usn?sh nss~oněmeckého sou
soud místa plnění a že žalovdny! bye d~;emečCkYk soud J es-t příslusný jako 

v v , ... 1 V es oslovensku čís 10 762-pro vysvedcenl pozadované v § 80 V Tg V 'v '. 
forma; stačí, má-li vysvědčení obsal~1 n'a;n ~. r: nent predepsána určitá 
11.224. aceny v tDmto předpisu čís. 

§ 83 ex, ř.: v exekučním řízení na zákl d v k . v' , 
v repu:blice Rakouské platí pravidelná r:k e ex,elhuocntCh tItulů, zřízených 
k~z n:l,mo~ádnéhQ. dovolacího rekursu č í S~r~~~65~ta § 65/2 ex. ř. a zá-
llilmoradný dovolací rekurs připustn' bez " . . 
vykonatelnosti cizozemského titulu Ki .. ro,zdll~, zda Jde Jen o otázku 
deno rekur.sem povolení či odepře ' ~ vne otazky a zda bylo napa
dlužníkem čís. 11.191 nt xemce stranoll samou či pod-
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poměr odporu k rekursu; námitky, jež neplynou z předl?*e.ných listin a 
jež odporují jasnému dQslovu státni smlouvy, lze uplatnItI len .0d1?orem, 
který lze podati, jde-li o porušení vzájemnosti, kdykoliv, mkolIv Jen ve 
lhůtě čtrnáctidenní č i s. 11.224. 
§§ 87 a násl. ex. ř.: ex e k u ce v n u cen o u spr á v o II viz s_ p ťá
va vnucená. 
ex e k u c e v n u cen o u dra'ž b o u viz dra ž b a v n u cen á. 
exekuce vnuceným zřizenlm zástavniho prava; na 
rolnických nedílech jest se souhlasem Státního pozemkového úřadu pří
pustná čís. 10.427. . . 
povinný jest oprávněn k rekursu proti povoleni exekuce na nemovitost 
mu nepatřící. čís. 10.442. . 
omezení exekuce podle § 96 ex. ř.: vyžaduje se, by zastavené nemOVI
tosti na které se má exekuce .omezi,ti, poskytovaly věřiteli i po omezení 
sirotČí jistotu, že vykonatelná pohledávka vym. věřitele s připočtením 
pohledávek jí předcházejících bude kryta nejnižším podáním; v p!.í,p-adě 
§ 41/2 ex. ř. není v zákoně stanoveno měří.tko pro vypočítání, Jistoty 
potřebné k úplnému krytí věřitelovu, nýbrž .Jest to zůistaveno uvaze- a 
výpočtu soudu čís. 10.619. .. . 
věřitel se nemůže dovolávati práva ze zájemného pOpISU nemovItost~ 
podle § 90 ex. ř., dopustil-Ii, by nebylo k tomuto právu přihli-ženo all1 
při zápisu nemovitosti do samostatné vložky' ani, při napotomnim vkladu 
zástavního práva v jeho prospěch; nabytí zástavního práva zájemným 
popisem podle § 00 ex. ř. předrpo-kládá, že nemovitost není zapsá.,na 
v pozemkových knihách; k nemovitostem zapsaným lze nabýti exekUč
ního zástavního práva jen podle § 88 ex. ř. čís. 10.912. 
okolnosti že nemovitost není ještě vyznačena v pozemkové knize jakO 
samostat~á parcela, že jest ještě pozemkem zabraným a pří-dělové řízeni 
nebylo ještě skončeno, jsou sice překážkou knihovního vkladu podle 
§ 88 ex. ř., nejsou však důvodem, by mohlo býti vnucené zástavní právo 
zřízeno zájemným popisem nemovitosti čís. 10.912. 
zákaz zatížiti zabrané nemovitosti bez .souhlasu Státního. pozemkového· 
úřadu se nevztahuje na exekuční zatížení pro daně a veřejné davky 
č i s, 11.082. 
§§ 249 a násl. eiX. ř.: § 2521 ex.. ř. vi,z ,p ř í sl uš e n s tv í. 
§ 2'51 čÍ-s, 7 ex. ř. viz exekuce na platy. 
na úrodu dosud neoddělenou nelze vésti exekuci podle §§ 249 a násl. 
ex. ř.j platí tu § 252 ex. ř.; oprávněni k rekursu Státního pozemkového 
úřadu, jde-li o úrodu z přiděleného pozemku' čís. 10.499. 
lze provésti dvakráte exekuci na movité jmění dlužníka k vydobytí téže 
penč'žité ,pohledávky; k tomu však staČÍ' požádání o nový výkon exe
kuce již povolené; lhostejno, že prvá exekuce byla vedena na dlužníka 
(kupce jednotlivce) pod jménem jeho firmy a druhá přímo (osobné) 
protí němu čís. 10512'. 
předpisu § 251 ex. ř. jest dbáti i při exekuci na nárok na vydání věcí, a 
to již před prodejem a před vydáním věcí čís .. 10.774. 
,pro tutéž pohledávku může vym. věřitel na těchže movitých věcech na
býti jen jednoho zástavniho práva; obživnutí druhého zástavního práva~ 
pominulo-li první projitím času či s. 10.860. 
byl-li pD zabavení svršků u dlužníka podán týmž věřitelem krátce na 
to návrh na pokračování v exekuci zabavením svršků, jichž dlužník na
byl od po.sledního zabavení, bylo v návrhu označiti nové části majetku 
dlužníka a označiti místo, kde jsou čís. 11.069: 
pokud lze vésti exekuci na náhrobek čís. 11.176 . 
.předpoklady. pro povolení -opětného výkonu exekuce na movitosti za
bavením dalších svrškťt a jich 'zpeněžením po zastavení prodejového- d
zení (§ 200 čis, 3 eX. ř.) čís. 11.298. 
§§ 290 a násl. ex. ř.: při k á z á n í z a b a ven é po hle d á v k Y 
k v Y b rán í viz .p ř i k á z á n í k vy br á n í. 
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o p r á v II ě fl i pod d 1 II Ž II i k a· lc s tiž II o s t jo viz p'O d d 1 II Ž II í k. 
vyloučení požární náhrady z exekuce viz požární 
II á hra d a. 
exekuce na pohledávky za státem (dv. dekr. z 21. srpna 
1838 čÍs.. 2'9'1 sb. s. z.) viz stá t. 
na pohledávky lze vésti exekuci i, jsou-li podmíněné, časem doložené, 
sporné aneb závislé na vzájemném plnění, a na pohledávky, Jež mají 
nebo mohou vzniknouti z právního poměru co do právních podmětů, 
jakož i co do svého právního důvodu platně již založeného, ale dosud 
nevznikly, protože nebyl ještě uskutečněn některý skutkový předpoklad 
čís. 10.5&7. 
lze vésti exekuci na nárok kupitele pmti prodateli na vráceni splátek za 
věc koupenou na splátky s výhradou vlastnického práva, třebas není 
dosud jisto, zda pro datel odstoupí od smlouvy čís. 10.587. 
počátek výkonu exekuce při zabavení služebních požitků čís. lG.736. 
zabavení nemá v zápětí zánik disposičního práva dlužníka, najmě jeho 
žalobního práva co do zabaveného nároku; dlužník nemůže však žalo~ 
vati o zaplacení, nýbrž jen o složení na soudě; ztrátu dlužníkova ža
lobního oprávnění má v zápěH teprve ,přikázání pohledávky k vybráni 
čÍs. 10.887. 
exekuční zástavní právo o sobě nevylučuje oprávnění dlužníka k žalobě 
o vymáhanou poh:ledávku čís .. to.981. 
pokud k nabytí exekučního zástavního práva na pohledávce kryté úvěrní 
hypotekou jest třeba knihovního vkladu čís. 11.014. 
lze vésti exekuci i na nájemné dosud nesplatné, jen když jest mezi po- . 
vinným a poddlužníkem nájemní poměr čís. 11.237. 
§ 290 ex. ř.: nárok povinného na důchod na základě .říšsko-německého 
zaopatřovadho zákona ze dne 12. května 1930 nespadá pod žádný 
z případů čÍs. 1 až 3 čís. 11.184. 
výrazem »jiné zák·ony a jinak platná nařízeni« jsou míněny jen zákony 
a nařízení platící v tuzemsku; obdobné ,použití § 290 ex. ř. na jiné pří"': 
pady jest vyloučeno čís. 11.184. 
.exekuce na platy: výhoda § 3 zák. ze dne 21. dubna 1883 čís. 123 ř. zák. 
platí i o požitdch déle sloužících osob mužstv.a branné moci či s. 10.479. 
při osobách ne trvale zaměstnaných (při sezonních dělnících) nelze 
přípustnost exekuce posuz-ovati podle ,platebních lhůt, v nichž dlužník 
bere plat nebo mzdu; rozhoduje celkový roční příjem čís. 10.598. 
není závady, by neprávem srážené částky ze zaopatřovacich požitků 
dlužníka odvedené právnímu zástupci vym. věřitele nebyly jako samo
statné pohledávky zabaveny proti právnímu zástupci vym. věřitele a 
použity k uspokojení vym. věřitele; pro tuto exekuci neplatí zásady 
o exekuci na zaopatřovací požitky, nýbrž všeobecně platné předpisy 
o exekuci na pohledávky vůbec č:í s. 10.686. 
bylo-li sráženo ze zaopatřovacích ,požitků nikoli'V pod zákonné existenční 
minimum, nýbrž jen pnd vyšší existenčni minimum označené vym. vě
řitelem v exekučním návrhu, nelze použíti § 2'51 čís. 7 ex. ř. či s. 10.686. 
návrh na povolení e:xekuce zabavením jedné třetiny dúchodů,' jež má 
dlužník jako zástupce firmy, ,g výhradou, že dlužníku musí zůstati voJ
ných 6.000 Kč ročně, nelze zamítnouti pro neurčité označení předmětu 
exekuce (§ 54 čis. 3 ex. ř.) či s. 11.036. 
e x e k u cen ·a h y pot e k y viz z á s t a v n í p r á von a d z á
stavní. 
§ 325 ex. ř.: jest tu dbáti předpisu § 251 ex. ř., a to již před prodejem 
a před vydáním věcí čís. 10.774. 
vedena-li exekuce podle § 312'5 ex. ř. aniž' navrženo přikázání k vybráni, 
nýbrž jen zabavení nároku, nelze povoliti také již uschování a prodej 
věcí, jež podle zabaveného nároku mají býti teprve vydány čís. 10.804. 
na práva kupitele z kupní smlouvy s výhradou vlastnictví nelze vésti 
exekuci podle § 325 ex. ř., nýbrž podle §§ 33,1 a násl. ex. ř.j povoleni 
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I f b tok 
e ekuce nevadí, že v návrhu nebylo uvedeno, kdo a kdy zap a 1 z y -

k~pní ceny čís. 11.008. 'm O·lllz'nl·kova nároku na vydání ". I' xekuc" zabavem , ... 
navrženo-ll povo eOl e k' ~f poddlužníku by s vkladní kmzkou nena-
vkladní knížky, ~elze za ,aza I . lati!' stalo'-li se přece tak, jest i pod-
kládal a pohledavku z Ul ne~Jb dlužník rekurs nepodal čís. 11.111. 
dlužník oprávněn ~ re~ursu, re as , 
§ 330 ex. ř,: viz,vyme~ek. . rodateli nemovitosti na vyhot~venl 
§ 331 ex. L: narok kupltele, pro'::l bily' m předmětem exekuce proh ku
vkladné smlouvy trhove nem zpuso 
piteH čís. 10.453. .. d'I 1 . odle § 331 ex. ř. exekučně zabaviti 
dlužníkův nárok na~povmr:~ .. 1 ... ~e PtG 55?' 
8. podle § 333 ex. r.. zf~e~~z'bo~'~ s~a ~lo;~ní účtu nelze za-baviti k v.Y-
nárok dlužníka proh r.e l' OSy. 78-7 
dobytí peněžité pohledavl~Yk Cll s: 10'ořit~lni vkladní knížky dané jako 
nárok povinnéhoy na deyl~ u aCI vS~mět exekuce pro peněžitou pohle
kauce třetí osobe nehodl se za pTe 
dávku čís. 11.008. b ním a vnucenoU správou soukromé 
pokud iest~ přípu~t}1á exekuce za ave . . .... , 
obchodní s~{yolt Cy~.s. 11.1~3:k (biografu) nelze vésti exekuci (zajisto-
1:3. pokladmcn~ pnJe~ po ?~ ? . abavell'ím podniku podle § 33t. (374) 
yací) zabavemm svrsku, ny ,rz Jer: ~ 11271 
ex. ř. a jeho vnucenou. spravo~ Cl t ce' na· výnos kinematografického 
',áležitosti návrhu na povolem exe II r· ou čís 11 274 
. ·k· h bavením a vnucenou sp av ...' Ok o 
podm u Je o za , 'h stinské živnosti třeba pru azu zpu-
S 341 e~ .. ř.~ není-li k provozov~n~ ~řed účinností zákona čís. 1 !2/19?.1! 
sobi1ostl, ]ezt.o byl,? koncese k~~c~S? hostinskou podle § 341 e:c. r. ;;ru~lÍ~ 
nelze ex:kucl na :IV) n?skt da v odnik dlužníka není veden am se ctyrml 
(§ 39 ČIS. 2 ex. r. j, I yz P 
pomocn~'mi silami c I,~. 1.0.777:, ři v 'konu že žádá jen o odklad 
§ 349 ex. ~.: v p:ohlas,~m '!l0y~nteh~el~e s;atřov~ti vzdám se opravného 
exekuce, az Sl najde na r,a my, y 10918 
prostředk~ pr?ti pov§013e5nl exe~ucdo~i~·á_Ii ·se kupitel nemovitosti proti 
§ 353 ex. f., mkohv ex. r.,. v , 10595 
prodateh výmazu práv, na. n;movlto~~t~ I ~~dl~ § '354 ex. ř. prohlašuje 
§ 354 exdt: usnevseed~'o~~T;á s;rfvoomoc usnesení, jímž byla povolena 
za propa ou, nepr, .' dl § 354 ex ř čís 11.117. 
exekuce k v vyn~cen.1 Je§d~~~1 po ve ztahuje ~e ~ejen· na ústní prohl~šení, 
§ 367 ex. r.: PTedpls, ,e.x. ,. v dl § 32 b) kOlh. zák. nutne ke 
nýbrž i na plsemne prohl~sem v po ~inn' má snad j1Ž vyhotovenou 
kmhovnímu. v~ladu; ~~osteir°' ze tb~ ž/ vymáhajícímu věřiteli byla 
příslušnou hstmu, amz se] e na ,'... v' s 10 581. 
j
·lž povolena exekuce podle § 354 ex. r. Civ' . 

.y , . h í z á z n a m VIZ tam z e. . d t 
zajtsťovac.' ... : ~ k .ll 1, o vn .... o tku hodnoty' v exekučním návrhu jest tl a 1 
- k Za]lstelll davky z pn~us y y ď xekuce čís 10 770. 

důvod ručení toho, pro!l nem~z J~ y~ íe de á v k Y z p'ř í r' ů s t k u ho d-
čl. lil. uv,?z. zá~. k ex. r.: ~ ~1 Ó~/k u hod n o ty. , ' 
not y VIZ d a v k a, ~ ... p rl, hu na záznam zástavmho prava pro 
dovolával-li se berm urad v nav~ Vl III uv zák k ex. ř. dvorních 
dlužné daně výslovně ustanovem c: :.. § 38 . c) knih. ~ák., stačí· 
dekretů Čí~. 577/178?va .,. ?~9/f8g~~n1~~oÚř~dU, aniž třeba předkládati 
k povolem exekuce JIZ za, os a .,.. 10964 
i vykonatel~ý výkaz

d 
d:ňOVY~~e~;d~P~~~h~á~el;~ je~t p·okládati za exe

§ 37~ ~x. f.: rozsu
l 

e§ 3v7~n ex ř i když nebyl dosud stranám doručen 
kučnt tItul ve smys u . ., 
čís. 10.721. , t v. ve dlužník jest neznámého pobytu a že jest 
k jejímu povolem nes aCI, z 
stihán žalobami čís. 10.931. v' ., §§ 370 a 371 ex. ř. ne
k taxativně vYPočt.~!l~'m e;cekycmm tltulum 2; směn. zák. čís. 11.025. 
patří s~ěnečny za]1s!~v~Ck pr!ka~afe~~i r~zkaz jest exekučním titulem 
§ 371 C1S. 1-4 ex. r .. se ovy P, ,. 0798 
podle § 1 čís. 2, § 371 čÍs. 2 ex. r. Cl s. 1. . 

103 

<Civilni rozhodnutí XlII. 



1634 

§ 372 ex. ř.: není třeba, by vym. věřitel osvědčil, že uhražovací exe
kuce musela býti vedena na základě téhož exekučního titulu č í s~ 
10.729. . 
k povolení nestačí, domáhal-li se vym. věřitel současně exekuce uhra
žovací pro dospělé výživné, neplatilo-li v době navrhované a povolené 
exekuce ještě ustanovení § 6 zák. ze dne 16. prosince 1930 čís. 4 sb. 
z. a ll. na rok 1931 čís. 10.748. 

administrativní, politická: provádí-li ji okresní úřad na žádost obce k vy-
dobytí obecních davek, oeo! pro rozepři podle § 37 ex. ř. pasivně opráv
něn stát, nýbrž obec čís. 10.792. 
nař. min. sprav. ze dne 30. prosince 1897, věstník čís. 50, a ze dne 
27. října 1909, věstník čÍs. 40, byla zrušena čl. II. zák. čís. 76/1927; 
nyní platí § 369 tohoto zákona a vl. nař. čís. 175/1927; k zabavení 
movitostí, jež jsou u dlužníka, podle § 364 zák. čís. 76/1927 se nevyhle
dává, by zabavené předměty byly označeny známkami čís. 1O.S32. 
bylo-li administrativního zástavního práva čsl. státu nabyto dříve, než 
nabyl vym. včřitel soudcovského zástavního práva, zabavená věc pak 
byla prodána soudně, jest pohledávku čsl. státu přikázati v pořadí před 
pohledávkou soukromého vym. věřitele čís. 1O.S32. 
o odkladu berní exekuce, najmě i v případě § 357 zák. čís. 76/1927" 
rozhoduje jen exekuční úřad, nikoliv soud čís. 10.S93. 

Existenční miru.mum viz ex e k u c e (n a p I a ty). 
Exkulpace viz automobilový zákon, náhrada škody dráhou. 
Expositura banky viz b a n k a. 

Facultas alternativa viz a I t e r n a t i v n í z moc n ě n i. 
faktura: pokud nelze míti za to, že kupitel, přijav faktury, opatřené doložkou 

výhrady vlastnictví a proti doložce se neohradiv, mlčky přistoupil na tutO' 
výhradu čís. 10.503. 

Fakturové sudiště viz pří s I u š n o s t pod I e § SS, o d st. 2, j. n. 
FaIsus prokurator: kdo objednal u právního zástupce právnické práce v. zastoupení 

krajského všeodborového sekretariátu, není sice zavázán právnímu zá
stupci ze smlouvy, jest mu však práv náhradou škody, nebyl-li oprávněn 
objednati právnické práce čís. 10.506. 
při smě n c e viz smě n k a. 

farní obee viz o b e c far n í. 
feriálni věci viz p ráz dni II y S o u dní. 
Fideikomisárni substituce viz s u b s t i t II C e fi cl e i k o m i s árn Í. 
Fideiussio paUiata: zastřené rukojemství není neznámé čsl. právu směnečnému: 

čís. 11.080. 
Filiálka akciové společnosti viz s p o leč n o s t a k c i o v á. 
Finanční hospodářstv.í obce: ru č e n í ob e c n í c h čin o.v n íků viz po ř ad 

práva (obec). 
- prokuratura: ve sporu o běžné majetkové užitky (náhrada škody za od

cizené dříví) církevního obročí (arcibiskupství), není finanční prokura
tura povolána je zastupovati čís" 11.116. 

Firma: řízení rejstříkové viz rejstřík. 
i ve směnkách jest zásadně používati firmy přesně tak, jak jest zapsána 
v obchodním rejstříku; pokud nebylO použití zkratky firmy k označení" 
remitenta způsobilé, by byla přivoděna záměna čís. 11.052. 
společenstva: dodatek »obecně prospěšné« čís. 11.09S. 
veř. obchodní společnosti: při nové firmě může býti společnice zapsána jen 
svým rodinným jménem tak, by podle mluvnice jazyka, jehož použito, bylo
zřejmo, že jde o jméno ženy čís. 10.753. _, . 
skrývá-Ii se vlastní majitel závodu veřejné obchodní společnosti za pouhe 
»a spol.« a pouhý figurant beze všech společenských práv, obdařený jmé
nem, jež v obchodním styku nabylO zvuku, má dáti společnosti své jméno, 
nelze povoliti takové znění firmy, i kdyby formálně vyhovovalo liteře zákona 
čís. 10.829. 
odštěpného závodu: fu se akciové společnosti a její vedlejší závody čís. 
11.288. 
zákrok podle čl. 26 obeh. zák.: podnět k němu může vyjíti od kohokoliv;: 
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b h d ' rej'stříku j"iž zapsanou čís. 10.753. 
lhostejno, že jde o firmu v DC? mm 

fiskus viz stát česk?s)oyve,nsky. k' veřejných zaměst-
fond léčebný viz P o Jl s ten I fl E: moc e n s e 

nancO. y 
náboženský: kongrua viz t~mz~.y 
školní: učríovské odborn,é po~~ac~vacl skoly 

měr smluvně ziskanych uCltelu pro fond 
ním čís. 10.761.. • 

jest procesně způsobilý; i?o
jest poměrem soukromoprav-

forma: notářs~ý spisy VIZ ta,mze. 
sňatku VIZ manzels~v1. .. , • ·"s 10010. 
pojišt'ovací smlouvU lze dOJed~at~ I ust,ne c IOd ·~st rávně dovolené i za 
ujednán~ 0y v:ýh~~~né Plat~ostlk~ás~~foeŽk~o: objJdna~m lístku, že »ne~latí 
platnostt treh dllcl ~ove!'y, po b" d 'm lístku poznamenána«, nem na 
ústní ujednání, ktera njelS~Ut n.a 0. ~en:na~lpodmínka smlouvy čís. 11.10S. 
závadu tomu, by ne by a us ne uJe • 

formální ~ad'.l viz ~ p r ~ va .. p o d ~~ci~v~e ~·p~ieč·l1ostí; nezaniká jí podnájemní 
puse: akclOve spolecno?:1 s pnou v' y" s 10.451. " 

poměr s fu.SOVaySI a~cI~voU spol;~g~~bnac ~~VOll společnost veškerá P.rGl:v~ 
přešla-li při fUSl akclo~ych ~polec 1. sti přešlo na novoU společnost 1 JelI 
a veškeré závazky zall1knuvsI spo ecno , 
nájemní práv~ Čí~. 1"0 .. ~S6., ěnk čís. 11.167. 
akciové spolecpostI, a JeJI prava ápz~tís~kanižitý výmaz firmy z obchodního 
akciové spolecnostl; ne ma .v, z 
rejstříku; vedlejší závody C} s·dl1.28~. (o b e c) 

funkcionář obce viz ob e c, vP o r a ,P r a v a o • 

Fysické rozdělení viz s P o I e cen s t v I S t a t k u. 

Generální doložka v~z s o u těž 
Geometr viz hra nIC e. 

ne k a I á. 

Harrachovští zaměstna":ci: nár?.!<- na vý~l~ž~é ~ í s. 10.917. 
Heslo vkla.dní kníž.ky VIZ

h 
k n I z k: á Ye m ac ů n Ip o z Ů s tal o s t. 

Hereditas jacens VIZ ocr a na;, ť í 
Hluboký rozvrat, v!z .r o z 1. II k a dm a f z se tl ~ i ~ t·v Í. 
Hmotné odevzdam VIZ P r e v ~ v a 

_ řízení sporu viz ř í ~ e n I s p .? r ~. 
Hodnota předmětu sporu VIZ o c ~ ? eo n 1. k u hod not y n e m o v I to s t i. 

- obecná viz dáyka ~ p.rIdrt~:tka z přírůstku hodnoty nemo-
čistá nemovItostI VIZ av ~ 

V i t o s t i, o d ll, a d. hl ·emuž ještě nebylo čtrnáct let; ručení nájemce 
Honec: použití za honce c apce, J 

honitby čís. 11.201. I' d·' h o s o u d II pod I e § 595 c. ř. s. viz 
Honitba: vad y n á I e z II r o z 10 Cl. 

r o z 11 o d čís o II d. ~, den ·ako strana, není oprávněn ke 
ten, kdo, ne?}1 v. ro(§zh40g~m n~~)u t~:~as bJl volán k jednání před rozhod-
zrušovaC1 stIznostI ces. ~a : / 561 
čím soude,m a se, h? i dsúča~tntl ,c~ ~·d ~Oi a ·r e vír n í rad y. 

Hornické závodm a revtrnl ra Y ;rIZ" z a ;' 
Hory: pokladny bra!rs~e VIZ ta.mzte·mže. 

závodní a revI,ro l rady VIZ a
ZUffiU 

~ 26 obč. zák.; jen ono ručí 
těžařstvo jest právnickou .lsobo~. Pře~fm oso-bám nikoliv Jednotlivl sp?lu
za závazky, jež podStOUPI, ~ pro \ r U"Z ředepsán ve formě příplatků Jed
těžaři; teprve, kdyby byl uct°vvan} peh I ptdílů byl by těžař povmen zapla-
notlivým těžařům podl~. pOm~!l; J;l,IC 8S' 
títi příplatky ,n~ neho r:~lJ::~dalIC} CI s. l~b~ní· uhlí čís" 11.119. . 
k dolovým pohm lze zndltl sl~zebnost rb· zák stihá jen toho podm
závazek. k .náhl~adě .škvokdYd poa17 § Jgl~v~~í~. cpřev;etí toho závazku podle 
katele, lenz ZpUSO~I~ s o II svym , 
§ 1409 obč. zák. c J s. 11.149. , d neb 10 zasaženo po rozumu §§ 364-
byla-Ii dOlov~ním'kzas(a§žel;~ SC~r~~l zVá~.)' do ~aJetku,.majlteJe s~udní; povin
a 36.4 c) ?bc. zad ·.k. 'rok na náhradu škody maJttele stu dm, jichž zříze-
nosti hormho po mu, na 103~ 
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ním bylo vyhověno předpisům požárního policejního řádu, ale jež 
zřízeny se svolením stavebního úřadu čís. 11.253: 

ft.os}V.:>óářské společenstvo viz s pol e č e n s t v o. 
- á správa obce: ručení obecního starosty viz pořad 

(Obec). 
Hospodářství finanční obce: r II Č e !1 í o b e C fl í c h č i fl o v II í k ů viz p o řad 

práva (Obec). 
Hostinská živnost viz ž i v fl o s t h o s t i fl S k á. 
Hostinsh:ý: r II Č e 11 í jeh o pod I e § 970 ob Č. zák. viz sml o II v a se h o

vací. 
Hotelier: ruč e n' í j e 11 o pod 1 e § 970 ob č. zák. viz s m J o II v a se h o v a c í. 
Hra a sázka: složení ujednané sázkové ceny (§ 1271 ohč. zák.) nelze spatřovati 

v tom, že byla uložena záruční listina za všechny závazky, jež by uklada_ 
teli vzešly z llzavřen)'ch jím peněžních sázek vůbec čís. 11.215. 

Hrací automat vjz a II t o rn a t hra c í. 
Hranice: pokud se nelze domáhati v nesporném řízení úpravy hranic, dohodly-li se 

strany, že uznávají za správné hranice, které vyměří evidenční geometr čís. 
10.458. 

Hromada valná viz s p o leč e n s t v o, s pol e č n o s t s r. o. 
Hromadění exekučních prostředků viz ex e k u c e (§ 14 ex. ř.). 

- žalobnich nároků viz s I o uče TI í žalob. 
Hromadná věc: jest jí souhrn několika jednotlivých věcí, jenž se považuje za věc 

jedinou a bývá označován společným jménem, nikoli však, šlo-li o před
měty různého druhu, jež byly v (hotelovém) inventáři podrobně vyjmeno_ 
vány a jednotlivě označeny čís. 10.719. 

Hrubá nedbalost viz náhrada škody. 
- Ý nevděk viz dar. 

Hypoteka: nad z á s t a v TI í p r á von a n i viz z á s t a v n í p r á von a d z á
stavní. 
a vnucená dražba nemovitosti viz dražba vnucená 
nemovitosti. 
na osobním dlužníku lze se domáhati zaplacení celého dluhu, třebas 
část jeho dluhu byla zajištěna hypotekárním závazkem třetích osob 
či s. 10.475. 
jinak viz z á s t a v n í p r á v o. , 

kauční: k osvědčení, že v rámci úvěrové hypoteky vznikla pohledávka, ne
stačí ani ověřený výpis z věřitelov)fch knih předložený při rozvrhovém 
roku· nelze-li dosáhnouti souhlasu všech účastníků, odkázaných na do
sud ~evyčerpanou část úvěru, k jejímu vydání vymáhajícímu věřiteli, 
jest prokázati její jsoucnost rozsudkem čís. 10.772. 
pokud k nabytí exekučního zástavního práva na pohledávce kryté 
úvěrní hypotekou jest třeba knihovního vkladu čís. 11.014. 
pokud pod § 12 (1) vyr. ř. spadá i soudcovské zástavní právo, jehož 
bylo nabyto v posledních šedesáti dnech před zahájením vyrovnacího 
řízení v rámci a v pořadí zástavního práva z kauční listiny zaznamena
ného v době delší šedesáti dnfl před zahájením vyrovnacího řízení 
čis. 11.021. 
poznamenáno-li na žádost knihovního věřitele při jeho úvěrových hy
potekách, že jsou vyčerpány určitými vykonatelnými pohledávkami, ne
může knihovní věřitel při rozvrhu účtovati v rámci úvěrových pohle-
dávek jiné pohledávky a pro vykonatelné, v poznámce uvedené pohle
dávky uplatňovati své právo na uSpokojení v pořadí poznámky o za
hájení dražebního řízení čí s_ 11.049. 

simultanní: nad zástavní věřitel, jehož pohledávka vázne nejen na hypote
kární pohledávce, nýbrž i na jiných knihovních právech na téže nemovi
tosti, jest oprávněn požadovati uspokojení i jen z hypotekární pohle
dávky; učinil-li tak, nemá místa poměrné přikázání čís. 10.467. 
předpis § 222 ex_ ř. není velící povahy, nýbrž dovoluje odchylku do
hodou; souhlasu vydražitelů ostatních v téže exekuci prodávaných ne
movitostí aneb pozdějších knihovních věřitelť! není k této dohodě třeba 
či s. 10.491. 

věřitel, jehož pohledávka jest zajištěna zástavním právem na celé ne-
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·t t· ·est opra'vněn požadovati zaplacení celé pohledávky, i když mOVl os I, 1 . r v' 10 540 
byl prodán jen ideální podíl net;n0vltos 1 fl s. 222/4 ~x ř z úřadu. ná
exekuční ~OU? n~čimd' r?hzhod,n~~uv~~~y~y~ti§učiněn př~d ·vydáním' rozvrh na urcem nahra ni o nar 

vrhového usnesení Š í s. \10.540. V'ti vedl-li vymáhajíci věřitel pro tutéž 
předpis,u § 222 k

ex 
.. r. ~le~~v1t~~~{ ~ muže-li snad dojíti v této ex.ekuci pohledavku exe UC} n, v, 

částečného uspok01em v

c ~,s., lQ.7:a8ciní nárok odle § 222/4 ex. ř. není 
rozvrhové usnesení, ur~uhc: n~~l ctě by motR veřitel vésti přímo exe
exekučním tjtul~m, na l~v oz za ,ahradním nárokem. nebyla-li puvodnÍ 
ku ci n~ nemovkltostt fat1ze~~~í I~aykonateln)'m ani n'áhradní nárok čís. pohledavka vy ona e nou, 

10.946. 'dk a·Hele exekučně prodané nemovitost~ 
správce podstaty v, upa, Uv ~ hávrhu podle § 222/4 ex ř.; náhradm 
(~ 1 ~9 k~Nk.§řd2~J;laOxr:;.n:.nnePříslUŠí ani dluž.ník,u (úpadcQ, an.i jeh~ 
naro po e ." 'vo na oddělené uspoko]em z nemovitosti pro věřitelům nema]lClm pra 

dané v ú'padku čís .. 1 ~ .09~: . .L o ,~ ech vložek předpokládá podle 
rovnoměrné ~sl?okObnl b~~ll~~~r~~en~s všechny nemovitosti, na nichž 
§,222/2. ex. r. J~n, y "T' , ohledávka, nevyžaduje se však, ~Y se 
vazne sImulta,nn~ hypodtekarm r vn'" aniž aby všechny simultanne za-
tak stalo u tehoz sou u a spo ec e, , ~, 11 198 
vazené nemovitosti p,:třily t~mduž k~l!lJln,~ull c zla~ní ~ěřjtel jenž obdržel 

'if § 222/3 ex r. nepre po a, . . d . ' 1 'k byl za poy:z:.. 1. v . lt·' ~'itel byl uspokojen Jen z le ne v oz y, _ 
~ve~e, J~Ztto Sl,mU a~;~~e~ ostatních vložkách, aniž, aby v nich byl pro listen zas avmm pra ~ , 1 198 

~~~~iJI§Ž~~~/~h~~~n);, ~ář~~~Ock~:dá, 1 
Že byl náhradní. nárok vznesen již 

Při rozvrhovem roku c I s. 11.259. . , 'k a 
,~ 'v lb' nám k a viz k fl I h o v fl I P o z n a m . 

Hypotekar,nt za.o a. p o z dl §§ 81 91 j n. viz tam ž e. - př1slusnost po e, , . 

Chodník viz n á hra d a š k o d,y (r ,u z n, é). . 
Choroba duševní viz z b a ven 1 s.v e p r a v n o s t 1. 

Chudá strana viz p r á v och u d y c h. , 
Chůze viz s I uže b n o s t p o zem k o v a. 

Ideální podíl spOluvlastníka v}z s p o leč e n s tví s t a t k ů. 
Imise (§ 364 a) obč, zák.) VIZ hor y. 
Indosament VIZ s m e'n k a. 

k . k S tl viz tam ž e. Inkaso : postup ln. a. .. , tku hodnoty ne-d l. viz d á v k a z p r I r u s Inspektorát pro ze~ske avl'.y 
movitostI. . 

Instance viz po řad s t OJI c., " rostředek iest nepřípustným i do roz
Intervence vedlejší:. samíhost)atny dopraJY~~ byla prohlášena i nadále za přípustnou hodnutí (rekursm o sou u, 

čís. 10.548. ~ t sledního' pořízení jedním z dědiců odkáza
po zahájení}ozep~e o pla~nos po st tní připojiti k němu jako vedlejší interných na porad prava, mo ou se o a 
venienti čís. 11.282 , , á k o n n é 

Inveda et mata viz ~ á s t a~ v ~ 1 ~r a§v ~3 ~esp říz p·řípustn~rm nejen, ukázalo-li 
Inventář pozůs~al06tnt: 9?~rem PPsta~ostního Úz~ní ~ýbrž i v dalším řízení, třebas 

se v nutnYI1J,na pocat u poz~ Č 's 10514. ' , .. .,. v 

neslo o pnpad § 44 ~~sPi ~~f; I I dědiců kteří se přihlásili bezvy]lmeCne a 
v tom, ze plnomocm , z e I y<: 1 .' b ·ednal o své úimě a přes dohodu 
jimž byla svěřena sp::~va ťozust~~~~;~·ú o d~vod k zapečetění pozůstalosti, ani 
pro obchod nové Zb?k

ZI
, ne ze spal V pozu'stalostních místnostech svůj vlastní 

v Inomocm provozova , h v , •• 

v tom, ze P,v v· d V d·ci svémocně osvoiili pravo vy razene 11m obchod. amz v tom, :: s~, e 1 • 

v J ~45 ?·~~~č;t~fdi~;:é ~;i~iá~~~51j!~t výhradně yčcí přih!áSiVšdíhO se, dě: 
pr1 

ezv
YJ

ld I . t ozůstalostnim' iměnim· pozůstalostm sou nent anI dlce, by u a, co les p _, 

:1' 

'II 
I'" . 
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oprávněn, zkoumati seznání jmění co do "eh' " něn vydávati příkazy k doplnění seznamu J Př~dťPJnO~~l, tlrn méně jest opráv-
P?d!1 ~pol,ečníka jest do něho pojati odle sku oz~n~ o děd}cem čís. 10.514. 
i=!realozeOl uzávěrky podle skutečn~h . i~cneho m§lJetku společnosti' 
§. 106/2, nesp. říz. vztahuje se i na s o~eč~~J~· tl spolecnov~ti; ustanoveni 
bilance Jest především povolána spole~ t s 1 s r., O.; k znzení likvidační 
bilance p~stihují pozustaJostní podstat~n?~ S~~1b2~aklady zřízení likvidační 
odk~zovmk .není oprávněn súčastniti se C zř~~ova;On' . ~.ane n~movltosti čís. 11.017. I soupisu a odhadu odká-

y ,Jm?-~ v.'z p o z II s tal o s t. 
Jnzenyr clvdm: nelze ho pokládati za obchodníka čís. 10.773. 

Jatky ob~c~~ viz ? b~~ c n) jat k y. 
Jazyk statnt. v relstnkovych věcech společe t . Y , , 

nevykazujícího 20% národnostní rnenŠi~ va, J~z ma s}~lo .v obvodě okt-esu ~y~a čís. 10.904. y, ne ze pouzlvah menšinového ja~ 
JITIeno prokuristky ve státním jazyku' t . ženský .rod (-ová) čís. 10.968. jes zapsati s koncovkou, vyznačující 
P?kud JSO~l rozhodnutí presidií soudů a řádn' 1 o J d . :azu ~utontativniho či preiudicielního. Dodatek

C ~Isoudu v jazykové otázce 
e ~anr'sOtd;:teldenelvl~ ? d děle rl é jed TI á 11 í. . 

u nt o voaCl VIZ odvolání 
Jednatel společnosti s r o viz s o J'e ;-; II 

Jednatelství .bez příkaz~: . n á k I f d P ~ d fe
s 

\ \~4t § 1042 • ta rn z e. ' a ob c. zák. viz 

Jednatel bez příkazu jest oprávněn ' Y 

týká Jedn,atelstvl bez příkazu; tře~l~(l~~ zd
a1a

!;l?h ~ ~Ygobytí toho, čeho se 
~znah pravem, že zažalovaný peníz ie t 1 ~:n.a a le natel zaplacení, lze 

I
. t" Jehož

y 

\-ěc yza.1 žalobce na sebe čís 10 s75~ OZIÍ1 k soudu pro oprávněného, 
. IS ma uhrazovací VIZ dra ž b ," . 
Jistotapodle§44 odst 2 ex ,-;a.vnudckelnda nemovitosti. 

k d 
" ., •. VIZ o a exekuce 

~ o vracení prozatímniho ty, . 
podle § 27 směn. zák.: exe~~:e:lv~do p ~ o ~ a tím n í o pat ř e n í. 

" 

d ' pU,stná :xekuce zajišfovací podle §~y~73ar~7k111 na její ztízep!: není pří
,1Z, Y zavodm a dIstanční viz o . i š t ě n ' ,. , . ,37~ ex. r. Cl s. 11.025. 
Jmeno prokuristky ve státním jrzy~U jest I (~.r o ~ 1 

po V·I n n é m u r II Č e n í). 
r~~ (-O\;'"á). čís. 10.968. . zapsa I s oncovkou, vyznačující ženský 

pn nove flrmě muže bS,ti společnice zapsána 
!ak, by. podle mluvnice jazyka iehož použito 

_ . z~ny C 1S. 10.753. ' . , 
Jmem církevní viz církevní' - . 

nové (§ 179 •. I m e n l. ~ " nesp. Tlz.) viz p o z II S t a los t. 

Kanalisace viz pořad práva (b ) 

ien sVýf!1 rodinným jménem 
bylo zre]mo, že jde o jméno 

Kancelá!ská služba pOimocná (vl n~ř ~ec cl 7-. ~lZ z a m ě s t n a n e c stá t ~ í ne. cervence 1926 čís. 113 sb. z. a n.) 

Kandldat advokacie viz a d v o kát . 
Kauce viz j i s t ota. . 
~aučníhyp~tekaviz hypoteka kauční. 
Kautela Socmi: čís. 11.220 
Kinemato&,r~f: n,a pokladniČní příiem nelze vésti A IT' "V , • 

svrsku, nybrž jen zabavením podnik 'dl ,",§X~1 ... UCl (zaJlstovaCl zabavením 
c~~ou správou.č í s. 11.271. u po e .. 3] (374) ex. ř. a jeho vnu-

pn, e~ekuci na výnos zabavením a v ' '. 
uvestJ, zda podnik patří povinnému j~~~nfi~esP~~~ou yodd

Olku
, Jest v návrhu 

zástupcem licenciáta' nestačí na v • nCIa u, CI Z ~ povinný jest jen 
»majiteli biografu« z~bavením' »ži vrz~~a-l: ~xekuce pr~tJ povinnému jakO 

Klid řízení: byla-li za kl'du V' 'k v vn?s I«~ . 1· provozu bIOgrafu čís. 11.274. 

t 
_ I nzem, nemuz doslo an se nel O I ' 

K v _yza a zpet, nevadí nové žalobě překážk; 'h" , (n~ J2f."Y rok, žaloba n~z nmskokatolický: mše ne o d s I _ ~a ~Jene roz~pre Cl s. 10.840. 
Kniha pozemková (veřej"ná)' ' . o u ~ e ~ a VIZ tam z e. • v y P 1 S Z n I VIZ t a rn ž e. 
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důvěra v ni: vymáhající věřitel nepožívá ochrany QUvcrv co do exekučního 
nabytí nadzástavního práva na hypotekárních pohledivkách čís. 10.639. 
nabyvatel jest v ní chráněn i co do práv nezapsaných do pozemkové knihy, 
jež nebyla ještě vydržena v době, kdy nabyl nemovitosti čís. 10.694. 

Knihovní poznámka: pod I e § 297 a) ob Č. zák. viz pří s I u š e n s tví. 
pořadí a smluvní zákaz zcizení a zavazení viz z á k a z z c i z e n í a 

zavazení. k žádosti o vklad práva v poznamenaném pořadí jest oprávněn 
zpravidla věřitel, arcit', předloží-li zároveň usnesení povolující po
známku pořadí čís. 10.441. 

_ _ _ v pořadí poznáml{y lze povoliti i vklad zástavního práva pro po-
hledávku vykonatelnou podle § 3 not. řádu (§ 1 čís. 17 ex. ř.) 
čis.l0.441. 

__ _ _ v poznamenaném pořadí úvěr bez ohledu, zda byl poskytnut jedním 
vcřitelem a najednou či v časových obdobích; jak může býti vy
hověno předpisu § 54 knih. zák. čís. 10.443. 
nebyJ-li navržen výmaz zápisů, jež se staly po žádosti o poznámku 
pořadí (pro zcizení nemovitosti), zároveň se žádostí, podle níž byl 
povolen vklad zcizení nemovitosti v poznamenaném pořadí, nýbrž 
teprve později, jest tuto knihovní žádost zamítnouti čís. 10.681. 

_ ~ _ i vkladu i záznamu přísluší poznamenané pořadí jen, bylo-li o zápis 
žádáno v předepsané lhUtě s připojením vyhotovení usnesení po
volujícího poznámku čís. 10.738. ~ ~ _ bylo-li v době, kdy dlužníkům náležela jen polovice nemovitosti, 
poznamenáno pořadí k zajištění pohledávky, v dobc pak, kdy 
dlužníci nabyli i druhé polovice nemovitosti, vloženo zástavní právo 
pro pohledávku, a to do určité výše v poznámce pořadí, částka pak 
p~níz ten převyšující v pořadí běžném, bylo zástavní právo vtěleno 
;. a celé nemovitosti s tím, že poznamenané pořadí týká se jen oné 
výše a polovice nemovitosti, náležející dlužníkům již v době po
z:lámky pořadí čís. 10.878. 

_ ~ ~ v:dad vnuceného zástavního práva nelze povoliti v pořadí po
z:lámky, i když bylo k žádosti připojeno usnesení o poznámce po
řadí; stal-Ii se vklad přes to, nebráni formální právni moc zápisu 
právu věřitelú vznésti odpor proti zápisu při rozvrhu nejvyššího 
podání; není závady, by k zástavnímu právu nebylo přihlíženo 
v pořadí běžném čís. 11.109. 

hypotekární žaloby: s pohledávkoU, u níž jest poznámka, nelze na
kládati jako s pohledávkou s rozvazovací výminkou (§ 220/4 ex. ř.) 
čís. 10.967. 

spornosti: bylo-li nabyto nadzástavního práva na knihovní pohledávce 
před poznámkou žaloby, k níž bylo pak uznáno na ne]soucnost 
pohledávky a zástavního práva, nemohla, a to ani výmazem, za
niknouti tato pohledávka proti pohledávce zajištěné na ní nad
zástavním právem čís. 10.639. 

zákazu zcizení pod I e § 382 čís. 6, § 384 e x. ř. viz pro z a tím n í 
opatření. p,řednost: před služebností doživotního požívání, váznoucí v dřívější po-

o ložce; věřitel, jemuž postoupena přednost, oprávněn dosíci uspokojení 
bez ohledu na služebnost; oprávněný ze služebnosti nemůže proti 
němu ani uplatňovati právo ze zákazu zcizení, jenž byl poznamenán 
v jeho prospěch v pořadí jeho služebnosti čís. 11.054. 
.ie-li předmětem sporu jen udělení přivolení vlastníka hypoteky podle 
§ 45 III. dílčí novely, neřídí se hodnota sporu podle § 57 j. n., nýbrž 
žalobcovým oceněním čís. 11.086. řízeni: není závady, by knihovní soud nepovolil méně, než bylo žádáno 
čís. 10.641. 

věřitel viz věřitel knihovní. 
vldad: v}'měr o zrušení vyvlastňovacího nálezu podle § 10 zák. čís. 45/1922 

není veřejnou listinou, na jejímž základě by bylo lze podle § 33 d) 
knih. zák. u knihovního soudu navrhnouti, by byl obnoven dřívější 
knihovní stav čís. 11.137. 
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vložka: byla-li z vložky, na I1lZ vázne právo bydlení, odepsána parcela 
a zapsána do nové vložky, jest s ní přenésti i právo bydlení čís. 
10.465. 

výpis viz v Ý p i s. 
zápis: op r a v a jeh o (§ 104 knih. zák.) viz op r a vak TI i h o v II í h o 

zápi"su. 
záznam: přeměna záznamu exekučního zástavního práva, jehož bylo na 

úpadcově ~ernov!5osti n~~yto d,říve než, 60 ~~ů ~řed vyhlášením úpadk~~ 
ve vklad, Jest pnpustna 1 za upadkoveho nzem; ke spravení záznamu 
stačí rozsudek určovací proti podstatě čís. 10.671. 
k záznamu daňové pohledávky stačí žádost berního úřadu, již netřeba 
nijak dokládati; nevyhledává se bližší označení pohledávky ani zda 
nemovitosti ručí ze zákona věcně za pohledávku, ani, zda pOhledávka 
požívá na nemovitosti přednostního zástavního práva; není mu na za
vadu zákaz zatížení na nemovitosti, pocházející z přídělu či s. 10.700 
při ro~vr~u nelze přihlédnouti k zaznamenané pohledávce, když spra~ 
vovaCl lhuta uplynula a nebyl podán průkaz, že jest spravovací řízení 
zahájeno, třebaže nebyl v tomto směru vznesen odpor čís. 10.736. ' 
§ 35 knih. zák. má na mysli nedostatek formálních náležitostí vkladné 
listiny, nikoliv nedostatek celé listiny ze souhrnu několika listin po
třebných k žádanému knihovnímu jednání čís. 10.738. 
z~st!lvníh.o práv?-; jest i ~,I}č,?u ~třeb~,o by v~še P?hledávky byla pro
kazana hstmaml, vyhoVU]lClml predplsum kmhovmho zákona' nestačí 
přiložení (opisu) účtu, ani vylíčení děje v návrhu čís. 10.977.' 

- viz též e,x e k u c e z a ji š ť o v a c í. 
žádost: není závady, by knihovní soud nepovolil méně než bylo žádáno 

čÍs. 10.641. ' 
předpis.u § 88/3 k~ih: zák. nelze použíti, musí-li se žadatel domáhati na 
OdpurCl prvoplsu hstmy teprve sporem čís. 10.738. 

Knížka vklad~!: vad!um J?ři, draž?ě lze .~lo.žiti i ykladní knížkou záložny, třebas 
~mzk~ zm na )men?v nekoho )meho nez podavate1e čís. 10.460. 
JSOUCl II bermho uradu v úschově jako politické depositum nabytí 
smluvního zástavního práva k ní čís. 10.624. ' 
uložil-li zmocněnec podle plné moci zmocnitelovy peníze na vkladní 
k!1ížky, opatřil, je však bez z~:JCnitelovy vúle hesly, může býti zmoc
mtelem zalovan, by mu sdehl hesla neb aby knížky devinkuloval 
čís. 10.676. 
pii exve~uci na pohledávky z vkladních knížek určuje se piíslušnost 
exekucnlho soudu ve smyslu § 18 čís. 4 ex. ř. místem kde jest vkladní 
knížka čís. 10.794. I 

nárok povinného na devinkulaci spořitelní vkladní knížky dané jako 
kauc~}řetí ?sobě není ,nárokem majícím majetkovou hodnotu a nárokem 
zpenezltelnym; nehodl se proto za předmět exekuce pro peněžitou 
pohledávku čís. 11.008. 
navrže~o-li,vpovolení exekl}ce .zabav~ní}ll dlužníkova nároku na vydání 
vkladm kmzky, nelze zakazatI podaluzníku, by s vkladní knížkou ne
~~kládal a pohledávku z ní nevyplatil; právo poddlužníka k rekursu 
cls.11.111. 

Kolo jízdní a právo chúze čís. 11.053. 
Komanditista~ komanditní společnost viz s pol e č n o s t k o man d i t fl í. 
Komisař konkursní viz úpa dek. 
Komise paritní a spor o odškodné podle § 75 náhr. zák. čís. 10.537, 10.722. 

rozhodčí viz z á vod n í v Ý bor y. ' 
Komi~ionář: pokud může komitent žádati na komisionáři vydání akcií jež měr 

komisionář uloženy pro komitenta tl anglické firmy a jež byly stíženy 
sekv~st~ac! pOdl,e nařízeni anglické vlády čís. 10.566. 
koupIl-lI pred valkou tuzemec od tuzemské banky za hotové 'anglické cenné 
par.íry, .lež v,šak zůstal~ ': Anglii v de pot na jméno pro datele a smíseny 
s ]lllyml paplry u tamm fIrmy uloženy a tam byly prodány pro dluh pro
datele II této firmy čís. 11.281. 

Komora notářská viz notářská komora. 
Kompensace viz z a poč ten í. 
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Kompetenční konflikt viz senát pro řešení kompetenčních kon-' 
I I i k t ů. 

Komplementář viz s pol e č n o s t k o man di t n í. 
Koncese viz ž i v n o s t. 
Kondikee viz obohacení bezdůvodné (kondikce). 
Konflikt kompetenční viz sen á t pro řeš e n í k o m p e ten ční c h k o n -

f I i k t Ů, 
Kongrua: vzala-li farní obec na s~b~ záv~o?~oU povinnost, příslušejísí n~b~ž~nsl~é 

matici že bude poskytovati farán castku kongruy podle docasne JeJi za
konné' míry, jež by se nedostávala ze zádušního jmění; povinnost nábožen
ské matice v poměru k faráři čís. 10.568. 

Konkludentní čin viz čin konkludentní. 
Konkurenční· doložka viz d o I o ž k a ko n k II re n Č II í. 
Konkurs viz úpa dek. 
Kanto: v~rznam slova »konto« s hlediska § 54 čís. 3 ex. ř. čís. 10.922. 
Kontrolní právo tichého společníka (čl. 253 ohch, zák.) jest uplatňovati v řízení 

nesporném čís. 10,714 plen. rozh, 
manžel oprávněn i povinen zastupovati manželku při výkonu kontrolních 
práv podle čl. 105 obch. zák. čís, 11.169. 

Kontumační rozsudek viz r o z s li dek pro z m e š k á n í. 
Konvokac.e věřitelů p o z Ů s t a los t n í c h viz s vol á n í v ě ři tel ů. 
Kostelní jmění viz církevní jmční. 
Koupě viz smlouva kupní. 
Kráva železná: poiem a účel smlouvy čís. 11,170. 
Krevni zkouška viz o tec ne man žel s k ý. 
Krise a zrušení spoluvlastnictví čís. 10.699, 
Krycí směnka viz smčnka krycí. 
Křivé svědectví: ob n o vař i z e n í viz tam ž e. 
Kumulativní novace viz n o v a C e. 
Kůň vojenský viz voj e 11 s k é k o 11 ě. 
Kusost řízení viz d o vol á n í. 
Kvota vyrovnací viz vy r o v n á n í. 

Laik soudce: přibrání jeho viz příslušnost (§§ 61, 63 j. n.), 
Lázně: ruč; e n í pod I e § 970 ob Č. zák. viz s m 10 u v a s c h o v a c í. 
Léčebný fond viz pojištění nemocenské veřejných zaměst-

na n c ů. 
Legionáři: (zákon ze dne 2~. červen~e 1919, čis'v.~62 sb: z. a n.):. do~áhá-li se 

zaměstnanec na zamestnavateh, by byl pn]at zpet do sluzbYt Jest soud 
oprávněn rozhodovati jako o předběžné otázce i o tom, zda, zalobce má 
jako legionář nárok na služební místo u žalovaného čís. 11.016. 

Legitimace ku sporu,. k žalobě viz o p r á vně n í k u s por u. 
~ ku stížnosti viz stí ž n o s t. 

Lékárník a léčebný fond veřejných zaměstnancu viz poj i š t ě n í ne moc e n
s k é ve ř e i n Ý ch z a m ě s t n a n c ú. 

Lesní služebnost VIZ s I uže b 11 o s t p o zem k o v á. 
Lhůta čekací viz pojištění. 

ohlašovací v umořovacím řízení viz u moř e n í. 
stěhovací. viz v Ý p o věd ní a stě h o va c í řád. 
podle § 970 b) obč. zák .. (ohlašovací povinnost poškozeného): jest lhůtou 

propadnou č í ,s. 11.003. 
podle § 982 obč. zák.: nelze použíti při nároku na vrácení zapůjčené věci 

čís. 10.954: 
podle § 1111 obč. zák.: nepřichází v počet, jde-li jen o vrácení pronajaté 

věci čís. 10.954. 
podle čl. 347 obch. zák. lze ji prodloužiti neb zkrátiti čís. 10.574, 
_ "jinak viz správa pro vady. ' 
podle čl. 349 obeh. zák. podle prvého odstavce není lhůtou promlčeCÍ, nýbrž 

propadnou.č í s. 1,0.739. v v v ~., , v, 
neprodlužu.le se hm, ze byl opoveden predurCUI1C} spor Cl s: 19.87.1. . 
šestiměsíční lhůta podle druhého odstavce jest lhutou promlcecl, mkohv 
propadnou; tím, že žalovaný namítl proti žalobě ze správy, že žalobce 
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teprve tři čtvrtě roku po započetí splátek 11a kupní cenu chtěl kupní 
smlouvu zrušiti, nevznesl ještě námitku promlčení žalobního nároku 
čís. 11.212. 

k opravnému prostředku: fenální VěCI viz prázdniny soudní. 
byla-ll strana zastupována v advokátském sporu v prvé stolicI advo
kátem A., odvolání však podal a stranu v odvolacím řízení zastupoval 
advokát B., rozsudek odvolacího soudu byl doručen advokátu A., 
jehož procesní plná moc nebyla zrušena, jest lhůtu k dovolání počítati 
od tohoto doručení, třebas advokát A. rozsudek odvolacího soudu 
vrátil a soud ho pak doručil advokátu B., jenž podal do něho dovolání 
po uplynutí původní dovolací lhůty čís. 10.705. 

podle §§ 125 a 126 c. ř. 5.: den 26. prosince není co do počítání lhůt dnem 
svátečním; lhostejno, že se v tento den odpoledne LI soudu a na poště 
neúřaduje čís. 10.717. 
pro lhůty k námitkám proti v~'povědi z nájmu nebo z pachtu platí 
předpisy §§ 125, 126 c. ř. s. a § 89 org. zák. čís. 10.807 plen. rozll. 
podle § 534 c. ř. 5.: soudní prázdniny nemají vliv na počátek a na běh 
jednoměsíční lhůty k žalobě pro zmatečnost čís. 10.445. 
lhůta k žalobě pro zmatečnost rozsudku pro zmeškání" počíná se, í když 
rozsudek byl doručen náhrad ně, ode dne doručení čís. 10.445. 
konečnou lhůtu jednoho měsíce, stanovenou v § 534/2 čís. 2 c. ř. s. 
Ir podání žaloby pro zmatečnost jest počítati ode dne, kdy bylo na
pader.é rozhodnutí doručeno straně procesně způsobilé nebo jejímu 
právnímu zástupci; doručení straně procesně nezpůsobilé nebo jejímu 
nepravému zástupci jest rozhodujícím jen pro běh lhůty k řádnému' 
opravnému prostředku čís. 10.464. 

podle § 562 c. ř. 5.: pro lhůty k námitkám proti výpovědi z nájmu nebo 
z pachtu plati předpisy §§ 125 a 126 c. ř. s. a § 89 org. zák. či s. 10.807 
plen. rozh. 

podle § 575 c. ř. s. odst. 1: neplatí, jde-li o žalobu zaměstnavatele proti 
zamčstnanci o vyklizení služebního bytu čís. 10.897. 
odst. 3: pro přerušení lhůty jest lhostejno, zda návrh na odklad exe
kuce byl podán před uplynutím této lhůty, nebyl-li odklad povolen 
č i s. 10.808. 

podle § 65 ex. ř.: nikoliv podle § 83 ex. 'ř. platí v exekučním řízeni na 
základě rakouských exekučních titulú či s. 10.659. 
~ylo-li usnesení, jímž bylo neprávem vymazané zástavní právo bez před
pokladú § 104 kn. ř. po druhé vloženo do pozemkové knihy, vydáno 
exekučním soudem, příSluší postiženým právo stížnosti podle knihovního 
zákona a neplatí tu lhůta § 65 ex. ř. čís. 10.838. 

podle § 256, odst. 2t ex. ř.: není stavena po dobu vyrovnacího řízení v pří
padech, kde oddělné právo, jehož bylo nabyto exekucí, zahájením vy
rovnacího řízení nezaniklo čís. 10.462. 

podle § 391 ex. ř.: dovolací soud není povolán k prodloužení doby, na 
kterou bylo prozatímní opatření prvým soudem povoleno čís. 10.846. 
určení doby, na niž se povoluje prozatímní opatření, nemusí se státi 
určením kalendářního dne; právoplatné ukončení sporu jest událostí, 
jíž ol1a doba jest určitě vymezena čís. 10.924. 

podle § 89 org. zák.: pro lhůty k námitk~m proti výpovědi z nájmu nebo 
z pachtu platí předpisy §§ 125 a 126 c. ř. s. a § 89 org. ;zák. čís. 10.807 
plen. rozh. 
došla-li zásilka s rekursem, opatřená jen povšechnou adresou »krajský 
soud v Praze« k nepříslušnému »kraiskému soudu trestnímu v Praze« 
čís. 11.005. . 

ve věcech knihovních: I h II t a pod I e k n i h o v n í h b z á k o nač i 
pod I e ex e k u ční hoř á d u? viz I h II ta pod I e §, 65, ex. ř, 

při odkladu exekuce vyklizením: čtvrtletní lhůtu jest zásadně čítati ode dne, 
kdy nastala potřeba odkladu exekuce, tedy ode dne podání návrhu na 
vyklizení čís. 10.425. 

Licenční poplatek viz pat e n t. 
- smlouva viz pat e n t. 

Líčení ústní odvolací viz o d vol á n í. 
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. I I' h proti směnce čís. 10.720. . . .,. epatří 
Licnva: ná~lt {a lC VL e odůvodniti nevčasnost prodeje nemovitosŤl, Jez n 
Likvidace Ť1r~J;. ne]11Uzn1· J'eJ'ím společníkúm čís. 10.699. 

ani nrme, a v t 
_ společnosti viz s p o lj.~ c n o s . ro pozůstalostní inventář čís. 10.524. 

Likvidační bilance spolecnos,cl s, r: o. PíTI á I e z viz tam ž e. . 
Likvidatura pensijní v~je~s~a: t: c :~ n.,. í patrno kdo jest vydatelem p~VOp1SU 
Listina: opis soukrome hStlllY, z ne§ ~~5/~n a 294 c' ř. s. plným dllkazem, ze pro-

listiny, není po r<?z~mu "d sob' opis předloživší čís. 10.9,18. 
hlášení v opisu hstmy l?ochaz1 o t'r~ají ~hyb v předložených listinnych 
předpisy §§ 84 a 85 c. r. s. se ne ) 
dokladech čís.~10·d918k· k svědčení viz prozatímní opa-
iako prostre e o 
tření. , 

advokátů viz a d v o k a t. ·1 'k . není jí výměr o zrušení vyvlastňo-
veřejná:, ve s~yslu §d313 §d) 1~n~~"k zČí~~ 45/19-22 čís. 11.137. 

vaclho nalezu po e ,.' , 
Litispendence viz r o z e pře y z a h a l-~k~ akromč losů také čsl. zlatý dukát, ?y! 
Los: byl-li před~ětem, koupe na sP'~ona ze dne 30. června 1878, čís. 90 ř. zak:, 

porušen nejen zaka~h§.,,2 ~k) za. celá smlouva jest nicotná podle § 879 obc. 
nýbrž i zákaz § 1 te oz za ona, v ' 

zák čís 10.891. 'b I d losové byly uzavřeny prostredmctvlffi 
okolnost, že splátkove, o C}O ěB ne latnost smlouvy čís. 11.044. . 
cestujících agentů, ne?1a V. zaPl o {-hož druhu iasně a bezpečn~ seznat~, 
stačí, lze-li z p~·odelm?~ l~stu o~u ba~ b la udána jen cena úhrnna) nelz,e-Il 
kohk jest zaplatJh za ka~d'y los, !~~t sml~uva pro obe strany nezavazna a 
seznati cenu za Jednothvy los; J..., 044 
v širším slova smyslu .,.?~i?lat?a C.l s. ~li{QTI~ o losových obchodech n~lze 
odbornou firmu .porusn:sl predplsy r I § 1447 obč. zák toho, co obdrzela 

kládati za pochvou drzltelku ve srn) s u . 
po dO" 11044 . 
z losových obcho tl ~ 1 s. 1 ;va ~plněna oběma stranami, nejde o »placem 
nebyla-h dvoustranna srn ot.,. 'k v, 11 044 
dluhu« ,ve smyslu §v.lt~32 tO~~v:~l §. c8~~' obt. zák. o rozporu obchodu s do
není mlsta pro pOUZl I us a 
brými mravy čís. 11.044. , t· z á k o ll. 

Loterní předpisy vi.z d ů ch? d.k O,V?: 11 ti ~ evs n 1 
Lustrum viz v Ý p J S Z V e r e ] ne.. . . y' , 

, .,.. '·nen zastupovaŤl manželku 1 pn vykonu 
Manžel(ka): manžel jest,opravnen.,.l PO\L bch zák čís. 11169 y' 

kontrolních prav podl~ cl 105y ~k ·může manžel podle § 92 obc. zak. 
_ _ má-li byt nebo dům l:n manze~, 'tu řllala čís 11.182. 

žádat! jen, .by !I0 ,manz~lť: d§O ~~;~o ob6' č. Pz <i k.: prodej k.on~ y man
spr a val m e 11 1 po.,. . í ob čeiné sorávy lmem a ne
želčině hosP99ář,ství .nevy~ocuJee~t:J:uh iidnání či s. 10.732. ,. , 
vyžaduje zvlastn: pl~le mocI, n~. t lastním Jménem pachtovní a nalem01 
manžel jest opravnen uzavlra 1 y h okud se tyto smlouvy obme
smlouvy o manželč~ných nemoYltoste\:rfti pachtovné a zažalovati je 
zují na dobu man~elovy spravy, vy 1 

vlastním jménem Čl s. 10.848. 
věn o viz tam ž e. 

_ výživné viz tamž,e. 
ozůsta1ý viz P o z Ů s t ~ I a Y.,.d.o v a; 

~ozvedený, rozloučený VIZ yV Y zcl vn e. dle § 1327 ob č. z á k. 
_ usmrcený viz ,:á!Irada.,.skol y po 

Manželské dítě viz dl t e m,a 1} z e I s K e. 
_ Ý původ dítěte viz dl t e. . (§ 110 obč. zák.) viz ob n o v a man

é sPolečenství: ob n o v a.,. ) e ho" 
- žel s k é h, o s p o l,e c e, n s t v If í s 1 u š ní k ů viz Pol s k o. , 

Manželství: pol s k Y c h s t a tnI c h.,.p v sovětském Rusku podle tam.illch 
bylo-li manželství tuzemce u'Z.a;re~? bas nebyly zachovány obřadnostI tu
předpisů, platí i ~ ,českosl~vens ll, re 
""~m"kéh0 f'."'áv~ Cl S. 10.6-,,4. 

Masa úp3.dková viz II Jl a dek. 
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Matice náboženská viz k o II g r II a. 
Matka jako poručník viz poručník. 

_ nemanželská, nárok její na výživné proti dítěti čís. 11.058; - viz též 
v Ý ž i v II éro dič ů. 

Menšinový jazyk viz j a z y k stá t 11 í. 
Mezinárodní doprava železniční viz d o p r a važ e I e z nič 11 í mez i 11 á rod fl í. 

právo soukromé: podpis rukojmího v Rakousku zavazuje i bez rukojemské 
doložky či s. 10.640. 
i když jest věc posouditi podle cizozemského práva, nejsou tuzemské 
soudy vázány názory cizozemské judikatury nebo právní vědy čís. 
10.684. 
druhá věta § 300 obč. zák. má na mysli zákony státu, jehož občanem 
jest dosavadní vlastník movitých věcí, nikoliv kde bydlí, a to jistě aspoň 
potud, pokud jde o tuzemského vlastníka čís. 10.731. 
pokud ujednáním sudiště v Praze daly strany na jevo, že spory z po
jišťovací smlouvy jest posuzovati pOdle práva platícího v historických 
zemích čís. 10.861. 
podrobil-li se před válkou i prodávající tuzemec (příslušník tehdy ra
kouský), i kupující cizozemec (příslušník říšsko-nčmeck)') příslušnosti 
obchodního soudu ve Vídni, jest ve sporu kupitele proti pr"odateli po
užíti tuzemského (československého) práva čís. 11.070. 
forma sňatku viz manželství. 

- úmluva o přepravě zbOŽÍ viz d o p r a važ e I e z nič II í mez i n á rod n í. 
Mezisp,editér viz z a s í I a tel. 
lVlezitímní návrh určovací viz n á vrh u r č o v a c Í mez i tím n Í. 

- rozsudek viz rozsudek mezitímní. 
Mezizasílatel viz z a síl a tel. 
Měna: z ú č t o v a c Í říz e II í (zák. čís. 60/1924) viz s o u p i s po hle dá vek. 

znehodnoceni: znehodnocení jistoty složené k odvrácení výkonu proza-
tímního opatření čís. 11.071. . 
dohodnocení: žalobě vlastníka na hypotekárního věřitele o vydání výmazné 
~vit~nce, .an vlastník hypoteky zapravil zajištěnou pohledávku v té výši, 
Jak Je zřejmá z pozemkové knihy, nemůže hypotekární věřitel čeliti obranou 
že má podle zvláštní dohody nárok na dohodnocení pohledávky čís. 1O.643~ 
nárok na zhodnocení podle něm. zhodnocovacího zákona a převzetí dluhu 
čís. 10.678. 
před čsl. soudy lze uplatniti nároky na zhodnocení podle německého práva 
čís. 10.678. 
pokud přihláška podle § 16 něm. zhodn. zák. jest účinná proti osobnímu 
dlužníku čís. 10.684. 
pokud jest míti za to, že byla (v Německu) poskytnuta zápůjčka z ochoty; 
nešlo-li o zápůjčku pro uložení jistiny, nýbrž o zápiijčku z-ochoty, nelze 
použíti předpisů o zhodnocení, n}rbrž jest nárok na zhodnocení posuzovati 
podle § 242 něm. obč. zák. čís. 10.911. 
vzhledem ke změněným cenovým poměrům jest odůvodněno zhodnocení 
předválečné úplaty za nalámaný a prodaný štěrk; tomu není na závadu 
anÍ § 6 zák. čís. 187/1919 ani zák. čís. 121/1921 čís. 10.942. 
placení úroklÍ z nadhodnoty hypoteky, váznoucí na společné nemovitosti, 
podle nálezu říšsko-něm. soudu o zhodnocení, jest společenskou v~rlohou, 
již mají nésti všichni společníci, ujednavší společenskou smlouvu o koupi 
nemovitosti na výdělek; pokud tak jest tomu i s útratami sporu o zhodno
cení čís. 11.276. 

Města s vlastním statutem: kanalisace viz pořad práva 
(obec). 

Měšťanstvo pravovárečné viz p r a v o v á re č n é mě š ť a n s tv o. 
Mimořádný dovolací rekurs viz stí ž n o S t d o vol a c í. 

é vydržení v!z vydržení. 
Mimosoudní výpověd' viz výpověď mimosoudnÍ. 
Mimosporné řízení viz II e S por n é říz e n í. 
Minimum existenční viz ex e k u c e (n a p I a ty). 
Ministerstvo spravedlmJsti: oprávněno k návrhu podle (§ 42/2 j. n., rozhodly-Ii 
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C
'eskoslovenske soudy za platnosti smlouvy čís. 5/1926 o rozyod~b ;~~Iuce 

nep
latnostI manželství polskych $tát?ích přÍs~ušníků Čl S. ."'. 

nebo o t' a tře n í VIZ tam z e. 
M. t " dráha: bez peč n o snl op Isn .~, I 'nost 

_ příslušnost VIZ p r I s U s .' ~ c ů 
Místnost viz byt, och~rana I?-aJe ~ ka 

. I t hru ve smence VlZ smen . ') 
Místo pa.!! .' .. Yt~ n' (proti škodam. 

_ pOJlstne VIZ P? 11.s e, I~ 
Mládež: p é č e o ni V!Z ,d i t~. sobě ani souhlasem, ani odporem čís. 11.203. 
Mlčení: pokud pouhé. mlcem nent o 
Moc branná yiz v o 1. s ko. 

_ plná Vl~ pln ya ~ ~ o c. 
_ vyšší ViZ v Y S ~ 1 moc. . 

Mora viz pro dle n 1. , . ' 

:~:~: d6b~~ ~tz~~ e~ 1; ~nv~~sv~;' ~~·o u,v y. v . 
Y _ soutěže viz s o u t e z II e k a! a. y, 'po římsko-katolickém knezJ ne-

- bll' pozůstalostl1lm nzenl k k ~v' "mž Mše neodsloužené: y - I V , ně ustanoven opatrovní; nezl,.Jl 
známým věřitelům )?~hledavky za maj' soukromoprávního nároku protI po
biskup uložil odsloU~ItJ tyt? .m~~, n~o 410 
zůstalosti po zesnul~m ~nezi C.lsSk o' . 

Mužstvo branné. mOCi VIZ VOJ ' , ., 
Myslivost viz hon 1 t b. a. ~ b (v Č'echách) propachtovala povolene, Jl. vy
Mýto: výběrčí m~ta, ]emuz k? ~c drzovánÍ mostu není oprávněn domahatI se 

bírání mýtn!ch POdPla\ ~ko Uy'ta na použivat~li mostu čís. 10.588. 
pořadem prava ne oPva u ~ 

Mzda viz sml o u v a s I u Z e b n.1. h d ' dodání zprávy o přijetí nabídky 
Nabídka:, pro uzavření sm:?u;:y ~est rfz b~ ~e zvěděJi její obsah; nerozhodUje 

nabízejícímu" pn c~~z, ne r~ k v, s 11.070. . . 
odeslání zpravy o pnJ~tI nabldb Yh c ~ák jest každá změna (mOdlflk~ce). 
podmínkou ve ysrnyslu cl. 322 °bídka se' činí, prostě a bez ~odatku Jl, 
smlouvy; kdy,z- ten,' komu na 't t. okud nevadí platnosti s~louv) 
nepřijme, pJati, nabldk,a, za :~:lll;eŠl~' cf nepodstatné úchylky 'pn ?~a
dodatky bezvyznamne,y 1?Oy , gačního článku v casopiSU Ci s. 
vření smlouvy o uvereJnem propa . ' v, ':' s 
11.177.. . b h d 'ka J. emuž bylo zasláno neobJednane zbOZI Cl. 

reální ~ povmnosŤ1 o com , 
10.500. 

Náboženská matice ,\iz k o ~ g r II a. t 
Nabytí služebno~ti VI~ s 1 u z e b n o s drž e n í rn viz pře vod v 1 a s tni c tví, 

vlastnictvl: p r e vod e m, vy 
- vydržení. 

na movitostech ~ 
, y' '7 obč. zák. není chráněn, .~do n~.n~byJ 

§ 367 obč: z~k.: pred~~~e~ §l;~tník svěřil, nýbrž na~yl Jl od lme~O{ 
věci od treh osoby, JIZ JI'kv 'b v protiprávním zpusobem ona tre I 
jemUŽ nesvěřil věc vlastm , ny rz , . v v . 
osoba čís. 10.583. , b 1 vla.;:.tníkem věci, nikolIv vsak, s!?-h 
platí třebaže auktor sam ne y, ~louvy najmě o nedostatek nale
o ji~é nedostatky a závady kupm s§§ 865~880 obč. zák. čís. 10.7,50. 
žitostí platné smlouvy- stanov;oych v, latu od obchodníka, oprávněn~ho 
bylo-li zboží naby~o b~ze~tth~ ~~~~ je vlastník svěřil, nabývá kUPi~.~! 
s ním obchodov~tI"ne o, o, dní vlastník zboží může se hOJlt 
ke zboží viastOlckeho pravd' d9~a~a nárok na vrácení toho, co bylo 
'en na tom, kdo jest "!u o pove ~y, sfou iti čís 10.784. v 
blněno bez právního d~vod~t, mus! II . slěřen' mi· ve smyslu § 367 obc. 
včd podvodně ~yl~kane ?~JSOt1 t,:e~rnlelstném~ nabyvateli čís. 10.826. 
zák. a lze je vmdtkovatl i pro I ez 

, na nemovitostech: 
y 'd vebních podmínek k opětné dražbě, 

oříklepem: došlo-!i. pro ~esplne.nl 1 razlastnické právo původního vydra
pozbyl oříklep úcmnostt, pomInu o v 
žitele čís. 11.153-. 
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vydražitel při opětné dražbě nenabyl př'kl . . 
jež nebyly a ani nemohly býti v Odhadním epem vlastlllctvl, k věcem,. 
deny, ježto byly na nemovitostech vneseny pryotokole p~psany a uve_ 
11.252. az po prvnJ dražbě č í s~ 

- zástavního práva viz z á s t a v II í p r á v o 
Nadh?dnota hypoteky viz měn a (dohodnocení) 
N~dzastavní právo viz z á s t a v II í p r á v o. . 
N~hoda (§ 1311 obč. zák.) viz náhrada škod (§ 
Nahrada nakladu (§§ 1~41,.1042 obč. zák.) viz náLad1311 obč. zák.). 

po~~e ~ 2,22 ex. r. VIZ hypoteka simultanní 
pozarnl VIZ požární náhrada. . 
skody: po ř a rl p r á v a viz tam ž e 

pro voz e m s i los t roj e viz 'a II t o mobil . 
pod I e § 364 a) ob č. z á k. viz hor y o v y z á k o n. 
podle § ,394 ve,x. ř. viz prozatímní' opatření 
podle zak. ClS. 318/1918 ř. zák. viz odškodn'é 
podle § 16 (4) zák. o nek. sout. viz soutěž' nekalá_ 

podle §§ 1293 a násl obč. zák. 

z~ nepří~ou ško~u ručí škLldce jen podle zvláštního zákonnéh v d 

~~~' i~~~ ~t~áh~~J~k2;~d~UČ{i~. ~i~~l~~ však podle všeobecných iI:ad 
Ujmou na jmění není jen zmenšení imě~í . _v t "v. 'v • 

možnění jeho oravidelného vznlstu i kďyJez ~l, JIZ Jest, nyb!z I zne-
11.087. L ,z neJae pnmo o zisk čís. 

Pzbook~,dkčldenlv~ružstva, jenž byl podle stanov povinen doda·vat)· 
Zl a simu zpeněžen' I ff v, v družstvu 

způsobil, neučiniv jak" drulžs~v~ ~~~lunglf:~1~~.5š7tu režijních nákladů, 
§ 1295 ods!. 2 obe zak· (pod)n·· ·k . o • 

jitele domu, by byt vykiidil rielzeaJ;~nplřípu~d~nz V~~tUPt?slechl. V)/zvy ma
lený čin čís. 11.051.' e pncl a 1 za VInU nedovo-
P?kud jde o šikánu, umístil-li vlastník na z k v 
~~e~í o;ir ~~~f:1~VY kanceláře, zameziv tím P;ří~~p II sJ:t~~n~o~Zds~~h~ 
§ 1299 ~bč. zák.: ručení notáře, potvrdivšího že listina b Id' 
OS?bo,u Jemu, známou čís. 10.556. ' Y a po epsana 
rucem advokata viz a d v o kát 

~a~~O~aO~iktaádkě: s:~~I;:t~~~P~l~~~~á~á p~~~~e~p~ ~~latnl~u7 nýbrž 
gry~a ~~UI~Yk Pdnpad o§ 1300 o,?č. zák. nestačí hrubá l1edbal~s~ Sč í s . 180°780 

-1 s o a zpusobena spatnou radou . t v • • • 

§ 1300 obč. zák., ~!koliv podle jiných přeďpi~~s Č í~eclOP7~sOuzovati podle· 

if~{I, kzda~i~~ ~l~~~gu ~ s~:;:)~er~~ 18Sl8~ nepovolané a podl~ toho se za-

~ í s~Olo.g~~.' zak.. predpoklada vlastní zavinění při způsobení škody 

~ l:'O~o~~Či zák.: předpis ustupuje zvláštnímu předpisu § 2 (4) aut. zák. 

zásady, podle níž, nelze-li při škodč z . v, vk· 'v 
P9?~!y jednot1ivcll, ručí všichni za jed~~~~nea n~dohka uca~tníky u:čitf 
uZltt obdobně na případy kde škod .kl J. en, z,a vsechny, Jest 

~~~J)rčll s!i7g~5hglříčin (~evYPátran;~zš~ů~c~ni~d;fi~~d~~~~y s~a~ine~_ 

~e~~~~ ~b~YI~á~~ 1~~e~~o~~~~tiv~as~flp:~ěi§ě~~l~sp~~za,:~ě~í) poško-
bylo pr~ká~áno, že poškozený pOužil zaměstnanco c.}a .; J:n, k~y?~. 
musel), ze Jest, osobou nezdatnou čís. 10.463. - e, ac vedel (vedeti 
§ 1309 obe. zak.: nárok na náhradu Ok d r t 
dozor na ~kůd,ce, promlčuje se ve tře~h °léteg~Oč\ SO~~'7~gmu příSlušel 
§ ,1310 obe. zak.: žalován-li přímo Iledospělec n . o v • v· , • 

mltnuta pro předčasnost proto, že nebyla dosud ž:{:::á~a zd~~~ic:P~~10~=; 
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žaluje ne dospělce musí poškozený tvrditi a prokázati, že nemůže do
síci náhrady od dozorčích osob čís. 10.486. 
§ 1311 obč. zák.: újmou ve smyslu poslední věty není újma třetích 
osob, vzešlá z náhody prostředně čís. 11.267. 
§ 1313 a) obč. zák.: jen pro obor práva smluvního, nikoliv ručení ex 
delicto, ani ze zavinění náměstka, jehož si smluvní strana zřídila, by se 
zprostila závazku čís. 10.645. 
při nájemní smlouvě mezi dráhou a nájemcem pozemku dráhy ručí 
dráha za své zřízence podle § 1313 a) obč. zák. čís. 10.900. 
§ 1315 obč. zák.: ručení zaměstnavatele platí jen proti třetím osobám 
čÍs. 10.463. 
nepřichází v úvahu při ručení podle čl. 380 obch. zák. čís. 10.779. 
§ 1316 obč. zák. viz sml o u v a s c h o v a c í. 
§ 1320 obč. zák.: škoda způsobena zaměstnanci býkem; zaměstnanec· 
jest tu chovatelem; § 1320 obč. zák. nelze použíti, jde-li o úraz sama 
chovatele; chovatel měl sám nasaditi býku nosní kroužek čís. 10.982. 
§§ 1323, 1324 obč. zák.: ztráta zákazníků v živnosti jest škodou sku
tečnou, nikoliv jen ušlým ziskem či s. 11.033. 
od náhradního nároku poškozeného proti škůdci (od přisouzené renty) 
jest odečísti, co zaplatila poškozenému nemocenská pojišťovna na ne
mocenském čís. 11.130. 
§ 1325 obč .. zák.: jako okolnosti rozhodné pro vyměření bolestného 
přichází v úvahu síla a trvání bolestí, hospodářské poměry doby, po 
případě i způsob života poškozeného, nikoliv však majetkové nebo vý
dělečné poměry škůdcovy čís. 10.836. 
při stanovení bolestného jest přihlížeti nejen ke zjištěným fysickým 
bolestem, nýbrž i k povaze zranění a k potížím, jež zltstaly po zdařilé 
operaci; poškozenému jest přiznati přilepšení na stravě, jehož jest třeba 
pro organické poruchy následkem úrazu čís. 10.874. 
nárok na náhradu nákladu na pomník přísluší, až když byl výdaj naň 
učiněn, nestačí, že pozůstalý hodlá postaviti usmrcenému pomník čís. 
11.120. . 
ujednaný služební poměr nemusí nutně býti o sobě základem pro vy
měření renty, nýbrž jest ji vyměřiti na základě výdělku, jehož by po
škozený docílil v budoucnosti podle obyčejného běhu věcí vzhledem 
k povoláni, jež si zvolil, a vzhledem k schopnostem, jimiž jest pro nč 
vyzbrojen čís. 11.181. 
třebas byla zjištěna omezená pracovní schopnost, nelze přiznati ná
hradu ušlého výdělku, není-li prokázáno, že něco na výdělku ušlo, ježto 
si poškozený dosud žádné povolání nezvolil čís. 11.201. 
bolestné nepříSluší za pouhé duševní útrapy či s. 11.201. 
§ 1326 obč. zák.: slovem »Misshandlung« rozumí se nejen poškození 
ze zlého úmyslu nebo z hrubé nedbalosti, nýbrž zaviněné poškození 
vůbec; výše odškodnění a bolestného za ztrátu oka čís. 11.201. 
§ 1327 obč. zák.: manžel usmrcené manželky nemá nárok na náhradu 
nákladfi za vedení domácnosti a za opatrování dětí čís. 10.452. 
snoubenka usmrceného nemá proti tomu, kdo ho usmrtil, nárok na ná
hradu za to, že jí ušlo zaopatření, ani za zmenšenou způsobilost ke 
sňatku, třebaže měla s usmrceným mimomanželské děcko čís. 10.894. 
vlastník automobilu neručí za útraty soukromého účastníka v trestním 
řízení proti řídiči automobilu čís. 11.074. 
manžel nemá nárok na náhradu toho, co mu ušlo usmrcením manželky 
čís. 11.120. 
§ 1328 obč. zák.: to, že byl svůdce trestním rozsudkem právoplatně od 
obžaloby osvobozen, nebo trestní řízení bylo proti němu zastaveno. 
nevadí civilnímu soudu, by neřešil samostatně otázku, zda muž svedi 
a zneuctil ženu nesplniv nemanželský slib, a že se takto dopustil pře
stupku § 506 tr. z., za jehož následky jest civilněprávně odpověděn; 
poiem svedení; pokud jako prostředku svedení může býti použito i ná
silí čís. 10.952. 
rozsudkem stanovený závazek svůdce nahraditi svedené škodu podle 
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§ 1328 obč. zák. nezanikl tím, že svůdce po vzniku tohoto závazku -po-
jal svedenou ženu za manželku čís. 11.280. 
§ 1330 obč. zák.: pro žalobu o odvolání výroku není výlučně přísluš-
ným sborov)' soud čís. 10.703. . 
ručení zaměstnavatele: z toho, že zaměstnavatel (obec) ponechal II za~ 
rněstnance býka, ač věděl, že jest zlý, a že neopatřil býka nosním 
k~~užk~m, pelze vyv.?zovati, že z,anedba! yovinnost,i zaměstnavatelovy 
pece; hm, ze se zamestnanec zavazal zamestnavateh býka dále opatro
vati, ale pod podmínkou, že ho zaměstnavatel pojistí proti úrazu vzal 
na sebe risiko úrazu, spojené s opatrováním býka čís. 10.982. J 

nepřihlášení k pensijnímu pojištění viz pensijní 
pojištění. 
ručení nájemce honitby~ jenž jako pořadatel honu použil za honce 
chlapce, jemuž ještě nebylo čtrnáct let čís. 11.201. 
úraz pádem na náledí; nezáleží na tom, zda dosud nebylo místo určené 
pro chodní~" stavebně upraveno jako chodník ve smyslu § 92' stav. ř. 
pro Cechy c 1 s. 11.159. 
pokud majitel domu neručí za úraz pádem cizí osoby na kluzkém chod
níku ve dvoře domu čís. 11.205. 
pokud ručí majitel domu za úraz pádem na schodech domu přes to že 
ujednal s nájemníky, že si budou čištění domu obstarávati sami i í s. 
1O.65!. 
porušení smlouvy: nemohl:...li bSrti novému nájemci odevzdán celý před
mět nájmu, ježto podnájemník dřívějšího nájemce nevyklidil část před
mětu nájmu, nemúžc se nový nájemník domáhati náhrady škody na 
podnájemníku čís. 1 L051. 
vedeni sporu~ exekuce: kdo jednal proti předpisu dvorského dekretu 
ze dne 6. června 1838 čís. 277 sb. z. s., ručí za škodu způsobenou tím 
třetím osobám, najmě za škodu, již tím vzal knihovní věřitel čís. 10.578. 
ručení navrhovatele prozatímního opatření uschováním svršků v po
měru k vlastníku odňatých věci za jejich poškození čís. 10.580. 
vyrovnaci správce jest práv z náhrady škody, způsobené tím, že bez 
dlužníkova souhlasu prodal pod cenou jeho věci čís. 10.825. 
na čí vrub jde znehodnocení jistoty složené k odvrácení vSrkonu proza
tímního opatření čís. 11.071. 
náhrada škody advokátem pro špatné vedení sporu 
viz advokát. 

Náhrada škody dráhou: při s-I uš nos t viz pří s 1 u š n o s t pod I e z á k o n a 
o ruč e níž e I e z nic. 
pokud jest dráha povinna k bezpečnostním opatřením, jež jí nebyla naří-' 
zena správními úřady čís. 11.055. 

1. podle občanského zákonníka: 

i když bylo v nájemní smlouvě mezi dráhou a nájemcem železničního po
zemku ustanoveno, že dráha neručí za škody způsobené provozováním 
dráhy, jest dráha práva za škody, jež byla nájemci způsobena vykolejením 
vozů; za své zřízence ručí tu dráha podle § 1313 a) obč. zák.,_ čís. 10.900. 
nejde o zavinění dráhy, neslyšel-li řídič auta předzvánění při spouštění zá
vor nejmodernějšího druhu, jež by byl slyšel, kdyby byl jel zvolna a po..; 
čÍnal si opatrně čís. 11.055. 
oplocení železničního tělesa slouží k tomu, by bylo zabráněno neštěstím 
z provozu dráhy a k ochraně železničního tělesa a má zabrániti tomu, by se 
lidé nedostali na železniční těleso čís. 11.121. . 

2. podle zákonů ze dne 5. března 1869,.. čís. 27 ř. zák. a ze dne 12. čer-
vence 1902,. .. čÍs. 147 ř. zák. 

příhoda v dopravě: jde o ni, byly-li na tělese dráhy a na mostě obe
censtvu jinak nepřístupném v době provozu osoby u dráhy nezaměst
nané, aniž byly poučeny zřízenci dráhy, jak se mají zachovati při pro
jíždění vlaku, a nebyly-li zvláště poučeny o tom, že zábradlí na mostě 
není určeno k tomu, hy chránilo před pádem; spoluzavinění poškoze-
ného na úrazu čís. 10.634. . 
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pokud neručí místní drá~1a za, úr?-Z ?a ~řejez~u tr~~i; jes~ povinností 
každého kdo chce na precesh mistm drahy prekroclŤ1 trat, by se na-
před př~svědčil, zda se ne~líží vl~k čís .. 1.0.64,2. , ~, 
zastavení vozu pouliční drahy mImo stamc! stava se pnhodou v do
pravě teprve je-li ° sobě způsobilé, přivoditi tělesné poško.zení nebo 
smrt člověka: vlastní zavinění cestujícího, vystoupil-li, nedbale doprav
ních předpisfr, v takovém případě bez výslovného svolení průvodčího 
č i s. 10.873. . b 
jde o ni, nebyly-li na přejezdu, kde toho bylo třeba, opatřeny za rany 
ochrannou mříží čís. 11.241. 
vlastní zavinění poškozeného, vystoupil-li při zastavení vozu pouliční 
dráhy mimo stanici čís. 10.873. 
spoluzavínění poškozeného: neopustil-Ii před projezdem vlaku těleso 
dráhy, nýbrž se opřelo zábradlí, jež povolilo čís. 10.634. 

Náhrada útrat viz ú tra ty. 
Náhradní byt viz byt n ~ hra ~ n i. y , 

_ doručení (§ 102 c. r. s.) VIZ dorucen,l náhradní. 
_ nález voienský viz nález náhradnl. , 
_ nárok (§ 222 odst. 4 ex. ř.) viz hypoteka simultannl. 
_ ústav viz poj i š t ě n í pell s i j n í. 

Náhradnictví viz s u b s t i t u c e. 
Náhradník závodního výboru viz z á vod n í v Ý bor y. 
Náhradový zákon viz p.? z ~ ll! k o v á. r ye,f o r m a. 
Náhrobek: pokud lze nan vestl exekucI c 1 s. 11.176. 
Nájem: ochrana náje.mců, vi~ ta.mžve. 

_ v Ý p o v ě ď, v Y k II z e n,l. VIZ t ,a m z e. . 
_ jinak viz s m I o u van a J e mnl a pac h t o v TI 1. 

Nájemní spory: i v nich platí za zákonných předpokladů předpisy o řízení ve 
věcech nepatrných čís. 10.562, 19.577. . . y 
pří s I uš n o s t pod I e § 49 Čl S. 5 J. n. vtz tam z e. 

Náklad: §§ 418, 1041 ob č. z á k.: podle obou ustanoveni)est třeba, b~ byla 
žaloba řízena proti tomu, kdo jest vlastníkem v: do~e, y kdy ~yly naklady 
učiněny, nikoli proti jeho singulár?.ímu nást~pcl, ynalme pn?Í1y!omu, kdo 
nabyl vlastnictví teprve napotom pnklepem pn v ope,tne drazbe c 1~. 1 ~.25f· 
§ 1042 ob Č. z á k.: žalobou podle § 102 obc. ,zak. l~e se, dO,maha!l_ na
hrady nákladu, k němuž byl jiný povinen z jakehokohv pravmho duvodu 
čís. 10.632 plen. rozh. . y v 
náhradu podle § 1042 obč. zák. lze žádati i tehdy, nebyl-ll tenJ , za neho} 
byl náklad učiněn, k němu povinen ze zá,kona, nýbrž ze ?ml~uvy SIS. 10.!36? 
v pochybnosti se zavazovací úmysl podle § 1042 obc. zak. predpoklada; 
opak jest dokázati odpůrci čís. 10.666. " 
to, že šlo o smlouvu ve prospěch třetí osoby, není o sobě na zavadu naroku 
podle § 1042 obč. zák. čís. 10.666. . ' 
pro nárok toho, kdo opravil kostelní budovu, P!ott p~tronuy, na n~h~a,du 
nákladu (§§ 1036, 1037, 1042 obč. zák.), jest porad prava pnpustny c 15. 

10.737. , d·l ·kl d ..• • činila a pro nárok obce oroti státu, by jí stat nahra I na ~ , l~jZ za~. li o • 

jejž měl podle z~kona sám učiniti (vyplacení zaopatrovaclch pozItku), Jest 
přípustný pořad práva čís. 10.817. ...' v , 

nárok nespadá pod § 1486 čis. 1 a § 1489 obe. zak. Cl s. 1O.8~9. , ' 
pro nárok otce proti ... manželsky~mu dítět! n.a ná~radu platu y a , nakladu 
(§ 1042 obč. zák.), jez vynalo~tl, yykon~va]~ 'pravo hospodarem na ne-
movitostech dítěte, jest přípl!-?tny pO~o:d pr~va C} s. lQ.96;5. . 
nahradila-li ne mocenská pojlst'ovna cas~ nak~adu spo]en):ch s n~mo~mcndm 
ošetřením příslušníka pojištěncovy rodmy, jest ne,mocmce o.pravnel!.a 0.

máhati se náhrady zbytku na tom, kdo jest ze zakona povmen pecovatt 
o ošetřovanou osobu čís. 11.046. v' 
vyplatil-li peněžní ústav celý vklad i s částkou, zadrzenou. t:I a da,;ku z, ymci
jetku postupníku dávkou povinného, a musel-li pak za~latt!l bernl,mu ura u 
dávk~ do výše zadržené části vk~adu~ nel!l~že se domahah na davkou po
vinném náhrady podle § 1042 obc. zak. Cl s. 11.179. 

Náklady řízeni viz ú tra ty. 
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Nákladní automobil: oprávnění k jeho řízení viz pojištění proti 
š k o dá m. 

- smlouva viz dopravce. 
Náledi viz náhrada škody. 
Nález: byla-li nalezena závěť a odevzdána osobě z ní oprávnene, nejde sice 

o nález ztracené věci, nálezci však přes to přísluší přiměřená odměna 
podle § 403 obč. zák. č i s. 10.809. 

náhradní vojenský: zákon ze dne 6. června 1887 čís. 72 ř. zák.; ustano
vení tohoto zákona nedoznala v poměru vojenského eráru k řídiči 
vojenského auta změny § 1/2 zák. o aut. čís. 10.814. 
lhostejno, že osoba, jíž předepsána správní cestou náhrada, nebyla 
v čase nálezu již v činné "lužbě vojenské čís. 10.814. 
vadnost a kusost nálezu podle § 2 zák., proti němuž byl zavčas podán 
odpor, jest bez významu pro soudní uplatňování náhrady čís. 10.814. 
jest služební povinností vojenské osoby, by si, řídíc svěřené jí vojenské 
auto; počínala tak, jak jest uloženo každému řídiči auta čís. 10.814. 
neopovězení rozepře nemá v zápětí ztrátu náhradního nároku čís. 
10.814. 

rozhodčího soudu viz r o z hod čís o u d. 
účetní vojenské pensijní likvidatury viz účetní nález. 
vyvlastňovací viz v y v I a s t n ě II í. 

Námezdní smlouva viz s m I o u v a o dílo, s I uže b n í. 
Námitka kompensace viz z a poč t e II í. 

nepříslušnosti viz pří s I u š n o s t. 
- nepřípustnosti pořadu práva viz p o řad p r á v a. 
- rozepře rozsouzené, zahájené viz r o z e pře r o z s o u z e 11 á, z a -

hájená. 
Námitky podle § 35 ex. ř. viz žalob a pod 1 e § 35 ex. ř. 

- proti směnečnému platebnímu rozkazu viz smě n k a. 
- proti výpovědi viz v Ý p o v ě ď. 

Napotomni nemožnost viz II e m o ž n o s t pln ě n í. 
Náprava n e d o s t a t k u pro c e sní z p II s o b i los t i a z á k o TI n é h o z a -

s t o u pell í viz z P Ů s o b i los t k e s por u. 
Nároky nepatrné viz II e pat r n é věc i. 
Narovnání děd i c k é viz děd i c k á d o hod a. 
~ n u cen é v úpadku viz úpa dek. 
- jinak viz smí r, vy r o v n á n í. 

Nástupnictví viz s u b s t i t u c e. 
Naturální byt viz byt n a t II r á I n í. 
Návrh exekuční viz ex e k u c e (§ 54 ex. ř.). 

určovací mezitímní: právní význam jeho musí přesahovati rámec základ
ního sporu; právo, jež Jím má býti zjištěno, nesmí se vyčerpávati 
v nároku uplatňovaném žalobou; nepřípustným jest mezitímní určo
vací návrh, o němž musí býti již k žalobě rozhodnuto s účink~m právní 
moci čís. 10.963. 
pokud lze s oposiční žalobou proti exekuci k vydobytí již dospělého 
výživného a k zajištění výživného na další rok, spojiti mezitímll1 určo
vací návrh na určení zániku nároku na výživné vůbec čís. 11.222. 

žalobní viz ž a 1.0 b a. 
Názor právní a ruč e II í a d v o kát a viz a d v o kát. 
Nebezpečí pod I e § 520 ob Č. z á k. čís. 10.766. 

_ pod I e §§ 370, 379 ex. ř. viz ex e k u c e z a ji š ť o v a c í, pro-
zatímní opatření. 

Nedít rolnický viz pozemková reforma (přídělový zákon). 
Nedílné společenstvi v rozepři viz s pol e č e n s tví v r o z e při. 
Nedoplatek daňový: v ~r k a z II e d opl a t k ů viz tam ž e. 

- jinak viz d a n ě, dra ž b a, e x e k u c e. 
Nedospělec: ruč e n í jeh o pod 1 e § 1310 ob č. z á k. viz n á hra d a 

škody (§ 1310 obč. zák.). 
Nedostatek procesní způsobilosti viz z P Ů s o b i los t k e s r o r u. 

_ zákonného zastoupení: náprava jeho viz ZPŮSObIlost ke sportl. 
Nedovolená výhoda viz v Sr r o v n á n í (§ 47 vyr. ř.). 

Negotiorum gestio viz jed II a tel s tví bez pří k a z u. 
Nejvyšší podání viz dra ž b a. 
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_ sQud viz dovolání, stížnost dovolací. 
správní soud: byl-li jeho rozsudkem zrušen příkaz platební, nebyl zrušen 

i výkaz nedoplatkú čís. 10.432. . . 
nelze se domáhati přerušení sporu proto, že proti rozhodnutí mmIster
stva byla podána stížnost k nejvyššímu správnímu soudu čís. 10.569. 

Nekalá soutěž viz s o u těž n e k a I á. 
Nemanželské dítě viz v Ý ž i v n é. 
Nemocenské pojištění viz ~ o j. i š t ě ~.í y n ye ~ o cen. s, k é., 

_ pojišt'ovny o. k r ~ snl VIZ P ,o J 1 ~.~ ~ n 1 s 9,c 1 a I .ll 1. , 
Nemocnice: nahradIla-li nemocenska PO]lstovna cast nakl~du s1?ojených s ~e

mocničním ošetřením příslušníka pojištěncovy rodmy, lest nemocnIce 
oprávněna domáhati se náhrady zbytku na tom, kdo jest ze zákona po
vinen pečovati o ošetřenou osobu čís. 10.046. 

Nemožná podmínka viz pod m ín k a. , y y , 

Nemožnost p,lnění (§ 1447. ob Č. z á k),: .nejde, o, absoJ~ltm ne,moznost pln,em, 
domáhá-li se zmocmtel na zmocnenCI vydam ZbOZI prosteho zabavem ve 
prospěch pohledávky třetí osoby čís. 10.785. 

Nemravnost smlouvy viz neplatnost smlouvy. 
Neobjednané zboží: jest na obchodní~u, by i,e ~.epř~jal, a bylo-li omyl~m: přijato, 

by si je neponechal, aby odesllatele nalezlte mformoval a upommal, by se 
zbožím jinak disponoval čís. 10.500. 

Neoddělená úroda: nelze na ni vésti exekuci podle §§ 249 a násl. ex. ř.;· platí tu 
§ 252 ex. ř. č i s. 10.499. 

Neodsloužené mše viz mše ne o d s I o uže n é. 
Nepatrné věci: 11 o dno t a pře rl m ě t u s por u viz též o cen ě n í. 

_ _ předpisy o řízení v nich platí i ve sporech nájemní~h čís. 19.5?2, 
10.577' - co se týče hodnoty předmětu sporul neplah tu, nakohk Jde 
o způs~b řízení, u~tanovení § ~8(2 j. n., nýbrž u~tanovení y§ ,448 y c. ř. ys., 
žalovanému se vsak ponechava obrana proh podcenem predmetu 
rozepře v žalobě čís. 10.562. y' y 

nenapadl-li . ~alovaný ~ ~ řízení p~ed. prvým
y

, ~s)Ud~m , ocenen}" nepresa
hující hramCl pro veCl nepatrne Jako pnhs Olzke, nemuze teprve 
v opravném řízení napadati správnost žalobcova ocenění; lh.o~tejno, 
že. žaloba byla zapsána do rejstříku C a že řízení v prvé stoheI bylo 
provedeno podle předpisů o řízení před okresními soudy ,č~s. 10.577; 
byla-li proti žalobě o nepatrnoJ1 pohledávku vz~e,sen~ n~mttk~ ~íStOl 
nepříslušnosti soudu a žalovany pak vznesl mezIŤlmOl urcovacI navrh, 
jejž ocenil nad hranici nepatrných věcí, žalovaný napadl usnesení 
o námitce místní nepříslušnosti, rozhodnutí ve věci samé i rozhodnutí 
o mezitímním určovacím návrhu odvoláním, odvolací soud pak se za

. býval odvoláním jen, pokud napadalo usnesení prvého soudu o námitce 
místni nepříslušnosti, a vyhověl mu, jest do tohoto usnesení nepří-
pustným rekurs žalobce (§ 517 c. ř. s.) čís. 10.~92. , 
nelze ponechati libovůli žalobce, zda chce sporny nárok, pokud bm 
nezasahuje do věcné soudní příslušnosti, projednati v řízení pr~ věd' 
nepatrné či v řízení řádném jest věcí soudu, by podle obsahu zaloby 
zahájil řizení, odpovídající Žalobnímu nároku; vyšší stolice ~ozhoduií 
při otázce, zda jest opravn~r prostředek přípustný, samostatne o tom, 
zda nastaly předpoklady pro řízeni ve věcech nepatrných čís. 1.1.189. 
usnesení, že spor bude projednán jako nepatrný, nelze napadah sa-. 
mostatným opravným prostředkem, ovšem ale v odvoláni z rozsudku 
čis. 11.189. 

Neplatnost posledního pořízení viz žalob a o ne p I a t n o s t P o s led n íh o 
pořízení. 

(nemravnost, nicotnost) smloiUvy: pro ne d o s t a t e k for m y viz 
II o t á ř s k Ý s p i s. 
je-Ii nájemní smlollva neplatná ohledně jednoho pronajímatele, ne
může obstáti ani co do ostatních pronajímatelú č i s. 11.028. 
podle § 879· obč. zák.: pro t i z á k o n n é II U z á k a z u: úmluva 
o nedovolené práci přes čas jest nicotná a nezávazná a nemůže z ní 
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býti vyvozován s m I II V II í II á r o k na odměnu za práci přes čas' 
zbývá jen žaloba o náhradu škody a z bezdůvodného obohacení čís'. 
10.504. 
ú1!:-luva,o jíž str,aul ,Propůjčily mezi sebou bytu zákonem na ochranu 
na]emCll nechranenemu ochranu tohoto zákona nepříčí se zákonnému 
zákazu čís. 10.434. • 
kr~~í oso~ ~ pro~oz?v~ní. stavitelsk,é ži~nosti neoprávněných osobami 
k zlvnos,tI te op~~vneny,!u (§ 1~ ,zak. ČI.S. 193/1893) jest zapovězeno! 
a trestne a nemuze z neho vzeJIÍl platny nárok' na tom se nic ne-
změnilo postupem nároku čís. 10.582. ' 
§ 10 zákona ze dne 4. ledna 1903, čís. 10 ř. zák. vztahuje se i na 
terminové obchody s obilím, uzavřené na cizozemské burse čís 
10.636; - v cizině čís. 10.781. . 
ujednání sprostředkovatele se zákazníkem jsou nicotná pokud se od
chyluji v neplospěch zákazníka od schváleného provoz~vacího řádu a 
poplatkové sazby; sprostředkovatel, jenž provozuje sprostředkování 
aniž si, vy:mohl schválení 'provo~ovacího ".,řádu a poplatkové sazby; 
propada sIce trestu, ale sJednana dohodCl smlouva není neplatná' 
dohodčí smlouv~ nen! nep!~tná ani, když ten, kdo sprostředkuj~ 
obchod s nemovItostmI po zlvnostensku, nemá k tomu koncesi čís. 
10.675. . 
nárok na vrácení toho, co bylo plněno ze smlouvy zapovězené ne-
podléhá promlčeni podle § 1489 obč. zák. čís. 11.148. ' 
obchod losy viz los y. 
zakázaná úplata viz och ran a n á je m c Ů. 
nedovolená úplata viz vy r o v n á n í (§ 47 vy r. ř.). 
podle § 150 (5) konk. ř. viz úpa dek. 
pro t i rl obr Ý m mra v ů m: otázka, zda jde o rozpor s dobrými 
mravy, jest otázlwu právní čís. 10.521. 
ujednání manželky notáře s těmi, kdož vydražili její nemovitost, že 
se budou za to, že jim poskytla slevu na nejvyšším podání za ne
movitost a inventář, obraceti s právnickými pracemi týkajícími se 
nemovitosti, na jejího manžela, a ujednání smluvní pokuty pro pří
pad nedodržení tohoto závazku, - příčí se dobrým mravům čís. 
10.626. 
práva odvolati dar pro hrubý nevděk nelze se platně vzdáti čís. 
10.811. 
proti dobrým mravům jest úmluva, jíž si dal vyrovnací správce za 
souhlas k pracím dlužníka pro třetí osobu slíbiti plnění k úhradě útrat 
vyrovnacího řízení ve svůj prospěch čís. 10.867. 
pro použití ustanovení § 879 obč. zák. o rozporu s dobrými mravy není 
místa, kde k ochraně smluvní strany stačí zákon (losové obchody) 
čís. 11.044. 
pojmy »dobré mravy« a »zásady poctivého obchodování« nejsou to
tožné čís. 11.044. 
konkurenční doložka mezi zaměstnancem a zamě;:;tnavatelem, jíž se 
zaměstnanec obmezuje ve prospěch zaměstnavatele pro dobu po skon
čení služebního poměru ve své výdělečné činnosti čís. 11.22l. 
dobrým mravům se příčí úmluva, že se bude zaměstnanci strhovati 
každý měsíc ze mzdy určitá část a že peníze takto zadržené pro
padnou v případě nedodržení konkurenční doložky čís. 11.221. 
podle § 879 čís. 4 obč. zák.: k neplatnosti nestačí, že smluvník nejednal 
s rozvahou, že neměl zkušenosti a že tu byl nápadný nepoměr mezi 
jeho plněním a vzájemným plněním spolusmluvníka; jest třeba, by 
spolusmluvník vědomě a úmyslně těžil z nerozvážnosti a z nezkuše
nosti smluvníka při obchodu, o nějž šlo čís. 1 I .044. 
§ 1447 obč. zák.: odbornou firmu, jež při losových obchodech po
rušila předpisy zákona o losových obchodech, nelze pokládati za 
bezelstnou držitelku toho, co obdržela z losového obchodu čís. 11.044. 
při neplatnosti úplatné smlouvy nevzniká straně, jež ji plnila, žalo
vatelný nárok na vzájemné plnění, nýbrž mitže žádati pro nesplněni 
smlouvy druhou stranou své plnění zpět čís. 11.172. 
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Nepominutelny dědic viz díl P o v i II n ý. . 
Nepřímá škoda: škůdce ručí za ni jen podle zvláštního zákonného předpls~, jenž 

stanoví takové ručení, nikoliv však podle všeobecn)TCh zásad obc. zák. 
o náhradě škody čís. 10.813. 

Nepřípustnost exekuce viz žalob a pod I e §§ 3? a nás 1. ~ x,, ř. " 
_ dovolání, odvolání, pořadu prava, rekursu VIZ d o vol anI, o d vol anI, 

pořad práva, stížnost. 
Nepříslušnost viz pří s I II Š n o s t. '" . 
Nerozlučné společenství y" roz:při, viz !5 p o I t:. ~ e n s ~ v í v r o z ~ p r l. 
Neschopný svědek. (§ 591 obc. ~ak.) VIZ", por 1 z e n 1 p o s led n l. 
Nesporné řízení: deJ ega c e VIZ tam z e. 

.~ _ o d had viz tam ž e. 
pozitstalostní řízeni viz pozitstalost. 
r o z k I a d viz tam ž e. 
stižnost viz tamže. 

či řízení sporné? ~ 16 l. díl čín o vel y viz v Ý ž i v n é n e man ž e 1-
ského dítěte. 
§ 142 ob č. zák. viz dítě man žel s k é. 
hra nic e p o zem k u viz tam ž e. 
usedlost střední velikosti viz tamže. 
s pol II V I a s tni c t v i viz s po) e č e n s ! v í s t a,,,,~ k ů. . v 

právoplatné rozhodnutí tuzemsky ch soudu o nepnpustn.o~tl por~du 
práva o nároku na zvýšení výživného nemat:Iž~1. dítete bydhClho, v CIZO
zemsku, proti nemanželskému otci tuzemc} Je~~ P!O, tuzeI?ske sou~y' 
závazné; není-li v tuzemsku soudu místne pnslusneho, Jest pouzltI 
předpisu § 28 j. TI. čís. 10.436. , . 
kontrolní právo tichého společníka podle čl. 253 obch. zak. Jest uplat-:
ňovati v nesporném řízení čís. 10.714 plen. rozh. . ' 
není včcí pozůstalostního soudu řešiti otázku, zda a jaká .dědlcká do
hoda byla mezi svéprávnými uzavřena a zda a pokud lest dohoda 
závazná čís. 10.876. 
o sporném nároku pozity~talé, vdovy ,podl~ § 796 o~č. zá~. ne!ze roz
hodovati v nespornem nzelll; poukazaJ-lt SOU? prve stoh ce navrh ~a 
pořad práva a rekursnÍ soud k navrhovatelove rekursu rozhodl o na
vrhu zamítavě překročil svOU pravomoc čís. 10.876. 
pro nárok otc~ proti manž. dítěti na náhradu platů a nákladů (§ 1042 
obč. zák.), jež vynaložil, vykonávaje právo hospodaření na nemovi-
tosti dítěte, jest přípustný pořad práva ,č í s. ~0.9",65. y' "" , 
nejde-li o věc správy mezi. spoluvlastn~~y, nY,brz o yOdctne~1 za~a~u 
třetí osoby do spoluvlastnictví, jest pnpustnym porad prava Cl s. 
11.060.· I. . 
nároky proti osobám uvedeným v § 3 aUm. zák. jest up atnovatl po-
řadem práva čís. 11.146. v" 

zákon ze dne 19.. června 1931 čís. 100 sb. z. a n.: predpls § 44 J. n. 
byl zachován v plat?osti,§ 4 zák0.na ~ís. 11.;93. 

Nesvéprávný: z b a ven í S"V e p r a v n o stl VIZ ta mze. . 
_ z p Ů s o b i los t k p r á v ním čin, ů m: 'pokud žal?~a?ý. nezletllec ,po

třebuje spolupůsobení svého záko?neho za",stupce; ,ZJ~St~Ol (odvola~l~o) 
soudu křestním listem, že žalovany byl v case ~odam ~al~?} n~,zlehlym, 
může býti vyvráceno jen proti důkazem, že byl zalovany JIZ dnve 'pro:
puštěn z otcovské moci; nabídnutí důJ:.a~u křestním listem o nezletilostI 
žalovaného není nedovolenou novotou c 1 s. 10.496. 
viz též z p ů s o b i los t k e ~ por l!: . 

Neť: není příj51ušníkem rodiny zesnuleho naJemmka (§ 6 (1) zák. o ochr. náj.) 
č i s. 10.526. d 

Neúčinnost rozhodčího výroku viz r o z hod čís o u . 
Neujatá pozůstalost viz och ran a n á i e m c ů. 
Neurčitost žalobní prosby viz ž a lob a. , . 
Neúplnost řizení viz d o vol á" ní,. o d '-:" o I anI. y , 
Nevčasnost prodeje (§ 830 obc. zak.) VIZ s P o I e cen s tVl S t a t 1<: ů. 
Nevděk hrubý viz dar. 
Nezabavitelnost viz e x e k u c e. 
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Nezbytná ces~,a viz c.e s t a z II o II z e. 
Nezdatnost zrlzence VIZ fl á II rad a š k d 
Nezhoptelná nepříslušnost viz př í s 1 II Š o o Yt (§ 1315 ob Č. z á k.). 
NezletiIec: fl e z p Ů s o b i I o s t k P r á fl ~. ~. a • 

N -opbr.Olhlášení, za zletilého v~i~~I~lt~forntVIZ nesvéprávný. 
ezpuso lost k pravním činům' ,s,'. 
v- procesní viz z p Ů s o b i los t k eVI~ ~ e/ v e p r a v II y. 

Nemecko: podmmky převzetí knihovního dl~h u. d v • ~.ě-!fl' oboč. zák.); oprávnění v konavatele
U 

po Je pe~eckeho J?r~va (§ 416 
Jl<;' pozustalost věřiteli oznárriení podle § ~~~e~ě:n VUlb,y by, UCI~l~ za dluhu~ 
narok na zhodnocení podle německého zh d . O'h

C
' z~k. Cl s. 10.678, 

dluhu čís. 10.678. o nocovaCI o zakona a převzetí 
pokud přihláška podle § 16 něm Id' k' ... ' dlužníku čís. 10.684. . z 10 n. za . Jest llcmná proti osobnímu 

pokud jest míti za to že byla posk tn t 'o· vk p~j~ku pro uložení ji~tiny, n}rbrž oYzá~ůjč~~~JCo~h~t ochot lY; nešlo-Ii o zá-
PI~U o zhodnocení čís. 10.911. y, ne ze použíti před-~ 
nalez rozhodčího soudu jest v česk 1 k 
mezi stranami k písemné smlouvě Jlž °sve~s u tVYkOnatelný jen, došlo-li 
11.140. ' e omu o soudu podrobily čís. 

jest na navrhovateli exekuce by k' 1 '1 V' . 
vládní vyhlášky č. 131/1924' před~1se~a§ ~~~zl~?Sh1 po~adova~é ve smyslu 
údaj v exekučn~m n~v:rhu, že německý soud byflSfíslu~~f!1·(§c. r. ~.; nesta~í 
doklad o tom, ]akoz 1 o doručení ž I bdI? ~. 91 J. n.) a ze 

. kontradiktorní a žalovaný byl ve sp~r~ ~~~to~~~~' ~r,otoz1 1ge o rozsudek 
NIC~t~OSt s~lo.uvy viz neplatnost smlouvy. CIS. 1.29. 
Notar. P?dpIS leho na dovolání nenahrazuje podpis advoka'ta (§ CI s. 11.059. 506 čís. 4 c. ř. s.) 

~s~~~~s~:m~, ~~á~t. ř .. ručí notát potvrdivší,. že listina. byla podepsána 

~~~;~~:Jí ~ ~~~~~:Otl~~gIZ~~:zát o!~bž~ t,,"š1~stýtiu z~~~r:::ěgě:lf d::,ri~~ 
rl~~~~s ~tí~~~~r .~.o!. t o .~ep~ípust~osti ~t!žnosti: vztahuje se na každou 
k vrchnímu" soud Jez y JIna mo la by tl podana podle § 141 not ř 
či jiný důvod č /i. b:Ó.9~~1.edu na to, zda se jí up1ati1uje zmatečnost říz'eni 
jako soudní komisař: nelze ho pověřiti odhadem .. vym~řepí ,d~vky z přírůstku hodnoty čís. 10.668. nemovItostI za účelem 
syndlkatnl zaloba proti státu ježto not' v vV'1 ' , jíci ,do pozůstalosti čís. 10.697. ar zproneven cenne paplry náleže-

~~~~~rá~~:l~V~;~,k~~Su03ha~S~~~~~\a~~~~iUj!~~h~~o~~~~~li ~!mft byloo (v dů
~~áv~Y~~í~~~rs~'},cho~~~?,;tt'li ~~u~~~u ~~zů.stabosJi; Ihostej:t1eZ~~s~~m' 

'v klady pt1vodního odhadu č í~. 11.13~~ e, ze u e musetI sám hraditi ná-
Notarská ko.mora: doz~rčím úřadem nad ní jsou president kra·ského 50 d . 

sldent vrchfllho soudu a ministr spravedlnosti čís 110 905 u ll, pl e-
é popla~ky: za poplatky notáře jako soudního komis~ře ··V. .•. ", 

pozustalosti, jež nelze uhraditi podle § 802 b v 'k
Prr 

PHdednavall1 

~fáťii ~z'p~zCs~~ť~~~lops~ndrJi~~s~~ty, ru~dí osobnt dě~i~, ~ř~ga~e s~ ~~L 
útr t 'kl ~,.... . n , nese] e na tom, zda pozustalostní-

, net ~od~; d1?~c~~~tlp~iW~Š~:' čnr:. sfo~~~~a súčastnila řízení, najmě' 
~ pC!sledl!l porizent VIZ pořízení poslední veř ., , v . 
y sPls':hPre?Pisy § 1 zák. ze dne 25. července 1871 čís ~61 ~ ezá~ o J~SaO r svkl;' 

Cl o razu platí vždy a všude' dV t .' . . ., u e 1-

má v zápěH absolutní nePlat'nb~~us~I~~v~ hj~fv~l~ž~r~~; ~oruŠtní j~ch 
s~luvní strana, nýbrž i osoba třetí či s. 10.732 ml nou I nejen 
otazku, zda postup pohledávky mezi manžel" ~ ... d' f 'v 
~ť;;l~ spisu; je,~t P~~uzdvati podle základního ~rá:~~oU\~dnOI~Y P~iO~~= 
odevzdzá~~V~l t~m,u~~ ~e d:~~~án~d~:zJ~~~d;~s~a;~r~r1ti~~ Sf~~~Čjtné 
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listiny podle § 427 obč. zák. za vyrozumění dlužníka o postupu čís. 
10.749, pro darování mezi manželkou úpadce a úpadkovou podstatou manžela 
není třeba formy notářského spisu čís. 10.812. 
v řízení o prozatímním opatření nelze zkoumati, zda právní jednání, 
o něž jest opřen tvrzený nárok navrhovatele, vyžadovalo formy notář
ského spisu čís. 10.857. předpisem § 1 e) zák. čís. 76/1871 není omezena způsobilost slepců 
uzavírati ústní smlouvYj na platnosti ústního ujednání nemění nic, že 
slepec vydal na základě ústní smlouvy třetí osobě písemný poukaz, by 
vydala věci druhé smluvní straně a že tato písemně stvrdila příjem 
věci č í 5. 11.158. 
bezvýhradné postoupení nemovitosti mezi manžely není smlouvou sva-
tební, nýbrž smlouvou trhovou; k platnosti smlouvy jest třeba, by do 
notářského spisu byla kromě předmětu koupě pojata i pravá cena čís. 
11.172. 
slib firmy, že bude z uznalosti poskytovati svému zaměstnanci doži
votní důchod, jest vedlejším obchodem (čl. 273 obch. zák.) a nepotře
buje k své platnosti formy notářského spisu čís. 11.185. 
pod 1 e § 3 not. řád u (§ 1 čís. 17 ex. ř.): pro pohledávkU 
z něho lze povoliti vklad zástavního práva v poznamenaném pořadí 
čís. 10.441. 

Nová organisace pražských soudů ve:. o r g a n i s a cen o v á. 
Novace: kumulativní uznáním dluhu čís. 10.657. 
Nové jmění (§ 179 nesp. říz.) viz P o z ů s tal o s t. 

_ okolnosti viz II o v o ty. 
Novela tisková viz t i s k o v á n o vel a. 

o právu manželském viz r o z 1 u k a man žel s tví. 
Novoročné viz sml o II v a s 1 uže b n í. 
Novoty: jsou vyloučeny v rekursech v exekučním řízení; napadené usnesení jest 

přezkoumati na podkladě, jejž měl po ruce soud prvé stolice čís .. 10.471. 
nabídnutí důkazu křestním listem o nezletilosti žalovaného není nedovole
noU novotou či s. 10.496. 
tvrzení povinného v rekursu proti povolení exekuce, že o jeho jmění bylo 
zahájeno vyrovnání, není novotou čís. 10.796. 
časové ob meze ní pojistného nároku, jenž byl pojišťovnou odepřen, musí 
býti za sporu zvlášť uplatněno; zrušen-li rozsudek nižší stolice pro kusost 
řízení, nelze v dalším projednávání rozepře onu obranu dodatečně již uplat-

niti čís. 10.823. 
pokud tvrzení v rekursu' proti povolení exekuce, že exek. zástavní právo za-
niklo podle § 12 vyf. ř., jest nedovolenou novotou čís. 10.847. 
k tomu, že pro pojišťovací příspěvky k bratrským pokladnám platí co do 
doby, kdy jsou zadrželé, podle stanov zvláštní ustanovení, nelze přihlížeti) 
byly-li tyto stanovy předloženy až s rekursem čís. 10.875. 
nové právní odůvodnění návrhů a obran přednesených již před soudem 
procesním, není nedovolenou novotou čís. 10.914. 
jest připustiti námitku opřenou o okolnosti nastalé v mezidobí po skončení 
jednání a vynesení rozsudku, zrušeného odvolacím soudem, a před vynese
ním rozsudku po zrušovacím usnesení odvolacího soudu čís. 10.981. 
odvolací soud není oprávněn připustiti z důvodu neúplnosti řízeni teprve 
v odvolacím řízení nový skutkový a průvodní přednes; učinil-li tak přece, 
jde c dcvolací důvod podle § 503 čís. 3 c. ř. s. čís. 11.027. 
polwd může rekursní soud, rozhoduje o povoleni exekuce, hleděti ke spi
sům vyrovnacího řízení o jmění dlužníka čís. 11.048. 

Nucené narovnání v úpadku viz úpa dek. 

Obec: pořad práva viz tamže. 
exekuce proti 'ní viz exekuce (§ 15 ex. ř.). 
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uve~ejněn~ dražebního ediktu i v osadě č ' 
z~vazala-h se státu před válkou že o 1 S. ) 1,.934., 
vmn~ v tento zá~azek splniti; souď rozh6d S~f'I:'l uredo} !Judovu, jest po. 
llemUze se zabyvati tím zda a jak s' o ~JICl b o spInem tohoto závazku 
čís. ~O.707. ' 1 mUze o ec opatřiti k tomu penÍz~ 
obec,OJ funk~ionáři: požaduje-li okladník . , 
za TI1 vydanych, musí předevšímPuvésti a obc~ n~ ObCl nahradu peněz 
dle předpisů zákona čÍs 329}1921 b proké~z.att, že šlo o výdaje po:" 
právní jednání obce' dl b v~· z. a n. Cl s. 10.534. 
]863, čís. 17 z. zák~)P~eve žOad~C:e z~~. pro Slezs~o (z~k. z 15. listopadu 
advokátovi" usnesení obe~ního J zastu~if~~~~~~tI ~l~~ moci, d~né obci' 
rady a plna moc podepsaná starostou a jedn' , ~1 aCl usnesem obecní 
smyslu § 52/1 obec. zříz.' lhoste'no" 1m c epet;I obecní rady ve 
~yla ~á,roveň určena obecn'í radou Jč í~. zfo.~~~~a pravOlho zástupce ne
fmancm hospodářství' požadu' e r kl d . 
něz za ni vydaných ~usí řecle -!, po a, n.lk obce na obci náhradu pe
podle předpisů zák~na ze ~ne l~sl~pu::s:~~l P:pká

3
zati, že šlo o výdaJe 

10.534. . CIS. 29 sb. z. a n. čís, 

evangelická: exekuce k vydobyt· I ' '., 
farní: 'platnost nařízení minister~t:eaZ?u~~ienYCh l:JIC~ ~říspěvkťi čís. 11.024. 

1877 čís. 5 ř. zák. na rok 1878' neb 1 ~,vyucovam ze dne 31. prosince 
jen řečeno, že platí nadále ' .Y o pm st.anoveno pi~ nového, nýbrž 
n!=lsti §§ 35 a 36 zák. čís. '5~/1 ~~~tI~O a~ k ~o Jeeo vydam, hl~d~c k účiu
plS~j ~29 zák. čís. 50/1874; převzal~_I~af~;nPo ud b~lo vyhoveno před_ 
fa:an cast kongruy podle dočasné je" 'kl ob,ec ~ava~e~, poskytovati 
stavala ze zádušního 'mění' . JI za, on~e ml!y, Je~ by se nedo
~, faráři čís. 10.568. J ,povtnnost nabozenske matice v poměru = "k 1 ~I.msko-"katolická, má způsobilost ke sporu čís. 11.022 

S 001. porad prava viz tamže . 
Obecná hodnota viz d á v k a '" o • 

Obecní býk viz smlouva s~:žr:~u:tk~ hhodn o : y nemovitosti. 
ob č. z á k. ni, na rad a s k o d y pod I e § 1320 

či~ovníc~ viz obec, pořad práva (obec). 
davky VIZ dávky obecní 
jatk~ ,veřejné: nelze je pokládati ani z' , ". 

radu, ani za podnik po živnostensk~ podmk pod:obeny zlvnostenskému 
v ,~osmihodinné době pracovní čís. 1 f.~~~~zovany ve smyslu § 1/1 zák. 

přirazky: exekuce na ně viz exekuce (1 • 
stoky viz stoky ob ' § 5 ex, L), . ecn!. 

Obchod (čl. 271 a násl. obch zák)' smlou " 
pomocn!kem jest n~ str~n'ě zamě~fna~~~~~e S~Olrčdosti s~ obchodním 
obch, zak.); platí tu čl. 287 ob ch zák o ~.o ~k'0 el!l (cl. 273, 274 
10.661. . . VySl za onnych úroků čís. 

civilního ínženýra nelze pokládati za b h' . 
~s.oby zaměstnané u civilních inženýrůOp~d?~ll1~a; ,lkhosteJno, že určité 
Cl s. 10.773. e aJI za onu o obch. pom. 
trafikant jest kupcem (čl. 4 271·' 1 b ' , 
obchod koupen li t f'k' CIS. o ch. zak.); Jde o pomocný 
kazníkd čís. 10.803. ra I antem parfumový automat pro potřebu zá-

~l~~zef'u něh~ použíti předpisu § 921 onč. zák. čís 11 178 
s I Irmy, ze bude z uznalosti p k tf" . . 
vo!nÍ ~ůchod, jest vedlejším ObC~~d~~v(~l s~~mu zaměst~anci doži
vyzaduJe k své platnosti formy notářsk'h '. 3" ,obch. zak.) a ne-

terminový viz terminovy' ob h d e o SpiSU CIS. 11.185. 
a co. 

- V pozustalosti viz pozůstalost 
Obchody splátkové viz s plá t k o v é o ťc h d 
Obchodní p...om?cník: konkurenční do1° .Yk' 

rencnl. oz a ~z doložka konku-
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zákon ze dne 16. ledna 1910', čís. 20 ř. zák.: 

nárok jeho na periodickou remuneraci může se opírati o smluvní 
ujednání neb o obchodní zvyklost v místě, kde jest zaměstnavatelův 
závod, anebo může býti založen i tím, že zaměstnavatel vyplácí ve 
svém podniku remunerace po delší dobu pravidelně, třebas dobro
volně a ne vždy ve stejné v,ýši č í 8. 10.661. 
smlouva akciové společnosti s obchodním pomocníkem jest na straně 
zaměstnavatelky obchodem (čL 273, 274 obch. zák.); platí tu čL 287 
obch. zák. o výši zákonných úrokú čís. to.661. 
smluvily-li strany (na Slovensku) s odvoláním se na pracovní řád 
výpověď čtrnáctidenní, jest tuto lhůtu nahraditi lhůtou měsíční; usta
novení § 113 (3) živn. ř. pro Slovensko o výpovědní lhůtě tříměsíční 
není donucovacím předpisem čís. to.833. 
zaměstnavatel (na Slovensku) není povinen hodnotiti ve vysvědčení 
služby co do jich jakosti čís. 10.833. 
pokud nelze míti za to, že zaměstnanec utrpěl škodu nepřidělením 
rodinného bytu, aniž újmu na existenci, kariéře a dobré pověsti čís. 
10,833, 
k pojmu »věrnosti ve s!užbě« a »pozbytí dťivěry zaměstnavatelovy«; 
součinnost ředitele továrny s cizí firmou; není třeba, by zaměstnanci 
bylo zvláště zakazováno jednání, činící ho nehodným zaměstnavatelovy 
důvěry; v tom, že vedoucí ředitel rozsáhlého podniku nebyl propuštěn 
ihned, nelze nutno spatřovati mlčky, ale poznatelně projevené upuštění 
od předčasného propuštění čís. 11.092. 
jde o ztrátu důvěry (§ 27 čís. 1), zamlčel-li zaměstnanec zaměstna
vateli při nastoupení služby své trestní odsouzení pro zločin zpronevěry 
čís. 11.187. 

rejstřík viz rej s t ř ík. 
senát viz příslušnost (§§ 61, 63 j, n,), 
škola soukromá: pokud jest přípustná exekuce jejím zabavením a vnucenou 

správou čís. 11.183. 
spojení: při němž strany vstupují v různá právní jednání, není o sobě 

důvodem pro jejich vzájemné zá.vazky a náľoky~ o takový poměr nejde, 
je-li základem právního poměru smlouva, z níž vyvěrají všechny pohle
dávky jako celek založený na ní jako na témž skutkov~m i právním 
podkladu; nesejde na tom, že zboží bylo objednáno a placeno (do
dáváno a účtováno) v různých obdobích; pro zjištění věcné příslušnosti 
soudu podle § 55, druhé věty, j. n. rozhoduje tu celá dosud nezapra
vená pohledávka z uskutečněných dodávek čís. to.879. 

zmocněnec (čl. 47 obch. zák.): obchodvedoucí není po zákonu oprávněn 
přijímati s účinkem pro principála v~rpověď z obchodních místností 
čís, 10,764, 

zvyklost viz zvyklost obchodní. 
Obchodník: ob c hod (čl. 271 a násl. obch. zák.) viz tam ž e. 
Obchodvedoucí viz o b c hod n í z moc n ě n e c. 
Obilí: t e r min o v Ý ob 'c hod viz tam ž e. 
Obligace solidární viz s o I i rl á r 11 o s t z á vaz k u. 
Obmezení exekuce viz ex e k u c e. 

jednání na důvod žalobniho nároku: r o z s ude k mez i tím n í viz 
tam ž e. 

Obmyslnost držby viz drž bab e z e I s t n á. 
Obnova manželského společenství: ohlášení její (§ 110 obč. zák.) jest úkonem 

nesporného řízení, i když bylo uznáno na rozvod rozsudkem po spor
ném jednání č i s. 10.455. 

- skutečností, zrušující rozvod, jest obnova. nikoliv oznámení; není-li 
mezi manžely souhlasu, zda došlo k obnově, jest ponechati manželům 
(jiným účastníkům), by nároky uplatnili žalobou čís.' 10.455. 

dřívějšího knihovního stavu "(§ 33 d) knih. zák.) viz k n i h o v ní v k I a ď: 
řízení (§§ 530 a násl. c. ř. s.): jednání o povolení obnovy jest sloučiti 

s jednáním ve věci hlavní, lze-li předvídati, že bude obnova povolena; 

I:' 

:<", I'h

li'", 
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není vadou řízení, jednal-li soud odděleně o přípustnosti žaloby .0 ob
novu; jest na soudě, jenž má rozhodnouti o přípustnosti Obnovy by 
především zkoumal, zda zákon uznává uplatnéný důvod obnovy Č"í s. 10.585. 

dovolání z rozsudku krajského soudu jako soudu odvolacího o žalobě 
o obnovu II něho podané jest zadati na okresním soudě; lhostejno, že 
krajský soud doručil, neprávem, rozsudek přímo stranám čís. 10.806. 
proti směnečným platebním Příkazl!m, proti nimž nebyly vzneseny 
námitky, není přípustná obnova řízení čís. 11.064. 
bylo-li skutkovým přednesem žaloby, jíž bylo vyhověno rozsudkem pro 
zmeškání, že žalovaný byl odsouzen trestním rozsudkem pro trestný 
čin na žalobci, jest důvod k obnově podle § 530 čís. 5 c. ř. s. spatřovati 
v tom, že byl odsuzující trestní rozsudek napotom zrušen právoplatným 
osvobozujícím rozsudkem čís. 11.134. 
v neveře.iném sezení smí soud jen zkoumati, zda se žaloba opírá o ně
který z důvodů, jejž lze podřaditi pod §§ 530 a 531 c. ř. s.; soud však 
nesmí uvažovati o tom, zda jest tento důvod vskutku opodstatněn a 
zda Jsou skutečnosti, Jimiž se doličuje důvod obnovy, pravdivé, čili nic čís. 11.151. 

rozsudku (patentního) soudu, jenž byl vydán teprve po skončení řízení 
v prvé stolici, nelze se dovolávati jako dúvodu obnovy ve smyslu 
§ 530 čís. 7 c. Ť. s. čís. 11.166. 
postup, rozhodl_Ii soud, jenž byl v základním sporu soudem odvolacím, 
o žalobě o obnovu u něho vznesené; doručil-li odvolací soud rozsudek přímo stranám čís. 11.207. 

pokud k odmítnutí podle § 539/2 c. ř. s. nestačí usnesení radní komory, 
jímž byl zamítnut návrh soukromého účastníka na zahájení přípravného vyšetřování pro zločin křivého svědectví č i s. 11.285. 

trestního řízení: žádost o ni není důvodem odkladu exekuce na základě 
nálezu trestního soudu čís. 10.633. 

Obohaceni bezdůvodné a kondikce: nárok směřující k vrácení toho, co přešlo 
bezdůvodně ze jmění zkráceného do jmění obohaceného; nejde o takový 
nárok, domáhá-li se zmocnitel na zmocněncově úpadkové podstatě 
vydání věci,' již dal koupiti a zaplatiti prostřednictvím zmocněnce, jež 
však, an zmocněnec upadl mezitím v konkurs, byla prodatelem splněna 
do Úpadkové POdstaty zmocněncovy čís. 11.129. 
§, 1431 obč. zák.: nabytí vlastnictví od toho, jemuž dosavadní vlastník 
věc svěřil, a žaloba dosavadního vlastníka proti nabyvateli věci z bezdůvodného obohacení čís. 10.784. 
nárok nespadá pod § 1486 čís: 1 obč. zák. či s. 10.899. 
postoupený dlužník, jenž, byv zpraven o postupu, zaplatil bez výhrady 
postupníku postoupenou pohledávku, nemůže na bezelstném postupníku 
požadovati vrácení zaplaceného peníze podle § 1431 obč. zák. čís. 10.941. 

pokud nejen plátce sám, nýbrž i třetí osoba mú-že se domáhati vrácení 
toho, co zaplaceno z omylu čís. 11.223. 
§ 1432 obč. zák.: nebyla-Ii dvoustranná smlouva splněna oběma stra
nami, neide o »placení dluhu« čís. 11.044. 
§ 1435 obč. zák.: předpokladem žaloby jest nejen, že se zamýšlený 
dovolený výsledek nedostavil, nýbrž i, že důvodem plnění byl právě 
tento zamýšlený výsledek a1' již výslovně nebo z povahy toho kterého 
poměru plynouCÍ a oběma stranami poznatelný čís. 10.885. 
žaloba nemá mimo jiné případy místa jen tehdy, pak-li ten, kdo dal 
něco druhému, ač- tak učinil též vzhledem k předpokládanému účelu; 
ani se o tomto účelu nezmínil, ani ho neoznačil způsobem příjemci 
znatelným, nýbrž jen vniterně se jím obíral čís. 10.885. 

směnečné viz smě fl k a. 
Obrana viz nám i tk a. 
Obsazení soudu: s a m o s o u d c e č i sen á t viz tam ž e. 

- nebyl-Ii po změně v obsCl_zení (§ 412 c. ř. s.) opakován výslech svědků, 
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I" .. h výpovědech, jde k ··1 s přečtenim protoko u o JIC v v , s 
n)'brž soud se spo oJl. enutím výtky podle § 196 c. r. s. CI" o vadu, jež nebyla zhOjena opom 

- A~·1~3;iz pŤJsI~šnost (§§ 61,63 j. n.). 
Obsílka viz dorucen,l. , atření 
Obstávka viz p r.o z alŤI mnl, o(p§ 1416 O"b Č. z á k.). 
Obtížněj~í ~luh ':IZ pac e n 1 

Obvěněm VIZ v ~ n.o. Y k los t ob c hod n í. 
Obyčej obchodnt ViZ z v , . o 

Ob tná místnost viz o ~ II ran a na) e ,m c u. , 

Obrivnutí pohled~vky. V}Z§§V Y5~60 nJ.a ~.1.nelze použíti při posouzem hodnoty roze-O ěni sporu' predplsu . 2 
cen , . d'l § 502 c. ř. s. čís. IO.~7., .. d. k ůsobu řízení jest n5D

j. ~.: s hlediska vě~né PřI~lusn~ť~~;i sn1~:ed~otlágaji, a ~čítati jest 
sčítati pohledávky ze sprav~, ldez za 'nění nikoliv však pohledavky te a hl d ' k na náhradu z duvo u zavl , 
po e av y , 0446 V. v d 't 
oné skupiny ČIS. 1 .. . d por patří před samosoudce, Cl pre sena předpis platí i v otazce, z a s . 

čís. 10.482.. vk I·k v nek iedinou žalobou, jest každý nárok posuzovah zažalováno-Ii ne o 1 sme . 

samostatně ~ Í.S. 19.4~2. v'd' se věcná příslušnost výší zažalovaných úroků, zažalovány-lt len uro y, n ! v , 10 800 
nikoliv v)'ší jistinné pohl~davky Cl s. ·55 'druhé věty j. n., nejde-li o ob-
zjištění věcné příslušnostt. soudu podle l§ vu z níž objednáváno a placeno 
chodní spojení, nýbrž ? le~n,otnou srn ou , v 
zboží v různých obdoblCh. c l~. 10.879~rčitou dobu s nájemným ,p:edem ~ 
byla-Ii nájemnf sm]ou!,a s~edna.nkd~ žalováno o zaplacení prvm ctvrtletm 
Devně jednotne urcenym, les!, 1 elk~vé nájemné čís. 11.050. , 
splátky nájemného, !ozl~o~nYh tž remunerací za uplynulá obdob!, ~plat
nároky na zapr,::venl sP. a ~yc v ovati za úhrnnou pohleday~u; na
ňované . dvěm~ z~~Ot~,?-~l, J~~~ ~~v~~pravení služebníh~ pl,atu

k 
c I S. ;~. ~~: 

rokúm Jest pnpocl ya ~ 1 na, ze služební smlouvy 1 naro . na na r v 
uplatňován-Ii spolecl!e s naro~y rV • příslušnosti posuzovati samostatne 
škcdy, jest tento narok co o \ ecne , . 

čís. 11.1~7. v t' pohledávky i úroky z jiných pohledavek, jest 
žalovány-li. k!?me nepa rne v , " 250 
je pripočísh CI s. ,11.18b9. V' a základě zvláštních kupních smluv,kc l~. ll

teky
' 

pokud bylo odebrano z v OZl n . dělení přivolení vlastm a ypo 
§ 57 j. n.: ie-li předmetem sPv~~~ lenh ud ota předmětu rozepře podle § 57 

dle § 45 iII. dílčí novely, n.;r~ 1 ~e, o n 86 ro 

n., nýbrž žalobcovým ~~et?epln~~ 1 ~·tclo1~~tv{ nelze oceniti podle § 500/3 § 500 c', ř. s.: spor o ZllS em . 

c. ř. s. čís. 10,938. v t. ř i f u s i viz f u s e. 
Odbočka akciové spo::cnovs I p 61 63'. n.). 
Odborný soudce laik viz p.r I s lu s n o s ~ (§§ , J 
Odbytné z a v y ŽIV n é viz v Ý ž i v n e. v • 

t' 'opatrenl. v, .d" Oddělené bydliště viz pro, z a ~ m ~,:nž zrušil své nařízení o oddelenem Je nam - jednáni: do usnes~m so~ 21: JI 

lest rekurs přIpustny Cl s. ~~.175. ně odůvodněná subjektivní ob3"\~a; 
Oddělení jmě~! ~§d~i;o o~~~I~~~il : ž~taocák~~~~!n~~ podal n~ d~~~e o~ť~~~něn~Y~~: 

~~~~~ů u; že dědic platí POzůst~lOtstlmst~!!~~y ~b~hsod~ pro sebe a že kryje v· . vy'těžku z pozus a o že dědic pouZlva, . f v, 10715 
z něho výda~e s~e ddom~tc'~?~í~ c Ž:·zal;stí navrhovatele čís. 10.715 - dědic má pravo Je o vra 1 I, _ , 

. 'padek vyrovnanl. I . d psána Oddětné právo VIZ u : v n'ž vázne právo byd em, o ~ v , 
Odepsání závadprost~: byla-h z, vlf~:J'ý ~:st ~"ní přenésti i právo bydlem Cl s. parcela a zapsana do nove v , j 

10.465. 
Odevzdací listina viz p o z Ů s tal o s t. 

i, 

II', 

• ~"I 

,,'! 
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Odevzdání daru viz dar. 
hmC!tné viz pře v O dvl a s t II i c t ' 
pOZus!al,ost,i viz p o z Ů s t a los t. v I. 

- s~utecne ylz ~ar (darování). 
- zastavy VIZ z a s t a v fl í p r á v o. 

Odhad: z a ~ čel e m dá v k y z pří r ů s t k II . 
r II ~. t ~ tl a hod II oty. hod II oty VIZ d á V k a z p ř Í-
ulozll-h zustavitel dědici by v 1 fl b ' ~ 
noty nemovitosti, na níŽ se dě~ca ~ ~b my~~leným podíl z čisté hod_ 
?ohodvn~u-li se, jež bude určena soudem mys epym ?,?hodne, nebo ne
Jest dedle oprávněn k návrhu b čist· I '. a llcastolcl se nedohodnou 
soudním odhadem' tento OdhadY ,a J~Gnota nemovitosti byla určena 
ný~~ž dobrovolný~ odhadem PO~1~1§O 26~dem v e~}zů~t,alostním řízení, 
~ ~ce!ům poplatkovýrn, domu se star' rn' nesp., !lZ. , C ~ s·v.l 0.822. 
setrem vedle hodnoty stavební; . Y I, n,ezvysenyml cmžemi' vy_
čís. 11.009'. a vynosove 1 prodejní hodnoty domu 
v nesporném řízení: i pro něj platí §§ 289 3 
odkazovník není oprávněn 'v . . a .57 c. ř. s. čís. lO.551 
ne~ovitosti čís. 11.017.' sucastl11h se SOUpiSU a odhadu odkázané 
p.ravo k rekursu t' v . 
VIZ not á ř. n o are J a k o s o u dní h o k o m i s a ř e 

Odkaz: v POz-ůstalostním řízení viz o 

odkazovník není oprávněn súč st T ~.p o ~ ll, S t a los t (o d k a z y). 
k~zané n~~ovitosti čís. 11.017.

a 
111 1 se znzOval11 soupisu a odhadu od-

!Jaroky dedlce, zavázal-Ii se odk 'k d~d' . v , 
z p~zůstalosti čís. 11.220. aZOVI1, e ICI, ze sam zaplatí daně a dávky 
protI odkazovníkům nemá místa žaloba dl 
pustná jest ovšem proti nim určovací žafo e §§ 125, ,126 nesp. říz.; pří
pokud tu není právního záimu čís 11 282 oba za podmll1ek § 228 c. ř. s.; 
?dk~z ne1!la~ž~l~kého otce neman'želském'u dítěti 
Zlvne protI dedlcum po otci čís. 11.295 a nárok dítěte na vý-

Odklad exekuce: útraty viz útraty e~el 
- - prodejového říze" {uc.e. 

§§ 42 a násl. ex. f.: o od~llad~\r r, ode J o v é ! i z e n í. 
zák. ,z~v dne .15 .. června 1927, ČíS.rn;6e~~ku~e, naJmě i v přípa~ě § 357 
kučl11 urad, nIkolIv soud čís to 893 '. a n., rozhoduje Jen exe-
v prohlášení povinného při 'v 'k' . k 
o odklad exekuce až si na'd~ ~~~ exe, UCe vyklizením, že žádá Jen 
se opravného pro~tředku pr6ti po~of:~Ín~xb1t, nel!~ spatřovati vzdání 
na základě oposiční žaloby lze ' r .. e uce Cl s. 10.918. 
teprve po podání opo~iční žalobyPOj~~ lt! 1 od~ad. e~ekuce povolené 
e~e~čního titulu k vydobytí téhoi ná; 1 o exe .UClv na v základě téhož 
naomltky oposiční žalobou čís. 11.293. oku, prah nemuz byly podány 
d u vod Y § 42 ex. ř.: žádost b . v, , 

vodem odkladu exekuce na základ v o ,~ no~u tre~tmho nzem není dů
js~u uvedepy výčetmo čís. 1O.859~ na ezu restmho soudu čís. 10.633. 
na;:rh povmného podle § 42/2 i n 'ímž ' , 
hloaseno zmate~nym soudní řízení"' tv~ří~' 'k~e d domah~, ,by ?ylo pro
duvode.m k o~klad~ exekuce čís: to.85d. za a exekucmho tttulu, není 
~xekucl, na zaklade konečného usnese ' (§ 45 v ., v ' 
zalovanemu zakázáno b nerušil ni v 9 c. r. s.), Jlmz bylo 
cesty, nelze odložiti' k ?dlužníkovs!a':.bfu ,;:alobcovo právo služebnosti 
o zjištění, že vymáhajícímu věřite~i znae o~,e I ~~ VI yvmáhajicího věřitele 
10.898. ' pns USl s uzebnost cesty čís. 

ú i ma d I u žní k o v a (§ 44/1 • ) ., 
jest s dalším vedením exekuce nu~~ě r. :.v pnpadech; kde nebezpečí 
yrhu na povolení odkladu ani tvrditi VOJ:~o, nebmusl v~ovin~ý v ná~ 
~~st tomu při exekuci vnUcenou dražbbu ~e~o~it~~/:l:.p,ecl /Ou lest; tak 
I1stota (§ 44/2 ex řl· us oko·. ". I CIS .. 881. 
býti ohroženo a lze ocikl~d eX~kucJen~. vY!f1· v~n!ele může po případě 
povolen-li odklad dříve ještě než s UClknItl, zbávIlslym nva složení jistoty, 

, exe UCl yo zapocato čís. 10.670. 
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z odkladu exekuce na dlužníkův nárok proti třetím osobám (na pre~ 
vod vlastnictví, pokud se týče na vydání vkladní listiny) bez součas
ného zrušení (§ 43/2 ex. ř.) provedeného a doručením usnesení již 
vykonaného zabavení tohoto nároku nehrozí o sobě vym. věřiteli újma 
čís. 11.085. 
lze po případě povoliti odklad provedení usneseni (§ 524 c. ř. s.) 
rekursního soudu, jímž byl odklad exekuce učiněn závislým na složení 
jistoty dlužníkem čís. 11.085. 
vyklizením: čtvrtletní lhůtu, na níž jej lze povoliti, jest zásadně čítati 
ode dne, kdy nastala potřeba odkladu, tedy ode dne podání návrhu na 
vyklizení čís. 10.425. 
předpis § 3 čís. 6 zák. čís. 45/1928 vztahuje se na všechny v § 1 uve
dené užívatele místnosti, najmě j na domovníky čís. 10.438. 
pro přerušení lhůty třetího odstavce § 575 c. ř. s. jest lhostejno, zda 
návrh na odklad exekuce byl podán před uplynutím této lhůty, nebyl-li 
odklad povolen čís. to.808. 
přípustnost pořadu práva pro náhradní nárok proti starostovi obce, 
ježto svémocně zničil věci, jež mu byly dány do uschování jako sta
rostovi obce při nuceném vyklizení čís. 11.258. 

Odkládací výminka viz pod m í n k a 
Odkladný účinek rekursu viz stí ž n o s t. 
Odložení roku viz r o k. 
Odložený rekurs viz stí ž n o,s t o d I o žen á. 
Odlučovací práva viz úpadek, vyrovnání. 
Odměna a d v o kát a viz a d v o kát. 

sprostředkovatele viz sprostředkovatel. 
zaměstnance viz obchodní pomocník, smlouva slu
žebnÍ. 
z a dílo viz s m I o u v a o dílo. 
z a p r á c i pře s č a s viz dob a p r a c o v n í o s m i h o cl i 11 n á. 

Odmítnutí soudce: okresního soudu podle § 23 i. n.; vydáno-Ii rozhodnutí o něm 
krajským soudem jako soudem prvé stolice, rozhoduje ve druhé stolici 
vrchní soud čís. 10.494. 
přátelský poměr soudce k osobám blízkým straně nestačí čís. 11.039. 
nestačí, že $oudce jest veden za svědka v rozepři čís. 11.039,. 
nelze se domáhati delegace jiného soudu z důvodu vhodnosti (§ 31 
j. n.) pro zaujatost dovolaného soudu, najmě bylo-Ii odmítnutí soudu 
z důvodu zaujatosti právoplatně zamítnuto čís. 11.152. 
proti souhlasným usnesením, jímž byl návrh zamítnut, jest dovolací 
rekurs nepřípustný čís. 11.240. 

dovolání, stížnosti viz d o vol á n i, stí ž n o s t. 
Odno~ný dluh viz d I u h. 
Odpor pod I e § 35 ex. ř. viz žalob a pod I e § 35 ex. ř. 

- pod I e § 213 ex. ř. viz dra ž b a v n u cen á ne m o v i t o s t i. 
podle § 83 ex. ř. viz exekuce (§ 83 ex. ř.). 
pro t i voj e n s k é m u n á hra dní m u n á I e z u viz n á 1 e z n á
hradní. 
proti zbavení svéprávnosti viz zbavení svéprávnosti. 

Odpověď žalobní: z m e šk á n í jej í viz ro z s ude k pro z m e š k á n L 
Odpůrce ohrožené strany viz pro z a tím n í o pat ř e n L 
Odpůrčí nárok: v konkursu viz úpadek. 

- § 2 odp. ř.: otázka, zda byl věřitel zkrácen, jest otázkou právní; vyšetření 
zkracovacího úmyslu dlužníka jest otázkou skutkového zjištění čís. 10.691, 
10.865; - otázka, zda druhé straně byl znám úmysl dlužníka, zkrátiti věři
tele, jest skutkovým zjištěním čís. 10.865. 
pokud je tu zkrácení; stačí, zvýší-li bezúčinnost kupu možnost sáhnouti za 
účelem vedení exekuce na takové majetkové části, jež odporovatelným jed
náním již vyšly z dlužníkova majetku, a přivodí-li pro odporujícího věřitele 
příznivější situaci, než byla před odporováním čís. 10.691. 
lhostejno, zda zmenšení vyhlídky na uspokojení bylo tu již předem, když 
došlo k odporovatelnému jednání, či zda nastalo teprve pozdějším jednáním 
dlužníka čís. 10.691. 

,. 
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zkrácení je tu i tehdy, byl-li znemoznen oeb stižen zásah na dlužníkovo 
jmění; nevyhledává se, by věřitel -vyčerpal všechny možné exekuční pro
středky, najmě i prostředek vyjevovací přísahy čís. 10.691. 
požadavek poškození věřitele je tu jen, je-Ii odporování způsobilé přivoditi 
buď úplné nebo ien částečné uspokojení odporujícího věřitele anebo je 
aspoň ulehčiti oeh uspíšiti; netřeba však v případě § 2 čÍs. l' odp. ř. by 
bylo jako takové zvlášť uvedeno; je-li popřeno, není na věřiteli by je' do~ 
kaz oval, nýbrž jest na odpůrci, by tvrdil a dokázal, že provedení odporu 
neposkytuje prospěch pro věřitele čís. 10.865. 
§ 3 odp. ř.: pro otázku, zda jde o věnování přiměřené výše (čís. 1), jest ze
jména rozhodnou okolnost, v jakých majetkových a výdělkových poměrech 
žije dlužník čís. 11.219. 
§ 12 odp. ř.: věřitel může požadovati pro sebe jen to, co bylo odporova
telným jednáním zcizeno z dlužníkova jmění, a to jen potud, pokud jest 
toho třeba k jeho uspokojení, a, není-li to možné, má mu odpůrce dáti ná
hradu, nemůže se však domáhati na odpůrci, by mu platil, k čemu byl 
dlužník povinen čís. 10.842. 
§ 13 odp. ř.: není závady, by se nebylo domáháno, že jest žalovaný povinen 
připustiti, by žalobce vedl k vydobytí své pohledávky exekuci na část pozů
stalosti, jíž se týkal odpůrčí nárok čís. 11.219. 

Odročení roku viz r o k. 
Odstraňovací žaloba viz s o II těž n e k a 1 á. 
Odstup' od smlouvy: poj i š f o v a c í viz poj i š t ční. 

- jínak viz s m I o u v a. 
Odstupné viz ochrana nájemců. 
Odstupní smlouva: odvolání pro hrubý nevděk c I s. lO.60I. 
Odškodné podle § 1266 obč. zák. viz výživné rozloučené manželky. 

podle § 16 (4) zák. o nek. sout. viz soutěž nekalá. 
podle § 75 náhr. zák. a paritní komise čís. 10.537. 
za nevyužití objednané lodní prostory viz z a s í I a tel. 
za vyšetřovací vazbu (zákon ze dne 18. srpna 1918 čís. 318 ř. zák.): žalobu 

podle § 4 zák. náleží projednávati senátu sborového soudu, nikoliv sa
mosoudci; nejde o takovou žalobu, nýbrž o prostou žalobu o náhradu 
škody, neopírá-Ii se žaloba o pravoplatné usnesení trestního soudu, jímž 
by bylO uznáno na povinnost státu k náhradé škody čís. 10.877. 

Odškodňovací dluhopisy (zák. z 30. září 1924 čís. 216 sb. z. a n.) viz v á leč n á 
pfijčka. 

Odštěpný závod akciové společnosti viz s p o leč n o s t a k c i o v á (f 11 se). 
Odtok srážkové vody viz vo d a. 
Oduznání manželského původu viz dít ě. 
Odvážná smlouva (§ 1267 obč. zák.) viz s m I o u v a o d v á ž n á. 
Odvoláni: novoty viz tamže. 

v zdá n í s e h o viz tam ž e. 
vzdání se části žalobního nároku není v odvolacím řízení zapovězeno čís. 
10.531. 
řízení: předpis § 475/2 c. ř. s. předpokládá, by ze spisů prvé stolice bylo' 
zřejmo, který soud prvé stolice jest k rozhodnutí příslušnY· čís. 10.728. 
vzdají-li se strany ústního odvolacího líčení, nepadají tím uplatněné odvo
lací důvody až na otázku právního posouzení věci; byl-li uplatněn odvolací 
důvod nesprávného oceněni důkazů a uzná-Ii odvolací soud, že jest nutné, 
by se odchýlil od skutkových ziištěnÍ soudu prvé stolice neb aby sám je 
doplnil provedením dalších důkazů, jest na něm, by nařídil ústní odvolací 
jednání čís. 10.920. 
důkazy a skutková zjištění: odvolací soud múže se odchýliti od skutkových 
zjištění prvního soudu, jež tento učinil na základě výpovědí svědků přímo 
vyslechnutých, zase jen n'a základě vlastního přímého výslechu čís. 10.667. 
odvolací soud není oprávněn připustiti z důvodu neúplnosti řízení teprve 
v odvolacím řízení nový skutkový a průvodní přednes a rozhodovati pak na 
tomto podkladě; učinil-li tak přece, jde o dovolací důvod § 503 čís. 3 c. ř. s. 
čís. 11.027. 
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~. . 'd v hlavě rozsudku napadený .rozsudek 
rozhodnutí: neoznacll-}I. odyola~l sOI~cích důvodů § 503 c_ ř. s., alll o zma-
prvé stolice, nejde o zadEY,~ .ovo,v, d ~ í s 10.926. ..v, 
tečnost, k níž by~ bylo, pn~~~~~n~ ~~is~nJho 'nároku, jenž by Id PkOJI~!9Y~~~ 
§ 496 c ř. 5.: casove o I ,vť latněno' zrušen-li rozsu e mZSI -
odepřen; musí být! ~a sPoruž:vř~~níu~ůstalo kUSýJ?,v ~eIze v dalším projed· 
líce opravnou stoh Sl proto, d datečně již uplatmtI Cl s. 10.823. v d Vt 
návání rozepře onu obranuv, .0 . dl-li rvý soud vůbec o pre. me ~? 
třetího odstavce nelze pouzltI, ~eJe ~a o ~ěmž žádná ze stran am neuCI
o němž má rozhodovatI odvolacl sou a 
níla návrh čís. 11.245. 

Odvolání da~u viz, dar: smí r s o u dní. 
_ soudmho smlru VIZ 

Oferta viz na b."í d,k a,. z a m e· st n a ne c stá t n í. 
I . ky VIZ v 'k) viz ob n o v a ma n-

Oficiant, kance ars ~ 1 kého společenství (§ 110 obc. za . 
Ohláše,-!l obno,:y maDze ~ leč e n s tví. ~, 

z e I s k e h o s p. 'řízení viz u mor e n 1. 
Ohlašovací lhůta v umo~ovac~m a tře TI i. v 1930 
Ohrožení viz pro z a,!.l m n! ,o p v Iských (vl. nař. ze dne 14. brezna , 
Ochrana děti v cizí pecI a. detI pe.!Danze . 

čís 29 sb. z. a n.) \lIZ dl t ť. 13 března 1928 čís. 39 sb. z. a n). 
do~ácíhO trhu práce (~~~on ze ddpe;! e jest vykázati svoleTIí~ p'od~e § 5 zak., 

souhlasný názor OIZSICh, sOl! I u, z . zozemsku' není v zre]mem rozporu 
třebaže prokurista bydlI sta e v Cl, , v , 

se zákonem. čís: 10.916. musí vykázati svolení podle § 5 zak. CI S. 
_ je-li prokurista cluJZemcem, , 

11.289. . h VIZ k n i ha p o zem k o y a~ 
důvěry v P o zem ~ o y o u~ ,k zn ~á ~u, Jež byla dána za platn?sh za~onni 
náje~C~dh~i~~~OJl~~~Ip~~~I~~~~, t;1á-d JelÍ ~čm~~~t ;e~~t;l; p4~~~i; ~~1paJné 

(v době výpovědI) yl~tny zakon o ,?~;~u lze uplatňovati žalobou po-
na otomní prodlouzem ochrany na] v' , ' 

dl P § 35 ex ř čís. 10.944. t mu by místnosti k uzlvaUl 

~~I~~Jlriž~~vi;ntOd~é~~f~íbZ~r~~~r~áJ~i~~lt~;t~tnJ~:;h~gVl~~~~z~~~i 
najal' pokud se nemůže na ~r as 111 v'f 
těcht~ místností čís. 11.~J se vztahuje ochrana nájemců, ~elz~ ~~ 1 

na nájemní smlou,:u, ~ak mIz č' lze-h dáti V)rpovčď po~Ie §§ - mkové 
, dy § 1120 obc. za ., e 'I a lest zapsana v poze , 

~a~~hr. nál ; lho~tejno, zda ~ále~;t/~n~~; skutečnosti, podřizující na-
knize a zda novemu nabyv~.e I čís 11.249. rt 
'emní smlouvu o ochrane na]em~~ ~ nelze rozsířiti z á k o n na by y, 
~ředmět ochrany: souhla~~.?t ,~~l~~!~~iSÚ nemá vztahov~ti č í ~h lO·~t~; 
na něž se podle sVÝ,ch zv as n,1 ovědl a co do zvýšení nalemne ° c . 
_ smluvní omeze11l co do vyp 'ochraně 
10.434, 1O.4~9. '1 'h bytu nebyly zasaženy zakony o 
právní pO~,ery natura 111 o 
nájemcu Cl s. 10767. 'b t • í s 10 897. . ., 44/28 
nevztahuje ~e nav~~~z:b~~di~k~ § I·Čís. '17 zák o o~hr'sn~Yt~~; dispo-
důvody k vypove Id ,. mník může s domem ne o 
nezáleží na to~" z a n~ll~ . . ,~, d že se 
novati čili nic C,1 S. )0. '1925 má na mysli pr~vldel~y PPPnae~ztahule 
§ 1 o~st (3) ~ak vc~~. p~8'robí a byt dobroy~olne upr8:zd~~kdi po delší 

~XP~~ae:e~K ;?íb~~~ kde ~~~~~~::~~Ýv;;~ě~~~~~S\it~P )~ 8~~dinu vy-
dob'!1 (~o, dva r~k~) o~~dá, že v něm trvale bydh c ~ s~vědní 'důvody, 
povldaJlClh?kn~pre 4~!l928 nevyžaduje, by, vtrv1 alJ;' hVJ! mělo býti dosa-
§ 1 (3) za . CI~.,. ' d ěného bytu k uce u, Je 

. b ~ tačí pOUZIŤ1 upraz n 
~y rz s, ~,~ í s 10.932 _ '-li se pronajatá bu
zen,? v'ypodtedl§ ~ zák. o ochr. náj.: }1~Jen, te~dy, 'de~1i o zboření a sne-
zruseni po e tavěh nebo zbontt, nybrz I, 1 
dova zcela znOVU s 



1664 

sení mansardové střechy, v níž jsou byty, bez jichž vyklizení nelze pro
vésti příkaz stavebního úřadu; rozhodnutí stavebního úřadu nemůže 
býti soudem přezkou máváno čís. 10.742. 
přec~o~ práva podl~ ~ 6 z~k.: b)!l-li c}lr5Í0ěn nájemník,. jest po jeho 
smrti az do odevzdant pozllstalostt chranena neujatá pozůstalost a po 
odevzdání pozůstalosti dědic jako universální sukcesor čís. 10.526. 
oeť není příslušníkem rodiny zesnulého nájemníka čís. 10.526. 
účelem předpisu § 6 jest jen stanoviti, kteří z dědiců mají přednostní 
nárok čís. 10.526. 
majitel bytu, jenž sám byt najal a platil činži až do svého odchodu 
z bytu, nebyl oprávněn předati byt pronajímateli s tím, že jest jeho 
věcí, zda ponechá příslušníky domácnosti v bytě čili nic nýbrž v ná
jemní smlouvě bylo pokračováno s příslušníky domácno~ti jež nepro
hlásili, že nechtějí pokračovati v nájemním poměru čís. '10.677. 
§ 6 (1) vztahuje se jen na místnosti, v nichž zůstavitel bydlil nikoliv 
na jiné místnosti (obchodní) ,č í s. 10.943. ' 
měla-Ii smlouva hlavně za předmět' a za účel provozování hostinské 
koncese a živnosti hotelové v najatých místnostech, jest považovati 
smlouvu za smlouvu jednotnou, na niž se nevztahuje § 6 (1) zák. na 
ochr. náj. čís. 10.943. !J 

pokud jest dědice považovati za nového nájemníka (§ 31 čís. 5 zák.) 
č i s. 10.943. 
»opuštění bytu«; nemíní se jen opuštění úmyslné; lhostejno, zda měl 
nájemník úmysl přivésti svým odchodem rodinu do nesnází, zda ji chtěl 
připraviti o byt; i dobrovolný trvalý odchod hlavy rodiny, jenž se stal 
následkem uzavření sňatku a povinného tím nastěhování se hlavy ro
diny do domácnosti nového manžela čís. 10.945. 
pojem »rodinou« a »příslušníci rodiny« čís. 10.945. 
nájemné: bylo-li podle §§ 1114 a 1115 obč. zák., mlčky pokračováno 
v Qá.iemní smlouvě, uzavřené před 1. dubnem 1928 o místnosti podlé
hající ochraně nájemců, platí od tohoto dne dřívější dohoda o nájem
ném, dokud mimosporný soudce k návrhu té neb oné strany neupraví 
podle § 22 zák. čís. 44/1928 výši nájemného jinak či s. 10.901. 
zakázaná úplata: jen smlouvy mezi dosavadním a novým nájemníkem 
o postoupení bytu s podmínkou koupě zařízení bytu a o postoupení 
bytu za úplatu jsou nicotné; lhostejno, zda-Ii nová nájemní smlouva, 
již uzavřel nový nájemník s pronajímatelem, podléhá ochraně nájemců 
čili nic čís. 10.908. 
pokud nejde o nájem, nýbrž o pacht divadelních místností, pro nějž ne
platí zákazy § 20 zák. o ochr. náj. čís. 11.102. 
nárok na vrácení zakázané úplaty nepodléhá promlčení podle § 1489 
obč. zák. čís. 11.148. -
t. zv. stavební příspěvky jsou součásti nájemného čís. 11.204. '. 
dohoda o amortisačnÍ době toho, co placeno na opravu domu není do
hodou o nájemné~ ve .. smyslu § ~O Sl! zák. čís. 85/1924; ne~í závady, 
by strany nesmluvtly J1110U amortlsaCfll dobu než podle znaleckého po-
sudku přiměřenou čís. 11.204. ' 
vyloučení z ochrany: nepodány-li námitky proti soudní výpovědi nelze 
hmotněprávní námitku, že byt podléhá ochraně nájemců ani rekursem 
ani !,alo.bou, vznášeti tep~ve ';: ~xekuční'!l říze,~í; pronajímatel, vydo
bYVSI SI pravoplatnou vypoved, nemUSI za ucelem povolení exekuce 
ještě prokazovati, že nejde o byt nebo místnost podléhající ochraně 
č i s. 10.655. 
§ 31 čís. 4 zák. čís. 44/1928: otázka, zda jest pokládati místnost za 
obytnou, jest otázkou právní čís. 11.238. 
obYytnými místn?s.tmi js~u Jen !l1~stnost! k 09ýyání nejen tak způsobilé, 
takze mohou by tI v kazde rocm dobe obyvany bez nebezpečí pro 
zdraví obyvatelů, nýbrž i k obývání určené; pokud tomu tak není 
u místnosti (předsíně), jež byla předurčena a také dříve užívána za 
prodejní krám čís. 11.238. 
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ujednal-li nájemce po vyhlášeni zák. čís., 44/1928" ét ještě v době!, kdy: 
platila původní nájemní smlouva, s novym vlastmkem domu dals1 na
jemní smlouvu s novou nájemní dobou či s. 11.249. 
§ 31 čís. 5 zák. čís. 48/1925.: stačí, že by! pr,~najat b~~ r,ozsa.llU,v tomto 
předpisu uvedeného; lhostejn?, zda ~ovy'.nalemce u~~va naJateho bytu, 
jako bytu; pokud oko~no~t, ~e fl:ovy na]e!llce pouz1va~ p? uzayrem 
smlouvy části bytu, na]ateho Jen pko byt, )~ko obchodm rmstnostJ, ne
múže nic změniti na vyloučení z ochrany Cl s. 10.752. 
pokud jest dědice považovati za nového nájemníka (§ 31 čís. 5 zák.) 
č i s. 10.943. 1. . 
§ 31 čís. 7 zák. čís. 44/1928: užívání bytu »z části« k výkonu povo am 
čis. 10.741. . 1 
výměna bytu chráněl;ého za nec,luá~~ný 9yt. v témž~. domě s ,um uvou: 
že datum nájmu noveho bytu ma byh tot~~ lak? u, najmu stareh9,y~yt~, 
výpověď jen z důvodů zákona o ochr. nal~mcu; umluva s,e l1epr~C1 ~a
konnému zákazu, aniž odporuje ustanovemm §§ 1090 a nasl. obc. zak. 
č i s. 10.434. .' .•.• 
obmezení, jež si pronajímatel c,o 90 výp.ově.di a co d,?, zvysem .c~nze 
dobrovolně uložil, platí jen proh nemu, mkolIv bez dalslho 1 proh Jeho 
právnímu nástupci ve v!astnkty.í y doymu, čís. .19.44? 

Okresní nemocenské pojišťovny VIZ pOJ 1 S ten 1 s o C I a I n 1. 
- péče O mládež viz dít ě. 

Omezení exekuce viz ex e k u c e. o y y y, 
Omyl: požádal-li pojistník agenta poj.iš~'ov.ny" by ~u přečetl nejdulezltC]Sl pod

mínky pojišt'ovací smlouvy, zav1011 Sl sam svuJ omyl, nepřečetl-ll mu agent 
všechny pojišťovací podmínky čís. 10.567. , 

Opatrovanec: rozhodl-li o~atr?v.nický soud, )~nž byl ~~r~veň I?:)ručenskym S0t;
dem v opatrovnicke veCI otce nezlet!leho preyazne v zyaJmu nez~ettlcoye, 
reku'rsní soud pak změnil napadené usnesení v neprospech nezletIlce, Jest 
nezletilec oprávněn k dovolacímu rekursu ,č Í s. 1O.85~. , . y y .. 
věřitel opatrovance není oprávněn k rekursu do opatrem, Jez ucmli opatrov-
nický soud čís. 10.858. . 
nevyhoví-li opatrovník soudním nařízením, jest proŤl němu zakročiti ~odle 
§ 19 nesp. říZ'J soud však není oprávněn, by sám vykonal ten ktery ukon 
správy čís. 10.858. . 
způsobilost k právním činúm viz nes v é p r á y n y. 

Opatrovnický soud: různSrml úkony jeho nebyl nahrazen souhlas jeho k uzavření 
nájemní smlouvy čís. 11.028. 
perpetuatio fori č í 5. 11.193. y.' 
k neobvyklým pronájmúm nemovitosti nezletIlce potrebuJe ~tec svo~em !e,ho 
od případu k případu, k obvykl)'m nájmúm aspoň svolení vseobecneho Cl s. 
11.028. 

Opatrovnik: neznámých věřltelú pohledávky ~eodsloužený·c~ !nší vy pozůs~alosti po 
římsko-katolickém knězi, ustanovemm Jeho a zmocnemm zazalovatI onu po
hledávku není rozhodnuto o otázce, kdo jest neznámým věřitelem pohle
dávky či s. 10.440. 

Opatření bezpečnostní dráhy viz bez peč n o s t fl í o pat ř e n í. 
_ podle § 142 obč. zák. viZ; d í ~ ě man} e I,s k é. 
_ prozatímní viz prozatlmn1 opatrenl. 

Opětná dražba viz dražba vnucená. v' Y. , 

_ é spojení manželů viz obnova manzel~,kehov ~p0.1~!z1Ť1. yy '., 
Ý výkon exekuce na movitosti zabavením dalslch ~vrs~~ a JejIch zpenczenm. 
po zastavení prodejového řízení (§ 200 čís. 3 ex. r.) Cl s. 11.298. 

Oposiční žalóba viz žaloba podle § 35 ex. ř. 
Opovězení rozepře: neopovězení nemá v zápětí ztrátu náhradního nároku podle 

zák. čÍs. 72/1887 ř. zák. čís. 10.814. 
Oprava podle §§ 84, 85 c. ř. s.: neurčitost žalobní žádosti není jen formální vadou, 

nýbrž vadou materielní čís. 10.487. _ . _. . 
předpiSY §§ 84 a 85 c. ř. s. se netýkají chyb v předložených hstmnych 
dokladech či s. 10.918. 

Civill'.i rozhodnuti XIII. 
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- § 84 c. ř. s. nelze použíti, podala-li komanditní společnost opravný pro
středek ve sporu svého komplementáře čís. 10.950. 

knihovního zápisu: pOdle § 104 knih. zák.: jen, nesouhlasí-li zápis s usne
sením soudu; k povolení opravy zápisu obnovením vkladu zástavního 
práva ne právem vymazaného vyžaduje se souhlas vlastníka zavazené 
nemovitosti a svolení zadnějších věřitelů; povoliti tuto opravu jest pří
slušnýv ~nihovní soud; v?yl~~li op~~va yovol.~na bez těchto předpokladů 
exekucmm soudem, pnslusl postlZenym shznost podle knihovního zá
kona a neplatí tu lhůta § 65 ex. ř. čís. 10.838. 

rozhodnutí (§ 419 c. ř. 5.): povolil-li exekuční soud na základě rozvrhového 
usnesení vklad výmazu zástavního práva, maje mylně za to, že pohle
dávka byla úplně uspokojena z nejvyššího podání, nejde ani o omyl ve 
psaní nebo v počítání, ani o zřejmé nedopatření ve smyslu § 419 c. ř. s. 
čís. 10.838. 

Oprávnění k opravnému p'rostředku: komanditní společnost není oprávněna podati 
opravný prostředek ve sporu svého komplementáře; § 84 c. ř. s. nelze 
tu použíti čís. 10.950. 

- jinak viz d o vol á n í, o d vol á n í, stí ž II o s t. 
ku sporu: pro aktivní oprávnění k žalobě jest bez významu že, žalobce ne

přihlásil pohledávku k soupisu neknihovních pohledáv'ek čís. 10.628. 
pasivní: dědice či pozůstalosti viz p o z tl s tal o s t. 
pro otázku aktivního oprávnění jest při mnohosti věřitelů nerozhodné 
zda jde o plnění dělitelné, nedělitelné nebo solidární; k okolnostem těn; 
jest přihlížeti teprve při rozhodnutí ve věci samé; tomu nevadí předpis 
§ 848 obč. zák. čís. 10.776. 
prová?í-li c:kresní úř,ad politickou e~ekHci ~.a žádost obce k v vydobytí 
obecmch davek, nem pro vybavovacl rozepn podle § 37 ex. r. pasivně 
oprávněn stát, nýbrž obec čís. 10.792. . 
exekuční zabavení pohledávky nemá v zápětí zánik disposičního práva 
dlužní!.<a, na.imě jeho ~alobního práva; dlužník nemůže však žalovati 
o zaplacení, n:)Tbrž jetl o složení na soudě; zánik žalobního oprávnění 
dlužníka má v zápětí teprve přikázání pohledávky k vybrání čís. 10.837. 
k pojmu aktivního oprávnění ke sporu čís. 10,867. 
oprávnění dlužníkovo k žalobě jest vyloučeno jen co do částky, jíž byla 
věřiteli pohledávka přikázána k vybrání; exekuční zástavní právo o sobě 
nevylučuje oprávnění dlužníka k žalobě čís. 10.981. 
pasivní k žalobě podle § 258 ex. ř. čís. 11.124. 
přikázání zažalované pohledávky k vybrání za sporu nemá vliv na ža
lobcovo op'rávněnÍ k žalobě; jak se vyhoví předpisu třetího odstavce 
§ 294 ex. ř. čís. 11.132. 
nedostatek pasivního, domáháno-li se plnění závazku proti veřejnému 
společníku jako jeho soukromého závazku, ač šlo vlastně o závazek 
společensk)T; nestačí pouhé dodatečné označení žalovaného jako veřej-
ného společníka čís. 11. I 64. . 

živnostenské viz ž i v n o s t. 
Opravný_prostředek n o v oty viz tam ž e. 

o p r á vně n í k něm u viz tam ž e. 
vzdání se ho viz t'amže. 

- - I h ů ty viz tam ž e. 
- - jinak viz d o vol á n í, o d vol á n í, r o z k I a d, stí ž n o s t. 
- - samostatný viz stí ž n o s t. 

Opuště!jÍ bytu (§ 6 zák. o ochr. náj.): pojem čís. 10.945. 
zlomyslné viz rozluka manželstvÍ. 

Orgán výkonný viz exekuce, syndikátní ručenÍ. 
Organisace nová pražských soudů: změna dohody o příslušnosti čís. 10.472. 
Osada: uveřejnění dražebního ediktu i v ní čís. 11.034. 
Osmihodinrtá doba pracovní viz dob a p r a c o v n í o s m i hod i n n á. 
Osnova protokolu (§ 210/2 c. ř. s.): pokud jest míti za to, že byla k soudu přijata; 

nevadí, že osnova není náhražkou celého protokolu, nýbrž jen jeho části 
čís. 11.208. 

Osoba hromadná viz osoba právnická. 
- právnická: spolek viz tamže. 
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cizozemská a sudiště podle § 99). 11; č5s. 10.431: 
sekretariát politické strany nema pravm osobnosŤl a nelze proto proti 
němu povoliti exekuci čís. 1O:.~06. , ,~, 
jest jí závodní a revírní rada pn hornlctvl CI s. 10.654. 
jest jí těžařstvo čís. 10.688. . " ~ . 
pravovárečné měšt'anstvo jest právn~ck?u osobo~;, nezamka tlm, ze ZCI
zilo předmět podniku (piv?yar) na trť:t1 osob~ ~,l s. 10.853. v . 
i osobě hromadné lze UlOŽItI vykon vYlevovaCI pnsahy podle §,47 ex. r., 
má-li vÍCečlennou representaci, závisí na, úvaze~, soudu,! ,kteremu nebo 
kterým representantům má býti uložen ,:yko~ pnsahy, Cl s. 1~o.853. v, 

Osobní dlužník: lze se na něm domáhati zaplacem cele ~o~ledavky, vt~ebas cas~ 
jeho dluhu byla za)ištěn.a hypote~kárn~m závazkem treŤ!ch osob Cl s. 10.475. 

Osvědčení viz prozatlmn1 opatrenl. 
Otázka jazyková viz j a z y k stá t ní., ' . , 

_ právní či skutková: otázka, zda jde o rozpor s dobry ml mravy, Jest otazkou 
právní čís. 10.521. ~ .. 
otázka zda byl věřitel zkrácen právním jednáním, jemuz odp~rule, l~st 
otá~ko~ právní; vyšetřiti, zda měl dlužník ~krvacovací ú~~sl, jest o~az
kou skutkového zjištění čís. 10.691; - v temze smy~lu c I s~. 10',865,.
otázka, zda úmysl dlužníka, zkrátiti věřitele byl druhe strane znam, lest 
skutkovým zjištěním čís. 10.865. ~" h 
otázka, zda jest pokládati míst,nos,t 'f~ obytnou (§ 31 CIS. 4 zak. o oe r. 
náj.), čili nic, jest otázkou pravm ~l.S. 11.23~. ~~, , . 

předurčující: soud oprávněn rozhodovaŤ! pko o pred~ezn,e otazc~ I o t9~' 
zda žalobce má jako legionář nárok na služebm mlsto u zal ovane o 
čís. 11.016. 

Otec: povinnost a práv,~ vy.živpyací viz výživné. 
_ manželský pCtvod dltete VIZ d 1 te. o' o 

manželsk': pro jeho nárok proti dítěti na ná,hradu platu va ryakladu (§ .t04~ 
obč.;ák.), jež vyna!ožil,v vyko~ávate,pravo hospodarem na nemovItosŤl 
dítěte jest přípustny porad prava Cl s. 10.965. " . 
pokud potř,e?uje ~<:hvá}~ní opatrovnického soudu k pronaJmu nemOVI
tosti nezlehleho dltete CI s. 11.028., . 'v ~ , 
péče a výchova dítěte (§ 142 obč. zak) VIZ dl, t: m ~ ~ z e.l s k e; 

nemanželský: uznání otcovstvi: nem. otec Jest uznamm,vaz.an; 1 k~yz,.?a
potom odvolal ~znáv~í O~c?,,;ství, lze se na něm domahaŤ! placem VyzlV
ného v nespornem nzenl c 1 s. 10.650. . ~ d" 
z"ištěnÍ otcovství: prohlášení zástupce žalujícího nezl~hlce! ze o 'plr~ 
s~učin11ost při provádění dflkazu zkouškou krve, nevyzadUje schvalem 
poručenského soudu čís. 10.805. ~ , . d ' . 
není zmatečností podle § 477 čís. 4 c. ř. s., že po skoncel~e'}1 Je ,n~am 
v prvé stolici bylo přijato na soud prohl~šení m~tky a por~cmka qltet~, 
že neuznávají krevní zkoušku, a žal0,vanemu otCi nebyla dana rnoznos , 
by se s tím prohlášením zab)Tval Čl S,.' 10.925. , . " . 
vada vodle § 503 čís. 2 c. ř. s., nevzal-ll odvolacl soud z~ plok,azano mc: 
co b . otřáslo věrohodností svědkyně (nem. matky), ac od?11tla krevm 
zkou~ku; prohlášení zástupce chudý~hv ?ítěte, že nesouhlasl s provede-
ním tohoto důkazu, není tu rozhodne Cl s. 10.925. . ,~ ... 
i poručníkův odpor proti důkazu krevní zkouškou Jest uvazItI J~~o .kte; 
roukoliv jinou přednesenou skutečnost a je~~ v rozsudku vyslovlŤl, Jaky 
význam mu soud přikládá pro rozhodnutI Cl s. 10.925. , 
bylo-li poručenstvo poručenským soudem, vyzváno a .zi!19 cněn?v ~ ved;ďl 

sporu o zjištění nemanželského otcovství, netřeba Jeste zvlas! os~~ -
čovati právní zájem (§ 228 c. ř. s.) na zjištění sporného porneru Cl S. 
10.938. nem. otcovství nelze oceniti podle § 500/3 c. ř. s. čís. spor o zjištění 
10.938. d • 
hodnocenI znaleckého dúkazu zkoušk?u krve t~p;ve po jeho ~rove ~fl1; 
teprve pak lze P9sou,diti,~ ~da byla Ť!mto protldukazem vyvracena 0-
mněnka § 163 obc. zak. c [s. 10.953. 
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odvolal.a:-li !lěkterá ze stran projevený souhlas se. zkouškou krve, jest 
hodnotItI vyznam dodatně odepřeného souhlasu a leho vliv na vy' sledek 
důkazního řízení čís. 10.953. 
pr~va Dem. ot~e: oeru. ot~c~ nemá po smrti oeru matky bezpodmínečné 
praVD, chovatI ll, se?e~ dl~e.' nýbr~ rozhoduJ~ ~ v~dy Jen, zájem dítěte 
o tom, II koho ma dlte byh ve vychově a vyzlve, Olkohv zájem oem. 
otce, aniž přání poručníka čís. 10.559, 

Ovo~e bt~doucí: prodej či pacht čís. 10.555. 
OznameOl o~nOIVY manželského společenství (§ lIG obč. zák.) viz o b fl o v a 

manze ského společenství. 

Padělání směnky viz smě fl k a. 
Pacht viz smlouva náiernnÍ a pachtovní 
Pachtýř drobný viz zajištění půdy. . 
Palmare advokáta viz a d v o kát. 
Paplry cenné: II moř e II í viz tam ž e 
Paritní. ko~ise a sp?r o, o~:lš~od~é 'podle' § 75

0 

náhr. zák. čís. 10.537, 10.722. 
Patent. ~pllsob vyucto,;,a,m hc~ncmc~ popl.atk~. není upraven zákonem, záležÍ zpra-

vidla na smluvnl uprave; povlllnostJ drzltele licence čís 10652 
P~!t0nát: .P oJ ~ d P r á v a viz tam ž e (k u I t u s). ... 
Pece o mladez VIZ dít ě. 
Pet1íěžní automat viz a u tom a t hra c í. 

- zásilka viz p o š t a. 
Pense: pokud vzhledem k stanovám sp,olku j~st pe~sij.ní !~md spolku zvláštní pod

sta!ou ve smy.~lt! ~ ~8 (1) K?pk.v!'; pravlll zaJe~ za!llěstnance (§ 228 
c. r .. ~) na zpSt~,nl, ze mu pnslusl narok na oddelene uspokojení jeho 
penslJ01ch pozItku čís. 11.131. \ 

Harrachovských zaměstnanců Č, í s. 10.917. 
železničních zaměstnanců viz _zaměstnanec železniční. 

Pensijní Hkvidatura vojenská: ú čet n í n á I e z viz tam ž e 
- příspěvky kancelářského oHcianta: pokud nemá nárok n~ jich vrácení c I s 

10.602. . 
ústav: .ze~~k~ úřa,dovna I ~A) v Praze nemůže vlastním jménem žalovati 

~m by~l zalovana;. byl-II spor veden proti ní, nebyl všeobecný pensijní 
ustay Jako ,takovy ,v~ sporu vů.?e~ zastoupen; není oprávněna pode-< 
psatJ za Vseobecny ustav penSl]lll plnou moc' neplatí tu ustanovení 
§ 1010 obč. zák. čís. 11.239. ' . 

Pensionování zaměstnance a § 224 čís. 7 c. ř. s. čís. 10.433. 
Periodické remunerace obchodního pomocníka viz obchodní po-

mocník. 
Perpetuatio ťori viz pří s I u š n o s t (§ 29 j. n.). 
Písemná forma viz for m a. 
Pivovar: p r á v o v á r e č n é m č š ť a n s t v o viz tam ž e. 
Placená dovolená viz d o vol e II á p I a cen á. 
Placení: šek e m viz šek. 

byl~:li složenkou, poštovního úřadu šekového, předanou věřitelem dlužníku 
~~ ucelem. placel11, placeno na účet plnomocníka ku přijetí placení pro vě
ntele, zal11~c~ dluh placením, třebas poštovní šekov)' úřad peníze plnomocníku 
neodvedl c 1 s. 10.517. 
platí-li dlužník na poukaz věřitele složenkou ne1de o dluh přínosný, nýbrž 
o v~luh odn?~ný a má se věc tak, Jakoby dlužník platil Jinému zmocněnci 
vente lovu c 1 s. 11.011. 
slože~kou ,poš!ovníh? še~vového úřadu; dluh zanikl již složením peněz 
II post~vl11ho sekoveh? llvradu; pokud lhostejno, že složení se stalo po 
uplyn~tt dO?y, d?)dere melo podle věřitelova požádání býti placeno poštov.:. 
111mu sekovemu uradu č i s. 11.076. 
výklad úmluvy, podle níž si měl věřitel docházeti pro splátky v den do
spělosti čís. 11.125. 
cizího dluhu: bez souhlasu 9!užní~a i, věři~el~ ?mÍ třetí osoba platiti, ručí-li 
za dluh buď osobně nebo castmI sveho lmem (§ 1358 obč. zák.), v pří-
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padě § 462 obč. zák., v případech § 26 poj. ř., § 17 odpůr. řádu a § 117 
horn. zák. nebo se souhlasem bud' dlužníkovým nebo věřitelovým (§§ 1422, 
1423 obč. zák.) čís. 10.849. 
§ 1416- obč. zák.: pokud směnečný závazek nezanikl, kryjí směnky dluh 
z úvěru a splátky v mezích úvěru na dluh z něho konané hlavním dlužníkem 
mění výši úvěrního dluhu, ale nelze je odpočísti jen na směnečný dluh 
čís. 10.640. 
nejde o ně, přivlastňoval-1i si věřitel dlužníkovy peníze bez jeho vědomí 
a dovolení; dodatečná úmluva stran mů!e tu b)rti platná a účinná jako 
smír, nikoliv jako placení; dodatečný projev jen Jedné strany nemá vůbec 
právní význam čís. 10.913. 

Plat viz e x e k u c e. 
Platební místo ves měn c e viz smě 'n k a. 

rozkaz podmíněný viz upomínací řízení. 
_ směnečný viz smě n k a. 

šekový: jest exekučním titulem podle § 1 čís. 2, § 371 čís. 2 c. ř. s. 
čís. 10.798. . 

zápověd' viz e x e k u c e, p G d d 1 u žní k, pro z a tít? n í .0 pat ř e n 1. 

Plná moc: obchodního zaměstnance (čl. 47 obch. zak.) VIZ obchod
u í z moc n ě n e c. 

zvláštní (§ 1008 obč. zák.): prodej koně v manželčině hospodářstvÍ ne
vyžaduje zvláštní plné moci, znějící na tento druh jed~ání c í s. lq.732. 
lze ji uděliti i mlčky, i činem konkludentním; v tom! ze byla .. s~enka 
již podepsaná odevzdána třetí osobě k opatření zápůJčky, by Jl predala 
věřiteli, lze spatřovati zmocnění ku přijetí směnečné valuty čís. 11.081. 

procesní: znamení ruky na ni musí vyhovovati předpisu § 886 obč. zák. 
čís. 10.461. . . 
daná obcí ve Slezsku advokátovi; stačí usnesení obecní rady .a pl~a' 
moc podepsaná starostou a jedním člene~m o~ecní rady; .lhosteJno ... ,ze 
osoba právního zástupce nebyla zároven urcena obecm radou Cl s. 

IMro. O dekret podle § 10 adv. ř. nenahrazuje listinnou plnou moc podle § 3 , 
prvý odstavec, c. ř. s. čís. 11.056. . 
dekret advokátní komory, jímž byl advokát ustanov~n ~UbS!ltut,em ze
snulého advokáta nenahrazuje ani plnou moc, am znzem zastupce 
chudých pro určitý spor ve smyslu § 66 c. ř. s. čís. 11.217. 

Plnění: nemožnost jeho viz nemožnost plnění. 
_ jinak viz pl a cen í, spl n ě n -Í. 
alternativní viz a I t e r n a t i v n í p o hle d á v k a. 

~ vzájemné viz ex e k II C e (§ 8 ex. ř.). 
Počátek lhůty viz 1 h ů t a. 

_ výkonu exekuce viz ex e k II C e (§ 33 ex. ř.). 
Poddědic viz s u b s t i t u c e. 
Poddlužník: stá t j a k o 'P odd I u žní k (dv. dekr. z 21. srpna 1838, čís. 291 

sb. z. s.) viz stá t. 
jest oprávněn napadati zápověd', by dlužníku neplnil, třebas mu nebyla zá-
pověd' doručena k vlastním rukám čís. 10.522. 
žalobní nárok vymáhajícího věřitele proti němu ze zanedbání soudního zá
kazu daného mu podle § 294 ex. ř., jest posuzovati (co do přípustnos;ti 
opravných prostředků) jednotně, třebas základem jeho jest, že poddlužmk 
nesrážel dlužníku zabavené platy v měsíčních obdobích čís. 1O.61v~: 
nesprávné označení jeho v exekučním návrhu jde na vrub vym. ven tele, 
není však důvodem zamítnutí exekučního návrhu čís. 10.686. 
právo jeho k rekursu č.Ís. 11.111.. 

Podil členský 'viz s pole č e n st v o. 
na čistém zisku viz závodní a revisní rady. 
na společnosti viz s pol e č n o s t. 
spoluvlastnický viz s p o leč e n sty í s t a tk ů. 

Podkarpatská Rus viz S loven s k o a Pod k a r pat s káR u s. 
Podmíněn)' platební rozkaz viz u P o m í n a c í říz e n í. 
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~ ~ pohledávka: ~xe~uce na ni čís. 10.587. 
- - § 220 ex. r. VIZ dra ž b a v fl II cell á II e m . t . 

Podmínka: nemožná co do složení kupní cen činí I oy lOS t 1. 

pf} r:emožné výminc~ odkládací podle §~ 698 ~e 8~~ U~]UVt; ll.epl.?:tnou a
v 

t? 
vymtnce rozvazovacl podle §§ 698 a 898 ob v 'k °č~' zak., pn nemozne 

X~ S~mrl~\;7~1. 322 obch. zák.; jest jí každá c~~:n~ (~~'dili~:Že~' smlouvy 

Podrninky dražební viz dra ž b a 
- .'pojiš,ťovací viz poj i š t ě n"i. 

Podnalemmk: hP o mě; k pod pro fl aj í mat e 1 i vlz s m I o II v a 
a pac tavnI. nájemní 
fusí vakciové společnosti s jinou akciovou společností nezaniká d" . 
půmer s fusovavší akciovou společností čís 10 451 po na]emOl 
působnost exekučního titulu podle II Vh v • "t ;. . 
podnáirnu jí~ yžívanévho bytu, vztah~jeO~eJ1S nan~~d~:J'e~v!nen upustiti .?d 
v dobe vydam exekucního titulu i n d" ." m porner, trva]lcf 

~~~1~á~~elbro-~i ú,čel~m exekuční žád~sho z~~~~~' ti~~jíc~Kh S~~~nlj~~e n~~\ 
podnájmu lis. ni~~79~~' by byla povolena exekuce k vydobytí opo~enutí 
ne!"ohl-li býti novému nájemníku odevzdán cel' ředrn" t ,. . y 
náJe!llní,~ dřívějšího nájemníka nevyklidil část ~ř~d Yt e n!~JmuJ ]ezt~ypod
novy I}a]emník .doI?áhati náhrady škody na pOdná'~n~k~a~~i nemuze se 
podn~)em~íkl~,.)en~ neuposlechl výzvy majitele dorhu by byt vYkIUi?51. 1 

P d 
'kPho pr!pa~e pncltat1 za.vinu nedovolený čin čís 11'051 ' ne ze 

O ni v. oml VlZ hor y. . . . 
Zlvnostenský viz ž i v n o s t. 

Po.dp~cht viz podnájemník. 

Podpis: zn~~~n~ r~8kl obW.o~~~.el~ ts~ _~~~~~~ní plné moci musí vyhovovati před
advokata: rnů~e, býti urní~,těn na podá~í kdekoliv čís. 10.972. 

1f.o~~~Olafl1 (§ 506 CIS. 4 c. r. s.) není nahrazen podpisem notáře čís. 
Podrobení se soudu viz příslušnost dl 
Podstata substituční viz s u b s t i t II ceP o e § 104 j. n. 

- úpadková viz úpa dek. . 

POdvod:, věci p0c:Ivo~ně. vylá~ané nejsou věcmi svěřenými ve srn slu § 36 
:ak. ~ lze Je vmdlkovat1 i proti bezelstnému nabyvateli čís: 1O.826~ 7 obč. 

POhledavka. exekuce na ni viz tamže. 
p o s tup jej í viz tam ž e. 

- proti státu viz stát. 
- vp,la~ení, splnění viz tamže. 
ka!1cm ;Vlz.hypoteka kauční. 
kn~~ovm, Vl~ dra ž b a v n u cen á n e m o v i t o st· 

ov v v~alemna VIZ Z a poč ten í. l. 

Pojlstem smluv~f: pojišt'ovací smlouva má ve všeobecném srn slu 
hradu ma)e!kov~,,~otř,e~y pojistníka čís. 10.476. y za účel ná-
P.r0v~zovam POJ~stovam, výbav nebo věn společenstvem čís. 10 476 
t1m, ze pod~~" rOl. ~o~m~nek žaloba o pojistné mohla býti podána ~ v:'k . 
spory z POJ1Stovacl hstlny měly býti zahájeny jen u přísluš 'h es ere 
~e~:a~e), daly stra!!y (poiištěnec .. ?~ Sloyensku, pojišt'ovna v nh~sfOri~~Ý~~ 

IC na jevo, ze spory z popstovacl smlouvy" b' ť ' 
pod~~ pr~va platícího v historických zemích čís 1~8aé~ y 1 posuzovany 
!ze Jl dOjednati i ústně čís. 11.010. .. . 

ti~~~n~~t~~~\;uid~d~:e~~I~uUj;~n~Ň~f.Ž~~f~tivOJišt~Š!kstanoe úŠipn~IJ1' až po-
UClj~~O~tld nbbyl-l.i pojištěnec předmětu pojištění jinéht dr~h:;ač i-s Pf:~~~ 
~~d~égo dO a~ UJčedt~ano. -li,. že se pojištění uzavírá na určitou řad~ let· od 

.l!-"e, ur,lemu dm čís. 11.011. " 
pokud vPOjlstcivacl ,,~f!1louva ujednána na určitou dobu s Hm že nebude":P 
vYPoye~ena" o urcl~e doby pred uplynutím pojistné doby n~stane ·e·í roJ. 
dlouzefll mlcky, zamkla, třebaže ve stanovené době výp~věd' nebyla] d~na~ 

1671 

ale strany vyjednávaly o výslovném obnovení pojišťovací smlouvy k němuž 
pak nedošlo čís. 11.203. ' 
premie: umluvení (třebas mlčky) určitého způsobu placení (pošt. slo
ženkami pojišťovnou zaslanými); nezachovala-li se pojišťQvna podle toho 
,nemůže nepříznivé následky tohoto opomenutí přesunouti na pojistník~ 
čís. 11.011. 
platí-li dlužník na poukaz věřitele složenkou, nejde o dluh přínosný nýbrž 
o dluh odnosný čís. 11.011. ' 
byl-li rabat poskytnut jen proto, že byla smlouva uzavřena na určitou 
delší dobu, nelze se na pojistníku domáhati pro bezdůvodné obohacení 
vrácení rabatu při předčasném zániku poj. smlouvy; pOkud nelze míti za 
to, že to strany měly v úmyslu ujednati; obchodní zvyklost čís. 11.196. 
prodlení v placení premií: podmínka, že »nárok na náhradu škody nevzniká, 
nastala-li škoda dříve, než bylo zaplaceno pojistné s příslušenstvím, nebo, 
bylo-li sice zaplaceno, avšak pojišťovací doba nepočala«; pojišťovna sproš
těna jen, byl-li pojištěnec s placením dospělé již prvé premie v prodlení; tak 
tomu není, neuplynula-li v době placení povolená čekací lhůta čís. 10.751. 
pokud při prodlení v zaplacení první premie nastává zánik smlouvy již tím, 
že nebyla žaloba v dodatečné lhůtě podána; nejde tu jen o pojišťovatelovo 
právo, jehOŽ pojišťovatel použíti může ale. nemusí; stranám neni zabráněno, 
by se, .nebyla-li premie zaplacena včas, nedohodly, že pro tentokráte má 
sejíti s ustanovení o propadné lhůtě; takovou dohodu nelze spatřovati 
v tom, že pojišťovna povolila pojistníku splátkové zapravování premií a že 
vyřídila dva nastavší škodné případy čís. 11.155. 
projev pojistitele o jednostranném odstupu od smlouvy, an pojistník byl 
v prodlení s placením první premie, stává se účinným teprve, až došel 
druhé straně; do té doby musí pojistitel přijmouti dodatečné placení první 
premie; nezáleží na tom, kdy byl peněžní dopis s premií poštou odeslán, 
nýbrž na tom, zda opožděná nabídka placení došla pojistitele dříve, než 
došel pojištěnce projev pojistitelův o odstupu od smlouvy čís. 11.275. 
výplata pojistné sumy: časové obmezení pojistného nároku, jenž byl po
jišťovnou odepřen, musí býti za sporu zvlášť uplatněno; zrušen-li rozsudek 
nižší stolice opravnou stolici proto, že řízení zůstalo kusým, nelze v dalším 
projednávání rozepře onu obranu dodatečně již uplatniti čís. 10.823. 
agent: předpis § 47 poj. zák. ještě neplatí čí 5.10.567. 
požádal-li pojistník agenta pojiŠťovny, by mu přečetl nejdůležitější podmín
ky pojišťovaci smloúvy, zavinil si sám svůj omyl, nepřečetl-li mu agent 
všechny pojišťovací podmínky čís. 10.567. 
pojištění proti škodám: ~íce smluv, bylo-li touž pojišťovaci policí pojištěno 
několik skupin věcí a pro každou z nich bylo zvláště stanoveno pojistné; 
nesprávný údaj pojištěnce co do jedné skupiny nemá vliv na platnost 
smlouvy co do ostatních skupin; lhostejno, že některé vedlejší poplatky. 
byly vypočteny z celkového pojistného čís. 10.497. 
pokud § 67 poj. zák. jest výjimkou z předpisu § 63 poj. zák.; v pouhém 
zmenšení risika nelze ještě spatřovati uhasnutí zájmu na pojištění; nejde 
o zcizení, byl-li převzat podnik veřejné obchodní společnosti jedním ze 
společníků čís. 10.547. 
pojem zcizení ve smyslu pojistněprávním; zcizení nezakládá o sobě zrušení 
smlouvy, nýbrž jen, znamená-li pro pojistníka uhasnutí zájmu čís. 10.547. 
výklad podmínky, že z pojištění jsou vyloučeny škody, které byly způso
beny řídičem, nemajícim úředního povolení čís. 10.999. 
není podmíněno vlastnictvím věci, k níž se pojištění vztahuje; může je 
uzavříti každý, kdo na tom má zájem čís. 11.010. 
výklad podmínky, »že z pojištění jsou vyloučeny škody, způsobené pojist
níkem úmyslně nebo řídičem nemajícím úřední povolení k jízdě, pokUd 
pojistník o scházejícím pOVOlení k jízdě věděl nebo věděti musil«; význam 
slova »způsoben« a »věděti musil«; důkazní břímě; pokud pojistník nemusel 
věděti, zda vůdčí list řidiče kryje i oprávnění k řízení těžkého nákladního 
automobilu čís. 11.261. 
požární pojištění: p () žár n í n á hra d a (§ 290 čís. 2 ex. f.) viz tam ž e. 
§" 75 poj. zák. dosud neplatí čís. 11.057. 

" 

i i', 

,\: ' 
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pojistné ~ísto .~~ž~ býti (podle poj. podminek) d t 
smyslu, ze pOjlstemm jsou kryty v'lučně 'eo v po s ~~o~vsm!ouvy v tom 
věci postiženy v místnosti uvedené ~ návrhJu a skod):'! pmlzv ,byly pojištěné 
P?jištění proti povinném~ ručeni: zástavní ráv POJIS vce Cl;'i. 11.057 .. 
na~o~ pro~.iv ?ojistníku, ~a j~ho náhradní pohlegávc~ tůOsSokbO{~~:~~n,pr? rr~ 
P? II P?Jlstov~tel muze Sl z pojistné sumy sraziti . 1 vyp a y ~ 
pnpustne zapoctení; srážka útrat za právní z t p~el!'lle, .I?Ok~ld tu nem 
je měl pojistník hraditi ze svého čís. 10.974. as upovao! pOJlstmka, pokud 
není podmíněno vlastnictvím věci k 'v •• v v • 

u~avříti každý, kdo na tom má zájem °bzí :.e lPl~8~~m vztahuje; může je 

;~i~~ádvgdNí~hOV:~~tOd1~~~~~'íCho~:~dZ~fl p~J~~t~Vd:u~l~nl~!b~a Š~?d~ ,,:z~iklé 
k ~.I~j :epres.en!ační jízda při závodech čís. 11.264.' pn rallllllgu 
-pOJI~t~Ol I!roh t..t.r~a~u: pojištění na_ cizí účet; svolení pOj'istník 
novant prav pOjlstencem čís. 10.866. ovo k uplat-

byl-li Y9jištěn maj~tel cementového podniku, nebyl pojistkou kr t 
hloub~m . studny, trebaže sloužila podniku čís. 10.882. y úraz při 
bylo-II !1-Jednáno, že pojišt'ovna odstoupí od . I " . 
~akonnymi ~ředpisy rozšířeno úrazové pojišt~~l· ~~ ~~;Jěst~~~~~h pn<?Y1~1 

oVYl nesplmla Se tato podmínka zákonem čís 221/1924 v 0JIS.ll]-
.. " v d?plnky zákona čís. 184/1928 čís. 11.100.· se zmenaml 2. 

POllste~~ ~;~~c;~~~~o~~:růOCj~~S;é~~ě~~~~tn~~n~ ~řl~UŠll0p;~g,n~~.~~8usPOkOjenl 
z t.??~, ,ze zamestnavatel ?P?menul přihlásiti zaměstnance k ne . 
pOJl~~elli: ne!~~e ~ vyvozovah Jeho povinnost, by -hradil léčebné ~.ocenske~~ 
na lecepl pOl1stenc~,,:?~ ;ynalo~~la třetí osoba čís. 10.683. aklady, Jez 

~r~:t;l~~š~!~fo~~ji~r~~~~:r C~~~i~~~lj~~t s~~~~g~~es • ~;~~~ě~~I~o~1~~et; 
osobu čís. 11.046. Jes ze zakona pOVlllen pec?vati o ošetřovanou 
pokud osobní závazek přejímatele závodu podle § 171 'k ~, 
nevylučuje věcné ruče!IÍ nemovitosti sloužící podniku č í ~a ÚC;\4221/1924 
hO~u~ o 0ddporu proh přikázání nedoplatku pojišt'ovacích piíspě~ků 

o uJe sou a pokud správní úřad čís. 11.114. roz-
~d náhr,:?n}ho nároku poškozeného proti škůdci (od přisouzené 
Jest o,decl~t~, co zaplatila poškozenému ne mocenská pOj'išfovn renty) 
censkem Cl s. 11.130. a na nemo-

n~. n~r?k zaměstnance proti zaměstnavatelI' n"a na 'hradu 'k 
P hl I k sody, j·ežto ho ne-
~ ~l aSJ ne mocenskému pojištění ač tak slíbil j'est • c I s. 10.505. " prípustné započtení 
viz též pojištění sociální. 

veřej":ýc~ ~aměstnan,ců (zákon ze dne 15. října 1925 čís. 221 sb ). 
orgallIsac111 norma § 24 (1) čís 2 zák okud 'o • z. a n. . 

~ézč1temvn/~~n~~~toč~;~k;;áfe ~ lékfrníkY; 'íékárnik ~~I:v~b~aJg::t~bza~I~~ebn~ 
I 'k ' db' " on u, eprve po uplynutI čtvrtletí v němž byly 
e.y o. e rany; J~ho, žaloba o zaplacení léčiv podaná před 'upl nutím této 
Jrt~~g.Jest predcasnaj nelze tu použíti ani ustanovení § 406 c: ř. s. čís. 

Pojiště!lí pens!jní: pen. s i j n í úst a v viz tam ž e, 
- Jde? vec prazdnmovou (§ 224 čÍs. 7 nový dosl c ř s) d ". 

~amestnanec na z~m~stnav~teli po skončení siuÚb~íh'o' pg~ěr~t-I~I~r:~
Sk?9Y~ z, opomenutI zakonne a smluvní povinnosti k ohlášení k ensi" Y 
p~Jlstelll a ku placení celých pojistných příspěvků čís. 10.613. p Jlllmu 
vysa9,a ~ 1~ konk. !., poskytnutá veřejným dávkám, přísluší i nedoplatkdrn 
~~/f~~Ste~~l~~ lko.~l~~becnemu pensijnímu ústayu ve smyslu zákona čís. 

pokud kov~al ob:,cní zaměstnanec převážně duševní služby čís. 11.031. 
§ 2 fl) CIS. 4.ClS. 1/1907 V doslovu novely čls. 138/1914 před kl'd' • 
zarntstnanec zaroveŤl vykonává ještě jinou výdělečnou činnost, P~os~y~~jí~í 
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mu větší příjem a že vedle této činnosti jeví se činnost, podrobená pojistné 
povinnosti, jen jako vedlejší zaměstnání či s. 11.031. 
i novela čís. 138/1914 i zákon čís. 89/1920 vyžadují jen, by prvé zaměst
nání, podrobené pojistné povinnosti, bylo nastoupeno před dosažením věku 
55 let čl s. 11.031. 
zaměstnavatel, jenž nepřihlásil zaměstnance k pensijnímu pojištění, jest 
práv pozůstalým po zaměstnanci náhradou toho, co by byli obdrželi od 
pensijního ústavu, kdyby se byla stala přihláška podle předpisu čís. 
11.031. 
promlčení nároku zaměstnance proti zaměstnavateli na náhradu škody, an 
jím nebyl včas přihlášen, počíná se teprve doručením výměru pensijního 
ústavu o vyměření pensijního důchodu čís. 11.136. 
k povolení exekuce podle § 72 (1) zák. čís, 26/1929 stačí, že výkaz ne
doplatků jest opatřen doložkou vykonatelnosti vymáhajícím náhradním 
ústavem čís. 11.190. 

POjištění sociální (zákon ze dne 9. září 1924 čís. 221 sb. z. a n.): 
žalobou proti okresní ne mocenské pokladně lze se domáhati výmazu zá
stavního práva, i když se zápis stal exekučně; soud nemůže však přezkou
mati správnost doložky vykonatelnosti na platebním výměru čís. 
10.502 . 
»případné spory«, jež má podle poslední věty pátého odstavce § 72 zák. 
čís. 221/1924 v doslovu novely čís. 184/1928 rozhodnouti Ústřední sociální 
pojišťovna; nespadá sem spor o zaplacení služebních požitků mezi přejímací 
okresní nem. pojišfovnou a převzatými zaměstnanci zrušené pojiŠťovny 
čl s. 10.549. 
bývalé okresní ne mocenské pokladny nebyly zrušeny zákonem čís. 221/ 
1924, nýbrž trvají i nadále, arciť pod změněným názvem jako okresní ne
mocenské pojišťovny; tímto zákonem nebylo se dotčeno právního postavení 
dosavadních zaměstnanců, najmě pak dosavadních vedoucích úředníků 
nezrušených okresních nemocenských pokladen; právo k jednostranné 
změně služebního postavení těchto úředníků nebylo zejména ani § 69 zák, 
čís. 221/1924 přiznáno Ústřední sociální pojišťovně čís. 10.760. 
rozhodovati o námitkách dlužníka, že exekučně vymáhaný nárok okresní 
ne mocenské pojišťovny z jejich platebních rozkazů není po právu, není 
příslušným soud, nýbrž správní úřad čís. 11.023. 
-nebyia-li exekuce povolena bez exekučního titulu vůbec, nýbrž prohlásil-li 
soud po právoplatném povolení exekuce, že nepokládé'.. exekuční titul (pla
tební výměr okr. nem. pojišťovny) za náležit)r (ježto byl vydán za platnosti 
zákona čís. 221/1924 a před platností zák. čís. 184/1928), nelze vyhověti 
návrhu dlužníka na zrušení exekuce čís. 11.257. 
jinak viz poj i š t ě n í n e moc e n s k é. 

Pojistné místo viz poj i š t ě n í (p rot i š k o dám). 
Pojišťovna: nejde o spor, spadající do příslušnosti živnostenských soudů, je-li za

městnavatelem pojišťovna čís. 10.472. 
Pokladna okresní nemocenská viz poj i š t ě n í s o c i á 1 n í. 

bratrská: jejich pohledávkám přísluší výsadní zástavní právo na horních ne
movitostech jen s věcným a časovým omezením stanoveným pro nedo
platky výdělkové daně; k tornu, že pro pojišťovací příspěvky k nim 
platí co do doby, kdy jsou zadrželé, podle stanov zvláštní ustanovení, 
nelze přihlížeti, byly-li tyto stanovy předloženy až s rekursem čís. 
10.875. 

POkladniční příjem podniku: nelze na něj vésti exekuci zabavením svršků, nýbrž 
jen zabavením podniku podle § 331 (374) ex. ř. a jeho vnucenou správou 
č I s. 11.271. 

POkničovaci škola odborná UČllovská viz š k o I n í fon d: 
Pokračování v řízení skončeném soudním smírem, jenž byl pak jedním ze žalova

ných odvolán čís. 10.429. 
Pokuta podle § 354 ex. ř. viz exekuce podle § ,354 ex. ř. 

není jí odškodné podle § 16 (4) zák. o nek. sout. čís. 11.142. 

','I :0'" , 
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pokud nebyla žalovaným vedena rozepv t v 

zák. o oek. sout. čís. II 142 re »pa me svévolně« ve smyslu § 19 
jinak viz t r e st.' . 

PolitiCk,á exe~~c~ viz e x ~.k II cep o J i t i c k á. 
-- strana • .J~11 sekretanat nemá právní osobnosti v 

• volItr ex.ekuci čís. 10.606. a nelze proto proti nemu po-
Polsko. za platnostI smlouvy čís 5/1926 nesm V

" Y I 
r~zlu('e a o neplatnosti ~anželství POls~~c'hs . tS,~ll~b ro!:ho~o:,a!i o rozvodu, 
pre~e tak, jest k návrhu ministerstva sprave~l~o~~~ prtSlt~S.lllku; sŤvalo-li se 
zenl podle v~ 4~/2 j. n. čís. 10.527. 1 vys OVItI zmatecnost ří-
smlouvou .ClS. 3/1926 sb. z. a TI "est . 1 v v ,. 

p~dy uve<;lené v čL 3 čÍs. 1 a 2' sJm1o::s oy-?e z1a1ru2c2e4na vzaJemnost pro pří-
PomezOi spor VIZ hra II i c e Y C 1,5. . • 

Pomnik (náhrobek)' pokud l;e naň 'f k' ~, 
Pomocn~ kanCelá!ská služba (vl. nař.v;~ Id~~e7.uČ~r~eIn~e ?g~~5.~, 

VIZ zamestnanec státní ,CIS. 113 sb. z. a n.) 
Pomocní~ obchodní viz o b c hod n í 'p o moc n í k 
Pomocny obchod viz o b c hod . 
POpIS zájemní: n e m o v i t o s ť i viz ex e k u cen a 

v ~ e sen Ý c h s vrš k ů (§ 1101 obč 'k) ne m o v i t o s t i. 
zakonné. . za. viz zástavní právo 

Poplatky o d had viz tam ž e. 
- pofad. práva viz .tamže (daně). 
- z;usen-l~ ro~su4kem nejvyššího správního soudu I t 
• !1I1} z.rusen I vykaz nedoplatků čís. 10.432. p a ební příkaz, nebyl 

hcencm VIZ pat e n t. 
n?tářsk~ viz nyo-tářské poplatky. 
prevodm: y za prevod darované věci a napotomní odvola'o' 

nevdek čís. to.811. . I daru pro hrubý 
- 1 Zv vydraže~é nemovitosti při opětovné její dražbě Y, 10 9 
spo,ecenstev V1Z s pol e č e n s t v o ž i v n o s t e TI k ~ 1 S. . 95. 

Poplatkova sazba sprostředkovatele viz s m I o u v a spr OS s t ev' d k 
Popsáni zájemné: ne m o vi t os t i viz ex e k u cere .0 vat: I s ká. 

- - v~esených svršků (§ 11010bč Z'kn)a pen:ovltos,tl. . 
z a k o TI TI é. . a. VIZ Z a s t a v n I p r a V o 

Poručenec: nezpúsobilost k právním či o. • 

PoručenskKI'~OU~: ,d e leg a C e' jeh o viz -d e leg: ~ ~ Vlz nes v e p r á v n ý. 
- pro asent zastupce nezletilce žalujícího o u ,.' v 

že odpírá součinnost při P;ovádění důk Znal1l n:manzelského otcovství, 
schv~len! po~učenského soudu čís. 1O.80t.zu zkouskou krve, nevyžaduje 
schvalem smIru o odbytném v němž b I v'hr y 

sporu; poku? je~t p'~o!i scl~valt1jícímuneuin~sf:{ ~pz~á~ngn znkačným útratám 
v ~tupce chudych zalUjtCI strany čís. 11.038. rekursu i zá-

porucmk: okolnost, ože se matka neosvědčila ve vedení . ' . .. 
prava spolupusobiti při ustanovení J'iného poručnítF°r(učenlstvl, ~ezbavule Jl 
10.543. a spo uporucníka) čís. 

k vyloučení se nevyhledává by o b II'd ' 
zletilého nebo se prohřešila' Přím~op:otiYj~~o n~!<;,- Para~oval~,k. PO,ško~ení ne
nos! ro}p,oru vzájemných zájmů čís. 10.543. aJmum, stacI }akakohv mož-

- ~ o~r~v~em k rekursu v případě §§ 8 a 9 alim. zákona čís. 11.141. 
Porusent cizích věcných práv viz s I uže b n o s t 
POřad práya: čiř í z e n í nes por II é viz n e 's por n' Y. , 

- a zaloba podle § 35 y' 1 Y. ye rlzenl. 
čís. 1 ex. ř. - ClS. ex. r. VIZ zal oba podle § 35 

pokud se může vyšší soud zab)'rvati otá k· d' y 

~~~:~:~~nťr;;j~~ý~Od~U r~~~lí~~~lvš~~~ n:m~t~'u n;~~ří~I~~t~~~~iy~nJarJ~u~~áe~ 
touto námitkou, opřenou o tytéž' důvZJ o~~~aCl ~ou~yopra'Cn,en zabyvati se 
byla-li namitka vznesena již u soudu ~" !lm ~ u~a<:t,u c 1 s" 10.437. 
zmínil se o tom jen stručnou poznámk6tl v: r~~~~C~~čJneÝ~h J~ťt~e;Jehch~ě~ t~;~~~ 
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odvolací soud o ní rozhodl výslovně zamítavým usnesením pojatým do roz
sudečného výroku, bylo se námitkou zabývati i dovolacímu soudu čís. 
!o'53L 
uvedl-li první soud jen v důvodech rozsudku, že námitka nepřípustnosti po
řadu práva není opodstatněna, a druh)"r soud v důvodech svého rozsudku 
prohlásil, že jest v otázce nepřípustnosti pořadu práva vázán, ježto si ne
bylo v tomto směru proti rozsudku prvého soudu stěžováno, nebylo ,rozhod
nuto o námitce formálním, právoplatným usnesením (§ 42/3 j. n.) čís. 
10.740, 
§ 42 odst. 2 j. n.: byl-Ii zrušen právoplatný rozsudek pro nepřípustnost po
řadu práva, nelze ve zrušovacím usnesení prohlásiti za zmatečné a zrušiti 
i exekuční řízení; pro tento případ platí § 39 čís. 1 ex. ř. čís. 11.072. 
úřady soudní či správní? pro nároky, o nichž nelze rozhodovati pořadem 
práva, nemohou řádné soudy provésti ani zajištění důkazú podle §§ 384 a 
násl. c. ř. s. čís. 10.593. 
pro nárok obce proti státu, by jí nahradil náklad, jejž zaň učinila a jejž měl 
podle zákona sám učiniti (vyplacení zaopatřovacích požitků), jest přípustný 
pořad práva čís. 10.817. 
dvorský dekret ze dne 14. března 1806 čís. 758 sb. z. s.: jeho účinnost není 
vyloučena řádně nedoložen)rm tvrzením, že šlo o trestný čin; bylo na ža
lobci, by uvedl skutkové okolnosti, z nichž by bylo lze souditi na trestný 
čin žalovaného státního úředníka čís. 10.527. 
daně, clo: rozhodnouti o tom, zda zrušením platebního příkazu byl zrušen 
i výkaz nedoplatků, náleží výhradně finančnímu úřadu čís. 10.432. 
nárok na placení vojenské taxy proti rodiči vojenskou službou povinných 
jest nárokem veřejnoprávním; zaplatili-li však vojenskou službou povinni 
penú předepsaný rodiči, ač nebyli k tomu ze zákona povinni, jde o poměr 
soukromoprávní čís. 10.437. 
jde o soukromoprávní poměr mezi státem a tím, kdo se zaručil za daňovou 
platební povinnost dlužníka čís. 10.835. 
o odkladu berní exekuce, najmě i v případě § 357 zák. čÍs. 76/1927, rozho
duje jen exekuční úřad, nikoliv soud čís. 10.89-3. 
stát nemůže se domáhati pořadem práva na bance zaplacení daně z obratu 
vybrané bankou z účtů postoupených li zákazníky a státu dosud neodve
dené čís. 10.915. 
o výši dávky z majetku a 'z přírítstku na majetku, o jejím trvání soudy ne
rozhoduji, ale jsou povolány rozhodovati o jejím přednostním pořadí čís. 
10,947, 
námitky proti exekuci z důvodu, že daú byla již zaplacena, jen u správního 
úřadu; pokud lhostejno, že dlužník byl dříve se svým návrhem podle § 40 
ex. ř. odkázán na pořad práva čís. 11.174. 
pro nárok toho, kdo zaplatil dávku z majetku a z přírůstku na maietku po
dle zák. čís. 309/1920 sb. z. a n. za přednostu domácnosti, proti příslušníku 
domácnosti na poměrnou náhradu zaplacené dávky, jest pořad práva pří
pustoýč í s, 11,300, 
obec: pro nárok obce proti státu, by jí nahradil náklad, .ieiž zaň učinila a 
jejž měl podle zákona sám učiniti (vyplacení zaopatřovacích požitků), jest 
přípustný pořad práva č 15. 10.817. 
obecní dávky, přirážky a pod.: výběrčí mýta, jemuž obec 
(v čechách) propachtovala povolené jí vybírání mýtních poplatků k udržo
vání mostu, není oprávněn domáhati se pořadem práva nedoplatkú mýta na 
použivateli mostu čís. 10.588. 
nároky na náhradu škody proti obci ve Slezsku z pádu do stoky, 
ježto na místě nehody nebylo osvětlení, ač tam křižovala elektrická dráha 
a byl zanedbaný příklop a otevřená šachtice; nepřípustnost pořadu práva 
čís. 10,466, 
podle § 37 čes. ob. zříz.; pořad práva vyloučen, dosud správní úřady ne
uznaly, že jest obec povinna náhradou; byla-li přes to podána dříve žaloba 
na soudě, musí ji soud odmítnouti; § 190 c. ř. s. nelze tu použíti čís. 10.469. 
proti obci, jež byla pověřena správní exekucí nuceným vyklizením z bytu, 
nařízenou správním úřadem, ježto dům hrozil sesutím; pořad práva není pří-
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pustným ani proti obci, ani proti jejímu starostovi, pokud tento nepřekročil 
svou úřední činnost čís. 11.157. 
nepřípustnost pořadu práva pro nárok proti obci v Čechách ježto obec místo 
na náměstí, jež přislíbila podnikateli k postaveni houpačky, zadala jinému 
majiteli zábavního podniku čís. 1 I .290. 
o nároku na náhradu škody proti městu s vlastním statutem, ježto nezařídila 
veřejnou kanalisaci, čímž se stalo, že byla přívalem vod způsobena škoda '. 
jsou příslušny rozhodovati úřady správní. Dodatek II. ' 
po měr 1, ob e C fl í rn č i fl o v II í k II m: ze zamitnutí námitky nepřípust
nosti pořadu práva nižšími soudy nelze ještě usuzovati, že žaloba nesměla 
býti uznána za předčasnou vzhledem k § 5 (5) zák. čÍs. 329/1921 čís. 
10.485. 
o nároku obce proti bývalému starostovi na náhradu škody z nesprávného 
vedení hospodářské správy obce lze rozhodovati řádnému soudu ien co do 
výše a teprve na základě právoplatného výroku dohlédacího úřadu; před
pisu § 5 (4) a (5) zák. čis. 329/1921 jest použiti i, jde-Ii o náhradu škody 
z trestního činu čís. 10.485. 
přípustnost pořadu práva pro náhradní nárok proti starostovi obce, ježto 
svémocně zničil věci, jež mu byly dány do uschování jako starostovi obce 
při nuceném vyklizení čís. 11.258. 
P orně r k o b e c ním z a In ě s t n a n c ů m: velící předpis § 40 zák. 
čÍs. 443/1919, nebyl dotčen ani ustanovením § 41/3 zák. čís. 443/1919,; lho
stejno, že úředník je činný v průmyslovém podniku obecním, aniž záleží na 
tom, že se ve služební smlouvě z doby před účinností zák. čís. 443/1919 
strany podrobily příslušnosti soudu čís. 10.693. 
v e ř e j II á c e s ta: pro nárok obce na uznání služebnosti cesty na základě 
usnesení obecního zastupitelstva, by se bylo domáháno toho, by se smělo 
užívati chodníku jako veřejné spojovací cesty, není přípustný pořad práva; 
lhostejno, že byla žaloba upravena tak, jako by šlo o soukromou služebnost 
či s. 10.740. 
pro nárok, jímž se žalobce domáhá proti obci ochrany vlastnického práva 
proti soukromému zasahování obce, jest přípustný pořad práva; lhostejno, 
že obec namítla, že jí přísluší veřejné právo k žalobcovu pozemku čís. 
10.756. 
soudům nepřísluší rozhodovati o tom, zda jde o cestu veřejnou, ani, je-Ii 
tato otázka obsahem námitek proti žalobě podle § 523 obč. zák. čís. 
11.260. 
kultus: pro nárok toho, kdo opravil kostelní budovu, proti patronu na ná
hradu nákladu, jest pořad práva přípustný čís. 10.737. 
školy: školní fond učňovské odborné pokračovací školy jest procesně způ
sobil)'; poměr smluvně získaných učitelských sil pro fond jest poměrem 
soukromoprávním čís. 10.761. 
převzala-li obec (na Moravě) podle dohody se sousední obcí děti určité ná
rodnosti z této obce do svých škol s tím, že sousední obec zaplatí věcné 
náklady připadající na každého žáka, nejsou o nároku převzavší obce proti 
sousední obci na zaplacení těchto nákladli oprávněny rozhodovati ani soudy" 
ani úřady politické, nýbrž úřady školské. Dodatek IV. 
pozemková reforma: převzal-li St. poz. úřad, sjednávaje pachtovní smlouvu 
o zabraném majetku, závazek, že propachtovanou půdu přidělí pachtýřovým 
podpachtýřům a že z ní pro drobný přídčl neodejme více, než jak ujednal 
s pachtýřem, lze si pro porušení těchto povinností stěžovati jen na nej
vyšší správní soud; pro nárok pachtýře proti St. pozemkovému úřadu na 
náhradu škody jest příslušným krajský soud civilní v Praze čís. 10.508, 
proti rozhodnutí St. poz. úřadu o zkráceném přídělu podle § 7, nový doslov, 
záb. zák., najmč co do podmínek tohoto přídělu není soudní pořad přípust
ným čís. 10.510. 
pro spor o odškodné podle § 75 náhr. zák. jest příslušným řádný soud, ni
koliv paritní komise, třebas jest ve sporu řešiti jako předurčující otázku, zda 
žalobce opustil zaměstnání u žalovaného bezdůvodně čís. 10.537. 
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y II t tku převzatého do služby pach-
ořad práva pro nárok za~estna~ce ve ~os % ·~žto r' ho bezdůvodně pro-

f~'řem dvoru, ~~oti ~ac~týh ~a n~~~td~:~§.n~' iozhodo~ati o nárooku .:aměs!
pustil; roz~odCI- p~~l.tm k~ml~:tek za~ržených služebních požitku. an,lZ o ~a
nance prot1 pachtyn na op 'h' k. IhosteJ· no že u pantm _ komise, 

d'k d 'n', podle § 75 na r. za ., ' d t' us'en' roku na o s o pe ,. v v d Vt "že býti otázka důvo nos 1 zr 
bylo zahájeno hzen1, Jehoz pre me em mu 
služebního poměru čís. lO.72y2. mezi státem a uchazečem o příděl půdy 
rozhodovati o sporech z IPom~ru~'d'IOvé ceny J·sou příslušné řádné soudy. 
najmě i o sporech o zap acem pn e , 
Dodatek I. . . y , v I mezi státem a bývalým vlastn~kem za
rozhodova~1 o sJ;)Qr~, len,z \l:eseSt oz. úřad jménem státu o?epyel vla~~
brané a prevzat~ pudy ~I!ll, ,z~ d· Ppodle § 59 náhr. zák., naleZl do pn
níku v hotovostI vypl~tlt1 na ra u 
slušnosti řádných soudu. DohdaJek y.. o tom zda vlastníku lesa přísluší podle 
lesy: sou~úm ~epřísluš!,roz25~/~~~d ř zák~) právo dopravovati, d~íví z les~ 
§ 24 lesmho zakona (CIS. .- hd·· -li otázka obsahem namltek proti 

o cizím pozemku, a to, amv!e y, Je 
~a\obč podle § 523 obč. zak. CI s. 11.260. 
vodní právo viz vod~. v i okresní nemocenské pojišťovně lze 
pojištění veřejnoprávnt: zalo~ou p~ot . když se zápis stal exekučně, soud 
se domáhati v~'mazu zás~avm ~o pr~:v~ {ožkl' o vykonatelnosti na,. platebním 
nemůže však přezkoumatI spravnos 1 o 
výměru čís. lO.50?:v' osle dní věty pátého odstavce §, 72 ~,ák; 
»případné spory«, JIZ ma po~le v~ 184/1928 rozhodnouti ústřední s<?Cla]nl 
čÍs. 221/1924 v dosl.?vu nove y CIS. za iac~ní služebních požitků ~ezl, pre-
pojišťovna; ne~pada]1 sell!:-; Stpory o pPřevzatvmi zaměstnanci zrusene po-
jímající o~r,esnt nem. pOllS ovnou a - , 
jlšťovny Cl s. 10 549 v' v exekučnč vymáhaný nárok okresn~ 
rozhodovat1, o n~r:lltkách dlllz~~ka, l;t~bních přÍkazů není po právu, neOl 
nemocenske popsť?vny z leH, ,vPd y ís 11023 
příslušným soud, nybrz spravm ura c. '11 na' rocích železničních zaměs+-

v" h dčí soud?" o penSl1nlC . 'k čís oořad práva ct roz o . h 'ľv, ode dne účinnostI za ona 
nanců drah státem. PT,OVO,ZO\ anyc načeíz~ 10 481. 
26/1929 rozhodovatI radnym S?Udí't7k'm p'oz ~ajetku viz po řad p r á v 9-
nároky zaměstnanců na zabranem ve e . 
(p o zem k o v á r e f Ov r,m a) v' stnostI exekuce Ježto bylo mobilár01 
řízeni sporné či ex~~t!c~1t: o peprtpu· t ti na niž J~st pro žalobce vloženG 
exekucí zabaveno pnslusenstvI nem?vJe~ 'ráva čís. 10.576 
zástavní právo, lest rozho~ovatd~~:'~utí so~dce okresního soudu po~le § 23 

Pořad stolic: vydáno-li rozhod~uh o od· 'stolice rozhodule ve druhe stohcl 
. k k' soudem jako sou em prve , -1 n. rals yrn . 
vrchní soud čís. lO 494. v, dě § 2 vl nař čís 
příslUšným roz~od~~,at1 o d?,:,olacím rekursu v pnpa . 
29/19,30 jest neJv~ssI soud CvIS ~0?z6~·nlhovní poznámkayořvadí. 

Pořadí knihovní: P o z!l a m k a por a ~ 1 ~Je m o v i t o s t i, k n i h o vnl p r e d
_ jinak viz dra z b a v n u cen a 

no-st. v'dkový 
pořádkový trest viz t r es t por a ·v d ' va (§ 126/2 nesp, ř.) viz 

k ' árií na pora pra 
Pořízení poslední: P o u a z , 

p o z II s t a los t. . v I b a o n e p I a t II o s t P o s 1 e d n dl o P o -
zvrhnutí jeho VIZ za o 
říz e ní., v t ' v' 10629 

, v t h v § 594 obč. zák. jest vyce ~y ~ t s. . § 594 bč zák nelze 
~~iZ~:ob~~~st býti svědke~ Pbsled~~~o sfr~~I~~~~ ~~~!e jež byl~ p~sled~í vgli 
roz-šířiti ani na starostu ne o eClll'k ani na nadul:itele neb učitele ane o 
ustanovena dědicem neb odkazovlll en;, ůJí obmyšlena čís 10.629. 
školníhO sluhu školy, jež byla p~s~~t~n~ jinými průvody ne~ listinou čís. 
pravou vůli zůstaVitelovu lze ZJIS I 1 1 

1 060 'dl bez ohledu na to, 
1.. mus,' z ,','radu vyslechnouti všechny sve cy 
ústnl: soud 

" '. 
" 
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zda jsou schopnými či neschopnými svědky po rozumu § 591 a násl. obč. 
zák. čís. 10.490. 
veřejné notářské: není třeba, by svědci notářského protokolu připojili do
ložku ve smyslu § 579 obč. zák.' čís. 10.747. 
není jím dědická smlouva sepsaná ve formě notářského spisu; notář ne
musí však připojiti k svému podpisu i doložku, že pOdpisuje jako svědek 
čís. 10.747. 

Poslední vůle viz pořízení poslední. 
Posloupnost do statků střední velikosti (zák. ze 7. srpna 1908 čís. 68 z. zák. pro 

čechy) víz II sed los t s tře d II í vel i ko sti. 
- právní viz ž a lob a pod 1 e § 36 ex, ř. 

Postih rukojmího a promlčení podle § 1489 obč. zák. čís. 11.218. 
Postoupení věci jinému soudu (§ 261 c. ř. 5.): učinil-li žalobce návrh na po

stoupení věd obchodnímu senátu, avšak jen pro případ, kdyby jeho pů
vodnímu návrhu na přibrání soudce laika nebylo vyhověno, nevzdal se 
práva napadnouti usnesení, jímž nebylo tomuto návrhu vyhověno čís. 
10.998. 
byla-li slovenským soudem postoupena podle § 182 a) slov. c. ř. s. věc. 
soudu v historických zemích, není tento soud oprávněn odmítnouti jednati 
ve věci proto, že pokládá za příslušný onen soud na Slovensku čís. 11.083. 

Postup pohledávky (cese): postup pohledávky, o níž jest zahájen spor mezi po
stupitelem a postoupeným dlužníkem" pro případ, že postupitel ve sporu 
zvítězí, není postupem pod výminkou; soudní smír, jímž byla pak pohle
dávka ve sporu uznána, jest v rozsahu smíru vítězstvím postupitele ve sporu 
a působí jako kumulativní novace i ve prospěch postupníka čís. 10.657. 
postupitel jest oprávněn naložiti s postoupenou pohledávkou pro případ 
zpětného postupu; vzdal-li se postoupené pohledávky, jest tím v případě 
zpětného postupu vázán čís. 11.042. 
náležitosti: mezi manžely; potřeba notářského spisu podle základního jed
nání čís. 10.749. 
při postupu z právního důvodu darování lze shledati skutečné odevzdání 
v tom" že se stalo odevzdání postupní listiny nebo jiné listiny podle § 427 
obč. zák. postupníku za vyrozumění dlužníka o postupu čís. 10.749. . 
účinnost. postupu: jde o vyrovnání podle poslední věty § 1395 obč. zák., 
poukázal-Ii postupitel dlužníka, by _ plnil třetí osobě; lhostejno, že dlužník 
splnil poukaz v době, kdy již vědělo postupú pohledávlcy čís. 10.843. 
přechod práv: postup a § 6 zák. o splátkov}'ch obchodech čís. 10.726. 
poměr mezi postupníkem a postoupeným dlužníkem: postoupený dlužn'ík, 
jenž byv zpraven o postupu, zaplatil bez výhrady postupníku postoupe
nou pohledávku, uznal proti postupníku pohledávku za správnou a nemůže 
na bezelstném postupníku požadovati vrácení zaplaceného peníze jako ne
dluhu podle § 1431 obč. zák. čís. 10.941. 
byla-li pohledávka postoupena do vlastnictví, nemllže postoupený dlužník, 
jenž uznal postoupenou pohledávku proti postupníku, uplatňovati započte
ním pohledávku, příslušející mu proti postupiteli; pokud může tak llčiniti, 
byla-Ii pohledávka postoupena jen k inkasu čís. 11.213. 
postup k zajištění: pohledávky postupníka za postupitelem zůstaly co do 
pravosti, splatnosti a žalovatelnosti nedotčeny a jest při vymáhání pohledá
vek postupníka za postupitelem lhostejno, zda dříve, než žaloval, postoupil 
zpět postupiteli pohledávky postoupené mu k zajištění čís. 10.765. 
postupník, nebylo-li nic jiného ujednáno, má jménem vlastním a na účet 
postupitele postoupené pohledávky vybrati (soudně vymáhati); útraty jdou 
na účet postupitele čís. 10.765. 

Posudek znalecký viz z n ale c. 
Posunutá řepa viz r o z hod čís o II d s P o leč e n s t v a c II k r o v a ľ n í.k ů 

v P r a z e. 
Poškození viz náhrada šKody. 
Pošta: p o š t o v n í šek o v Ý ú řad viz šek o v Ý ú řad p o š t o v n í. 

- potvrdil-li příjem peněžní zásilky někdo, kdo k tomu nebyl podle předpisů 
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,v, 1916 čís 317 ř. zák.) oprávněn, jest 
poštovního ř~du (ze, d~e 2~. ~~~ati se' na 'něm vrácení bezdfivodně při
poštovní s~ravva, opravnena o a , , 
jatých p,e!:l:z Cl s. 11.077. 'v, 1916 čís. 317 ř. zák. upravuje SOU,krom~pravnt 
poštovm rad ze dne ~2. z,an, , stranami poštovní nakladm nebo 
poměr z~ložený me.zl statl!~ls~ral'cl~~ pfatí obecná pravidla § 914 obč. zák. 
přepravm smlouv?u, vWo vy a v . 
a čl. 278 obch. z~k. Cl s. 11.302. v v o z'ištění nebo úbytku poskoz~m; 
náležitosti žádosti podle § 216 J2fst. '~o úřldu že bude věc hlásiti ředltel
význam prohlášení převdnos~y po~ ovm pomenul~li poštovní úředník sepsati 
stvÍ' jde na vrub postovm spravy, o 
protokol čís. ,ll :30~. ,'v d o š t o v n í. 

poštovní úřad šekovy VIZ sekovy .ur.a p k (§ 1 ex ř). 
, ., • vykonatelnosh VIZ e x e II ce· . 

potvrzení pravm mO~l, ., odle osle dní věty § 1395 obč.v zák., Y?
poukaz (asignace): Jd~ ol dt.?'',fam ~ plnil třetí osobě; lhostejno, ze dluzmk 

ukázal-li postupIte v uzm ~.~, v v ostu II ohledávky čís. 10.843. .
splnil poukaz v dobe, k?y JI~ ve1lelv O,tem ttal Pse poukázaný cUužník dl~z
přijetím p.oukazu poukaz.an~~ h~t~mokamžjku má příjemce poukazu pv~avo 
níkem pn]emce poukazu, o OV) n potom ní exekuci poukazcova ventele 
činící nepřípustnou (§. 37 e~., r. a 
na poukázanou pohledavku c I s. 11.000. v' . o z Ů s t a los t. 

P uk 
... dědice na pořad práva (§ 126/2 nesp. nz.) VIZ P 

o azant Vl d dráhou 
Pouliční dráha viz n á II rad a s (O y, . , h d a š k o d y Ci r á h o u, 
Povinné ručení viz a II t o mobil o v Ý z a k o n, n a r a 

pOjištěnÍ. . t 
" .. d urační povInnos . Povinnost depuracm VIZ e P 

Povinný dil viz díl povinný. , 
povolání poručníka viz por II c n I k. 
Povolení exekuce viz e x e k u c e. 
povoznik viz d o p r a: v c e. 
Pozastavení zboží viz spr á va pro vad y., 

. ·h . k i h a p o zem k o v a. Pozemkova knt a VIZ TI , 'v d 
reforma viz též po zemkovy ura . 

. d 16 dubna 1919 čís. 215 sb. z. a n. (záborový zákon). 
1. zakon ze ne . ' , 

, 'v du o zkráceném přídělu podle § 7, novy" 
proti rozhodnuti S~. l?oz. Ufa d d 'nek tohoto přídělu nen1 soudm 
dosl., záb. zák.; napl!c pak co o po ml 
pořad přípustnym Cl s; lq.510.. , zemku jehož bylo nabyto t. z'!. 
knihovně poznalJlen~ny !,aka~ zc~eTIl po lení St poz. Madu, nevztahuje 
zkrácen)/m přídel~vyn: ,nzemm, ez svo· .. , 
se na propachtovam Cl s. 1Q.674j ě nemůže těžiti z nedostatku ]e]lho 
osoba nesúčastněn~ v na kUP~ll, sml ~l~v26 
schválení St. poz. uradem C I ~. ." u St oz úřadu se ne
zákaz zatížiti zabr~n~ ne~;ov!tas.h ~e~ěs~ul~~1seiné dÁvkY čís. 11.082. 
vztahuje na exekuc111 zahzem pIa a 

dne 30. 
ledna \920 čís 81 sb. z. a n. (zákon přídělový). 

2. zákon ze 
, . . rolnických nedílů jen pravidelným, 

exekuce vnucenoU spra,;:o~l Jest 1 t~edkem' pravidelným exekučním pro
nikoliv výlučným ex~kucnIm kPn?s: vydobytí pohledávky čís. 10.427. 
středkem jest, jde-li v~ e~e uc~ t .h práva na rolnick)/ch nedílech 

. m zn;z;emm zas avm a 
exekuce vnuceny St úřadu přípustná či s. 10.427. 
jest se souhlasem v ; poz. ., 7 - ovolena exekuce na neodděle,~ou 
do usnesení exekucmho sondu, Pf~ p rávněn k rekursu St. poz. urad 
úrodu z přiděleného pozemku, Jes op 

čís'. 10.499. 'v. d 'a'e achtovní smlouvu o zabraném 
převzal-li ~t. poz. vorad, s]e I ~~\~a~ou p půdu přidělí pachtyrovým pod
majetku, zavazek, ze propac 1 
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pachtýřum; pro pOrllšenÍ tohoto záv . 
sq~d;~p:o nár~k I?achtýře proti St azku )~en stížnost na nejv. ·s rávn' 
~~~sJu~nYdm krajsky soud civilní v Pla~~· ~r.adu na náhradu škod~ jes! 
k . pIS v: dekretu z 21. srpna 1838 ~,c I s. 10.508. 

UCl na narok příslu~ ., , dl ' CIS. 291 sb z I' 
vrácení záloh v.sepcl, užníku Proti St po .,~' s. p atl i o exe
zákaz zatíže ~ za pn~elen.e pozemky čís io 60~ uradu na eventuelní 

fl! nemovItosti po ch ' ." . . . 
z~.amu jda~oVé pohledávky' čís. alz~~Z~ z přídělu, není na závadu zá-
pn exe (UCl vnucenou dra vb ' . . . 
prospěch St. poz. úřadu ~z~udr~evmoV!tosti, stížené zákazem zcizen' 

~fU~~?k:é ~ef~~~b 71~ChYl~ě od Př~~~~IŮ Pe~~~~~~rh~)~~~t~ bV duchu lp~: 
okol f v •• I ez souhlasu 

nos 1, ze nemovitost není ·eště ~ 
samostatná parcela že je t . l t v vyznacena v pozemkové k' . 
zení nebylo ještě 'k v s Je~ e pozemkem za bran 'm y' TI..lze Ja~p 
~~ekuč~jíhO ~~stavn;h~npcr~~i J~~ťe ~c~8 přek~žkou. knih~v~fl~~el~~fad~ 

). t;1o ? byh vnucené zástavn' " y~x_ r.; neJsou však důvod 
movItostI čís. 10 912 I pravo znzeno záiemným . em, 
pokud jde o zkrác·eny'· VOd'j b - pOpIsem ne-
smlou pn c ylo-li nabyt b 
šen zr~~; ~a~~~~e:k~~~ra~fého !Daje.tku; °Zl~r~creanýé ;Hdě~v~~~r kťpní 
;e?ností. § ~! náhr. zák. č {: ~T1~0~ Jest při něm použíti co d~Ys?~~ 
t~t. poz. urad vystupuje ři VOd v • ., 

~r!~n~O~~~dě~ ~~zi státem ~ u~~~ze~~le~nie1~~~~~ státu jako strany; 
I' vo va I o Sporech z tohot . v erem soukromopráv 

p acen! pndčlové ceny, jsou příslušné p,odm~ru, najmě o Sporech o za= 
3 ' fa ne soudy. Dodatek I. 
• zakon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb ' 
y • • z. a. n. (zakon náhradový) ; 

p;-edpIs § 31 týká Se i osob třetích' ./ 
zaborem ·řádně nabyt'. ,y! . a vztahUje se i na p' .. v ~ 
~ařily provedení po~e~~~~~ i~i~or není je,~ zyabrániti Plet~~~á~IZj~r~~ 
~fes~ f8~~~úm, jež tu byly před pře~!e'tí~Ya 7ež och~afa eřídělc'e proti 

. . . ne y Y vcas uplatněny 
pro. spor o odškodné podle § 75. y, 
pantní komise r h· Jest pnslušnS'ill ř' d ' 
žalobc,e opusti'l ~:maěssi~~~í v~ ~~f~~a~e,~ti hako yředL~!č~~íc~o~~z~k~l~v 
pr.? narok zaměstna e o. ezduvodne čís. 10 53' a 
Jezto prý ho bezdl1v~~~/el;{ostat~u protI pachtýři na náhrad . v 7. 
Povolána rozhodovati o n p opustIl, pořad práva· rozhodčí 'k u. skody, 
§a~~žerytch služebních p~~ft%~ zaa~čs~nan,ce ~roŤi pachtýři n~~~~l~:en~ 
1-hni ta ~. zák.; příslušnosti řádny' ch sou~~ro u ,na odškodnění podle 

o comlse bylo zaháieno ří . v ~ l1en1 l1a překážku že 
duvodnosti zrušení služebního

zelll
, tehoz 

v 1?fedmětem mLlže bÝti oť· Pka-
do dohod ·,v S "- pOmeru CI s. 10722 az a 

. h J, JIZ t poz. úřad uied I ... 
~a J~o o prev::etí a o přeiímací ťeněna ne~í vl~~tnlky zabraného majetku 
Prostř~d~í~hení pic.,. ani ~ n~~správné p~učení ~~lPu~~na, ~tížnost na soud: 

základě šetÚn~n~)oJI~ ~§e4~~~ ce~6 by)y dohgdo~1 ~~~~eOn;P~~;dýCh 
10.821. n r. zak. a vl. nař. čís. 53/1921 na 
lIstapovení zákonů čís 62/1868 ~, čís, 
platI 1 o úr?cích z přejímací cen~ ~lf·s 77 n~~~ ř. zák. o úrocích z úroků 
rozhodovatI o sporu ien ~ v •• 

zabra~é a prevzaté pŮ'dv ztí~eŽ~1 mezi stá!~m a bývalým vlastníkem 
§l~~tnl~u v ~otovosti vyplatJti náI~r~d~oz urad . .1'!,énem státu odepřel 

Pozemková služenbahl·tZa~., náleží do příslušnosti řáJ%f~~ai~~d~aDVjadstníka pOdle 
P nos VIZ s I UŽe b t u. o atek V 

ozemkový úřad: vystu II e ~. vo y II ~ S P o zem k o v á. . 
- s c h vál e ní' p J pn pndelu Jen jménem státu 

Z nedostatku Jeh~~l ~Ch~~~~:í S~S{~čo~st~~nad' na ~~pníl~~lo~t~én~~~gždeat:ě~i!i 
. a em c 1 s. 11.026. 
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byla-li smlouva o prodeji řádových pozemků uzavřena s výhradou schválení 
St. poz. úřadu a s výhradou schválení úřadů církevních a dohlédacích 
tiřadů státních; schválení St. poz. úřadu nenahrazuje schválení úřadů cír
kevních a dohlédacích úřadů státních čís. 11.075. 

Poznámka knihovní viz knihovní poznámka. 
pozůstalá vdova: o sporném jejím nároku podle § 796 obč. zák., jenž nebyl dědicí 

uznán, a jehož předpoklady byly popírány, nelze rozhodovati v nesporném 
řízení čís. 10.876. 

Pozůstalost: de leg a cep o z ů s t a los fn í h o s o u d u viz de leg a c e. 
oddělení jmění viz tamže. 
o d had viz tam ž e. 
svolání věřitelů viz tamže. 
u sed los t st ř e dní vel i k o s t i viz tam ž e. 
z a peč e t ě n í j e i í viz i n ven t á ř P o z ů s t a los t n í. 
správa pozůstalosti: dědic múže postoupiti peníze, jichž bude docíleno 
za svršky; stalo-li se takové zcízení bez schválení soudu, může býti po 
odevzdání pozůstalosti dodatečně schváleno dědicem čís. 10.447. 
ten, kdo byl podle dohody oprávněn vésti pozustalostní obchod na účet 
pozústalosti, byl i zmocněn prodávati zboží a nové nakupovati; osvojili-Ii 
si dědici právo vyhražené jim v § 145 odst. 2, nesp. říz .. , jest na pozůsta
lostním soudě, by s urychlením po výslechu účastníků učinil další opatření 
ohledně správy pozůstalosti čís. 10.514. 
o zletilých a svéprávných dědicích, kteří se přihlásili bezv~'jimečně k po
zůstalosti a jimž byla přenechána její správa platí obdobně předpisy 
o správě společného majetku (§§ 833 a násl. obč. zák.) čís. 10.515 . 
pózůsta!ostnÍ soud může schváliti prodej pozůstalostního obchodu veřejnou 
dražbou jen se souhlasem všech dědiců, jimž byla přenechána správa po
zůstalosti čís. 10.515. 
dražbou podle § 145 nesp. říz. není míněna jen veřejná soudní dražba čís. 
10,515, 
správu pozůstalosti nelze, jsou-li tu odporující si dědické přihlášky, svěřiti 
žádnému z přihlásivších se dědiců č Ls. 10.864. 
leJ~"itimace k žalobě: proti komu má směřovati žaloba nepominutelného 
dedice na zaplacení peníze odpovídajícího povinnému dílu čís. 10.755. 
dědická přihláška: dědic není oprávněn stěžovati si do toho, že byla (ne
byla) na soud přijata dědická přihláška jiných spoludědiců čís. 10.489. 
zrušil-li pozůstalostní soud projednání pozůstalosti s dědicem přihlásivším 
se bezvýminečnč a přihlásil-Ii se pak dědic k pozůstalosti výmlllečně, jest 
řízení počínajíc zrušovacím usnesením zmatečné čís. 10.955. 
nelze ji ani odvolati ani bezvýhradnou změniti a vyhraditi si právní dobro
diní soupisu, jen, byla-li přihláška soudem již přijata čís. 11.236. 
poukázání dědice na pořad práva: odporuje-li pozůstalá vdova zákonnému 
dědickému právu zůstavitelových souroz-enců proto, že se ho vzdali ústní 
dohodou, jejíž platnost jest mezi účastníky sporná, a je-li tu ještě zústavi
telův synovec, jehož dědickému právu nebylo odporováno, jest na pořad 
práva poukázati (§ 126/2 nesp. říz.) pozůstalou vdovu čís. 10.662. 
podle § 125 nesp. říz. jen, odporují-li si dědické tituly, dědické nároky 
z nich plynoucí; přihlásí-Ii se ten, kdo byl ustanoven jen za dědice substi
tučního, jako přímý dědic, nelze k tomuto jeho nároku vůbec vzíti zřetel 
č i s, j 0,665, 
přihlásil-li se k celé pozůstalosti pozůstalý manžel z dědické smlouvy, 
rodiče zůstavitelky pak ze zákona, jest co do jedné čtvrtiny pozůstalosti 
poukázati na pořad práva pozůstalého manžela, co do zbývajících tří 
čtvrtin pak rodiče zůstavitelky čís. 10.747. 
dědici přihlásivšf se ze závěti jsou oprávněni k rekursu proti usnesení 
soudu, jímž bylo rozhodnuto, že dědic ze zákona má vystoupiti proti nim 
žalobou čís. 11.096. 
nejde o rozpor mezi přihláškami dědiců, opírala-li o zákonnou posloupnost 
přihlášku rozloučená manželka zůstavitelova čís. 11.096. 
nejde o odporující si dědické přihlášky, týkají-li se obě přihlášky (vdovy 
a sestry zůstavitelovy) čtvrtiny poz,ůstalosti podle § 1253 ·obč. zák., sestra 
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žád~ při,kázání celé čtvrtiny (§ 757 obč z'k) k" v' ,.,. 

nem zmmky o započtení podle tohoto p~r a . f' 9~zto v prthlasce vdovy 
P!?ti od~a.zovníkům nemá místa žaloba agra II Cl S. 11.106. V< 

pnpustna Jest ovšem proti nim určovací ž~IO%le § 125 a ,126 nesp. nzenf; 
pokud tu není právního zájmu čís. 11.282~ a za podmmek § 228- c. ř. 5.; 
ve. sporu o platnost posledního pořízení . est d v ď " 
pra,;?- p~važovB:!i za neroz!učné s olečníkJ e lee 'p0uk<:za~,e na pořad 
zahalen-ll spor lIŽ jedním z nich, ~I znov~' z:~á ~~~r~;uh~m er}pustne, by ~ -
sekvestrace podle § 127/1 nes říz' lze .. 1 ..... ym C 15.11.282. 
9 dědické právo čís. 11.139 p. .. 11 povolItI 1 pred podáním žaloby 

u~raty po~ůstalostní: pokud ruČí dědic osobo v 'v • . ~}ho kom~saře, jež nelze uhraditi podle § 80~ ~~ yop}~tky notare Jako soud
nz. z pozustalostní podstaty čís. 10:592 c. za . a podle § 111 nesp. 
odkazy: usnesení nižších soudů jimiž b Id' průkazu 'předepsaného § 159 n~sp ř ol a v..'.f <:n~ 9de

,-;zdací listina bez 
zd?-v o~ka,,~ovník tvrdí či netvrdí, ž~ ~'trpěr~~dtl zreJbe ~akonu;,)hostejno, 
amz zalezl na tom že na odkázan' doJ u ~ne o ze, mu u]ma hrozí 
odkazovníka; jest' na pozůstalostJm Us~u~:yIO bvlozeno vlastnické právo pró 
? ,prohlášení odkazovníka že byly 'splněny e(, aXVt~e p) os!~ral o výkaz neb 
CIS. 11.017. ' z JIS eny uZltky z nemovitosti 

novým jměním (§ 179 nesp říz) je t . . " . 'v 'o 
jimi ~?-tajené; nezletilec ne~í t~l vá~á~ J:;eOl uc~stmkl!.m řízen! znáI?é, ale 
schvahl smír, o sobě nevadí čís. II 266 ohodol!, to, ze porucensky soud 

řízení pozůstalostní či řízení sporné.' : ", o 
otázku, zda a jaká dědická dohoda b nlem ve~l P?zu~tal?st!1ího soudu, řešiti 
a poku4 jest, dohoda závazná čís. Ylg.8~~ZI svepravnyml uzavřena, a zda 
o spornem naroku pozůstalé vdovy podle §'796 b" 'k v nesporném řízení čís. 10 876 o c. za . nelze rozhodovati 

Pozůstalos! po cizozemci a sudiště 'poďle § 99 j n č' s 10 431 
_ po rímsko·katolickém knězi· tím " brl' . 1. . . věřitelům pohledávky za n~odsI~uŽ~né) mš~tanoyen opatrovní!- nez,?ámým 

onu pohledávku proti pozůstalosti neb I a ze byl zmoc.nen zazalovati 
v,ěřitelem oné pohledávky; kněží Jimiž Yb?s{OZhOld~lto'dkdO ).e~t r:eznámým 
Iym knězem neodloužené nem/í k up, u ~Zl o ,SlouzlŤ1 mse, zesnu-

Q -Iosti po zesnulém knězi Čís. lÓ.4~g~1 romopravmho naroku proti pozůsta-
Po~ustalý ~anžel viz pozůstalá vdova. 
Pozadovacl právo viz v á leč n é ú k o n 
Po'· , ·h y. zarnt na rada: ustanovovaly-li pojišťovací d' k" .. , 

býti upotřebeno, by poškozená bud~~a bllll y, ze pOjlstne "sumy nemusí 
~t;na, není pojistný peníz vyňat podle §y ~~goy,u v2ystave~a neb opra
c I s. 10.533. CIS. ex. r. z exekuce 

-::- zeď viz stavba, služebnost. 
Pozltky p~nsijní ž.e)e.zničních zaměstnanc o zeleznlcnl. u viz zaměstnance_ 

zaopatř.ovací, vi~ zaopatřovací požitky 
č ís.v~b~~Z~~ VIZ vo 1. e n sk é z a o p a třo v a ~í po ž i tk y. 

Poživací právo na spoluvlastnickém podílu· ok d 'v, 
_ n~bezpečí ve smyslu § 520- obč. zák.' li s.u lO

n;;tdl zrusenľ spoluvlastnictví 
- predpokladem eventuelního nároku na d t' " ... trp~ní soudní správy (§ 520 obč. zák) n °n'

s 
oupenl ~~vc: ne~o pároku, na 

byb n.eproveditelný exekucí; stačí že' ožt; \ br se hzallst~~a:l parok ukazaI 
n:bo Je, pc:~k~tn?ut~ nemůže čís.' 10. t66.

lva 
e nec ce zaJlstem poskytnouti 

dukazm bnme ze jde o opra d " rk ",' . y 

zák. obstarati 'jest povinností v~žív~P 7 y avpon~el!l, ],e~vpodle § 513 obč+ 
9~stačují k tomu, by požívate1 nikl ~á~Iad ze ~t~cm vy~ez~y z. r:emovitosti 
Cl s. 10.766. Y s 1m spolene, strha vlastníka 

a I2?stoupená kn.ihovní přednost čís. 11.054. 
pozľ~at:I dO~~1 )e~t povinen zachovávati nařízení '" 
v meste (o clstem chodníku) čís. 11.110. radu o zachování čistoty 

1683 

Práce přes čas viz doba pracovní osmihodinná. 
Pracovní trh domácí viz och ran a d o m á c í h i) trh u p r á c e. 
Praha: o r g a II i s a cen o v á p r a ž s k Ý c h s o u d ú viz tam ž e. 
Právní posloupnost viz ž a lob a pod I e § 36 ex. ř. 

_ útvar: civilní soudní řád nezná žalobu o právní útvar (Rechtsgestaltungs-
klage) čís. 10.942. 

Právnická osoba viz o s o b a p r á v II i c k á. 
Právo bydlení viz s I uže b n o stb Y t u. 

čekatelské viz s P o leč e n s t v o byt o v é. 
chudých: pokud jest zástupce chudých žalující strany oprávněn k rekursu 

proti usnesení poručenského soudu, jímž schválen smír' o odbytném 
v němž nebylo přihlíženo ke značným útratám sporu čís. 11.038. ' 
opravné 'prostředky proti usnesením podle čl. XXXIII uvoz. zák. k c, 
ř. s, řídí se předpisy civilního řádu soudního čís. 11.099. 
v řízení o jeho povolení ve sporu platí o přípustnosti opravných prel
středkú předpisy o sporném řízení, najme i § 528 c. ř. s. čís. 11.211. 
dekret' advokátní komory, jímž byl advokát ustanoven substitutem ze
snulého advokáta, nenahrazuje ani plnou moc ani zřízení zástupce chu
dých pro určitý spor ve smyslu § 66 c, ř. s. čís. 11.217. 

předkupní viz pře d k u p n í p r á v o. 
zástavní viz z á s t a v n í p r á v o. 

Pravomoc: formální knihovního zápisu vnuceného zástavního práva v poznamena
ném pořadí a odpor knihovních věřitelů při rozvrhu nejvyššiho podání čís. 
11.109. Pravovarečná měšťanstva nejsou oprávněna rozhodovati o jmění (o podílech na 

. pivovaru) jednotlivých podílníků a nakládati jím podle vlastního uznání 
čís. 10.844. 
jest osobou právnickou; nezaniká tím, že zcizilo předmět podniku na třetí 
osobu; výkon vyjevovací přísahy podle § 47 ex. ř. čís. 10.853. 
členové nemohou se domáhati žalobou neplatnosti usnesení valné hromady, 
pro něž hlasovali čís, 11.233. 

Praxe advokátní viz a d v o kát. 
Prázdniny soudní: nemají vliv na počátek a na běh jednoměsíční lhůty k žalob~ 

o zmatečnosti čís. 10.445. 
§ 223/2 c. ř. s. v doslovu zák. čís. 23/1928 vztahuje se jen na dražbu (na 
dražební rok), nikoliv na lhůtu k rekursu proti příklepu čís. 11.251. 
§ 224 čís. 4 nov. dosl. c. ř. s.: spor rozloučené manželky s jejím bývalým 
manželem o placení výživného jest -věcí prázdninovou č í's. 11.123. 
§ 224 čís. 7 nov. dosl. c. ř. s.: domáháno-li se rozsudku, že usnesení okresní 
pojišťovny nemocenské o pension ování zaměstnance jest bezúčinné a že 
služební poměr jest dále po právu čís. 10.433. 
spadají sem spory z domovnického poměru čís. 10.470. 
spory o pensijní nároky železničních zaměstnanců drah státem provozova-
ných jsou věcmi feriálními čís. 10.481. 
spory ze služebních poměrů obecních zřízencú jsou věcmi prázdninov)!mi 

čís. 10.570. jsou jimi spory o pensijní nároky ze služebního poměru železničního za-
"městnance čís. 10.603. 
jde o věc prázdninovou, domáhá-li se zaměstnanec na zaměstnavateli po' 
skončení služebního poměru náhrady škody z opomenutí zákonné a smluvní 
povinnosti k ohlášení k pensijnímu pojištění a ku placení celých pojistných 
příspěvků či s. -10.613. nepatří sem spory ze smlouvy ° dUo, mezi něž náleží i spor advokáta s klien-
tem, o zaplacení,odmčny a ,hotových vydání čís. 11.209. 

Pražské soudy: nová jich organisace; změna dohody o příslušnosti čís. 10.472. 
Prejudicielniotázka viz ,otázka předurčující. 
Preklusivní lhůta viz I h ů t a. 
Premie pojišťovací viz P o i i š t ě n í. 
premiový rabat viz poj i š t ě n í. 
Presentace směnky viz smě n k a. 1c6* 

I' , 
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Procesní plná moc viz plná moc procesní. 
-- zmocněnec viz a d vak á t. 
_ způsob~lost viz způsobilost ke sporu. 

Prodej na splátky viz splátkové obchody. 
Prodejové řízení: lhůta podle § 256, odst. 2, ex. Ť. viz tamže. 

o dražebním roku jest vyrozuměti (§ 272 ex. ř.) i vymáhající věřitele, proti 
nimž byl povolen odklad prodejového řízení; nestalo-Ii se tak, jest -vykona-
nou dražbu zrušit čís. 10.802. ' 
rozvrh předpokládá, že k návrhu několika vymáhajících věřitelů byly zaba
vené svršky prodány soudně, bud' soudní dražbou nebo prodejem z volné 
ruky; odnětím zabavených svršků z exekuce skončilo exekuční řízení a bylo 
je zrušiti; proti těm, kdož překáželi provedení prodejového řízení, může vy
máhající věřitel nastupovati jen pořadem práva čís. 11.084. 
předpoklady pro povolení opětného výkonu exekuce na movitosti zabave
ním dalších svršků po zastavení prodejového řízení (§ 200 čís. 3 ex. ř.)· 
č i s. 11.298. 

Prodlení směnečného dlužníka nastává teprve presentací směnky; jí se rovná do
ručení žaloby čis. 11.081. 

- v placení vyrovnací kvoty viz vy r o v n á n í (§ 57 vy r. ř.). 

Prohlášení nezletilého za zletilého viz z let i los t. 
- žalobce podle § 410 c. ř. s. viz a I t e r n a t i v n í z m.o c n ě n í. 

Projednání pozůstalosti viz p o z Ů s t a los t. 
Prokura: k jejímu odvolání v poměru k třetím osobám ve smyslu čl. 118 obcl1. 

zák. jest oprávněn kterýkoliv z veřejných společníku, oprávněn)'ch k zastu
pováni společnosti" třebaže jest k zastupování společnosti oprávněn jen 
kolektivně čís. 10.928. 
ti, kdož se zapisuji jako oprávnění k zastupování veřejné obchodní '3poleč
nosti, nemohou býti zároveň zapsáni jako kolektivní prokuristé čís. 10.997. 
právní povaha vnitřního poměru k principálu; je-li prokurista cizozemcem, 
musí vykázati svolení podle § 5 zák. čís. 39/1928 čís. 11.289. 

Prokurator faIsus viz fal s u spr ° k u ra tor. 
Prokuratura finanční viz f i n a n ční pro k u r a tur a. 
Prominutí let viz z let i los t. 
Promlčení: náToku na odměnu za provedené dílo počíná skončením díla čís. 10.454. 

nárok na vrácení zapůjčené věci a nárok na vrácení pronaja:té věci ]1ro
mlčují ve třiceti létech;' nelze tu použíti §§ 982 a 1111 obč. zák. či s. 10.954. 
§ 1486 čís. 1 obč. zák.: nárok kupitele proti prodateli na náhradu toho, co 
zaplatil za prodatele na dovozném, nepromlčuje se ani podle § 1486 čís. 1, 
ani podle § 1489 obč. zák. č i s. 10.899. 
spadají sem jen nároky na úplatu za dodávky věcí, prací nebo jiných plnění 
na straně těch, kdož dodali, nikoliv však pohledávky z příkazu, z nepřiká-:
zaného jednatelství nebo náhrady nákladů podle § 1042 obč. zák., aniž ná
roky z obohacení podle § 1431 obč. zák. čís. 10.899. 
promlčecí lhůta u služebních zaopatřovacích požitků činí tři léta čís. 
11.002. 
čís. 5: nelze rozšiřovati na nároky z jiného než služebního poměru; pokud 
nespadá sem právní poměr mezi pojišťovnou .a jejím akvisitérem čís. 
11.287. 
§ 1487 obč. zák.: pro dědice, nepřihlásivší se k dědictví, počíná _tříletá lhůta 
k žalobě o zvrhnutí posledního pořízení prohlášením napadeného posled
ního pořízení čís. 10.712. 
lhůtou není obmezena dědická žaloba podle § 823 obč. zák. čís. 10.712. 
§ 1489 obč. zák.: počátek prornlčecí lhůty či s. 10.745. 
nárok na náhradu škody proti tomu, komu příslušel dozor na škůdce, pro
mkuje se ve ti'ech létech čís. 10.745. 
z celkové škody z poranění s trvalými následky nelze vytrhnouti část bo
lestného a následků úrazu za poslední tři léta a tuto část uplat1lOvati v do
bě, kdy nárok na náhradu škody byl již promlčen čís. 10.745. 
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. d Yk d z neoprávněného záboru obytné míst-
pr0l1!lčenj nár?~u ~ba nahr. a .~o~ivo t~prve vrácením' zabrané místnosti č i s. 
nostl pocaIo liZ za orem, m 

~~~~7kl.kuPitele protivp~odateh ':la n~rrad§u l~~~o'čí~O ~ap~~tl ~~k:,roa~~te~~d~: 
dovozném, nepromlcuje se am po e . 
§ 1489 obč. zák. čís. 10.899. 'k nákladu vynaloženého za jiného 
pod § 1489 obč. zák. nespadá pohledav a 

čís. 1vO.8~g., V·hl' v 'k pensl]mmu pojištění počíná se teprve do
pr?ml;em ~ar.?ku z nep'fl'l aS~~~avu o vyměření penSijního důchodu čís. 
rucemm vymeru pensl]11110 
11.136. , " t h co bylo plněno ze smlouvy zapovězené 
nepodléhá mu narok na vracem o o, 
§ 20 (2) zák o ochr. náj. či s. 11.148. . . dlužniku (§ 1358 obč. 
neplatí pro postižní nárok rukojmí proti hlavmmu 

zák.) čís. 11.218. 'v' v· 'il se sv'm nárokem k trestnímu řízení 
přetržení: tím" že,.;'e o~kravnsny tf~IPOJ trestní; rozsudku odkázán na pořad 
jako soukromy ucastm a ze Y v 
práva či s. 1O.?07. IV' I nebrání by promlčení nezačalo znovU bě-
uznání přerUŠUje prom ce ol, a e , 
žeti či s. 11.002. •. h ··tk· (zák čís 130/1921) nepře-
promlčení .~Iužebníc~ z~opatrovs~~~c 'h~opz~ze~kovéhO úřadu, nýbrž jen do
rušuje se Jich uplatnovamn; .ll a 111 
máháním se J'ich II soudu Cl S. 11.002. , . ' ' 

,. .. smlouva najemn1 a pachtovnl. 
Pronájem vi:~ oc.hranoa naJem cu, 
Propadná lhuta VIZ l

h
h udt a., m' o c n í k sml o II v a s I uže b n í, z a m ě s t -

Propuštění viz o b c o n I po, 
n a n e C. . v § 104 . n. 

prorogace soudu viz přI S 1 u s n o s t pod I e , J. 
Prostředek exekuční viz e.x e k u c ~. 

- opra~.ný: I ~1 Ů t y VIzI! a I? z ed vol á n í r o z k 1 a d, stí ž noS t. 
_ _ Jmak VIZ d o v o anI, o , 

Protest směnečný vizy, s m ěyn k a., ' odáva·e u soudu včas ústně do proto-
Protokol soudní: stacI, kdyz Vypovl~~ny, ~~dnesl Jskutečnosh opodstatňující určitou 

kolu nátTI1tky P!ott ~YPI ~Ve, 1, prdnes nedopatřením kancelářského úřednámitku, třebaze pns usny pre v , 

níka nebyl p~j?-t do pryotokolu c I s·d~O·~T~·ta osnova protokolu (§ 210/2 
pokud jest mlh .zay to, ze byla k ?ou'h ~kbu celého protokolu, nýbrž jen 
c. ř. s.); nevadl, ze osnova nel1l na raz 
jeho část.i č í.s. 11.208.. ~ , 

Protokolace firmy VIZ fl r ~ a, reJ s t rl~. viz s m I o li v a spr ° s tře d k 0-
Provozovací řád sprostredkovate e 

vatelská. , . 
•. I • ost podle § 87 oast. I. J. n. 

Provozovna viz p r 1 s II s TI 5 I . m z á k' viz v Ý ž i v ri é. 
prozatímní.op~t~e~í:lhP °td .1 e §y dfuž~ík~ nen~padlo z dědictví jmění, jehož se 

- proh dedtcl: os e1 no, .ze, '; .. , . ční čís 10 492 
týká prozatímní ?p,atřem, ~ybdrz dme J!ll ím pozůstal~sti ·i na majetkové 80U
podle ~- 75 III. dllCl nov. pre o evz an 
bory čí s·v 1O.:.~92. 'dl y 'k na věřitele by přistoupili na mimosoudní vy-
§ 379 ex. r.:, zad~st~ uzm a y' m' sIu § 379 ex. ř. čís. 10.852. v 

rovnání, nenl os,:edce~o oh~ozellI ,~~ r s, ~~ž má otec podle návrhu porucen-;. 
nárok dí!~te protI v n:anz .. 0tCI na YYi~~un~Jhledávkou; lhostejno, '" že o usnese~I 
8tva plmtl v penezIch,)~st peh~ na placení peněžitých přispevku na vy-
prvého soudu, vyhOVUji Cl navr y y , 10 930 
y. , b 1 rekursním soudem zruseno Cl S. . ., Yk O y II 
~~vnel' 3Y o v 'navrhovatele za poškození uschovanych svrs u v pomer 
Cts. -: rucem, v , y' O 
k vlastníku odúatych vecI, c 1 S. 10.58, - , b v oddělné právo na pohle-
povolení obstávky pohleda~kyv ,nezaklada o 50 e 
dávce ve smysl,u § II vyr; r. ~tbO]íl~r~7cianého s výhradou vlastnictví jest 
§ 38! ex. ř.: nl<;trok. n~ ~r~~ep~~cZe :~háieno vyrovnací řízení a odpůrce přes 
ohrozen bylo-t ° Jmem d ., ď v, tO 473 
to zbožl prodává a peníze za ně neo va 1 CI s. -. . 

I , 

i· -
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§ 382 ex. ř.: čís. 5: zákaz se může týkati jen věcí, které odpůrce chová a 
K jichž vydání směřuje nárok tvrzený ohroženou stranou, nelze jej však vy
dati najmě co do věcí, jež ohrožený sám chová pod vlastním uzavřením' 
nelze pouhým zákazem zcizení zrušiti učiněné již prohlášení spolulikvidator~ 
že prodal věci likvidující firmy sám sobě; tvrzením spoluvlastnictví a spolu~ 
likvidatorstvÍ není ještě osvědčen nárok navrhovatele na vydání věci jemu 
samému čís. 10.887. 
čís. 6: zápovědí nezciziti, neobtížiti nebo nezastaviti nemovitosti; jen k za
jištění nároku, vztahujícího se k této nemovitosti, a jen k ochraně práv věc
ných, do knih zapsao)'ch, nebo práv obligačních, která lze zápisem přemě
niti v práva věcná;.tomu tak je při smluvním zákazu nezciziti a nezatížiti 
ujednaném mezi osobami uvedenými v druhé větě § 364 c) obč. zák., jinak 
nelze smluvní zákaz nezciziti a nezatížiti nemovitost zajistiti soudní zápo
vědí podle § 382 čís. 6 ex. ř. čís. 10.424. 
nevadí, že podle listiny, jíž jest osvědčen nárok, přísluší navrhovateli nárok 
(zákaz zcizení) bez knihovního zápisu čís. 10.857. 
k zajištění předkupního práva k nemovitosti stačí zákaz zcizení nemovitosti 
a není na místě i zákaz zatížení a zastavení čís. 10.933. 
knihovní ,poznámka působí jen ve prospěch ohrožené strany, a to i proti'. 
jejímu odpůrci, i proti tomu, kdo nabyl nemo\fitosti proti zákazu, ale nepů
sobí ve prospěch třetí osoby, která chce vésti exekuci na nemovitost pro 
pohledávku za zcizitelem nemovitosti, jako by zcizení nebylo nastalo čís. 
11.035. 
čis. 8: rozhodnutí o něm není předurčující pro rozs,Ouzení rozepře o výživné 
čís. 10.663. 
nelze se zabývati otázkou, jež jest předmětem sporu o výživné, zda nárok 
manželky na výživné zanikl tím, že se ho vzdala či s. 10.744. 
přivoděni odděleného bydliště, má-li byt nebo dům jen manželka; tvrdí-li 
manžel, že mu přísluší pravo bydlení v bytě dosud společném z jiného práv
ního důvodu než jen na základě ustanovení § 92 obč. 'zák. čís. 11.182. 
§ 384 ex. ř.: dobrovolné zcizení nemovitosti příčící se knihovně poznamena
nému zákazu, může býti za určitých podmínek bezúčinnýrn i proti každému, 
kdo nabyl nemovitosti zakázaným zcizením; nezáleží na tom, v jakém po
řadí byla smlouva o zcizení vložena; lhostejno, že zákaz zcizení .byl pozna
menán až' po poznámce zamýšleného zcizení čís. 10.571. 
prozatímní opatření poznámkou zákazu zcizení a zatížení podle druhého od
stavce § 384 ex. ř. není na závadu dobrovolné dražbě nemovitosti čís. 
10.615. 
§ 389 ex. ř.: nelze zkoumati, zda právní jednání, o něž jest opřen tvrzený 
nárok, vyžadovalo formy notářského spisu; k osvědčení stačí listina, zřízená 
mezi navrhovatelem a odpůrcem o onom právním jednání, pódepsaná od
půrcem čís. 10.857. 
§ 391 ex. ř.: složil-Ii odpůrce podle rumunského práva jistotu, by odvrátil 
výkon prozatímního opatření, jdou následky tohoto složení (znehodnocení 
jistoty) na jeho vrub, pokud je navrhovatel nepřivodil jiným svým činem 
než právě jen návrhem čís. 11.071. 
pokud povolení vyprošťovací jistiny není na místě, jde-li o nárok na indivi
duelní plnění; z toho, že žalobce ocenil v žalobě hodnotu předmětu sporu 
»k účelům poplatkovým«, nelze usuzovati, že jest ochoten spokojiti se touto 
částkou jako jistotou čís. 11.270. 
dovolací soud není povolán k prodloužení doby, na kterou bylo prozatímní 
opatření prvním soudem povoleno čís. 10.846. 
předpis § 391 ex. ř. nestanoví, že se urceni doby, na niž se povoluje proza
tímní opatření, má státi určením kalendářního dne; právoplatné ukončení 
sporu jest událostí, již ona doba jest určitě vymezena čís. 10.924. 
§ 394 ex. ř.: k požadování náhrady odpúrcem stačí, že proz. opatření bylo 
povoleno, nevyžaduje se, by bylo i provedeno; odpůrci jest nahraditi i útraty, 
. jež mu vzešly proz. opatřením; lhostejno, že odpůrci bylo usnesení povo
lující proz. opatření doručeno jen omylem před výkonem proz. opatření, ni
koli teprve při jeho výkonu čís. 10.956. 
předpis platí i pro zájemné p.opsání vnesených svršků čís. 11.128. 
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d~v.od, I?ro který se Ukáz~~tiPr;~~Il~p~~e;.í ~f~J;á~~tÝ~k.j;es~p~:;I~~~f~~ 
r1~~;ž ns~r~~jen~~~aťe1~~onen:clŽ: s~ díti žalo~~u2 ~p~r:~ :. ~~~t~~j~\~Jd 
brž jen pavrhe!ll'do n.emz.ePno sl·~~~rloPOp~~~ § opitření povolené cizozemským 
usnese mm; pora prava J,' 
rozsudkem čís. 11.128. 

Prozkoumání zboží viz správa pro vady. , 
Průhon dobytka vi;; ~ I ': ~ e b n o s t P o zem k .o v a. 
Průkaz způsobilosti VIZ z I v n o s t. 
Průvod viz d ů k a z. . . d' 
Průvoz viz do p r a važ e I e ~ nič n.Í mez 1 n ~ r ~ nt. 
P~edčasn~st ~a10?Y k~§d40? c.;. S'C s~~~c:é~~sp~áV: k nemovitosti, za~ížeE1é před: 
Predkupm pravo. v a p\evo u v.~ .osobu než tu pro kterou zm predkupm 

~~r;~m p~~~li~:r\;;r~~á~~EliJI~~datel zánik př~dkupního p~á~a \istin~~i;y ~e-
stačí 'pouhá ~ byť i úřední _ znalost praveho stavu vect u sou c 1 s. 

10.819. y . d k "'dý z p.ostupitelů« má míti před
výklad ustanovení smlouvy, ~: >~]e k~n b/~ jakéhokoliv důvodu jeden nebo 
~up~~ ~rán;On~Šíc~l~~o~e:aj~~hlS ~ pJstupitelů předkupní práv.o vykonávati 

n~~hrěl nebo nemohl čís. 10.819.. . ,y, sobě jest jí práv jen 
držitel, nenabí~nu}š~ výkuJ: n~~kv~~~:t n~~~v~~ra~ň~vati 'nárok ze smlouvy 
ze škody; o"pra~neny nemuzey y povinný nabídkou výkupu jest povinen 
a p.ř~dk~plll pravo v tfm smeru'Y:dkupním právu vzniká oprávněnému jen 
pln~tt ~aya~ek; ~e s.m ouv-s; o 'pr Odro vlastnictví čís. 1O.89~. . 
obhg~sn: ~ttuh lllk.ohV:hnabyyacl ~u~~mtvitosti stačí zákaz zcizelll nemovt
k Za]lstelll predkupm oprava ., v' 10 933 
tosti a není na místě i zákaz za~ížení a zastavelll c 1 S. . . 

Předmět sporu viz o c e ~ ě.n í.. b řednesla skutkový podklad nároku neb 
Přednes stran: n,! st.,rane lestk1ejnk, y ~dklad zhodnotiti není povinností strany, 

obrany; pravne tento., ~ u ovy p 
nýb~ž úkol~!ll shl~~~ti c t:· !~~~~~ostem předneseným svědkem, jež však 
sou nemuze. Y dlani si pak neosvojila či s. 10.866. 
strana ani. pře~ ttmpepre nes a, trností zřízence (vrátného) stalo, že se 
uvedeno-h v zalobe, ze Y se ndeojpaj • (§ 226 c ř s) žal.obní nárok i podle 
věc ztratila byl skutkove opo s a nen v' ••• 

§ 970 obó. 'zák. i podle § 1316 ~bč. zák. Cl s. 11.003. 
Přednost knihovní viz k n i h o v n í p r e d n? s t. m o v i t o s t i (r o z vrh). 
Přednostní pořadí viz rl r a ž b ,a v II t; cen a n e 
Předpojatost soudce viz o dmI tnu t t S ~ u d c e. 
Představenstvo společenstva viz s p .? I e c e ~ s ! y o; 
Předurčujicí otázka viz o t á z k a ,P r e d II r c u J l(C 1., hra d o v Ý z á k o n). 
Přejímací cena viz. poyzemkoya reforma na 
Přejímatel dluhu VIZ P r e v \e t 1 d I u ~ Ui s t v. í viz r o z I u k a m a fl žel s tví. 
Přeměna rozvodu v. r o ~ 1 u u m aknlz ed k fl i h o v n Í viz k n i h o v n í z á -

_ záznamu kmhovnthO v e v a 
znam. 

d železniční. Přeprava zboží po železnicích viz 0.r r a v a 

Přeruš~~~~i~~~~~~i sv~z h6 rd~:á\l;:~~?~oto, ž~ pyoti rozhodny!í ministerstva byla 
podána stížnost.,k nejvyssl}TIu ,sravbn;Fa~i sŽ~I~~a c~r~'ti 1~g~9·0 náhradu 

- - ~~~1~ §p2Jl~ §. {7 ~~e~.e~ř~z~Č~S~' podán!t ,na soudě, než správní úřady 
uznaly, že jest obec p9vinn,a náhradou Cl s. 10.469. 

Přetrženi'y~oml~~ní viz,. p r dlm ! cen}. níh.o řádu neopravňuje k žalobě vlastnické, 
Převlastnem zallsťOivacl.yp.o e cs. prav y ." 10 731 

nýbrž iep k. žalobe P?dle § J58 d~' r c ~t na . překážku že prodaných věcí 
Převod vlastmctvl: hm.otnem;t o ev.z anh ne dné věci čís.' 10.719 . 

jest mnoho pa poc~t; ~oJ~m ror;;a tí vlastnictví vydrže·ní. 
jinak nabytt vlastntctvl ':IZ • na. ~ v , í ' 

_ zajišťovací viz pře v I a s tne n 1 z a J t S t .o v a c .. 
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Pťevod~í :eoplatek ,vjz pop 1 a t e k pře vod II í 
Prevzeh bremen VIZ dražba Vouce' . . 

díla viz s m I o II v a o dílo. II a fl e m o v I t o s t i. 
dluh~: p<?dmínkou ručení podle § 1409 ob v , • 

l~enl nebo k podniku, nezáleží však na c. zak. l~st,. by dluh patřil ke 
(~rtulu) dluh spočívá čís. 11.149 tom, na Jakem právním důvodu 
zavazek k náhradě škody jež . 'kl d I 
Umu § 1409 obč. zák. tř~baže v~I,1~e aYk o ováním, Je,st

y 
dluhem po roz_ 

vzetí podniku nebo jm'ění číselně ~rči:á o~~ ne
t
by la ]estě v době pře--. 

podmínky převzetí knihovního dluhu Odlcl~. 1.119, 
P9sled?Í .v,tUe jest podle německého ~ávae .I?-.:mec~eho 'práv,~; vykonatel 
neo llC1flltl za dluhující pozůstalost PYV't r J1Z ~OCl ~veho uradu opráv
obč. zák. čís. 10.678. ven e I oznamem podle § 416 něm. 
převzetí dluhu a nárok na zhodn' v 
z~kona čís. 10.678. ocem podle nemeckého zhodnocovacího 
prevzetí dluhu podle §§ 415 416' b" 
činy čís. 10.684. ,nem. o c. zak. mlčky a konkludentními 
~tačí zcizení i jen určité kvoty jměn' b . ,. 
Jetku, tvořícího určitou hospodářsko I ~e dO tZkClzem v Jen z,vláštního ma>" 
.11.268. u Je no u (prevzetJ domu) čís. 
Jde o dluh související s převzatým' v, ,. 

kazu z postupní ceny za řevza' Jme~lm, ma;-l~ podle převodcova pří
dávka; pokud lhostejno eg bylo t~ ~aJe,t~k ~YdtJ ~ražena určitá pohle_ 

V,v. , na?yvatelem čís. 1I.268. UZle liJe nano mezi zcizitelem a 
P~!ClOna souvislost viz ·n á hra d a š k d 
Pndavek .dra!t0~í v~z z a m ě s t n a n e~. y. 

v-:-v k hrme VIZ fl r rn a. 
Pndel zkrácený viz pozemková r f 
PříděIový zákon viz pozemko . e

j 
Orma (záborový zákon) 

P"hl" . v are o r m a ( .. d ' I . 
n asent,k nemocenskému! pensijnímu pojištěn' . p r 1 .e. v o:, Ý . z á k on). 
,.. ,.:..5 k e, pen s i j n i. I VIZ pOJ 1 S ten lne moc e n-

Pnhlask~ ~ dražbě viz dražba vnucen' '. 
v-:- dedlcká viz

v 

pozůstalost. a nemovitostI. 
~p~oda v d~praveyiz náhrada škody dráhou 

v!!ef!1ce smenky VIZ smě n k a . 
PnJeh zboží na znamení vf" t 
Příkaz viz s rn I o u v a 1 :~ ~~ ~e~ vsm1o,uva splněna; pokud jde o ně čís. 10.574. 

- pla!ební šekový viz šek. a c 1. 

- smenečn:ý zajišťovací viz s rn v k (" . 
Přikázání pohledávky k brání: te cn .,a rlz,e~l s,měnečné). 

k ~alo~ě co ~'J ~.a?av~~.fh~e n~~k~asJ~~~ ~~~~7 dlužníkova oprávnění 
?talel-h vymahajlCI ventel s vymáhá' v.,', 
1 dlužník oprávněn navrhnouti b mm ~nkaza~~ 'p?h!edávky, jest 
vym včřiteli a by b I v, ,y bylo zruseno pnkazam pohledávky 

. y znzen exekučním soude t 'k 
zab~vez:o~ po~l~dávku čís. 10.837. m opa rOvm , by vybral 
opravnem dluzmkovo k žalobě jest v I v . 
byla v:.ěřiteli pohledávka přikázána k .: ~~,ce,~o Jen SO, do, část~y, jÍ'ž 
o, sobe nevylučuje oprávnění dlu - 'k Y k a~ll, e~ekucm z,astavnl pravo 
davku čís. 10.981. zm a zalobe o vymahanou pohle-
přikázání nároku na zřízení věna' v _v't 'v 
tento nárok v nesporném řízení' ~es y~. ,ven el op.ravnen uplatňovati 
vaH o tom, zda nárok na zříze~í vV pOlpe·tmu bsou~lcl ~elze tu rozhodo-
11.007. ena Jes za aVltelnym čili nic čís. 

by!a~li pohledávka, vymáhaná dražbou zabaven v. , , 
bram, nebyl exekuční soud rozvrh' ' . vv, a a pnkazana k Vy
kázati to, co připadlo na ~nu poh~J~ P~lvyss3v'po~ání, oprávněn, pfi
P?hl~d~v,ka zvabavena Čís. 1"1.014. e av u, venteh proti němuž byla 
pnkazam zazalované pohledávk z ' . 
oprávnění k žalobě. před isu § {94 a spo~u nema vItv na žalobcovo 
že s: nemá platiti bezpro~tředně žab3b~x'nÝb vyh~vf}e výro_ke~ soudu, 
ex. r. a § 1425 obč zák) nev d' "',, rz s OZl I na soude (§ 307 
prosbu změněnému ~tavu' věci ~ /~. z~ l.í~k~bce nepřizpůsobil _žalobní 
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- pohledávl{y z nejvyššího podání viz dra ž b a v n u c ~ n á n e m o v i-
t o s t i (r o z vrh). 

Příklep viz dra ž b a n aby ti v I a s tni c tví. 
Příležitostná společnost viz s pol e Č II o s 1. 
Přínosný dluh viz d lu h. 
Přípověď manželství viz n á hra d a š k o d y pod I e § 1328 o b Č. z á k. 
Přípravný spis: podpis advokátův může býti umístěn na podání kdekoliv čís. 

10.972. 
Přípustnost op r a v n é hop r o s tře d k u viz d o vol á n í, stí ž II o s t. 
Přirážky obecní: exekuce na ně viz exekuce (§ 15 ex. ř.). 

- společenstev viz s p o leč e n s t v o ž i v n o s ten s k é. 
Přírůstek hodnoty nemovitosti viz d á v k a. 
Přísaha vyjevovací: pod leč L X L I I. u voz. z á k. k c. ř. s.: pokud nebyl 

pozůstalostní věřitel povinen vyčkati s podáním žaloby, až bude sepsána 
inventura a skončena pozůstalost čís. 10.628. 
i n.a tom, kdo má prý vědomost o zmlčení neb a zatajení jmění (dluhů), 
lze se domáhati, by, předlože po případě seznam jmění nebo dluhů; udal, 
co mu o tomto jmění neb o dluzích neb o zamlčení nebo zatajení jmění 
jest známo, a by vykonal přísahu, že jeho údaje jsou správné a úplné čís. 
10.628. 
pod I e §§ 47 a II á s L ex. ř.: nemá místa -při bezvýslednosti exekuce 
zajišťovací č Ls. 10.827. 
byla-li uhražovaCÍ exekuce na movitosti bezvýsledná, může vymáhající 
věřitel žádati za její složení již před zahájením (skončením) exekuce na 
nemovitosti nebo na jiná práva dlužníkova čís. 10.827. 
lze uložiti její výkon i hromadné osobě; má-li vícečlennou representaci, 
závisí na úvaze soudu, kterému nebo kterým representantům má býti uložen 
výkon přísahy čís. 10.853. 

Příslušenství: pokud nelze se domáhati vlastnickou žalobou vydání součásti ne
movitosti čís. 11.252. 
lze se domáhati žalobou vlastnickou odevzdání pozemku i s příslušenstvím, 
jímž jest i stavení, pokud jest na pozemku postaveno, třebas bylo z části 
i na pozemku sousedním čís. 11.026. 
§ 294 a násL obč. zák: otázka, co jest příslušenstvím společné nemovitosti, 
není předmětem sporu o zrušení spoluvlastnictví čís. 10.699. 
nezáleží na tom, zda stroje podle vlastníkovy vůle mají či nemp.jí býti po
kládány za příslušenství; nezáleží na způsobu trvalého spojení; stačí, by 
se vedlejší věci při hlavní věci stále upotřebovalo a, by šlo o takové věci 
vedlejŠÍ, bez nichž hlavní věc nelze upotřebiti neb o nichž zákon nebo 
vlastník určil, by se jich trvale upotřebilo pro hlavní věc čís. 10.647. 
§ 297 a) obč. zák.: ustanovením neměla býti řešena otázka přechodu vlast
nického práva; nestačí, že věc slouží potřebě hlavní věci a že ji úžívatel 
hlavní věci této potřebě věnuje, nýbrž nutno, by vlastník hlavní věci dokázal 
řádný důvod a způsob nabývací čís. 10.698. 
zůstávají-li stroje vlastnictvím třetí osoby jako pachtýře nemovitosti, není 
místa pro poznámku podle § 297 a) obč. zák. Č.í s. 10.743. 
knihovní poznámka podle § 297 .a) obč. zák., jež se stala až po spojení 
(po nahťažení) strojů, vyhledává přivolení těch, pro něž byla v knihách 
zapsána práva v dobč od spojení (od nahražení) do povolení poznámky 
či s. 10.743. 
předpokládá se, by vlastník nemovitosti" určil stroje k jejímu stáléri1.U pro
spěchu čís. 10.839. 
poměr § 297 a) k §§ 294 a 297 obč. zák.; úsudek z opaku z § 297 a) obč. 
zák.; ustanovení § 297 a)' obč. zák. není omezeno jen na výhradu vlast-.. 
nietví; osoba, jež jako podnikatel uvedla stroj ve spojení s nemovitostí, 
musí býti vlastníkem nemovitosti; patří-li nemovitost společníku veře.iné 
společnosti; určení k trvalému užívání hlavní věci; pozdější prohlášení vlast
níka tovární nemovitosti, že bude' stroje příště držeti ve jménu třetí osoby 
jakO vypůjčitel; při opomenutí poznámky podle § 297 a) obč. zák: platí 
stroje za příslušenství nemovitosti vůbec v poměru k třetím osobám (1 v po-

, ,-.'Ii 



1690 

rněru ke konkursním věřitelům, jimž nepřísluší oddělné právo na nemovi
tosti) čís. 11.200. 
skute~nost, že zaříz~.n~ slouž~lo k pot~eb~m továrny a Že veřejná obchodní 
spo}ecnost, provozuJ tel ,podmk v tovarmch nemovitostech jež jí nepatřily 
určtla,zařízen~ to ,za pří~~uše!1ství k užívání toyárny, nezna~ená ještě o sobě 
nabytI vlastnlctvl k zanzem pro spoluvlastmky tovární nemovitosti čís. 
10.698. . 
§ -252 ex. ř.: na úrodu dosud neoddělenou nelze vésti exekuci podle §§ ?49 
a násl. ex. ř.; platí tu předpis § 252 ex. ř. čís. 10.499, ..... 
o ~epřípus~nos~i exek~ce, ježto bylo mobilární exekucí zabaveno příslušen
stVl n~mo~T1tostt, ll"; nIŽ jest pro žalobce vloženo zástavní právo, jest rozho
dovatt poradem prava čís. 10.576. 
opě!ná dražba a. pří~lušenství, jež uvedl první vydražitel ve spojení s vy
drazenou nemovitosti čís. 11.153. 
exekuce na náhrobek čís. 11.176. 
knihovní věřitel jest oprávněn k rekursu do dražebního ediktu, ježto ne
bylo do něho pojato veškeré příslušenství nemovitosti čís. 11.246. 

Př,slušenství pohledávky viz dra ž b a v n u c e TI á fl e m o v i t o s t i (r o z vrh), 
úroky, útraty. 

Příslušník rodiny zesnulého nájemce (§ 6 (1) zák. o ochr. náj.): není jím net' čís .. 
10.526; - pojem čís. 10.945. 

Příslušnost: s por o pří s I u Š TI o s t viz tam ž e. 
změna dohody o příslušnosti pražských soudů novou organisací pražských 
soudů, jakož i zvýšením hranice pro příslušnost okresních soudů c' ,. o 
10.472. ,. 
pro otázku věcné příslušnosti nemá význam zda žaloby sloučené k spo
lečnému projednání byly doručeny zástupcí Žalovaného teprve při. jednacím 
roku a zda byla žalovanému k jednání o nich doručena zvláštní 'obsílka čís 
11.250. . 
tuzemskýc~ soudů: za platnosti smlouvy čís. 5/1926 nesmějí čsl. soudy 
r~~h09-0y<:tI o rozv?du, r?zluce a ~ neplatn?sti manželství polských státních 
pnslusmku; stalo-h se prece tak, Jest k navrhu ministerstva spravedlnosti' 
vysloviti zmatečnost řízení podle § 42/2 j. n. čís. 10.527. 
nezhojitelná: neobíral-li se 'soud prvé stolice otázkou své věcné nepřísluš
nosti, mohla býti tato otázka, šlo-li o nepříslušnost nezhojitelnou řešena 
z úřadu až v druhé stolicí čís. 10.437. ' 
námitka nepříslušnosti: usnesení odvolacího soudu jímž byla zamítnuta 
námitka nepříslušnosti tohoto soudu, nelze napadati' čís. 10.450. 
byla-li opovězena při prvém roku a teprve při dalším jednacím roku byl 
navržen rozsudek pro zmeškání, nelze vynésti rozsudek pro zmeškání dříve 
než byla zamítnuta námitka nepříslušnosti čís. 11.245. ' 
opověděl-li žalovaný námitku nepříslušnosti u prvního roku, nijak ji věcným 
prednesem neodůvodniv a nedostavil-li se k příštímu roku nařízenému 
k ústnímu jednání (o věci samé i o ,námitce) rozhodne soud o příslušnosti 
jen podle žalobcových tvrzení č í·s. 11.245. ' 
v návrhu na vynesení rozsudku pro zm'eškání není vtomně obsažen návrh 
na zamítnutí námitky nepříslušnosti čís. 11.245. 
§ 7 a) j. n. viz s a m o s o ude e. 
§ 28 j. n. viz určení soudu. 
§.29). n.: soud, jenž ~ahájil opc:t.~ovni~k~ řízení, zů~ta~ eříslušným opatrov
tllckym soudem, I kdyz se pozdeJ1 zmel1lly okolnostI lez byly při zahájení 
řízení rozhodné pro určení příslušnosti čís. 11.193.' . 
§§ 30 a 31 j. n. viz de leg a c e. 
§ 42 j. n.: předpis § 406 c. ř. s. nemá na mysli případ1 t zv. absolutní ne
příslušnosti čís. 11.105. 
§ 44 j. n.: předpis byl zachován v platnosti § 4 zák. čís. 100/1931 čís. 
11.193. 
~ 49 j'.,!1' ~ í ,s. 5: pr~ spor o ~áhr~du škody pro nesplnění nájemní smlouvy 
lest pnslusny okresm soud, trebaze bude spornou otázka zda náiemní 
smlouva bude platně ujednána čili nic čís. 10.991. ' . 
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nejde o nárok z pachtovní smlouvy, domáhá-ll se pachtýř na propachto
vateli odškodnění pro nedodržení dohody při propuštění pozemků z pachtu 
čís. 11.126. • 
čís. 6: ujednání nájemce podniku se samosta~ným. ~apelníke.m, ze, .bude z.,a 
určitou měsíční gáži s orchestrem umělecky PUSOblÍ1 v podmku naJemcove, 
není smlouvou služební ve smyslu § 49. čís. 6 j.,n. čís ... 10.~48. v , 

pro spory z domovnického poměru meZI domovl1lky a maJltelt domu Cl s. 

11.228. b d·k . 
§ 50 čís. 2 j. n.: civilního in,ženýr.a .ne}ze pO.,klá?a!i za o. c~? n} a; lhosteJno, 
že určité osoby zaměstnane u cIvllmch mzenyru podlehaJ1 zakonu o obeh. 
pom. čís. 10.773 
§§ 54--60 j. n. viz o cen ě ní.. 
§ 61 j. n.: návrh, by byl k ústnímu jednání přivza} o.d~orný soud.ce laIk" 
nepředpokládá, by bylo je~n.áno ve věci hla~ní; ~r~bram soudce latka nel1l 
na závadu že by musel byh proto rok odlozen c 1 s. 10.998. 
učinil-li žaiobce návrh na postoupení věci ob:hodn~mu se~átu podle.,~ 2,61, 
c. ř. s., avšak jen pro případ, kdyby jeho puvodmmu navr~u na pnbra~~ 
soudce laika podle § 61 j. n. nebylo vyhověn?, ne~z,dal se prava napadnoutI 
usnesení jímž nebylo tomuto návrhu vyhoveno c I S. 10.998. 
§ 62 j. ~.: předpis poslední věty prvého' odstavce jest obdobně použíti 
i v případech § 61 (63) j. n. čís. 10.727. 
§ 63 j. n.: není ponecháno libovůli soudu, zda chce učiniti opatření podle 
§ 63 j. n. čili nic čís. 10.727. .., , , ., ., , 
§ 77 j. n.: nepřichází v úvahu, nebylo-h v case podam zaloby projednam 
pozůstalosti ještě zahájeno čís. 10.431. 
§§ 81, 91 j. n.: nejde, o žalO?U ~ypotek~rníJ nýbrž ? žalob~ obl!gačpí,. do-o 
máháno-li se zaplacení zapujcene sumy 1 s ur~ky a utratam1 do, ctrnacÍ1 .,d!1U 
pod exekucí »zejména pod exekucí na nemOVItost danou do zastavy« Cl s. 
11.202. 
§ 87 j. n.: k ~ojmu »prC!vo~ovny«. (odst. }) ~e nevyžaduje taková s.amo
statnost, jaké jest zapotrebI k P?l,?': »zvlas~lllh~ zavo?-u« (odst. ~), .,pro
vozovnou obchodu nebo povola~~ zalovaneho .lest ml~to, n~ k!~rem z~~o
vaný provozuje., svou vý~ěle~no~1 pnnos~; l~?steJno, ,v cem. zalez~ !ato, Cl~
nost a zda ma zalovany len ledlllY podmk, Cl zda ma hlav11l a odstepne za-
vody čís. 10.818. , . ... . d·" k 
jde o »provozovnu«, provadl-h flfma mlm~ ob~od sveho ~~y l}ste ,fe on~ 
strukci silnice a má pro řízení těchto praCI najaty kancelarske mIstnosb. 
čís. 10.818. . , .' k I • b 
jde o spor z podnikatelské činnosti, odvozován-li zalob~l. naro ze s uze -
ní smlouvy uzavřené pro práce týkající se provozovny, C ~ s,. ~O.818. 
k závodu (provozovně) se vyžaduje, by tu bylo. z~rtzem, Jez ~y mohlo 
býti považován.o za provozovn!1;, nestačí, ~Eoyozule-h se v ~o~.dmm ok~e~u 
podnik s pevnym nebo pohybhvym stanovlstem (autobusova zlvnost) Cl s. 
10.949. 
§ 87 a) j. n.: vyžaduje se, by plná !Doc ?bjednate}e byla prok~zána pí
semně; nerozhoduje průkaz ve sporu, ze objednatel lest obchodmm zmoc
něncem žalovaného' čís. 10.701. 
skutečn)rm převzetím zboží rozumí se skutečnost vy~?laná p~odat~lem, ~te- . 
rou sjednává kupiteH možnost, by nakládal se zbozlm a o .,leho ]akosŤ1 s~ 
přesvědčil; tím,. že zboží m~~? býti P?,sl~no ~ra~ou ne~? postou, nezmocml 
příjemce tyt? ustavy, by pnjaly zbozl.1e,h~ lm~nem S} s. 10.702 .. 
nestačí, že. z předložených listin vyplyva le~, ze Z~OZ! bylo ... ode~llatelen;. 
předáno dráze k dopravě a že došlo na rnlsto urcem, trebaze zalovany 
doznal že zboží dostal čís. 11.162. 
§ 88 j: n.: odst. 1: jsou-li na objed?acím l~stku d~ě dol?žky, z pichž každá 
udává jiné místo jako splniště pro. zalov31~eho, neJsou tyto dolozky s to, by 
opodstatnily sudiště podle § 88/1 J. TI. C, s. 1O.?92.. , . , 
doložkou »splatno a žalovatelno v X.« v ob.1eanaclm ltstk.u, P?depsan~m 
dodavatelem opodstatněno jest sudiště podle § 88,. odst. 1, ] .. n.)~n pro za
loby proti objednateli, nikoli též i pro žaloby proh dodavatelt C 1 s. 10.696. ...'; 
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ustanovení na líci objednacího lístku vb' d . 
dacím podmínkám tohoto listu a dbI~~ko Je n~v!:a. podléhá obapolným do
jednacího lístku čís. 11.090. ' a o sp msti natištěná na rubu ob-

odst 2: fakturové sudiště není odvráceno t' v .' 

fakturX, v nesouvisející s doložkou o příSluš1m, t~e ..??Jednatel pozastavil část 
a sud!ste. pv~dle ~ lOf j. n. čís. 10.757. nos lel s. 10.680. 
bylo-II zboz! oblednano do živnosti 'eT 1 '. 
však provozoval její manžel jako ust1n6~e~ ,a~t,!!Cl ,b~la žalovaná, živnost 
sl;~né Se zbožím a opatřené doložkou o s J.v~~Jl ~<:t~estek, Jen.ž faktury za
mestek žalované, jest pro založení sudišté' 1~~l1~nJa bez. namltek ja,kO ná
fa~tury, byly vystaveny na jméno manžela žfl ~ ~~/2 J. n. lhostejno, že 
vracelll faktury může se státi i rost Yd' <;,vane c 1 S. 10.958. 
~l?stejno, že se prodatel vyjádřiIPk PI~~ ntctV!{; plnomocníka (kupitelova)' 
Cl s. 10.980. mOClll u, ze fakturu zpět nepřijm~ 

§ 89 j. n.: uplatúován_li nárok na sm Y k 'k' 
jenž byl podkladem směnky; ne'de tue~ ~, Ol olIv ze ~pl~tk~vého obchodu, 
podrobent -se kupitelovo ve smY~lu § 6 á~mluvu I? SUd1Sh afl1 o dobrovolné 
k odůvodnění příslušnosti podle §§ 89 ~3j2 o. sp at. O~chodech čís. 11.065. 
stačí bydliště uvedené u prvého s Y' Y , j. n. proh. všem směnečníkům 
zvláštní platební místo čís. 11.097~enecfl1ka, nebylo-II na směnce udáno 

~ot~j- I~~: t~~~ít~ ~r~9 c~z~zef~k~s právnic.ké ,oso ~y čís. 10.431. 
né bydliště a jichž poiÓst~lost seObprzoe.mJelyc~, Jež. neměly y tuzemsku řád-
10.431. Je nava u c1zozemskeho soudu čís. 

§. 1O~ j~ n.: změna dohody o příslušn t' ," k' o •• 

ntS~Sl,)~kož j ,zvýšením hranice pro př~~I:\tnra~s kCh s?udu JIC~ nyoyou orga
sudlste Jest zasadně sudištěm. na v'běr m o~s o y resnt~~ s~u~u Cl s. 10.472. 
nosyt,; po.dro?ení se sudišti »bezPod~'1Ín~čnyze y~Sakl0bytJ uJeanána i výluč-. 
stacI hshnny průkaz o ujednání rb' e,« C,l s. ~~72. 
rogační doložkou i když na ni ~~b;fo jen Il~~\lllm; staCl podpis listiny s pro
pokud třeba zvlá'štního u ozo Y'. zv ~s :lpoz2:neno a o ní jednáno; 
Jednací lístek čís. 1O.55~. menl, lhostejno, ze pn]emce nečetl celý ob:" 
slova v prorogační doložce »p kdY' lY, 
du« jest vztahovati na věcnou °př~slu~~~s~snos~ ncte~.l vyhražena jinému sou
stran čís. 10.557 ' po u jl nelze změniti dohodou 
stačí, byl-Ii k žal~bě připojen opis d h d Y' Y . 
bude předložen u líčení; postup podle o § 0361 o P!lslus~~stJ s tím; že prvopis 
platnost a závaznost podrobe ' y, Y c'. r. s. Cl s. 10.690. 
v historických zemích) 'est n~s~e pns!u~nostJ tuz~mského soudu (soudu 
(práva platnéh? v histor]Ckýc1; ze~~~~)l !ers.s rJe7~~ka tuzemského práva 
od dohody o ni mohou, strany so hl Y .:'. 

určitou formou, aniž tím by tato ~ ~?e, U~tOUP1tJ, neJ~ouce rři tom vázány 
fa~t':.ry s doložkou, že ~e má place~í ~tá~ uva by.~~ vysl?v~a; ~tačí i přijetí 
!plste m<?hou ~ýti P?dány žaloby čís. 1O~~5~rc1 em mIste a ze na témže 
umluva,. ze sudlstem Jest »příslušn' soud X . '.. . 
soud), Jest neurčitá a tudiž neplafná a n: ' .« (~ ~l~te, kde byl Jen okresní 
podepsal-li objednatel (ma'itel str" zav~zna Cl s. 10.962. 
kou, že »pro eventuelní sJory pood;r6'). ObJednďCí lístek opatřený dolož
v X.«, třebas doložka byla pod pOdpi~e~e Ob~ d a ~efát 1?říslušnému soudu 
§ 115 odst. 4 j. n.: pro umoření o Je na eye Čl s. 11.161. 
knížka banky jako jistota čís. f1.~~~enky o tom, ze byla složena vkladní 
podle exekučního řádu' při ab 'I y , 
taře) te~t pokládati výkon e~ek~~~n~: ~~~~~ICr. p~~t~ů (déle::lo,užíciho če-
v nemz Jest exekuční soud určen dOJ'de Cta Yj , yz ve~ekuclll usnesení, 
§ 18"' 3 ,na en o soud C I s 10 735 

CiS. ex. ř.: tuzemskem v § 18 Yí 3 . Y . '" 
patská Rus· má-li dlužník b dliště C s. ex. r. nem Slovensko a Podkar-
rických zerriích, jest určiti Přrslušnos~~x~I~~~n~ku, P°ctddlužník pak v histo-
91.užníka č Í's. 10.734. m o sou u podle bydliště pod-
Cl s. 4: při exekuci na pohledávky z vkl d 'h'Y ... 
exekučního soudu místem kde ]'est vklad~.nklC 'Ykkll1zče~ urcuje se příslušnost 

, I mz a I s. 10.794. 
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§ 138 ex. ř.: nestačí, že listina, podle níž si navrhovatel vymohl záznam zá
stavního práva, byla by prý postačovala, by si podle ní vymohl vklad vy
konatelného zástavního práva čís. 10.5-39. 
§ 117 uh. ex. f.: ustanovení platí jen v oblasti práva slovenského a řídí se 
jím jen příslušnost soudů v této oblasti čís. 10.794. 
§ 20 čís. 3 rozl. zák.: žádají-li oba manželé o přeměnu rozvodu v rozluku 
(§ 17 rozl. zák.) a má-li každý z nich obecné sudiště v obvodu jiného kraj
ského soudu, jest podle § 28 j. n. určiti soud pro vyřízení žádosti příslušný 
čís. 10.519. 
podle zákona o ručení železnic: domáháno-li se náhrady škody nejen podle 
XXX. hlavy obč. zák., nýbrž i na základě zákona o ručení železnic, jest pro 
spor příslušným obchodní soud čís. 10.474. 
§ 9 autom. zák.: nerozhopuje, zda škoda uplatňovaná z provozu automobilu 
jest opřena o předpisy autom. zákona, či o předpisy obč. zák. čís. 10.478. 
třebaže i soud místa nehody i sborový soud žalovaného jsou v místě, kde 
jest několik okresních soudů, má žalobce právo volby, zda chce žalovati 
u soudu místa nehody či u obecného soudu žalovaného či s. 11.061. 
§ 6 zák. o splátkových obchodech: byla-li příslušnost rakouského soudu vy
loučena vzhledem k § 6, není exekučni titul vykonatelným na území čsl. re
publiky čís.. 10.658. 
předpisu nelze použíti, bydlí-li žalovaný kupitel na Slovensku; na tom nic 
nemění okolnost, že jde o pohledávku postoupenou čís. 10.726. 
uplatňován-li nárok ze směnky, nikoliv ze splátkového obchodu, jenž byl 
podkladem směnky, řídí se příslušnost soudu podle § 89 j. n.; nejde tu 
o úmluvu o sudišti ani o dobrovolné podrObeni se kupitelovo ve smyslu § 6 
zák. o splát. obch. č i s. 11.065. 
§ 21 zák. O nekalé soutěži: pro žalobu o odvolání v)'rr.oku (§ 1330 obč. zák.) 
není výlučně přislušo)'m sborový soud či s. 10.703. 
krajského civilního soudu v Praze (zák. ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. 
z. a n.): jen pro nároky veřejnoprávní, o nichž za Rakouska rozhodoval 
říšský soud; rozhoduje jen povaha a podstata uplatňovaného nároku; ne
sejde na nabývacím úkonu; pokud jest nárok na placení vojenské taxy ná
rokem veřejnoprávním čís. 10.437. 
pro nárok na náhradu škody proti St. poz. úřadu· z porušeni smlouvy o při
dělu zabrané půdy čís. to.508. 
živnostenských soudů: nemá místa, je-li zaměstnavatelem pojišťovna či s. 
10.472. 

Příspěvky pensiini kancelářského oficianta: pokud nemá nárok na jich vrácení čís. 
10.602. 

- stavební jsou součásti nájemného č i s. 11.204. 
- vodního družstva viz vod a. 

Přistoupení, přístup k dražbě viz dra ž b a v n u cen á n e m ov i t o s t i. 
-' k dluhu: k dluhu lze přistoupiti i za jiných, tužších podmínek čís. 10.816. 

Pseudoprokurator viz f a I s II spr o k u r a to r, smě fl k a. 
PubHcita knihy pozemkové viz kniha pozemková. 
Půjčka: nárok na vrácení zapůjčené věci promlčuje se ve třiceti létech; preklusivní 

lhůty § 982 obč. zák. nelze tu použíti čís. 10.954. 
- válečná viz v á leč n á p ů j č k a. 

Původ manželský viz dít ě. 

Rabat premiový viz poj i š t ě II í. 
Rada špatná viz n á hra d a š k o d Y pod I e § l300 o b Č. z á k. 

- závodní a revírní viz závoďní a revírní rady. 
Rakousko: podpis rukojmího v Rakousku zavaZtlje i bez rukojemské doložky čís. 

10.640. 
co do vykonatelnosti exekučních titulU, vzniklých v republice Rakouské, 
v republice Československé platí ustanovení § 80 čís. 1 ex. ř.; exekuční titul 
není zde ,:,ykonatelný, byla-li, příslušnost rakouského soudu vylol1čena 
vzhledem k § 6 zákona o splátkových obchodech čís. 10.658. 

,i' 
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v exekučním řízení na základě rak ex k v, • o , 

. kursní lhůta § 65/2 ex. ř. a zákaz d~vol~ ~cnlChk titulu platI pravidelná re
sení nižších soudů čís. 10.659. Cl o re urSll do souhlasnych usne-

Reální dělení nemovitosti viz s pol e č e II s t v . 
- oferta viz nabídka reální 1 statkú. 
- řád odhadní viz o d had. . 

Reciprocita viz ex e k II C e (§ 79 ex. ř.). 
Reforma 'po~emk.ová viz' P o zem k o v á fe fo r m a. 
Reformabo ln pelus: poukázal-li sóud prvé stolice na v 

k navrhovatelově rekursu rozhodlo návrhu z ~otra9 práva a rekursní soud 
moc čís. 10.876. aml ave, překročil SVOU pravo~ 

Re~r~ viz postih: 
Relstn~: e ~ ~ f ~ Le Č II o s t i, s p o leč e II s t v a viz též s pol e Č II o s t, s P o I e-

svole!lÍ b~rní správy podle § 8 zák. čís. 134/1920 'v, 

nevyzaduje se k zápisu výmazu likvid Y , f a § ~90 zak. CIS. 76/1927 
svolení nebylo vyžádáno před z' . aCllI Irmy ~polecnosti, ani když ono 
společnosti čís. 10.430 aplsem lIsnesem o dobrovolném zrušení 
rejstřikový soud nemůž~ v oboru s' ob' 
?yla akciová společnost zřízena prá;: Pt!~l? ~osh rozhodovati o tom, zda 
uťad; .rejstříkový soud přezkoumává j~ Cl d m.c; o tom roz~oduj~ správní 
predplSy pojící Se k její odstatě" ,z a JS0l! v~ ~polecenske smlouvě 
akcíoyé ~polečnosti způsobily by' 1~n tV~dy dotyk~JICl se yřímo podstaty 
uplatnovana jen ve sporu' jinaké poruaš!C~o~t" kt~ra ,by, vsa~ mohla býti 
v zápětí zmatečnost a vaďa je zápisem hl. mot?~pravll1ch předpisů nemá 
rejstříkovému soudci nepřísluší h z 0Jena c I s. 10.679, 
k!ádati členy dozorčí rady SPoi:g:ns~dovatI o sporné, otázce, zda jest po
teto funkce čís, 10.695 va za vystouple nebo za vzdavší se 
v rejstříkových věcech společenstva . Y· • " 

~~kazujícího 20% národnostní menŠinJyez n~r sve s!?lo .v obv~dě okresu, ne
c 1 s: 10.904. ' ze POllzlvatl mensmového jazyka 
povmnost rejstříkového soudu naříditi zrn v II 
shled.á, že odporují zákonu čí;. 70/1873 ř e ,~ st:p~v společ~~stvaJ jakmile 
za1?sany 'fe společenstevním rejstříku. n~ zah ·, ,~~ as by~y JIZ pravOp'latně 
ZP.usg,b na;pravy závady čís. 10.996.' vy OVl-l spolecenstvo nanzení; 
re]stnkovy soud není sice povinen b 'Y d Y v 
??měr, ~:nž. má býti vyznačen v' r~s~ří~~a u ,;;set~oval, zd!! určitý práv?! 
zakon vaze Jeho vznik, jest však vžd " -yy ovuJe po~mmkam, na nez 
by si vyžádal výkaz že bylo vyhov~n~pr~~nen" vzejd?u-h:mu pochybnosti, 
VIZ též f i r m a. ' za onnemu predplsu C í s. 11.289, 

Reklama viz soutěž nekalá 
Reklama~e podle § 216 pošt. ř. vi~ po š ta. 
ReklamtnI vOtpa~ř~ní nájemce v oknech bytu' 'pokud vlastnl'k 

rpe I CIS. 11.018 . domu není povinen, je 
- zubního technika 'a.' jeho v. d v, 

Re~u;s (d0v.0lací) viz stí ž n o ~r~ze(n~~ na 1 ven,c)h najatého bytu čís. 11.019. 
Rehcttace VIZ d vb _ vo aCI. 
Relutum_viz vý~a{neak.vnucená nemovitosti (rozvrh). 
Remunerace periodická o b cha dní hop o m o . k 

mocník. cnI a viz obchodní po-
Rentová daň viz d" a ň 
Repartičnf usnesení vi~ s pol e č e n s t v o 
Represe~tační, jízda při automobilových záv'odech viz 

vl,nnoemu. ručení). pojištění (proti. po-
Respe~t!Il l~uta VIZ p o i i š t ě n í. 
Retencnt pravo viz z a drž o v a cíp r á v o. 
Reu!ra~ht viz zasílatel. 

RRev!fIli r~da viz závodní a revírní rady 
eV1Se VIZ dovolání . 

Rev!~ni rekurs viz stíŽnost dovola . 
Rodtce: n á r o k n a v ý. ž i II 11 é (§ 154 obcc;·. 

zák.) viz v ý ž i v n éro dič ů. 
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Rodina nájemcova (§ 6 zák. o ochr. náj.): pojem čís. 10,945. 
Rok: strana, nepřipravivší se dostatečně k roku, dala příčinu k jeho odložení (§ 142 

c. ř. s.); jest bez významu, zda strana, jež dala příčinu k odložení roku~ 
má na tom vinu čís. 10.992. 
k rozvrhu nejvyššího podání lze naříditi i před úplným zapravením nejvyš
šího podání čís. 11.114. 

Rolnický nedil viz pozemková reforma (přídělový zákon). 
á usedlost viz usedlost střední velikosti. 

Rozdělení fysické viz s P o leč e n s tví s ta t k ů. 
Rozepře rozsouzená: byla-li' námitka věci právoplatně rozsouzené zamítnuta sou

hlasnými usneseními nižších soudů, nelze tuto otázku uváděti na přetřes 
v dovolání důvodem zmatečnosti čís. 10.789. 

zahájená: byla-Ii za klidu řízení, k němuž došlo, an se nekonal prvý rok, 
žaloba vzata zpět, nevadí nové žalobě překážka zahájené rozepře čís. 
10.840. 
nejde o ni, byl-li v řízení o žalobě dříve podané zrušen rozsudek prvého 
soudu i s předchozím řízením počínajíc doručením žaloby a žaloba 
nebyla dosud žalovanému znova doručena čís. 11.006. 

Rozhodčí komise viz závodní výbory. 
soud (rozsudí) či řád n é s o u d y viz p o řad p r á v a. 

honební viz honitba. 
p ari tn í ko mis e viz p o zem ko v á r e f orm a (n á hra
dový zákon). 
dohoda o rozhodci: patří k ní, je-li to vúle stran, i ustanovení 
o tom, co se má státi, nepřistoupí-li ta neb ona strana na urovnání 
sporných otázek rozhodcem; není závady, by se strany ve smlouvě 
nedohodly i o případné příslušnosti řádného soudu a dohodu tuto 
neučinily podstatnou součástí smlouvy; nedohodly-li se v takovém 
případě i v tomto směru, nedošlo k platné smlouvě o rozhodci 
čís. 10.575. 

- - - nezbytnou podmínkou platnosti smlouvy jest, by byla zřízena pí
semně mezi stranami, ° jichž právní rozepři jde; to platí i pro pří
pad, přistoupí-li třetí osoba jako spoludlužník k závazku strany, jež 
dříve ujednala písemnou smlouvu o rozsudím čís. 11.140. 

- - - vady podle § 595 c. ř. 5.: čís. 2: nejde o ni, nebyly-Ji strany vo
lány k dalšímu jednání, jež bylo věnováno jen poradě rozhodců a 
vydání nálezu čís. 10.572. 
čís. 5: nejde o překročení oprávnění rozhodčího soudu, sešli-Ii se 
rozhodčí opětně a, poradivše se, vynesli nález čís. 10.572. 
čís. 6: nejde o tento zrušovací důvod, nebyl-li nález vynesen 
ihned při jednání konaném za účasti stran; nález neodporuje 
dobrým mravům, byl-li vynesen, až když byl předseda žalován 
o náhradu škody pro nevydání nálezu čís. 10.572. 

- - - neúčinnost výroku: rozhodčím výrokem, na jehož neúčinnost lze 
žalovati podle § 596 c. ř. s., může býti jen rozhodnutí sporné věci, 
nikoliv jiné rozhodnutí rozhodčího soudu, na příkt. o námitce ne
příslušnosti čís. 10.910. 

bursovní: byl-li jeho nález proti společenstvu doručen společenstvu, 
kdy již bylo po právu, může společenstvo okolnost, že při vynesení 
nálezu ještě nebylo po právu, uplati10vati jen zmateční stížnost{ 
proti nálezu podle čl. XXIII. uvoz. zák. k c. ř. s., nikoliv žalobou 
o nepřípustnost exekuce ~ovolené na základě -nálezu čís. 10.426.' 
spory o žalobách o bezučinnost jeho nálezu (čl. XXV UV. zák. 
k c. ř. s.) nepatří před samosoudce (§ 7 a) j. n.) čís. 10.788. 

cizozemský: nález říšskoněmeckeho jest v Československu vykonatel~ý 
jen, došlo-li mezi stranami k písemné smlouvě o rozsudím čís. 
11.140. 

společenstva cAkrovarů· v Praze: spor o zaplacerií t. zv. posunuté řepy 
jest sporem, jenž vznikl ze smlouvy agenční (koaliční) a patří před 
něj; nejde o spor z koaliční (agenční) smlouvy; žádáno-li zaplacení 
řepy, jež byla dodána podle smíru, třebas uzavřeného u agencie 
čís. 11.197. 

'I· 
I, '.p 
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Rozkaz platební podmíněny VIZ II P o m í II a c í říz e II i. 
směnečný viz srně II k a. 

~ - šekový: jest exekučním titulem podle § 1 čís. 2, § 371 čÍs. 2 ex. ř. 
či s. 10.798. 

Rozklad: nebylo-li v nesporném řízení vyhověno rozkladu, spojenému se stížností, 
není zvláštního opravného prostředku do zamítacího usnesení; v tom, že 
soud prvé stolice předložil stížnost spojenou s rozkladem soudu druhé sto
lice, nevyčkav další stížnost, není zmatečnosti čís. 10.996. 

Rozluka manželství: otázka viny: k přičtení viny toho neb onoho manžela nestačí, 
že důvod rozluky nastal objektivně v jeho osobě, nýbrž se vyhledává 
i zavinění subjektivní čís. 10.759, 
důvody rozinkové: podle § 13 rozl. zák. písm. c): proti usnesení, jímž 
byl zamítnut návrh manžela na vyzvání druhého manžela k návratu, jest 
rekurs přípustný čís. 10.646. 
povolena-Ii cizozemským soudem, nestačí ani tu soukromé vyzvání 
druhého manžela a kratší než šestiměsíční lhůta k návratu čís. 11.104. 
ani proti usnesení soudu druhé stolice nařizujícímu manželi, by se vrátil 
do manželského společenství (čl. I a) vl. nař. ze dne 27. června 1919, 
čís. 362 sb. z. a n.), není dovolací rekurs přípustný čís. 11.127. 
písm. h): nejde o hluboký rozvrat, lze-li vzhledem k mladému věku a 
krátkému spolužití manželů míti za to, že jde spíše o nedostatek ži
votní zkušenosti a o nedostatečné vzájemné porozumění pro práva a 
povinnosti manželské a pro manželské soužití. čís. 10.793. 
řízeni: nemusí se před soudem prvé stolice omeziti jen na rozlukové 
důvody uvedené v žalobě, nýbrž žalobce múže se za řízení v prvé stolici 
dovolati ještě dalšího rozlukového dťtvodu neuvedeného v žalobě čís. 
11.296. 
žádost o rozluku: příslušnost viz tamže. 
nemá-li žádný z obou manželů v tuzemsku obecné sudiště, nelze se 
u zdejších soudů domáhati přeměny rozvodu v rozluku a není tu místa 
pro určení soudu místně: příslušného podle § 28 j. n.; na tom nebylo 
nic změněno čl. II/2 zákona ze dne 8. července 1930 čís. 130 sb. z. a n. 
či s. 10.990. 
pod I e § 17 r o z 1. zák.: nelze jí vyhověti, stala-li se v případě 
§ 13 c) rozl. zák. soudní výzva k návratu a její neuposlechnutí teprve 
po právoplatném rozhodnutí sporu o rozvod čís. 10.501. 
povolení rozluky může se domáhati i ten i onen z manželů, bez rozdílu, 
zda byl v rozvodovém sporu žalobcem či žalovaným, dále zda byl pře
vážně neb i výhradně vinen, leda, že by návrh na povolení rozluky od
poroval dobrým mravům čís. 10.520. 
k žádosti oprávněn i manžel, z jehož viny bylo manželství rozvedeno, 
leč že by se návrh příčil dobrým mravum čís. 10.763. 
povolená cizozemským soudem ohledně manželství uzavřeného v tuzem
sku českoslov. státním příSlušníkům podle pniva tam platného, jest pro 
čsl. stát a pro jeho občany jen tehdy platná, vyhovuje-Ii tuzemským 
předpisům o rozluce; není-Ii rozsudek závazný pro tuzemsko, není pro 
tuzemsko závazný ani cizozemský rozsudek o placení výživného, zbu
vaný na rozsudku o rozluce čís. 11.104. 

Rozpočet příspěvků viz s p o leč e n s t v o. 
Rozpor se spisy (§ 503 čís. 3 C. ř. 5.) viz d o vol á n í. 
Rozsouzená rozepře viz rozepře rozsouzená. 
Rozsudek: oprava jeho (§ 419 c. ř. s.) viz oprava rozhodnutí. 

§ 405 c. ř. s.: navrhl-li žalovaný výslovně zamítnutí žaloby jen pro 
tentokráte, nebyl soud oprávněn zamítnouti žalobu vůbec čís. 10.981. 
§ 406 c. ř. s.: předpis má na mysli jen rozepře, pro něž jest~ pořad 
práva přípustný, nikoliv i případy t. zv. absofutní nepříslušnosti podle 
§ 42 j. n. č is. 11.105. 
§§ 412 a násl. c. ř. s.: rozsudek vynesený a prohlášený jest pokládati 
za exekuční titul ve smyslu § 370 ex. ř., i když nebyl dosud :;tranám 
doručen čís. 10.721. 
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neoznačil-li odvolací soud v hlavě svého rozsudku napadený rozsudek 
prvé stolice, nejde o žádn~r z dovolacích důvodů § 503 c. ř. s. ani' 
o zmatečnost, k níž by bylo přihlížeti z úřadu čís. 10.926. 

_ pro uznání: předpoklady; nestačí, že soud usuzuje na uznání dluhu nebo 
dokonce jen na uznání částečné splatnosti výkladem přednesu žalova
ného, v němž však se ani dluh a zejména ani jeho splatnost výslovně 
neuznává čís. 10.816. ' 

mezitímní: byl-Ii uplatúován samostatný nárok na náhradu škody proti 
navrhovateli prozatímního opatření, bylo na nižších soudech, bylo-li 
projednávání obmezeno na důvod žalobního nároku, by v rozsudcích 
řešily i důvodnost žalobního nároku a jeho příčinnou souvislost s pro
zatímním opatřením čís. 10.580. 

pro zmeškání: a z mat e č n o s t pod I e § 477 čís. 4 c. ř. s. viz z m a
tečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s. 
byl-Ii přivoděn nezletilcem samým, jenž se nedostavil k roku, nemuze 
býti nedostatek procesní způsobilosti žalovaného a jeho zákonného za
stoupení napraven podle § 7 c. ř. s. čís. 10.496. 
nedostavil-li se k roku před okresním soudem po prvém roku ve smyslu 
§ 239 c. ř. s. žalobce, žalovaný pak v ústním přednesu popřel žalob ní 
údaj navrhl zamítnutí žaloby rozsudkem pro zmeškání, musel soud 
vyd~ti rozsudek pro zmeškání podle § 396 c. ř. S.i k obsahu ~říprav
ných spisů mezi stranami vyměněných, ale ústně nepředneseny ch ne
směl přihlížeti čís. 11.037. 
i při zmeškání žalobní odpovědi (§ 398 c. ř. s.) jest vydati rozsudek 
na základě přednesů při prvém roku, jež se shoduji se žalobou; k dal
šímu skutkovému tvrzení v přípravném spise žalobce, jímž bylo na
vrženo vydání rozsudku pro zmeškání, nelze přihlížeti čís. 11.063. v. 
byla-li opovězena námitka nep~íslušnosti při prvém !o~u, a

y 
~eprve pn 

dalším jednacím roku byl navrzen rozsudek pro zmeskam Cl? 11.245; 
o návrhu žaíobce na vynesení rozsudku pro zmeškání nem vtomnc 
obsažen návrh na zamítnutí námitky nepříslušnosti čís. 11.245. 

trestní: okolnost, že byl amnestií prominut trest, nevadí použití § 2y6~ 
c. ř. s.' lhostejno, z jakého dClvodu vzal obžalovaný zpět zmatecm 
stížnosť zejména, zda tak učinil na vyzvání kasačního soudu, by vzhle
dem k ~mnestii vzal zmateční stížnost zpět čís. 10.856. 
záznam o rozsudku (§ 458, odst. 2, tr. ř.) jest odsuzujícím trestním 
nálezem ve smyslu § 268 c. ř. s. čís. 10.870. , 
civilní soud rozhoduje o odškodnění podle § 1328 obč. zák., nem va
zán osvobo~ujícím rozsudkem v trestní věci žalovaného pro přestupek 
dle § 506 tr. z. či s. 10.952. 
při exekučních titulech podle § 1 čís 8 ex. ř. Jest vždy zapotřebí po
tvrzení, že nález nepodléhá již opravnému prostředku;, vyj1!ll,ka se ne
připouští ani jde-li o usnesení trestního soudu odvolaclho Cl s. 11.235. 
předpiSU § 268 c. ř. s. nelze použítI, byla-li trestní věc ukončena roz
sudečným záznamem, z ně?ož ne.lze s~znati, kt~rou sku!k,ovOU podstatu 
vzal trestní soudce co do JednotlIvosti za prokazanou Cl 5. 11.291. 

Rozsudí viz r o z II o d čís o u d. 
Rozvazovací výminka viz pod m í n k a. 
Rozvod manželství: ob n o v a man žel s k é h o s p o leč e n 5 tví (§ 110 -obč. 

zák.) viz tam ž e.. v' 
přeměna v rozluku VIZ ,ro~luka ,m!lnv~~lstvl. 
rozlukový důvod § 13 h)· rozl. zak. Jest take dulezltym důvodem pro roz
vod podle § .109 obč. zák., ale jen z,a př~dpokladu, že žalující m~!1ž:l nvemá 
převážnou vinu na rozvratu; k zamltnutI za!oby o rozvod nestacl, ze za!o
vaný manžel nemá vinu na rozvratu čís. 11.101. 

Rozvrat hluboký viz r o z"l u k a, r o z vod man ž ,e 1 s tví.. . 
Rozvrh nejvyššího podání viz dra ž b a v n u cen a n e m o VIt o stl. 
Rubáni uhlí viz: hor y. 
Ručeni za škodu: a d v o kát a viz a d vak á t. 

automobilem viz automobilový zákon, 
Civilni rozhodnutí XIII. 107 

I. 

;,; 
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d r á II Y viz fl á hra d a š k o d Y d r á 11 o u. 
jinak viz TI á hra d a š k o d y. 

Ruch stavební viz s t a veb II í r II c h, s pol e č e II s t vos t a veb II í. 
Rukojemská doložka viz smě II k a. 
~uk6jemství: smě II e Č II é viz smě TI k a. 

zastřené (fideil!Ssio palliata) není neznámé čs!. směnečnému právu čís. 
11.080. 
zákon nevylučuje, by rukojmí neslíbil platiti dříve než hlavní dlužník; 
k dluhu lze přistoupiti i za jiných, tužších podmínek čís. 10.816. 
stát (věřitel) zavinil (§ 1364 ~)bč. zák.), opomenuv včas vymáhati daně, že 
za dlužníka, jenž se zatím stal neschopným k placení, musí platiti jeho 
rukojmí, aniž by se sám mohl hojiti postihem čís. 10.835. 
jde o soukromoprávní poměr mezi státem a tím, kdo se zaručil za daňo
vou platební povinnost dlužníka čís. 10.835. 
postižní nárok rukojmí proti hlavnímu dlužníku (§ 1358 obč. zák.) nepro
mlčuje se v tříleté promlčecí lhůtě § 1489 obč. zák., nýbrž v obecné pro
mlčeCÍ lhůtě čís. 11.218. 

Rumunsko: na čí vrub jde znehodnocení jistiny složené podle rumunského práva 
k odvrácení výkonu prozatímního opatření? čís. 11.071. 

Rus Podkarpatská viz S loven s k o a Pod k a r pat s káR us. 
Rusko: bylo-Ii manželství tuzemce uzavřeno v sovětském Rusku podle tamních 

předpisů, platí i v československu, třebaže nebyly zachovány obřadnosti 
tuzemského práva čís. 10.644. 

Rušená držba viz drž bar u še ná. 
Rybolov: jest otázkou případu, komu patří (v čechách) v tekoucí veřejné vodě 

právo rybolovu; kdo je tvrdí, tomu náleží, by prokázal nabytí; nelze však 
míti za to, že práva mohly nabýti jen vrchnosti a že to bylo pro ně vy-l 
hrazenou výsadou čís. 10.488. 
nepřísluší obci jako správkyni veřejného statku, pokud neprokázala zvláštní 
nabývací způsob (na př. vydržení) čís. 10.530. 
vydržení;. veřejné vypsání pachtu obcí ne opodstatňuje ještě obmyslnost 
držby; obmyslnost není tu již proto, že se rybolov vykonává bez průkazu 
rybářským lístkem; neopatření si rybářského lístku neznamená vzdání se 
práva rybolovu mlčky; předpoklady držby práva rybolovu; .iest možné samo
statné právo rybolovu i v hlavním toku řeky i v mlýnské strouze čís. 11.186. 

Řád viz církevní jmění. 
domovní: pokud jest součástí nájemní smlouvy čís. 10.651. 
odhadní viz o d had. 
pojišťovací viz poj i š t ě n í s m I u v II í. 
provozovací sprostředkovate1e viz s m I o u v a spr o s tře d k o vat e 1-

s k á. 
výpovědní a stěhovací viz výpově·dní a stěhovaci řád. 
o zbavení svéprávnosti viz z b a ven í s v é p r á v n o sti. 

~epa posunutá viz r o z hod čís o u d s p o leč e n s t v a c II k r o var n í k ů 
v Peaze. 

Ř:ídič automobilu viz a u t o mobil o v Ý z á k o n, poj i š t ě n í sml u v n í. 
fi:ímskokatolický kněz zesnulý: neodsloužené mše viz mše II e o d s I o II žen é. 
Říšsko-německý viz Něm e c k o. 
Řízení adhesní a přetržení promlčení čís. 10.907. 

exekuční viz e x e k u c e. 
knihovní viz knihovní řízenÍ. 
konkursní viz úpa dek. 
nespornéviz nesporné řízení. 
opravné viz o ,d vol á n í, d o vol á TI í, r o z k 1 a d, stí ž n.o s t. 
pozůstaIostni viz p o z Ů s t a los t. 
prooejové viz prodejové řízení. 
směnečné viz smě n k a. 
sporu: není třeba, by soud zachoval při něm totéž pořadí právních důvodů 

jako žaloba čís. 11 :234. 

trestní: náklady .ieho viz útraty trestního řízení.· 

upomínací viz upomínací řízenÍ. 
vyrovnací viz vyrovnání. 
o zbaven} svéprávnosti viz zbavení svéprávnosti. 
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Samosoudce (§ 7 a) j. n.): i v otázce, zda spor ·patří před něj, či před senát, 
platí zásady § 55 j. 11. čís. 10.482. 
před něho patří mimo případy výslovně mu přikázané jen ony rozepře 
o majetková práva, které jsou přikázány sborovým soudům podle hodnoty 
rozepře, nikoliv též rozepře, jež patří před sborový soud podle povahy 
nároku ze zvláštního nařízení zákona; ke sporúm posléze jmenovaným patří 
také spory o žalobách o bezúčinnost nálezů rozhodčích soudu bursovních 
(čl. XXV uv. zák. k c. ř. s.) čís. 10.788. 
pro otázku jest rozhodná v)'še zažalované peněžité pohledávky nebo hod
nota předmětu sporu v době započetí ústního jednání a nemají pozdější 
zrněny v tomto směru významu čís. 10.834. 
jde o zmatek podle § 477 čís. 2 c. ř. s., rozhodl-li konkursní soud o věci, 
o níž měl rozhodnouti konkursní komisař čís. 10.936. 
žalobu podle § 4 zák. čís. 318/1918 ř. z. náleží projednávati senátu sboro
vého soudu, nikoliv samosoudci čís. 10.877. 

Samostatný opravný prostředek viz stí ž n o s t. 
Sazba poplatková sprostředkovatele viz smlouva sprostředko-

vat e I s k á. 
Sázka viz hra a s á z k a. 
Sčítání pohledávek (§ 55 j. n.) viz o cen ě II í. 
Sekretariát politické strany: nemá právní osobnosti a nelze proto proti němu po

voliti exekuci čís. 10.606. 
~ všeodborový viz falsus prokurator. 

Sekvestrace: podle nařízení anglické vlády, pokud sekvestrovaný majetek pn
slušníků čech, Moravy a Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi nebyl 
podroben likvidaci a mohl býti vrácen vlastníku (desekvestrován) čís. 
10.566. 

pozůstalosti viz p o z Ů s t a I o·;;; t. 
Senát či samosoudce? viz s a m o s o u d c e. 

obchodní viz př'íslušnost (§ 61 j. n.). 
pro řešení kompetenčnich konfliktů: účastníkům řízení nepřísluší náhrada 

útrat. Dodatek II. 
předpisem § 4 zák. ze dne 15. října 1925 čís. 217 sb. z. a n. byla od
straněna možnost záporných kompetenčních konfliktů mezi nejv. správ
ním soudem a řádnými soudy, pokud jde o příslušnost přezkoumávati 
rozhodnutí správních úřadů o soukromoprávních nárocích ve smyslu 
§ 105 úst. list. a odpadla tím také možnost dovolávati se podle ,zák. 
čís. 3/1918 rozhodnutí konfliktního senátu v takových případech; zjed
nati nápravu v případech, kde by se snad řádné soudy nepokládaly za 
vázané výrokem ne.iv. správního soudu, vymyká se z kognice konflikt
ního senátu. Dodatek III. 
o kladný komp. konflikt (ve smyslu § 4 zák. čís. 3/1918) jde jen, oso
bují-li si i soudy i správní úřady rozhodovati o téže věci ·auto~ita~ivn~, 
nikoliv však řeší-li jeden z těchto orgánů tutéž otázku autontat1vne, 
druhý jen prejudicielně; pokud jsou autoritativní· či prejudicielní roz
hodnutí presidií soudů a řádných soudů rozhodnutí v jazykové otázce. 
Dodatek Vl. 

Separatio bonorum viz odd ě I e II í j rn ě n í. 
Seznam advokátů (kandidátů advokacie) viz a d v o kát. 
~ jmění viz přísaha vyjevovací. 

Sezonní dělníci a exekuce na platy (zák. čís. 314/1920) čís. 10.598. 
SfalšovánÍ směnky viz smě II k a. 
Schovací smlouva viz s m I o u v a s c h o v a c í. 
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Schválení c!rkev~ích úřadů ~jz c í r k e v n í i II ě fl í. 
por~censkeh? soudu VIZ por II Č e n s k ~r s o II d. 
po~u~talostmho soudu viz p o z Ů s tal o s t. 
Stat~lh,? pozent~ového úřadu viz p o zem k o v Ý ú řad. 
zbozl VIZ sprava pro vady. 

Sídlo s p o leč n o s t i s r. o. viz s P o leč n o s t sro. 
Silostroje viz a II t o mobil o v y z á k o n. . 
Simultanní hypoteka viz hypoteka simultanní 
Skončení exekuce viz e x e k II C e. . 
Skutečné odevzdání viz dar (d a r o v á II í). 
Skutkové zjištění v odvolacím řízení viz o d vol á n í. 

- - jinak viz o t á z k a p r á v n í č i s k u t k o v á. 
Slepec viz not á ř s k Ý s P i s. 
Slib darovací viz dar. 

- manželství viz n á hra d a š k o d y pod I e. § 1328 o b č. 
Slouče~í žalob, sporů: pro otázku věcné příslušnosti nemá v' znam zdá k. y , 

zaloby byly ?oruče~y z~s!upci. žalovan~ho teprve při j~dnac{mz r~kSlo~cene 
byla zalovane?1u k Jednam o, ~lchy dorucena zvláštní obsílka čís. 11~250 zda 
~ ton:.u" zda !a!oby byly neucelne a zbytečně podány odděleně lze hleděti 
Jen pn uprave utrat čís. 11.250. ' 

Slovensko a Po?karpatská Rus: vy r o v II á n í viz tam ž e. 
- a(§§ 66 z ~kk o n a ol s plá t k o v Ý c h o b c hod ech viz pří S lu š n o s t 

, za . o sp. obcl1.). 
nenI tu}e,mskem v § .18 ~ís., 3 ex. ř.; má-li dlužník bydliště na Sloven 

~g~g~u~~I~le P~~dlišt~l~tgd~I~?~~~kazeČ~~.h'l oj.~~~. určiti příslušnost exekuč~~~ó 
~stan?7el n} § 117 uh, ex. ř. platí jen v oblasti práva slovenského a řídí se jím 
Jen pns ~snost so~~ů v této oblasti čís. 10.794. 
~.bchovdlll pomOCntCl; smI~vení čtrnáctidenní vypovědi' předpis § 113 (3) 
z~vn. r h PctfO S.I~vensko n~n~ d~nuc~vacím předpisem; za~ěstnavateJ není po
v,meny o notltl v.~v vysv~dcell1 sluzby čís. 10.833. 
hm, !e p,odle POJlsťovaclch podmínek žaloba o pojistné mohla býti pod' 
a vciskerepspory z pojišťovací listiny měly býti zahájeny jen u příslušné~~ 
s~u. u v ra~e, daly strany na jevo, že spory z pojišfovací smlouv ma'í 
by tl l:0s~lzovan~. podle práva platícího v historických zemích čís 1086{ 
p?va a v ut:at, pnsouzenych ve sporu, vedle jistiny čís. 10.960. . . . 
pn ~r!.lsenI (omezeni) exekuce vedené exekučním soudem v historíck' h 
~~ctmlCh na z~kladě exekučního titulu ze Slovenska jest se říditi exekuč~~ 
fa em, platnym pro exekuční soud čís. 10.906. I 
vz~ikl;-li }áp?rný .~p.or o příslušnost z dvojitosti práva a jde-li o občanskou 
p:~vln~ v,ec nctallez§eJlcl ~ pravomoci čsl. soudů, jest k návrhu určiti soud místně 
pnsu~ny po e 28 J. n. čís. 11.029. 
byla-ll sloyens~Ýn:t soudem postoupena podle § 182 a) slov c ~ -
soud,? .v lustor!ckych zemích, není tento soud oprávněn odmitn~u[i' i~'d;:t~ 

v ,ve vecI proto, ze pokládá za příslušný onen soud na Slovensku čís. 11.083. 

Slozem r~ s?udě: proti vůli klientově nemá advokát právo na vydání hoto~osti 
s ozene k soud~ p,odle ~ 19, adv. ř., i když prokázal pravost a v' ši své 
pohklec!.á':hky;v ~ve z~a~onne pravo zástavní může uplatniti jen podle pfedpisll 
exe ucnl o radu c I s. 10.984. ~ 

Složení ~~~~: nárok ,dlužníka proti třetí osobě na ně nelze zabaviti 
nezlte pohlectavky čís. 10.787. k vydobytí pe-

~lo~enka pošt?vvní~o šekového úřadu: placení jí viz p I a cen i. 
Sluzba ~an;celars~a pomocná (vl. nař. ze dne 7. července 1926 čís 

VIZ zamestnanec· státní. .113 sb. z. a n.) 
Služební byt viz byt naturální. 

- p:lat viz z a m ě s t n a n e c. 
smlouva viz smlouva služební. 

Služebnost: vyd f žen í s v o bod Y v I a s tni c tví viz tam ž e. 
k dolovým polím lze zříditi služebnost rubání uhlí čís. 11.119. 
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tuzemským právem není uznána t. zv. vlastníkova služebnost či s. 10.653. 
důvody nabytí služebnosti jsou uvedeny v §§ 480 a 481 obč. zák. výčetmo 
č i s. 10.653. 
ujednáním nájemní (pachtovni) smlouvy nemůže se rušitel cizích věcných 
práv zprostiti ze závazků, jež vznikají věcně oprávněnému proti němu z jeho 
nedovoleny ch zásahů do věcného práva čís. 11.060. 
pozemková: drž b a, vyd r žen í viz tam ž e. 

n a z a b ran é m m a jet k u viz P o zem k o v á r e for m a (p ř Í
děloyý zákon). 
řada pozemkových služebností není uzavřena čís. 10.667. 
nelze vydržeti služebnost míti (a otvírati) okna v požární zdi čís. 
10.700. 
nastupuje-li místo jediného vlastníka panujícího statku několik vlast
níků pozemků oddělených od panujícího statku a místo jediné vložky 
panujícího statku má býti několik takovych vložek, nemůže býti jed
náno a rozhodováno o přenesení služebnosti bez svolení vlastníka slu
žebného statku a knihovní zápis služebnosti pro nové vlastníky nelze 
provésti bez listin o tomto jeho svolení čís. 10.830. 
pokud jest nedělitelná; pokud nejde o porušení zákazu nedělitelnosti 
služebnosti průhonu dobytka a úpravy cesty proň, přísluší-Ii právo to ve 
prospěch pozemku, jenž jest ve spoluvlastnictví více osob čís. 10.851. 
v právu chůze jest zahrnuto i právo voditi kolo, nikoliv však i právo 
jezditi na něm čís. 11.053. 
bylo-li ve smlouvě o zřízení služebnosti chůze a jízdy vraty průjezdu 
domu ustanoveno, že si oprávněný může dáti zhotoviti klíče k vratům 
průjezdu, by, kdykoliv se mu bude líbiti, mohl vykonávati služebnost, 
nepřísluší oprávněnému domáhati se na zavázaném, by nezavíral vrata 
domu před určitou hodinou čís. 11.135. 

lesní: soudům nepřísluší rozhodovati o tom, zda vlastníku lesa přísluší po
dle § 24 lesního zákona (pat. čís. 250/1852 ř. zák.) právo dopravovati 
dříví z lesa po cizím pozemku, a to ani tehdy, je-li otázka obsahem ná
mitek proti žalobě podle § 523 obč. zák. čís. 11.260. 
výrok správního úřadu o oprávněnosti dopravy lesních plodin přes cizí 
pozemky má povahu konstitutivní čís. 11.260. 

osobní: vyjimka § 847, posl. věta, obč. zák. se nevztahuje k osobním slu
žebnostem čís. 10.465. 

bytu: byla-li z vložky, na níž vázne právo bydlení, odepsána parcela a za
psána do nové vlOŽky, jest s ni přenésti i právo bydlení č i s.! 10.465. 
osoba oprávněná muže, aniž tím rozšiřuje služebnost nad míru zákon
nou, poskytnouti spolubydlení i nemocnému, byť i zletilému dítěti, jež 
nutně potřebuje její péče či s. 10.621. 
právo k užívání neobytné části domu nespadá pod pojem služebnosti' 
bytu, nýbrž pod pojem užívacího práva; právo to nezahrnuje v sobě 
právo přeměniti neobytnou část domu na obytnou a jí jako takové uží
vati čís. 10.689. 
svolil-Ii oprávněný k tomu, by místnosti k užívání mu vyhražené a pod
léhající ochraně nájemců vlastník nemovitosti pronajal, nemůže se do
máhati na vlastníku nemovitosti odevzdání do užívání, platí-li dosud 
podmínky pro trvání nájemní smlouvy čís. 11.112. 

Směnka: v tom, že byla směnka již podepsaná odevzdána třetí osobě k opatření 
zápůjčky, lze spatřovati zmocnění ku přijetí směnečné valuty čís. 11.081. 
i směnečný závazek muže býti zajištěn zástavou a lze ho uplatniti pod exe
kucí na zástavu (zaplatil-li dlužník vyrovnací kvotu) čís. 10.919. 
práva z ní mohou býti převedena i fusí akciové společnosti bez indosace 
směnky; přechod práva vyplniti blankosměnku čÍs. 11.167. 
obecnoprávní poměr: pOkud směnečný závazek nezanikl, kryjí směnky dluh 
z úvěru a splátky v mezích úvěru na dluh z něho konané hlavním dlužníkem 
mění výši úvěrního dluhu, ale nelze je odpočísti jeti na směnečny dluh čís. 
lO.640. 

;'" 

, ·"i 

"." 
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náležitosti: datum vystavení směnk r e' '. ~~Í odporovati výslovné úmluvě zlk~n:;1US\ c~Pkoyldatl. skutečnosti, jen n~
Cl s. 10.450, ,a ogtc emu usudku o nemožnosti 

po~u~ vepsání směnečné sumy v hoře'ším h v . 
necneho prohlášení náleží k obsahu saJm' rov uksm;ryky mimo kontext smě-

v k T' e smen y c I S 10558 
smen a, uvadějlcí několik platebních 't ' ',. mr:ě~ka v §, 3 čís. 7 směn. zák. nepředp~~lld ~en! nbePllatná) ~evýyratná do .. 
necmk c! s. 10.640. a, ze y udan Jen leden smě-

__ i ve směnkách jest zásadně používati firm v v .. 
v obchodním rejstříku' pokud nebylo po v·r p~es~: ta.k, Jak Jest zapsána 
mitenta způsobilé, by byla přivoděna zám~~al ~,fa lY I of5

lr
2my k označenj re-

v, • CI S. • 
oznacem remItenta obratem na »řád la t" V' • čitelné a potud zřetelné že jest j' v, ~ m« jest pn vla~tní směnce posta
nečník a přijatel čís. t't.12Z. lm mmen vystavItel smenky, nikoliv srně-_ 
pokud přichází IV úvahu otázka zda b . 
výstavcem směnky (čl. 4 a 5' srn v ?~o) y J'°ldepsaVŠl za fir!llu, jež byla 
11.167. . ra u, y Y k tomu opravněny čís. 

~ndosace: k tomu, by na nabvvatele smvnk v VI ' 
Jednání mimosměnečného jest třeba zv~'v,{ 'hPres 

abt,ake 'práva z právního 
10.597. ' as Ul o na yvaclho duvodu čís 

ú!:."luva o n~převoditelnosti a krycí směnka čís 10 9Z1 . 
br1cro~. pra,;: ze směnky -fusí akciové spOlečnosti č 'í s '11 167 

Y - 1 pn smence na vlastní řád podepsán . k ' .' . . 
podr:is nebyl přeškrtnut, nebyl majitel sm~~ko p{v~/ndo~ant ru~oj~!, jehvož 
dou mdosamentů čís. 11.168. y eg! lmovan nepretrzltou ra-

akcept: toho kdo podepsal při' t • k ' označení, jest podle čl. 81 a 83 J~~~n sTen ~I.nda tprední straně bez bližšího 
1 0.564. ~. .. po a a I za spoluakceptanta čís. 

nepřijal-Ii směnečník směnku za sebe n 'rb ... f .... 
kem nebyla, není zavázán směnečně 'ani) r~{a§ "Igmu

, J~z vůbec směnečni-
směn. zák. čís. 10.724. po e. ' aOl podle §§ 102, 103 
,nestačí materielní totožnost osoby přijatel . b v v vy~aduje i totožnost formální; stačí bylO:li

s .o~o ou ... sm~n~cník~, n}rbrž se 
tonum Dr, A. a Dr B« a přiJ'aIi r' v k D.1

a 
°AsmeneClllk udano »Sana

»Sanatorium« čís. '10.810. -I smen u r. . a Dr. B. bez:' přídavku 
pokud lhostejno, že přijatelé uvedení v d d . v I~em firmy spol. s r. o., jíž v době podpis~ ~eeSbeylPOo ep ... s~~I 5mb elnku I?od r~z.ít-
1 1.066. ' coz JIm y o znamo c 1 s. 

podepsal-Ii jednatel spol s rOj' - b I d pod zněním existu'íc' s· "., e-,:!z y uve ven, v adrese osobně, smčnku 
pro~láš~ni jeho nel1z~ p~~~žso~~ti"aJ?ezaO aOk~~p~elll °tobního přil~tí .sm~nky; 
opra':.nen~m zmocněncem čís. 11.079, P spo. s r. o., pnpoJeny, ne-
nevyzaduJe se by podpis akce pta t" bl' v může se tak s'táti na líci směnky ~d~vkol,Yv 1!mlst~~'" p?~ kontextem směnky; . ' I napnc c 1 S. 10 989 
podepsal-ll kdo směnku nedav jejím "t r .. k . . . 
jen jako rukojmí, jest r'niti za to že u s~~~ e, I ~IJ!l k na J~vo, že chce ručiti 
směnky vzhledem k úmluvě s tř~tí osob vaza á Ja" o PblJatel a byl majitel-
go směnečné adresy čís. 11.012. ou opr vnen, y pojal pod pisatele 

z toho, že osoby, ·neuvedené v adrese d I v v směnečníka, nelze o sobě usuzovati na 'ttov eept~ ~ sme!1~ pred podpisem 
~natnél ~}e mlčky zmocnily výstavce, 'b~ d~p~;; ~~~~k~ ~~j1~gs~~rl~~~ 
pro závazek přijatele jest nerozh d' d b I řádně čili nic čís. 11.167. o ne, z a y podpis výstavce připojen 
P~? platnost závazku jiných osob podepsavších směnku n . 
p;'Jemce podepsal vůbec ~ebo pod textem nebo jinde č i ;S~J?~4~a tom, zda 

~t~č~l?t~g:~s~?_1f~~~s~:s:~aIí~ij~~ě~ryěn:~~~~I~vprzr~~š~~í2~lřijetí směnky 
domtctl: podepsal-li příjemce směnku r ··V ." nevyplnčnou, nebyl maj'itel směnky opa.re~ou jlZ vd?J?lciliátem, jinak však opravnen zmelllŤl napotom svémocně 
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doložku o domiciliátu; lhostejno, že umístění směnky odporovalo ujednání 
stran; příjemce, jenž podepsal směnku před paděláním, -jest zavázán podle 
původního pravého obsahu směnky; nebyla-li směnka předložena k placení 
a protestována u domiciIiáta, má to v zápětí ztrátu směnečných práv proti 
příjemci čís. 1O.6Z0. 
nebyla-li udána osoba rozdílná od směnečníka, třebaže šlo o směnku domici-
lovanotl, není k zachování práv proti příjemci třeba protestu proti domici-
liátu čís. 10.640. 
domicil jest nevyplněn jen, není-Ii v něm pojmenován domiciliát, je-Ii však 
uvedeno vedle bydliště trasáta jiné místo splatnosti; pokud jest míti za to, 
že v dodatku na směnce bylo stanoveno různé místo splatnosti od udaného 
bydliště trasáta a že v něm byla pojmenována osoba domiciliáta čís. 11.078. 
blankoskriptura: není na závadu platnosti směnky, že blankosměnka byla 
doplněna všemi mile žitostmi po dni splatnosti uvedeném na směnce; datU)11 
vystavení směnky nemusí odpovídati skutečnosti, jen nesmí odporovati vý
slovné úmluvě, zákonu a logickému úsudku o nemožnosti čís. 10.450. 
ustanovení § 6 (Z) smčn. zák. nepřichází v úvahu pří padělání směnky 
č í's. 10.558. příjemce směnečného, nevyplněného akceptu, nabývá samostatného, docela 
i zděditelného a přenositelného majetkového práva zříditi vyplněním blan
ketu platnou směnkU čís. 10.863. 
právo vyplniti směnku nepromlčuje se v třech létech po odevzdání smě-
nečného blanketu čís. 10.863. doplnění směnky nevyplněné ještě místem splatnosti tím způsobem, že se 
vepíše adresa směnečníku s místem jich bydliště a 'připojí se domicil, ne
může přicházeti v úvahu jako zfalšováni obsahu směnky již stanoveného 
ve směnce, nýbrž jako neoprávněné vyplnění směnky podle § 6 směn. 
zák.; takové připojení pouhým oznámením směnečnímu dlužníka nepře
stalo by býti . zfalšováním (neoprávněným vyplněním), kdyby bylo proti 
smlouvč čís. 10.978. 
blankoskripturním aktem nevzniká ještě směnečný závazek, nýbrž jeho 
vznik jest závislý na potestativní výmince dodatečného vyplnění směnky 
podle úmluvy čís. 11.216. 
přechod práva k vyplnění fusí čís. 11,167. 
rukojmí: podpis jeho v Rakousku zavazuje i bez rukojemské doložky čís. 
10.640. neměl-li ten, kdo podepsal směnkJ.l bez rukojemského prohlášení, na zá-
kladě úmluvy s majitelem směnky v úmyslu podepsati směnkU jako pří
jemce, nýbrž jen jako rukojmí, nebyl bez jeho souhlasu majitel směnky 
oprávněn dodatečně napsati jeho jméno do adresy směnky čís. 10.994. 
podpis na směnce osoby, neuvedené v adrese, bez rukojemské doložky, 
nezakládá o sobě směnečný závazek čís. 11.067. 
zastřené rukojemství (fidejussio palIíata) není neznámé čsl. směnečnému 
právu čís. 11.080. 
zmocněnec: nepřijal-Ii směnečník směnku za sebe, nýbrž za firmu, jež 
vůbec směnečníkem nebyla, není zavázán směnečně ani podle § 19, ani 
podle §§ 102, 103 směn. zák. č i s. 10.724. 
nestačí pouhý podpis zmocněncův, třebas s dodatkem, vyjadřujícím zmoC
nění, není-li při něm zároveň vyjádřeno, za koho bylo podepsáno, není-li 
jméno (firma) zastoupeného ze směnky zjevné; byl-li tímto způsobem 
podepsán výstavce, není vyhověno ani požadavku formální platnosti a 
celá směnka jest neplatná čís. 10.890. 
podepíše-li za firmu prokurista, netřeba ještě zvlášt' vykazovati zmocnění, 
jež má na zřeteli § 102/Z směn. zák.; k podpisu směnky za fírmu nestačí 
však již pouhý podpis prokuristy, třebas s dodatkem p. p.) nýbrž jest po
depsati firemnč čís. 10.89"0. 
protest: místo, kde se má státi, jest podstatnou jeho náležitostí; protest 
v jiném místě než místě splatnosti nemá význam čís. 11.078. 
námitky: námitka lichvy jest námitkou relativní čís. 10.7Z0. 
protiprávní uplatňování směnky nemúže odůvodniti každý nedostatek opa-
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trnosti (kupecké), nýbrž buď přímá vědomost o námitce nebo nevědomost 
zaviněná hrubým nedopatřením čí 5. 10.921. 
padělaná směnka: nepřichází v úvahu § 6 (2) směn. zák.; o padělání smě
nek může jíti jednak při nepravém podpisu nebo byl-li jinak}, obsah směn
ky, již určený, zmeněn neoprávněně; v tomto případě platí §§ 78 a 79 
směn. zák. čís. 10.558. 
nepravými podpisy (§ 77 směn. zák.) lze rozuměti jen podpisy padělané 
nebo zfalšované, nikoliv podpisy z jakéhokoliv jiného právního důvodu 
právně bez účinné čís. 10.720. 
z toho, že směnka nebyla řádně kolkována a že nebyla řádně protestována, 
nelze ještě souditi, že oprávněn}' z ní musel míti pochybnosti o správnosti 
smčnečného závazku čís. tO.720. 
byl-li na směnce v době podpisu jen jeden směnečník a ostatní podpisatelé 
byli napotom vepsáni do adresy čís. 11.113. 
obohacení směnečné: jednatel společnosti, jenž s ní spolu akceptoval směn
ku, jest podle čl. 83 srn. ř. zodpovědným věřiteli společnosti, na jehož 
újmu ztenčil úkojný fond společnosti, vybrav si ze společného jm,ění hod
noty, na něž neměl nároku čís. 10.564. 
placení: směnečný dluh jest dluhem odběrným: prodlení (§ 1333 obč. zák.) 
směnečného dlužníka nastává teprve presentací směnky; jí se rovná do
ručení žaloby čís. 11.081. 
směnečné řízení: příslušnost viz příslušnost podle § 89 j. n. 
zažalováno-li několik směnek jedinou žalobou, jest každý nárok posuzovati 
samostatně (§ 55 j. n.) čís. 10.482. 
řízení o námitkách neslouží k přezku mu otázky, zda jsou tu formální před
poklady pro vydání platebního rozkazu, nýbrž zda obstojí materielně čís. 
10.558. 
j i s t o t a pod I e § 27 smě n. zák.: exekuce k vydobytí nároku na 
její složení; nelze povoliti zajišťovací exekuci podle §§ 370, 371 a 374 ex. ř. 
č i s. 11.025. 
nám i t k y: námitka nedostatku směnečné legitimace rubopisem není za
hrnuta v námitce nedostatku procesní způsobilosti čís. 10.978. 
zástavní dlužník nemůže proti zástavnímu věřiteli použíti námitek, s nimiž 
jest osobní dlužník vyloučen proto, že nerlOdal proti směn. platebnímu pří
kazu ve lhůtě námitky č i s. 11.278. 
P I a t e b n í r o z k a z: jeho platnosti nevadí, že je v něm připojen ku 
jménu banky jako věřitelky dodatek »expositura v X.«; nezáleží na tom, že 
expositura banky nemá samostatné procesní způsobilosti čís. 10.978. 
z chyby ve psaní ve směnečné žalobě co do data směnky nelze vyvozovati 
neplatnost ani směnečného závazku ze smčnky ani neplatnost platebního 
rozkazu vydaného na základě jinak platné směnky čís. 10.978. 
proti směnečným platebním příkazům, proti nímž nebyly vzneseny námitky, 
není přípustná obnova řízeni čís. 11.064. 

Směnka krycí: skončení úvěrního poměru nelze spatřovati v tom, že věřitel vyplní 
krycí směnku dnem splatnosti čís. 10.921. 
slouží k zajištění závazku; lze ji dáti do oběhu, mlIže se však uplatnit1 
teprve, až bude lze dobývati pohledávku jí krytou; byla-Ii umluvena ne
převoditelnost; protiprávní uplatňování směnky nemůže odůvodniti každý 
nedostatek opatrnosti (kupecké), nýbrž buď přímá vědomost o námitce 
nebo vědomost zaviněná hrubým nedopatřením; pokud nejde o hrubé nedo
patření při převzetí směnky označené jako krycí; označení směnky jako 
krycí není ani náznakem dohody o její nepřevoditelnosti čís. 10.921. 
blankosměnka krycí pozbývá významu, byl-li krytý právní poměr zlikvido
ván, bez jejího použití jako směnky; odevzdal-li akceptant t}'Ž blanket 
znovu ke krytí pohledávky z jiného právního důvodu tému~ věřiteli nebo 
osobě jiné čís. 11.216. 

Smir o výživném viz výživné. 
soudní: jímž měl býti spor pro všechny účastníky vyřízen; byl-Ii uzavřen 

po~ podmí~kou, že
o 
~o .n~odv?!á ,;e lhůtě žád!1á ze stran, jest, byl-li 

smlr odvolan v lhute 1 Jen jedmm z obou zalovaných, pokračovati 
v řízení proti oběma žalovaným čís. 10.429. 
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., v b la uznána postoupená pohledávka ve sporu ~ezi postupitelem 
~mJíuž~íkem, jest v rozsahu sm!ru vítězstyím postupI!ele y~ SP1~~5; 

o b'· ko kumulativní novace I ve prospech postupmka Cl s. . . 
PUS?z~I:~ se jím dlužník že zaplati útraty sporu, jak b1!douo stanoveny 
zava o v trnácti dnŮ pod exekucí počíná platebm Ihuta pro za
~~~~ee:, ú~r~tC .~voručen5m, soud~ího v l!~nesení upravujícího výši těchto 
útrat nikohv JIZ uzavremm Sllllru c I~. 10.769. ,y • y. v 

t' 'že dohoda rodičů při dobrovolnem rozvody o vy~hove a v/zlve 
~~' . ta do soudního protokolu a soudne schvalena, sta a se 

y adnf~J~mírem (§ 1 čís 5 ex. ř.) čís. 10.791. 'd t 
sou V. V't· obdo· bně ustanovení druhé věty prveho o savce nelze na nel pOUZI I 

§ 35 ex ř čís. 11.254. k· d·ť bylo li ve 
h ; I ~ n í smíru o odbytném pro nemanžels e I e, ne - t· 

s c vay • <V ~" t ť ru· pokud jest k rekursu pn? 1 
smiru pnhhzeno k zna~nym ,u r~ a~ s~o, h d' h žalující strany 
schvalujícímu usnesem opravnen I zastupce c u yc 
čís. 11.038. 

Smíšená darovaci smt,?uva viz v dar. 
Smlouva: for m a VIZ tam z e·

v 

nab·ídka viz tamze. 
n e p I a t n o s t viz tam ~ e. ~, 

1 v í viz placeni splnenl. .·v v 

sp snt~n od ní: nelze ~dstoupiti ~? smlouyy; je~ ~ylayz spJ~enva; 
Ok d I v~í smlouvy stačí, převzal-li ventel pinem urClte ob]ednane veC1 

e sp ne . lY' v' 10 589 
přes její vadnost Jaklo p n~~~dfvér si k pr~dané věci vlastnictví, směl 
k ~omdu, bty ~ro~pa~~, n:~yhledává se předchozí odstoupení od smlouvy; 
poza ova I vec, 90 
§ 918 obč zák tu neplatí čís. 10.5 .. , . II 178 

v d· §. 9?1·obč zák nelze použíti při obchodech Cl s. . ., ke 
f!.rt; pl~U ..., h d·v, ~oud společenstva cukrovarnl u 

agencnl VIZ r o z o C I 

V P r a z e. 
darovací viz dar. 
dědická viz děd i c k á sml o u v a .. v ' 

, . d va železnIcn 1 dopravce. , o 

dopravnt VIZ op r a v' d l'e č e n s t v a c u k r o var n I k u 
koaliční viz rozhodcI sou spo 

v Praze. 
komisionářská viz k o m i s i o II á ř. . tam ž e. 
kupní: dá v k a z p řÍr ů s tku ,hvo d~ o ty .VIZ 
~ mez i man žel y viz fl: o tar s ~ y s P I s. 

, a pro vady VIZ tamze. , b· d ' k 
~tz~š~iicí znak .me~.i, smlouvou trhovou a smlouvou o dIlo; o Je nav a 

~~~~~~Jg~~i ::;~rJ ~~~pí l~·~~iouvou o dí10;d.olbjeAnáv~o !d~kátů pro 
··d I· C by podniku jest smlouvou o 1 OCl s. .. , 

indlvI ue nt po. re. o v d 'hati proti prodateli výmazu prav, 
kupitel nemovItost! m~ze .se ok ma, dle § 353 ex ř nikollv podle 
váznoucích na nemovltosb, exe UCl po . ., 
§ 354 ex. ř. čís. 10.595. vr f že nebylo při dří-
z depurační povinnosti ~enít'prodat~~~~fcl~ e~ed~patřením knihovního 
vějším převodu nemovltos I na p . .v ť že se 
úřadu přeyedeno bře!Deno T~jzn-?u~se~im n~~eo~~t~s~~otin~pr~~ě té ne
kupite1 ph napotomlll oprave pren 
bránil čís. 10.884. y, ' , rodatelem dráhou a kupitel s tím 

~b;J;i!s~~1~st S~ittbzO:I; ~~s~~~~ál :;;~zk: j~eent~azPe~~~ t';;~~;I~; p;~; 
padná ztrát~. ~ud~1 za ~pravy n.v v II itelova závazku z půjčky jde 
vrácení vypulcenych ~~d~ d~ fPlntS(~:p~čiteloVO); promlčení nárok~ 
dopraya ~a ne?~zpep v 1!PI en~~gkll na vrácení pronajaté věci ve 30b 
na vracent vypll]Cene veC1 a 
létech čís. 10.954. 

licenční viz pat e nt.. . 
mandátní viz smlouva zmocnltelska. 

. b t n a t II r á 1 n í viz tam ž e. nájemní a pachtovnt: Y 

I 
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o d k 1 a d e x e k II C e v y k J i z e ním viz tam ž e. 
ochrana nájemců viz tamže. 
p o Ol ě r pod II á je m c e k pro 11 aj Í'm a tel i viz pod II á je m· 
II í k. 
příslušnost \'Íz příslušnost pOdle § 49 čís. 5 j. n. 
vyklizení viz exekuce (§ 349 ex. ř.). 
v Ý p o v ě ď (soudní a mimosoudní) viz tam ž e. 
zástavní právo podle § 1101 obč. zák. viz tamže. 
jesLsrnlouvou odvážnou, jsou-li užitky z pachtu naprosto neji~té čís. 
10.555. 
pokud otec potřebuje schválení opatrovnického soudu k pronájmu ne
movitostí nezletilého dítěte čís. 11.028. 
je-li nájemní smlouva neplatná ohledně jednoho pronajímatele, nemůže 
obstáti ani co do ostatních pronajímatelů čís. 11.02tL 
jejím ujednáním nemůže se rušitel cizích práv věcných zprostiti ze 
závazků, jež vznikají věcně oprávněnému proti němu z jeho nedo
VOlených zásahů do věcného práva čís. 11.060. 
pOkud jde o ni: koupě budoucího ovoce či pacht užitků ze stromů čís. 
10.555. 
jde-li o prodej ovoce ze zahrad a ze stromořadí, jež se urodí v budou
cích letech čís. 10.555. 
čekatelský poměr, na jehož základě bydlí čekatel v rodinném domku, 
jest klásti na roveň poměru nájemnímu čís. 10.987. 
nájem či pacht divadelních místností čís. 11.102. 
náležitosti smlouvy: předpisem § 1093 obč. zák. není vyloučeno, by 
nemohla býti dána do pachtu cízí věc; propachtovali-li manželé i nemo
vitosti, náležející jen manželi, lze se domáhati splnění celé pachtovní 
smlouvy na obou manželích čís. 10.584. 
i nájemní (pachtovní) smlouva, sjednaná na neurčitou dobu, jest 
platná, nezavdává-li obsah smlouvy důvod k pochybnosti o tom, že 
nejde ani o výprosu, ani o zřízení služebnosti čís. 11.170. 
nájemné: obrana příslušející podle § 1102 obč. zák. hypotekárnímu 
věřiteli proti nájemcově námitce, že zaplatil nájemné na více než na 
jedno nájemní období, přísluší podle § 119 ex. ř. i vnucenému správci, 
byla-li vnucená správa povolena věřiteli, jehož zástavní právo bylo již 
zapsáno v knize pozemkové čís. 10.824. 
lze vésti exekuci i na nájemné dosud nesplatné, jen když jest mezi po
vinným a poddlužníkem nájemní poměr čís. 11.237. 
vedlejší úmluvy: i když bylo v nájemní smlouvě mezi dráhou a ná
jemcem železničního pozemku ustanoveno, že dráha neručí za škody 
způsobené provozováním dráhy, jest dráha práva ze škody, jež byla 
nájemci způsobena vykolejením vozů; za své zřízence ručí tu dráha 
podle § 1313 a) obč. zák. čís. 10.900. 
podstata a hospodářský účel t. zv. smlouvy o železný dobytek čís. 
I I.! 70. 
užívání náj. věci: proti nároku -na náhradu škody, jež stihla žalobce 
tím, že nastala evikce, že mu pachtovní užívání bylo vinou žalovaného 
znemožněno, nemŮže žalovaný, namítati podle § 1052 obč. zák., že 
žalobce nezaplatil dosud úplně pachtovné; okolnost, zda pachtýř ne
mohl utrpěti škodu proto, že jsa insolventním nemohl docíliti hospo
dářského výtěžku, nemohou soudy posouditi podle § 273 c. ř. s., nýbrž 
jen na základě posudku znalců hospodářů čís. 10.868. 
pokud vlastník domu není povinen trpěti reklamní opatření v oknech 
nájemcova bytu čís. 11.018. 
nájemce bytu (zubní technik) _ jest oprávněn připevniti na dveřích 
bytu své orientační a reklamní tabulky, nikoliv však i orientační ta
bulky svého zřízence čís. 11.019. 
užívá-Ii třetí osoba pronajaté věci v rozsahu práva nájemcova, zasa
huje sice, nemá-Ii k tomu proti nájemci práva, do práv nájemcových, 
nikoliv však do práv vlastníkových; vlastník jest jen oprávněn zakro
čiti proti osobě rušící nájemce v užívání čís. 11.032. 
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., atel J·est práv nájemci náhradou škody, dal-li bezprávně od
pronaJlm .,. t'" 's 11033 
straniti označení nájemcovy z~vnos 1 Cl. . . 
pod n á j e m n í k viz tam z e. '" 'k ·ed-

udr~o,:ání .n~e~tníh?.,~t~1mdě;~:u mo~~~~rtvoa~U s~~t;e Jo~~~::rh~, u~enž 
~~1~dáe náje~n}~finZI,St~~~ ~~vJ.l~~o~~m~e~ře~o~č~~t~í ~!j~~an; pSá~~~v~'~ 
pokud v takovem popa e . 
schodech čís. 10.651. • . C ceti 

omlčení. nárok na vrácení pronajaté věci pr??1lcyJe se ve r~ o 

Pl 't ch' J'd'e-li ien o vrácení pronajaté VěCI, nepnchaz1 v počet 1 uta 
ee, '., 10954 

§ 1111 obč, zák. C I s. . . ., , d' mim o _ 
rozvázání nájemn~ho P?m~ru: v Ý p o v e d (s o unl a 
s o u dní) viz v Y ~ Ok ve d. h n á J' viz och ran a n á j e m -c ů. 
ú m r tím: § 6 z a .. o ocr; . . a t ·t \ práva nájemní, 
'd dl níž dědic vstupUje i v zus aVl e ova, III dTo 

zasa a, po e . r III dr' novely' ustanovelll § 148 . 1 Cl 
platila již před vhúč~nnos§l 145 I1~ cdílčí nov~ly netýká smluv:, sjednapých 
novely, podle ne oz se .'. ved is že byl-ll predmetem 
před L lednem

v 
1~17, vz~~hUlteIsedJe.ednl·cn~áhr vy.Ppo~ěd' nehledíc k tornu, 

,. byt můze 1 pronal1ma e 1 ., " lO 526 
n~~s~lou~a byla sjednána na určitou delší dobU Cl S. . " t' 
z , h' . byty i na jiné mlstnos t; 
prvá věta § 1116 a) O?Č. ,zak. vZ.,t.a t1Je se. 1 na la zrušena smrtí nájem
nájemní smlouva uza'Zren~ ~a urclt.?~ dob~1 n~b~ 'eho smrti pokračovala 
níkovou, jež nasta!a pre,d tl~Jlm 1?r~i;~~' :l~~z tPI}nutí ujednané náhemní 

donbáJ~~~oS~~~~vye g:ci;lca :sfo~z~~ v ~áj~mní prá~~~vszed;l~letf~~'lO~14~~ 
k dědictví př!hlási! a. b:( rb .,bYlav~~li~:!il~stpříPadě § 1118 ob~., z,ák, 
§ 1118 Ov ~ c." z a k .. " za o k~n~čném žalobním návrhu nebylo zadano 
lze vyhovett pres t.o, '}e vb 1 v' domáháno vyklizení' soudu nelze 
zrušení s~louyy, nybrz:e 1 ~ p~~m;ařízení stavebního úř~du, jímž bylo 
přezkoumavah spravnos a ~ ~ no 188 
nařízeno zbo~rání ,budov? 11.ls . ~~t byt i s přístupem k němu jiným 
§ 1120 obc. zak.: y-l naJ., I k rodal dum v němž byl 
domem pronajímatelovým, p:ona,,11ha~e p,a domem č í ~ 10.660. 
byt, byl nadál~ povinen t.rpet: pruc ~ s~r~mlouv podle· níž byl pro
vstoupil-li kupitel nemovl!Ost! drl ,~!lJ~~emci výpK~ěd' před uplynutí~ 
najímat~l (proda,tel) op:avnbn de~IiI sám v určitém případě P?třebovatt 
sjednane najemm do?y 11en, u .tosti více práv k výpovědi nez prodatel 
místnosti, f!-eměl ~uplte petI?-°v~ ovědní právo o svoU vlastní potřebu 
a nemohl ]menovlte optra I vyp 

čís. 1O.?09
d
· § 1120 obč. zák. nelze užíti na nájemní smlouvy, na něž 

pokud zasa Y . .. o' • 11 249 
se vztahuje ochrana na]emcy c 1 S. . k~vé knize muže se nabyvatel 
hylo-li nájemní právo zapsano v p~ze~ okud !de o účinek věcnosti 
dovolávati dllvěry v; pozen;kovol!k k?-1hU J~~ ~okud Jjde o ryze obligační 
zapsaného knihovmho prava, nt o IV vs 
právo čís. 11.249. 

nákladní viz d o p r a v c e. 
o dílo: a d v o k á ~ viz I'~ a.?1,ž en'ak mezi ní a mezi smlouvou kupní~ objed

pokud jde o nt: roz IS1}11CI '}, 
návka prádla pod.le mlr~ Cl S·11O·658. o dílo' objednávka plakátů pro 
rozhraničení m~zl kOUPdl .k sI? ~tU~~ouvou ~ dílo čís. 10.795. 
individuelní potreby po nI II Je b \ I'" k uJ'edna'no ihned po skon-

I t··' stává ne y 0-1 Jll1a , , odměna: sp atnos JelI na 1." 'Vtu. obiednateli se stanoventm dne 
čení díla, nikoliv teprve, zas <:~l~ .ue .,' ní ohledávky čís. lO.454. 
splatnosti; skončením dda poel~ab ll~:i~~eni odměna jest především 
pro posollzen{ otázky, ko;nu mb~ d Y, 1 nikoliv kdo je skutečně provedl 
rozhodné, II koho bylo dIlo ° je nano, 
čís. 11.020. 

o rozsudím viz r o z hod čí, s o tl ~. 
odstupní: odvolání pro hruby nevdek čís. 10.601. 

·i· 

1--,. 

"r' 
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odvážná (§ 1267 obč. zák.): jest ji i smlollva pachtovní, jsou-li užitky 
z pachtu naprosto nejisté čís. 10.555. 

pojišťovací viz pojištěni smluvní. 
příkazní viz smlouva z moc II i t e i s k á. 
rukojemská viz r II k oje mst v í. 
schovací: vybídl-li hostinský hosta, by kolo dal ven na dvůr, že dvůr 

uzamkne, ručí za škodu ze ztráty kola, neuzavřel-li dvůr čís. 10.723. 
§ 970 obč. zák.: není neobzřetností hotelového hosta, nechával-li klíč 
od pokoje viseti na jeho dveřích, byv k tomu vyzván hotelovým zří
zencem; lhostejno, že podle vývěsku v hotelu měly klíče od pOkojů býti 
jinak uschovány čís. 10.480. 
ustanovení nevztahuje se na hostinské a na majitele restaurace, nepro
vozující přechovávání cizinců čís. 10.723. 
pojem »cizinců« a »přijatých hostů« čís. 10.723. 
jízdní kolo není věcí vnesenou podle zvyku lázeňskými hosty do lázní, 
jež nejsou zařízeny na úschovu kol čís. 10.746. 
stodola, patřící hostinskému, není místem, určeným vůbec k tomu, by si 
hosté přijatí hostinským na byt, ukládali do ní automobily čís. 10.801. 
uvedeno-Ii v žalobě, že se neopatrností zřízence (vrátného) stalo, že 
se věc ztratila, byl skutkově opodstatněn (§ 226 c. ř. 8.) žalobnL námk 
i podle § 970 obč. zák. i podle § 1316 obč. zák. čís. 10.003. 
lhůta § 970 b) obč. zák. (ohlašovací povinnost poškozeného) jest lhů
tou propadnou čís. 11.003. 

služební: byt naturální viz tamže. 
dob a p r a c o v n í o s m i hod i n n á viz tam ž e. 
d o I o ž k a k o n k tl r e n ční viz tam ž e. 
d o vol e n á pIa cen á viz tam ž e. 
o b c hod n í p o moc n í k viz tam ž e. 
pokud jde o věc feriální viz prázdniny soudní. 
ručení zaměstnavatele podle § 1157 obč. zák. viz 
náhrada škody. 
viz též zaměstnanec. 
pokud jde o ni: smlouva o chování a opatrování býka jest po případě 
smlouvou služební čís. 10.982. 
pokud ujednání nájemce podniku se samostatným kapelníkem není slu
žební smlouvou ve smyslu § 49 čís. 6 j. n. čís. 10.948. 
právní poměr mezi pojišťovnou a jejím akvisitérem čís. 11.287. 
náležitosti: nevyžaduje se, by byla ujednána i určitá doba pro výkon 
služeb čís. 10.983. 
odměna: ujednání celkové odměny, zůstane-li zaměstnanec ve službách 
zaměstnavatele, není neurčité; předpokládá se, že zaměstnanec bude 
konati služby zaměstnavateli alespoň po tak dlouhou dobu, by odměna 
za ně přislíbená byla přiměřená délce a rozsahu vykonaných prací; 
celkově stanovená mzda jest splatná po ukončení přiměřené služební 
doby čís. 10.983. 
novoročné se stalo vyplácením a přijímáním po celou dobu služebního 
poměru součástí zaměstnancovy odměny čís. 11.242. 
zrušeni služebního poměru~ předpis § 77 živn. ř. o čtrnáctidenní výpo
vědní lhůtě není dotčen předpisem § 1159 obč. zák. čís. 11.242. 
byla-li ujednána zkušební doba jednoroční, nemůže po uplynutí prvého 
měsíce dáti zaměstnavatel zaměstnanci výpověď; učinil-li tak přece, 
má zaměstnanec nárok na zaplacení mzdy za celou zkušební dobu čís. 
10,970. 
byl-li zaměstnanec zjednán ke službám na dobu lázeňské sezony, šlo 
o. služební poměr ujednaný na určitou dobu čís. 10.971. 
zaměstnanec, zjednaný na určitou dobu, má právo na ponechání ve 
službě tak dlouho, dokud neuplyne ujednaná doba nebo dokud pro za
městnavatele nevznikne důležitý důvod k předčasnému propuštění; toto 
právo zaměstnancovo nemůže býti pracovní smlouvou ani zrušeno, ani 
omezeno čís. 10.971. 
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__ '. \ § 1163 obč zák platí I pIO vysvědčení,),e7. 
vysvedcent. uIsot4a"z?l'venn.1 ř. učební pán povmen vydati učedníkOVI Cl s. 
Jest podle § 
I I.l33. 

smíšená viz dar. 
spediční viz zasílatel. I y tvo 
s olečenstevní společenská VIZ s pol e č n o s t, 5 P o e cen s .. 

s~rost~t~~O~:;;~~~~I~I;~n~~~:b:;i~l:~~~::ie~ed s~c~~~f:~§~~mpi~~~z~'~~l~~ 
fádu a poplatkové sazby; 5chv~lení provozlo9vaClho rtg~5 a črsop~~~ °s~~ 

b emským úřadem (§ 4 zak. ze dne . srpna , . Y' v 
saza Vn) jest stanovením nejvyšších sazeb ve s~yslu § 51 z~vn. di; 
~ivilněprávní účinky" stanovení neJvy~~ícshc;::~~ít:~tsJh~s~~~r~~p~~O;í 
§ 1059 obč. zák., avsak teprve pOCma]IC , , 
zpět na smlouvy sjednané čí 5. 10.675. v "·V· hl schvá-
spr?středkovate~h je~~ lrov~~l~l~t~~~t~~~~~~a;/bpa~dá ~lic~Yrr~stu podlv~ 
~~m p~ovozov~~~noa~: ~ohodčí smlouva nestává sve neplatnou; dohodCI 
Zlvn. r., ale ~J 1 t' . když ten kdo sprostredkule obchod s ne-
smlouva nem nep a na am, ' v ' 10675 
movitostmi po živnostensku, nemá konces~, c 1 s. . . 

_ odměna sprostředkovatele od obou stran c l~. 10.675. v 
svatební: správa jmění manželčina VIZ manzel(ka) 
_ věn o viz tam ž e. v' 1 svatební !1)ibrž 

bezvýhradné postoupení mezi manzely nem srn OHVOU , .' 
smlouvou trhovou čís. 11.172. 

trholVá viz sml o u vak u p n í. 

učební viz uče dní k. . není o sobě na závadu nároku podle 
ve prospěch třetiho: to, že šlo o m, 

§ 1042 obč. zák. čís. 10.666. 
zasílatelská viz z a síl a teL v 
zmocnitelská: a d v o kát viz t. a m z e. v 
~ falsu s prokurator y.1Z tamz.e. 

. k z I VIZ tam ž e. jed n a t. e 1 s ~ Y Í .b e z p ~ 1 a 1 
k o m i s Ion a r VIZ tam z e. 
pln á moc viz tam ž e. ·t I peníze na vkladní 
uložil-li zmocněnec podle plné m?ci zmoc~I e ov) může býti zmoc
knížky opatřil je však bez zmocmtelovy vule l~~s y, devinkuloval čís. 
njtele~ žalován, by mu sdělil hesla neb aby kmzky 

10.676. , ,v b v zák nezavádí ručení za výsledek 
llstanovem § 1010~ Er~a veta'Přiči~'nou ~ouvislost škody se zaviněním, 
b~z ~hledu na, z,:vlUelmO~o~~ík ručí sám za všechny následky toho, že 
nybrz znamena, ze pn v v v' s 10 779 
příkaz nesplnil bez E'l~~né po~rel?Y ~~ob§e l~Oq 'obč' zák. a čl. 282 obch. 

~:rk~v~~~~c ž~e f:;hNl:ed~~~~I·:~t~y~;~:ai~:n~O~~l~~ťtidě~~~~~~~í~~mÚt~~ 
ZbOZI. lez pro ne o rze, " 
pro třetí osobu čís. 10.785. v , 1 § 1447 obč zák do-
rejde ? absolutní. nemožnost p!ne~ll Vy~á~r~~~ž( prostého z~bav~~í ve 
máhá-h se zmocmtel na ~mocnens!, v , 
prospěch pohledávky třett ~~bY c 1. s~~O'J~~istrannými smlouvami ve 
zmocňovací smlouva ~ a Pf I .tf n;:l~ zmocnítel úplně smlouvu, může 
smyslu § 21 konk. r.; sp Dl - I vsa v . k hledávku úpadkovou, 
ohlásiti s~ůj nárok do úPv~dlk~ fm?cn:~c: \~~lo~I1e~í podle § 44 konl<. ř. 
pokud ovsem by mu nepns use naro . 
čís. 11.129. 

Smluvči soud viz h- o nit b a. , 
.. za' kaz zcizení a zavazenI. 

Smluvní zákaz zcizení a zavazent VIZ 
Sňatek viz manželství. ." 
Sociální pojištění viz pojištění soc1aI111:, 
Socidae contractus~ podstata a účel smlouvy l' 1 s. 11.170. 

, "'<, 

:Y 

,.J', 
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Sodní kautela C 1 S. 11.220. 
Solidár!1ost závazku: je-Ii jednání, J1mz se 'zavázalo ' . . v 

Jednoho nebo některých z nich obchodem fU~' vice oso~, JeTI .. na strane 
jest právě obchodem solidárně ostatní j~n p~Jdltenhlnebov ~l, na JIchž straně 

c;;.o v. t 't ti " e av CIS. 10775 
.... ucasč í ~~7r~bg~ : pokud lze se domáhati vlastnickou žalobou j~jího' vydání 
Soud: rnanudukční povinnost viz řízení sporu 

- o ~ ,8 a z ~ II í jeh o viz s a rn o s o II d c e. . 
pr1slusnost viz tamže 
v á z a !' o st, t e h? yiz v á ~ a II o s t s o II d u. 
v o i II e vll y a ~ e II 1 J e 11 o viz ta rn ž e. 
na strane jest jen, by přednesla skutkový dkl d . 
~krávlně tent0

ct 
Sk:l~kový podklad zhodnotiti rťe~í P~Vi~I~~~tu s~~~yOb~'y~g~j 

II ~ em sou II C 1 s. 10.565. ' z 
dovol~C1! o~volací viz d o vol á II í, o d vol á II í 
exekucn1 VIZ ex e k u c e. . 
nejvyšší .viz, dovolání, stížnost dovolací 

~~::~~~~~~izp~r:f~nts~ k~iz o pat r o v nic k ý, p'o ruč e n s k Ý s o u d. 
rekursní viz stí ž n o s t. 
rozhodčí viz rozhodčí soud 
správl}Í yiz n e j v y Š š í spr á v'n í s o u d. 
~restOl VIZ rozsudek trestní. 
zivnostenský viz příslušnost živnostenskéh 

Soudce: ~ dm} t,n u t í jeh o viz tam ž e. o s o u d u, 
rucel~l Jeho viz syndikátní ručenÍ. 

~oudce la~ VI~ pří, s I U š,n o s t (§ 61 a 63 j. n.). 
Soudcovsk~ pray? z!lst,avm viz z á s t a v n í p r á v o V n tl ce' 

- ,volne uv~zent VIZ vol n é u v á žen í s o li dun e. 
Soudnt odhad VIZ o cl had. . 

prázdniny viz p ráz dni II y S o II d II Í 
protokol viz pro t o k o 1 s o u cl ní" 
s~ir viz smír soudní. . 

- vyz~a ,k II á v r a t u viz r o z I u k a man žel s tví. 
Souhlas Statmho pozemkového úřadu viz p o z e k . 
Soukrom~ l!~tina viz I i s t i n a s o u k r o m á. m o v y ú řad. 
§oukro;O:90~~astník: připojení se k trestnímu řízení a přetržení promlčení čís. 
Sou1~ž viz ot,ec nemanželský. 
SOUpIS .pohledavek,: ~ á k, ze dne 25. ú nor a 1919 čís 84 b . 

pro aktlV11l oprávnění k žalobě' t b' ,s . z. a 11.. 

pO,hledávku k soupisu y neknihoJ~~ch ~~~~d~~~ku, l1 s~a~~~~~8 nepřihlásil 
z a k .. ze dne 18. cer v n a 1924 čís 60 b . 
v exekučním řízení nelze sb' f " s, z. a n,: pokud 

_ po e ex
ta1

ekU

t
c} v.zhl~dem· k z~štov~Cf~/~í~~n7t;~~feu'ci~~~ál~~ tíá~o~O v~~áhati 

zus OSt VIZ lnventar pozůstalostnÍ ... 
~oustavná elektrisace viz e I e k t r i s a c e s o u s t a v ll" 
ous~ted'oV'a~í zásada viz žalob a pod I e § 35 a. y 

Soutez ~ekala: (zák. ze dne 15. července 1927 č 111 est' ;. a ). b 1 r . 
zak. o II s prohřešeno tiskem' p k d ' : d v • • n.. y O-I se proh 

~íl~~o Jl ?;o'ti ,zodpově~nér~1ll redak~o~u tis~o~i~~~v:~lo~á~~r~(g~~~~~í :á~~~a 
žar~~~~t~:~t~~i:5:c:;iE~~;~~~~~čfg1Ti~U/ed:~~~ruo ž~i~g~~ ~~~i~~e;Jtvl 
~i~eIo~;f?na o 11. S. k zákonům o ochraně patentů a vzorkových známek 

pO,měr § 1 k .§§ 2 a násl. zákona o n. s. čís. 10.521. 
otazka, zda tde o rozpor s dobrými mravy, jest otázkou právní 

~~~~~z~~;~~~~~ý~ jeSd~~~í~dol í ~:~~.~~~. porušili dobré mravy ~oíu~ěf~'T;J~ 
kdo zhal11 ZbOZI Jinému uchazeči o toto zboží, chtěje si je zajistiti pro sebe, 
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nejedná sice v poměru k majiteli zboží proti § 10, ovšem ale po případě 
proti § 1 zákona čís. 10.611. 
pro použiti § 1 stačí, že jednání jest objektivně v rozporu s dobrými mravy 
soutěže; na subjektivní stránce jednání nezáleží čís. 10.611-
pokud i použití obrazce téže barvy může zvýšiti zaměnitelnost, ba dokonce 
příčiti se § 11 zákona čís. 10.617. 
tím, že barva zevnějšího zařízení, příznačného pro podnik, je barvou obvyklou 
a všeobecně používanou, nemění se nic na jeho zákonné ochraně čís. 
10.617. 
zaměnitelnost zevnějšího zařízení; v otázce, zda zařízení je pro podnik pří
značné, nezáleží o sobě na vůli a úmyslu majitele podniku, nýbrž na nazírání 
zákaznictva čís. 10.617. 
pro žalobu o odvolání výroku (§ 1330/2 obč, zák,) není výlučně příslušným 
sborový soud (§ 21 zák. o n. s,) čís, 10.703. 
neoprávněný výkon živnosti (zastupování notářem po živnostensku ve spor
ných věcech) anebo podniku nelze o sobě podřaditi pod žádné ustanovení 
zákona o nekalé soutěži čís. 10.820, 
okolnost, zda odpůrce při své reklamě roz'šiřuje údaje opodstatňující ne
kalou soutěž, jest předpokladem samého nároku a musí býti osvědčena 
již při osvědčení tohoto nároku čís. 10.846, 
žaloba zdržovací podle § 2 zák, jest oprávněna, jakmile kdo učiní veřejné 
údaje vytčené v prvém odstavci § 2 zák,; stačí, stal-li se údaj i jen jednou 
čís. 10.909. 
bylo-li uvedeno v anonci, že zboží lze dostati »jen (nur)« II anoncujícího, ač 
šlo o zboží, jež bylo lze dostati v témže místě i v jiných závodech, jde 
o čin vytčený v § 2, odst. 1, čís. 10.909. 
byla-li zavedena v detailním obchodu jednotná cena značkového zboží, jest 
v tom, že bylo zboží nabízeno za cenu niŽŠÍ, spatřovati prohřešeni se proti 
dobrým mravům soutěže čís. 11.004. 
»údajem« podle § 10 zákona jest nejen tvrzení skutkových okolností, nýbrž 
i osobní (subjektivní) názory a mínění čís. 11.107. 
k žalobě podle § 15 zák. jest oprávněn i podnik, jenž ještě s činností ne
začal čís, 11.142, 
pokud v údajích rozšiřovaného letáku jest spatřovati zlehčování ve smyslu 
§ -10 zák.; i ohrana proti nekalé soutěži musí býti oprávněná a slušná; i pod 
formou úsudku mohou se skrývati skutkové údaje; nevyhledává se, by zleh
čení bylo urá7.livého rázu čís. 11,142. 
dovolání z výroku o uveřejnění rozsudku jest nepřípustné podle §§ 18 a 40 
(1) zák. čís. 11.142. 
odškodné podle § 16 (4) zák. jest druhem náhrady škody, nikoliv pokutou 
ve smyslu německého práva; nestačí všeobecné tvrzeni žalobce, že mu byla 
způsobena škoda čís. 11.142. 
pokud nebyla žalovaným vedena rozepře »patrně svévolně« (§ 19 zák.) 
čís. 11.142. 
skutečnost, že se protiprávní jednání stalo již před podáním žaloby, oprav
ňU.ie k úsudku, že jest důvodnou obava dalších poruch; jest na žalovaném, 
by prokázal, že obavy té tu není čís. 11.143. 
předmětem žalobního nároku podle § 17 zák. jest právo žádati na podni
kateli, by se zdržel příslušného jednání, nikoliv jen, by se postaral o to, 
by zaměstnanec upustil od svého jednání čís. 11.143. 
pro žalobu zdržovací a odstraňovací podle § II (1) zák. jest nerozhodné. 
zda jednající věděl neb věděti musel o způsobilosti záměny čís. 11.262, 

'schopnost a možnost záměny firmy »Agroferra, akciová společnost« s firmou 
»Agrofera, společnost pro nákup a prodej strojů a hospodářských potřeb, 
společnost s r. 0,« čís. 11.262. 

Souvislost příčinná viz n á II rad a š k o d y. 
Sovětské Rusko vlz R II s k o. 
Speditér viz z a s í I a tel. 
Spis dovolací viz d o vol á n í. 

notářský viz not á ř s k Ý s P i s. 
odvolací viz o d vol á n í. 
přípravný viz přípravný spis. 
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Spl~tka vyrovnací kvo~y viz vy r o v fl i fl í (§ 57 vy r. ř.). 
Splatkové o~chody (zakan ze dne 27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák.): - los y viz 

tam z e. 
k patrnu jich ~est?~í, ~e splatnost kupní ceny jest časově odložena tím, že 
kupm ~ena ma by tl (uplue) z~aplacen?- teprve po ,odevzdání věci, nýbrž se 
:,~zaduJe, by bylo umluveno, ze kupm cena ma by ti zaplacena po částkách 
C 1 s. 10.553. 
lze vésti exekuci _~a nárok, kupitele proti prodateli na vrácení splátek za věc 
koupenou na s~latky s vyhradou vlastmctví, třebas není dosud jisto zda 
dodate! odstOUpl od smlouvy čís. 10.587. ' 
exeku~ní titul, vzniklý ': republ~ce )<a~ouské není vykonatelný na území 
republIky československe, byla-ll pnslusnost rakouského soudu vyloučena 
vzhledem k § 6 zák. čís. 10.658. 
předpisu § 6 zák. nelze použíti, bydlí-li žalovaný kupitel na Slovensku' na 
t~~ nyemění nic okolnost~ že.jd~ O pohledávku postoupenou čís. 10.726. ' 
pnslusnos~ soudu, uplatnovan-h narok ze směnky, nikoliv ze splátkového 
obchodu, Jenž byl podkladem směnky čís. 11.065. 
pOk,ud k~pní s:ena není úplně zaplacena, zůstává kupiteH zachován nárok ze 
spravy, 1 kdyz byl rozsudkem odsouzen k zaplacení kupní ceny a byla proti 
němu vedena exekuce k vydobytí kupní ceny čís. 11.194. 

,výhrada vlastnického práva přípustná proti vzájemnému plnění podle § 2 
zák. o splátko obch. čís. 11.214. 
žaloval-li prodatel nejdříve o zaplacení kupní ceny' pokud může se : pak 
domáhati vrácení věci čís. 11.214. ' 1 

- k u'p~at~ění ~á:oku n~ vrá('en~ yěc,i}1et~eba yS,toupiti od smlouvy čís. 11.214. 
Splatn,ost. Je-II dluzlllk povmen platItI vyzlvne kazdeho prvního- toho kterého měsíce 

do 14 dnů, nastává splatnost teprve 14., nikoliv 1. toho kterého měsíce 
čís. 10.739. 

Splnění smlouvy: stačí k němu, převzal-li věřitel plnění určité objednané věci přes 
její vadnost jako plnění čís. 10.589. 
pokud .ide o přijetí zboží na znamení, že tím jest smlouva splněna čís. 
10.574. 
jinak viz pia cen í. 

Splození dítěte viz dít ě. 
Splynutí společnosti viz f u s e. 
Spodni vody: jsou věcí nikomu nenáležející; bylo-li dolováním zasažena spodní 

voda čís. 11.253. 
Spojeni obchodní viz o b c hod n í s poj e n í. 

- op~tné !llanželů viz., ?bnova manže)ského společenství. 
- sluzebneho a panuJtctho statku: v osobe vydražitele nevadí přikázání ná-

hrady za převzatou služebnost vydražiteli 'č í s. 11.259. 
- žalob, sporů viz s I o II Č e níž a lob. 

Společenská smlouva viz s p o leč n o s t. 
Sp,olečenství manželské: obnova jeho (§ 110 obč. zák.) viz obnova 

man ž e 1s k é h o s pol e č e n s tv í. 
statků: rředpisy o správě společného majetku (§§ 833 a násl. obč. zák.) 

pl,atl. obyd~bně o zletil~rch. a s~.ép:ávných dyěydicích, kteří se přihlásili bez
vymmecne k pozustalostt a Jlmz byla sverena její správa čís. 10.515. 
vnější poměr: je-li na jedné smluvní straně více společníků nemůže se 
9~máhati splnění smlouvy jen jeden z nich, nýbrž jen všichni vespolek 
c 1 s. 10.886. 
není třeba. žaloby všech spoluvlastníků, jde-Ii o zásah proti integritě 
spoluvlastnického práva k ideálnímu podílu společné věci čís. 1-1.060. 
věřitel, jehož pohledávka jest zajištěna zástavním právem na celé nemo
vitosti, jest oprávněn požadovati zaplacení celé pohledávky, i když" byl 
prodán jen ideální podíl nemovitosti čís. 10.540. 
změna podle § 828 obč. zák.: jde o ni, postavil-li si spoluvlastník bez 
svolení ostatních spoluvlastníků na společném pozemku žentour čís. 
10.612. 
zasažení do spoluvlastnického podílu druhého spoluvlastníka zřízením 
knihovně zajištěné výměny a služebnosti bytu na vlastním podílu' čeho 
jest opráv~ěn se domáhati druhý spoluvlastník čís. 10.988. ' 
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zrušení: žalobě o zrušení fysick)'m rozdělením pozemkú, j~~o spoluvlast
níci nabyli podle zákonů ~ zajištění pudy dr??ným pacht~rum, ~ze y'y
hověti i bez svolení Státmho pozemkoveho uradu podle § 22 zak. CIS. 
318/1919 v doslovu zák. čís. 311/1920 čís. 10.448. . , 
zadluženost žalobcova ideálního podílu na pozemclch nem na zavadu 
jejich fysickému rozdělení či S .. ~0.4~8.. , y ,y .. 
prodej jest nevčasný, dokud trvaj} ?bjektIym prekazky pO,~~hy pO~I]e: 
jící; i újmou osta!ních. spolu,:,las~m~u jest Jen yJma, pOm!je]ICI, ~ dozlrne 
době odstranitelna a razu objektIvmho; prodeji nem na zavadu, z.e spol?
vlastník pozbude bytu a že za bytové tísně nebude s to, by Sl opatnLt 
nový byt čís. 10.550. ,. . . ... . 
pokud nelll na zavadu pOZlvacl pravo na spolu,-:las~m'Cke~ po~ilu! ne
vadi mu fideikomisární substituce na spoluvlastmckem, pO~II~; }lkvldacy~ 
firmy nemůže odůvodniti nevčasnost prodeje nemo':'lto~tI, jez ?epatn 
ani firmě ani jejím společníkům; zrušení spoluvla~tl1lc!v} k textIlm to
várně není na závadu že jest v textilním oboru knse Cl S. 10.699. 
předmětem sporu o z;ušení není otázka, co jest příslušenstvím společné 
nemovitosti čís. 10.699'. 'o y... dr' 
spoluvlastnictví lze proti vůli ostatních spoluvlastmku zru~ltt Jen . l.~} 
žalobou, upravenou po hmotně právní stránce v § 830 ~bc. zak:, leJl~ 
výkon je možný jen podle u,sta~.?vení §§ 351 ,a 352 ex. r.; b~l-h~ proh 
jednomu spoluvlastníku vydan liZ pravoplatny rozsudek, nem duvodu1 
by se tento spoluvlastník súčastnil ve sporu k žalobě téhož žalob~e protI 
ostatním spoluvlastníkům a lze na základě !o~sudku v onom 1 v tomt,?' 
sporu provésti exekuční rozdělení; vyhovuJI-h. oba rozsudky za!o~e, 
tvoří spolu exekuční titul jediný vydaný proÍl všem spoluvlastmkum 
čís. 10.888. ." d ' 
řízení: v nesporném řízení nelze se, am kdy! byla pre l.ozena ,sou: 
hlasná žádost o dobrovolnou dražbu společne nemovltosÍi, domahaÍl 
toho, by soud určil sporné dražební pod!llínky . č Íy S. 11.697· y, . 
nejde-Ii o věc správy ~ezi, spoluv~<;tstmky', nybyrz o ?dClI~e!lI zasahu 
třetí osoby do spoluvlastlllctvl, jest pnpustnym porad prava CI S. 11.060. 
dražba podle § 352 ex. ř. viz tamže. 

v rozepři: ne díl n é; nejde o ně, by~a-Ii p,od j~~ním podána zdržoyac} a 
odstraňovací žaloba na původce zavadneho c1anku a na zodpovedneho 
redaktora tiskopisu, v němž byl článek uveřejněn čís. 10.516. y 
ve sporu o platnost posledního pořízení je,st dědice poukáza~é r:;~ pora? 
práva považovati- za nerozlučné .společmky ve spo;~; nenl pnpus.tneJ 
by, zahájen-li spor již jedním z lllch, byl znovu zahaJ~n ~rul~y~, n~brz 
po zahájení rozepře jednoho z dědiců mohou s~ osta!~l pnpoJIÍl k nemu 
jako vedlejší intervenienti podle §§ 17-20 C. r. s. Cl S. 11.282. 

Společenstvo cukrovarníků v Praze viz r o z hod čís o u d. y. v' 

_ výdělkové a hospodářské (z~kon ze dr:~ 9. dubna 187~, C1S. 70 r. zak.): 
_ _ byl-li mu nález_ bursovmho rozhodclho soudu doruceTI v den, kdy ]l,Z 

bylo po právu, společenstvo však při vynesení nálezu ještě nebylo po 
právu čís. 10.426. 
drahotní přídavek zaměstnance schválený mlčky va,lnou hromadou čís. 
11.131. 
v rejstříkových věcech společe!lstva, jež má sídlo v 9,bvo.dě ok~~su, ~e
vykazujícího 20% národnostlll mensmy, nelze pouzlvatl mensmoveho 
jazyka čís. 10.904. 
předmět po~ikání:, k, provozová?í poj!š~'ován~ vý~avy neb~y věn dru~
stvem jest treba statl11ho povoleni; nem-h ho, Jest-h vsak ucetem druz
stva také podporování jeho členů poskytováním úvěru; postup rejstří
kového soudu čís. 10.476. 
rolnické mlýnské a pekárenské družstvo, jehož členy moh?u býti jen 
rolníci, nemůže se zabývati prodejem mouky, chleba a peČiva vyrobe
ného z obilí členů čís. 11.062. 
obchodování s nečleny: není závady, by za úvěr poskytnutý spole.čen
stvem členu V mezích, stanov nepřevzal závazek nečlen_ spolupodpIsem 
směnky čís. 11.248. 

108 
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členství: přestává jen, nastane-li některý ze tří případu uvedených 
v § 5 zákona; nestačí, že člen za svého členství pozbyl členské způso
bilosti č i s. 10.828. 
členy družstva pro chov a zpeněžení hospodářského zvířectva nemohou 
se státi, kdož pracují o povznesení zemědělství a o povznesení chovu 
hospodářského zvířectva čís. 10.828. 
členem výrobního družstva může býti, kdo se sám zaměstnává pří
slušnou výrobou; nesejde na tom, kdo může býti spotřebitelem vyro
beného zboží čís. 10.996. 
při spotřebním družstvu mohou se kromě výrobce státi členy jen ti, 
II nichž skutečně nastala přímá potřeba vyráběného zboží čís. 10.996. 
pokud člen, jenž nedostál své povinnosti, uložené mu stanovami, ne., 
musí býti vyloučen z družstva; nevyloučilo-li 'družstvo provinivšího se 
člena, nepozbývá práva, by se na něm nedomáhalo náhrady škody 
čis.l1.087. 
pokud člen, jenž byl podle stanov povinen dodávati družstvu zboží 
k dalšímu zpeněžení a platiti příslušnou kvotu režijních nákladů, způ
sobil, neučiniv tak, družstvu škodu čís. 11.087. 
firma: souhlasný názor nižších soudů, že jest vypustiti dodatek 
»obecně prospěšné« z firmy družstva, jemuž nebyla ministerstvem so
ciální péče přiznána povaha prospěšného družstva, není v zřejmém roz
poru se zákonem (§ 16 nesp. říz.) čís. 11.098. 
zápisy v rejstřík: povinnost rejstříkového soudu naříditi změnu stanov 
odporujících zákonu čís. 70/1873 ř. zák., třebas byly již právoplatně 
zapsány ve společ.' rejstříku; nevyhoví-li společenstvo nařízení rejstří
kového soudu; způsob nápravy závady čís. 10.996. 
představenstvo: volné uvážení dozorčí rady, zda pokládá za nutné, by 
členy představenstva neb úředníky zatímně suspendovala; zda suspense 
byla odůvodněna, rozhodne valná hromada; bylo-li sesazeno celé před
stavenstvo, bylo na dozorčí radě, by svolala valnou hromadu k volbě 
nového představenstva čís. 10.495. 
svolení jeho k práci přes čas čís. 11.165. 
dozorčí rada: rejstříkovému soudci nepřísluší rozhodovati o sporné 
otázce, zda jest pokládati její členy za vystouplé nebo za vzdavší se 
této funkce čís. 10.695. 
valná hromada: rejstříkový soud jest oprávněn zkoumati, zda se její 
usnesení nepříčí stanovám čís. 10.593. 
k protestu proti jejímu usnesení jsou oprávněni i členové, na jichž vy
loučení se sice valná hromada usnesla, usnesení to však není dosud 
právoplatné čís. 10.59.3. 
stavebního družstva není oprávněna usnésti se na prodeji jediného ná
jemního domu družstva č f s. 10.593. 
Hž do stanov družstva jest pojati, jak má býti uveřejněna vyhláška 
o svolání valné hromady čís. 11.062. 
pokud jednacím řádem nemůže býti předbíháno usnesení valné hro
mady či s. 11.087. 
likvidace, úpadek: schválený rozpočet příspěvků nelze napadati žalo
bou či s. 10.591. 
exekuce: na členské podíly a na čekatelské vklady členů společenstva 
s ručením obmezeným jest nepřípustná; soukromí věřitelé těchto členů 
mohou vésti exekuci jen na to, co společníkům připadne na úrocích a 
na podílu ze zisku nebo co pro ně vybude při zrušení společenstva 
nebo po výstupu z něho čís. 10.522. 
není přípustna exekuce zabavením práva, náležejícího dlužníku jako 
členu družstva na obývání domku a na používání zahrady k němu 
patřící čís. 10.522. 
žaloba podle § 36 čís. 2 ex. ř. týká se jen společností vyjmenovaných 
v § 11 ex. ř. či s. 10.591. 

stavební" bytové: valná hromada stavebního družstva není oprávněna 
usnésti se na prodeji jediného náj:mního domu družstva čís. 10.593. 
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je-li ve stanovách ,stav:b,ního družstva,. že držitey ?-ružs~evníh? by~u 
nesmí býti dána vypoved, pokud se, mImo neplnem povmnost! z na
jemní smlouvy, nevyskytnou jiné důležité závady, nelze dáti členu vý
pověď z důvodu, že bydlí v družstevním bytě a nikoliv v některém! 
z bytů ve svém nově postaveném domě čís. 10.664. 
čekatelský poměr, na jehož základě bydlí čekatel v rodinném domku,. 
jest klásti na roveň pomě:~ náj,emnímvu; bYl-;li čekatel vyl~učen ,z dr~ž: 
stva, není závady, by llaJemlll pomer s mm nebyl zrusen vypovedI 
či s. 10.987. 
není připustna exekuce zabavením práva, náležejícího dlužníku jako 
členu družstva na obývání domku a na používání zahrady k němu 
patřící čís. 10.522. 

živnostenské: přirážky a poplatky společenstev (§ 115 živn. ř.) lze vymá-
hati i soudní exekucí čís. 10.903. 

Společná domácnost viz obnova manželského spolužití. 
Společnici v rozepři viz sp o l,e č e n s tv í v ~ o z~~ př i. . v, 
Společnost: svolení berní spravy podle § 8 zak. CIS. 134/1920 a § 290 zak. CIS. 

76/1927 se vyžaduje jen k zápisu usnesení o dobrovolném zrušení spo
lečnosti, nikoliv k zápisu výmazu likvidační firmy, a to ani tehdy" ne
bylo-li ono svolení vyžádáno před zápisem usnesení o dobrovolném 
zrušení společnosti čís. 10.430. 

podle §§ 1175 a násl. obč. zák.: placení úroků z nadhodnoty hypoteky, váz
noucí na společné nemovitosti, podle nálezu říšsko-něm. soudu o zhod
nocení, jest společenskou vSrlohou, již mají nésti všichni společníci, 
ujednavší společenskou smlouvu o koupi nemovitosti na výdělek; po
kud tak jest tomu i s útratami sporu o zhodnocení čís. 11.276. 

akciová: může býti členem veřejné obchodní společnosti, i když není ve 
stanovách, že se smí súčastniti i na jiných podnicích; bude se ovšem 
moci súčastniti jen na podnicích spadajících do oboru statutárního před
mětu podniku čís. 10.544. 
rejstříkový soud nemůže v oboru své působnosti rozhodovati o tom, 
zda byla akciová společnost zřízena právem čili nic; přezkou mává jen, 
zda jsou ve společenské smlouvě předpisy pojící se k její podstatě; 
jen v:ady dotýkající se přímo podstaty akciové společnosti, způsobily-li 
by zmatečnost, která by však mohla býti uplatňována jen ve sporu; 
jinaké porušení hmotněprávních předpisů nemá v zápětí zmatečnost 
a vada je zápisem zhojena čís. 10.679. 
údajem stanov o předmětu podniku určuje se jen obor podniku, jehož 
překročení by mohlo vésti k opatřením správních úřadů, netýká se 
však právních jednání, jimiž chce akciová společnost dosíci svého 
účelu čís. 10.544. 
vyhlášku podle čl. 247 obch. zák. jest uveřejniti v úředním listu čsl. 
republiky, třebas se podle stanov má svolání valné hromady uveřejniti 
v jiném časopise čís. 10.468. 
fuse s jinou akciovou společností; nezaniká jí podnájemní poměr s fu
sovavší akciovou společností čís. 10.451. 
přešla-li na novou společnost veškerá práva a veškeré závazky zanik
nuvší společnosti, přešlo na novou společnost i její nájemné právo čís. 
10.986. 
fuse nemá v zápětí okamžitý výmaz firmy; opatření co do vedlejšího 
závodu čís. 11.288. 

komanditní: veřejná obchodní společnost může býti jejím komplementářem 
č i s. 10.542. 
vystoupení jednoho osobně ručícího společníka nemusí býti po zákonu 
vždy důvodem k podání opovědi všemi účastníky (komplementáři j ko
mandiiisty) či s. 10.625. 
není oprávněna podati opravný prostředek ve sporu svého komple
merááře; § 84 c. ř. s. nelze tu použíti čís. 10.950. 

s ručením obmezeným (zákon ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.): vzta
huje se na ni § 106/2 nesp. řiz. či S. 10.524. 

,.,: I, 

", '",' 
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sídlo udané ve společenské smlouvě může býti rozdílné od místa kde 
~~ vede správavpo~ntku,; j~st síd~em sp?le?n.osti pro veškerý jeV právní 
z~vot v a pro ves~ere pra":,lll pomer~, na]m,e Iv pro rozepře; nemuže býti 
prelozeno pouhym prelozemm spravy, nybrz Jen zrnenou společenské 
smlouvy a zápisem změny do obchodního rejstříku; udáno-li za sídlo 
místo, v němž není zapsána, jest míti za to, že právně neexistuje čís. 
11.073. 
před zápisem: opravný prostředek nezapsané dosud společnosti s r. o. 
jest odmítnouti čís. 10.610. 
jednatel: jenž se společností spolu akceptoval směnku, jest podle § 83 
srn. ř. zodpovědným věřiteli společnosti, na jehož újmu ztenčil úkojný 
fond společnosti, vybrav si ze společenského jmění hodnoty, na něž 
neměl nároku čís. 10.564. 
i jednatelé, ustanovení ve společenské smlouvě na dobu jich společen
ského poměru, mohou býtf kdykoliv odvoláni; změní-Ii společníci po
zdějším usnesením ustanovení společenské smlouvy co do osoby jed
natele, vykonavše novou volbu, nejde o změnu společenské smlouvy, 
nýbrž jen o v)'ron smluvního oprávnění; stačí tu prostá většina, aniž se 
vyžaduje notářské osvědčení čís. 10.637. 
pokud nastoupením likvidatoró přestává samo sebou zastupitelské 
oprávnění dosavadních iednate1ťi čís. 11.243. 
valná hromada: členové pravovárečného měšťanstva nemohou se do
máhati žalobou neplatnosti usnesení valné hromady, pro nčž hlasovali 
čís. 11.233. 
likvidace, úpadek: zřízení likvidační bilance pro pozůstalostní inventář 
čís. 10.524. 
pokud nastoupením likvidatorů přestává samo sebou zastupitelské 
oprávnění dosavadních jednatelů čís. 11.243. 

tichá: ko-ntrolní právo zaručené tichému společníku článkem 253 obch. zák. 
jest uplatňovati v řízení nesporném čís. 10.714 plet1. rozl1. 
tichý společník není oprávněn žádati na komplementáři při zrušení spo
lečnosti beze všeho vrácení vkladu nýbrž může na něm žádati kromě 
podílu na zisku jen to, co při ska'nčení tiché společnosti zbude a co 
není vyčerpáno jeho povinným podílem na ztrátě čís. '11.297. 

veřejná: f i r m a viz tam ž e, 
může býti komplementářem komanditní společnosti čís. 10.542. 
jejím členem může býti akciová společnost čís. 10.544. 
nejde o zcizení podle § 67 poj. zák., byl-li převzat podnik společnosti 
jedním ze společníků čís. 10.547. 
žaloba společníka o zjiš.tění právního poměru mezi žalovaným a spo
lečností čís. 10.573. 
manžel jest oprávněn i povinen zastupovati manželku i při výkonu 
kontrolních práv podle § 105 obč. zák. čís. 11.169. 
za~tupován~: jednotlivého společníka ve výkonu jeho společenských 
prav a povmností s účinkem na venek není přípustné a nemůže proto 
býti předmětem zápisu do obchodního rejstříku čís. 10.635. 
k odvolání prokury v poměru k třetím osobám ve smyslu čl 118 obch 
zák. jest oprávněn kterýkoliv z veřejných společníků oprávněných 
k zastupování společnosti, třebaže je k zastupování spoÍečnosfii opráv
něn jen kolektivně či s. 10.928. 
ti, kdož se zapisují jako oprávnění k zastupování společnosti nemo
hou býti zároveň zapsáni jako kolektivní prokuristé čís. 1O.9ťJ7. 
ručení: veřejných společníků za závazky veřejné obchodní společnosti 
ne pí Pť?dpůr~é, ~ý?rž 'p~im~rní; pokud závaz~k společníka za dluh spo
lecnostt nep!estaya. byh zavazkem akcesormm, závislým na jsoucnosti 
dluhu spolecnosh len potud, pokud dluh společnosti nebyl vyrovnán 
C 1 s. 10.597. . 
nedostatek ,pasivního oprávnění ke sporu, domáháno-li- se v žalobě 
plnění závazku proti veřejnému společníku jako jeho soukromého zá
vazk~, ~č v šlo vla?tně. o ~áva.;:~k ,společenský; nestačí pouhé dodatečné 
oznacem zalovaneho Jako vereJneho společníka čís. 11.164. 
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ručení jednotlivých společníkú za slib firmy, že bude z uznalosti po
skytovati svému zaměstnanci doživotní důchod čís. 11.185. 
zánik: zřízením akciové společnosti; byla-li veřejná obeh. společnost 
vymazána z rejstříku, mohlo by b}lti o případném obnovení zápisu této 
společnosti uvažováno teprve po odklizení akciové společnosti čís. 
10.679. 
jest důvodem ke zrušení, sdělil-li spOlečník společníku, by do podnikU 
nevstupoval, an personál jest poučen ho neposlouchati, a dal-li veřej
nosti věděti, že nemá nic společného s druhým společníkem a choval-li 
se k němu nepřístojně čís. 10.713. 
k žádosti o zápis likvidace jako zákonného následku zrušení jest opráv
něn kterýkoliv ze společníků o sobě a nemttžc sporem donucovati dru
hého společníka k podání žádosti o zápis likvidace či s. 10.713. 
k výmazu firmy múže dojíti až po skončení likvidace; tu teprve na
stává povinnost ohlásiti firmu k výmazu čís. 10.713. 
předpis čl. 133 obch. zák. jest rázu dispositivního čís. 10.902. 
dědic veřejného společníka: pokračuje-li několik dědiců veřejného spo
lečníka podle společenské smlouvy ve společnosti, vykonávají svá sp'o
lečenská práva každý pro sebe a nejsou povinni, ba ani oprávněni zří
diti společného representanta, a to ani, kdyby to bylo ve společenské 
smlouvě ujednáno či s. 10.635. 
rozcházejí-li se dědici zesnulého veř. společníka a pozůstavší veř. spo
lečník v otázce, zda vzhledem ke společenské smlouvě úmrtím veř. 
společníka nastalo zrušení společnosti, nemůže rejstříkový soud učiniti 
opatření o zrušení a o likvidaci společnosti čís. 10.902. 

Spolek: osvědčení min. vnitra jest důkazem právní jsoucnosti spolku pro veřejný 
1· občanský život a nemůže býti přezkoumáno soudem čís. 10.569. 
jen členové spolku mohou' si stěžovati do tvrzeného porušení stanov a mo
hou tak učiniti bud' způsobem předepsaným v stanovách nebo stížností 
u dozorčího správního úřadu čís. 10.569. 

Spoludlužník solidární viz s o I i ti á r n o s t z á vaz k u. 
Spoluvlastnictví viz s p o leč e n s tví s t a t k ů. 
Spoluzavinění viz a u t o mobil o v Ý z á k o n, n á hra d a š k o d y, n á hra d a 

š k o d Y d r á hou. 
Spor: řízení jeho víz řízení sporu. 

advokátský viz a d v o kát. 
směnečný vi}?: smě fl k a. 
o příslušnost: z á por fl }r: vznikl-li ze dvojitosti práva a jde-li, o občan

skou právní věc, náležející k pravomoci čsl. soudú, jest k návrhu určiti 
soud místně příslušný podle § 28 j. n. čís. 11.029. 
k o m p e ten ční k o n f I i k t viz sen á t -p r oře š e n í k o m p e
ten Č.fl í c h k o n f 1 i k t ů. 

Spořitelna: s p o ř i tel n í k níž k a viz k II í ž k a v k I a d fl L 
kdo jest oprávněn k propuštěni vedoucího úředníka Svazu českosloven
ských spořitelen čís. 11.150. 

Spořitelní knížka, vklad viz k TJ í ž k a s p o ř i tel n í. 
Spotřební společenstvo: kdo může býti jeho členem čís. 10.996. 
Správa berní viz ber n í spr á v a. 

hospodářská obce: ruč e n í ob e c n í c h čin o v fl í k ů viz po řad 
. práva (obec). 

manželčina jmění viz man žel (m a n žel ka). 
pozůstalosti viz p o z Ů s tal o s t. 
společného jmění viz s pol e č é n s tv í s t a t k ů. 
vnucená nemovitosti: jest i u rolnických nedílů jen pravidelným, nikoliv vý

lučným exekučním prostředkem; pravidelným exekučním prostřed-' 
kem jest, jde-li o exekuci k vydobytí pohledávky čís. 10.427. . 

- - - na útržek za výtěžky vnucené správy nelze vésH zvláštní exekuci 
zabavením a přikázáním k vybrání pohledávky z dodad smlouvy 
čís. 10.513. 
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- - - knihovní věřitelé nejsou opr~vn~ni k rekursu proti usnesení, llffiZ 
byl vysloven souhlas s navrzenym vyrovnáním dlužníka s věřiteh 
vedoucími proti němu vnucenou správu čís. 10.669. 

- - - ?brana ~po~Ie.§ 1192 obč. ~ák .. ~lypo~ekární~o věřitele proti ná
~emc?ve na~ltce,v. ze y;;aplattl naJemne nav v~ce než na jedno ná
Jemm. obdobl,. pns!usl podle § I!? e::- .. r. Iv vn,ucenél?u správci, 
byla-h vnucena sprava povolena venteh, lehoz zastaVnI právo bylo 
již zapsáno v knize pozemkové čís. 10.824. 

živnosti, podniku: pokud jest přípustna exekuce zabavením a vnuce
nou správou soukromé obchodní školy Č. i s. 11.'183. 

Správa pro vady: při splátkových obchodech; je-li vedena exekuce k vydobytí 
kupní ceny čís. 11.194. 
s hlediska věcné příslušnosti i s hlediska způsobu řízení jest sčítati po
hl,edávky ze, správy, j~ž zavině~í ?epře.dpo.~ládyaji, a sčíta,tí jest pohle
davky na nahradu z duvodu zavmem, mkohv vsak pohledavky té a po
hledávky oné skupiny čís. 10.446. 
prodán-li hrací automat, aniž prodatel upozornil kupítele, že automaty 
toho druhu nebyly dosud důchodkovým úřadem prohlášeny za neodpo
rující loterním předpisům čís. 11.212. 
§ 932 obě. zák.: zpracování nezávadné a nepozastavené části zboží 
čís. 10.484. 
byl-Ii kůň koupen k tahu a pro datel se zaručil za to, že kůií. jest dobrý 
tahoun, jest kupitel oprávněn domáhati se zrušení kupní smlouvy 
trpí-li kůň netahavostí čís. 10.732. ' 
evikce: proti nároku na náhradu škody, jež stihla pachtýře evikcí 
spachtovaných nemovitostí, nemůže propachtovatel namítati podle 
§ 1052 obč. zák., že pachtýř nezaplatil dosud úplně pachtovné čís. 
10.868. 
čl. 347 ohch. zák.: obsah výtky vad čís. 10.484. 
zpracování nezávadné a nepozastavené části zboží C 1 s. 10.484. 
pokud jde o přijetí zboží na znamení, že tím jest smlouva splněna čís. 
10.574. 
před přijetím zboží na znamení splnění smlouvy nemá kupíte! nároky 
ze správy, nýbrž jen na splnění smlouvy čís. 10.574. 
lhůty čl. 347 ob ch. zák. k prozkoumání zboží a k výtce vad zboží lze 
prodloužiti nebo zkrátiti; prominul-Ii prodatel opozděnost výtky vad 
nemůže to namítati čís. 10.574. ' 
bylo-li dodáno zboží zkažené, neupotřebitelné, bylo třeba včasné výtky 
(čl. 347 obch. zák.) , by nenastala domněnka, že bylo zboží schváleno; 
bylo vytýkati aspoň vady, jež byly zjištěny při prvém zkoumání zbožÍ; 
stačilo, učiniti zkoušku namátkou; pokud nebyly vady oznámeny včas 
čís. 10.951. 
čl. 349 obch. zák.: lhůta podle prvého odstavce není lhůtou promlčecí 
nýbrž propadnou čís. 10.730. ' 
vztahuje se i na žaloby o přiměřené snížení úplaty nebo na opravu nebo 
na doplnění toho, co schází, í na žaloby za zaviněnou škodu čís. 
10.871. 
promlčecí lhůta se neprodlužuje tím, že byl opověděn předurčující spor 
čís. 10.871. 
lhůta šestiměsíční podle druhého odstavce jest promlčecí; nebylo na
mítáno promlčení, namítl-li žalovaný proti žalobě ze správy, že žalobce 
teprve tři čtvrtě roku po započetí splátek na kupní cenu chtěl kupní 
smlouvu zrušiti či s. 11.212. 

Správce úpadkové podstaty viz úpa dek. 
~ vyrovnací viz vyrovnání. 

'Spraveni knihovního záznamu viz k n i h o v n í z á z n a m. 
Správní soud nejvyšší viz n e j v y Š š í spr á v -n í s o u d. 

- úřad: v á z a n o s t s o u rl tl jeh o r o z hod n u tím viz v á z a n o s t 
s o II rl u .. 

- - č i s o u d? viz po ř a cl p r á v a. 
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S rostředkovatelská smlouva viz s m 10 u v ~ s p ro s t~.e d k o vya t e l~yk~. v, 

S~ážka ve smyslu § 1168 obč. zák.; obchodm zvyklost pn smlouve spedlclll Cl s. 
10.525. 

Srážková voda viz vod a. 
stanovy společenstva viz s p o leč e n s t v o výr o b n í a II o s pod á ř s k é. 

- spolku viz spolek. y v' , 'v , 
starosta obce: ručení jeho ~,a náh!"adu" skody, ze ~~atneho vedem hospodarske 

správy obce; pokud pnpustny porad" pra;ra c I s: 10.485. . _ y 
Stát československý: od š k o d n é z a v y set r o v a C I vaz b u VIZ tam z e. 
__ pořad I?ráva viz ~amže·v 

válečne úkony VIZ tamze. y' " . 
jako poddlužník (dv. d,ekr. z 31. ~rp'n~ 1 8~8" CIS. 291 sb. z. s.) i ,predpls 
platí i o exekuci na narok pnsluseJlCt dluzmku proÍl St. poz. uradu na 
eventuelní vrácení zálohy za přidělené pozemky čís. 10.608., , , 
předpis se nevztahuje na zab~yení ,dlužníkova ~áro~~ n~ y~acem za
lohy složené jím u soudu pro ucastTIlk~,konkursmh? nzem Cl s. 11.29? 

Statek střední' velikosti (zák. z 7. srpna 1908 CIS. 68 z. zak. pro čechy) VIZ 

usedlost střední velikosti. 
_ veřejný: pořad práva viz tamže (obec)." .". 

Státní dráha: zaměstnanec viz z a m ě s t n a n e c z e I e z nIC n 1. 

jazyk viz jazyk státnÍ. , 
~zemkový úřad viz p o zem k OV)' II řad. 
půjčka viz válečná půjčka." v, 
úředník. (dvorský dekret ze dne 14. brezna 1806 ClS. 758 sb. z. s.) viz p 0-

řad práva. . ' 
_ jinak viz !-aměs!nanec stat?l. , 
zaměstnanec VIZ zamestnanec statnt. 

Statutární obec viz pořad práva (obec). 
Stavba: požární zdi, třebaže nevyhovují předpisům § 56 stavebního řádu pro 

ČE::chy, neztrácejí ráz požárních ,zdí. čís. 10.'!99· . • 
vlastnickou žalobou lze se domahah odevzdam pozemku I se stavemm, p.o
kud jest na pozemku postaveno, třebas bylo zčásti i na. pozemku sousedmm 
čís. 11.026. . 

Stavební družstvo viz s pol e č e n s tv o s t a ve b n 1. 
_ příspěvky: jsou součástí nájemného c t s. 11.294. . , 

ruch: čekatelský poměr, na jehož ~~kla~ě bydlt č~kvatel v rodmn;m domk~, 
jest klásti na roveň poměru na]emmmu; byl-ll cekate! vylo,uceny z, d!~z
stva, není závady, by nájemní poměr s ním nebyl zrusen vypovedl Cl s. 
10.987. 

_ viz-též společenst,,:o stave~.ní. o", ,. 

úřad: rozhodnutí jeho (§ 3 zak. o ochr. na].) nemuze by tI soudem přezkou-
máváno čís. 10.742. 

_ vázanost soudu jeho nařízením, jímž bylo nařízeno zbourání budovy 
čís. 11.188. 

Stavitelská živnost viz ž i v n o s t s t a v i tel s k á. 
Stěhovací řád viz v Ý p o věd n í a stě h o v a c í řád. 
Stížnost: I h ů t Y viz tam ž e. 

rozklad viz tamže. 
zákaz novot viz novoty. , , . 

poukázal-li soud prvé stolice návrh na pořad prava a rekursOl soudl 
k navrhovatelově rekursu rozhodl o návrhu zamítavě, překročil svou 
pravomoc čís. 1O~~76. ", ,"'. 'v, • v 1 fl 
rekursní soud nemuze pnhhzetI k ..zak~nu CI~. 4/193!, lenz ne~ a t 
v době rozhodnutí prvého soudu, trebaze platIl v dobe rozhodnuŤl re
kursního soudu čís. 10.923. 

ve sporném řizeni: 

opravné prostředky proti usnesením podle čl. XXXIII. uvoz. zák. k c. 
ř. s. Bdí se předpisy civilního řádu soudního čís. 11.099. 
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i 

lz;e po přípa~~ povoliti odklad výkonu usnese ' ~ 
mho soudu, Jimž byl odklad exekuce uV' ~ 11.

1 ~§ ,524 c. r. 5.) rekurs
dluž~IJíkem čís. 11.085. cmen zavlslym na složení jistoty 

neP1Jpu~t~ost:, do usnesení soudu, jímž zruš"! ' ~, , 
oddelene Jednano o samostatném út v, I sve, nanzem, by bylo 
rekurs přípustný čís. 11.175 oenem (obrannem) prostředku, jest 

samostatné stížnosti· i do h d ' 
. jímž byla prohlášena vedlejší jnterven~~z. o ndutll (reku!,sního) soudu, 
10.548. 1 na a e za pnpustnou čís.' 

předpisu Doslední věty § 62/1 j II . t b v § 61 (63) j. n. či s. 10.127. .. les o dobne použiti i v připadech~ 

~~!~~~~e;er~~u~~ ~ťz0rs ~i1en ~r~te~n~~ d~~ fl ~~patrný čís. 11.189. 

v řízení exekučním: 

proti rozvrhu viz dražba r ' op r á v II ě II í k II í pod d 1 II v II ,\ II U c.e n a ne m o v i t o sti. 
bylo-li usnesení jímž bylo ne :áv I k a VIZ pod d I u žní k. . 
zá~onných předpokladů (§ 104 Pk em) vymazapé ~ástavni právo bez 
kmhy, vydáno exekučním soude~ z. HPa v~ruhe y}ozeno do pozemkové 
kni~ov~í~o zákona a neplatí tu lhůta Pt~~USl P9st~z~ným stížnost podle 
povmny Jest oprávněn k, rekursu t' ex. r; c I s. 10.838. 
mu nepatřící čís. 10.442. pro I povolelll exekuce na nemovitost 

vyloučení novot; přezkum napadenéh ' 
po !llCe soud pr'Yé stolice čÍs. 1O.471~ llsnesem na podkladě, jejž měl 
moz~o~t odstrai1lti povolenou exekuci návrhem I v, 
nebralll, by proti povolení exekuce nebyl pod' P~d e § v ~9 CIS. 2 ex, ř. 
do usnesení rekursního soudu 'ím v an ~e v urs Cl s. 10.499. 
soudu, zrušující rok k výkonu' v~je~ov7~o 3,mehneno usnesení prvého 
žalobě podle § 35 ex ř v ·ten I v CI pnsa y vzhledem k podané 

v' aJ .' smys ze se rok k 'k . 
prts ly nezrušuje a soudu prvé Qto1ic'e ukl' d' b v.y, onu vyjevovací 
.lest, ~ip!1-s~ým dovolací rekurs dlužníkův ač~' y10v9 nzenÍ pokračoval, 
Jednotlive prlpady: do usnesení .. ;r I S. . 35. 
úrodp ,~ přiděleného pozemku 'j~~ntlZ o~~x~~~na kexekkuce na ~eo?dělenou 
koyy urad čís. 10.499.' cn re ursu Statm pozem-
kmhovní věřitelé nejsou oprávněni k .. k . . vysloven souhlas s navrženvm v ,.~ ll1Sti v protI usnesení, jímž byl 
pf?ti ně,muvy'nuc~nou správu č~~~vfg.~~~ dluzmka s věřiteli, vedoucími 
knthovm verlte! Jest oprávnv k . 
neby}o d? něho pojato vešk~~é p;í~~~:~l td? draže~níh~ ~d,iktu, ježto 
odmltnutlm rekursu proti říkle u' s V!, nemoyltostJ Cl S. 11.246. 
:l~ázejících usnesení (do c~lého Ppv ~s~u V;lynzv~ny } stížnosti do před
e I s. 11.251. re c OZ110 nzem) exekučního soudu 

v nesporném řízení: 

v řízení o zbavení své' .. právnosti. pravnostl VIZ zbavení své-

rekurs notáře jako so d 'h' . 
stala-li se bezpředmětnou 'ev u TI I ~ k o m I s,~ ř e viz not á ř. 
zam!tnouti čís. 10.489. ' J zto odpadl duvod ke stlznosti, jest stížnost 

mUS1 míti za předmět určité I !á v , iJ1!1 ž se míní býti účastník stíZln 1 v~e~e ,usnes~ní n~b opatření soudu, 
Cl s, 10.489. vem pravu zakonem chráněném 

lz,e po~ati jen jeden rekurs třebaže b ! ,..., . v lllm! za vstup ci čís. 10.927.' y ucastmk zastoupen dvema práv-

opravnení k rekursu: dědic není 'v Vv • 

(nebyla) na soud přijata dědic~rrapf'h~~ vkstez.?v;;ttlhsi do toho, že byla 
10.489. . . I as a Jmyc spoludědiců čís. 

ke stížnosti na soudní opatřeni ' '" ,. kdo míní- se jím b' ti fV . v pespo:ne!ll n~~nl Jest oprávněn každý 
práv, a1' majetkov~ch s ~~;~~di:~~~.~pat~rel~~ zpus~bilé, v~otknouti se jeho 

v , " ,a pnmo, at nepnmo čís. 10.615. 
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proti pověření notáře provedením soudního odhadu za účelem vyměření 
dávky z přírůstku hodnoty jest zemský inspektorát oprávněn k rekursu 

čís. 10.668. proti usnesení, jímž bylo napotomně zrušeno prohlášení nezletilce za 
zletilého, nejsou oprávněni k rekursu, kdož nabyli práv z právních jed
nání, jež uzavřel nezletilec, byv prohlášen za zletilého čís. 10.725 . 
věřitel opatrovance není oprávněn k rekursu do opatření, jež učinil 
opatrovnický soud čís. 10.858. 
rozhodl-Ii opatrovnický soud, jenž byl zároveň poručensk)rm soudem, 
v opatrovnické věci otce nezletilého v zájmu nezletilcově, rekursní soud 
pak změnil napadené usnesení v neprospěch nezletilce, jest nezletilec 
oprávněn k dovolacímu rekursu čís. 10.858. 
nevyhověno-li rozkladu, spojenému se stížností, není zvláštního oprav-
ného prostředku do zamítacího usnesení čís. 10.996. 
pokud jest zástupce chudé (žalující) strany oprávněn k rekursu proti 
usnesení, jímž schválen smlr o složení odbytného pro žalobce, v němž 
nebylo přihlíženo k značným útratám sporu č ~ s. 11.038. dědici nepřihlásivší se ze závěti jsou oprávněni k rekursu proti usnesení 
soudu, jímž bylo rozhodnuto, že dědic ze zákona má vystoupiti proti 
nim žalobou či s. 11.096. 
proti usneseni poručenského soudu, jímž byl pro tentokráte zamítnut 
návrh poručenstva, by bylo trestně zakročeno proti nemanželskému 
otci (§ 8 a § 9 alim. zák.), jest poručenstvo oprávněno k rekursu čís. 
11.141. 

ve věcech knihovních: 

stížnost podle knihovního zákona, či podle exe~ 
k u č n 'Í II o řád ll? viz stí ž n o s t v ex e k II Č n jl m říz e n í. 

v pozemkové' reformě: 

do dohody, již St. poz. úřad ujednal s vlastníky zabraného majetku 
o jeho převzeti a o přejímací ceně, není přípustna stížnost na soud 

či s. 10.821. 
ve věcech notářů: 

předpis § 155/3 not. ř. o nepřípustnosti stížnosti vztahuje se na každou 
řádnou stížnost, jež by jinak mohla býti podána podle § 141 not. ř., bez 
ohledu na to, zda se jí, uplatňuje zmatečnost řízenf, či jiný důvod čís. 
10.905. 

Stížnost dovolací (na dovolací soud): 

v řízení sporném: 

v řízení o povolení práva chudých ve sporu platí o přípustnosti oprav
ných prostředků předpisy o sporném řízeni, najmě i § 528 c. ř. s. čís. 

§ 517 c. ř. s.: byla-li proti žalobě o nepatrnou pohledávku vznesena ná-
11.21!. 

mitka místní nepříslušnosti a žalovaný pak vznesl me~itírthní určovaCÍ 
návrh, jejž ocenil nad hranici nepatrných věcí, žalovaný napadl usnesení 
o námitce místní nepříslušnosti, rozhodnutí" v'e věci samé i rozhodnutí 
o meziHmním určovacím návrhu odvoláním, odvolací soud pak zabýval 
se odvoláním jen, pokud napadalo usneseni prvého' soudu o místní. ne
příslušnosti, a vyhovělo mu, jest do tohoto usnesení- nepřípustným rekurs 
žalobce (§ 517 c. ř. s.) čís. 10$92. . 
§ 519 c. ř. s.: u~n.esenr odvolacího soudu, jímž byla zamítnuta námitka 
nepříslušnosti tohoto soudu, nelze napadati čís. 10.450. 
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proti usnesenD odvolacího soudu, jímž byl pro zmatečnost zrušen roz
sudek prvního soudu i s předchozím ří'zením a prvému soudu uloženo, 
by žalobu řádně doručil a v řízenÍ' pokračoval, aniž vyhražena právo
moc, o'eor přípustným rekurs čís. 10.498. 
nepřfpustnost rekursu odvolatele, třebaže odvolaci soud zrušil rozsudek 
prvé stolice z jiných důvodů, než byly uplatňovány v odvolání čís. 
10.529. 
i když rozhodnutí odvolacího soudu o nepřipuštěni změny žaloby, na
vrhované v odvolání, bylo pojato do rozsudku odvoladho soudu, není 
proti němu opravného prostředku čís. 10.566. 
do usnesení odvolacího soudu, jimž byl zrušen rozsudek prvého soudu 
pro zmatečnost, nemúže si stěžovati odvolatel, jenž se v odvolání do
máhal zrušení rozsudku prvého soudu pro tutéž zmatečnost čís. 10.879. 
§ 527/2 c. ř. s.: proti zrušovacímu usnesení rekursního soudu jest pří
pustný dovolaCÍ' rekurs, i když nebyla vyhražena pravomoc, není-11 
(opětovný) výslech stran nutný čís. 10.774. 
zrušení rozvrhového roku; nebyla-li vyhražena pravomoc, zůstal po
stižené straně opravný prostředek vyhražen pro dovolaCÍ! rekurs z usne
sení, jež bylo v právním důsledku zrušovadho usnesení vydáno rekurs
ním soudem; názorem rekursního soudu ve zrušovaCÍm usnesení byl 
v dalším jednání vázán i prvni i rekursní soud; neřídil-li se jím ani 
prvnf, ani rekurslliÍl soud čís. 10.797. 
do zrušovacího usnesení rekursního soudu, jež jest vpravdě usnesením 
změi1ujícím, jest přípustný dovolací rekurs, i když nebyla vyhražena 
pravomoc čís. 11.246. 
§ 528 c. ř. s.: s o u h I a s n á u sne sen í:: právoplatné rozhodnut;: 
tuzemských soudů o nepřípustnosti pořadu práva a o nutnosti nastou
piti cestu mimosporného řízení o nároku na zvýšení výživného nemanž. 
dítěte cizozemce proti otci tuzemci jest pro tuzemské soudy závazné 
čís. 10.436. 
byla-li námitka věci právoplatně rozsouzené zamítnuta souhlasnými 
usneseními nižškh soudů, nelze tuto otázku uváděti na přetřes v do
voláni důvodem zmatečnosti čí. s. 10.789. 
byl-li k rekursu postiženého snÍ,žen poi'ádkový trest, jest nepřípustným 
(§ 528 c. ř. s.) jeho dovolací rekurs proti uložení: pořádkového trestu 
či s. 10.831. 
měl-li rekursni soud po zrušovacím usnesení dovolacího soudu pře
zkoumati usnesen~ prvního soudu jen ve věcech, jimiž se ve svém prvém 
zrušeném usnesení neoblíral, a neuznal-li ve svém druhém, nyní na
padeném usnesení rekurs v těchto směrech za odůvodněný, jest jeho 
druhé usnesení potvrzlljídm, třebas jeho výrok byl změňujícím, ale jen 
vzhledem k úvahám, jimiž se rekursní soud již neměl obírati čís. 10.846. 
proti souhlasným usnesením, jimiž nebylo vyhověno návrhu na odmít
nutí soudců ve sporu, jest dovolad rekurs nepřípustný č ls. 11.240. 
námitka nepřípustnosti pořadu práva viz p o řád p r á v a. 
Ú tra t y: nepřípustnost dovolacího rekursu bez rozdílu, zda otázka 
útrat byla v druhé stolici řešena věcně, či jen formálně (na př. odmít
nutím útratového rekursu) čís. 10.457. 

v řízení exekučním: 

pro t i r o z vrh u, viz dra ž b a v n u cen á II e rn o v i t o s t i. 
nepřípustnost podle §§ 527, 528 c. ř. s. vii nahoře dovolací stížnost 
ve sporném řízení. 
v exekučním řízení na základě rakouských exekučních titulů pian pra
videlná rekursnf lhůta § 65/2 ex. ř. a zákaz mimořádného dovolaCího re
kursu čís. 10.659. 
mimořádný dovolací rekurs v případě § 83 ex. ř. přípustný bez rozdílu, 
zda jde jen o otázku vykonatelnosti cizozemského exekučního titulu, 
či o jiné otázky, a zda bylo napadeno reKursem povolení či odepření 

exekuce stranou samou, či podtllužhíkem čís. 11.191. 
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v řízení nesporném: 

. sve·pra·vnosti viz zbaveni své~ v řízení o zbaveni 
právnosti. , § 2 I • 
příslušným rozhodoyat!v,o dovo~a~lm rekursu v případě v. nar. 
čís. 29j1930 jest nelvyssl soud c I~. 1O.~?O. __ , v • ' '1 
ani proti usnesení, soudu druhé stoltce nanzuJ~c1~U manzeh, by se ';'T~tl 
do manželského společenství (či. I. a) vl. nar. CJS. 362/1919), nent 0-

volaCÍ' rekurs připustný č í~. 11.127... v v, . . v'_ 

Stížnost odložená: předpisu poslední vety § 62/1 1. n. Jest obdobne pOllzdl I v pn 
padech § 61 (63) j. n. čís. 10.727. • . • k'· 
rekurs odložený může býti podán samostatne 1 ,tehdy, kdy~ ~o. u oncem 

V' může j'iž by'ti vydáno další odporovatelne rozhodnuti c lS. 10.727. 
vecI ne - ~ , h h d v i h o s o u d U VIZ 

zmateční: pro t i n á lez u bu r s o ~ n 1 o r o z o c, -
rozhodčÍ' soud burhsovnbl. 'h rozhodčího soudu viz 

zrušovací proti nálezu one nI o 
honitba. . Vy' "soud 

k nejvyššímu správnímu soudu viz n e 1 v Y s S 1 S ~ r a v n vl '. ci 
Stoky obecní" nepřípustnost pořadu práva pro nárok na nahradu sko .. ~r ~rot~ ~b 

v Slez~ku z pádu do stoky, ježto na místě neho~{' nebylo osv: elp'vac <;trn 
křižovala elektrická dráha a byl zanedbaný pnklop' a otevrena sachttce 

č i·s. 10.466. t' d k 
Stolice opravná viz d o vol á n í:, o d vol á n í, o p r a v n Ý pro s r e e , 

stižnost. 
Strana: přednes stran viz. tamž~. 

_ _ v Ý s I ech str a n VIZ tam z e. . v 

_ Z P ů s o b i los t .? ý t i ~ t r ~ n ,o u VIZ t.a m z f' proti němu povoliti 
politická: její',sekretanat nema pravm osobnostI a ne ze 

exekuci čís. 10.606. 
Stroje (§ 297 a) obč. zák.) viz při s 1 II Š n o s t. 
Stromořadí: pacht, či koupě budouclho ~ovoce Cl s. l.o.555~ , .... bm šlen' 

Substituce: su?stit~č!lÍ' 1?říp~d na~tkává, nr~~u~~;ěti~a~fih~á~~lias~et~e~ kdo blt 
dědiC dedlctvl at ze za ona, a , v ď " ... ť nelze 
ustanoven jen za dědice osubstit~~ní-~o, ja~o, přímý de lC ze zav: 1, 

k tomuto jeho nároku vubec VZltt zretel C.l s. ~O.665:v d k 
oznamenaná v pozemkové knize u nemOVItostI na mz se ,;,e ev exe uc~, 

~ovolU' e vnucený vklad zástavního I?ráva jen "s ~~~ezenlm! ze se z~
stavníl1právo vkládá bez újmy substItuce, a prekazl exekUCI vnucenoU 

. dražbou vůbec čís. 11.2~7. , ' ',v, luvlastníctvi 
fideikomisárnf: na spoluvlastmckem podtlu nevadl zrusem spo 

či s. 10.699. v'" t kť a pozůstalosti 
'kl d dědické dohody podle níz byla prevza a .a }V " . 

vy a . k v V" ~tel uhradí pasiva že vyplatI detem zustavltelo
s podmm ou ze prellm 'd d' ·t sti j'ednomu . určité dědické podíly a že svého času o evz a p;movI o , 
~y~tí za tutéž přejimací cenu, za níž je převzal C'1 s. 11.091. 

Substituování advokáta viz a d v o kát. 
Súčtovací řízení viz soupis pohledávek. 
Sudištěviz příslušnost. 
Suma směnečná viz smě n k a. 
Svádění spodních vod viz s pod n í vod y. , 
Svatební smlouva viz sml o u va. s vat e b n 1. v, "o • v nto 
Sváteční den: není jim den 26. prosmcev cvo dO,pocl~anl ... l~llt; Ih~~~eJno, ze se v te 

den odpoledne u soudu a na poste neuradule c 1 s. 10: v : ,'v 

Svaz československých spořitelen: kdo je povolán k propustem vedouclho ured-
níka kanceláře č ,j s. 11.150. , b" ' k 

Svedeni (§ 1328 ohč. zák.) viz n á hra d a š k o d Y pod 1 e § 1328 o c. z a . 

Svéprávnost: z b a ven í viz t a !fl Ž e. 
_ jinak viz II e s v é p r á v n y. 

:,1 
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Svévolné vedení rozepře (§ 19 zák. o nek. sout.) viz s o II těž II e k a 1 á. 
Svědectví křivé: o b fl o vař Í z e II í viz tam ž e. 
Svědek: nebyJ-li po změně v obsazení soudu (§ 412 c. ř. 5.) opakován výslech 

svědků, nybrž soud se spokojil s přečtením protokolů o jejich výp\.)
vědech, jde o vadu, jež nebyla zhojena opomenutím výtky podle § 196 
c. ř. s. čís. 11.103. 

I poslední pořízení viz pořízení poslední. 
Svěřená věc (§ 367 obč. zák.) viz II aby t í v 1 a s t II i c tvÍ'. 
Svolání věřitelů: s hlediska prvého připadu § 815 obč. zák. nezáleží na dědicově 

zavinění; ručení dědice podle tohoto ustanovení vztahuje se i k útratám" 
přisouzeným věřiteli ve sporu proti pozůstalosti o pohledávku.za zůstavite
lem; tyto útraty nepřicházejí s hlediska § 502 c. ř. s. v úvahu jako samo
statná pohledávka čís. 10.673. 
není nepřípustné, byla-li pozůstalost již odevzdána čís. 10.955. 

Svolení berní správy viz ber n i spr á v a. 
- Státního pozemkového úřadu viz p o zem k ° v á r e for m a, z a j i š t ě n i 

půd y. 
Svršky vnesené (§ 970 obč. zák.) viz s mlo u v a s c h o v a c i. 

- - (§ 1101 obč. zák.) viz z á s t a v n í p r á voz á k o n n é. > 

Syndikátní ručení: právo výkonného orgánu ku přijetí vymáhaného plnění jest ome
zeno jen na dobu výkonu exekuce a bezprostředně před ní a zaniká výkonem 
exekuce na místě samém; přijal-Ii výkonný orgán napotorn od dlužníka 
plnění, jež (částečně) zpronevěřil, nešlo o porušení práv vymáhajícího vě
fitele II výkonu úřadu čís. 10.631. 
syndikátní žaloba proti státu, ježto notář zpronevěřil cenné papíry náleže
jíCÍ' do pozůstalosti; na žalobci jest, by dokázal, že se notář dopustil zpro-· 
nevěry ve své působnosti jako soudní komisař; zpronevěra se stala teprve 
převedením cenných papírů na vlastni· konto notářovo čís. to.697. 
delegovati z úřadu pro syndikátní rozepři jin~r vrchní soud lze jen z důvodu 
nutnosti (§ 30 j. n.) či s. 11.284. 

šek: šekový platební' rozkaz jest exekučním titulem podle § 1 čís. 2, § 371 čís. 2 
ex. ř. čís. 10.798. 
platnosti podpisu šekového šekovníka není na závadu, že přecitiskující ra
útko jeho firmy přesahovalo rozměr šeku, takže chybělo několik písmen 
č i s. 11.088. 

šekový úřad poštovní: bylo:-li jeho složenkou} předanou věřitelem dlužnfku za 
účelem placení, placeno na účet plnomocníka ku přijetí placení pro věřitele, 
zanikl dluh placením, třebas poštovnÍ. šekový úřad peníze plnomocníku ne-, 
odvedl čís. 10.517. 
platí-Ii dlužník na poukaz věřitele složenkou, nejde o dluh pHnosný, nýbrž 
o dluh odnosný, a má se věc tak, jakoby dlužník platil jinému zmocnčnci' 
věřitelovu čís. 11.011. 
placení složenkou; dluh zanikl již složením peněz u pošt. šekového úřadu; 
pokud lhostejno, že bylo placeno po uplynutí doby, do které mělo podle 
věřitelova požádání býti placeno pošt. šekovému úřadu čís. 11.076. 

Šikána viz TI á hra d a š k o cl y pod 1 e § 1295 o d s t. 2 ob č. zák. 
škoda horní -viz hor y. 

- nepřímá viz nepřimá škoda. 
- jinak viz náhrada škody. 

škola: p o řad p r á v a viz tam ž e. 
obchodní soul{romá: pokud jest přípustna exekuce zabavením a vnucenou 

správou čís. 11.183. 
školní fond: učňovské odborné pokračovací- školy jest procesně způsobil~r; poměr 

smluvně získaných učiteiských sil pro fond jest pomčrem soukromo-. 
právním čís. 10.761. 

obec viz p o řad p r á v -a (š k o ! a). 
špatná rada viz n á hra d a š k o d Y pod I e § 1300 ob Č. z á k. 

Tarif železniční viz doprava železničnÍ. 
Taxa vojenská: pokud nárok na její placení (vrácení) jest nárokem veřejnopráv-, 

nim čís. 10.437. 
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, 9?2 y' 33 sb. z. a n.): _ povinnost uVědomi,ti 
Telegraf (zak. ze dne 27. ledna 1 '"', 'h c~~acích na nemovitosti m~ jel! .vlastmk 

telegrafní správu o zamyšlenyc ten, kdo nakládá s nemovltosh Jen fak
nebo užívatel nemOVItosti, Olkohv 

Termi:~~VO)jCoh~nJk:t~~ilí-~i~z!$ř~~~' na c~zoze~ské b~lrSyejs§ 1106~~kona ze dne 

_ ;á~~~n§ 19~1k.čígls:l~0~j?g~'ř.v:~a~~~~eh~te lsenj ;: t~r~i'nové oťchody s obi-
lím ujednané V clzme Cl s. 10.781. 

Těžařstvo viz hor y. 
Tichá společnost viz s P o leč n o s t ti c h á, y' 124 sb. z. a n.)' pokud lze ~o
Tisková novela (zákon ze dne 30. května 1924, CIS.. d t I vlastníka perlO-

bývati náklady treys!ního řízen1 proh nástupCI vy a e e a 
dického časopiSU Cl s. 10.710. 

Titul exekuční viz ex e k ~ c e. y' zák)' 'de o pomocný obchod,: 
Trafikant: jest kupcem (cl. 4; 27

t
l cISí pl roObpC~ťřebu 'z~kJazníků čís. 10.803. 

koupen-li jím parfumovy au oma , . , mu 
Training k závodní nebo distanční jízdě viz poj i š t ě n Í' (p rot 1 p o vln fl e 

ručení). 

Trasát, tratta viz smě n k a." ,y.' 'rok ma Cl nemá 
Trest POřád~OV~: !e~o~i j~~~~01~~tuV;~O~~'tl z~I~Ž~~~ ~;~zll~:n~Ykdo y byl urážlivým; 

s ;ane d vného prostředku čís. 10.563. , 
vy rokem napa en} 0I?:a 'I ,~ ořádkový trest jest nepřípustnym 
byl li k rekursu postIzene 10 smzen P y .' y' dk 'h trestu 
(§ 528 c. ř. s.) jeho dovolací rekurs proti ulozem pora ove Q 

či s. 10.831. 

Trestní rozsudek viz r o z s.u dhe k t" re,St\fla\y tre s tn í hoř íz e n í. 
_ řízeni: II á k I a d y J e o VIZ u, y, ~, 10907 

~. . n' se k němu a přetržem promlcem c r~. ; . = záko~naft~~Odkový viz d ů ch o d k o výt r e s tnI z a k o n. 
Trh práce domáci: och ran a jeh o viz tam ž e. R 

18 " 3 y . není J'im Slovensko a Podkarpatská us 
Tuzemsko: ve smyslu § ClS. ex. r., 

čís. 10.734. 
. ~" ~ tY' romIčení čís 

účastník soukromý: připojení, se k trestmmu nzem a pre rzenl p . 

10.907., v 'k dl ěhož nejsou přípustné zápisy a po-
Učedník: ustanovem § 1 }g~ o,bc .. :a b' P~ne~~~dnily zaměstnanci z-iskání nového 

známky v~ .vysve cen~'d)ez, .yy J"est podle § 104 živn. ř. učební pán po
místa, plah.l pro v'ySV~ se?l, Jez 
vinen vydatI ucedmkovI Cl s. 11.133. . . b t' 

účet: nárok dlužníka proti ~ř~ti osobě na složení účtu nelze zabav1Ťt k vydo Y 1 

peněžité pohledávky Cl s. 10.787. y o C 
_ ~ " . k' ensi'ní likvidatury ukládajíd náhradu preplatku zaopa.,.r0-

ueetnl nalez vOJ';,ns oe p . hl 'kl d y 1 ' ode dne účinnosti zákona ze dne -8. cer-
vaC:Ích poz1tku; na Je o za a e ze , . y, 10 940 
vence 1930 čís. 130 sb. z. a n. vésti soudm exekUCI Cl S. . . 

Učňovská odborná pokračovad škola viz š k o 1 n í fon d. 
Uhražovací exekuce viz ex e k II C e. 
újma ve smyslu § 1311 obč. zák. čís. 11.267. 
úkony válečné viz válečné úkony. 
Umístění směnky viz smě n k a. 
úmluva viz s m I o II va. § 104 . 

_ o sudišti viz příslušnost podle J. n. ". ,y 
, " o • Y' d" konečného rozhodnuŤl dbatI z uradu 

Umoře~"I.i: ohl~šovac~ lh~{y .Jfst IiIr~ vy C~n~yhláška s ustanovením § R nař. ze dn~ 
1 tenkrate, n

1g
e
l
s
5
0u y,asl-215~ řa'6~;: .1lhostejrio že si nebylo stěžováno protI 

31. srpna ,C}s. 'v' y,., , 

~~~a~~of~~š~~~~~z~~r~as~~orri,l sŽe 1~y~!5~}ožen~ ,vkladní, kntžka banky jako 
jistota, jest příslušný soud podle § 115/4 J. n. CI s. 11.283. 



172ó 

úpadek: s pol e č e II s t v a viz s pol e č e II s t v o v Ý děl k o v é a h o s p 0-
dářské. 

konkursní řád z r. 1914. 

úpadková podstata není právně totožná s úpadcem; pro darování mezi' 
manželkou úpadce a úpadkovou podstatou manžela nenÍ' třeba formy no
tářského spisu; lze naříditi výslech ,správce podstaty jako strany, ačkoliv 
jako strana byl již slyšen úpadce sám; právo to přísluší' i odvolacímu soudu 
čís. 10.812. 
§§ 6---8 konk. ř.: není závady, by se nebylo domáháno zaplacení nájemného 
přímo na dlužníku, žádá-li žalobce zaplacení- výslovně jen z výtěžku věcí, 
do najatých místností' vnesených, nenáležejídch dlužníku, nýbrž členům 
jeho rodiny, kteřL' s ním žijf ve společné domácnosti; správci úp. podstaty 
jest volno, by v tomto sporu přistoupil k žalovanému jako vedlejší inter
venient čl s. 10.609. 
§ 10 konk. ř.: zahájení úpadkového řízení jest překážkou povolení exekuce 
na úpadcovo jmění,; lhostejno, že exekuční· návrh byl podán před zahájením 
úpadkového řízen] čís. 10.880. 
§ 10 konk. ř. se nevztahuje na pohledávky za podstatou č h. 10.976. 
§ 11 (1) konk. ř.: žalobní právo na vyloučeni věd nezaniklo tím, že žalobce 
neuplatňoval nárok za úpadku, ani že nepodal žalobu ve lhůtě udělené mu 
usnesením úpadkového soudu či s. 10.447. 
§ 12 konk. ř .. : přeměna záznamu exekučního zástavního práva., jehož bylo 
na úpadcově nemovitosti nabyto dříve než 60 dnu před vyhlášením úpadku, 
ve vklad jest přípustná i za úpadkového řÍ<z:enír;. pokud stači ke spravení zá
znamu určovaCÍ< rozsudek protí podstatě čís. 10.671. 
výsada poskytnutá veřejným dávkám, přfsluši i nedoplatkům na příspěvcí<:h 
k všeobecnému pensijnímu ústavu ve smyslu zákona čís. 26/1929 čís. 
10.841. 
zánik zástavních práv podle § 12 (1) konk. ř. a § 12 (1) vyr. ř. nemá o sobě 
v zápěti zrušení exekuce a není na závadu, by se nebylo domáháno vylučo
vací žalobou prohlášení exekuce za nepřípustnou a důsledkem toho, by pak 
exekuce byla zrušena č f s. 11.170. 
§ 13 konk. ř.: pro povolení exekuce vnuceným zřízením zástavního práva 
jest lhostejno, že na jmění dlužnika byl v den povolení exekuce vyhlášen 
úpadek, jen když žádost o povolení exekuce došla k soudu před tímto dnem 
čís. 10.957. 
§ 21 konk. ř.: zmocňovací smlouva a příkaz nejsou dvojstrannými smlou
vami ve smyslu § 21 konk. ř.; splnil-li však zmocnitel úplně smlouvu, může 
ohlásiti svůj nárok do úpadku zmocněnce jako pohledávku úpadkOVOU, po
kud ovšem by mu nepříslušel nárok na vyloučení podle § 44 konk. ř. čís. 
11.129. 
§ 31 (1) čís. 1 a 2 konk. ř.: lze odporovati i odevzdání· prodané věci, ač-li 
nejde o připad § 34 konk. ř. čís. 10.545. 
§ 44 konk. ř.: nároky na vyloučení se mohou zakládati i na nárocích obli
gačních, jen když majetkový předmět nepatří- do majetku úpadcova, ale 
přes to byl pojat do podstaty; nároky na vydáni věci (z kupní smlouvy) 
mohou býti předmětem vylučovacího práva; důkaz, že nárok příslušel 
v době vylučování; prohlásil-Ii zmocněnec před úpadkem ku prodateli, že 
kupuje pro zmocnitele, a převedla-li napotom zmocněncova úpadková pod
stata tento nárok na sebe, davši si připsati nemovitost, přísluší zmocnitelÍ;
proti zmocněncově úpadkové podstatě nárok na vyloučení věd· podle § 44 
konk. ř. čís. 11.129. 
§ 46 čis. 2 konk. ř.: »právním jednáním« jest i opomenutí, pokUd se jím vy
volavá také závazek čís. 10.976. 
§ 47 konk. ř.: uspokojení pohledávek za podstatou se děje nezávisle na 
upadkovém Uzeni; ustanovení § 10 konk. ř. se nevztahuje na pohledávky za 
podstatou č.is. 10.976. . 
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v zhledem k stanovám spolku (společenstva s r. l}e-
§ 48 konk. r.: pokud v s alku zvláštní podstatou (§ 48 (1) konk .. ~.), 
obrn.) jest penslJn~ fond op. k ·na oddělené uspokojení jejich pensl)ntch 
z níž příslušel zamestnancum naro 
požitků č i s; 11.131. , dekret čís. 291/1838 sb. z. s. se nevztahuje n!lv za
§ 73 konk. f.: dvors.ky " álohy složené jím u soudu pro ucast
baveni dlužníkova narokuy ~a vracem z 
níky konkursního řízeni. ~ 1'\ 11.2?~·oud o věci o níž měl rozhodnouti kon-
§ 79 konk •. ř.:yr~zhodl-h on u~~~~ § 477 čís. 2'c. ř. s. čís. 10.936. . 
kursní kOffits"ar, Jde .o zkmatek Pala' ní schůze konkursních věřitelů rozhoduje 
§ 91 konk. r.: o naro u na sv 
konkursní ko~isař ~ ír s. 101~6t úpadku majitele exekučně prodané ne-
§ 119 konk. r.: sprav ce po s, a y v dl § 222/4 ex ř čís 11.094. 
movitosti není opráv~ěn ~ ~ayrht§ g~ v~r ř v doslO~U 'čl. III.' zák. čís. 99/ 
§§ 140 a násl. ~~~k. f.: p~e plSU , n~r~vnání v úpadku č is. 10.939. , 
1923 nelze pOUZIÍ1 obdobne§prgov(~)eQ~nk. ř. se nevztahuje na mimosoudn l 

neplatn?s~ s~louvy p~dle d YI a konkursního řízen~ čís. 11.279. 
vyrovnal1J, trebas k nemu OS? z . o 

úplata zakázaná viz och ~ a t; a b n'l~yl ekmú~t~'ímu jednání nařízenému soudem po 
Upomínací řízení: pro dorucem o Sl y' y, 10444 

podání odporu stačí n~hrad~~ 9o~uhe~ůjČ~ks. (zák z' 30. září 1924 čís. 216 
úprava rakouských a uher~ky~h ','a eC!l~~ . 

sb. z. a n.) viz val ec II a pUl c ~ a. 
úraz viz automobilový zákon, nahrada škody. 

Urážka viz dar. y , ' 

_ soudu viz t r e s t por a d k o vy. na zv~ršení výživného ne~ar:ž~l-
Určení soudu: použití § 28 J. n., ]de~l~ o nvárc~;ozemSku proti otci tuzemCI Cl s. 

ského dítěte cizozemce bydltClho 
10.436. v měnu rozvodu v rozluku (§ 15 rozL zák.~ '. a, 
žádají-li oba manželé o ~re .v' v obvodu J'iného krajského soudu Cl s. 
má-li každý z Olch obecne sudlste 
10.519. y 10 tuzemsku obecné SUdIště, nelze se u zdej
nemá li žádný z obou ma11ze u v 't místa pro určení 
škh s-oudů d?m~,hat! p,fhemčn~lroz§vg~uJ. Vnr?z~~kfo~ nnee~yl~ nic změněno čl. 
soudu místne pnslusne o po e. ~ . ., 
11/2 ·k ",·s 130/1930 čís. 10.990. • d ··t tl· práva 

"~ta .§ c28· J' n vznikl-li záporný spor o příslusnost z VOlI os pOUZll .., 
čís. 11.029. 

Ufc·,·tosí žalobnt prosby viz žalob a. .. , 
I t nI určovacÍ. 

Určovací návrh mezitímní viz n v á vrl !ll e Zll m 
~ žaloba viz ž a lob a u r c o v a CI., I y platí tu 

úroda~ na neoddělenou nelze vésti exekuci podle §§ 249 a naS. ex. r.; 

§ 252 ex. ř. čís. 1O.4~9. v v . pod á n í viz dra ž b a v n u cen á n e-
úroky: při rozvrhu neJvyssIho 

movitosti. . v 
z 11 a d hod not y hy p Oyt e k.y v~bc~~ni~· omocníkem platí čl. 287 
při smlouvě akciové spolecnC?stt ~ v. P 
ob~h. z~k. o. v.ýši ~ák~nn~~~ .. ~~o~ěc~ál ~ří;?~~~~'st výší zažalovaných úroků 
zazalovany-h Jen uro y, fl} y, 10800 
nikoliv výší jistinné pohledavky c ~ s. 868' v's ' 62 ř zák a ze dne 15. května 
ustanovení zákonů ze dne 1 J. senka 1 úrokfr ~oho~ býti žádány byly-li vý-
1885 čÍs. 77 ř. zák. o tom, ze .uro y z" zažalován tyto ~d doručení 
slovně smluveny nebo b~ly-lt s~latněn~~~~Ytýkají se n~~n úroků ze zápůj
~alkobY";r~b11~r~~ftU~ Íi~1s~;ak~Jit~~anýCh' pohledávek, najmě úroků z pře-
ce , ny .. t k •. 11 265 jímací ceny za zabrany male e c 1'S. . . 

úřad do~orčí viz d o·z o r č í ú řad., 'v d 
pozemkový viz pozemkovy ura. h d t'm viz vázanost 
správní: vázanost soudu jeho roz o nu 1 

s o udu. , 
či soud? viz pořad prava. 

'·IL 
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- stavební viz stavební řád. 
~- šekový viz, ševkový úřad poštovní. 

Oradovpa zemska v s e o b e C TI é hop e TI s i' , h 
ustav. Jill o ústavu viz pensijní 

Úřední budova: zavázala-li se obec státu před válkou ~ '. , . . 
te~!o závaze~ plniti; soud, rozhodujícÍ o ' íe )1, po.stavl~ J~st pOYlflna 
T,uze se-, zabyvati tím, zda a jak si může sb ne~l teto POVl~!1?Stl, ~e-' 
Cl s. 10.707. o ec tomu opatntt penlZe 

'v- , list čsl. republiky viz vy h I á š k á 
Uredmk ?kr,esní nem?censké pojišťovny ~iz o . i š v, ", 

- statm: dyorsky dekret ze dne 14. březn~ 1106 ~; II 7'5s80 Cbl a 1 II 1. . 
P r a v a. lS. s . z. S. VIZ P o řad 

- -:- ji~va~ v~z z a m ě s t TI a 11 e c stá t TI í 
- zelezntcfl1 VIZ zaměstnanec žele : v • 

Usedlost střední velikosti (zák. ze 7. srpna 190~ ~:sc ~~. 'k 
- o ustanovení ceny a ostatních odmín' . z. ~a y' l?ro Čechy): 

P?zůstalostním řízeni splniti po~nnostiek, pOdle t TC~z )est po skončeném 
mctví k převzatému statku bylo omezenoz pozu~ a os n~ d.oho~y, již vlast
tuce ve prospěch zůstavitelovy' ch d v t~ po 1zpu.sobu !ldelkomlsární substi-

, čís. 10.538. e I, - ne ze JednatI- v nesporném řízení 
Uschova: s m I, o u v a s c h o v a c í viz tam že. 

- zabavenych svršků: ručení navrho tJ' r ' 
svršků v poměru k vlastníku odňat,;a he e vPToza .1I~~ll1ho opatření uschováním 
věci v úschovu dané II schovatele y~. ;eJI za Jejich poškozeni, které stihne 
č f s. 10.580. ,lIC opravou do úschovy a úschovou 

U - v~kli~enýc~ věcí viz p o řad p r á v a (o b e c) 
smrcem VIZ TI a hra da š k o d Y dl § 13 . 

Usnesení soudní" lhúta k opr po, e 27 obč. zák. 
o p r '. h a v n y m pro s tře d k II m viz tam ž e. 

- a v a Je. o, viz op r a var o z 11 o d II II t í 
- r o z k I a d VIZ tam že' 
- stížnost viz tamž~ 

l!spokojení přednostní viz d r ~ ž b a v nu' '. 
Ustav pensijní všeobecny' viz pen s' ," . ~ e tn a n e m o Vit o sti. 
úst' d 1 • 1 v. J n 1 u s a v nt O vo act kení VIZ o d vol á ní' 
U t pO~lední pořízení viz pOřÍ'ze'ní poslední 

s oupem od smlouvy viz sml o u va' 
Ústřední sociál~í pojišťovna viz poj i š t ě n Í s o c i á I n í. 
,usus fructus VIZ p o ž í v á n Í. 
~šlý zisk viz náhrada škody. 
Utraty: při rozvrhu nejvyššího podání- d' 

nemovitosti. ' viz razba vnucená 
při povolení nezbytné t " 
účastníkům řízen~ v >:;, ce Sv y VIZ ce s t a ne z byt n á 
útrat. Dodatek IL1 o ret>enj kompetencního konfliktu nepřísluší náhr~da 
n~čení v~~di~e podle § 815 ohč. zák. vztalll(e . , , V' 

nym venteh ve sporu proti pozůstalosti J se 1, k utratam, pnsouze
tyto útraty nepřicházejí- s hlediska § 50~ p0t-Iedávkt,l za z~stavítelem; 
statná pohledávka čís. 10.673. c. r. s. v uvahu Jako samo-

exekuce: útraty úspěšného reku h . " 
čís. 11.094. rsu v rozvr ovem nzenf nelze přisouditi 
ú~r.aty úspěšného dovolacího rekursu Vl' ~, ,. 
dltJ a z nejvyššího podání řikáza' ., n?zyf1ovem .~Izenl Jest přisou
,;,edlejší závazky čís. 10.443. tl, maJI-lI uhradu v JIstotě, zřízené pro 

ťř~~tYos~~~,a~~ž e~~7~č~' ehr~~íCiz~í:m dlužní~, jenž v s~ ho domáhá, nebo 
o tom, kdo hradí- útrat J te exek~cel konec ne lze rozhodovati 
~ebo při o?n,ovení odI6Ženfr::ek~c~kOtf~1l11Óg~~ při zastavení exekuce 

- utraty, vzesle vym věřiteli po udvJ ' ~'id . . 
tami ~ bflo by je 'přisouditi Ok úh:a~nď in ~pt~,~ejsou e:<e,k1!čními, útra: 

opro ne zastavni právo čís 10 975 ne]vysslho podanl: Jen, vazlo-h 
poz-q.stalostní viz p o z II s t a I ~ st.' .. 
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sporu: ne p ř fp ust n o s t d o vol a c í h o re k u r s u (r eku r s u na 
d o vol a c í' s o u d) viz stí ž n o st d o vol a c í. 
zavázal-li se dlužník soudním smírem, že zaplatí útraty sporu, jak bu
dou stanoveny soudem, do čtrnácti dnů pod exekucí, počíná plateb nf 
lhůta pro zaplacení útrat teprve doručením usnesení upravujícího výši 
těchto útrat, nikoli již uzavřením smíru č Is. 10.769. 
podle práva platného na Slovensku nejsou útraty přisouzené ve sporu, 
i když mají býti zaplaceny k rukám zástupce, zvláštnf, samostatnou 
pohledávkou zástupce .strany vedle pohledávky strany na jistině a při
pqdných úrocích, nýbrž zůstávají- části pohledávky strany č 1,s. 10.906. 
strana, nepřipravivši se dostatečně k roku, dala příčinu k jeho odložení 
(§ 142 c. ř. s.); jest bez významu, že strana, jež dala příčinu k odlo
žení roku, má na tom_ vinu č ř s. 10.992. 
a v y r o v n á n i: nárok na náhradu útrat proti dlužníku, jenž ve sporu 
zahájeném proti němu za vyrovnacího ří,zení nechal vynésti proti sobě 
rozsudek pro zmeškání podle § 396 c. ř. s., jest nárokem z právního: 
jednáni dlužníka, jež jest podle § 8 vyr. ř. dovoleno pro další provozo
vání obchodu čís. 10.9176. 

trestního řízení: podle tiskové novely: pokud lze je dobývati proti 'nástupci 
vydatele a vlastníka periodického časopisu čf s. 10.710. 

- vlastník automobilu neručí- za útraty soukromého účastníka v trestním 
řízeni proti řidiči automobilu čís. 11.074. 

útvar· právní: civilní soudni řád nezná žalobu o právní útvar (Rechtsgestaltungs
klage) č f s. 10.942. 

Uvážení volné soudu (§ 273 c. ř. s.) viz vol n é u v á žen i s o li d u. 
úvěr: vložení zástavního práva proň v poznamenaném pořadí bez ohledu, zda uvěl' 

byl poskytnut jedním věřitelem a najednou či v časových obdobích 'č í s. 
10.443. 

úvěrová hypoteka viz h y pot e k a k a UČll L 
Uzáverka o společníkovu podílu pro pozůstalostníi inventář č i s. 10.524. 
Uznání: r o z s ude k pro II zná n i viz tam ž e. 

dluhu: pokud soudní smír, jímž byla postoupená pohledávka ve sporu mezi 
postupitelem a dlužníkem uznána, pusobf jako kumulativní novace i ve 
prospěch postupnfka čís. 10.657. ' 
může se státi nejen výslovně, nýbrž i mlčky č ÍIS. 10.941. 
postoupený dlužník, jenž; byv zpraven o postupu, zaplatil bez výhrady 
postupníku postoupenou pohledávku, uznal proti postupníku pohle
dávku za správnou a nemí'Iže na bezelstném postupníku požadovati 
vrácení: zaplaceného penize jako nedluhu podle § 1431 obč. zák. či s. 
10.941. 
přeruŠUje promlčenl, ale nebrání, hy promlčení nezačalo znovu běžeti 
č; s. 11.002. 

otcovství viz otec neman.želský. 
Užívání: právo k užívání neobytné části domu nezahrnuje v sobě právo přeměniti 

neobytnou část domu na obytnou a jí: jako takové užívati čís. 10.689. 

Vada formálnÍ! viz op r a v a pod 1 e § 85 c. ř. s. 
koupené věci viz spr á v a. 

- řízení viz dovolání (§ 503 čís. 2 c. ř. s'.). 
zboží viz správa pro vady. 

Vadium: při dražbě lze složiti i vkladní knlžkou záložny, třebas kní'Žka zní na 
jméno -někoho jiného než podavatele čís. '10.460. 

Válečná půjčka: konečná úprava (zák. z 30. září 1924 čís. 216 sb. z. a n.): dluh 
jest zaplacen teprve přijetím odškodňovadch dluhopisů vydaných za 
zastavené válečné půjčky, ať se tak stalo kdykoliv, třebas i delšÍ' čas 
pó účinnosti zák. čís. 216/1924; až do přijeti těchto dluhopisů jest dluž
hík povinen platiti věřiteli smluvené úroky ze zápujčky, nikoliv jen roz
díl mezi smluvenými úroky a kuponovými výtěžky z odškodňovadch 
dluhopisů ode dne 1. července 1924 čís. 10.535. 
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é úkony: zavázal-li se podnikatel smlouvou (z dOby válečné) že přenechá 
vojenské sprá~ě Pp čas v,álečpých úkonů rudy, vzešlo státu (rak. voj. 
er,a~~) S~IUV~ll poza~ovacl' pr~~o na tyto rudy, nikoliv nárok na vydánf 
vytezku, Jehoz podmkatel doc!lll prodejem rud čís., 10.758. 

Valná hromada viz s pol e č e fl s t vos p o leč II o s t 's r. o. 
Valorisace viz m ě II a . ' 
Valuta viz mě TI a. 
V~rečné právo viz p r a v o v á r e Č TI é mě š l' a TI s t v o. 
Vazanos!, soudu t!1ze~ského wávoplatnými ro~hodnutí~i.-tuzemských soudů o ne

pnp}1stnostI por~.9u ,pr~~~ a, o nutnos~ n~s~toup~tt ce,stu nesporného řízení 
o naroku na. zvysem vyzlvneho nemanz. dl'Íete cizozemce bydlícího v cÍZQ
zemsku protI -nemanželskému otci tuzemci čís. 10.436. 
názor~!ll r~kur~n~ho ,s?ud~ ve zru.šovacím usnesení (§ 527/2 c. ř. s.) byl 
v dalslm ]ednanl vazan I první 1 rekursní soud' neřídil-Ii se však tímto. 
názorem při dalšrm rozhodování ani první ani rekursní soud čís. 10.797. 
nařízením 'stavebního úřadu čís. 10.742, 11.188. 
trestním rozsudkem (§ 268 c. ř. s.) viz r o z s ude k t r e s t n í. 

Vazba vyšetřovací: od š k o d n é viz tam ž e 
Včasn~~t: prodeje (§ 830 obč. zák.) viz sp'olečenství statků. 

]mak viz I h ů t a. 
Včitáni poštovní dopravy viz I h ů t a pod I e § 89 o r g. zák. 
Vdova pozůstalá viz p oz u sta I á v d ov a. 
Vdovské zaopatření: manžel není povinen, by je poskytl nebo zabezpečil man

želce právním jednáním mezi živ}'mi' učinil-li tak přece, šlo o darování: 
či s. 10.749. ' 

Vedlejší intervence viz in t erv e TI c e ve d le j š í. 
Venia aetatis viz zletilost. 
Versio in rem viz n á k I a d. 
Veřejná cesta: pořad práva viz tamže (obec). 

- listina viz listina veřej ná. 
é notář~ké.po,slední pořízení viz pořízeni poslední notářské 

ve r e] n e. 
á obchodní spoleČnost. viz sp o leč n o s t ve ř ej n á. 

Veřejnoprávní nárok viz po řad p r á v a. 
Věc hromadná: pojem čís. 10.719. , 

- rozsouzená, zahájená viz r o z e pře r o z s o II z e n á" z ahá jen á. 
Věci bagatelní viz nepatrné věci. 

- feriální viz prázdniny soudní. 
- vnesené (§ 970 obč. zák.) viz smlouv'a schov-acI. 

(§ 1101 ob Č. z á k.) viz z á s t a v n I p r á voz á k o n n é. 
Věno: pojišťování jeho družstvem čís. 10.476. 

vy~áh~jfcí věři!el, je.muž byl ~árok na zřízení, vě~~ př!kázán k vybr,ání, jest 
opravnen llplatnova~l tento narok v nespornem fIzem; nespornému soudci 
~~!ze. tu y ~ozhodovatI o tom, zda nárok na' 'zřízení věna jest zabavitelným 
Cllt nIc CI s. 11.007. 
v~niká nárok na zřízení věna již sňatkem, či teprve žádostí o zřízení věna? 
ČIS. 11.007. 

třeba~.}yplace.nr vě!1a lze žádati .teprve. při sií.atku, není vyloučeno, by ne
~yla lIZ pred tlm urcena soudem Jeho vyse čís. 11.089. 
Jako, ob,věnění m~ž~ ?ýti posky~nut n,ejen kapitál, nýbrž jakákoliv majet
koya vyhoda.:. ':~lmy~ _ 1 poskytovaní davek, tvořících -obvykle obsah vý
menku; na de~lp znzo~at~le lze v~e domáhati !1áhrady v penězích, nepatří-Ii 
~~ed~?st, n<;!- n12 ~y'1 vymenek znzen, do pozustalosti zřizovatele ana byla 
JIz dnve ZCIzena Cl s. 11.173. ' 

Věřitel hrrote~ární viz dra ž b a v n u cen á n e m o v i t o s t i. 
,kmhovm: není 9pr~vněn k re~u,rsu pr.?t~ usn'es~~.í, ~ímž byl, v~sloven sou

hlas s navrzenym vyrovnamm dluzmka s vefIteh vedouclml proti němu 
vnucenou správu čís. 10.669. 

nadzástavní viz z á s t a v fl í P r á v o. 
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pozůstalostní viz p o z U s t a 1'0 s t, s vol á n í věř i tel ú, O' d děl e n i 
jmění. 

vymáhající viz e x e k u c e. 
Vina na rozluce rozvodu viz rozluka, rozvod manželství. 
Vindikace viz žaloba vlastnická. 
Vinkulace viz knížka vkladní. 
Víra knih veřejných viz k n i h a p o zem k o v á. 
Vklad. knihovní viz knihovní-" vklad. 

_ nájemního práva viz smlouva nájemní a pachtovní. 
vnuceného zástavního práva viz z á s t a v n í p r á v o. 

- společenský viz s pol e č n o s t. 
Vkladná smlouva trhává: nárok kupitele na její vyhotovení není způsobilým před

mětem exekuce proti kupiteli čís. 10.453. 
Vkladrtí knížka viz knížka vkladní.. 
Vlastnfctví: nabytí vlastnictví viz tamže, převod vlastnictv'Í', 

vydrženI. 
§ 364 a) ob Č. zák. viz hor y. 
vyd r žen í viz tam ž e. 
vydržen~ svobody vlastnictví viz tamže. 
výhrada jeho viz výhrada vlastnictví. 
pokud lze se domáhati vlastnickou žalobou vydání součásti nemovitosti 
čís. 11.252. 

Vlastníkova služebnost není uznána tuzemským právem č Ls. 10.653. 
Vložka knihovni viz knihovní vložka. 
Vnesené svršky (§ 970 obč. zák.) viz s m I o u v a s c h o v a c í. 

- - (§ 1101 obč. zák.) viz z á s t a v n í p r á voz á k o n n é. 
Vnucená dražba viz dr a ž b a v n u cen á. 

- správa viz spr á v a v n u cen á. 
- é Zřízeni práva zástavního viz e x e k u c e, z á s t a v n ~ p r á v o. 

Voda: rybolov viz tamže. 
- - šlo-li' o to, zda vlastnictví k pozemku jest neobmezené či zda jest ob

mezené povinností trpěti na něm odtok srážkové vody z pozemku sou
sedu, kteřt tvrdili, že voda tak tekla od nepamětnýeh dob, že proti tomu 
nebylo se strany držitelu služebného pozemku námitek, jest pro řešení 
této otázky přípustným pořad práva; o tom, zda držitelé služebního 
pozemku nezmění stavbou 'přirozený odtok vody, muže rozhodovati jen 
politický úřad, čÍ' s. 10.53-1. , , ' 
zájem na neodkladném určenÍ. nejsoucnosti práva sváděti vodu na po
zemek, byl založen tím, že stavební úřad odkázal majitele pozemku, 
míukího stavěti, na pořad práva čf s. 10.531. 
pro nárok vodního družstva na zaplacení zadrželých příspěvků na, re
gulace a na drenáže (§ 69 vo'dn(ho zák. pro čechy) není přípustný J"O
řad p'ráva čís. 11.072. 

spodní: jest věcí' nikomu náležející; - byla-li dolováním zasa'žena spadnI 
voda čís. 11.253. 

Vodni družstvo: kdy se stává vlastník dávkou zavazeného pozemku osobním dluž-
níkem družstva čís. 10.648. ' 

Vojenské koně: uŽÍvatel jeho ručí i za náhodu, pokud neprokáže, že jde o škodu 
zpusobenou vyšší mocí, již nemohl odvrátiti, tedy událostí zvenčí pů
sobiVŠí, nikoliv přiroz'enou povahou koně, najmě jeho splašením čís. 
10.845. . 
předpis § 3 písm. f) služebnÍ'Ch předpisů čsl. branné moci K-I1I-3, není 
omeien na škOdy, jež zpusobil,vbjenský kůň, daný' do soukromého UŽÍ
váni, třetím osobám čís. 10.845. 

Ý náhradní nález viz nález náhradní. 
á pensijni likvidatura: ú čet n f n á I e z viz tam ž e. 
á taxa: 'pokud nárok na její placení (vrácení) jest nárokem veřejnoprávním 

čís. 10.437. 
é zaopatřovací požitky (zákon ze dne 17. února 1922 čís. 76 sb. z. a n.): 

při zajištění pohledávky státu již za živobytí choromyslného neplyne 
109" 
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z předposl. odst. § 92 zák., že choromyslný nebo jeho zákonný zástupce 
jest povinen, by při tom spolupůsobil čís. 11.277. 

Vojsko: .výhoda § 3 zák. ze dne 21. dubna 1882 čÍs. 123 ř. zák. platí i o požitcích 
dele sloužících'osob mužstva branné moci č Í'5o. 10.479. 

Volba pod I e § 906 ob Č. zák. viz alt e r TI a t i v TI í p I TI ě II í. 
Volné uvážení soudu (§ 273 c. ř. 5.): při určení, výše odškodného za' nedovolené 

práce přes čas čís. 10.504. 

okol~ost" zda pach!ýř ?em?hl utrpět! škodu (evikcí spachtovaných -ne
m,o,:~tostl) proto, ze Jsa lflsolVe?~nlln nemohl docíliti hospodářského 
vytezku, nemohou soudy posouditi podle § 273 c. ř. s. nýbrž jen na 
základě posudku znalců hospodářů č 15. 10.868. ' 

Vpočítání poštovní dopravy viz 1 h ů t a pod 1 e § 89 o r g. z á k. 
Všeobecný pensijní ústav viz pen s i j nI úst a v. 
Všeodborový sekretar1ját viz fal s u spr o k u r a t o r. 
Vtělení viz k n i h o v n Í v k 1 a d. 
Vůdčí list viz poj i š t ě n í sml u v n í (p rot i š k o dám). 
Vůle poslední viz pořízení poslední. 
Výbava: pojišťování její- družstvem čís. 10.476. 
Vybavovací žaloba viz žaloba podle § 37 ex. ř. 
Výbor závodní (zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb. z. a n.) viz z á v o d-n í 

výbory.' 
Vybrání pohledávky viz při k á z á n í k vy b rán í.. 
Výčepní živnost viz ž i v n o s t h o s t i n s k á. 
Vydaná směnka viz smě n k a. 
Vydatel směnky viz smě n k a. 
Výdělek ušlý viz n á hra d a š k o d y. 
Vydražitel viz dra ž b a. 
Vydržení: drž b a p r á v a viz tam ž e. 

nelze vydržeti služebnost miti (a otvírati) okna v požární zdi čís. 
10.790. 

ne?yl-li dosu.~ l?roveden př~vodv vlastnictví v pozemkové knize, móže 
drzba a vydrzem pozemkove sluzebnosti počíti i proti knihovnímu vlast
níku i proti mimoknihovnímu nabyvateli čís. 10.851. 
práva rybolovu čís. 11.186. 
nelze vydržeti právo, jehož obsah se vykonává na základě smluvního 
poměru č i s. 11.206. 

mimořádné: nevyhledává se pořádnosti a pravosti' držby čís., 10.667. 
svobod~ vla~tni~tyí .(§ 1488 obč. zá~.),: Jest ,třeba jednak vzepření vlastníka 

sluzebne veCI, Jednak nevykonavam prava po dobu tří let a jeho ne
uplatnění v této'lhůtě čÍ' s. 10.488. 

Vyhlášení konkursu viz úpa dek. 
Vyhláška: podle čl. 247 obch. zák. jest 'uveřejniti v úředním listu čsl republiky 

~ř~b~~e s~ p,odl~ staf1:ov ~k,ciové společnosti má svolání valné hr~mady uve~ 
reJmh v llOem casopise c l' s. 10.468. 

Výhoda pro věřitele viz v y r o z umě nJí. 
Vyhotovení rozsudku viz r,o z s ude k. 
Výhrada pravomoci viz stížnost dovolací (na dovolací soud) 

(§ 527/2 c. ř. s.). 

vlastnicty.í: nárok na v.r~~enj., zboží- jest ~hrožen, bylo-Ii o jmění kupitele. 
zahaJeno vyrovnacll nzent a kupl tel pres to zboží prodává a peníze 'W . 
ně neodvádí čís. 10.473. . ( 
pokuvd nelze, mW za to, ž~ kupi!el přijav faktury, pokud byly opatřené 
dolozkou vyhrady a proti dolozce se neohradiv mlčky přistoupil na 
tuto výhradu čís. 10.503. ' . ' 

nabyl-li pr?datel, k věc}, k ní~ si byl vyhradil vlastnické právo, exekucí 
soud:~)Vske~o z~stavnthc: praya, pozbyl vlastnické právo k "věci, jež 
neobzJVne hm, ze exekucnl zastavní právo bylo dodatečně zrušeno na 
základě § 251 čís. 6 ex. ř.; na tom nemění nic'ani opačná úmluva stran 
čís. 10.579. 
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k tomu, by pro datel, vyhradivší si k prodané věci vlastnictví. směl po
žadovati věc zpět, nevyhledává se předchozí odstoupení od smlouvy; 
§ 918 obč. zák. nelze tu použíti čís. 10.590. 
nebyly-li dodrženy kupitelem splátky, jest prodatel oprávněn domá
hati se vrácení prodané věci z důvodu vlastnického práva čís. 10.590. 
domáháno-Ii se na vyrovnacím dlužníku plné kupní ceny, aniž bylo 
v žalob ním návrhu uplatněno věcné právo a aniž byla omezena žádost 
o zaplacení na zboží prodané s výhradou, nelze přihUžeti k výhradě a 
jest žalobu zamítnouti, dodržel-li dlužník splátky uložené mu ve vyrov
nání čís. 10.706. 
pro datel nepozbývá vlastnictví tím, že v kUiJ.itelově vyrovnání nežádal 
oddělené uspokojení, nýbrž přihlásil svou zbytkovou pohledávku čís. 
10.8,9. 
jest věcí kupitele žalovaného pro datelem o vrácení věci, by včas uplat
nil námitku, že by měl žalobce zisk a on (žalovaný) škodu, kdyby došlo 
k vzájemnému vypořádání jen v té formě, že by se prostě vyhovělo 
žalobní prosbě o vrácení věci čís. 10.839. 
na práva kupitele nelze vésti exekuci podle § 325 ex. ř., nýbrž podle 
§§ 331 a násl. 'ex. ř. Č Íls. 11.008. 
žaloval-li pro datel nejdříve o zaplacení kupní ceny a byla-li žaloba za
mítnuta z důvodu, jenž se netýkal zániku obligační pohledávky pro
datelovy, může pro datel i pak uplatniti výhradu vlastnického práva 
či s. 11.214. 
k nároku na vrácení prodané věci netřeba ustoupiti od smlouvy č I s. 
11.214. 
při splátkových obchodech jest výhrada přípustná proti vzájemnému 
plnění podle § 2 zákona o splátk. obch. čís. 11.214. 

Výchova manželského dítěte viz d Í' těm a n žel s k é. 
Vyjevovacf přísaha viz p ř f' s a h a vyj e v o v a c í. 
Výkaz nedoplatků nebyl zrušen, byl-li zrušen rozsudkem nejv. správního soudu 

platební- příkaz čís. 10.432. 
Výklad smluv viz s m I o u v a. 
Vyklizeni: o d k 1 a d e x e k u c e v y k I i z e nim viz tam ž e. 

1 h ů t a pod 1 e § 575/3 c. ř. s. viz tam ž e. 
i ve sporech nájemních platí za zákonných předpokladů předpisy o řízení 
ve věcech nepatrných čís. 10.562, 10.577. 
žalobě o vyklizení. v případě § 1118 obč. zák. lze vyhověti přes to, že v ko
nečném žalob ním návrhu nebylo žádáno zrušení smlouvy; soudu nelze pře
zkoumati správnost a platnost nařízení stavebního úřadu, jimž bylo nařízeno 
zbourání budovy čís. 11.188. 

Výkon exekuce viz e x e k II C e. 
Vykonatelnost: dolož k a v y k o n a tel n o s t i (§ 175 zák. o soc. poj.): pře

zkum jeji správnosti viz po řad p r á v a (p o j i š tě n íl). 
- c i z o zem s k ě h o ex e k u čni hot i t u I u viz ex e k u c e (§§ 79 a 

nás L ex. ř.). 
Vykonavatel poslední vůle: jest podle německého práva již moCÍ' svého úřadu 

oprávněn, by učinil za dluhující pozůstalost věřiteli oznámení podle § 416 
něm. obč. zák. čís. 10.678. 

Výkonný orgán viz e x e k u c e, syn d i kát n í r II Č e n L 
Výkup (§ 410 c. ř. s.) viz alternativní zmocnění. 
Vyloučení soudce viz o d mít n u t f s o II d c e. - z exekuce viz e x e k II ce. 
Vylučovací nárok v .ú pad k II viz úpa dek (§§ ll, 44 k o n k. ř.). 

- žaloba viz žalob a pod 1 e § 37 ex. Ť. 
Vymáhajicí' věřitel viz ex e k II C e. 
Výmaz firmy akciové společnosti viz společnost akciová (fuse). 

zástavního práva: po samém zákonu není' vlastník hypotekYr oprávněn po
žadovati na hypotekárním věřiteli, by jej provedl, ana pohledávka za
nikla čís. 10.456. 
ž a lob a o v Ý m a z (§ 61 kníh. zák.) viz tam ž e. 

'Výmazná kvitance: žaloba o její v'ydání viz žaloba o výmaz. 
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Výměna bytů viz byt. 
Výměnek: při f'ozvrhu nejvyššího podání viz dražba vnucená 

TI e ID o v i t o sti. 
byla-li původní úmluva o něm nahrazena úplně novou úmluvou o vypla
ceni peněžité jistiny, nelze použíti předpisu § 330 ex. ř. č Fs. 10.715. 
posouzení nezbytnosti reluta za výměnek jest ponecháno volnému soud
covskému uvážení čís. 10.716. 

Výminka viz pod m í: TI k a. 
Vynález viz pat e TI t. 
Vynaložení nákladu viz TI á k 1 a d. 
Výpis z veřejné knihy: k návrhu na povolení exekuce vnucenou dražbou stačí vý

pis zří1zený podle § 133/2 ex. ř., v němž byl ke dni podání exekučního ná
vrhu vyznačen dlužník jako vlastník nemovitosti; lhostejno, že při povoleni 
exekuce byla vlastníkem nemovitosti již jiná osoba, že mezi podánfm ná
vrhu a povolením exekuce uplynula delší doba a že nebylo tužkou vyzna
čeno podací číslo na místě pozemkové knihy, na kterém měl býti vykonán 
návrhu odpovídajíCÍ! zápis č 1'S. 10.459. 

Výpověď křivá svědecká viz o b n o vař f z, e n í. 
pohledávky: jest za ni pokládati již podání žaloby o zaplaceni pohledávky 

čís. 11.268. 
zaměstnance viz obchodní pomocník, smlouva služební. 
z nájmu (pachtu): z d r u ž s t e v n í h o byt u viz s P o leč e n s t v o 

s t a veb n í, byt o v é. 
v pří pad ,ě § 1120 ob č. z á k. viz sml o u van á j e m n í a 
pachtovnÍ'. 
s vol e n í k v Ý p o věd i viz och ran a n á j e m c ů. 
hmotné právo: vyhradil-li si nájemce při výměně svého ochraně ná
jemců podléhajkího bytu za jiný nechráněný byt v témže domě, že 
datum nájmu nového bytu má býti totéž jako u nájmu starého bytu, 
jest výpověď přípustna jen z důvodu zákona o ochr. nájemců;, úmluva 
se nepřič~ zákonnému zákazu, ani dobrým mravům, aniž odporuje 
ustanovením §§ 1090 a násl. obč. zák. čís. 10.434. 
omezení, jež si pronajímatel nechráněného bytu co do výpověéS a co 
do zvýšení činže dobrovolně uložil, plaH jen proti němu, nikoli bez 
dalšího i proti jeho právnímu nástupci ve vlastnidvf domu čís. 10.449. 
obchodvedoud není po zákonu oprávněn přijímati s účinkem pro prin
cipála výpověď z obchodních místností čí, s. 10.764. 
k platnosti vypovědi se sice nevyžaduje, by byla osobou, jíž platí,) při
jata, výpověď však působí proti druhé straně /jen, stala-li se k ní nebo 
k jejímu zmocněnci či s. 10.764. 
§§ 560 a násl. c. ř. 5.: i ve sporech nájemních platí za zákonných před
pokladů předpisy o řízení ve věcech nepatrných čís. 10.562, 10.577. 
není přípustná nová soudníl výpověď nájemní smlouvy, z níž již 'byla 
dána a bez námitek přijata mimosoudní ústní výpověď čís. 10.783. 
mim O'S o u d n k musí v ní býti údaje, vyznačené v § 562/1 a 2 c. 
ř. s., nikoliv však i návrhy tam uvedené; jen má-li míti účinky soudní 
výpovědi, musí vyhověti předpisúm § 565/3 c. ř. s.; pak jest exekuč': 
ním titulem podle § 1 čís. 1R ex. ř.; chce-li vypovídaný odvrátiti 
účinky, musÍ proti ní podati v zákonité Ih{Hě u soudu námitky čís. 
10.536. 
není třeba doručiti straně do vlastnkh rukou; stačí doručení podle 
předpist"t o náhradním doručováni doporučených listovních zásilek 
č i s. 10.536. 
nestaČ-Í, uvedeno-li v ní, že, se vypovídá nájemní smlouva na půl roku 
či s. 10.768. 
opis její, z něhož není patrno, kdo jest vydatelem prvopisu,_ 'není po 
rozumu § 565/3 c. ř. s. a § 294 c. ř. s. plným důkazem, že prohlášení 
v opisu pocháZÍ od osob v opis předloživší čís. 10.918. 
jež byla dána za platnosti zákona na ochranu nájemců, jest přípustná, 
má-li její účinnost nastati v době. kdy v době výpovědi platný zákon 
o ochraně nájemcú nemá již platiti; případné napótomnÍ prodloužení 
ochrany ná.iemců lze uplatňovati žalobou podle § 35 ex.-- ř. čís . .10.944. 
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nám i t k y: nepodány-li, nelze hmotněprávní námitku, že byt pod
léhá ochraně nájemců, ani rekursem ani žalobou vznášeti teprve v exe
kučním řízení čís. 10.655. 
pro lhůty k námitkám proti výpovědi plati předpisy §§ 125, 126 c. ř. s. 
a § 89 org. zák .. č i s. 10.807 plen. rozh. . 
stačÍ' když vypovídaný, podávaje u soudu včas ústně do protokolu na
rnitky přednesl skutečnosti opodstatňující určitou námitku, t~ebaže 
přísluŠný přednes nedopatřením kancelářského úředníka nebyl pOlat do 
protokolu o námitkách' č i s. 10.677. . 

Výpovědní a stěhovací řád (ze dne '26. června 1924 čís. 172 sb. z. a n.): byla-II 
dána výpověd' k poslední!llU dn! m~síce, předchv~.z~jícího ys~ončení náJem~í 
doby, jest uznati na vystehova~II lhutu ke ,14. pnstIh? ~eslce; ,upl~n.ula-h 
však tato lhůta v době vynesent rozsudku, Jest VYSlOVItI, ze se ma statI ode
vzdání ihned č ji s. 10.752. 
nen~ závady, by nebyla dána výpověď k 1. říjnu čís. 10.815. 

Vyprošťovací jistota (§ 3n ex.,~) viz y r o z a yt ,í m n 1 o pat ř e n í. 
Výrobní družstvo: kdo muze by tI Jeho clenem Cl s. 10.996. 

- jinak viz s p o leč e n s t v o. 
Výrok rozhodčí viz r o z hod Č íl ~ o u de'. .. 
Vyrovnáni: a vý hrad a vl ast n.I c tv 1 VIZ vy hrad a vl astn i c tv r. 

vyrovnací řád z roku 19114: 

§ 8 vyr. ř.: nárok na ná~rad~ .. útr~t proti dlužní;k~, jenž. ve seoru zahájeném 
proti němu za vyrovnacrho n~efll ~echal vynes,tI wott. sob;e ,rozs~d .. ek pr~ 
zmeškán~ podle § 396 c. ř. s., Jest naro~~m z prav~lh.o Jednam ~1~zfl1ka, Jez 
jest podle § 8 vyr. ř. dovoleno,. ero ~alsIyprovozovan!, ?bcho~u c 1 ~ .. )0.976. 
§ 10 vyr. ř.: bylo-li vyrovnac1 nzen}' v ~ase ex~kucml~o navrhu p~ skon
čeno lze povoliti exekuci k vydobyh cele pohledavky; lest na dluzmku, by 
se b;ánil námitkami podle §§ 35 nebo 36 čís. 1 ex. ř. čí-s. 10.528. 
tvrzení povinného v rekursu proti povolení" exekuce, že o jeho jmění bylo; 
zahájeno vyrovnání" není novotou čís. 10.796. . 
soud povolující exekuci nemůže vyšetřovati ve vyrovnacích spisech, zd~ 
vymáhaná pohledávka podl~háy'vyrovn .. ání; .neplyne-li z návr~u ~a pov?lem 
exekuce ani z jeho dokladu, ze vymahany nedoplatek popstnych davek 
z nemocenského pojištění' pochází z doby uvedené v § 23 čís. 1 vyr. ř., jest 
návrh na povolení exekuce zamítnouti čí. s. 10.796. 
na věcech náležejkích dlužníku nelze nabýti soudcovského práva zástav
ního nebo uspokojovacího do doby, dokud nebude veřejně oznámeno usne
seni, jímž se vyrovnací řízení prohlašuje za skončené; to platí i tehdy, 
bylo-li. vyrovnání zahájeno podle' vyrovnacího řádu platného na Slovensku 
č i s. 10.934. " 
k vydobytí pohledávky (pojišťovací. 'premie), splatné před zahájemin vy
rovnání nelze, povoliti exekuci po zahájení vyrovnání č i s. 10.961. 
rozhod~je o pOVOlení exekuce, může rekursni soud hleděti k spisům vyrov
nacího řfzení o dlužníkově jmění jen tehdy, nebylo-li vyrovnacil řízení v dohě 
podání exekučního návrhu ještě právoplatně ukončeno;. jinak nemůže r~~ 
kursní soud k vyrovnání přihlížeti a jest ponechati dlužníku, by se brám!' 
příslušnými právními prostředky, jimiž však není rekurs č f s. 11.Q48. 
§ 11 vyr. ř.: povolení prozatímního opatřeni obstávkou pohledávky neza
kládá o -sobě oddělné právo na pohledávce čís. 11.047. 
vedena-li exekuce po ~ahájení vyrovnán~, jest již v návrhu na po~?len{ 
exekuce dostatečně- dolíčiti vznik oddělného práva ,na věcech, na nez se 
vede exekuce' šetření soudu v tomto směru vyloučeno čís. 11.047. 
§ 12 vyr. ř!: tistanovení § 12, (2), najmě i druhá věta se vzt~huje je~ na 
oddělná práva, která podle § 12 '(1) zanikají, 'avšak obživnou, bude-ll vy
r'ovnací řízení zastaveno čís.' 10.462. 
v případech, kde' oddělné, právo, jehož bylo. nabyto _exekucf, z.~h"ájení:~_}ry~ 
rovnacího řízenf nezaniklo, nenr vzhled,em k § 11. (1) vymahanclmu ventelt 
bráněno, by do roka, co Qylo zabavení vykonáno, neučinil návrh na povolení. 

'prodeje; v těchto případech není stavena lhúta § 256/2 'ex.'ř-. čís. 10.462. 
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tvrzení povinného v rekursu proti usnesení povolivšimu exekuci vnucenou 
dražbou nemovitosti, (již nabyl dlužník koup~), že exekuce neměla býti 
proti němu povolena, ježto exekuční, zástavní právo, jehož nabyl vymáha
jící věřitel pro svou pohledávku na. vydražené nemovitosti, zaniklo podle 
§ 12 VyL ř., jest, nevyplývá-lL tato okolnost z návrhu vymáhajícího věřitele 
na povolení vnucené dražby, nepřípustnou novotou čís. 10.847. 
pokud pod § 12 (1) vyr. ř. spadá i soudcovské zástavní právo, jehož bylo 
nabyto v posledních šedesáti dnech. před zahájením vyrovnacího řízení 
v rámci a v pořadí zástavního práva z kauční listiny zaznamenaného v době 
delší šedesáti dnů před zahájením vyrovnacího řízení čís. 11.021. 
zánik zástavních práv podle § 12 (1) konk. ř. a § 12 (1) vyr. ř. nemá 
o sobě v zápětí zrušení exekuce a neni na závadu, by se nebylo domáháno 
vylučovací žalobou prohlášení exekuce za nepřípustnou, a důsledkem toho, 
by pak exekuce byla zrušena čís. 11.170. 
§ 13 vyr. ř.: po zahájení vyrovnacího řízení o dlužníkově jmění lze povoliti 
exekucí vnuceným zřizenfm zástavního práva a vnucenou dražbou pří
stupem, došla-Ii exekuční žádost k soudu (povolují'dmu exekuci a zároveň 
knihovnímu) ještě před zahájením vyrovnacího řízení o dlužníkově jmění 
č i s. 11.273. 
§ 21 Vyf. ř.: domáháno-li se na vyr. dlužníku zaplacení plné kupní ceny' za 
zboží prodané prý s výhradou vlastnictvíi, aniž bylo v žalobním návrhui 
uplatněno věcné právo a aniž byla omezena žádost o zaplacení na zboží 
_prodané s výhradou, nelze přihlížeti k výhradě vlastnictví a jest žalobu za
mítnouti, dodržel-li dlužník splátky uložené mu ve vyrovnáni čís. 10.706. 
§§ 3t a 32 vyr. ř.: vyrovnací správce jest práv z náhrady škody, způsobené 
tím, že bez cjlužníkova souhlasu prodal pod cenou jeho věci; lhostejno, že 
vyrovnacím dlužníkem byla společnost v likvidaci čís. 10.825. 
proti dobrým mravům jest úmluva, jíž si dal vyrovnací správce za souhlas 
k pracfm dlužníka pro třetí osobu slíbiti plnění k úhradě útrat vyr. řízení 
ve svůj prospěch čÍ-s. 10.867. 
funkce vyrovnacího správce končí, je-Ii vyrovnací řízeni zastaveno a za
stavovací usnesení bylo vyvěšeno na soudní desce; lhostejno, že vyrovnací 
správce nebyl zvlášť vyrozuměn o zastavení řízení čís. 10.867. 
§ 47 vyr. ř~: to, co bylo plněno proti zákazu § 47 vyr. ř., lze ve tříleté lhůtě 
požadovati zpět jen žalobou nebo započítací námitkou ve sporu či s. 11.171. 
účinek vyrovnání: na ex e k u ční ti t u I y: bylo-li vyrovnací. řízení v čase 
exekučního návrhu již skončeno, lze povoliti exekuci k vydobytí celé po
hledávky; jest na dlužníku, by se bránil námitkami podle §§ 35 nebo 36 
čís. 1 ex. ř. čís. 10.528. 
n a p o hle d á v k u: zaplacením vyrovnací. kvoty sice zaniká osobní zá
vazek, ale, pokud jest pojištěn zástavou, trvá pro tuto zástavu dluh dále a 
oddělný věřitel, i směnečn)', může žalovati celý dluh, omezÍ-ii se na jeho 
dobývání ze zástavy č lS. 10.919. 
§ 57 vyr. ř.: nedopatřením, omlouvajícím nesplnění vyrovnání včas nenf 
nedostatek prostředků ať u dlužníka neb u ručitele, vzniklý z jakéhokoliv 
důvodu; v přijímání dalškh vyrovnacích splátek nelze spatřovati čin, z ně
hož by bylo lze souditi na vůli věřitelovu, že se vzdává zmatečnosti vyrov
nání čís. 10.855. 
předpisu § 57 vyr. ř. v doslovu čl. III. zák. čís. 99/1923 nelze použíti obdobně 
pro vnucené narovnání v úpadku čís. 10.939. 
nejde o omluvitelné nedopatření, zapravil-Ii dlužník vyrovnaCÍ' splátku spolku 
na ochranu věřitelů, nikoliv věřiteli, nepřesvědčiv se, zda spolek má k 'přijetí 
splátek zvláštní plnou moc (§ 1008 obč. zák.) čís. 11.095. 
na Slovensku: nastal-li klid ve vymáhání' pohledávek vzhledem k zahájenému 
vyrovnání, nelze na věcech dlužníkových nabýti soudcovského práva zá
stavniho nebo uspokojovacího do doby, dokud nebylo veřejně oznámeno 
usnesení, že se vyrovnací řízení prohl~šuje za skončené; to platí i tehdy, 
bylo-li vyrovnáni zahájeno podle vyrovnacího řádu platného na Slovensku 
čís. 10.934. . 

Výsadní zástavní právo viz dra ž b a v n u cen á ne m o vHo s ti (ro zy od). 
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. ~ I m tohoto důkazu poskytnoutt stranám možnost, by při 
Výslech str~~:n n~~ádě~~ enové skutečnosti ~a podporu nároku neb obrany čís. 

10.564. " dk ' d taty I' ako strany ačkoliv 
lze naříditi výslech spravce upa ove po, s vo v" ďl' 
jako strana byl' již slyšen úpadce sám; pravo to pnslusl I o vo aClmu 
soudu či s. 10.812. 

_ svědka viz svědek. 
Výslužné Harrachovských zaměstnanců č i s. 10.917. 

- jinak viz pen s e. , k . o b cha d.fl í P o moc n í k. 
Vysvědčení obchodního pOIJloc fl .' a VIZ 

_ jinak viz smlouva slyz.ebnl. v 
Vyšetřovací vazba: o d.š k o ,d n e VI!- t ~,~ zz:· náhodu pokud neprokáže, že jde 
Vyšší moc: užívat~l vo]enskeh?v,kone ru~~ nemohl odv~átiti tedy událostí zvenčí 

o škodu zpusobenou
y

• VySSl mOCI, 1 t k ~ 'mě 'jeho splašením čís. 
působivší, nikoliv pnrozenou pova 10U one, na] 

; O~í::!!5~ y s I učl. 39? o b, c l~. zák. viz d o p r a v c e. 
Výtah z· pozemk0v.é knihy yIZ vy P I S. 

Výtěžek dražby VIZ drazba. ~ 47 ob ch zák.). 
Výtka vad zboží viz spr á v a p. r o v ~č~~ v(~~sa;enf soudu' (§ 412 c. ř. 5.) 

- podlle §, 196 .ex
l
· rh·: s~~gll-lt :y'~rŽ soud se spokojil s přečtením protokolů 

opa (Dvan vys ec , y I h' enutl'm vy' tky čís. 
o jich výpovědech, jde o vadu, jez nebya z oJena opom 

11.103. b'l 'zákon, náhrada škody 
Vyviňovaci důvody viz a u tom o lOV Y 

dráhou. v 'h 'I podle § 10 zák- ze dne 27, 
Vyvlastnění: výměr o zrušení vyvlastnovacl 

v
O • na eZl! . . ", v' základě b\! 

1 dna 1922 čís 45 sb. z. a n. není verelnou hstmou .. na jellmZ d b bO' I 
~ylŮ' lze podle' § 33 d) knih. zá~~ na~lrfx~ti u knthovntho, sou u, Y y 
obnoven dřívější knihovnj! stav Cl S. ..,. , 

vývoz viz do p r a važ e I e z nič ním ~ z 1.0 a rod ~ 1'. t' viz r o z 1 u k a 
Výzva soudní k n á v r a t u d o s p o I e c n e d o m a c n o s. 1 

manželství-. 'v 

Výživné: exekuce zajišťov~C,í '-:IZ ta~~,e. pohleda'vkou (§ 379 ex. ř.) 
nárok na výživné v penezlch lest penezltou 
čís. 10.930. ,. ,y' 'k v d 'h prvního toho kterého 
je-li dlužník povinen platIti vyzlvne az e 1~ 'k r 1 toho kterého 
měsíce do 14 dnů, nastává splatnost teprve ., nt o IV • 

měsíce č í's. 10.739. . d ' Y'ťh dne že 
zavázal-li se povinný soudním smírem dOle nany!~\yrcI e Y o, 'v 

. bude platiti na výživu určitý peníz měsíčně, bez bhzstho. urcen!' dosPde
losti splátek, nastala dospěl~~t, jedno}l~výc~ ,splátek (§ 7 ex. r.) vz y 
prvého dne každého následujlClho meSlce c !.s. 1O.~37., k 'l~' a 
pro nepřípustno,s.~t. n~mitky ,zhapočtednl na, ~y~~vtyapc~d~:rosml~~z:/Zlie~li 
tom zda se vyz1vne vyma a po e za o., , , v • í 1 '154 
sml~uvou upraven nárok na výživu yříslušejlcly,ze zakona c 1 S. . k~ 
alimentační zákon (ze dne 16. prosmce 1930 ,S:s. ~ sb. z. a fi2z ro ~ 
1931)' k povoleníl zajišt'ovací exekuce .pro vyzl'(ne podle l§" e~. r. 
nestaČí domáhal-li se vymáhající věřitel, žá~dale .o povof~n\ exed u~~ k zajištění výživného současně exekuce uhrazovacl, neI?~a ly a,~ 1 ~ O ~48e 
navrhované a povole~é exekuce ještě ustanovení § 6 za '. c tys. '1 fi 
rekursní soud nemůže přihlížeti k zákonu Čí~. 4/193!, .lenz ne~ a J 
v době rozhodnutí prvého soudu, třebaže platIl v dobe rozhodnuÍ1' re-
kursního 'soudu čís. 10.923. t k 't ) 'tnut 
proti usnesení poručenského soud~, jímž v

byl (prof ten o r~ e~ské~~l otci 
návrh poručenstva, by bylo trestne za~roc~no pro 1 nema~~ 11 '141 
(§§ 8 a 9 zák.), jest poručenstvo opravne~o ~ rekursu y c 1 ~'. 'v ď ' 
nároky proti osobám uveden~rm v § 3 zak. lest uplatnova- 1 pora em 

~~~~~tí~~r'o~~ti:~' podle § 5 z~k. Předpokklá?;, by navd~ova~~č~~íď d~~ 
dříve neb aspoň současně. s· navrhem za rOCl na sou e o 
roku na výživu čís. 11.256. 

'''I' 



1738 

dítěte manželského: do hod a pod J e § 142 ob č. z á k. viz dít ě 
m a II žel s k é. 
za den podání návrhu na placení výživného jest pokládati již den, kdy 
nárok učinila II soudu matka dítěte, nikoliv teprve den, kdy se napotom 
k tomuto návrhu připojil kolisní opatrovník drtěte čís. 10.600. 
tím, že dohoda rodičů při dobrovolném rozvodu o výchově a výživě 
dítek byla pojata do soudního protokolu a soudně schválena, stala se 
soudním smírem (§ 1 čís. 5 ex. ř.) čís. 10.791. 
zjistiti, kolik připadá z výživného stanoveného jednotně smírem na man
želské dítě a na bývalou manželku, nelze v nesporném řízení, nýbrž 
jen pořadem práva čís. 10.929. 
o návrhu manželského otce, by byla nově upravena jeho vyživovací 
povinnost k nezletilému dítěti vzhledem k jeho nynějším hospodářským 
poměrům, lze jednati v nesporném Hzení; nesejde na tom, že smírem 
bylo výživné nezI. dítěti a jeho matce určeno jednotně; nová úprava 
výživného jest tu i v zájmu nezI. dítěte Čt s. 10.929. 

dítěte nemanželského: povinnost nem. otce konkuruje s jeho vyživovací 
povinnosH k manželským dětem, k manželce a k výdělku neschopné 
matce čís. 10.596. 
nejde o zřejmý rozpor se zákonem (§ 16 nesp. říz.), zvýšeny-li vyži
vovací příspěvky pro nem. dítě na čtyři roky vzhledem k tomu, že chce 
navštěvovati čtyřroční odbornou školu (elektrotechnickou) čís. 10.927. 
»výživou« míní se v § 166/2 obč. zák. nejen výživa v užším slova 
smyslu, nýbrž i výchova a zaopatření dítěte č Is. 10.927. 
způsobilost k samostatné obživě nenastává již dosažením určítého věku 
dítěte č í' s. 10.973. 
povinnost stihá otce po dobu, až dítě jest·s to samo se živiti, a pomíji, 
a to nadobro, jakmile dítě této způsobilosti nabylo, bez ohledu na to, 
zda a kolik vydělá nebo zda občas nebo vůbec jest bez zaměstnání a 
bez výdělku; způsobilost však musí býti úplná čís. 10.973. 
smír o složení odbytného, nebylo-li přihlíženo ke značným útratám; 
bylo slyšeti zástupce chudých žalující strany: proti usnesení schvalu
jícímu smír oprávněn k rekursu i zástupce chudé strany č jl s. 11.038. 
o výši rozhodují hospodářská mohoucnost otcova a potřeby dítěte; 
nová úprava, změní-Ii se ta neb ona složka, byť i to nebylo výslovně 
v rozsudku řečeno čís. 11.045. 
a odkaz nemanželského otce nemanželskému dítěti čís. 11.295. 
§ 16 I. dílčí nov.: nárok na zvýšení výživného dítěte bydlícího v cizo
zemsku proti otci tuzemci nelze uplatňovati v nesporném řízení; právo
platné rozhodnutí tuzemsk)'ch soudů o nepřípustnosti pořadu práva 
a o nutnosti nastoupiti cestu mimosporného řízení jest pro tuzemské 
soudy závazné; není-li v tuzemsku. soudu místně příslušného, jest po
užíti předpisu § 28 j. n. čís. 10.436. 
i když osoba, uznavši oem. otcovství, napotom odvolala uznání, lze se 
na ní domáhati placení výživného v nesporném řízení čís. 10.650. 
byla-li vyživovací povinnost otcova stanovena původně rozsudkem, pak 
smírem a posléze usnesením v nesporném řízení, lze se domáhati změny 
(sproštění) jen v nesporném řízení či s. 10.927. 
odbytné, smír: prohlásila-li nemanželská matka a poručník u soudu, že 
skládají\ do sirotčí, pokladny pro dítě peníze, které jim dal nem. otec 
dítěte, jehož jméno ani u soudu neudali, a mimosoudní smír ° odbytném 
nebyl schválen poručenským soudem, nebyl vůbec upraven právní po
měr mezi nem. otcem a dftětem, nýbrž šlo jen o dohodu mezi rodiči ne
manželského dítěte podle § 170 obč,. zák. a dítě podrželo proti otci 
nárok na výživné ve smyslu § 166 obč. zák.; nesejde tu ani na tom, že 
složené odbytné nebylo vyčerpáno č i s. 10.604. 
manželky: opustí-li manželka svémocně společnou domácnost, anebo 
lze-li jí přičítati vinu na tom, že manželské spolužití bylo fakticky přeru
šeno, není oprávněna domáhati se sporem placení výživného v peně
zích; nemůže-Ii manželka jen z viny manželovy sdíleti s ním společnou 
mácnost, musí jí manžel přispívati podle svého jmění na slušnou výživu 
po případě v peněúch čís. 10,663. 
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nepřísluší ani za dobu od podání žaloby o v vIýžti,:n~ ~ž djOOP606v30lení roz-
l rl' nou na rozvratu man ze s Vl Cl S. . . 

~~~h'o~Xu~i 1 oSP;r~:~~ímním opatření není' předurčující pro rozsouzení 
rozepře o výživné č i s. 10.663. 
v d o v s k é z a o pat ř e n í viz tam ž e, . n' 

rozloučené: ne~~~í r~~s~t~:~msc~~o~l~:~~~~ S~cid~iz~z~~~~~te r~~;~~,ek 
pro tuze;ns~?! ného Pzbudovany' na rozsudku o rozluce manzelstvI c 1 s. 
o placem vyZIV , 
11.104. b' '1)' st ná 
nárok rozlo~Š~né. m,:~želvkr, ~a odškodné (§ 1266 o c. za ~ám{~kY za: 
rokem na vyzlvne pnSIUSe]IClm ze zákona; nephpustnost 
počtení či s. 11.154. . ,.... ' Ik 
rozluka z viny obou stran jest skutečnosh zrusuJ:cl, narotk I1}~.nz~ ~ rs

a 

výživné ze zákona, nikoliv ze smlouvy; kdy nastava ten o ucme . 

11.222.' d . d diče 
rodičů: n~rok :od~~~nih§ ~~; n~b~~~ák~~anj::~itío~~i t~:a'p~tř~n~l čSr!. 1\~058. 

nouzI sami z, 'd" . J. est oprávněna po
i matka nemanželskéh~ dítěte" v~pa ~U~SI, v- v~do,UZht, dářskou mohou
žadovati od dítěte slusnou VyZ1VU, jez se n I ::>spo 
cností dítěte čís. 11.058. 

Vzájemné plnění viz ex e k u c ~ (§ .8 ex. ř.), 
_ á pohledávka viz z a p o c ten 1. 

V" t iz exekuce (§ 79 ex. ř.). 0531 

v~d1~'J':;~:il~~a~;;~~dk~o~~ot~e~~~ofe~~o~~~~u~~ze~~~f~e~~~.eg~lz~ 1 :p;třj~~~ 
v tom, že povinný při, jejím, výkony; prohlastl, ze za a Jen o o 
exekuce až si najde nahradm byt Cl s. 10.918. v. 'druhá 
třebas i' mimosoudně· opravný prostředek jest pak. nepnpust})Y a b'd 
strana může nepřípu~tnost .u~latňovati (v odvvolacl~, sde\er~ega na I -
nouti důkazy, jež jest provestI pod!e §, 473 c. r. s. Cl S. ' . 

ústního odvolacího líčeni viz ° d vol a n I. 

Zabavení viz e x e k II C e. 

~~~~~i~~~~t p;~~lče~íe ~á~~k~· na náhra9u š~ody z ne?pr~vněn~.hov ~ábO{~17~~čalo 
již záborem, nikoliv t~prve vracemrn zabrane mlstnos 1 c I s. . . 

_ půdy viz p o zem k o var. e f ~ r ~ ~', ,. ", v, 
Zadluženost ideálního podílu nemovttostI a JelI fySlcke rozde}em, C I S . .t 0.4~8~m na 

Zadržovací C{eádv~~sťn~d~~p~k~1!nrbj~·ž z;~. ~o n;ríba~ěá~~To ~~c~~~tnft~1 p~rJi~ § 258 

ex ř. čís. 11.156. " v v b en jeho 
lz~ je vykonati i za evxekuc~ pvr~ti .,.v}astmku, proti nemuz za av 
nárok na vydání zadrzovane veCI c 1 s. 11.232: o v . ", 
pokud má držitel zadržovanou věc .ve. své, mo~~, !1emuze ~el~o, za~\Z~~~CI 
právo býti dotčeno později nal~y.tyml p:av~ ]mych oso Cl s. .' ' . 
Ihoste'no proč držitel věci učmtl na nt naklad a zda sna~. ma protI 
vlastnlku' věci anebo proti třetí- osobě nárok na její náhradu, c I s. 11.:32. 
pohledávka pro náklad na věc j~s~. dospělá, ?y!,,;-li vlastmkem uznana, 
aniž byla stanovena určitá doba Jeli' splatnostt C"IS. 1:.2~2:. OV , • 

zadržovaCÍ právo má' v zápětí, že ~Tžitel zac!,rz,ovane ve Cl muze ?yb 
odsouzen k jejímu vydán~ jen za vzaJemné pInem z ruky do ruky c I s. 

~~~;~~h škod se může týkati zadržovací právo pro škodu věcí způsobe
nou č is. 11.232. v . v· h 

adle § 1052 obč. zák.: proti nároku na náhrad~vskody, Jez stthla pac -f, re evikcí spachtovaných nemovitostí, ne mu ze . propach~ova!el na
~ftati 'podle § 1052 obč. zák., že pachtýř nezaplatil dosud uplne pach
tovné čís .. 10.868. 

Zádušní mše neodsloužená viz mše. 

:1-;, 

I 

',1"" 
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Zahájen~ rozepře viz r o z e pře z ahá j e II á. 
Zahájení vyrovnání viz v y r o v II á II í. 
Z~~rada: pa~ht či prodet budoucího ovoce čís. 10.555. 
Z~Jem pravt?-If§ 22~ c'or. 5.) viz žalob,a určovací. 
ZaJem popsant svr~ku (~11~1 obč. zák.) viz zástavní právo zákonné. 

•• ~ v, ~ e ~ o VIt o stl VIZ e x e k II C e fl a II e m o v i t o s t i. 
Za.11stem dUk,azu: podl~ §ffi 384 a násl. c. ř. s. nemůže řádný soud provésti 

naroky, o mcl;z nelze rozhodovati pořadem práva čís. 10 693 pro 
odkazu VIZ pozustalost .. 
PŮdYd~ro~ným pachtJřům:. ž~lobě o zrušení spoluvlastnictví fysickým roz

d~Iefl1;m 12?zemku meZI dosavadní spoluvlastníky,' kteří jich nabyli post zak. Cl5. 318/19!9, 311/1920 a 166/1921, lze vyhověti i bez svoleni 
H' pozemkoveho uradu podle § 22 zák. ČÍS. 318/1919 v doslovu zák 
Cl5. 311/1920 či 5. 10.448. . 

Zajišťov~cí exe~uce yiz ~ x e k u c e z a j i š ť o v a c í. 
- preyIa~tn~ni~,vlz p.re v I as t n ě n f z aj i š ťo v a c í. 
, smenecny prtkaz VIZ -směnka (řfzení směnečné). 

Zakazkonkure.nční viz doložka konkurenční'. 
novot VIZ novoty. 
poddlužníku viz pod d I u žní k. 
zá~on,!ý a nicotn?st smlouvy viz n e pia t n o s t sml o u v y 
zClzem a zavaze01: pod I e ~ 382 č i s 6 ex ř viz n r o z a t ' . tření podl.e §382 Čís. 6 e~. ř. ". Imnlopa-

s ~ I u ,v ní: Jen j~-I! ujednán mezi osobami uvedenými v § 364 'c) 
obc. o ~ak., ,lze mu zaplsem do pozemkových -knih zjednati účinek věcn' 
a m~ze .. narok z něho bS/ti chráněn soudní zápovědI podle § 382 v, r3 
ex. !,.; ]lflak ne~~e. yy~?věti ani návrhu, py knihovnímu soudu bYl~ls~a_ 
pove,zveno, n,:,!yn?ltI, zadost odpůrce o povolení poznámky pořadí ro 
~a~ysle~e ~nz.e~} zastavního práva čís. 10.424. P 
: pr~d treh dllc}~ !lC!yeloy byla mu přiznávána věcná účinnost na'mě 
slo-h vO to, zalozlŤl Jim cekatelství zabezpečující nemovity' maJ'~tek Jde' 
tem c í s. 10:682. -
ve prospěch doživotního požíváni a postup knihovní- přednosti čI s. 
11.054. 
v P o z e l1} k Ov v é r e for mě: knihovně poznamenaný zákaz zcizení 
rozfm~us Jehoz by}o nabyto t. zv. zkráceným přídělovým řízením bez 
"',:"0 em ~.~ p~z. urad~l, n~vztahuje se na propachtováni čís lÓ 674' 
zakaz zat~zen! nemovItostI, pocházející z přídělu není na zá~adu' , ~ 
z~amu da:"!ov~ pohledávky čI s. 10.700.' za 
zakaz ~atIzefl1 zabrané nemovitosti bez souhlasu St poz úřadu 

, "vztahuJe. na exekuční zatí~ení pro daně a veřejné dávky čís. lsf.O~~~ 
Z~kaza~~ upI~ta :-;IZ o c ~ ran a n a j e m c ů. 
ZakaZn!C,l: ztrata JIch ve zivnosti J'est 'škodou skutečnou nl'koll'V 'en c I s. 11.033. ' J ušlým ziskem 

Z~kon: ,zpě.tná působnost viz tamže. 
Zakonne povtn!l~ v ru~ení viz a u t o mobil o v y' z á k o n n' h d pO]lstení. ' a ra a škody, 

t z~kaz ': nisotnos~ smlouvy viz n e p I a t n o s t s m I o u v y 
~ zastavru pr,avo ':IZ z á s t a v II í p r á voz á k o n n é. . 
e zakstouperu: n ap r a v a jeh o ne cl o s t a t k u viz z P ů s o b i los t 

e s por u. 
Zam~nitelnost zevnějších zařízení viz soutěž n k I" 
Zamestnanec: byt naturální viz tamže. e a a. 

~oťavpracovní osmihodinná viz tamže 
o ozka ,konku-renční~ viz tamže. . 

d o vol e n a pIa cen á viz tam ž e. 
e x e k II cen a pIa t y viz tam ž e. 
ochr~.na, dOI?ácíiho trhu práce viz tamže. 
p e, l! .S} 1 ? 1 ,P o Z I t ~.y viz též pen s e. 
p ? J I S t e ~ I I? e n s I J n~, n e moc e n s k é viz tam ž e. 
z a vod n 1 v y bor y viz tam že. 

1741 

a § 224 čís. 7 c. ř. s. viz p ráz dni n y s o u dní. 
spolku: drahotní přídavek povolený správním výborem a schválený 
mlčky (§ 863 obč. zák.) valnou hromadou spolku či 5. 11.131. 
kdo je povolán k propuštění vedoucího úředníka kanceláře Svazu čes
koslovenských spořitelen čís. 11.150. 
slib firmy, že bude z uznalosti poskytovati svému zaměstnanci doži
votní důchod, jest vedlejším obchodem (čl. 273 obch. zák.) a nevyža
duje k své platnosti formy notářského spisu čís. 11.185. 
jinak viz sml o u v a s I uže b n í. 

ob2cní: pořad práva viz tamže (obec). 
spory z jejich služebnÍ'Ch poměrů jsou věcmi prázdninovými (§ 224, 
čís. 7, nový doslov c. ř. s.) čís. 10.570. 
udělení definitivy obecnímu zaměstnanci a jeho převod do nového platu 
podle zákona ze dne 24. června 1926 čís. 103 sb. z. a n. jsou správ .... 
nimi opatřeními podstatou i právními účinky zcela rozdHnými čís. 
10.993. 
s hlediska § 212 zák. čís. 103/1926 jest lhostejno, zda jde o úpravu po
žitků zaměstnance trvale ustanoveného teprve ke dni 1. ledna 1926, či 
zaměstnance jsoucího již dříve v definitivním" služebním. poměru čís. 
10.993. 
dekret, upravující služební požitky podle obdoby zák. čís. '103/1926, 
vyžaduje schválení dozorčího úřadu; žaloba proti obci o vydání tako
vého dekretu dříVt:J jest předčasná čís. 10.993. 
pokud konal převážné duševní služby (pensijní pojištění') čís. 11.031. 
pokud se může zaměstnanec proti výpovědi s hlediska § 228 c. ř. s. -do
máhati určovací žalobou na obci, že výpověď není po právu čís. 
11.294. 
koho jest považovati za obecního úředníka ve smyslu obecních zřízenl 
a zákona ze dne 23. července 1919 čís. 443 sb. z. a n.; pokud byl obecní 
zaměstnanec smluvním úředníkem podle zákona o obchodních pomoc
nících čís. 11.294. 
pokud se na obecní zaměstnance, zvláště na dozorce veřejných obec
ních jatek nevztahuje zákon o osmihodinné době pracovní čís. 11.301. 

obchodní viz obchodni pomocní-k. 
okresní nemocenské pojišťovny viz poj i š t ě n í s o c i á 1 n í. 
státní: pomocná kancelářská služba (vlád. nař. ze dne 7. čer

vence 1926 čís .. 113 sb. z. a n.): žádal-li kancelářsk~r oficíant, by byl 
sproštěn dosavadní služby k určitému dni, nemá nárok na vrácení za
placen-Ý'ch pensijních příspěvku čís. 10.602. 

železniční: o pensijních nárocích železničních- zaměstnanců drah státem 
provozovaných náleží ode dne účinnosti pensijního zákona čís. 26/1929 
rozhodovati řádným soudům; spory o tyto nároky jsou věcmi feriál
nimi čís. 10.481. 
spory o pensijní nároky ze služebního poměru železničního zaměst-
nance jsou věcmi prázdninovými čís. 10.603. . 
ustanovení § 149 (3) vl. nař. ze dne 5. března 1927 čís. 15 sb. z. a n. 
vyhražuje novu platovou úpravu jen těm žel. zaměstnancÍlm, kteří 
byvše přeloženi do trvalé výslužby nebo propuštění!, měli v té _ době 
zákonný nárok na výhoďy zákona ze dne 22. prosince 1924 čís. 286 sb. 
z. a n., avšak jich nedosáhli, poněvadž .se jim nedostalo předchozího 
vyrozumění ve smyslu § 13 (3) zák. ani do dne vyhlášení platového 
zákona čís. 10.860. 

__ na velkém majetku pozemkovém: Harrachovským zaměstnancům, vystou
pivším ze služby po deseti letech následkem pozemkové reformy, pří
sluší nárok na pensi; nároku nepozbyl zaměstnanec přijetím odbytn'ého 
od Státního pozemkového úřadu a přijetím přidělených nemovitostí; 
pro placení výslužného jest lhostejno, že zaměstnanec nekoná službu, 
ač ještě není invalidním čís. 10.917. 
od š k o d 11 é pod I e § 75 n á hr. zák. viz p o zem k o v á r e
forma (náhradový zákon). 

:I( 
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Zaměstnavatel: 'r II Č en í jeh o pod 1 e § 1315 ob č. z á k. viz II á hra d "
Š k o d y pod I e § 1315 ob č. zák. 

~ jinak viz s m I o II v a s I II Ž e b II í. 
Zánik oddělných práv viz v y r o v II á II í. 

- zástavního práva viz z á s t a v II í P r á v o. 
Zaopatření dítěte viz v ~, ž i v TI é. 

- vdovské viz v d o v s k é z a o pat ř e fl f. 
Zaopatřovací požitky (zák. ze dne 18. března 1921, CIS. 130 sb. z. a n.): k vydo

bytí: dlužných zaopatřovacích požitků lze proti nástupcům v držbě vel
kého pozemkového majetku vésti exekuci již. na základě exekučního 
titulu proti tomu, kdo byl původně povinen, bylo-Ii nástupnictví pro
kázáno výpisem z pozemkové knihy čís. 10.483. 
promlčecí lhůta činí tři léta; promlčení nepřerušuje se jich uplatňováním 
II Státního pozemkového úřadu, nýbrž jen domáháním se jich u soudu 
č i s. 11.002. 
vojenské (zákon ze dne 17. února 1922 čís. 76 sb. z. a n.) viz voj e n
ské zaopatřovacI požitky. 

Zapečetěni pozůstalosti viz inventář pozůstalostní. 
Zápis do seznamu advokátů viz a d v o kát. 

- firmy viz f i r m a. 
- knihovní viz k II i h o v n í p o zná m k a, v k I a d, z á p i s, z á z n a m. 
- v rejstřík viz f i r m a, rej st ř Í k. 

Zaplacení viz p I a cen í. 
Započteni a -p o s tup po hle d á v k y viz p o s tup po hle dá v k y. 

stejnorodost: domáháno-li se v žalobě nepeněžního nároku s možnostf 
výkupu (§ 410 c. ř. s.) peněžitým plněním, nelze namítnouti započtením 
vzájemnou peněžitou pohledávku čís. 10.685. . 
různé ,překážky: na nárok zaměstnance proti zaměstnavateli na ná-· 
hradu škody, ježto ho nepřihlásil k ne mocenskému pojištění, ač tak 
slíbil, jest přípustné započtení čís. 10.505. 
pro nepřípustnost námitky započtení na vyživovaCÍ! nárok nezáleží na 
tom, zda se výživné vymáhá podle zákona či podle smlouvy je-li 
smlouvou upraven nárok na výživu příslušející ze zákona; takovým 
nárokem jest i nárok rozloučené manželky na odškodné (§ 1266 obč. 
zák:) čís. 11.154. . 
námitka ve sporu: byla-Ii žaloba vzhledem k ní zamítnuta, jest nepří
pustné dovolání žalovaného, uplatňující jen, že se odvolaCÍ' soud měl 
obírati vzájemnými pohledávkami, namítanými v prvé řadě k započtení 
č i s. 10.546. . 
a žaloba podle § 35 ex. ř.: jde o ni, stalo-li se prohlášeníl o započtení 
teprve po vzniku exekučního titulu, třebaže se započítatelné pohle
dávky střetly již před tím čís. 10.711. 
nelze jÍ' namítati vzájemnou pohledávku, jež jest odpůrcem popírána 
a nebyla soudem ještě určena čís. 10.913. 

dnů poštovní dopravy viz I h II t a pod I e § 89 o r g. ? á k. 
nia povinný díl viz díl P o v i n TI ý. 

Záporný spor o _příslušnost viz s por o pří s I u š n o s t. 
Zápověď platební: opr'ávnění poddlužníka k stížnosti viz pod

dlužník. 
- zcizeni a zavazeni: s m I u v n í viz z á k a z z c i z e n í' a z a vaz e n i 

podLe § 382 čís. 6 ex. ř. viz prozatímní opatření podle 
§ 382 čÍ's. 6 ex. ř. 

Zápůjčka: pokud jest míti za to, že byla (v Německu) poskytnuta zápůjčka 
z ochoty čís. 10.911. -

Záp'ůrčí žaloba viz žaloba zápůrčí. 
Zaručení se viz rukojemství. 
Zásada soustřeďovací viz ž a lob a pod I e § 35 ex. ř. 
Zásah do vlastnictví provozem hor viz hor y. 
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Zasílatel: smlouva jest vlastně smlouvou o dHo po rozumU § 1151, druhá věta, a 
§ 1165 a násl. obč. zák.; co do srážek ve smyslu § 1168 obč. zák. ustálila'\ 
se obchodní zvyklost, podle níž jest objednatel přepravy povinen, nedo
drží-li smlouvu, zaplatiti podnikateli přepravy určitý díl smluvené úplaty za 
provedení přepravy čís. 10.525. 
pOkud pro podrobení se dopravním podmínkám nestačÍ přijetí závěrečného 
listu č i s. 10.525. 
z předpisů čl. 371 a 381 obch. zák. nelze odůvodniti. nárok na zaplacení 
odškodného za nevyužití objednané lodní prostory čís. 10.525. 
pojem mezizasílatele podle čl. 380 obch. zák.; za všechny jiné osoby, kromě 
povozníků, lodníků a mezizasílatelů ručí zasí1<;ttel ~ podle v ob~cnýchv. zá~on: 
ných pravidel; význam ustanovení § 1010, prva veta, obc. zak.; pn rucellI 
podle čl. 380 obch. zák. nepřichází v úvahu ustanovení § 1315 obč. zák.; 
nelze spatřovati zaviněnÍ' ve volbě čls. Labské paroplavební' společnosti 
č f s. 1O.77Q.· . 
mělo-li podlé odesílatelova příkazu býti zboží vydáno jen proti dobírce, ne
splnil zasílatel převzatý příkaz tím, že ho přenesl na mezizasHatele čís. 
11.041. 

Zásilka peněžní viz p o š t a. 
Zasnoubení: snoubenka usmrceného nemá proti tomu, kdo ho usmrtil, nárok na 

náhradu- za to, že jí tím ušlo zaopatření, ani za zmenšenou způsobilost ke 
sňatku, třebaže měla s usmrceným mimomanželské děcko čís. 10.894. 

Zastavení exekuce viz e x e k u c e. 
- prodejového: řízení viz pro dej o v é ř i z e n í. 
- vyrovnací řízení viz v y r o v n á n L 

Zástavní právo administrativní viz e x e k u cep o I i t i c k á. 
- - smluvní: na osobním dlužníku lze se domáhati zaplaceníl celé pohle

dávky, třebas část jeho dluhu byla zajištěna hypotekárním závaz
kem čís. 10.475. 
i směnečný závazek může býti zajištěn zástavou a lze ho uplat
n'iti pod exekuCÍ' na zástavu čís. 10.919. 
zástavní dlužnik nemťtže proti zástavnímu věřiteli použíti námitek, 
nepříslušejících osobnímu dlužníku; nemůže najmě použíti námitek, 
s nimiž jest osobní: dlužník vyloučen proto, že nepodal proti smě
nečnému platebnímu příkazu ve lhůtě námitky č í 5. 11.278. 

- - - zřízení na movitostech: nabytí smluvního zástavního práva ke 
vkladní- knížce, jsoucí u berního úřadu v úschově jako politické 
depositum čís. 10.624. 

- - - vzájemná práva a povinnosti věřitele a dlužníka: po samém zá-~ 
konu není vlastník hypoteky oprávněn požadovati na hypotekárním 
věřiteli, by provedl výmaz zástavního práva, ana pohledávka za
nikla č i s. 10.456. 
zánik: žaloba o výmaz a námitka hypotekárního věřitele, že má 
podle zvláštní dohody nárok na dohodnocenf pohledávky čís. 
10.643. 

- - - zaplacením hypotekárního dluhu (podle něm. práva) nepozbyl dluh 
této vlastnosti a nestal se dlužník, zaplativší takový svůj dluh, 
dlužníkem osobním č ~ s. 10.684. 

- - - zaplacením vyrovnací kvoty sice zaniká osobní závazek, ale, po
kud jest pojištěn zástavou, trvá pro tuto zástavu dluh dále a od
dělný věřitel, i směnečný, může žalovati za účelem uplatnění od
dělného práva celý dluh, omezí-ii se na jeho dobývánÍ' ze zástavy 
či s. 10.919. 

nadzástavnÍ: přihláška nadzástavního věřitele, v niž účtoval úroky při 
své pohledávce, nenahrazuje přihlášku úroků hlavnÍ! p'ohledávky 
či s. 10.467. 

- - - přikázání při rozvrhu, vázne-Ii pohledávka nadzástavního věřitele 
nejen na hypotekární pohledávce, nýbrž i' na jiných knihovních 
právech na téže nemovitosti čís. 10.467. 
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__ _ _ bylo-li ho nabyto na knihovní pohledávce před poznámkou ža
loby, k níž bylo pak uznáno na nejsoucnost pohledávky a zástav
ního práva, nemohla, a to ani výmazem, zaniknouti tato pohle
dávka proti pohledávce zajištěné na ní nadzástavním právem čís. 
10.639. 

_ _ _ vymáhající věřitel nepožívá ochrany důvěry ve veřejné knihy co 
do exekučního nabytí nadzástavního práva na hypotekárních po
hledávkách čís. 10.639. 
pokud k nabyH exekučního zástavního práva na pohledávce kryté 
úvěrní hypotekou je třeba knihovního vkladu čís. 11.014. 

vnucené: pro tutéž pohledávku může vym. věřitel na těchže movitých 
věcech dlužníka nabýti jen jednoho zástavního práva; obživnutí 
druhého zástavního práva, pominulo-li první projitím času čís. 
10.850. 
na movitostech, jež jsou II dlužníka, podle § 364 zák. čís. 76/1927; 
nevyhledává se, by zabavené předměty byly označeny známkami 
čís. 10.832. 
zánik jeho podle § 256 ex. ř. není' di'tvodem zrušeni exekuce čís. 
10.432. 
na ,nemovitostech: zřizeníjeho na rolnických nedílech jest se sou
hlasem Státního pozemkového úřadu přípustné čís .. 10.427. 
zájemné popsání nemovitosti viz exekuce na 
n e m o vít o sti. 

zákonné: poškozeného pod·1e § 127 p.oj. ř. viz pojištění 
proti povinnému ručení. 
advokát,a viz advokát. 
pronajímatele: vyhlášení Úpadku na jmění dlužníka není na závadu, 
by se nebylo domáháno zaplacení' nájemného pří-mo na dlužníku, 
žádá-li žalobce zaplacení výslovně jen z výtěžku věcí, do naja
tých místností vnesených, náležejících vlastnicky členům dlužní
kovy rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti čís. 10.609. 

_ - .- »n;:íjemným (pachtovným)« jest i rentová daň s přirážkami, jichž 
náhradu nájemník (pachtýř) vzal na se smlouvou a jež jsou sou
částí činže čís. 10.687. 
záje01né popsání jest prozatímním opatřením, o němž platí před
pisy §§ 378 až 402 ex. ř., najmě i ustanovení § 394 ex. ř. čís. 
11.128. 

, zájemné popsání má jen účel evidenční,; zástavní právo vzniká již 
vnesením a touto dobou získává i časové pořadí!; zaniká exekučním 
prodejem a pronajímatel jest odkázán na výtěžek za svršky, p·ři 
čemž mu zůstane zachováno časové pořadí; právo jeho na uspo
kojení z v)/těžku trvá, třebaže vnesené svršky byly .. po dražbě vy
dražitelem odneseny čís. 11.286. 

- .- - podle čl. ·409 obch. zák.: vzniku jeho neni ·na závadu, že se doprava 
stala proto, 'by dopravované věci byly u dopravce uloženy; trvá 
alespoň tak dlouho, jak dlouho jest náklad u dopravce zé:l,držen 
neh uložen, třebaže na sebe převzal povinnost, naložiti s nákladem 
podle přfkazů druhé smluvní' strany; postihuje celý náklad bez 
rozdílu, kolik činí dovozné čís. 10.708. 

- - - nelze dopravci uložiti, by, věci, k nimž mu přísluší. zákonné zá
stavní právo, vydal druhé smluvní straně, a to ani s obmezenírn, 
že"tak musí učiniti jen proti tomu, že mu tato zaplaU dovozné a 
skladné čís. 10.708. . 

Zastoupení advokátem viz a d v o kát. 
pozůstalosti viz p o z Ů s t a los t. 

-. společnosti viz s p o leč TI o s t. 
- zákonné: n á p r a v a jeh o ne d o s t a t k u viz z p ů s o b i los t k ~ 

s por u. 
Zastřené: rukojemství (fideiussio palliata) není, neznámé čsl. právu směnečnému 

čís. 11.080. 

Zástupce chudé strany viz p r á voe h u d Ý c h. 
právni: pln á moc viz tam ž e. 

- - d o ruč e n í j emu viz tam ž e. 
- - jinak viz a d v o kát. 
- zákonný viz způsobilost ke sportl. 

Zatímní opatření viz prozatímni opatření. 
Zaujatost soudce viz od mi tnu t í s o u,d c e. 
Závada jazyková viz j a z y k stá t n í. 
Závadprosté odepsání viz ode p s á n í z á vad pro sté. 
Závazek směnečný viz smě n k a. 

- solidární viz s o I i d á r n o s t z á vaz k u. 
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Závěť: byla-li nalezena a odevzdána osobě 1. ní oprávněné, nejde sice o' nález 
ztracené věci, nálezci však přes to přísluší přiměřená odměna podle § 403 
obč. zák. č i s. 10.809. 
j"inak viz pořfzení poslední. 

Zavinění: ,:na rozluce, na rozvo'du viz rozluka, rozvod manžel
s tvL 

.- jinak viz náhrada škody. 
Závod odštěpný viz. f i r m a. 
Závodní podíl viz s p o leč n o s t, 

jízda viz pojištěni (proti povinnému ručení). 
a revír~í rady při hornictví: jsou právnickými osobami čís. 10.654. 

jen jí příslušÍ' domáhati se podBu zaměstnanců na čistém zisku a 
nároků s výplatou tou souvisejících; nesvolal-li předseda podnikove 
rady schůzi pro stanovení podílů zaměstnanců na čistém zisku č íi s. 
10.654. 

výbory (zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb. z. a n.)": náhradník po
živá týchž práv jako členové výboru; byl-li propuštěn bez souhlasu 
rozhodčí komise, jest propuštěni bezúčÍnné a pracovní poměr trvá na
dále, leč že by tu byl zaměstnavatelem tvrzený propoustěcí důvod 
§ 82 živn. ř.; lhostejno, že zaměstnavatel nesdělil zaměstnanci při pro
puštění tento důvod, stačí, prokáže-li ho ve sporu čís. 10.532. 

Závory viz n á hra d a š k o d Y dr á hou. 
Záznam knihovní viz knihovní záznam. 

- o rozsudku (§ 458, odst. 2, tr. ř.) jest odsuzujícím trestním nálezem ve 
smyslu § 268 c. ř. s. čís. 10.870; - srov. však či s. 11.291. 

Zbavení svéprávnosti (cís. nař. ze dne 28. června 1916, čís. 207 ř. zák.): .isou-l'i 
tu předpoklady § 36, .odloží prvý soud rozhodnutí o návrhu na zbavení· 
svéprávnosti, odporový soud rozhodnutí o odporu čís. 10.439. 
pokud jest přípustný mimořádný dovolací rekurs do usnesení, jimž byl 
zamí,tnut návrh stěžovatele na zrušení dosavadního Hzení o zbavení 
svéprávnosti a jeho odpor proti ohledání jeho duševního stavu lékaři 
čís. 11.272. 
pro duševní chorobu; není zřejmou nezákonností, uznal-li soud za nutné 
nesdělovati předem v obsílce předmět výslechu osobě, která již jednou 
byla pod opatrovnictvím pro duševní chorobu čís. 11.272. 
pro duševní chorobu; kdo jest oprávněn k návrhu na zahájení řízení 
čís. 11.272. 

Zbourání budovy viz v y k 1 i z e n Í-. 
Zboží neObjednané viz ne o b jed n a n é z b o ž í. 
Zcizení ve smyslu pojistněprávním Ci s. 10.547. 
Zdatnost zřízence viz náhrada škody (§ 1315 obč. zák.). 
Zdržovací žaloba viz s o u těž n e k a I á. 
Zed'požárníviz stavha, služebnost. 
Zeměniěřič viz hra nic e. 
Zemská úř~dovna všeobecného pensijního ústavu viz pen s i j ní úst a v. 
Zemsky inspektorát viz d á v k a z pří r ů s t k II hod not y n e m o v i t o s ti. 
Zhodnocení viz m ~ n a. 
Zisk ušlý viz n á hra d a š k od y. 
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Zjištěni otcovství viz o tec fl e m,a fl ž,.e 1,5 k ý. 
- skutkové viz o t áz k a p rá v'n í ,č,i,· s k II tk ov á. 

Zjišťovací žaloba viz žalob a II r č 9_ V,a,c Í., . 
Zkouška krve viz o tec fl emall žel s k ý. 
Zkrácení věřitele viz o d P ů r č í J;1 á r <;> k.. . 
Zkrácený příděl viz p o zem k ov á ,ref o r m a (z á bor o v Ý z,á ko o),' 
Zkušební doba viz s m I o II v a s I li' ž e b'n í. 
Zlehčování ve smyslu § 10 zák. o nek. sóut. 'viz s o ti těž II e k'a'J á': 
Zletilost: proti usnesení, jímž bylo napotomně zrušeno: prohlášení r'leiletilce úl'zle:' 

tilého, nejsou oprávněni k,_rekursll, kdož rabyli práv. z, právních jednáni
jež uzavřel nezletiJec, byv prohlášen za zletilého ,č) s. 10 . .725,. ' 

Zlomyslné opuštění viz r o z 1 II k a IJ1 a II Ž e-l s t v.i: 
Zmateční stij:nost pro,ti -nálezu bursovn,fh,o roz:hodčLho so'ud,u 

viz, r.o z h.o d či s.o iI,d burs.o vn í. 
Zmatecnost: ž a I ob a pro z mate č n o s t viz' ta mže. 

náprava nedostatku procesní způs.o"bilosti a ned.o
statku zákonnéh.o zastou'pení viz způs.obilost ke sporu. 
nejde o zmatečnost, k níž' by bylo přihlížeti" z úřadu, neoznačil-li .odvolaCí 
soud v hlavě svéh.o r.ozsudku napadený rozsudek prvéh.o, soudu c í S" 10.926. 
zmatečn.ost exekučnfho titulu o sobě nemá v' zápětí :zmateč'nost ex.ek.tlce na 
jeho základě čís. 11.072. ' ", 
pOdle § 477 c. ř. s. čís. 2: rozhodl-li konkursní s.oud o věci, o níž niěl' roz-

hodnouti konkursnf komisař č í's. 10.936. " 
čís. '4: n'ebyla-li obsílka, k roku; ,u něhož byl vydán rozsudek 'pro zmeš
kání,' doručena právnímú"zásfupci žalovaného, nýbrž jen žalovanému 
,.osobně; lhostejno, zda jde o spQr, v' němž jest nařízeno zast.oupeni 
advokátem, čili nic č -í s:' '10.435. ' , , 
jde o ni, nebylo-li o,beslání k roku doručeno právnímu zástup.ci, nýbrž 
přímo 'straně, třebaže' byla advokátem čís. lO.623. 
není jí, že po .sk.ončeném jednání bylo přijato na soud pr.ohlášení matky
a poručnLka 'n'emanželskéh'.o d1těte, žalujícíh.o'.o zjištění nemanželského 
otcovství, že neu"znávají kre\r'ní zkoušku, a žalůvanému nemanželskému 
btci nebyla' dána možnost, by se s tímtů prohlášením zabýval čís. 
10.925. . 
odepřel-li při doručování v cizozemsku (Rakousku) žalovaný p'řijetí", 
žalůby, ježto nebyl připůjen překlad, nebyla žaloba ,řádně,~da.rpčena 
čís. 11.043. 1 

byla-Ii žaloba a obsílka ,k roku doručena žalůvanému (v' cizině) tak 
pozdě, že se, žalovaný, nemohl pro krátkost doby zavčas ani, k"soudu 
dostaviti, ani sj .opatřiti" zástupce čís. 11.210. ' 
nebvlo-li usnesení, jímž, byl nařízen rok k jednání o rozvrhu neivyššfho' 
podáni, doručeno. právnímu zástupci, nýbrž hypotekárnímu věřiteli sa-· 
mému č i s, 11.22,5. " 
čís. 5: jde' o ni, ,bvl-Ii nezletHec žalován o,sobně, aniž tu' bylo připadu' 
~ 2 c. ř. s. čís. 10.496. 
zhoienf závady. že žaloba byla ve sporu advokátském zadána zmoc-
něncem neadvokÍítem, tím, že za žalob,ce při orvém stáni zakročil' advo
kát,_,yykázaný procesní plnou moci č fs. 10.854.' 
čís. ,8: pokud iest míti za to. že byla k soudu přiiata osnova protokolu' 
(~ 210/2 c.' ř." 5.); nevadí, 7e osnova není náhražkou celého, protokolu, 
nýbrž jen jehů části čís. 11.208. 

Zmeškání: rozsudek pro zmeškání viz tamže. ., ". , 
Změna žaloby: i když rozhodnutí odvolacího soudu o nepřipuštění změny žaloby, 
. navrhované ,v odvolá:oÍ. Oylů pojato do rozsudku .odvolacího, ~ůudu," 

není práti němu opravného prostředku čís. 10:566. ' , " 
žádá-li žalobce půdle § 235/4 (,":. ř. s. jiný předmět nebů inter~se wťsto 
předmětu původně žádaného, musí dolíčiti nejen právnr důvod původní 
žaloby,- nýbrž i důvod, proč nyní žádá interese (jiný, předmět)? v t,é 
příčině bude změnou dotčen i půvůdní právní důvod; jde tu však jen 
o neodvratný důsledek změny žalobníhó předmětu,,' njkoliv o změnt,r, 
právníhů základu žaloby; věcnůu účelnost a odůvodn,ěnost :;;:měny ža:\ 
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lobního předmětu lze řešiti až při rozhodnutí ve věci samé; ,změnu 
žaloby netřeba prohlásiti již při prvém"roku.: č,j S" 10.869. 
návrh, by za stranu nebyla pokládána zemská úřad.Qvna" proti.níž,ve,Qerr 
spor, nýb.rž všeobecný pensijní \Í,stav, zastoupený zerriskou "ú.řa,dovnou. 
jest návrhem na změnu žaloby (změnu podmětu ,žalovaného), jež. 
v dovolacím řízení není přípustná čí s."l1.239. 

Zmocněnec: obc'ho'dn'í viz' obchodní zmocněne'c.' 
plná moc viz tam'že'. 

- j'inak viz a'dvokát, sinlouva zmocnitelská. 
Zmocnění alternativní viz alternativní zmocnění. 
Znalec: důkaz zkouškou krve viz .otec nemanžels~ý. 

provádění znaleckého důkazu nemusí se za všech okolnosti státi bezpro-
středně před růzhodujícím <:;oudeTfl čís. 10.464. ",',. " 
otázka, zda jde o rozpor s dobrými mravy, jest otázkůu právl1í čís.: ,1.0.521. 
§§ 289 a 357 c. ř. s. ,platí, i -prů odhady v nesporném řízení čj-s. 1O.55J. 
v odhadním řízení za účelem vyměření dávky z přír.ůstku ·,hodnoty neplatí 
pro způsob řízení předpisy nesp., říz., nýbrž předpi~y "formálního, pr.áva 
exekučníhů a spornéhů, a to i co do .opravných prostředků čís. 11.030. 

Znamení ruky zmocnitele na procesní plné moci musf vyhovovati, př.edpisu ,§ -886 
ůbč. zák. čís. 10.461. 

Znehodnocení měny viz měn a. 
Znesvéprávnění viz zhavení svéprávnosti'. 
Zpětny postup pohledávky viz p o s t tl P po hle d á v k y. 

- á působnost ,zákona:, rekursní sůud nemůže přihlížeti k zákonu ze dne 
16. prosince 1930 čís. 4 sb. z. a n. na rok 1931, jel1ž nepla(i! v ~obě 

'rozhodnutí prvého sůudu, třebaže -platil v době rozhodnutí rekursnÍho 
sůudu čís. 10.923. 

Zpětvzetí žaloby: za klidu řízení, k němuž došlo, an se nekonal první' rok; nové 
žalůbě nevadí překážka zahájené rozepře č i s. 10.840. 

Způs.obilost k právním činům: objednávka právnických prací za .sdr,uženf (vše
odborový sekretariát) někým, jenž nebyl k objednávce oprávněn čís. 
10.506. 
jinak viz nes v é p r á v n ý. 

ku sp.oru: pokud žalůvaný nezletilec potřebuje spolupuso,bení svéllo zá
konného zástupce; zjištění křestním listem, že žalovaný, byl v čase 
podání žalůby nezleti\ým, ,může býti vyvráceno jen protidůkazem, že 
byl žalovaný již dříve propuštěn z otcovské moci; nabídnutí důkazů 
křestním .listem o nezletilosti žalůvaného není" nedovolenou novotou 
čís. 10.496.' . . ..' 
'jde o zmatek podle § 477 'čís. 5 c. ř. s., byl-Ii nezle1ilec žalován .osobně, 
aniž tu QylO případ~l § 2 c. ř. s. čís. 10.496. 
byl-li rozsudek pro ,zmeškáni přivodě,n nezletiJcem samým, .ienŽ se ne
dostavil k roku, nemůže 'býti n~důstatek procesní způsobilosti žalova
ného a jeho zákonného zastoupení napraven podle § 7 c. ř. s. čís. 
10.496. •. . 
sekretariát. politické strany nemá právní osobnosti a, nelze, proto proti 
němu povoliti exekuci čís. 10..606. 
opravny prostředek nezapsané důsud společnosti sr. -o. jest .odmítnouti 
čís. 1O.61Oc 
školní fond učňovské odborné pokračovací školy jest procesně způso
bilým čís, ,10.761. 
má ji římsko-k<:ttolická farní obec čís. 11.022. 
zemská úřadovna všeobecného pensijního, ústavu nemůže. vlastI-lim jmé
nem žalovati, ani býti žalována; ,byl-li spor veden jen proti ní, nebyl 
vš'eobecný pensijní ústav ve sporu vůbec zastoupen; pokud tu nejde 
jen o nesprávné .označeni; návrh, by za stranu neo.yla pokládána zem
ská úřadovna, n)"bľž všeobecný pensijní. ústav,- jest návrhem na změnu 
žaloby (změnu podmětu 'žalovaného), čís. 11.239. 

110" 

j': 
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_ k samostatné výživě viz v Y z 1 v II é. 
- býti svědkem poslední vůle viz pořízení posledni 

Zrušení akciové spole~nosti viz s p.o 1 e Č fl o s t a k,c i Cl v á. 
- exekuce: žalob a p o cil e § 39 čís. 5 ex. ř. viz tam ž e. 

- jinak viz e x e k II C e. 
- nájemní smlouvy podle § 3 zák. o ochr. náj. viz o c II r a TI a II á i e m c ů. 
- spoluvlastnictví viz s pol e č e TI s tví s t a t k ů. 

Zrušovací stížnost proti nálezu rozhodčího soudu honebního 
viz honitba. 

Zřeknutí se viz v zdá TI í s e. 
Zřízenec viz z a m ě s t II a TI e c. 
Ztráta: nález ztracené věci viz nález. 
Zúčtovací řízení viz soupis pohledávek. 
Zúročení viz úro k y. 
Zůstavitel viz p o říz e TI í p o s 1 e d TI í, p o z úst a 1.0 s t. 
Zvláštní plná moc viz plTI á moc z v 1 á š t II i. 
Zvrácení posledního pořízení viz žalob a o II e pia t TI o s t P o s 1 e d II í h o 

pořízení. 

Zvyklost obchodní: co do srážek ve smyslu § 1168 obč. zák. při smlouvě sPediční 
č i s. 10.525. 

a zvyky zmíněné v čl. 279 obch. zák. platí jen proti tomu, kdo 'se jim po
drobil; 'užívánI zvyklostí předpokládá u stran znalost 'zvyku; neznalost lho
stejnou jen tehdy, mohla-li jedna strana předpokládati znalost zvyku u druhé, 
strany čís, 10.525. 
a periodické remunerace óbchqdního pomocníka čís. 10.'661. 

Zvýšení hranice 'pro příslušnost okresních soudů a dohoda. o, příslušnosti č í 3. 

10.472. 
- vý~ivného viz .v Ý ž i v n é. 

žádost knihovní viz k n i h' o v níž á d o s t. 
- ororzluku viz rozluka manželství. 
- žalobnf viz ž a lob a. 

žaloba: hod not a s por u viz oe e fl ě n í. 
s I o uče niž a lob viz tam ž e. 
zrně n a žalob y viz tam ž e. 
z pět v zet í ž a lob y viz. tam ž e. 
~ 226 c. ř. s. viz též přednes strany. 
§ 406 c. ř. s. viz r o z s ude k. 

určitost ža10bní prosby: není tu. nemůže-li vydaný rozsudek bý-tJ 
základem exektjce; musí b}'ti patrno, co, v jakém rozsahu, způsobu 
a čase má býti plněno čís. 10.487. 
má-li věřitel na výběr, které z více možných plnění chce žádati a může-li 
specifikovati tento předmět v žalobě, není žalobní žádání bez této 
specifikace určité čís. 10.487. 
neurčitost žalob ní žádosti není ien formální vadou, nýbrž vadou ma
terielní' soud není povinen naříditi odstranění této vady čís. 10.487. 
obsah 'žaloby: nepříčí se předpisu §' 226 c. ř. s., opírá-Ii žalobce ža
lObu o dva si odporující právní důvody, z nichž k jednomu má býti 
přihlíženo' jen, kdyby' druhý podle výsledků' sporného řízení nemohl 
obstáti; není třeba, by soud zachoval totéž pořadí právní-ch důvodů 
čís. 11.234. 

o orávní útvar: civilní soudní řád ji nezná čís. 10.942. 
určovací: pokud jest přípustná určovací část žaloby, jež jest pouhým úvo

vodem žaloby o plnění čís. 11.060, . 
nelze se jí domáhati zjištění 1 že žalov:aný nárok byl .po právu v den 
podání žaloby čís. 11.093. 
předpoklady § 2~8 c. ř. s.: určení právního poměru, n)koliv jen skuteč
nosti, bylo-li žalováno o urče.nL že žalovaný nepronajal žalohci mí,st
nosti na určitý počet let čís. 10.573. 

zásadně muze i třetí osoba žalovati o určení právního poměru nebo 
práva, v němž sama není, nebo jež jí nepřísluší; společník veřejné ob
chodní společn'Osti a určení právního ,poměru mezi žalovaným a veřej
nou obch'Odní společností čís. 10.573. 
bylo-li poručenstvo poručensk)'m soudem vyzváno a zmocněno k vedení 
sporu o zjištění manželského otcovství, netřeba ještě zvlášť osvědčo
vati právní zájem na zjíště,ní sporného poměru čís. 10.938. 
je-li spornou výše kupní ceny, jde o určení právního P'Oměru, vyplý
vající-ho z kupní smlouvy čís. 10.942. 
p r á v n í z á j e -m: určovati žaloba přípustná, ač by mohlo býti žalo
váno přímo o plnění, má-li žalobce právní zájem na tom, by byl'O co 
nejdříve určeno jisté právo nebo právní- poměr čís. 10.531. 
zájem na neodkladném určení nejsoucnosti práva sváděti vodu na po
zemek, by! založen tím, že stavební úřad odkázal majitele pozemku, 
mínícího stavěti, na pořad práva čís. 10.531. 
pokud jest opodstatněn zájem na bezodkladném určení kupní ceny 
čís. 10.942. 
při vylučovací žalobě podle § 37 ex, ř. uznává sám zákon právní zájem 
č i s. 11.000. 
popřej-Ii správce konkursní podstaty nárok úpadcova zaměstnance na 
oddělené uspokojení jeho pensijních požitkú z úpadcova pensijního 
fondu jakožto zvláštní podstaty čís. 11.131. 
jest tu právní zájem na bezodkladném určeni' (§ 228 c. ř. s.), domá
háno-li se určovaCÍ žalobou zjištění právního poměru s právními účinky, 
tvořícími široký podklad i pro budoud a další nové nároky žalobcovy 
č i s. 11.150. 
proti oq,kazovníkům připustna určovací žaloba za podmínek § 228 c. ř. 
s.; není tu však právního zájmu na brzkém určení neplatnosti posledního 
pořízení, žalováno-li o neplatnost posledního pořízení proti dědici ze 
závěti žalobou podle §§ 125, 126 nesp. říz. a tato žaloba se ukázala; 
býti neodůvodněnou č i s. 11.282. 
pokud proti výpovědi ze služebního poměru obce jest zaměstnanec 
oprávněn domáhati se určovací žalobou na obci, že výpověď není po 
právu čís. 11.294. 
I z e -I i ž a I 'O vat i opl n ě n f: předejde-li určovaCÍ žaloba řadě 
žalob o plnění, slouží určovací žaloba potřebám praktického života 
č i s. 10.942. 

pro zmatečnost: lhůty viz lhúta podle § 534 c. ř. s. 
-- podle § 529 čís. 2 c. ř. s. není. obmezena na případy, kde osobě duševně 

nemocné byl již zřízen zákonný zástupce, nýbrž vztahuje se i na pří
pady, kde zákonný zástupce dosud zřízen nebyl čís. 10.464. 

o obnovu viz obnova řízenÍ. 
o neúčinnost rozhodčího výroku (§ 596 c. ř. s.) viz r'O z h O' d čís o II d. 
vlastnická: žalobce musí dokázati, že žalovaný m~ věc ve své moci; na 

tom nebylo nic změněno předpisem § 346 ex. ř. čís. 10.733. 
lze se jI domáhati 'odevzdání pozemku i s příslušenstvím, jímž jest 
i stavení, pokud jest na pozemku postaveno" třebas bylo zčásti i na po
zemku sousedním čís. 11.026. 
lze ,se jí domáhati, vydání jen těch předmětů, jež byly vneseny na ne
movitost a nestaly se samostatnými sOllč,ástkami nemovitosti, nýbrž 
mohou býti odstraněn v bez porušení P'Odstaty nemovitosti čís. 11.252. 
námitka podle §,367 obč. zák. viz nabytí- vlastnictví. 

zápůrčí: stačí, dokáže-Ii žalobce vlastnictví a rušební čin čís. 10.653. 
pro nárok, jímž se žalobce domáhá proti obci ochrany vlastnického 
práva proti soukromému·'zasahováni obce, Jest nřípustný 'pořad práva; 
lhostejno, že obec namitla, že jí přísluší veřejné právo k žalobcovu 
pozemku čís. 10.756. 
spoluvlastníka proti spoluvlastníkovi v případě důležité změny (§ 828 
obč. zák.) čís. 10.988. 
netřeba žaloby' všech spoluvlastníků, jde-li o zásah proti integ6J·,~ 
spoluvlastnického práva k ideálnímu podílu společné věci čís, 11.r~;, 
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utedo,áním nájer:n!1Í (pa~htovn,í) .sI?louv~ n.~mu}e ~e ruš}teJ ~ ci,zíCh práv 
v~cnych. zprostiti ze z~vazk1f, '1~z VZm~ajl. vecne opravnenemu proti 
nemu ,z Jeho nedovoleny ch zasahu do 'vecneho práva č'Í s. 11.060. 

o výmaz: žaloba proti okresní nem-ocenské pojišt'ovně' o výmaz zástavního 
práva, i když se zápis stal exekučně čís. 10:502. 
ža1.obě vlastníka hypoteky na hypotekárního věřitele o 'vydání v)'mazné 
k~~~an.ce, ~n vl~s!ní~ hypoteky ,'z~prayil' zajištěnou 'pohledávku v té 

. Vy~l~ lak lest Zre]ffia z pozemkove kmhy, nemůže hypotekárni věřitel 
čeliti obranou, že ma podle zvláštní dohody nárok na dohodnocení po
hledávky č i s. 10.643. 

hypotekární: p o z II á m k a pod 1 e § 59 k II i h., zák. viz k II i h o v II í 
poznámka. . 
p,ř í s lu Š II o s t pod 1 e §§ 81, 91 j. n. viz tam ž e. 

o neplatnost posledního pořízení: i, dědic nepřihlásivší se mu ze zvrhnouti 
zalobou poslední pořízení, ale musí žalovati ve tříleté promlčecí lhůtě 
ode dne jeho prohlášení čís. 10.712. 

dědická podle "§ 823 obč. zák.: není obmezena promlčecí lhůtou § 1487 obč 
zák. čís. 10.712. . 
!!epředpok!á~á ~~9~az nepla.tn?st! pos~edního pořízení, stačí tvrzení, že 
z<:lobc~ ~~v~IineJsl nebo steJne dedicke právo jako žalovaný; odvozuje-Ii 
v~ak sIinelsl pravo z ~ neplatn?sti ~o~!e?níh,o pořízeni, jest i pro {eho 
~arok podl,e ~ .82~ obc. zak. predurCUJlCl otazkou, zda poslední pořízení 
Je n~platn.e. Slit lllC; dopadne-li rozhodnutí o této otázce záporně jest 
zamltnoutt 1 zalobu podle § 823 obč. zák. čís. 10.712. ' 
děvdi~e poukázané na po~ad' práva jest považovati za nerozlučné spo
~~p~lky ,ve SP~!u podle § 14 c. ř. s.; není přípustné, by, zahájen-li spor 
Jl~ l~dn1m z nIch.; ~y! znov,u za,hájen dru~ý.in, nrbrž po zahájení roze
p~~ J~.d.noho ! de~ICu odkaz?vf!y~h' na porad prava, mohou se ostatní 
pr}poJltl k nemu Jako vedleJsl mtervenienti podle §§ 17-20 c. ř. s. 
C I s. 11.282. 

ovykHzení viz, vyklizení. 
O náhradu škody viz n á hra daŘ k o d y. 
z obohacení viz ob o,h a cen í bez d ů v d n é smě n k a. 
ze směnky viz smě n k a. ' ' 
syndikátní viz syn d i kát n í ruč e n í. 
podle §v,35 ex., ř.: žalobu o nepřípustnost exekuce lze vznésti i když' jde 

o castečne u~~okojení vymá~a.iícího věřitele čís. 10.786: 
za v~;ekuce:, c~stecné zaplacení pohledávky přikázané ,při rozvrhu nei
vysslho podam vnelze uplatňovati odporem, nýbrž návrhem na zrušení 
exekuce anebo zalobou podle § 35 ex. ř. čís. 10.736. 
sk~tečnos!~ ~árok ,zrušující: stalo-li ,se ve lhůtě,. v )líž bylo lze odvolati 
~!lllr, tvon~l, exekuční titul,v ujed!1ání. jímž se zavázal vymáhající v'ě
:ltel k pinem, v~hledem k. cemuz nebyl pak smír dlužníkem odvolán 
Jest ~d~dat~čné, ujednání považovati za smlouvu zcela samostatnou' ne~ 
spl~e~l ~ ~jednant toho není skutečností zrušující" nárok ze soudního 
smlru' Cl s; 10.704. 

, jde O ž~lobu podley § 35 ex. ř:, stalo-li se prohlášení o započtení teorve 
'P~ vz~~~u v exe~ucního" titulu, třebaže se 'započítatelné pohledávkv 
stretly lIZ pred tlm čís.' 10.711.' ~ 

nelze jí namítat~ vzájemnou' pohledávku, jež jest odp'ůrcem popírána .1. 
nebyla soudem Ještě určena č'í s. '10.9'13. 
pokud lze napoyto~ní prodloužení ochrany nájemců uplatňovati 'žalobou 
podle§35 ex.r. ci s. 10.944. 
nElní jí ža]ob,a, jíž ~e kupitel ,domáhá 'proti exekuci k vydobytí 'kupní 
ce~y, zr,usenl kupnl,sm}ouvy pro n'eodstranitelné vady dodaného zboží' 
neJde, o skute,čnos!i zruš~Ecí vykonatelný' nárok podle § 35 ex. f.: 

,byly.-h, tu yytykane vady JIZ' v době' vzniku eX,ekL1čního titulu (v době 
dodam), trebyas se, ukázaly teprve později' c í s.' 11.194. 
rozlu~ka manzelsty:. z yiny O?OU 'stra~ je~t' skutečností, zrušující nárok 

,P.1anzelky na. vyzlVne. ze zakona, mkohv ze' sml-ouvy;' kdy nastává-

'tento účinek;,' pokud se žalobou podle § 35 ex'. ř·. fzť spoliti n'ú~'zití'ITtn& 
určovací návrh ppdle § 236 ,C. ř. s. na určení zániku nároku na výživné 
vůbec čís. 11.222.' ., ',' ., 
doba vznikq slmtečnosti: ustanoveni druhé. věty. prvého' odstavce § 35 
ex; ř. nelz"e poúžíti obdobně na' soudní smír č'í s: 11.254;, --- --
žalobni návrh:' domáhající '$e toho, by' bylo .rof:hqdnuto Ó ,námitce, že 
nárok žal~vaného 'vymáhajícího věřitele zanikl zaplacením,. že žalovaný 
jest povinen" to uznati,' a py.exek1,lce po právoplatném ,skončení sporu 
byla zastavena či s. 10.605. " .. 
pořad práva: proti exekuci na základě· platel?rÚho, rozk:azu , ,berního 
,úřadu z důvodu zaplacení jen námitky u spráyního:,úřadu; . pokud Ih6-
stejno, že ,dlužn,ík ,byl dříve st;: svým návrhem podle § 40 ex. ř. 'odkázán 
na pořad práva čl s. 11.174. ' 
soustřeďovací zásada: nejsou jí dotčeny okolnosti; jež povstaly teprve 
po podání žaloby; námitky, opřené o tyto nové okolnosti, lze uplatniti 
i v řízení již zahájeném o žalobě, a to rO,zšířením 'žaloby za podmínek 
§ 235 c. ř. s., č i s. 10.872. ".,' . 
podstata soustřeďovací, zásady; pokud jesÍ,:v ní obmezení § 179 c. ř.'s,' 
čis. 11.230.·· . ". 

podle § 36 ex. ř. čís. 2: týká,se jen společností vyjmenovaných v § i 1 ex. Ť. 
či s. 10.591. . .. . 
čís. 1: nesměřuje proti jsoucnosti. nároku j ,nýbrž jen proti jeho vyko
natelnosti (proti povolenf exekuce),; nejde o'-',ni, domáháno-Ji'se žalobou' 
výroku, že vymáhaný nárok není po právu; taková žaloba', jde-li" 
o nárok veřejnoprávní, nepatří na pořad práva čís. lJ.195. 
rozhodovati o námitkách dlužníka, že exekučně 'vymáhaný 'nárok 
okresní. nemocenské pojišťovny z jejich platebních rozkazů není po 
právu, není příSlušným soud, nýbrž správní úřad čís.' 11.023. 
jde o žalobu podle § 36 čís, 1 ex; ř., .popírá-li dlužník, že nastala před
pokládaná právní posloupnost; nezáleží na tom; z kterého orávnrho 
důvodu napadá tuto posloupnost - č' í s. 10.711. --

podle § 37 ex. ř.: provadi-li 'okresní úřad 'poiitickol) exekuci"na žádost obcc 
k vydobytí obecních dávek, 'není k rozepři podle § 37 ex. ř. pasivně 
oprávněn· stát, nýbrž obec čís. 10.792. ' 
při ní uznává sám' zákon právní 'zájem "ve smyslu § 228 c. ř. s. čís. 

.11.000. 
předpoklady vylučovaCÍ žaloby podle § 357 (2) zákona o přímých da
ních osobních čí s.' 1-1.105. ' ' . 
pozbývá povahy žaloby určovací, domáhá-li' se ,žalobce na vymáhajícím 
věfiteli plnění na příkl., by exekuce sám zrušil čís.· 11.244. ' 
za e.xekuce: zánik zástavnich práv podle § 12 (1) konk. ř. a § 12 (1) 
vyr. ř. nemá o sobě v zápětí zrušení exekuce a 'není' na závadu, by se 
nebylo domáháno vylučovací žalobou prohlášení, že exekuce je nepří
pustná, a důsledkem toho, by pak exekuce byla zrušena čís. 11.170. 
jen pokud trvá exekuce; 'exekuée vnucenou dražbou jest ,skončena 
právoplatným rozvrhem; po té nemohlo býti vyhověno Žalobnímu žá
dání, by vymáhající věřitel exekuci sám zrušil, a bylo žalobu domá
,hající se uznánf vlastnictví a zrušení exekuce žalovaným za~ítnouti 
č i s. 11.244. 
práv~ činící exekuci nepřípustnou: o nepřípustnosti exekuce, ježto bylo 
mobllární exekucí zabaveno příslušenství nemovitosti, na níž jest pro 
žalobce vloženo zástavní právo, jest rozhodovati pořadem práva čís. 
10.576. 
pokud p!íjemce ''potj:ka~u má právo činící nepřípustnou exekuci poukaz
cova ventelena poukazanou pohledávku č í·s. U.OOO. 
i pouhý obU-gační nárok na vydání věcí, jež dlužník, nejsa iich vlastní
kem, má ve své moci jen jménem třetí osoby' smlouva o 'železný do-
bytek č i s. 11.170. ' 
žalobní návrh: pokud nejde o dvojí žalobní žádost, domáháno-li se 
i uznání vlastnictví k zabaven)"'m předmětům čís. 11.244. 

c", 
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podle § 39 čís. 1 ex. ř.: nemá místa, byl-li nález rozhodčího soudu bursov
ního proti společenstvu doručen společenstvu, v den, kdy již bylo po 
právu, společenstvo při vynesení nálezu však nebylo po právu čís. 
10.426. 
čís. 5: nepřípustnosti exekuce, ježto exekuční' titul, na jehož základě 
byla povolena exekuce proti žalobci, nezní proti žalobci, nýbrž proti 
třetí osobě, nelze se domáhati žalobou podle § 35 ex. ř., ani žalobou 
podle § 36 ex. ř., nýbrž žalobou podle § 39 čís. 5 ex. ř.; tím, že tu ne
byl podán rekurs proti usnesení povolujídmu exekuci, není žaloba vy
loučena čís. 10.896. 

pOdle § 258 ex. ř. a zajišťovací převlastnění č Is. 10.731. 
- domáhající se kromě zjištění přednosti i toho, by žalovaný byl uznán 

povinným svoliti _ k vydání dražebního výtěžku; pasivní oprávněni 
vymáhajícího věřitele jen do účtované výše jeho pohledávky; vyšel-li na 
prázdno, není vůbec pasivně oprávněn čís. 11.124. 
nelze ji uplatniti zadržovací právo podle § 471 obč. zák. črs. 11.156. 

- zdržovací a odstraňovací viz s o u těž n e k a I á. 
žalobní odpověď: zmeškání její viz rozsudek pro zmeškání. 
železniční bezpečnostní opatření viz bez peč n o s t n í o pat ř e n í. 

doprava viz doprava železničnL 
- ručení viz n á hra d a š k o d y d r á hou. 
- tarif viz doprava železniční. 
-' zaměstnanec viz z a m ě s t n arie c žel e z nič n í-. 

železný dobytek: podstata a hospodářský účel smlouv'y čís. 11.170. 
žíro směnky viz smě n k a. , 
živnost autodopravní a příslušnost podle § 87 odst 1 j. n. čí 5-. 10.949. 

hostinská: není-li k jejímu provozování - třeba průkazu způsobilosti, ježto 
bylo koncese nabyto před účinnosti zákona čís. 112/1927, nelze exe
kuci na živnost a na koncesi podle § 341 ex. ř. zrušiti (§ 39 čís. 2 ex. ř.), 
i když podnik dlužníka není veden ani se čtyřmi pomocnými silami 
čís. 10.777. 
na tom, kdo si -jen fiktivně vymohl koncesi pro sebe, v pravdě však pro 
jiného, může tento jiný jen požadovati, . by se proti živnoStenskému 
úřadu vzdal v jeho prospěch koncese čís. 10.782. 

stavitelská: kryti osob k provozovánI živnosti neoprávněných osobami k živ
nosti té oprávněnými (§ 16 zák. -ze dne 26. prosince 1893 čís. 193 ř. 
zák.) jest zapovězeno a trestné a nemůže z něho vzejíti platný nárok; 
na tom se nic nezměnilo postupem nároku čís. 10.582. 

Živnostenský soud: příslušnos-t jeho viz tamže. 
- é společenstvo viz společenstvo živnostenské. 

Životní -pojištění viz poj -j š t ě II í. 
žold délesloužících osob mužstva_ branné moci; platí pro něj v~rhoda § 3 zák. ze 

dne 21. dubna 1882 čís. 123 ř. zák. čÍs. 10.479. 
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Čís. Čís. čís. I: 
Čís. , 

li § 812 10552, 10715 § 894 · 10597 § 303 · 10938 I § 477 čís. 6 · 11119 §813 10673, 10955 § 896 · 11276 § 307 · 10632 ! § 479 10851, 11119 § 815 · 10673 § 897 10657, 10895 § 309 · 11206 § 480 · 10653 §.822 10492, J(j552, 10930 § 89S · 10895 § 312 · 11186 § 481 · 10653 § 823 · 10712 § 903 · 11125 ~m ;10667, 11.135;"11186· §'484 10621, '10689, 10830, § 825 · 10886 § 904 '11091,11177,11232 · 11206 10851, 11135 § 828 10612, 10886, 10988 § 906 · . . · 10685 § 326 ',.' ' ': . , 1\186 "Ii 485 10465, 10830, 10851 § 829 · 10988 § 914 10503, 10554, 10555, § 328 · 10863 § 486 · 10851 § 830 · 10448, 10550, 10557, 10579, 10640, § 333 · 10809 § 492 · 11053 10699, 10888 10767, 108)9, 10942, § 335 10891, 11129: 11205· § 493 · 11053 § 832 · 10699 10983, 11011, 11018, § 338 · 10733 § 504 10689, 11019, 11060 
· 10515 11054,11090,11091, § 341 · 10898 § 505 · 10621 §B 833 a násl. . 

10698, 10886, 10988 11118,11125,11180, § 833 § 344 · 10898 § 506 · 10621 § 834 · 10448 11197, 11203, 11219, §351 
" I · 11135 § 507 · 10621 § 835 · 11060 11302 § 354 11018, 11032 § 509 · 10965 § 841 · 10538 § 915 19557, 10999, 11261 § 361 · 10988 ~ 5'11 · 11227 .10515 § 916 · 11172 1iO!B, 1i032, 11144 § 843 § 362 § 512 · 11110 § 844 · 10851 § 918 10589, 10590, 11214 §364 10897, 11253 § 513 1Ó766, 10965, 11110 

§ 847 10448, 10465, § 921 10538, 10891, 11178 ~ a) 11149,11253 § 514 · 10766 10776, 10851 § .923 · . . 11212 - c) 10424, 10682, 10857, § 520 · 10766 R 848 · 10776 § 931 10583, 10871 11054 § 521 10621, 10689 § 851 · 10538 § 932 · 10484, 10574, § 365 . . . · 10897 § 523 " 10531, 10653, 10656, 
§ 859 · .10632 10732, 11188, 11194 § 366 10583, 11026, 11252 10851. 10988. 11018, 
§ 861 11011, 11070 - odst. · 10446 § 367 · 10583, 10750, 11032, 11060, 11260 
§ 862 . . 11236 § 933 · 11194 10784, 10826 §526 10653, 10851, 11259 § 863 10484, lÓ500: 10503, 10557, § 934 10891, 11044 § 368 · 11186 § 529 · 10431 10558, 10640, 10839, § 935 10601, 10811 § 369 · 10733 § 531 • · 10526 10855, 10866, 10941, § 936 10664, 10987, 11180 § 371 · 11131 

II 
§ 532 · 11220 10954, 10978, 10983, § 938 10749, 10891, 10983 § 376 · 10733 § 547 10526, 10755, 10943 11011, 11012, 11028, § 940 . . 11185 § 378 · 10733 

'I 
§579 · 10747 !l081, 11092, 11109, § 942 10601, 10811 § 382 

"'J 
1 0488, 10530 j, § 585 · 10490 11112,11131,11155, § 943 · 10891 §383 10488, 10530 § 587 10747 11186, 11196, 11200., § 948 10601, 10811 § 391 · 10809 II § '588 · 10747 11203, 11214, 11242 § 949 10601, 10811 § 396 · 10809 ,; § 591. . . 10490 

" 865 10750, 10858, 11266 § 957 10723, 11281 § 403 · 10809 II § 594 10490, 10629 § 867 . . . . 11294 § 958 · 11281 · 11252 
, 

§ 604 10665, 10682 10525, 10962, 11011 · 11281 
§ 418 

10mi, 1 i 170, 11281 I § 869 §960 § 426 
I § 613 10682, 10699, 11227 

§ 870 . . . . 10557 § 961 10723, 11281 §427 · 10719, 10749, § 655 · 11060 § 871 · 10557, 10567, § 964 10723, 11281 11170, 11281 § 665. : 11060 11012, 11095 , §970 · 10480, 10.723, § 428 10.719, 11170., 11281 §667 · 11295 
§ 877 · 10538, 10811, 

II 
1C)7 46, 10801, 11003 § 429 . . . . 10954 § 672 · 10927 

10891, 10908 - odst, 3 · 10746 § 431 · 11205 § 696 · 10657 
· 10584 

I, ~. b) · 11003 ~ 442 10826, 11153, 112E1 § 698 · 10895 "878 . . 
: 10434, 10504, 

II 
§ 982 · 10954 §735 · 10662 § 879, odst.. §443 · 11249 

· 11106 J(i582, 10626, 10636, § 1002 . 10676, 11129 § 447 10919, 11124 §757 
10675, 10811, 10867, 

I 

§ 1005 . · 11081 § 448 10587, 11176 - odst. 1 · 10662 
10891, 10908, 11044, § 1008 . 10732, 10.848. §.449 · 10919 § 762 .11118 
11148, 11171, 11221 11081, 11095 · 11109 §765 · 11118 , § 451 

• odst. 2 čí5. 4 . 11044 § 1009 . · 10676, 10754, § 4'12 · 10624 ~ 774 '. 11220 

li 

10785, )1129 § ~8.l. 10666, 11149, 11220 ~:g~ · 10583 §775 10755, 11220 
· 10866 § 1010 .' 10779, 11239, 11281 10540, 10824 § 781 · 10755 odst. 2 

· . .. 10754 § 461 : 10708, 10984, 
I 

§784 · 11220 § 886 .10461 §.1012 . 
· 11108 § 1014 . · 11129 11202, 11227 ! § 796 10452, 10876 § 887 

II 

10517, 11076" 11129 §462 10643, 10849 § 801 · 10755 § 888 . 10886 § 1017 . 
· 10776 § 10.20 . · . . . 10626 §464' · 11202 §802 10592, 10755. §889 

· 11169 n~g · 11278 §8o.6 10955, 11236 § 890 10776, 10886 § 1034 . 
10737, 10754 10456, 10643, 11 086 § 808 · 11220 §891 . . )0584 II § 1036 . , 

10737, lQ754 §,47.1 · 11156, 11232 §.81O 10864, 11 i39 § 892 10776, 10886 il § 1037 § 472 10653, 10851 § 811 10673, 10755 
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éis. 
Čís. Čís. čís. 

§ 1039 . 10754 § 1166 . 10658, 10795 § 1323 10566, 11033, § 1425 § 1041 . · 11252 § 1168 . 
11132, 11215 

§ 1042 . 10568, 10632, 10666, · 10525 11130, Jl154 §1426 · 10456 
10688, 10737, 10817, 

§ 1170 . · 10454 § 1324 · 10780, 11033 § 1431 10784, 10899, 10941, 
§ 1175 : 

10885, 10899, 10965, § 1183 . · 10810 § 1325 10745, 10836, 10874, 11123,11171,11223,11252 
11046,11179,11218 § 1193 . 

· 10522 11120, 11181, 11201 § 1432 10891,11044,11171 

§ 1050 . · 11281 § 1197 . · 11276 §1326 · 11201 § 1435 · 10885, 11 129, 
§ 1051 . · 11281 § 1203 . 

· 11276 § 1327· · 10452, 10894, 11196, 11223, 11280 
§ 1052 . 10574, 10868, 10908 § 1220 . 

· 10522 11074, 11120 § 1438 · 10685, 10711, 
§ 1053 . 10942, 11172 § 1221 

· 11007 § 1328 . 10952, 11280 10974,11154 
§ 1054 . · 11172 § 1230 . 

11007, 11089 
§ 1330 odst. 2. · 10703 § 1440 · 10685 

§ 1059 . 10675, 11299 §1238 . 
· 11173 § 1333 11081, 11265 §, 1442 · 10711 

§ 1061 . · 10555 § 1239 . 
10732, 10848 § 1336 . · 10626 § 1444 · 10597 

§ 1073 . · 10933 § 1245 . 
· 10732 § 1338 . · 10466, 10508, § 1445 · 11259 

§ 1079 . · 11173 § 1447 10895, 10933 § 1253 . 10747, 11106,11118 10693, 11258, 10538, 10785, 
§§ 1090 a násl. · 10434 § 1254 . dodatek ll. 10891, 11044 '!'i: 

§ 1090 . L0555. 10587, 10767, 10897, § 1266 . 
· 11118 § 1344 10816, 11248 §1455 · 10790 

109S7, 11102, 11204, 11249 
§ 1267 . 

11096, 11154,11222 § 1347 10816, 11248 § 1460 · 11206 
§ 1091 . i 0555, 10943, 11102 § 1271 . 

· 10555 § 1353 · 10816 §, 1477 10667, 11206 
§ 1093 . · 10584 § 1276 . 

· 11215 § 1358 10849, 11218, 11300 § 1478 10454, 10790, 10917 I :' 'i' ~ 

§ 1094 . · 10687, 11018, § 1288 . 
· 10555 § 1363 · 10835 § 1479 · 10954 

11032, 11204, 11237 · 10476 § 13'64 · 10835 § 1486 10454, 10983, 11002 § 1293 . 10833, 11 087 
i § 1095 . · 11249 § 1294 . § 1367 · 11218 - čís. 1 10899, 11070 

§ 1096 . 1058'·. 10651, 10660, § 1295 
10578, 10780, 11253 § 1369 10456, 10643 - čÍs. 5 · 11287 1,1, 

10900, 11019, 11032, 10425, 10554, 10565, § 1374 · 10619 § )487 · 10412 rl 
10833, 10894, 11087, § 1379 · 10657 

hi §1488 · 104R8 I!<I 
11033,11051,11231 

11120, 11128, 11159, § 1380 10507, 10657, 11126 II § 1489 10745, 10771, 10899, i! 

~ 1097 . · 10651 
1<1 § 1098 . · 10986, 11018, 

11205, 11231, 11267 § 1389 10942, 11266 I! 11136, 11148, 11218 

11019, 11032 
- cdst. 2 . 10477, 10833, 91392 10582, 10765, 11042 § 1497 · 10745, 10871, 1,: 

§ 1101 . · 10609, 10687, 
11051, 11144, 11278 § 1393 · 10657 10907,11002 

11128, 11286 § 1297 . 10480, 10554, 10873 § 1394 · 10582 § 1.500 10639, 10694, 

§ 1102 . 10921, 11055, 11159, § 1395 10843, 10941 11160, ,11.249 
· 10824 § 1396 10868, 10941, 

§ 1103 . · 10555 
I 

11205, 11261 11213, 11263 § 1501 · 11212 "', 
§ 1111 . 10900, 10954 §, 1298 . . .' 10554, 11033, § 1400 První dílčí novela: 

II 
10941, 11000 

§ 1113 . · 10943 11142, 11205, 11253 § 1401 10843, 11000 § 16 10436, 10650, 10927 !:'I 
§ 1114 . 10901, 10944 § 1299 . 10507, 10556, 10565, § 1403 · 11000 Třetí dílčí novela: 
§ 1115 . 

IIH 

· 10901 10780, 10814, 11041, § 1404 . . . · 11149 § 33 10641, 11086 
§ 1116 . 10434, 10536 § 1409 11149, 11261, 11268 § 43 · 10641 

- a) 10526, 10943, 10986 11055, 11212, 11231 
§ 1412 10475, 10517, 11076 § 45 11054, 11086 

§ 1118 . · 10742, 11188 § 1300 . · 10789 § 1413 10574, 11095 § 74 .10552 
§ 1120 . 10449, 10660, § 1301 . 10645, 10894 li 1414 · 1128'] § 75 10492, 10552, 10930 

10709, 11249 § 1302 . 10463, 10594, 11149 § 1415 · 10913 § 95 · 11108 
§ 1151 . 10525. 10767, 10948. § 1304 . . . ',' 10463 § 1416 10640, 10913, 11189 § 145 · 10526 

10982, 10983, 11209, 11287 ., § 1305 . 10833, 11051, 11071 § 1418 .10937 § 148 · 10526 
§ 1152 . · 1098:0 

I § 1308 . 10486, 11241 § 1422 · 10849 § 150 · 11133 

§ 1154 odst. 1 · 10983 
! § 1309 . 10486, 10745, 11241 § 1423 · 10849 § 153 11133, 11242 

odst. 2 · 11115 
§13l0 . · 10486 § 1424 10517, 11076 § 187 · 11268 

a) · 11115 
§ 1311 . 10578, 10645, 10894 

§ 1157 . · 10982 
10942, 11071, 11205; 

§ 1158 . 10970, 10971, 11181 11253,112.67" 11281 n. Obchodní zákonník. - odst. 4 · 10983 § 1313 a) . 10645, 10746; 
§ 1159 . · 11242 10779, 10900, 11081 ,.:; 

- a) · 11181 § 1315 . 10463, 10580, čís. čís. ,,;i 
§ 1162 . 10970, 10971 10645, 10651; 

d, 

§ 1163 . · 11133 10779, 11081, 11205 
§ 39 llV. zák. · 10773 čl. 16 · 10753 

S 1164 . 10970, 10971 § 1316 čl. 1 10779, 11178, 11261 - odst. 2 · 11098 
§ 1165 . 10525, 11020, 11'209 

· 11003 čl4 10773, 10803, 11178 čl. 17 10753, 10829 § 1320 · 10982 čl. 12 · 10635 čl. 20 10829, n073 



čl. 21 
čl. 25 
čl. 26 
čl. 37-39 
čL 40 
čl. 42 

čl. 44 
čL 45 čís. 4 
čl. 47 
čl. 85. 
čl. 91 
čl. 104 
čl. 105 
čl. 111 
čl. 112 

čl. 114 
čl. 118 
čl. 119 
čl. 123 
čl. 125 
čl. 126 
čl. 129 
čl. 130 
él. ,:131 
čl 133 
čl. 137 
čl. 139 
čl. 144 
čl. 155 
čl. 160 
čl.. 171 odst. 3 . 
čl. 208 
čl. 209 čÍs. 2 
čl. 210 

-- čís. 3 
čl 211 
čl. 212 
čl. 213 
čl. 215 
-, odst. 2 

čl. 224 
čl. 243 
čL 244 
čl. 245 
čl. 247 10451, 10468, 
čl. 252 odst. 
čl. 253 

čl. I. 
čl. VI. uvoz. zák. 
čl. IX. uvoz. zák. 

Čis. 

11288 
10713 

lO'il3, 10753 
· 10714 
.10714 

10890, 10928, 
10D97, 11289 

· 10890 
10890 

10701, lq764 
10679 
10547 
10928 

· 11169 
10573, 11 164 

10547, 10597, 
11164, 11185 
10635, 10997 

· 10928 
· 11164 

10635, 10902 
.10713 
· 11164 

10625, 10902 
· 10524 

10524, 10547 
.10902 
· 11243 
· 11243 
· 10713 
· 10625 
· 10714 

10525 
10679 
10544 
10679 
10544 
10679 
10679 
10544 
11288 
10451 
11233 
11288 
11288 

· 11288 
11167, 11288· 

· 11297 
· 10714 

čl. 255 
čl. 262 
čl. 271 

čl. 273 
čl. 274 
čl. 275 
čl. 277 
čl. 278 

čl. 279 
čl. 280 
čl. 282 
čl: 287 
čl. '291 
čl. 306 
čl. 311 
čL 313 
čl. 315 
čl. 317 
čl. 319 
čl. 320 
čl. 322 
čl. 324 
čL 325 
čl. 326 
čl. 329 
či. 335 
čl. 338 
čl. 343 
čl.. 347 
čl. 349 
čl. 354 
čl. 360 
čl. 361 
čl. 362 
čl. 371 
čl. 376 
čl. 380 
čl. 381 
čl. 382 
čl 391 
čl. 395 
čl. 397 
čl. 401 
čl. 407 
čl. 409 

ČÍS. 1 
čÍs. 3 _j 

10590, 

Čís. 

1129t 
11297 

· ·10500 
10803, 11212 

· 11196 
10661, 11185, 11212. 

10661, 11185 
· 10506 

10661,11177,11178,11196 
, . -10503, 10942, 

11197,11203,11302 
10500, 10525, 11196' 

10775. 
10785, 10921 

10661 
10922 
10784 
10714 

· 11156 
11156, 11232 

· 11185 
11070 
11070 
11177 

11070, 11281 
11125 

· 1l2in 
· 11125 
· 10951 
· 10795 
· 11178 

10-:-8~~) 10574, 10702, 10951 
10702, 10730, 10871, 11212 

10795, 11178 
· 11-281 

10566, 11281 
10566 

· 10525 
· 11281 

10779,11041 
· 10525 
· J.l041 
· 11199 

10779, 1 H99' 
! 1199 
10779 
10708 
10708 

III.' )urlsdikčni norma. 

čís. 

· 10693 
10474 
10527 

čís. 

čl. XXII, u,voz. zák. . , . 10518~ 
§ 1 10436, 10437, 10466, 10481, 

10502, 10549, 10693, 10740,' 

10756, 
11146; 
11258, 

Čis. 

10817, 10915, 10965, 
1'1157, 11174, 11'195, 
11260, 11290, 11300, 
dodatek I, II, IV, V 

§ 4 . . . . 10494 
§ 7 a) 10482, 10788, 10834, 1Ó877 
§ 19 čís. 1. 11039 

- čís. 2 11039, 11152 
§ 20 " 11039 

- čís. 1 1'1284' 
§ 21. 11152 
§23 10494, 11039, 11284 
- odst. 3 . f1039 

§ 24 . . . . 11240 
§ 28 10436, 10519, 10990, 11029 
§ 29 .10431, 11193 
§ 30 11039, 11284 
§ 31 . . 10518, 10985, 

§ 37 odst, 3 
§ 41 

§ 42 

§ 43 
§ 44 
§ 49 

odst. 1 
odst. 2 
odst. 3 

~ čís. 5 
6 ~ ús. 

§50,Čís.3 
§ 51 čís. 2 

11039, -11152, 11255 
. . . . 10985 

10469, 10482, 10703, 
10762, 11097, 11102 
10436, 10481, 10485, 
10915, 11105, 11195, 

dodate.k II. 
, 10437, 10469 

10527, 10859, 11072 
. 10436. 10437, 

10789, 11195, 11294 
10437, 10948 
10808, 11193 
10472, 11202 

10555, 10991, 11126 
10948, 11228 

. 10965 

. 10773 
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Čís. 

. . . . 10672 §§ 54-60 
§ 55, 10446, 10482; 10879, 

11050,11147,11189,11250 
§ 56 
- odst. 2 

§ !l8 
- odst . .2 

§59 
§61 
§ 62 (1) 
§' 63 
§65 
§ 74 
§ 76 
§77 
§ 81 
§ 87 odst. 1 
- ,odst. 2 
~- a) 

§ 88 

§ 89 
§ 91 

odst. 

odst. 2 

odst. 3 

· 10562 
10577, ,11086 

, 10834 
10562' 

· 10562 
10727, 10998 

10727 
. . 10727 

11061, 11.202 
10437 
11104 
10431 
11202 

10818, 10949 
. . . . 10818 

10701, 10702, 11162 
· 10762 

10658, 10692, 
10696, 11090 

. 10680, 10757, 
10957, 10958, 10980 

10431 
11065, 11097 

11202 
11097 § 93 odsL 2 

§ 95 · 11202 
10431, 10757 

, . 10990 
· 11061 

10472, 10557, 10690, 
10757, 10962, 11097, 11161 

§99 
§ 100 
§ 103 
§ 104 

§ 115 odst. 4 .11283 

IV. Soudn! řád. 

Čís. 

čl. XXIII. uvoz zák. 10426 
čl XXV. uvoz. zák. 10426, f0788 
čl. XXX. uvoz. zák. . 10426 
čl. XXXIII. uvoz. zák. . 11 099 
čl. XLII. uvoz. zák. . 10628 
čl. UL uvoz. zák. 10807, plen. rozh. 
§ 1 . 1049.6, 10573, 

§2 
§ 6 

§ 7 

, 10606, 10654, 11022-
'. . . . 10496 
10496, 10569, 10761, 

10981, 11022, 11073, .11239 
10496, 10609, 

10761, 11073, 11239 

§ J l' odsL 2 -ČÍ3. 1 
§ 12 
§ 14 1051(j, 10712, 
§ 17 
§18 
§,19 odst. 2 
§ 21 
§ 29 
§ 30 odst. 
§ 36 
§ 40 
§41 

- odst. 3 

Čís. 

11097 
11097 
11282. 
10814 
10548 
10609 
10814 
10854 
11056 
10705 
10618 
10618 
10705 
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Čís. čís. Čís. čís. 

§ 45 · 10786 §226 . 10466, 10487, 10562, § 398 · 11063 § 483 10531, 11239 1(' 
§ 48 10618, 10992 ' 10565, 10766, 10782, § 399 11037, 11063 - odst. 3 10697 :1'1: 
§ 52 · 10618 10992, 11003, 11129, 11234 § 405 ,10441, 10456, 10487, § 488 10667, 11027 
§ 54 · 10967 § 227 . . 10482, 11147, 11250 

10754, 11033, 11244 § 492 · 10920 
§ 64 čís. 3 · 11099 § 228 10531, 10573,' 10938 10942 § 406 10733, 10745, 10901, § 495 · 11231 
§ 65 · 11211 11000, 11060, 11093: 11131: 

10981, 11032, 11092, § 496 ČÍS. 3 · 11245 
§ 66 11099, 11217 11150, 11244, 11282, 11294 

11105, 11124, 11299 § 497 · 10876 
§ 70 · 11038 § 409 · 10981 § 498 · 10667 
§ 75 · 10972 § 231 · 11210 § 410 · 10685 § 499 odst. 2 · 10797 

- čís. · 10471 
§ 232 · 11005 § 411 10671, 10672, 10712, 10901 § 500 odst. 3 10938, 110 13 

§ "76, · 10677 
§ 233 10840, 11282 - odst. 2 · 10888 § 501 . . . · 10614 

§ 78 · 10972 
§ 234 10657, 11132 § 412 

§ 502 10672, 10673, 11147 

čís. 
§ 235 10869, 10872, 11234, 11296 · 11103 - odst. 3 11001, 11013 

- 2 10677, 11129 § 414 10721,11037 
§79 - odst. 4 · 10869 § 503 . . . · 10677 § 415 · 10445 · 10926 

§ 84 10487, 10918, 10950 § 236 10429, 10892, 10942, 10963, § 416 10721, 10816 čís. 2 10667, 10766, 10925, "!Ii 

§ 85 10918, 10972 11060, 11093, 11222, 11244 § 419 10442, 10838 10953, 10972, 11 063 

§ 86 .. 10563 § 237 odst. 3 · 10840 § 426 odst. 2 · 10769 čís. 3 . 10667, 1 1027, I 
§ 90 · 10705 § 239 10869,11037 § 430 · 10442 11063, 11296 I 

§ 93 10435, 10623, 10705, lľ225 - odst. 1 · 11245 
§ 436 · 11210 čís. 4 · 10833 II': 

§ 102 10444, 10445, 10471 § 240 · 10437 
§ 440 · 11208 § 504 · 10914 

§ 103 10445, 10471 odst. 3 10789, 11128, 11195, 
- odst. 2 · 11037 § 505 10806, 11207 Iii; -

§ 104 · 11043 11282, dodatek 11. 
§ 442 odst. 1 · 11037 - odst. 2 · 10705 I ; ~ i 

§ 106 · 10445 
- odst. 2 11037, 11245 § 506 · 11234 I ! i ~ ! 

§ 108 10445 § 243 · 10714 § 448 10446, 10562, 10577 - čís. 2 10521, 10833 IH 

§ 109 · 11043 
§ 257 · 11210 § 452 · 10577 - čís. 4 · 11059 

§111 · 11210 § 259 · 11013 § 454 · 10898 § 507 · 10806 '1:'1 

§ 122 .11043 odst. 2 · 10963 § 459 · 10898 § 513 10789, 10914, 11239 
§ 125 · 10807 § 261 10998, 11245 §462 10876, 11297 § 514 10437, 11255 

§ 126 · 10807 ods.!. 1 · 10531 - odst. 2 10789, 11189 §515 10727, 10797, 11 030 

- odst. 2 · 10717 odst. 3 · 10437 §464 · 10445 § 517 10457, 10892, 11189 

§142 · 10992 odst. 6 11083, 11102 
§ 466 · 10888 - čÍs. 1 · 11189 

§ 168 · 10840 § 266 · 10714 
§ 467 · 10972 § 519 10450, 10566 '!I;i 

§176 · 11037 pasl. odst. 
čÍs. 3 · 11027 - čÍs. 2 · 10498 iil - · 10666 

§177 10565, 11129 § 268 10856, 10870, 10952, 
§ 471 čís. 2 · 10546 - čís. 3 10498, 10529, 11105 

I" § 178 10565, 10866, 10992 11134, 11291 
- čís. 4 · 10445 § 520 10471, 11005 ';1;: 

§ 179 10565, 11129, 11230, 11296 
- ds. 5 · 10445 § 522 · 11099 

§§ 180 a násl. . · 11230 
§ 271 . . . . . . 10674 § 472 10879, 10950, 11269 § 524 . . . · 11085 

§ 182 · 10992 
§272 10805, 10925, 11009, '11040 § 473 11231, 11269 § 526 10471, 10879, 10949 
§ 273 10504, 10661, 10809, 10868 § 474 · 11231 

';,1 

§ 188 · 11175 
§ 527 odst. 2 . 10774, 10797, 11 '1 

§ 189 10585, 11175 
§ 275 · 10673 § 475 odst. 2 · 10728 10853, 11198, 11246 

I' § Í90 . 10469, 10502, 
§ 289 · 10551 § 477 · 10487 § 528 10436, 10457, 10531, 10630, 
§ 292 10977, 11 060 

10722, 10817, 11300 § 294 10918, 11090 
čís. 2 10482, 10834, 10936 10659, 10716, 10789, 10831, 

§ 192 10585, 11175 § 301 · 10690 
čÍs. 3 10437, 10948 10846, 11211, 11240 

§ 196 ,11103, 11208 § 328 · 10464 
čís. 4 10435, 10444, 10445, § 529 · 11064 

.§ 199 · 10563 § 357 · 10551 
10623, 10925, 11043, - čís. 2 · 10464 

§ 204 · 10429 § 364 · 11196 
11210, 11225 § 530 11064, 11166 

§21O · 11037 § 367 · 10454 čís. 5 10496, 10854 čÍs. 2 · 11285 
§ 371 · 11040 čís. 6 11072, 11128 - čís. 5 · 11134 

- odst. 2 · 11208 dodatek II. čÍs. 7 10585, 11166 
§ 22ľ odst. 2 · 10717 

.- odst. 2 · 10564 
-

§ 223 · 10445 § 373 10812, 10853 čís. 8 · 11208 - posl. odst. 11151, 11166 

§ 376 · 10564 čís. 9 · 10580 § 534 ČÍs. 2 10445, 10464 H'; 

- odst. 2 · 11251 § 377' · 10564 § 478 · 10498 čís.' 3 · 11134 H 
§ 224 čís. 4 · 11123 

- "I 

čÍs. 7 . 10433, 10470, 10481, 
§§ 384 a násl. . · 10693 § 479 . . . · 10498 - čís. 4 · 11151 i;:i 

- § 392 · 10913 § 482 10811, 10914, 11027 § 535 10860, 11207 
10570, 10603, 10613, 11209 § 395 , . · 10816 - odst. 1 · 10447 § 538 10464, 10666, 11151 

§ 225 · 10445 § 396 10976, 11037, 11063, 11134 - odst. 2 10981, 11027 § 539 odst. 2 · 11285 

Civilni rozhodnutí XIII. 111 
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§ 540 
§ 541 
§ 543 
§ 553 
§§ 555-559 
§ 557 
§ 558 
§ 562 
§ 562 

- odst. 1 

~ odst. 2 
§ 564 odst. 1 
§ 565 

odst. 2 
- odst. 3 

Cís. II 

· 10585 
10585, 10666 
10464, 10666 

· 1()558 
· 1()798 

10798, 11 097 
. . . . 11025 

10655, 10677, 10807 
10655, 10677, 10807, 

plen. rozh., 10815 
. 10536, 10768, 

10807, plen. rozh. 
10536, 10768 

· 10536 
10536, 10783 

· 10768 
· 10918 

II 

!I 

Čís. 

§ 566 

§ 571 
§572 
§ 573 

10536, 10677, 10807 
plen. rozh. 

. 10577, 10807, plen. rozh. 

§ 575 odst. 1 
- odst. 3 

§ 577 10537, 
§ 582 
§ 587 
§ 595 

ČlS. 1 
- čís. 2 
- ČÍS. 5 
- čís. 6 

§ 596 

· 10655 
· 10752 

10897, 11231 
· 10808 

10575, 10910, 11140 
· 10575 
· 10910 
· 10910 
· 11140 

10572 
· 10572 
· 10572 
· 10910 

V. Exekuční řád. 

čís. 

čl I. uvoz. zák. . 10571 
čl. lIl. uvoz. zák. . 10700, 10770, 

10893, 10959, 10964, 11024 
- posl. odst. . 10792 

čL Vl. uvoz. zák. . . 10718 
čl. IX. uvoz. zák. čÍs. 5 . 11292 
čl Xlii. uvoz. zák. čís. 5 . 10700 

čÍs. 6 . 10687 
čl. XX. uvoz. zák. . . 10734 
§ 1 

. § 3 

§ 4 

§ 7 

§ 8 
§ 9 

čís. 1 
čís. 2 
čís. 4 
čís. 5 
čÍs. 8 
čís. 12 
·Čís. 13 
čÍs. 17 
čÍs. 18 

10426, 10488, 11137 
· 10946 
· 10798 
· 10655 

10791, 10937 
· 11235 

. . . . 10940 
10903, 11024, 11174 

· 10441 
· 10536 

. 10471, 10528, 
10796, 10847, 11048 

10711, 10808 
čís. 2 . 10808 
posl. odst 10794, 10808 

10426, 10442, 10471, 10528, 
10561, 10606, 10655, 10739, 
10896, 10918, 10937, 11048 

odst. 1 10487, 10782 
odst. 2 10487, 10769 

· 10622 
. 10471, 10483, 

10512, 10710, 10711 

§11 
§ 14 
§ 15 

Čís. 

10591, 11164 
10453, 10477, 10523, 11298 

· 10649 
§ 17 odst. 2 
§ 18 čís. 3 
- čís. 4 

· 10711 
· 10734 
· 10794 

§ 24 
§ 25 
§ 27 
§ 33 
§ 35 

· 10668 
· 10631 

10453, 10477, 11298 
. . . . 10735 

10432, 10528, 10605, 10704, 
10711, 10736, 10791, 10896, 
10913, 10944, 11023, 11076, 
11194, 11222, 11254, 11293 

odst. 2 10872,.11174 
odst. 3 10872, 11230 

§ 36 10432, 10896 
- čís. . 10528, 10711, 

- čís. 2 
§ 37 

11023, 11195 
10591, 11164 

10432, 10576, 10792, 
10893, 11000, 11105, 
11170, 11200, 11244 

§ 39 . . . 10432, 10477, 11257 
odst. I čís. 1. . 10426, 10432, 

§ 40 
§ 41 

čís. 2 . 

ČÍS. 5 . 
odst. 2 

- odst. 2 

11072, 11254 
.10499, 

10576, 10777 
10426, 10896 

. 11072 
10736, 11174 
10477, 10486 
10619, 11298 

§ 42 

- čís. 2 
- odst. 3 

Čís. 

10618, 10633, 10859, 
10893, 10898, 11293 

· 10633 
· 11174 

§ 43 odst. 3 . 11085 
§ 44 10633, 11293 

- odst. 1 .... 10881 
- odst. 2 10670, 10735, 11085 

§ 45 . 10893 
§ 47 10827, 10853 
§ 51 10711, 11007 
§ 54 10606, 10799, 10888 

odst. I čís. I . 10442, 10471 
čÍs. 3. . 10441, 10522, 

- odst. 3 
§ 55 10477, 

- odst. 2 

- odst. 3 
§ 60 
§ 64 
§ 65 

- odst. 2 
§ 66 
§ 67 

10523, 10686, 10770, 
10922, 10934, 11036, 
11047, 11069, 11176, 

11191, 11274 
10940, 11235 

10762, 10847, 10934 
. 10796, 11047, 

11128, 11229 
· 11128 
· 10631 
· 10669 

10442, 10838 
· 10659 
· 10935 
· 11117 

§ 74 
§ 75 
§ 78 

· 10618 
. . . . 10618, 10875 

10441, 10442, 10471, 10618, 
10530, 10659, 10774, 10797, 
10918, 11085, 11225, 11246 

§ 79 
§ 80 čís. 1 

- čís. 3 
§ 81 čís. 3 
§ 83 

- odst. 3 
§ 84 
§ 87 
§ 88 

- odst. 2 
§ 90 
§ 96 
§ 99 odst. 2 
§ 101 
§ 103 
§ 104 
§ lOg 
§ 110 
§11l 
§ 116 odst. 2 
§ 119 

- odst. 2 
§ 123 odst. 1 
§ 129 

. .' 10762, 11224 
10658, 10762, 11140 

· 11244 
· 11104 

10659, 11191, 11244 
· 10659 
· 10659 
· 11035 

10912, 11227 
10441, 11035, 11273 

· 10912 
10619, 11298 

· 10669 
· 11227 
· 10513 
· 10725 
· 10824 
· 10824 
· 10824 
· 10669 
· 10824 
· 10513 
· 10669 
· 10432 

§ 132 
§ 133 

- čís. 1 
- odst. 2 

§ 134 
§ 135 
§ 138 
§ 139 

- odst. 3 
§ 140 odst. 3 
§ 143 
§ 144 

- odst. 3 
§ 145 odst. 2 
§ 146 čís. I 
§ 149 odst. 3 
§ 151 
§ 154 
§ 156 

- odst. 2 
§ 157 
§ 162 
§ 169 odst. 
§ 170 odst. ČÍS. 

čís. 3 
čís. 5 

§ 171 . . . 10638, 
§ 172 posl. odst. 
§ 178 
§ 184 

- čís. 3 
- odst. 2 

§ 187 
§ 189 odst. 2 
§ 200 

- čís. 3 
§ 201 
§ 204 
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čís. 

· 10459 
10888, 11227 

· 10459 
· 10459 
· 11227 
· 10459 

10539, 11 072 
· 10511 
· 11145 
· 11153 
· 11030 

10668, 11030 
· 10912 
· 10511 
· 11153 
· 10460 

10460, 10619 
10995, 11153 

· 11244 
· 11153 
· 11153 
· 10718 
· 10511 
· 11153 
· 10511 
· 11252 

11034, 11246 
10638, 11145 

· 10718 
· 11034 
· 11251 
· 11034 
· 11251 
· 11153 
· 10633 
· 11298 
· 10633 
· 10633 

10875, 11114 § 209 
§21O 10467, 10586, 10797, 

10875, 10947, 10967, 11114 
§ 211 10541, 10875 
§ 212 ...... 10875 
§ 213 10736, 10875, 10947, 11109 
§ 214 10467, 10586, 10947 

- odst. 2 . 10491 
§ 216 odst. 1 čís. 2 .10700, 

čís. 4 

10875, 10947, 
10995, 11114 

· 10967 
§ 219 . 11094 
§ 220 odst. 4. . . . . 10967 
§ 222 10467, 10491, 10778, 11094 

odst. 2 10491, 11094, 11198 
odst. 3 11094, 11198, 11259 

- odst. 4 . 10540, 10946, 
11094, 11109 

111a 

" 



1764 

Čís. Čís. 

§ 224 10778, 11021, 11049 § 304 · 10981 
- odst. 2 · 10773 

i 
§ 307 10533, 11132 

§ 225 11094, 11259 II § 308 10837, 11007, 11014 
§ 226 · 11094 I § 309 · 10981 
§ 228 · 10736 i § 310 10837, 10981 
§ 229 odst. 2 10540, 11109 

II 

§ 314 odst. 2 · 10786 
§ 231 10736, 10995, 11109, 11114 § 320 10639, 11014 
§ 232 · 10778 § 325 . 10453, 10774, 
§ 233 10778, 11198 !: 10804, 11008, 11111 
§ 234 11198 

II 
§ 327 10774, 10804 

§ 237 · 11244 

II 

§ 330 · 10716 
§ 238 · 10540 §§ 331 a násl. . · 11008 
§ 239 · 11030 § 331 . 10453, 10552, 
§ 246 čís. 3 . . . · 10875 

II 
11008, 11183, 11271 

§ 249 10512, 10850, 11271 § 332 · 10453 § 250 · . 11176 

II 

§ 333 · 10552 § 251 10774, 11176 § 334 · 10453 - čís. 6 · 10579 § 341 10777, 11183 - čís. 7 · 10686 § 346 · 10733 
§ 252 10576, 11246 

II 

§ 347 10733, 11232 
§ 253 10733, 10785 § 351 10448, 10888 
§ 254 · 10832 § 352 10630, 10888 
§ 256 · 10432 

I' 

§ 353 10595 
- odst. 2 · 10462 § 354 10595, 11117 

§ 258 . 10731, 10785, § 367 10581, 10988 
1108.4,. 11124, 11156 § 368 11244 

§ 259 . . . . 10580 
I 

§ 370 10721, 10931, 11025 
§ 260 . . . . · 10580 

II 
§ 371 · 11025 

§ 262 10733, 10785, 11156, 11232 čís. 2 · 10798 
§ 263 · 11298 II §372 10729, 10748 
§272 · 10802 

. . . . 
§ 374 10700, 10827, 11025, 11271 

§ 279 · 10786 § 379 10492, 10852, 10930 
§ 285 · 11084 čís. 1 . . 10580 
§ 286 10832 

čís. 3 10492, 11047 
§ 290 11184 

§ 381 10473, 10846, 10930 čís. 1 11184 
čís. 2 · 10533 čís. 1 · 10887 -

čís. 2 · 10887 § 291 10686, 11036 
§ 382 čís. 5 · 10887 čís. 3 · 11130 

§ 292 · 11036 - čís. 6 10424, 10857, 
lÓ471: 10522, 10614, 10933, 11035 § 294 
10837, 11036, 11237 - čís. 8 10663, 10744, 11182 

odst. 3 · . 11132 § 384 10424, 10571, 10615, 11035 
odst. 4 10522, 11111 § 389 10857, 10887, 10933 

§ 296 10794, 11111 § 391 10846, 10924, 11270 
§ 298 · . 10804 § 393 · 10618 
§ 299 11036, 11237 § 394 10956, 11128 
§ 301 · 10786 § 402 · 10827 

VI. Patent o řízeni nesporném. 

čís. čís. 

§ 1 10607, 10714, 10965, 11146 čÍs. 5 · 10979 
§ 2 11038, 11272 čÍs. 6 . . . · 10979 

čÍs. 1 · 10538 čís. 7 . 10455, 10714, 10858, 
čÍs. 2 · 10600 10876, 10902, 10927, 10929 

čís. 

odst. 2 10822 
§ 3 
§ 9 

. . . . . . 10668 
10489, 10615, 10668, 10725, 
10858, 10927, 10996, 11038, 

§ 10 . . 
§11odst.2. 
§ 16 10927, 
§ 18 
§ 19 
§ 27 
§ 29 
§ 43 
§ 44 
§ 65 
§ 95 
~ 97 
§ 103 . . 
§ 106 odst. 2 
§ 111 
§ 114 
§ 121 
§ 122 

11096, 11138, 11141 
· 10876 

· . 10955 
11098, 11211, 11272 

· . 10455 
10436, 10858, 11272 

· 11266 
· 11138 

10514 
10514 
10490 

· . 11017 
10524, 11138 

· . 10979 
10524, 11138 
10524, 10592 

· 10514 
. . . . 11236 

10864, 11139, 11236 
. . . . 11236 § 123 

§ 125 . . 10489, 10665, 10712, 
10747, 11096, 11106, 11282 

§ 126 . 

- odst. 2 
§ 127 odst. 1 . 
§ 145 . 10447, 

- odst. 2 
§ 147 
§ 152 
§ 158 
§ 159 
§ 162 
§ 170 
§ 174 

§ 179 
§ 181 
§ 183 
§ 185 
§ 189 
§ 219 
§ 267 
§ 272 

§ 273 
§ 275 

čís. 3 
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Čís. 

10665, 10712, 10747, 
11096, 11106, 11282 

10662 
. . 10864, 11139 

10515, 10864, 11139 
· 10514 
· 10515 
· 11017 
· 10665 
· 11017 
· 10755 
· 10876 
· 10955 
· 10665 
· 11266 
· 10858 
· 10436 
· 10543 
· 11028 
· 10436 

· 10607, 10822 
. . 10551, 10668, 

10822, 10888, 1 1030 
· 11030 
· 10607 

VII. Ostatní zákony a nařízeni. 

1771 nař. ze dne 21. března (ry-
bolov) . 10488, 

1785 září 16. čís. 785 písm. e) 
sb: z. s .. 

1786 josefinský soudní řád 

čís. 

10530 

10644 

10666 § 110 
§ 312 
§ 313 

· 11036 
· 11036 

září 18. čís. 577 písm. c) 
sb. z. s.. 10770, 10959, 10964 

1806 březen 14. čís. 758 sb. 
z. s.. . . . . . 10627 
říjen 24. čís. 789 sb. z. s. 

10700, 10770, 10959, 10964 
srpen 23. čís. 1595 sb. z. s. 
(řízení ve věcech manžel
ských) 
§§ 1, 4, 13 . 11296 
listopad 5. čís. 1621 sb. z. s. 10687 

1835 červen 11. čís. 63 sb. z. s. 
(důchod. trestní zákon) 
§ 438 . .' . . . 11212 
červen 15. čís. 39 sb. z. s. 

. 10455, 10969 

Čís. 

1837 duben 10. čís. 189 sb. z. s. 
· 10687, 11286 

- listopad 5. čís. 240 sb. z. 
s. (poštovní zákon) 
§§ 23, 24 . 11302 

1838 červen 6. čís. 277 sb. z. s. 
10578 

- srpen 21. čís. 291 sb. z. s. 
· 10608, 11292 

1844 leden 31. čís. 781 sb. z. s. 
10552, 10755, 11220 

1849 červen 27. čÍs. 119 ř. zák. 
10530 

1850 leden 25. čÍs. 51 ř. zák. 
(směnečný řád) 
čl. 4 čís. 5 
čl. 21, 23 
čl. 75, 76 
čl. 81 
.čl. 83 

11167 
10482 

. 10558 
. 10564 

10564 
únor 9. čís. 50 ř. zák. 
(poplatkový zákon) 
§ 72. . 10995 
§ 77 b) . 10995 
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čís. 

1850 květen 3. čís. 1S1 ř. zák. 
odst. 13, 14 . 10995 
duben 27. čís. 85 ř. zák. 
pro čechy (statut hlav-
ního města Prahy) 
§81 dodatek II. 

1851 listopad 16. čís. 1 ř. zák. 
na rok 1852 (železniční 
provozní řád) 
§17 
§ 41 

1852 květen 27. čís. 117 ř. zák. 
(trestní zákon) 

§ 506 

11055 
11121 

10952 
listopad 26. čís. 253 ř. zák. 10468 
prosinec 3. čÍs. 250 ř. zák. 
(lesní zák.) 

§ 24 11226, 11260 1'1·' .. . § 26 11260 
1854 květen 23. čís. 146 ř. zák. 

(horní zák.) 1"1· 

§ 2 . 11119 " 
§ 106 . 11253 1i 
§109 .11119, 
§ 115 . 11119 II 
§ 116 . 11119 II 
§ 117 . 10849 1'1 
§ 138. 10688 

§ 157 . 10688 1'1 § 158 . 10688 
§ 160 . 10688 

§ ~o a) 11149: nm 11,1 

§ 187 . 1'1119 
§ 191 . 11119 

I~~~ : Jmi II 
§ 268 . 10700 I' 
červenec 3. čís: 169 ř. zák. 1 

§ 24 10592 

září 14. -čís. 238 ř. zák. I' 

(koncesní zákon) 
§ 10 písm. d) 11121 
§ 13 ·10756 

1855 květen 21. Čís.- 94 ř. zák. 
(notářský řád) 

§ 183 
- c) 

1859 prosinec 20. čís. 227 ř. 

10668 
10668 

zák. čl. V. písm. h). . 11183 
1860 květen 7. čís. 120 ř. zák. 10668 
- červen 13. čís. 175 ř. zák. 11075 
- červen 20. čís. 162 ř. zák. 11075 

1861 duben 8. čís. 41 ř. zák. 
§ 10 . 11024 

čís. 

1862 březen 5. čís. 18 ř. zák. 
(obecní zřízení') 
čl. V. bod 4 a 5 . . 11301 

- listopad 7. čís. 85 ř. zák. 
(losy) 
§ 2 . 10891 

1863 listopad 15. čís. 2 zemsk. 
zák. pro Slezsko na r. 1864 
§ 13. . . . . . 11022 
listopad 19. čís. 17 z. zák. 
pro Slezsko (obec. zřízení) 
§ 27 (2) čís. 2, 3 . 10466 
§ 33 . 10993 
§ 48 10993 
§ 49 10993 
§ 52 odst. 10993 

1864 duben 16. čÍs. 7 z. zák. 
pro čechy (obec. zřízen'í) 
§ 28 čís. 2 . 11205 
- čís. 3 11157, 11205 
- čís. 8 . 11157 

§ 29 . 10568 
§ 37 10469, 11258 

dodatek II. 
§ 66 10485 

1866 červen 1. čís. 49 z. zák. 
pro čechy (honební zák.) 
§ 46 

1867 duben 2. čís. 32 zem. zák. 
pro Čechy . . . 
listopad 15. čís. 134 ř. zák. 
(spolkový zákon) 

10561 

10588 

§ 4 b) · 10569 
§ 9 · 10569 
§ 11 · 10569 
prosinec 21. čÍs. 143 ř. 
zák. (říšský soud) 
čl. 3 . 10437 

1868 květen 3. čÍs. 36 ř. zák. 
(umoření) . . . . 11283 
červen 14. čís. 62 ř. zák. 
(úroky) . . . . . 11265 
červenec 6. čís. 96 ř. zák. 
(advokátní řád) 
§ 9 
§ 10 
§17 
§ 19 
§ 28 h) 

1869 březen 5. čís. 27 ř. zák. 
(ručení železnic) 

10565 
11056 
11209 
10984 
11217 

§ 1 10634, 10642, 10873, 11241 
§ 2 10634, 10642, 10873, 11241 
§ 3 . . . . . . 10474 
květen 30. čís. 93 ř. zák. 
(vodní zákon) 
§ 11,.H 
§ 68 

10531 
11072 

Čís. 

1869 prosinec 8. čís. 4 z. zák. 
pro Slezsko 
§ 35 11301 

1870 leden 24. čís. 17 z. zák. 
mor. 
§§ 9, 32, 36, 41 . dodatek IV. 
duben 30. čÍs. 68 ř. zák. 
(zdravotní zákon) 
§ 3 a) 11301 
srpen 28. čÍs. 71 z. zák. 
pro Čechy (vodní zákon} 
§ 4 c) 
§§ 15, 16 
§ 62 
§ 69 
§ 75 

11253 
· 10488 
· 10648 

11072 
10531 

1871 červenec 25. čís. 75 ř. 
zák. (notářský řád) 
§ 3 
§ 33 
§ 34 
§ 39 
§ 56 
§ 67 
§ 68 h) 
§ 70 
§79 
§ 141 
§ 153 
§ 153/3 
§ 158 

· 10441 
· 10626 
· 10556 
· 10556 
· 10747 
· 10747 
· 10747 
· 10747 
· 10556 
· 10905 
· 10905 
· 10905 

10905 
červenec 25. čís. 76 ř. 
zák. (notářský spis) 
§ 1 . . . . 10732, 10749 
- písm. b) 10749, 10812, 11172 
- - d). . 10749, 11185 
- - e) . 11158 
červenec 25. čís. 95 ř. 
zák. (knihovní řád) 
§ 3 10884 
- odst. 1 

§ 9 
· 10648 
· 11119 

§ 12 
§ 13 
§ 14 
§ 15 
§ 17 

· 10465 
. . '. . 10878 
10443,10878, 10977, 11021 

10467, 10778 

§ 21 
§ 26 
§ 27 
§ 29 
§31 
§ 32 

- b) 
§ 33 d) 
§ 35 
§ 36 
§ 38 c) 

· 10878 
· 11035 

10819, 10977, 11109 
. . . . 11109 

10441, 10957, 11273 
· 11109 
· 11109 
· 10581 
· 11137 
.IÓ738 
.10977 

.10700, 10770, 
10959, 10964 
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Cis. 

1871 § 41 písm. b) 10671 
§ 46 b) 10671 
§ 51 . 10639 
§ 53 10443, 11109 

- odst. 1 10441 
- pasl. odst. 10441 

§ 54. . . . 10441, 10443 
§ 56 10441, 10443, 10738, 11109 
§ 57 10571, 10681 
§ 58 . 10443 
§ 59 . 10967 
§ 61 . 10502 
§ 62 . 10884 
§ 64 . 10884 
§ 87 . 10977 
§ 88 . 10977 
- odst. 3 . 10738 

§ 93 11273 
§ .94 . 10819 

čís. . 10459 
čís. 2 10681, 10700 
čís. 3 . 10441 

§95 10641,11109 
§ 96 . 10641 
- odst. 1 10441 

§ 99 odst. 1 10459 
§ 103 11273 
§ 104 10838, 10884 

1~72 leden 12. čís . .5 ř. zák. (ín
strukce k provedení knih. 
zák.) 
§ 3 10459 
červenec 12. čís. 112 ř. 
zák (syndikátní zákon) 
§ 1 10631, 10697 
§ 4 10031, 10697 
§ 8 11284 

1873 duben 9. čís. 70 ř. zák. 
(spOlečenstva výrobní a 
hospodářská) 

§ 1 10476, 10593, 10828, 
10996, 11062, 11248 

§ 5 . 10828 
čís. 8 . 11 062 
čís. 11 . 11 062 

§ 11 . 10996 
§ 15 10495, 11165 
§ 24 . 10495 
- odst. 2 . 10495 
- odst. 4 . 10495 

§ 27 . 11087 
§ 33 . 11087 
§ 34 . 11087 
§ 48 . 10522 
§ 56 . 10522 
§ 59 . 10828 
§ 66 10591 
§81 . 10522 
§ 83 .. 10828 

i'i,i 

i;1 
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Čís. 

1873 § 87 10996 
§ 93 10476 
duben 29,- čís. 1873 čÍs. 68 
ř. zák. ' 
§ 2 (7) . . . . . 11036 
květen 14. čís. 71 ř. zák. 
§§ 3, 4 . . . . . 10996 
,květen 23. čís. 119 ř. zák. 
(trestní řád) 
§ 4 
§ 47 
§ 48 čís. 1 
§ 90 
§§ 352 a násl. 
§ 365 
§ 366 
§ 389 
§ 393 
§ 458 odst. 2 

10907 
10564, 10907 

. 11285 
10564, 11285 

10633 
. 10907 

10564, 10907 
11074 
11074 
10870 

1874 květen 7. čís. 50 ř. zák. 
(právní poměry církve ka
tolické) 
§ 20 10568 
§ 32 11022 
§ 34 . 10737 
§§ 35, 36 10568, 11022 
§ 37 . 10568 
§ 51 . 11075 

1875 říjen 22. čís. 36 ř. zák. na 
rok 1876 
§ 17 10569 

1877 prosinec '31. čís. 5 ř. zák. 
na rok 1878 . 10568, 11022 

J878 červen 30. čís. 90 ř. zák. 
(obchody losy) 
§ I 
§ 2 a) 

b) 
§ 4 

1882 'duben 21. čÍs. 123 ř. zák. 

10891 
10891 
11044 
11044 

(exekuce na platy) 11036 
§ 3 . 10479 

1883 'říjen 9. čís. 22 z. zák. pro 
čechy na rok 1885 (rybo-
lov) ... . 10530 
§ 10 odst. 2 čís. 3 . 10488 

1884 červen 30. ČÍS. 116 ř. ,zák. 
§ 18. 

1885 duben 25. čís. 58 ř. zák. 
10648 

(rybolov) 10488, 10530 
- květen 15. čís. 77 (úroky) 11265 

1887- červen 6. čís. 72 ř. zák. 
(náhrad. nález vojenský) 
§ 1 . 10814 
§ 2 . 10814 
§3 .10814 

Čís. 

1887 prosinec 28. čís. 1 ř. zák. 
na rok 1888 (úrazové po-
jištění dělnické). . . 11100 
§ 5 11100 
§ 7 10452 

1888 březen 30. čís. 33 ř. zák. 
(nemocenské pojištění) 
§ 69. . . .. 10505 

- květen 26. čís. 75 ř. zák. 11036 
čl.l.§2. 11181 

1889 leden 8. čÍs. 5 z. zák. pro 
čechy (stavební řád) 
§ 40 . 
§ 56 
§ 92 
§ 125 
§ 127 

1890 srpen 30. čís. 169 ř. zák. 
(místní dráhy) 
§10dst.2. 

1891 květen 7. čís. 30 zem. zák. 

11253 
10790 
11159 
11I57 
II 253 

10642 

pro čechy (rybolov) . 10530 
1892 říjen 27. čís. 187 ř. zák. 

§ 2 . 10616 
1893 prosinec 26. čís. 193 ř. zák. 

§ 16. . . . . . 10582 
-- prosinec 27. čís. 195 ř. zák. 10882 

1894 červen 16. čís. 64 z. zák. 
pro Moravu (staveb. řád) 
§ 90. . . . . . 11238 

- prosinec 31. čÍs'. 2' ř. zák. 
na rok 1895 (míst. dráhy) 10642 

1896 duben 27. čís. 70 ř. zák. 
(obchody splátkové) 
§ 1 . 10553 
§ 2 10587, 1I214 
§ 3 . 10553 
§ 4 odst. 3 . . . . 11194 
§ 6 10553, 10658, 10726, 

10804, 11065, 11194 
§ 8 odst. 2 . 10658 
§ !O. . . . . . 10590 
květen 17. čís. 74 ř. zák. 10917 
červenec 7. čís. 140 ř. zák. 
(cesta z nouze) 
§ 1 
§ 24 
§ 25 . 
říjen 25. čís. 220 ř. zák. 
(přímé daně osobní) 
§ 238 . . . . 
listopad 27. čís. 217 ř. zák. 
(organisační zákon) 

11226 
II 226 
II 226 

10914 

§ 78 ..... 10905 
§ 89 10807 plen. rozh., 11005 
listopad 27. čís. 218' ř. 
zák. (živnostenské soudy) 
§ 4 . 10472 

Čís. 

1897 leden 11. čís. 30 ř. zák. 
(patentnl zákon) . 10652 
§ 105 11270 
květen 5. čís. 112 ř. zák. 
(jednací řád) 
§ 44 . 10717 
§ 104 . 10592 
§ 230 čís. 4 . . 10577 
§ 334 odst. 1 . 10631 
§ 379 odst. 4 . 10631 
květen 6. čís. 153 ř. zák. 
§ 5 odst. 2 . 10649 
§ 6 odst. 2, 4 . 10649 
červenec 25. čís. 175 ř. 
zák. (odhadní řád) . 11030 
§ 9 . J0551 
§ 16 11009 
§ 17 11009 
§ 18 10979 
§ 23 10668 
§ 24 odst. 1. . . . 10822 
§ 30 10668, 1l009, 11030 
§ 31 odst. 2 . . 10822 
§ 33 10668, 10979 
prosinec 19. čÍs. 283 ř. z. 
(řízeni ve věcech manžel
ských) 
§ 1 II 296 
§ 6 II 109 
§ II 11109 

1898 březen 9. čÍs. 41 ř. zák. 
(finanční prokuratura) 
§ 2 čís. 9 . '. II 116 
září 19. čís. 176 ř. zák. 10568 

1899 září 20. čís. 175 ř. zák. 
(akciový regulativ) 
§ 4 
§ 23 
§ 54 

1901 červen 18. čís. 74 ř. zák. 

10679 
10544 
10468 

§ 9 . 10995 
listopad 6. čís. 41 zem. 
zák. pro Slezsko 
§§ 2, 12 dodatek IV. 

1902 č_ervenec - 12. čís. 147 ř. 
zák. (ručení dráhy) . 10873 

1903 leden 4. čís. 10 ř. zák. 
(terminové obch9dy ,s obi
lím) 
§ 10 10636, 10781 
červen 10. Čí~. 133 ř. zák. 
(revise společenstev) . 10695 
§ 2 . 10996 
§ 9 . . . . J 0593, 10996 
červen 24. čís. 134,ř. zák. 10695 

1904 srpen 28. ČÍI~. 94 ř. zák. 
§§ 3, 4, 5, 6 . . 10634 
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Čís. 

1905 listopad 27. čís. 4 z. zák. 
pro Moravu dodatek IV. 

1906 březen 6. čÍs. 58 oř. zák. 
(společnosti s r. o.) 
§ 2 10610, 11073 
§ 4 . 11073 
§ 15 10637, 11243 
§ 16 10637, 11243 
§ 18 11243 
§ 20 11092 
§ 39 odst. 1 10637 
§ 41 11233 
§ 45 . 10524 
§ 49 10637, 11073 
§ 50 10637 
§ 51 10637 
§ 84 11243 
§89 11243 
§ 90 11243 
§ 91 odst. 2 11243 
duben 3. čís. 84 ř. zák. 
(šek) 
§ 16 11088 
§ 24. . . . . . 10798 
prosinec 16. čís. 1 ř. zák. 
na rok 1907 (pensijní po
jištění) 
§ 2 (1) čís. 4 
§ 52 
§ 73 (3) 

1907 únor to. čís. 30 ř. zák. 
(vojenská taxa) 
únor 24. čís. 56 ř. zák. 

11031 
11239 
11031 

10437 

(kongrua). .' 10568 
srpen 16. čís. 199 ř. zák. 
(živnostenský řád) 
čl. V. uvoz. zák .. 10472 

10509 
11183 
10882 
11183 
10509 

- písm. f) 
- písm. h) 

§ I (2) .. . 
- písm. c) čís. 15 . 

§ 13 a) 
§ 14 

-----: a) 
§ 15 čís. 6 
§ 18 
§ 19 
§ 27 čís. 39 
§ 35 
§ 38 odst. 3 
§ 44 
§ 51 
§ 73 
§77 
§ 81 
§ 84 
- e) 

§ 104 
, § 115 

§ 144 

10509 
10509 
10882 
10782 
10782 

· 11301 
· 11301 
· 10509 

11018, 11033 
· 10675 

10948, 11242 
10983, 11242 

. .' 11133 
10897, 10983, 11242 

· 10532 
11133 

.10903 
· 10782 
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1908 květen 29. čís. 35 zem. 
zák. pro čechy 

Čís. 

§§ 28, 29 10693 
§ 40 . .... 10693 
srpen 7. čÍs. 68 z. zák. pro 
čechy' (usedlosti střední 
velikosti) 
§ 8 10538 
srpen 9. čís. 162 ř. zák. 
(automobilový zákon) 
§ 1 10452, 10507, 10656, 

11074, 11192 
(2) . 10814 
(3) . 10645 

§ 2 10507, 10656, 11192 
(4) 10463 

§ 8 . 10478 
§ 9 10478, 11061 

1909 květen 26. čís. 61 z. zák. 
pro Moravu 
§ 7 . . . 10982 
srpen 6. čís. 177 ř. zák. 
(nakažlivé nemoce zví-
řecí) 
§ 13 11301 
listopad 11. čís. 172 ř. 
zák. (dopravní řád želez-
niční) 
§ 6 
§ 70 
§ 100 

10616 
10616 
10616 

1910 leden 16. čís. 20 ř. zák. 
(obchodní pomocníci) 
§ 2 (1) 
§ 3 
§ 6 (1) 
§ 16 
§ 20 
§ 27 čís. 1 
§ 36 
§ 37 
§ 39 

· 10773 
· 11294 
· 10661 

10661 
· 10833 

11092, 11187 
11221 
11221 
10833 
10472 § 41. . . . . . 

březen 18. čís. 27 ,z. zák. 
pro Moravu ... 10982 
duben 28. čís. 81 ř. zák. 
(automobily) 
§ 15 
§ 22/2 
§ 45 
§48 
§ 53 . 
prosinec 22 .. čÍs'- 242 ř. 
zák. 

1912 červenec 26. čís. 4 z. zák. 
, pro Moravu (honební zá-

10645 
10780 
10507 
10656 
11261 

10593 

kon) . 10572 
§ 87 .10572 
§ 89 .10572 

č1s. 

1912 § 91 10572 
§ 96 10572 
září 18. čís. 191 ř. zák. 
(kinematografy) 
§ 1 . . . 11274 
§ 9 11274 
prosinec 26. čÍs. 236 ř. 
zák. (válečné úkony) . 10758 

1913 leden 9. čís. 7 ř. zák. (ne-
zbytná cesta) . . . 11226 

1914 leden 25. čis. 15 ř. zák. 
(služební pragmatika) 
§ 21 . 11302 
§ 28. . . . . . 11302 
červen 1. čís. 118 ř. zák. 
(novela o úlevách sou-
dům) 
čl. IV. čís. 5 . . 10518 
čl. Vl. § 34. . . . 10457 
červen 25. čís. 138 ř. zák. 
(pensijní pojištění) . . 11031 
říjen 12. čÍs. 276 ř. zák. 
(I. dHčí novela) . viz I. 
prosinec 10. čís. 337 ř. 
zák. 

1. Úpadkový řád. 

§ 1 
§ 2 
§ 6 (l) 
- čís. 3 

§ 7 
§IO 

§ 11 
(l) 

§ 12 

§ 13 
§ 14 

(1) 

(2) 
§ 15 (2) 
§ 21 
§ 31 (1) čis. 1 

čÍs. 2 
§ 32 
§ 34 
§ 44 
§ 46 čis. 2 

- čís. 4 
§ 47 
§ 48 

- odst. 1 
§ 52 
§ 73 
§ 79 (2). 
§ 91 (1) 
§ 103 
§ 110 

10447, 10812 
10957 
10609 
10609 

· 10671 
10671, 10880, 
10957, 10976 
10671, 11129 

· 10447 
· 10671 

10841, 11170 
· 10957 
· 11129 
· 11131 
· 11131 
· 11129 
· 10545 

10545 
· 10545 
· 10545 
· 11129 
· 10976 

11129 
10976 
10671 
11131 
10841 

· 11292 
· 10936 
· 10936 
· 10671 
· 10671 

1914 § 113 
§ 119 
§ 124 
§ 132 
§ 150 (5) 
§ 156 
§ 157 
§ 158 

Čís. 

· 10671 
· 11094 
· 10976 
· 10671 
· 11279 
· 10939 

10939 
10939 

ll. V y r o v II a c í řád. 

§ 3 
§ 4 
§ 8 

(2) 
§1O 

§ 11 

(1) 
(4) 

(1) 
§ 12 (I) 

- (2) 
§ 13 
§ 21 
§ 23 
- čís. 

§ 30 
§ 31 
§ 32 
§ 33 
§ 34 
§ 46 
§ 47 
§ 55 
§ 56 
§ 57 
§ 60 (2) 

10796 
10796 

· 10976 
. . . . 10867 

10528, 11047, 11273 
10796, 10934, 10961 

. . . . 10961 
10503, 10706, 10919, 
11021, 11047, 11273 

10462, 10839 
10462, 10847, 
11021, 11170 
10462, 11273 I 

11021, 11273 

10706: J g~6~ ll .... 
· 10796 
· 10867 II 
· 10867 
· 10867 
· 10867 
· 10867 
· 10919 

11171 
10934 
10867 

10855, 10939, 11095 
10919 

111. O d p ů r č í řád. 

§ 2 . 10691 
čís. 1 . 10865 
čis. 3 10691, 11261 

§ 3 čís. 1 11219, 11261 
§ 12 . 10842 
§ 13 1084·2, 11219 
§ 17. . . . 10842, 10849 

1915 srpen 31. čís. 257 ř. zák. 
(umoření) 
§ 7 . 11015 
§ 8 .. '.. 11015 

1916 březen 19. CiS. 69 ř. zák. 
(III. dílčí novela) . . viz I. 
červen 28. čÍs. 207 ř. zák. 
(zbavení svéprávnosti) 
§ 12 (2) · 10985 
§ 18 (3) · 10985 
§ 25 · 11272 

1771 

Čís. 

1916 § 26 11272 
§ 33 (1) 10985 
§ 36 . 10439 
§ 48 (1) . 10439 

- (2) . 10439 
§ 49 posl. odst. . 11272 
září 22. čÍs. 317 ř. zák. 
(poštovní řád) 
§ 114/1 11 077 
§ 120 11077 
§ 127 10536, 11077 
§ 174 11077 
§ 204 11302 
§ 205 11302 
§ 216 . . . . . 11302 

1917 leden 15. čis. 32 ř. zák. 
§§ 8 a násl. . 11217 
prosinec 23. čís. 501 ř. 
zák. (pojišťovací řád) 
§ 20 (2) 
§ 23 (5) 
§ 24 
§ 26 

(1) 
§ 27 
§ 28 (1) 
§ 29 
§ 47 
§ 50 čis. 
§ 63 

- (2) 
§ 66 
§ 67 
§ 75 
§ 121 
§ 127 
§ 128 
§ 167 čís. 5 
§ 168 

10823 
11196 
11011 
10849 
11275 
10974 
11275 
11275 
10567 

· 10547 
10547, II 057 

· 11180 
.. 10547 

10547, 11057 
· 11057 

10974 
10974 
10974 
11275 
10567 

1918 březen 21. čís. 105 ř. zák. 
(úpadek a vyrovnání spo
lečenstev) 
§ 9 10591 
§ 18. . . . . . 10591 
březen 28. čís. 115 ř. zák. 
(kongrua) . . . . 10568 
srpen 18. čís .. 318 ř. zák. 
(odškodné za vyšetřovací 
vazbu) 
§ 4 10877 
§ 6 . . . . . . 10877 
říjen 28. ČÍS. 11 sb. z. a n. 
(prohlášení čsl. státu) 11075 
listopad 2. čís. 3 sb. z,: a 
n. (nejvyšší správní soud) 

§ 2 
§ 4 
§ 5 
§ 6 

dodatek ll, 111. 
· 10510 

dodate\c Vl. 
dodatek IV. 
dodatek IV. 
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1918 listopad 2. čís. 4 sb. z. a 
n. (zemský soud civilni 
v Praze) 

Čís. 

§ 1 '" \0437, \0508 
prosinec 4. čÍs. 58 sb. z. 
n. ..... \0758 
prosinec 19, čís. 91 sb. z. 
a n. (pracovní doba osmi-
hodinná) \0889, 11165 
§ 1 11301 
§ 3 11301 
§ 6 (3) \0504, 11115, 1130\ 
§ 7 (4) \0504, 11115 
§ 13 (4). . . . 11301 
prosinec 28. čís. 102 sb. z. 
a n. (platnost poj. řádu) 10567 

1 9 19 únor 25. čÍs. 84 sb. z. a n. 
(soupis pohledávek) 
§ 5 . . 
březen 19. čís. 145 sb. z. 
a n. (exekuce na základě 
rakouských exekučních ti-

\0628 

tulů). . . . 10658, \0659 
duben 10. čís. 187 sb. z. 
a n. (měna) 
§ 6 ..... \0942 
duben 16. čís. 215 sb. z. 
a n. (záborův}' zákon) 

§ 7 . \0448, \0700, 
10718, 11082, 11160 

nov. dosl. \05\0, 10674 
§ 9 
§ \O 

. 10912 
dodatek I. 

§ 11 
§ 17. . . 
květen 22. čÍs. 320 sb. z. 
a n. (rozl. manželství) 

11075 
\0917 

§1 .10644 
§ 13 c) \050\, \0646, 

II \04, 11127 
- h) \0793, 11101 

§ 17 1050\, \0520, 10763 
§ 20 odst. 3. . \0519, \0990 
květen 27. čís. 318 sb. z. 
a TI; (zajištění půdy drob-
ným pachtýřům)*) 
§ 22 (2). 
červen 11. čÍs. 330 sb. z. 
a n. (Státní pozemkový 
úřad) 

10448 

§ 7 \0508, \0510 
- odst. I . dodatek I, V. 
červen 27. čís. 362 sb. z. 
a n. (prov .. nař.' k rozl. 
zák.) 

'čL I. písm. a) .10646, 
11\04, 11127 

*). V-doslovu iákona čís. 311/1920 
sb.' z: a· n. 

1919 červenec 22. čÍs. 438 sb. z. 
a n. (soustavná elektri
sace) 
§ 13. . . 
§ 14 odst. 3 . 
§ 15 odst. 4 . 
červenec 23. čís. 443 sb. 
z. a n. (obecní Úředníci) 
§ 2 

§ 3 
§ 6 
§ 8 
§ 19 
§ 40 

posl. odst. 

§ 41/3 
červenec 23. čís. 447 sb. 
z. a n. (zletilost) 

Čís. 

10960 
10960 
10960 

10693 
11294 
11294 
11294 
11294 
10693 
10693 
10693 

§ 2 10496 
§ 5 10725 
červenec 24. čís. 462 sb. 
z. a n. (legionáři) 
§ 4 11016 
§ 14 11016 
červenec 27. čís. 477 sb. 
z. a n. 11150 
říjen 17. čÍs. 571 sb. z. 
a n. (čelední knížky) . 11133 
prosinec 9. čís. 652 sb. z. 
a n. (pojištěni) . 11057, 11275 
prosinec '-17. čís. 16 sb. z. 
a n. na rok 1920 (obecní 
zřízenci) 

§ II odst. VIII. 11301 
§ 24 10570 

1920 leden 30. čís. 81 sb. z. 
a n. (přídělový zákon) 
§ 3 10427 
§ 15 (2) čís. I . 10427 
§ 23 10499, 10700, 10718, 

dodatek I. 
§ 27 . dodatek I. 
§ 30 10427 
§ 31 10427 
§ 32 10700 
§ 33 . 11082 
§ 35 10427, 10700, 11082 
§ 36 10427, 10499 
leden 30. čís. 82 sb. z. a 
n. (domovníci) . 10438, 

10470, 11228 
§ 16 11228 
únor 5. čís. 89 sb. z. a n. 
(pensijní pojištěnf) . 11031 
§ 2 a) 10781, 10603 
§ 15 10973 
§ 40 . 11239 
§52 . 11239 

1920 únor 6. čís. 114 sb. z. a n. 
(sloučení sousedních obcí 

Čís. 

s Prahou) 11061 
únor 17. čís. 134 sb. z. a n. 
(zajišťovárií dávky z ma-
jetku) 
§ 8 10430 
únor 25. čís. 143 sb. z. a n. 
§ 13. . . 10654 I 
únor 25. čís. 144 sb. z. a I 

n. (závodní a revírní rady I 
při hornictví) . 10654 I 

§§ 23, 25, 26 . 10654 I' 

únor 29. čís. 121 sb. z. a 
n. (ústavní listina) I 
§ 64 11075 
§ 92 10508 
§ 96 . 10649 'I' 

- odst. 1 . dodatek ll. II 
§ 105 11174, dodatek lil, V. 'II 
únor 29. čís. 122 sb. z. a 
n. (jazykový zákon) III 
§ 2 . . 10904, dodatek Vl. 
§ 7 . .. dodatek Vl. 
březen 10. čís. 97 sb. z. a n. 
§ 1 11070 
březen 11. čís. 166 sb. z. 
a n. (úvěrový zákon) 
§ 2 10427 
§ 3 10427 
§ 12 10427, 10499 
březen 19. čís. 193 sb. z. 
a n. (branný zákon) 
§ 19 10479 
§ 61.. . 10479 
duben 8. čís. 309 sb. z. a 
n. (dávka z majetku) 
§ 7 . . . . 11179, 11300 
§ 41 . 10914 
§ 54 .. 11179, 11300 
§ 62. 10914, 10947, 11179 

- (5) 11263 "'1 duben 8. čís. 329 sb. z. 
a n. (náhradový zákon) I 
§ 26 11160 
§ 28 11160 I 

§ 29 . 11265 '1
'1 § 31 10428, 11160 " 

§ 42 . dodatek V. 
§ 43 a) . 10510 III 
§ 44 ... dodatek V. 
§ 46 10510, 10821, dodatek V. I 

§§ 47 a násl. . . 1108~ , 
§ 50 . . . 1091 'I 
§ 59 11265, dodatek V I 
§ 60 . dodatek V. 
li 75 10537, 10722, 10917 ' 
li 77. . . . dodatek I. il 
duben 9. čís. 254 sb. z. a n. 10568 

1773 

čís. 

1920 duben 14. čís. 302 sb. z. 
a n. (vkladní knížky) 
§ 10 10460 

1921 

duben 15. ČÍS. 314 sb. z. 
a n. (exekuce na platy) . 11036 
§ I 10479, 10598, 11036 
duben 15. čís. 332 sb. z. 
a n. 11301 
§ 4 11301 
duben 20. ČÍS. 259 sb. z. 
a n. (zajišťování dávky 
z majetku) . '. 10430 
červenec 17. čís. 420 sb. 
z. a n. 
§ 4 ". 11201 
červenec 27. čís. 465 sb. 
z. a n. (společnosti). . 10679 
červenec 27. čís. 463 (prov. 
nař. k zák. čís. 309/20) 
k § 41 10914 
k § 62 11179 
září 3. čís. 506 sb. z. a n. 
(vojenská taxa) . 
říjen 21. čís. 305 sb. z. a 

10437 

n. (paritní komise) 10725 
březen 17. čís. 121 sb. z. 
a n. (měna). . . 10942 
březen 18. čís. 130 sb. z. a 
n. (zaopatřovací požitky) 11002 
§ II 10483 
§ 12 odst. 3 . 10483 
březen 23. Č. 114 sb. z. a n. 
§ 3 čis. 2 
§ 7 .. . 
květen 13. čís. 203 sb. z. 
a n. (dopravní řád želez-
niční) 
§ 84 
§ 100 . . . . 
srpen 12. čís. 329 sb. z. a 
n. (přechodná úprava fi
nanč. hospodářství obcí) 
§ 5 (4) 
- (5) 
§ 15 
§ 16 (6) 

(7) 

10654 
10654 

10779 
10779 

10534 
10485 
10485 
10534 
10485 
10485 

§ 28 
§ 37 
§ 44 (3) 

. '. 11290 
10770, 11082, 11290 

10792 
- srpen 12. čís. 330 sb. z. a 

n. (závodní. výbory) 
§ 22 (2) . 10532 
srpen 12. čís. 354 sb. z. a 
n. (válečné úkony). 10758 
prosinec 21. čís. 506 sb. z. 
a n. (pensijní pojištění) 
§§ 7, 9, 10, 11 . 10481, 10603 
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čís. 

1922 leden 27. čÍs. 33 sb. z. a 
n. (užiti dopravních cest a 
nemovitostí pro telegrafy) 
§ 3 . . . . . . 10599 
leden 27. čÍs. 45 sb. z. a 
n. (stavební ruch) 
§ 5 11137 
§ 7 1 II 37 
§ 10 ll137 
leden 31. čís. 40 sb. z. a 
n. (změna a doplňky 
advokátního řádu) 
§ 1 (2) e) 10509, 11068 
§ 3 10509 
§ 4 . 10509 
§ 5 10509, ll068 
únor 17. čís. 76 sb. z. a 
n. (vojenské zaopatřovací 
požitky) 
§ 92 předposl. odst. . 11277 
duben 27. čÍs. 143 sb. z. 
a n. 
dodatek III. 
§ 2 
§ 5 
§ 8 
§ 13 
§17 
§ 26 

10693 
(ciávk~vý ·řád) 11082 

11290 
10551 

. 10551 
10554, 10770 
10551, 10554 

. 10959 
červenec 11. čís. 242 sb. z. 
a n. (bratrské pokladny) 
§ 66 10875 
§ 76 10875 
červenec 13. čís. 244 sb. 
z. a n. (zaměstnanci na 
Slovensku) 
§ 14 10833 
§ 24 10833 
srpen 8. čÍs. 211 sb. z. a n. 
§ 20. . . . . . ll299 
říjen 21. čÍs. 305 sb. z. a 
n. (zaměstnanci na velkém 
majetku pozemkovém) 10537 
prosinec 20. čís. 394 sb. z. 
a n., (státní zaměstnanci) 10973 

1923 březen 8. čís. 52 sb. z. a n. 
§ 4/2 . . . . . 10761 
duben 26. čís. 86 sb. z. a n. 
(odklad exekuce vykliz.) 
§ 1 10438 
§ 3 . . . . . . 10438 
duben 26. čís. 99 sb. z. a 
n. (novela k úpadkovému. 
a vyrovnacímu řádu) 
čl. III. . 10855, 10939, 11095 
prosinec 21. čís. 268 sb. 
z. a n. (daň z -obratu) 
§§ ll, 12, 23 . 10915 

čis. 

1924 duben 25. čís. 85 sb. z. a 
n. (ochrana nájemců) 
§ 12 (I) . . . 11204 
§ 20 (1) . .. ll204 
květen 30. čÍS. 124 sb. z. 
a n. (tisková novela) 
§§ 21, 23, 25 . . 10710 
červen 18. čís. 60 sb. z. 
a n. (zúčtovací řízení) 
čl. 17 10966 
čl. 46 . .. 10966 
červen 25. čís. 131 sb. z. 
a n. (řišsko-něm. exekuč-
ní tituly). . . 10762, 11229 
červen 26. čís. 172 sb. z. 
a n. (výpovědní .a stěho-
vaci řád) . 10815 
§ 5 . . . . . . 10752 
srpen 7. čís. 209 sb. z. a n. 11024 
srpen 29. čís. 192 sb. z. 
a n. (paritní komise) . 10722 
září 30. čís. 216 sb. z. a n. 
(odškodňovací dluhopisy) 
§ 15. . . . . . 10535 
říjen 9. čís. 221 sb. z. a n. 
(pojištění sociální) 11100 

11100 
10683 
10683 
10549 
10549 
10760 
10760 
10549 
10549 

§ 2 . . . . 
§ 7 odst. 1 
§§ 17-20 
§ 30 b) 
§ 68 
§ 69 
§ 70 
§72 
§ 73 
§ 95 
§ 96 
§ 109 
§ 126 
§ 139 
§ 150 
§ 164 
§ 171 
§ 173 
§ 175 
§ 239 
§ 246 
§ 247 
§ 260 a) 
§ 266 
§ 267 

10502, 

11046, 11130 
11046 
11100 

· 11100 
· 10505 
· 11047 

10889 
11114 

10586, 10638 
11195, 11257 
10502, 11023 

11130 
11100 
10683 
10760 
10760 

říjen 10. čís. 259 sb. z. a 
n. (živn. řád pro Slov.) 
§ 113 . . . . . 10833 
prosinec 22. čís. 286 sb. z. 
a n. (restrikční zákon) 
§ 13 (3) 
prosinec 22. čís. 288 sb. 
z. a n. 
§ 26 

10860 

10940 

1925 březen 26. čís. 48 sb. z. 
a n. (ochrana nájemců) 

Čís. 

§ 1 odst. (1) Ill02 
odst. (2) čis. 10 10862 

čís. 12 10862 
odst. (3) 10862 

§ 7 (2) 10943 
§ 20 . 11102, 11148 
§ 30 10943 
§ 31 čís. 5 10752, 10943 
březen 31. čís. 51 sb. z. a 
n. (odklad exekuce vy-
kliz.) 
§ 5 . .. 
duben 1. čís. 66 sb. z. a 
n. (výměnek) . . 
duben 3. čís. 67 sb. z. a 
n. (placená dovolená za
městnanců) 
§ 8 
§ 9 
§ 10 
§ II 

11258 

10716 

11163 
11163 
11163 
11163 

červen 18. čís. 141 sb. z. 
a n. (exekuce na základě 
rakouských exekučních ti-
tulů) 10658, 10659 
srpen 19. čís. 203 sb. z. 
a n. . . dodatek V. 
§ 4.. . dodatek lil. 
říjen 15. čís. 221 sb. z. a n. 
(pojištění nemocenské ve
řejných zaměstnanců) 
§ 13 (2). . . 
§ 24 (I) čís. 2 . 

1926 únor 3. čís. 17 sb. z. a n. 
(jazykové nařízení) 
čl. 4 (3) 
čl. 18 
čl. 30 . . . . 
duben 3. čís. 65 sb. z. a 
n. (svátky) 
červen 24. čís. 103 sb. z. 

11299 
11299 

10904 
10904 
10904 

10717 

a n. (platový zákon) 10993 
§ 212 . . . 10993, 11301 
červenec 7. čís. 113 sb. z. 
a n. (pomocná kancelář-
ská služba) 
§ 42 
§ 43 
§ 45 
§ 66 

1927 březen 5. čís. 15 sb. z. 
a n. 

10602 
10602 
10602 
10602 

§ 1 odst. 4 10481, 10603 
§ 72 10603 
§ 149 (3) 10860 
březen 17. čís. 27 sb. z. 
a n. ll299 

II 
II , 

II 
II 
I' 
I 

II 
II 
li 
II 

I 

177~ 

čís. 

sb. z. 1927 červen 15. čís. 76 
a n. (přímé daně) 
čl. ll. 10832 
§ 254 10893 
§ 256 (3) 11105 
§ 265 . . . 10875, 11114 

- odst. 2 pism. a) 10586 
- odst. 3 10638 

§ 269 10700 
§ 270 10700 
§ 284 10959 
§ 290 10430 
§ 345 10700 
§ 356 10893, II 105 
§ 357 10893, 11105 
§ 360 10893, II 105 
§ 361 10893 
§ 364 10832 
§ 368 10832 
§ 369 10832 
červen 15. čís. 77 sb. z. 
a n. (nová úprava finanč
ního hospodářství samo-
správnkh svazů) . 10534 
červen 15. čís. 77 sb. z. a n. 
§ 4 dodatek IV. 
červenec 14. čís. 125 sb. 
z. a n. (správní řízení) 
čl. !O 10792 
čl. 12 10792 
červenec 15. čís. 112 sb. 
z. a n. (hostinská živnost) 
§ 3 odst. I čís. 1 a) . 10777 
červenec 25. čís. 111 sb. 
z. a n. (nekalá soutěž) 
§ 1 . . . . 10516, 10521, 

10611, 10617, 10703, 10820, 
11004, 11142, 11143, 11262 

§ 2 

§ 3 
§IO 

§ II 

§ 15 

odst. 2 

§ 16 (4) 
§ 17 
§ 18 
§ 19 
§ 21 
§ 40 (4) 
§ 46 

§ 53 (3) 

10846, 10909 
· 11107 
· 10516 

10516, 10611, 
11107, 11142 
10521, 10617, 
10703, 11262 

11142 
11142 

· 11143 
11004, 11142 

· II 142 
· 10703 
II 142 

10703, 11004, 
11142, 11262 

10703 
září 15. čís. 141 sb. z. a n. 
(branné předpisy) 
§§ 136, 137, 141 . 10479 
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čís. 

li 1927 prosinec 13. čís. 1 sb. -z. a 
n. na rok 1928 (směneč- li ný zákon) 

II 

§ 3 10989, 11216, 11248 
čÍs. 2 · 10558 
čís. 3 11052, 11122 
čís. 4 · 10450 

II 
čÍs. 5 · 10890 
čís. 6 · 10810 
čÍs. 7 10640, 11078, 11097 I li 

§ 4 · 10558 
II § 5 (1) · 11122 

§ 6 . . 10450, 10720, 10863, 

I' 
10921, 10978, 10994, 11052 
(2) 10558, 11080, 11113 

I § 8 10921, 11168 
§ 9 · 11168 
§1O 10720, 11168 
§ II 10720 
§ 13 · 10921 
§ 19 . . 10482, 10724, 

§ 20 
10989, 11067, 11079 

10724, 11079 
§ 21 · 10482 
§ 22 10620, 10640, 11078 

II 
§ 23 · 10724 

(2) · 11025 
§ 25 · 11025 II § 27 · 11025 , 
§ 32 10597, 10890, 11168 I § 37 · 11078 
§ 39 10620, II 078 

- odst. 2 · 10640 
§ 62 . '. 10564, 10640, 

11012, 11067, 11080 
odst. 2 . . 10994 

§ 63 · 11012 
§ 73 · 10579 

II 

§77 · 10720 
§ 78 10558, 10620, 

§ 79 
10640, 10978 

10558, 10620, ., , 
10640, 10978 

, 
§ 80 · 10863 
§ 86 · 10564 
§ 87 10558, 10720, 

§ 89 
10863, 10921 

· 10564 
§ 91 odst. 1 · 10640 

II § 95 · 11078 
§ 102 10724, 11079 

II 
- odst. 2 · 10890 

§ 103 10724, 10890, 11079 
prosinec 16. ČÍ5. 177 sb. I, 
z. a n. · 10458 

II 
prosinec 20. čÍs. 175 sb. 
z. a n. 10832 

. §.369 · 10832 li 

čís. 

1928 lede~ 13. čÍs. 8 sb. z. a n. 
(spravní řízení) 
§ 90 . 
§ 93 . 
§ 102 
§ 109 
§ 112 

10792 
10792 

. 10792 

. 10792 
. . . 10792 

leden 19. čís. 23 sb. z. a 
9· (procesní novela) 
cl. II. k § 223/2 c. ř. s. . 11251 

k § 224 čís. 4 c. ř. s .. 11123 

k § 224 čís. 7 c. ř. s .. 10433, 
. 10470, 10481 10570 

10603, 10613, 11209 
čl. Vl. § 47 . 10794 
čl. XVII. . ". 10934 
březen 13. čÍs. 39 sb. z. a 
n,. (ochrana domácího trhu 
práce) 
§ 5 . 10916, 11289 
březen 28. čís. 44 sb. z. a 
n. (ochrana nájemců) 
§ 1 (2) čís. 9 

§ 2 
(3) 
(1) 

§ 3 
(3) 

§ 6 

§ 7 
§ 14 

(2) 
(2) 

§ 18 
§ 20 

(1) 
§ 22 
§ 25 . 
§ 31 (1) 

čís. 17 

10526, 

čís. 1 
čís. 4 
čís. 7 

10742 
10815 
10932 

· . 10944 
10944, 11249 

· . 10742 
10943, 10945 
10677, 10945 
10655, 11249 

· 11249 
· 10908 
· 10901 
· 10908 
· 10901 
· 10901 

· . 10438 
11238, 11249 

10741 
§ 32 . . 10449 
březen 28. čís. 45 sb. z. a 
n. (odklad exekuce vykli
zením) 
§ 1 . . 10425 
§ 3 čís. 3 . 10438 

- čis. 6 . 10438 
§ 5 . 11258 
červenec 8. čís. 130 sb. z. 
a n. 
čl. ll. odst. 2 . 10990 
srpen 6. čís. 145 sb. z. a n. 10458 
listopad 8. čís. 184 sb. z. 
a n. (novela k zák. o soc. 
pojištění) viz hlavně 1924 
říjen 9. čís. 221 sb. z. 
a n. . . 11100, 11257 

Čís. 

192~ únor 21. čís. 26 sb. z. a n. 
(pensijni zákon) .. 11239 
§ 2 čís. 4 10481, 10603 
§ 3 . . 10481 
§ 72 10841, 11190 
§ 74 11190, 11239 
§ 83 . 10603 
§ 84 . 11239 
§ 87 . 11239 
§ 105 . 11190 
§ 132 . 10603 
§ 197 . 10603 

1930 březen 14. čís. 29 sb. z. a 
O" (prov. zákona o ochra~ 
ně dětí v cizí péči) 
§ 2 . 10560 
§ 3 . 10560 

březen 27. čÍs. 30 sb. z. a 
n. (ochrana nájemcft) viz 

1930 1928 březen 28. čís. 44 
sb. z. a o. 
červenec 8. čís. 130 sb. z. 
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Čís. 

a n.. .. . 10518 
čJ. III. čís. 4. . . . 11037 
čl. VI. . . . 10940, 11137 
čl. VII. odst. 1 čís. 1. . 10794 
prosinec 16. čÍs. 4 sb. z. 
a n. na rok 1931 (alimeo-
lační zákon) . 10923 
§ 3 . 11146 
§5 .11256 
§ 6 10748 
§ 7 11146 
§ 8 11141 
§ 9 . . . . . . 11141 

1931 červen 19. čís. 100 sb. z. 
a n. (nesporné řízení) 
§ 1 . 11146 
§ 4 . 11193 

VIII. Mírové smlouvy, mezinárodní úmluvy, státní 
smlouvy a pod. 

1890 říjen 14. čís. 186 ř. zák. 
na rok 1892 (mezinárodní 
doprava železniční) 

Čís. 

čJ. 4 . 
čJ. 11 
čJ. 12 
čJ. 27 

· 10616 
· 10616 
· 10616 

1909 !iaa~ská úmluva čís. 
r. zak. 

· 10616 
60 

1919 září 10. čÍs. 507 sb. z. a n. 
na r. 1921 (smlouva v St. 
Germain) 

11043 

čJ. 249 písm. b) odst. 3 . 10566 
1924 březen 31. čís. 146 sb. z. a 

n. (smlouva s Jugoslavií) 11104 
1925 březen 6. čÍs. 5 sb. z. a n. 

na r.1926 (smlouva s Pol
skem) 
čJ. 3 čís. 1 a 2 . . 11224 
čJ. 7 čís. 1 . . . . 10527 
duben 23. čís. 202 sb. z. 
a n. na rok 1926 (úmluva 
s Polskem) 

1925 čJ. XVIII. 
čJ. XX. .. . 

čís. 

10616 
10616 

1927 červenec 4. čís. 3 sb. z. 
a n. (protokol o přístupu 
k Haagské úmluvě ze 17. 
července 1905) . . . 11043 

1928 červenec 9. čÍs. 140 sb. z. 
a n. (mezinárodní úmluva 
o přepravě zboží po želez~ 
nicích) 
čJ. 6 § 7 . 
čJ. 8 § 1 . 
- § 3. 
čJ.11§) 
čJ.14§1. 
čl. 16 § 1 odst. 1 

- § 2 
- § 3 

čl. 21 § 1 
čJ. 33 . . 
čJ. 40 § 2 odst. 2 
čJ. 41 § 1 . . 

- §30dst. 3 . 
§ 5 připojové smlouvy 

· 11247 
· 11247 
· 11247 
· 11247 
· 11247 
· 11247 
· 11247 
· 11247 
· 11247 
· 11247 
· 11247 
· 11247 
· 11247 
· 11247 

IX. .Zákony di'íve. uherské. 
Civilní řád souůni (zák. čJ. IjWI1): 

§ 52 
§ 45/3. . 
§ 180 bod 3 

Civilní rozhodnut{ XIII. 

čís. 

· 11029 
· 10726 
· 11029 

II 

I
I § 182 a) 
\ § 413 . 

čís. 

· 11083 
· 11029 

112 
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§ 2 

§ 18 

§ 19 

§ 242 
2 415 

§ 30 

(1) 

§ 166/3 

§ 145 . 

Exekuční řád 

čís. 

(zák. čl. LX/1881): 

10794 I

II 

§ 117 . 

K o II k II rs II i řá d: 
čís. 

§ .141 10794 

Vy r o v n a c Í řád (n a ř. čís. 4070/15): 

čís. 

10706 § 55 
10934 § 67 
10706 

X. Cizozemské zákony. 

Německo: 

ob č. 

čís. 

z á k.: 

I! 

§ 416 . 10684, 10911 
10678, 10684 

II 
li §§ 2205, 2206 

§ 328 čís. 

'obeh. zák.: 

čís. 

11073 
10714 

§ 338/3 

c. ř. 5.: 

Čís. 

, 10762, 11229 

II e s p. říz.: 

čís. 

10714 § 146 . 

zákon o nekalé soutěži: 

čís. 

10794 

čís. 

10934 
10706 

čís. 

10678, 10684 
10678 

čís. 

10714 

Čís. 

10714 

§ 40 (4) . . . . ..... ..' 11142 
zákon O dohodnocen'f'z-e dne 16~ 'Ee,rvence 1926 ř. zák.' 

I. 117 a no-ve'la ze dne-g, července 1927 ř. zák. I. 171 10678 
§ 16 10684 
§ 63 . . . .. ..... 10911 
z á k o II o S P o I. s r. o. z 20. k vět TI a·- tS9S II č m. ř. zák.: 
§§ 3, 11, 54. . . . . . . '. . . . 
zákon zaopatřovací ze ďne 12. Května 1930. 

11073 
. 11184 

\ 
\ 

Polsko: čís. 

z á k o n ze dne 26. led n a 19Hi D z. U. R. P. No 27 P oz. 246 . 11070 
z á k o n ze dne 30. č e r v n a 1920 D z. U. R. P. No 57 po z. 318 . 11070 

Rakousko: 

Směnečný zák.: 

čís. 

§ 81 10640 

Rumunsko:. 

čl. 140, 613, 614, 617 obch.zák. 

XI. Výnosy a jiné předpisy: 

Amnestie presidenta republiky ze dne 19. října 1928 
Výnos ministerstva financí: 

- 1898 leden 18. čís. 58.418/97 věst. čís. 28 
- leden 18. čís. 1054 věst. čís. 23 . 

1911 červen !O. čís. 44.236 (trafikanti) 
§§ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 43, 44 . 

1925 prosinec 17. čÍs. 148.009/24 (trafikanti) 
ministerstva obchodu: 
1872 čÍs. 25.440 . . . . 
1909 leden 4. čis. 21.337 ex 1908 
- březen 11. čís. 6737 . 

ministerstva vyučování a kultu: 
1852 červenec 22. čís. 1954 . . 
1883 únor 24. čís. 3674 (pokračovací školy) 
ministerstva spravedlnosti: 
1897 prosinec 30. vést. čís. 50 
1900 leden 17. vést. čís. 4 . 
- červen 30. čÍs. 11.767 

1902 červen ll. věst. čís. 27 
1909 říjen 27. věst. čÍs. 40 
- únor 28. věst. čís. 3 § 11 . 

1914 červen 2. věst. čís. 214 § 3 
1918 čís. 28 . . 
1919 březen 26. věst. čÍs. 5 
1920 čís. 6 
- čís. 47 

1923 čís. 5 
- ČÍS. 6 

1924 listopad 30. ČÍS. 46.917/24 věst. čís. 44 
čÍs. 136 
čís. 142 

ministerstva národní obrány (války): 

Čís. 

11071 

čís. 

10856 

10700 
10700 

10803 
10803 

11241 
10903 
10582 

10644 
10761 

10832 
10996 
10979 
11017 
10832 
10538 
10727 

· 11043 
· 11043 
· 11043 
· 11043 
· 11043 

11043 
10964 
11043 
11043 

1887 voj. věstn. čís. 25 § 48 služ. předpisů K-I . . . . 10814 
- služební předpisy čsl. branné moci: předp. K-1ll-3, § 3 písm. f) 10845 

ministerstva vnitra: 
1879 říjen 28. čís. 11.409 z r. 1878. .. . . 10644 
presidia zemské správy politické v Praze: 
1920 duben 22. čís. 8298 11261 
ministerstva železnic: 
1908 květen 5. čís. 54.446 11241 

1l2~ 
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1913 květen 15. čís. 11.381 (místní dráhy) 
1927 výnos čís. 38.566/27 (pensijní fond) 
1929 září 10. čís. 38.566/27 

XII. R.ůzné: 

čís. 

10642 
. 10603 
. 10481 

čís. 

Přepravní předpisy pouliční dráhy v Brně " 10873 
Pensijní normál Harrachovských zaměstnanců .. 10917 
Výklad pojišťovacích podmínek 10497,10751,10861,10866,10882, 

10999, llOll, II 057, II 100, 11180, 
II 196, ll203, 11261, 11264, ll275 

S t a n o v y s t a veb n í hod r II Ž s t va. 10593, 10664 10987 
Stanovy družstva ............ : 11087 
Stanovy státního Bytovépo fondu pro péči o malé byty: 

čl. 30 . . . . . . . . . . . . . . . . II 098 
Stanovy pensijního fondu spolku ....... 11131 
Agenční smlouva společenstva cukrovarníkU v Praze: 

§§ 1, 6, 8, 16, 18. . . . . . . . . . . . . . 11197 
S~anovy a jednací řád Svazu českoslov. spořitelen: 

§ 1 stan. . . II 150 
§' 10 stan. . II 150 
§ 17 stan. . 11150 
§ 18 stan. . Ill50 
§ 19 stan. . 11150 
§ 20 stan. . . 11150 
§ 32 odst. 2 j. ř. . 11150 
§ 50 j. ř. . .. . . ll150 

Kode-x canoni~ckého p'ráva: 
čl. 335, 841, 842, 844 . . 10440 
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