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Seznamrozhodnutivpořadí časovém. 

Cís. Čís. 
1921. 

leden 18. Rv I 578/20 873 
ieden 4. R I 1177/20 838 18. Rv I 665/20 874 

, 4. R I 1190/20 839 18. Rv I 712/20 875 
» 4. Rv I 561/20 840 18. Rv I 730/20 876 
» 4. Rv I 649/20 841 18. Rv I 13/21 . 877 
, 4. R II 408/20 842 18. R II 415/20 878 
» 4. R II 431/20 843 18. R II 17/21 879 
» 4. R II 436/20 844 18. R II 23/21 880 
» 4. R I 861/20 845 18. Rv II 285/20 881 
, 11. R I 1138/20 846 18. Rv II 302/20 882 
» 11. R I 1147/20 847 24. Rv I 698/20 883 
» 11. R I 1153/20 848 25. R I 71/21 884 

" 11. R I 1160/20 849 25. R I 92/21 885 
» 11. R I 1192/20 850 25. Rv I 608/20 886 
» . 11. R I 8/21 851 25. Rv I 662/20 887 , 11. R I 12/21 852 25. Rv I 677/20 888 
» 11. R I 17/21 853 25. Rv I 685/20 889 
» 11. R I 18/21 854 25. Rv I 769/20 890 
» 11. Rv I 622/20 855 » 25. R II 433/20 . 891 
» 11. Rv I 659/20 856 " 25. Rv Jl 315/20 892 
» 11. Rv I 660120 857 , 26. Rv 1 705/20 893 
» 11. Rv [ 681/20 858 
» 11. Rv [ 12/21 . 859 únor 1. R [ 1165/20 . 894 

11. R Jl 6/21 860 » 1. R [ 102/21 895 
» 11. R Jl .7/21 861 , 1. R I 109/21 . 896 

11. Rv Jl 271/20 862 » 1, R I 115/21 . 897 
» 12. Rv [ 526120 863 , 1. R I 139/21 . 898 
» 12. R Jl 414/20 . .864 1. Rv [ 593/20 899 
» 18. R I 1167120 865 » 1. Rv I 765/20 900 

18. R 11172/20 866 » 1. Rv I 65/21 . 901 
18. R I 23/21 .867 , 1. R II 44/21 . 902 

» 18. R I 26/21 868 , 1. Rv Jl 278/20 903 
» 18. R I 28/21 869 , 1. Rv II .299/20 904 , 18. R I 53/21 870 , 1. Rv Jl 321/20 905 
" 18. R I 63/21 871 » 1. Rv II 25/21 906 , 18. R I 64/21 S72 » 2. Rv I 795/20.'3 907 
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IV. V. 

Čís. Čís. Čís. Čís. 

únor 8. R I 87i21 908 březen 8. Rv I 777/20 960 duben 12. Rv I 1.39/21 · 1013 květen 24. RvI 160/21 · 1066 

8. R I 141/21 . 909 8. Ry I 779/20 961 , 12. Rv I 140,21 · 1014 , 24. Rv I 176/21 · 1067 , 
8. R I 170/21 . 910 8. Rv [ 8/21 962 , 12. RII 107121 . · 10[5 , 24. Rv I 186/21 · 1068 , 
8. Rv [ 704/20 911 , 8. Rv I 61/21 . 963 12. R II [51/21 . · !O[6 , 24. R II 132/21 · 1069 , , 
8. Ry I 742,20 912 , 8. Rv I 73/21 . 964 12. Rv II 36/21 · 1017 , 31. R I 439/21 . · 1070 , , 
8. Rv I 742/20 912 , 8. R II 21/21 . 965 19. Rv I 11121 . · 1018 , 31. R I 591/21 . · 1071 , , 
8. Rv I 745/20 913 , 8. R II 102/21 . 966 19. Rv I 63121 . · 1019 31. I,v I 28[/ZI · 1072 , , " 
8. R II 419/20 914 , 8. Rv II 317/20 967 19. Rv I 75121 . · 1020 , 31. Rv I 373/21 · 1073 , 

Rv II 326/20 968 
, 

, 8. R. II 9121 915 , 8. , 19. Rv I 119/21 · 1021 , 31. R II 213121 · 1074 

8. R II 62/21 . 916 8. Rv II 57/21 969 
19. R II 125/21 . · 1022 31. R. II 225121 .1075 , , , 

8. Rv II 292/20 9<7 , 15. R I 140/21 . 970 
19. R II 135/21 . '. 1023 31. Ry II 82/21 · 1076 , , , 

9. R I 32/21 . 918 15. R I 342/21 . 971 
19. R II 145/21 . · 1024 » 

Rv I 749/20 972 
, 

Rv II 79121 
» 15. R I 103121 . 919 , 15. , 26. R [ 481/21 . · 1025 červen 1. · 1077 

15. R I 111/21 . 920 , 15. Rv I 806/20 973 
26. R I 521/21 . · 1026 

, 7. R I 613/21 . · 1078 , 
Rv 1849120 974 

, 
R I 655/21 . 15. R I 135/21 . 921 15. 26. Ry [ 19/21 . · 1027 " 7. · 1079 , 

R II 89/20 . 975 
, 

15. R I 137/21 . 922 , 15. 26. Rv I 24,21 . · 1028 
, 7. R [ 684/21 . · 1080 ,. 

Rv II 295/20 976 
, 

, 15. R I 149/21 . 923 ". 15. , 26. Rv I 84/21 . · 1029 7. Rv I 88/21 . · 1081 

15. R I 162/21 . 924 , 15. Rv II .46/21 977 26. R II 124/21 · 1030 7. Rv I 171/21 · 1082 , , 
, 15. R I 196/21 . 925 , 16. R [ 327/21 . 978 26. Rv II 313/20 · 1031 

, 7. Rv I 245/21 · 1083 , 
" 15. Rv [ 768/20 926 > 16. R I 330/21 . 979 26. Rv II 14/21 . · 1032 

, 7. Ry I 376/21 · 1084 , 
, 15. Rv I 828/20 927 , 16. Rv II 301/20 980 , 26. Rv II 18;21 · 1033 

, 7. Rv I 463/ZI · 1085 

» 15. R II 45/21 . 928 , 22. R I 1128/20 981 , 27. R II 97/21 · 1034 » 7. R II 219/21 · 1086 

" 15. R II 54/21 . 929 22. R I 21/21 982 7. Rv II 182/21 · 1087 

» 22. R I 201/21 . 930 , 22. R I .222/21 . 983 květen 2. R I 457/21 . · 1035 " 8. Rv II 13/21 · 1088 

" 22. R I 221/21 . 931 " 22. R I 365/21. . 984 " 3. R I 431/21 . · 1036 14. Rv I 273121 · 1089 

" 22.. R I 237/21 . 932 '" 22. R I 372/21 . 985 " 3. R I 468/21 . · 1037 , 14. Rv I 478/21 · 1090 

" 22. Rv I 788/20 933 22. Rv I 839/20 986 » 3. R I 522/21 . · 1038 " 14. R II 247/21 · 109] 

22. Rv I 791/20 934 » 22. Rv I 78/21 . 987 " 3. R I 571/21 . · 1039 » 15. R I 678/21 . · 1092 

" 22. Ry I 801/20 935 29. R 1303/21 . 988 " 3. Ry I 121/21 · 1040 15. R I 692/21 . · 1093 

" 22. Ry II 288/20 936 " 29. R I 376/21 . 989 " 3. Ry I 154/21 · 1041 " 15. R I 729'/21 . · 1094 
, 22. Rv II 298/20 937 » 29. R I 393/21 . 990 " 3. R II 178/21 · 1042 15. Rv I 85/21 . · 1095 

, 29. R I 402/21 . 991 " 3. Ry II 56/21 · 1043 15. Rv I 203/21 · 1096 
březen I. R I 158/21.. 938 » 29. R I 405/21 . 992 " 3. Rv II 113/21 · 1044 21. R I 688/21 . · 1097 

" I. R I 165/21 . 939 
" 29. Rv I 798/20 993 " 10. R I 329/21 . · 1045 21. R I 710/21 . · 1098 

» I. R I 268/21 . 940 
" 29. Ry I 34/21 . 994 " 10. R I 544/21 . · 1046 21. R I 714/21 . · 1099 

» 1. R 1 282/21 . 941 
" 29. R II 98/21 . 995 » 10. R I 550/21 . · 1047 » 21. R I 769121 . · 1100 

1. Rv I 656/20 942 , 29. Rv II 45/21 996 " 10. R I 593/21 . · 1048 21. R I 779/21 . · 1101 
» I. Rv I 810/20 943 » 10. Rv I 100/21 · 11149 21. Rv I 215121 · 1102 
» I. Rv I 822/20 944 duben 5. R I 209/Z1 . 997 

" 10. R II 166/21 · 1050 21. Rv I 241/21 · 1103 

" I. Rv I 830/20 945 , 5. R I 366/Z1 998 » 10. RII 195/21 · 1051 Zl. Rv I 483/21 · 1104 

" I. Rv I 832/20 946 " 5. R I 378:21 . 999 " 17. R I 486/21 . · 1052 21. RII 228/21 · 1105 
I. Rv I 10/21. 947 5. R I 426/21 . · 1000 " 17. R I 561/21 . · 1053 21. R II 232/21 · 1106 

, I. Rv I 74/21 . 948 " 5. R I 429/21 . · 1001 , 17. R I 612/Z1 . · 1054 " 21. R II 251/21 .IW7 

" I. Rv I 131/21 949 5. R I 442/21 . · 1002 " 17. Rv II 30/21 . · 1055 28. 'R I 776/21 . · 1108 

" 1. RII 101/21 950 5. Rv 16/21 · 1003 " 17. Rv II 72/21 . · 1056 28. R I 808121 . · 1109 
» 1. Rv II 289/21 951 » 5. Rv I 9/21 . · 1004 » 20. Bc II 2/20 . .. 1057 28. Rv I 298/21 · IlI0 
» 3. Rv I 713/21l 952 » 5. R II .131/21 . · 1005 , 24. R I 476/Z1 . · 1058 
, 8. R I 241/21 . 953 " 5. RII 136/21 . · 1006 , 24. R I 559/21 . · 1059 červene-cr4. R I 800/21 . · 1111 
» 8. R I 269/21 . 954 , 5. Rv II 9/21 . · 1007 » 24. R I 599121 . · 1060 » 4. R I 812/21 . · 1112 

" 8. R I 278/21 . 955 " 12. Ry J 54/Z1 . · 1008 " 24. R 1629/21 . · 1061 " 4. R' II 266/21 · 1113 
» 8. R I 299/21 . 956 » 12. Rv 1. 69/2\ . · 1009 » 24. R I 63lf21 . .. 1062 » 8. R I 743/21 · 1114 
» 8. R I 302/21 .. 957 I " 12. Rv I 71/21 . · 1010 , 24. R I 648/21 . 

· 

1063

1 
" 8. R I 802/21 · 1115 

» 8. R I 307/21 . 958 » 12. RvI 76/21 . · 1011 » 24. Rv I 38/21 . · 1064 " 8. R I 807121 · 1116 
8. R I 316/21 . 959 » 12. Rv I 103/21 · 1012 " 24. Rv I 92/21 . · 1065 " 8. R I 815/21 · Il17 



Vl. 

Cls. Cís .. 
Cis. 

Rv I 355;21 · 111~ září 9. R I 1136/21 · 1170 říjen 4. Rv II 308/21 
Cls. č,ervenec 8. 

· 1223 listopad ,; 8. R II 211iZl · 1119 , 9. Rv I 516/21 · ll71 , 
ll. R I 955/21 8. R I 1312/21 · 1276 Rv II 155/21 · li20 9. R II 345121 .1172 , 
ll. R I 1240/21 

· 1224 , 8, R I 1318/21 
, 8. 

· 1225 · 1277 Rl 606/21 . · 1121 13. R I, 1099121 · 1173 , 
ll. R I 1241/21 

, 8. R I 1320/21 
, 12. , 

· 1226 · 1218 12. R I 773/21 . · !l22 13. R I !lI3/Z1 · 1174 , 
ll. R I 1244/21 

, 8. l<v I 429/21 
, , 

· 1227 · 12'19 12. R I 858/21 . · 1123 13. r, I 1132/21 · 1175 , 
ll. Rv I 321/21 

, 8. Rv I 675/21 
, , 

· 1228 · 1280 ' 12. R I 863/21 . · 1124 13. R II 321/ZI · 1176 , 
ll. Rv I 420/Z1 

» 8. Rv I 676/21 
, , 

· 1229 · 1Z81 12. R 1 867/21 . · 1125 , 13. R Jl 354/21 .1177 , 
11. Rv 1 488/21 

» 8. Rv II 171/21 
, 

· 1230 · 1282 12. R I 870/21 . · 1126 , 13. R U 362/21 · 1178 , 
ll. Rv I 534/21 

» 8. Rv II 214/21 » 

· 1231 · lZ83 12. R I 874/21 . · 1127 , 14. RV II 158/21 · 1179 » ll. Rv I 574/21 
, 8. l<v II 217/21 

, 
· 1232 · 1284 12. R I 878/21 . · 1128 » 20. R I 1122/21 · 1180 » ll. Rv II 133/Z1 

, 8. Rv II 247/21 
, 

.' 1233 · 128,; 12. R I 881!21 . · 1129 , 20. R I 1159/21 · 1181 , 
11. Nd II 1991z1 

, 8. Rv II 270/21 
, 

· 1234 · 1286 12. Rv I 170/21 · 1130 , 20. R I 1160121 · 1182 » 12. Rv I 487/21 
» 15. R I 1356121 » 

· 1235 · 1287 12. Rv I 437121 · 1131 ZD. R I 1170/21 · ll83 , 12. Rv I 523/21 
» 15. R I 1379/21 » 

· 1236 · 1288 12. Rv I 507121 · !l32 20. R I 1172121 · 1184 ,- 12. Rv II 154/21 
» 15. Rv I 469121 » ,» 

· 1237 · 1289 12. R II 229/21 · 1133' » 20. Rv I 242/21 · ll85 » 12. Rv II 216/21 
, 15. Rv 1 554/21 · 1238 · 1290 12. R II 233/21 .1134 , 20. Rv, I 278/21 · 1186 , 18. Rl 1258/21 
» 15. Rv 1 578/21 

, 
· 1239 · 1291 n R II 265/21 · 1135 20. Rv I 336/21 · 1187 , 18. R 1 1269,21 

, 15. Rv I 638/Z1 
, , 

· 1240 · 1292 12. Rv II 93/21 · 1136 20. Rv I 346/21 .1188 » 18. R I 1280/21 
» 15. R 1/ 246/21 » , 

· 1241 · 1293 12. Rv II 95/21 · 1137 » 20. Rv I 364/21 , 1189 » 18. Rv I 239/21 
, 15. R II 415/21 

, 
· 1242 · 1294 l<v II 100/21 · !l38 20. Rv I 377/21 · 1190 » 18. Rv 1 335/21 

» 15. R II 427/21 » 12. , 
· 1243 · 1295 R I 886/21 . 20. Rv I 382/21 · 1191 

, 18. Rv I 345121 
» 15. Rv 11 200/Z1 » 19. · 1139 , 

· 1244 · 1296 20. Rv I 453/21 · 1192 , 18. Rv I 353/21 » 16. Rv I 458/21 » 19. , Rv I 340/21 '. 1140 , 
· 1245 · 1297 20. l< II 371/21 · 1193 , 18. l<v 1 367/21 " 22. R I 1288/21 

, 19. Rv I 412/21 · 1141 , 
· 1246 · 1298 20. Rv II 157121 · 1194 

, 18. Rv r 540/21 » 22. R I 13lf}/21 26. R II 304/21 · 1142 , 
· 1247 · 1299 20. Rv II 170/21 , 1195 , 

18. Rv I. 551/Z1 " 22. R I 1389/21 " · 1248 · 1300 2. R 1 819/21 . · 1143 27. R I· 993121 .1196 " 18. l<v II 207/21 » 22. Rv I 435/21 
srpen 

" · 1249 · 1301 2. l<1 831/21 . · 1144 27. R I 1179/21 : 1197 » 
18. l<v II 324/21 » 22. Rv 1493121 

, , 
· [250 · 1.302 2. R I 861/21. · 1145 27. Rv I 191/21 · 1198 » 

18. Rv II 331/21 " 22. Rv I SIl/21 » 
· 1251 · [303 2. Rv I 365/2j · 1146 27. Rv I 253/21 · 1199 » 19. R I 1260/21 " 22. Rv J 614/21 

, 
· 1252 · 1304 2. Rv I 586/21 · 1147 27. Rv I 338/21 · 1200 

, 19. Rv 1 428/21 
» 22. Rv I 715/21 

» , 
· [253 · 1305 9. Nd I 190/zf · 1148 27. Rv I 354/21 · 1201 " 19. Rv I 531/21 » 22. l< II 423/21 

» » 
· 1254 · 1306 12. R II 310/21 · 1149 27. Rv I 495/2[ · 1202 " 19. Rv I 790/21 » 22. lil II 430/21 

, 
" · 1255 · 1307 16. R I 1023/21 · 1150 Z7. Rv I 731/21 · 1203 

, 25. R I 879/21 
, 22. Rv II 167/2[ 

, » 
· [256 · 1308 16. Rv I 644/21 · 1151 27. Ndl 550/21 · 1204 

, 2$. R I 1275/21 » 28. čís. pres. 12JO/Ji » 
· 1257 · 1309 » 30. R I 825/21 . 

· 
1152

1 

» 27. R II 248/21 · 1205 ». 25. R I [282121 
, 29. R 1 1.J42/21 

30. R I 1044/21 · 1153 27. R II 287/21 · 1206 » 25. R I 1284/21 · 1258 " 29. R I 1382/Z1 · 1310 , 
· 1259 · 1311 30. R II 336/Z1 · 1154 Z7. R Jl 309/21 · 1207 » 25. R 1 1292/21 » 29. Rv I 620/21 " , 
· 1260 · 1312 30. Rv II 109/21 · 1155 27. R II 316/21 · 1208 » 

25. R I 1293/21 » 29, Rv I 720/21 " , 
· 1261 · 1313 30. Rv II 251121 · 1156 27. R II 330/21 , 1209 

, 
25. R I 1299/21 " 29. Rv I 768/21 " » 

· 1262 · 1314 Z7. Rv II 119/21 · 1210 
» 

25. R J 1301/21 » Z9. Rv I 906121 » 
· 1263 · 1315 září 1. R II 318/21 · 1157 27. Rv II 177/21. · 1211 

» 
25. Rv I 479/21 " 29. Nd 1 676121 » 

· 1264 · 1316 6. R I 966/21 . · 1158 " 25. Rv I 765/21 » 29. Rv II 83/21 , 6. R I 1002/21 · 1159 říjen 4. R I 1208/21 · 1212 » 
25. R rr 357/21 · 1255 » 30. R I 1408/21 · 1317 

» 6. R I 1033/21 · 1160 4. Rv I 299/21 · 1213 » 
25. R II 400/21 · 1266 » 20. Rv J 484/21 · 1318 

» 6. R I 1077/21 · 1161 » 4. Rv I 408/Z1 · 1214 » 
25. Rv II 212/2] · 1267 » 30. Rv I 502121 

· 1319 · · 1268 · 1320 " 6. R I 1085/21 · 1162 » 4. Rv 1 415/21 · 1215 » 25. Rv II 262/21 " 30. Rv I 546/21 » 6, Rv I 304/21 · 1163 " 4. Rv I 450/21 · lZ16 ' lZ69 » 30. Ry II 287/21 · 1321 
» 6. Rv I 457/21 .1164 " 4. Rv I 600/21 · 1217 

listopad 5. R J. 1290/21 » 30. Rv II 293/21 · 1322 
Rv J 734/21 5. Rý I 471/21 · 1270 · 1323 , 6. R II 298/Zl' · 1165 » 4. · 1218 · 1271 prOSinec » 5. Rv I 637/21 6. R I 1420/21 

» 6. R II 313/2\ · 1166 » 4. Rv 1,760/21 · 1219 · 1272 · 1324 " 6. R II 315/21 · 1167 » 4. R JI 379/21 · 1220 5. Rv II Zla/Zl 6. R I 1424/21 
R II 347/21 4. Rv II 128/21 " 8. č. pres. 1078/Z1 .. 

· [273 
6. R I 1463/Z1 

· 1325 » 6. • 1168 , · 1221 · 1274 · 1326 R II 352/21 Rv II 222121 8. R 1 1243/21 . 
, 6. R I 1471/Z1 

» 6. · 1169 » 4. · 1222 · '1275 · 1327 6. Rv I 276/Z1 · 1328 



VliL 

Cís. 

prosinec 6. Rv I 564/21 · 1329 prosinec 20. 
» 6. Rv 1 670121 · 1330 » 20. 
» 6. Rv I 941121 · 1331 » 20. 
» 6. R II 275121 · 1332 , 20. 
» 6. R II 451/21 · 1333 » 20. 

6. Rv II 34121 · 1334 » 20. 
» 7. R I 1443/21 · 1335 » 20. 
» 7. R I 1450/21 · 1336 » 20. 
» 7. R I 14521.21 · 1337 , 20. 
» 1. Rv I 740/21 · 1338 20. 
» 7. Rv II 193121 · 1339 , 20. 
» 1. Rv II 282/21 · 1340 » 20. 
» 1. Rv II 311/21 · 1341 » 20. 
» 13. R I 1039/21 · 1342 20. 
» 13. R I 1415121 · 1343 20. 
» 13. R I 1461/21 · 1344 » 21. 
» 13. R I 1486/21 · \345 » 21. 
» 13. R 1 1488/21 · 1346 » 21. 
» 13. R I 1489121 · 1341 » 21. 
» 13. R I 1496121 · 1548 » 27. 
» 13. Rv I 581121 · 1349 » 21. 
» 13. Rv 1 821/21 · 1350 » 21. 
, 13. Rv I 945/21 · 1351 , 21. 
, 13. Rv I 956121 · 1352 , 21. 
» 13. R II 212121 · 1353 , 31. 
» 13. R II 214/21 · 1354 , 31. 
» 13. R II 286/21 · 1355 , 31. 
» 13. R II 472/21 · 1356 » 31. 
» 13. Rv II 278/21 · 1351 » 31. 
» 13. Rv II 313121 · 1358 » 31. 
» 14. Rv I 751/21 · 1359 » 31. 
» 14. Rv 1 899121 · 1360 » 31. 
» 20. R I 1363121 · 1361 

Cis. 

R I 1428,'21 · 1362 
R I 1454/21 · 1363 
R 1 1459/21 · 1364 
R I 1410121 · 1365 
R 1 1483/21 · 1366 
R I 1484/21 · 1361 
R I 1494/21 · 1368 
R 1 1525121 · 1369 
R 1 1526121 · 1310 
Rv 1 633121 · 1371 
Rv I 651/21 · 1372 
Rv I 862121 · 1373 
R II 434121 · 1374 
R II 441121 · 13.5 
R II 473/21 · 1376 
Rv 1668/21 · 1371 
Rv II 259/21 · 1378 
R 1 1504121 · 1379 
R 1 1529/21 · 1380 
R 11542121 · 1381 
Rv I 198121 · 1382 
Rv I 1003121 · 1383 
R II 485121 · 1384 
R II 481/21 · 1385 
R 1 144\/21 · 1386 
R 1 1559/21 · 1387 
R I 1578121 · 1388 
Rv I 593/21 · 1389 
Rv I 629/21 · 1390 
R II 361121 · 139\ 
R II 490121 · 1392 
Rv II 414121 · 1393 

Čís. 838. 

Výpověď (příkaz vylllizovací) daná bez svolení soudu (§ 4 zákona 
o ochraně nájemníků ze dne 8. dubna 1920 Č. 275 sb. z. a n.J nehodí se 
k zavedení řízení dle §§ 560 a násl. c. ř. s. a nutno ji odmítnouti jako ne_ 
přípustnou. Nestalo_li se tak. jest sporné řízení, o námitkách zavedené, zmatečným dle § 477 Č. 6 c. ř. s. 

Ochrana nájemců vztahuje se též na stodolu, jež bYla pronajata sama hez Pozemků. 

(]~ozh. ze dne 4. ledna 1921. I( I 1177120,) 

Proti pronájcmcovč žcídosti,by VYdán bYl Příkaz k vyklizení stodoly, 
vznesl nájemce mimo jiné námitku nepříPustnosti pO-řadu práva, jíž S'O u d 
II r v é st () I i c e vyhověl a návrh odmítl. D ů vod y: Námitce nelze 
upříti cprávnčnosti, neboť ustanovení zákona ze drie 8. dubna 1920 čís. 275 
sb. z. a n. a zejména ustanovení § 1 o obligatorním nutném předchozím 
svolení k výpovědi vztahují se d!e § 31 téhož zákona nejen na byty, to:tiž 
místnosti k {)bývání lidskému určené, nýbrž i na části by tíl těch a jaké
koli Hné místnosti. které isou předmětem nájemní nebo pOdnájemní smlou
vy. Nemůže tudíž bÝti vzhledem k jasnému znění zákona POchybnOsti 
o tom, že ochrana dotyčným zákonem nájemníku Poskytovaná vztahUje 
se i na stodolu, () jejíž VYklizení v tomto přípwdě ide, kdyžtě mezi stra
namI není sporu o tom, že zmíněná stOdola byla pronajata sama o sobě, 
bez Pozemků zemědělských, takže jde () Poměr náieniní, nikoliv o pacht 
{§ 1091 obč. zák.). Důsledkem toho měl žalobce dle ustanovení ~ 4 cit. 
zák. o ochraně nájemniků domáhati se předem u příslušného. soudu udělení 
svolení k Výpovědi z některého- z důvodů v § I téhož zákOna uvedených, 
o němž se rozhodne v řízení nesDorném usnesením, které pak, majíc ná
ležitosti § 4 odst. II., uahražuje dle posledního odstavce téhož §u platneu 
V~cPGvěď. Na tom nemcní ničeho ani okolnost žalobcem tvrzená. že smlou
va nájemní v tomtopřipadě bYla uzavřena na dobu jednoho ro-ku a že 
doba nájemní má dle úmluvy mezi SPornými stranami skončiti dne 1. února 
1921 bez předchozí VýpOVědi, ježto dle § 2 cit. zákona může i v tornlo 
Případě proti vůli nájemcově nájemní pomčr bÝti ,ozvázán jen na_ základě Výpovědi pronájemcovy Se svolením sou-du dlc § 1 cit. zák. Vzhledem 
k tomu, co uvedeno, jest v tomto.případě pořad práva a lízení dle § 560 
c. ř. s. VYloučeno" a bylo prClo důvodné námitce žalované strany ohledně 
"cdostatku SVoolení příslušného soudu k Výpovódi _ ktcrou dlužno pova
ŽOvati za daného právniho stavu vlastně za námitku nepříPustnosti POřadu 
práva. vYhověti a Příkaz na vyklizení zrušiti. Rek u r sní s o u cl ná
mitku nepi'ípustnosti Dořadu práva zamítl a uležil prvému soudu, by 
o dalších námitkách proti příkazu jednal a znovu rozhodl. D ft vod y: 
V II 1 čís. 1 min. nař. ze dne 17. Prosince 1918 čís. &l sb. z. á n. bYlo 
llsta",ovcno. že ustanovení tohoto nařízení vztahují Se k nájmu bytů a jed-Civilnl roZ!lOQIlUtl. HL 
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notliyýeh č a stí byt ů a k nájmu obchodních místností. Dle § 31 novéllO 
zákona o ochraně náienmiků ze dno 8. dubna J 920, čís. 275. sb. z. a n. 
vztahuií se ustanovení toho-to, nového zákona, 'pokud není jinak ustano
veno také na jednotlivé části bytů a jakékoli jiné míst
n o s Jt i k t c r é j s o II pře d mě tem nájemní nebo podnájemní smIOllv:\t. 

PIedmětem výpovědi v tomto případě iest stodola, pronajatá k účelúm 
ltospodářským, jak z přednesu stran a z rekursu zjev no. J~st z~dpo:,:ěděti 
otázku zda zákon o ochraně nájemníkú vztahule se na predmet pnkazu 
k vyklizení, totiž stodolu, k hospcdářským účelům samostatně pronaj3'to;t. 
Otázku tu dlužno wdpovědčti záporně. Zákon vy;dán jest k ochrane na
iemníků a to, aby potřebným vrstvám lidovým, bytů nutně potřebujícím, 
],Yla po~kytnutaochrana proti bezdůvodným výpovčdím z bytů. Vyklá
dácli se citované ustanovení § 31 v této tendenci zákona, nutno dle S 6 
obě. zák. dospěti k závěru, že slova »také na jednotlivé části bytů a jaké
koli jiné místnosti, které isou předmětem nájemní nebo podnáíemní" smlou
vy« úzce souvisejí a v-yjadřují tolik, že ustanover:tÍ' tohoto zákona vzta
!-JUJí' se pouze na byty a s nimi so.uvisící části bytů a jiné místnosti ná
jemní smlouvou o byty ty zároveň pronajaté. Tomu svědčí nejenom uve
dený úmysl zákonodárce, nýbrž i ustanovení § 1 čís. 4 cit. zák., které 
rovněž mluví o jiných místnostech nežli 'o bytech a praví, že za takovéto 
místnosti pronajÍmatel náhrady opatřo,vati nemusí. Zde výslo'vně ochrana 
pouze na byty omezena, tady na místnosti k obývání lidí slonžící. Usta
novením § 31 zákonodárce chtěl patrně jenom pře·dejÍti použití různých 
lákonných ustanovení na předměty téže smlouyy, n.áien;ní o ;oyty, kd!~ 

. předmětem jejím mimo byty a místnosti k obyvam zpuso,blle JSOU leste 
iiné místnosti ku př. při obytném domll chlév, stodola, aby týž poměr 
;lájemní byto~ý byl stejně řešen ohledně všech místností pronajatých, 
nil<oli snad ohledně pouze bytových místností řízením bytovým a ohledně 
místností jiných řízením nájemním. To by mělo za následek, že pomčr 
smluvní ohledně těch či oněch místností by mohl trvati ještě dále, ohledně 
druhých pak již býti dávno zrušen, což by hospodářským účelům stran 
nijak nevyhovovalo. Předmět našeho· nájemního, poměru,.o nějž tu j~e; 
jest předmětem samostatné smlouvy s otázkou bytovou mlak neso,uvlSlCl 
a prot'o ustanovení zákona 'O ochraně nájemníků se naň nevztahuH. 

]\I e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého: soudu. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s názorem soudu rekursního, že ustanovení zákona ze . 
cine 8 dubna 1920 čís. 275 sb. z. a n. o ochraně nájemníků se vztahují 
pouze' na byty a s nimi souvisící části bytů, j.akož i jiné rní~tno~sti, n~
jemní smlouvou 'O bytě z á r o v e ň pronajaté. Podle § 31 dotceneho za
kona vztahují se jeho ustanovení o bytech také na j a k é k o I i jiné míst
r.osti, které jsou předmětem nájemní nebo podnájemní smlouvy. Jak je,st 
rozuměti tomuto- ustanovení zákona, zřeime vysvítá z důvodcvS'ch zprav 
k vládnímu návrhu zákona a ke zprávě výboru sociálně politického (tisky 
2666 a 2749 zasedání národního shromáždění československého r. 1920), 
kde se zdůrazňuje, že praxe vztahovala dosud ochranu nájemníků jen na 
byty a obchodní místnosti, že však zákon v § 31 rozšiřu!e oc~r~nu ná
!emníkú také na jakékoli jiné místnosti dosud ochrany naJemmku nepo-
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žÍvající. Nelze tedy dír\'odnG pochybovati, že dle znění a úmyslu zákona 
stod-ola, je-Ii, jako v daném případě, pronajata sama o sobě bez pozemkú 
ie-li tedy předmětem smlouvy nájemní, nikoli smlouvy pachto:vní {§ 1091 
obč. zák.), náleží k místnostem, které jsou chráněny zákonem z'e dne 
8. dubna 1920 čís. 275 sb. z. a n. Když tomu tak jest, platí též ustanovení 
§ 2, odstavec prV}T, tohoto zákona, dle něhož nájemní smlouva s nájemcem 
- jak pron~jímatel tvrdi, před početím účinnosti dotčeného; zákona na 
určitou dObu - uzavřená zanikla by prOjitím času jen, kdyby pronajímatel 
dal se svolením soudu podle § 1 výpově'ď - kdyžtě druhá eventualita 
O; 2 odstavec prvý (prohlášení nájemníkú, že v nájmu nechtějí pckračovat) 
"epřichází v úvahu a předpoklady druhého odstavce § 2 (jinaké znovu
pro.najetí před vyhl,íšenim zákona) nejsou dány. O tcm však, zda vý
pověďse připmlští a o všech otázkách s tím souvisících, rozhoduje nym 
za platnosti "ikona ze ,"ne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. o ochraně 
nájcmníkú dle § 4 tohoto zákona příslušnS' okresní soud vS'hradně v ř í
z e II í II e s por 11 é m, - námitky pr0ti výpovědi II e II a jím í s t a a 
~po,rné řízení dle §§ 571 a násl. c. ř. '5. jest vyloučeno, neboť usnesení, 
jímž se připouští výpovčď, nabylO-li právní moci, nahrazuje p I a tn o u 
výpověď (§ 4 odst. 6). Právem tedy so·ud stolice prvé vyhověl námitce 
nepřípustnosti pořadu práva nájqncem vznesené, zrušil příkaz vyklizo
vací vydaný bez svolení soudu <jako zmatečný dle § 477 Č. 6 c. ř. s.) a 
odmítl příslušn~' návrh pronajímaíele, což se mělo státi jjž hned při po
dání návrhu. 

Čís. 839 • 

Odložiti dle vládního nařízení ze dne ~5. června 1920, čís. 409 sb. z. a 
n., nelze výkon exeknce, vedené bytovým úřadem proti vlastníku dOmu 
o vyklizení zabranéhO' bytn. 

(Rozh. zc dne 4. ledna 1921, R I 1190/20.) 

s o II d p r v é s t o I i ce povolil odklad exekuce vyklizením zabraného 
tytu, již vedla obec proti vlastníku domu. Rek n r sní s o u d odklad 
exekuce. nepovolil. 

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

DLl vody: 

~?tíŽ:'0St vytýká ~apadenému usnesení, že nesprávnč vykládá vládní 
nanzem ze dne 25. ce!,vlla 1920, čís. 409 sb. z. a n., tvrdí-Ir, že toto ne
po:~kytule ochrany take vlastníku ,domu jako užívateli obytných místnosti. 
St:zn?st ~nen: ~v pravu.~ ~ak plyne z ,ustanovení § 1 doté;eného, nařízeni, 
d!e nehoz"JI1uze exekuc111 soud na navrh povinného (nájemníka, domov
mkaczamestnance s bezplatným bytem atd.) až na dobu jednohO' čtvrtletí 
Od!OZltl c;'l-.~UCi, 'vj'kHílenÍlTI najatých nebo. používaných místriostí, vzta
hUJe se j il:,l:l.em to pouze na p'ovinné, kteří bytu PO,užÍvají na základě 
~mlc,~tv~ lnaJe~nní ne?o "na základě právního důvodu se smlouvou ná .. 
leml1l obuobneho. Vypocet csob v tomto §n jmenovan~'ch není nvšem 
taxativní, než, jak vysvítá ze souvislo;sti slov v tomto § uvedených, jakož 

" 
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i ze slov v nadpisu uvcucu}'ch »mísiností najat~'ch a pod.«, lze v okruh 
osob pov-inn~'ch řaditi toliko -osoby, které jsou v poměru- nájemním nebo 
v jiném smluvním poručru s vlastníkem domu. To vysvítá i z účelu a 
genese citovaného vládního. nařízenÍ, jež jest dalším vybudovánín1' zá
kona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n., směřujícím ke zvýšení 
ochrany poskytnuté nájemníkům a jiným osobám, ohledně bytu ve smluv
ním poměru se nalézajícím, vltči vlastníkům nemovitosti. Nelze tedy roz
šiřovati ochranu uvedeného vládního nařízení na vlastníky domů, kteří 
užívají místností nebo bytu ve vlastním domě na základě svého. práva 
vlastnického, neboť tu neběží ani o poměr nájemní ani {) jin~T smluvní 
poměr, s nájemním poměrem obdobný. Dlužno dále uvážiti teto: Zde jde 
° exekuční výkon rozlIodnutí obce, jímž byl byt zabrán. Řízení, jež jest 
základem exekučního, titulu obce {bytového úřadu, § 31 zákona ze dne 
30. října 1919, čís. 592 sb. z. a n.), je řízením administrativním; zákon ten 
poskytuje tomu, proti nemuž směřuje zabrání místností, možnost, před
nésti námitky 'Proti zabrání bytu a předpisuje způsob, jak se má prona
Hmatel v řízení administrativním zachovati proti úmyslu zabrati ony 
místnosti. Dle toho dlužno veškeré námitky proti zabrání přednésti v ří
zení administrativním a mohla i stěžovatelka -olwlnosti, uplatňované ve 
stížnosti a v návrhu na odložení exekuce, uplatňovati již v onom Hzení. 
Rízení to přezkoumá va ti soud není oprávnčn a, chtěl-Ii by soud exekuční, 
jemuž dle § 31 citovaného zákona jest provésti vyklizení vlastníka ze 
zabraného bytu, zabývati se otázkou, jso,u-Ii zde podmínky pro vyklizení 
v čase podání dotyčného návrhu, přezkoumával by ve skutečnosti admi
nistrativní rozhodnutí tvořící titul exekuční. K!dyby to byla přípustno, 
vedlo by to k obcházení ustanovení o záboru bytů a zábor by takto po
zbyl vůbec svého významu a účelu. Budiž ostatně poukázáno též k usta
novení § 35 ex. ř. a podotčeno, že dle principu tolIoto zákonného předpisu 
Dlohoiu se uplatňovati námitky proti návrhu, Dpírajícímu· se o· exekuční 
titul čís. 12 § 1 exekučního řádu toliko v administrativním řízení a nikoliv 
cestou speru. Dle uvedeného nevztahuje se tedy nařízení vlády republiky 
československé ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a u. k exekuci ua 
vyklizení, jež bytovým úřadem byla navržena proti vlastníku domu ku 
provedení zabrání bytových místností. 

Čís. 840. 

Právoplatným Vysouzením rozepře o oduznání manželského původu 
děcka prOkázán jest jen jeden z předpokladu § 58 obč. zák. Uznati na 
neplatnost manželství lze jen, bylo-li dále ještě prokázáno, že manžel bez 
své viny nevěděl o těhotenstvi manželky a s ni, jakmile o tom zvěděl, 
v manželství nepokračoval. 

{R.ozh. ze dne 4. ledna 1921, R.v I 561/20.) 

Žalobce uzavřel dne 22. srpna 1918 sňatek se žalovanou, s níž byl jjž 
před tím, koncem kvčtna a v červnu téhož roku souložil. Dne 3. listopadu 
1918 narodilo se manželce dítě, jehOŽ manželský půved byl k žalobě man
želově právoplatně oduznán. Žalobě manželově, by manželství jeho pro
hlášeno. byl-o neplatným pro překážku dle § 58 obč. zák., pro c e s ri í 
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s o udp r v é s I c I i c e vyhověl. O d vol a c i s o u d k odvolání obMje' 
w:,z~u ~lan~elského rozsudek potvrdil. D II vod y: [(ízoní bylo hy ;ku~ 
~ecn~ ~euplne, Ježto, přes to, že jest vyšetřcvacím, nebylo učiněno nic, než 
~e pn,cten ?yl protolwl Lemřelého svědka B-a ze spisů o oduznáníman
z~lske~o, pu~odu d~cka, svědecká výpověď manželky, rovněž ze spisů 
teeh, ~reetena, nemu}'e z:de, k_de sv?dkyně je stranou, za svědeekoi! vý
poved platIt: nehlede am k predpisum § 10 manž. říz. z roku 1897, § 13 
posl. ,odst. za~L rozl. (dříve § 115 obč. zák.) a§ 99 obč. zák. a čl. VI. Č. 1 
uv. z~k. ~ c. r. s. - kdyby tu nebylo prejudiciality v (om smyslu že roz
h~d~a ,otaz~~l, zda~~i d~~~o ~ochází ze soulože ža.lohce se žalovan'ou, p,řetl 
sna.kem, " ,konane, clh mc, byla pravoplatně rozhodnuta ve sporu 
o, oduzn"n~ man,:elského pův.odu dítete, ne?oť, nemá-Ii právní řád býti 
s~~ :' sol,c rozdelen, nelze prlDustltI, by otazka, konkretně totožná, byla 
ruZllyml rozsudky, rozhodnuta jinak, předpokládaje 'Ovšem, že skutkov\' 
stav J,e v ohou t:r~ a ne~m,ěn~ný. ':' řečeném, rozhodnutém již sporu, jeni 
~e~l se.~ o~uznal1l l~anzclskeho puv,o,du děcka, byla sice žalována strana 
JIDa, tOtlz ,decko,_ kdezto v tomto, sporu o fO'zluku je žalovanou jeho matk 
Jako manzelka zaJabcova, i jest arci v nauce spor iQ tom zda r a; 
prejudicialita vyžaduje či nevyžaduje, by obě strany byly t~to' - I pr~v,: 
sporech. Vzhle-dem k řečenému účinku preJ'udiciall'ty bylo 1 ,znl y v Ol OL "f . hd' ,y Jl ze vy ou
e, I Jen. tt; . ,y, kdyby v dr~hem sporu skutkový stav hyl jiný, all by toti" 
onen JlllY zalovany uplatnoval jiné skutečnosti nez' z-alovany' .' 'T " "ve sporu 
p:vem. , o~u vsak v daném případě tak není. Žalovaná neuplatňovala 
':ť~~~ namltek proti žalobnÍmu nároku, nýbrž s žádáním souhlasila a také 
()) a:ce p:amc skutkového nepřednesl, nýbrž se omezil na ná~rk b 
m,anzel~tv:. byl? zachováno. To ovšem nezbavilo soud povinnosti' bY 
~~? v~se}nl, Jez~() Jde o řízení offi~i~.sní, avšak to soud také učinil, ~e~~ 
DJl~ťUJC" ze n~ble~nu,to bylo do SpISU sporu o oduznállí manželského pá
vo u decka, Clmz vseeek ~bsah jich stal se svučástkou prcjednání tohoto 
sporu, a rozsudek Clto·vany byl dle konstatování toho přečten " 7' h 
skutková povaha učiněna i skutko.vou povahou sporu O něJ': Clmz. Jed o 
Tam však je oe k' t t ., . '. z nym I e 
o '.' ·:z ll,.' pro cn o spor rozhodná, zda dítě pochází ze soulož~ 
;~z~a!Ohce~ ~red snatkem vykonané, podTotně proprána a práv~platně 

I' t e:~:a. ,~z I kdyby se prejudicialita a tudíž závaznost onoho právo
p a n~1 Ir_oz odnulI pro tento spor neuznala, vyjde věc na jedno neboi 

~~d~~ ~:,g~I;:~;:k:;t~~at~t~:I~e~;e)~n~, f:;~~e~~~~.\~r!~~~~!h~~ j~rnuž 
:~~~o a~~e~zat, . nelz: ~ku,tečl1.č dospěti k jiným skutkovým zjištění:r~ 
leno žalobccJ~e~eUž ~se~l, ota~ky, Je-li č! není-li narozené děcko s.p1o
musil zde vše 'opakcvaJt~ ~~,u do:pel prv!. soud; ,Aby odvolací so,ud ue
vacích dův(}dů citovan'ť v,sh, ze P?staeI, odkaze-II na o·bsah rozllOdo
dlužno i tehdy kd _ e o l~avop~atne~o rozsudku, s nimiž plně so,uhlasiti 
čísti významu 'pror:ž:en~ deoct~, vypov(ckoď matk,:, které ani tam nelze pIt
L " z am ma y nemozno bleděti (§ 99 ohč z"k) 

ze na ne o.dvolatele odkiza!' P t - .. . c, •• 

při jednání přečten a JSOll l~U \ ~C' o~;,' zce l~.Q;zsvdek~ t~n byl .prV}'ill: soudem' 
.i~ště námitku odvolatelovu že ~ai bUZ zgam

y
. Zbyv a pak Jen zodpověděti 

stupni těhoten t ' . ~"~." o ce, era Sl žalovanou jlž ve vysokém 
děcka. Kdyby ~o~u r;:~f~ ;~delI, že nemůže býti splodítelem očekávaného 
pak by byl věděl že těh~t~n~r.I~ bY, vskut,ku zal~ba neodůvodněna, nebOl 

, Vl Jen mUSI pochazeti od jiného, již před 
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sňatkem a nebylo by tu překážky § 5S obě. zák., Dokud se tyce nebyl 
by bez viny a ztratil by dle § 96 obč. zák. nárok žádati za prohlášení 
manželství neplatným nejen z dúvodu toho, nýbrž dále i proto, že i potom, 
pn sňatk11, s žal'Ovano,u, jak doznal, souložil a tím v manželství pokra
čoval. K námitce té dlužno hleděti Dře s to, že v prvé stoJici činěna nebyla, 
nebol když je řízení vyšetřovací (oHciosní), dluž!'o k okolnostem, mlu
vícím proti rozluce, přihlíž~ti z úře'dní povinnosti, i bez námitky. Avšak 
ona jeJichá. Sňatek se konal 22. srpna 1918 a dítě se naro.dilo 3. listopadu 
1918' tedy skoro za 2 a půl měsíce po sňatku. To však je zaiislé taková 
dob~, že žalobce pořád mohl důvodně míti za to, že je manželka těhotná 
s ním ze soulože koncem května 1918 vykonané, zvláště když ho· ujišťo
vala, že' se čeká v lednu 1919. Žalobce není odborníkem v těch věcech, 
ačkoli ani o·dborník <porodní bába nebo lékař) podle pouhého oka, beL 
podrobného chledání nebyl by mohl dobu očekávaného porodu o,dhad-
11Outl. Mimo to žalobce neměl před sňatkem ani tušení, s kým jiným ža
lovaná byla by obcovala, to se dověděl teprv po porouu, jak prvý soud 
zjišluje. Sl;ledal tedy žal-obce žalovanou teprv po sňatku s jiným mužem 
těhotnou (§ 58 obč. zák.), a to až po porodn, když se dne 26. listopaITu 
1918 z fronty domů vrátil a po; důrazném dotazování žalované a jeHel! 
rodičů docílil od manželky doznání, že v době jeho nepřítomnosti udržo
vala v měsíci únoru 1918 pohlavní styky s jin~Tm mužem a že dítě, narO
zené 3. listopadu 1918, je dítětem toheto muže a nikoli dítětem jeho. Z toho 
je patrno, že tu byla nezaviněná nevědomost žalobcova o těhotenstvi 
Zalované v době sňatku s jiným, nikoJí však s žalobcem (s manželem), 
která zakládá důvod neplatnosti manželství mezi sporn~Tmi stranami uza
vřeného; dle § 58 obč. zák. 

Ne j vy Š š í s o u d zruši! k dovolání obhájce svazkn manželského 
rozsudky obou .nižšÍch soudil. a vrátil věc soudu prvé stolice, by ji znovu 
rozhodl. 

Důvody: 

Z uplatňov~m~rch dovoláním důvodů dovolacích nelze upříti .o:právnění 
dovolaCímu důvedu neúplnosti řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.); třeba do,volÓcnÍ, 
důvodu toho blíže neprovádí, jest soucl dovolací, poněvadž jde o. řízení 
o neplatnost manželství, dúsledk-em zásady vyhledávací řízení to ovlá
dající (§ 97 obč. zák., § 14 násl. dvor. dekr. ze clne 23. srpna 1819, č:s.1595 , 
sb. z. s. a § 8 a násl. min. nař. ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. z.) pn
vinenpřihližeti k uplatÍlovanému důvodu dovolacímu. Sou,! odvolací 
správne uvádí, že řízení v prvé stolici provedené jest. neúplné, poněvadž 
přes to, že řízení jest ovládáno maximou vyšetřovací, soud prvé sto:lice 
lleučini! ničeho, leč že přečten byl protekol zemřelého svědka, pak svč .. 
dccká výpověď manželky; správně vytkl odvolací soud, že tato pcsled'ní 
yýpovč!ď v přítomném sporu nemúže platiti, p·oněvadž manželka jest zde 
spornou stranou, nehledě ani ku předpisům § 10 min. nař. ze dne 9. pro
since 1897, čís. 283 ř. z., § 99 obč. zák. a či. VI. čís. 1 uv. zák. k c. ř. s. 
Napaden}! ro-zsudek m.íní, ie přes tyto vad,y řízení může př~jíti, pončvadi 
rczhodná otázka, zda děcko pochází ze soulože žalobce s žalovanou, byla 
právoplatně rozhodnuta rozsudkem o oduznání manželského původu dě
cka, pOllěvadž tedy tu jest prejudiciaJita tohoto rozsudku. Než tal0 prcju-

7 

dlciatita vztahuje se jedillč a pouze na otázku, zda- děcko bylo zplozeno 
1l1imo manželství sporn~:ch stran; pro přítomn"$T spor není však tato otázka 
jedinou rozhodnou. Dle .~ 58 a 96 o,bč. zák. má manžel právo dovolávati se 
"eplatnosti manželství jen tehdy, když jest zde nezaviněná nevědomost 
utěhotnění manželky od jiné osoby, a když, zvěděv o překážce ma~želství 
v n;anželstvÍ nepokračoval. V tom směru spokojily se oba niŽŠÍ soud}; 
, pquh}'m údajem žalobcovým bez provedení všelikého důkazn ač právě 
přiložené spisům dopisy a ostatní oko·lnnsti dosti příčiny zavdá~aly k dú
kladnému šetření v uvedeném směru. Ač totiž žalobce tvrdí, že s žalo
\.~nou obcoval koncem května a počátkem června 1918, sděluje mu tato 
!IZ \' dopise ze dre 29. června 1918 své podezření, že jest lěhotna, dne 
19. cervence 1918 píše žalobci matka žalo;vané, že žalovaná jde do šířky. 
~O]~l,sem pak ze dne 2. srpna 1918 píše .otec žalované, ž'e pozo-ruje již o.d 
oelsl doby na dceři zvláštní změnu a 'připisuje její plnost těla těhotenstvÍ. 
Jest přece známo, že těhotenství setva dva měsíce trvaiíd nepůsobí na 
objem!ěla těhotné ženy takovým zpúsobem, aby to okolí jejímu bylo ná
padné. Dlužno dále uvážiti, že sňatek byl uzavřen dne 22. srpna 1918, že 
v tomto dni žalovaná - počítá-Ii. se dle dne slehnutí - dovršila 7. měsíc 
těh?tenství, kdy tčlesný obiem žalované mohl setva býti žalobcem, když 
s. fl! obcoval, nepozorován. Rozsudky nižších stolic k okolnoslemtěm 
vů~ec nepřihlížeji, ač pro. P'Ů:sollzení, zdali žalobce v čas uzavření sňatku 
o, tehotenství žalevané, od něho nepocházeiícím, věděl, jsou -tiť1iežity. Za 
~echto o~olností nelze bez provedení .di1kazu a bez konaného šetření 
usud::k,. zc žalo.bCe o těhotenství své manželky nevěděl, shledati opod

,statnenym. 

Čís. 841. 

. go':šechný pO~kaz na . obsah anebo· vývody odvolacího spisu není 
dol~ceUlUl do.vOla.clc~ důvodů. I( doJičení dovolacího ddvodu čís. 4 § 503 
c. r. s. protI pravUlmu stanovisku, jež již prvý sond zaujal a odvolaCl 
s?ud s,~ osVom.staěí však poukaz na příSlušné právní vývody odvola_ 
clho SPiSU. 

(Rozh. ze dne 4. ledna 1921, Rv I 649/29.) 

Vyřizuje dovolání uvedl Ne j v y Š ~ í s o u d mimo jiné 

v důvodech: 

. ŽalobkYně, "platň~je dovolací důvod $o 503 čís. ~c. ř. s., vyt.í'kaiíc, že 
~~ud od~olacl ,nespr':,vně posoudil věc po stránce právní. PokUd' se tkne 
cd~t'hk, ohled.ne mc!,z soud ::lclvolací P?tvrdil zamítající rozsudek soudu 
pn,e o, POukazule zalobkyne vdovolaclm spise na vývod,\" které v tom 
s:rer~ uvedl~ ve .. SPlse o~~ol,acím, -, prohlašuje, že trvá při tčchto vý
\ odc~h '! pine nu,!'e, -." zada, ,aby bylo k nim přihlíženo při rozhodováni 
G do\ olam. Nepravem zalovany v dovolací odpovědi vytýká že pl t' _ 
vany dovolací -důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. není p'o záko.nu doJí.Č~n ieUžto

a 
;rOý 

~oukaz ~a odvDlac.Í ;pis j~st n~epřípustný a nesrovnává se s 'předpisem 
s 506 c. 1. s., - a lezto lJry oba stolice dospěly sonhlasně k výluce lresl-
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liého emu a ostatních prostředkú SVl;dení, nedostává se tedy skutečncstí 
nesprávně pod zákon podi-aděnÝ.ch. Jest sice pravda, že z cel a v š c
ob e c n Ý poukaz na obsah nebo vývody odvolacího spisu nestačí k zá
konnému dolíčeni důvodů dovolacích, zvláště jde-li o dovolací důvody 
čís. 2 a 3 ~. 503 c. f, s., poněvadž příslušné výtky odvolacího spisu došly 
zpravidla vyřízení o,dvolacim rozsudkem a jen tento v dovolacím řízellÍ 
se přezkoumává; nelze však spatřovati nic nepřípustného v tom, když 
dovolatel proti rozsudku soudu odvolacího, který na sporno·u věc pohlížei 
se stejného právního hlediska, jako soud stoHce prvé, odvolá se na vý
vody spisu odvolacího, jimiž dCYkazoval nesprávnost právního názoru 
prvého soudu, - když tě tím zřejmě vytýká, že také stejný právní názor 
odvolacího soudu jcst mylný. Otázka pak, zda tu jest trestný čin nebo' 
některý z ostatních předpokladů § 1328 obč. zák., není pouhou otázko" 
skutkovou, nýbrž zároveň i otázkou právní, kterouž dovolací soud -
dbaje o;všem skutkových zjištění nižších soudú, pokud zjištění tak DvA 
v rozsuddch jsou obsažena, - samostatně může řešiti. 

Čís. 842. 

I( obnově manželského společenství -@ 15 rozl. zák.) nevyžaduje se 
obnoveni pohlavnich styků. 

(Rozh. ze dne 4. ledna 1921, R II 408/20.) 

2ádosti ~anžela, by ro-zloučeno bylo jeho manželství. rozvedené roku 
1914, bylo obě man i žš í m i s o u d y vyhověno. V tom, že se rozve
dená manželka vrátila do manŽelovy domácnosti. neshledána obnova 
manželského společenství. ježto manželé neobnovili manželských styků. 
Ne j vy Š š í s o u d žádost zamítl. 

Dů'vody: 

Napaden}'ll1 usnesením, jímŽ bylo potvrzeno usnesení prvého so~dt!, 
byl porušen záloon ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. Podle ~, Pi 
pokud se týče 16 lit. a) lohoto zákona lze k jednostranné žádosti jedn0h~ 
z manželů povó,liti rozluku jejich manželství před vydáním zákona soudně 
již rozvedeného, když od provedeného soudního rozvedu uplynula aleslOoň 
tři léta a manželé neobnovili manž'elského společenstvÍ. Vychází! záhon 
z předpokladu že manželé mají v takovémto případě proti sobe nepřeko
natelný odpor: a netřeba z té příčiny k rozluce souhlasu druhého manžela. 
ani zjištění nepřekonatelného odporu nebo rozvážnosti činu (čl. II. odstavec 
sedmý nařízení vlády ze dne 27. června 1919, čís. 362 sb. z. a n,). Naproti 
tmilU odpadá zákonná domněnka o nepřekonatelném o,dporu, obnovili-Ji 
manželé mezitím manželské- spclečenství, jelikož tím zpravidla dávaií na 
jevo, že ll'ezi nimi .nepřekonatel-ného odporu není. Rekursní soudl v SOl!'

hlase se soudem prvé stolice žádosti manželově vyhověl v podstatě z toho 
důvodu, že tu jde jen o přechodné a dočasné spolužití manželův a nikoli 
o obnovení manželského spoIečenstvi, při čemž .uvážil, že se manželka 
nevrátila do společné domácnosti ve srozuměni s manželem, TI}'hrž za 
Jeho nepřítomncsti,když dlel na VOjně, na výzvu jeho matky, a dále proto, 
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že manželé dle svého doznání od manželčina núvratu do domácnosti man
zel,);Vy nikdy spnlu tělesně neobCGvali. Dovolací stížnost manželkY do 
tohoto usnesení rekursního scudu jest ospravedlněna. Jest nepochybno, 
že manželé žijí ve společré domácnosti od října 1918. Nepadá zde na váhu, 
;;e se manželka vrátila do domácnosti svého manžela ku přání jeho m:\tky, 
nebCYf z jednání manželova vyplývá, že s pobytem manželky ve své do
mácnosti byl srozuměn, II že tedy obnovení manžel,kého společenství 
fakticky nastalo Nebof manžel, vrátiv se v říjnu 1918 z vojny Jomů, man
želku, která již celý rok před tím domácnost jeho spravovala. nejen ve 
společné domácnosti pOliechal, nýbrž, jak z výpovědi svědků na jevo vy
cházi, SPOlečně s ní a s dětn)i II stelu jedl. peníze k vedení domáenosl! 
potřebné Jlejen sám od sebe, nýbrž i k její žádosti jí dával, její návštěvy 
ve SVCnI obcho·dě přijímal, II před lidmi o záležitostech rodiny s ní roz
mlouval. Okolnost, že každý z nich spával v oddělené světnici, nn sám. 
Ona s dětmi, a že spolu za celou tu dobu nikdy tělesně neobcovali, nemá 
takového významu, aby o obnově manželského společenství nemohlo 
býti řeči. Dle § 44 obč. zák. prcjevují sice manželé, uzavírajíce smlouvu 
manželskou, vuli, děti plo·diti, ale' z t{),ho, že mezi manželi' nyní není stykú 
PCYhlavníeh. nelze dovozovati, že by manželskou smlouvu mezi sebou 
chtěli rozvázati, uváží-li se, že z jich manželství se již 4 děti zrodili, a 
že příčiny. proč ·se nyní vyhýbaj.í p:9hlavním stykům, mohou býti roz
ličné. Vzhledem k tomu, že cpak tvrzení manželova, jímž opřel s\lou 
žádost na povolení rozluky, že totiž žije od rozvodu' fakticky odloučeně 
od své manželky, jest prokázán, není bez významu prohlášení manželky, 
která se vyjádřila, byvši o návrhn s""ého manžela vyslechnuta, že s ná, 
vrhem tím nesouhlasí, a že nemá· ž:idl1ého: - neřku-li nepřekonatelného 
- cdporu proti svému manželi. Tím vším jes t záko·nná domněnka nepře
konatelného odporu, na níž předpis §§ 15 a 16 cit. zák. spočívá, vyvrá
cena, a nelze manželovi resp. žádnému z manželů ·domáhati se p o u h o u 
ž á d o stí rozluky jich soudně rozvedeného manželství pm nepřekona
telný odpor ve smyslu cHovan}'ch míst zákona. 

. Čis .. 843. 

Ustanovení § 142 obé_ zák_ lze použiti za trvání manželství. 

(Rozh. ze dne 4. ledna 1921, R II 431/2.0.) 

S o udp r v é s t o I i c e vyhověl žádosti manželky, Žijící odloučenI' 
od manžela. by na příště II ní bylo, dítě. jež dotud žilo s otcem. a opřel své 
rozhodnutí po právni stránce o ustanovení § 142 obč. zák. Rek u r sní 
s o u d usnesenÍ. potvrdil. D ů vod y: Právem paužil prvý so-udce k roz
hodnutí § 142 obč. zák. vřes to, že ~ebyla dosud podána žaloba o ro-zvod 
manž'elství. Oprávnění to vyplývá z ustanovení § 178 o.bč. zák. dle něhož 
s~,~d, ~á ,věc vyše,třiti a 'po:d1e oko-lno·stí přiměřená opatře,ní uČiniti. Jak;,) 
PDmerena cpatrem to jsou, pO;necháno zákonem úI?lně uvážení soudcově, 
a ~~oto, k~yžzá;kon v příp~d~chobdobn'ýeh ustanovuje přcsněji, co VŠe 
uvazltl dluzno prl rozhodovam tom, lze zajisté obdobně ustanovení toho 
PO~ž~ti~ a nelze ,to~oudci nikterak vytýkati. Obdobným ustanovením jest 
prave :,. 142 ODe. zak. a bylo- ho proto právem také použito. 

Ne j v y Š Š Í s o u d nevyhověl otcovu dovolacímu rekursu 
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Důvody: 

Stížnost popírá správnost názoru, vyslcvcného oběma lllZSlilll so'udy, 
že ustanovení § 142 nbč. zák. lze užiti i za trvání manžclstvi, když sice 
žaloba o rozvod -l1-;anželGtvÍ není dosud podána, manželé však ve skuteč
nosti společenství manželského nesdílí. Názor ten však pokládati jest za 
správn~r a r:o.ukazuje se na případné odůvodnčnÍ (·bou nižších stolic. 
Poukaz na ustanovení § 92 obč. zák. nemůže na tom ničeho měniti. kdyJ 
n:anžc! nepoužil svého i!ráva, manželku k návratu do společné domácnosti 
přimčl!. Nejde tu o výrok, kdo z obou rodičů má právc na dítě, nýbrž 
o opatření l1a prospěcl! dítěte po dobu, po kterou trvá min.oprávní sta" 
faktickél10 rozloučeni irdl1želského spnlečenství; není tu rozhodným ná
rok toho neb onoho maužcla, nýbrž toliko prospčch a blaho dítěte. V té 
příčině dlužno pak schváliti rozhodnutí obeu nižších stolic, že z důvodů 
jimi uvedených jest na prospěch dítěte, aby bylo ponecháno ve výchově 
a v~'zivě matčině a to jednak vzhledem na útlé jeho stáří, jež vyžaduje 
péče mateřské, jednak vzhledem k poměrúm, v nichž se stěžovatel na
chází. 

Čís. 844. 

Věřitel není povinen nahraditi dlužníku útraty kvitance, kterou dlužník 
sám od sebe dal zhotov!ti svým právním zástupcem. 

(I,ozh, ze dne 4. ledna 1921, H II 436120.) 

Dlužník, jenž dluhoval nezletilci 300 K, .slcžil na soudě 252 K, sraziv 
si 48 K: útrat kvitance. Žádost jeho, by schválena byla výmazní kvitance 
na 300 K, byla por II Č e n s kým s o ude m zamítnuta. Rek u r sní 
s o u d usnesení potvrdil. D ú vod y: Jest správné tvrzení stěžovatele, že 
věřitel jest povinen vydati dlužníku na splatný dluh kvitanci a jest take 
správné, že dle ustanovení ,§ 1426 ohč. zák. jest věřitel povinen, když nic 
iiné!o nebylo ujednáno, hraditi útraty kvitance, nelze však přisvědčiti 
názoru stěžovatele, že jest věřitel povinen, by podepsal kvitanci mu před
lcženou dlužníkem, kterou tento u svého právního zástuDce dal vyhotoviti 
u dokonce mu 11ahraditi útraty 'lZniklé s jejím vyhotovením. Z citovaného 
zákonného ustanovení plyne pouze, že dlužník má právo· požadovati na 
věřiteli kvitanci a že věřitel jest povinen mu ji vydati a si ji r.a svů<j ná
klad opatřiti, nebylo-li nic jiného ujednáno. 

Ne j v y Š š í s o, II d nevyhověl dcvo-lacín"u rekursu, neshledav pod
mínek § 16 ncsp. říz. 

Čís. 845. 

RejstříkOvý zápis cizozemské veřejné společnosti za člena tuzemské 
veřejné společnosti pOdmíněn je prííkazem vzájemnosti. 

([(ozh. ze dne ll. Jedna 1921, R I 861/20.) 

Opověď domáhala se, by do obchcdního rejstříku byla zapsáua změna 
ve srolečnÍGÍch tuzemské veřejné společncsti »A. a spo1.«, -a to tak, že 
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do::,avadllÍ veřejní spolecníci této firmy. Sa!omon L. a lvlartin S. 'z ní vy
stupují a na místě nlch jako společnice nastupuje veřejná obcho:dnÍ spo
lečnost ,,13. a sPeJ. se sídlem v Brodu v Bavorsku«, jejímiŽ společníky 
json Salomon L. a Martin S., kteří na dále jako firmanti za firmu B. a spoJ. 
při firmě z předu jmenované zapsáni býti mají. Rej s tří k o v Ý s o u d 
vrátil opověď, by ve smysln § 33 obč. zák. prokázáno bylo Českoslo
\'Cl1ské státní občanství veř. společníkú firmy B. a spoJ. aneb, aby před
ložen byl prúkaz o tom, že v Bavorsku ohledně připouštční tuzemských 
státních ob-čanů k provozování obchodních živností v Brodu se šetří vza.
jemnosti. D li vod y: Převratem ze dne 28. října 1918 přivoděna byla též 
změna státní ústavy, dLsledken--í které nutno- předem zkoumati, mají-li vc
řemí společníCi firmy B. a spo!. s hlavuím sídlem v Brodu, Salomou L., 
obchodník v Brodu a Martin S., obchodník tamže, tudíž cizozemci, právo 
v území republiky Če.skú,slovenské jako veřejní společníci firmy B. a spol. 
l)rovozovati živnost obchodní. Rek II r "n í s o II d vyhověl stížnosti na
vrhovatelů potud, že změnil napadené usnesení v ten smysl, ž-c se stčžo
vatelům ukládá, aby předložili prúkaz o tom, že v Bavorsku ohledně při
pouštění tuzemských vei'cjných obchodních spoJečností za společnice tam
ních vefejn1r ch -obchodllich společností se šetří vzájemnosti. D ů vod y: 
Rekursní s,oud' nepokláLl<i za oprávněný požadavek rejstříkového sou,du, 
aby předložen byl průkaz o tom, že v Ba'vorsku ",hle dně připouštění tu
zemských' státních obča,1" k provozování obchodních živností v Brodu 
y Bavorsku se šetří vz,íjcmnosti, nebol společnicí firmy A. a spol. bude 

,na dále veřejná obchodni společno:st ».8. a spol.«, nilwH Sa1amon· L. a 
M'artin S., byf i tito vdejnými spo,lečníky posléz uvedené firmy byli, a 
tu může se jedna.ti tolil~o o to, zda tato ciz'ozemská veřejná společnost 
mú:žc b}'ti společnicÍ tuzemské vefejnt společnostL Tato společnost 
múže ovšem jen tehdy bi-ti spole-čnicí tuzerrské veřejné o·bchodní společ
nosti, když i ve státě, kde cnn sídlo má, tedy v Bavorsku. připouštějí se 
tuzemské veřejné společnosti jako společnice tamních veřejných společ
lOostí. Tato okolnost iest nyní vzhledem k nastalým V důsJedkn převratu 
ze dne 28, října 1918 zmčnám ve státoprávn:ch vztazích republiky Cesko
t-lovcnské vůči ostatním cizím státům pochybno,ll, a tu náleží stě:hovate
Hun, a'by dle ~ 33 obé. í'.ák. prúkaz podali e rcciprodtě zachovávané se 
strany Bavorska ve směru sho.ra uved'eném. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhovčl dovolacfrr;l1 rekursu. 

Důvody: 

Nemůže b~rti pochybllQ, že .jde o zTIl.~nu v práv:ních poměrech zapsané 
veřejné spo-!ečnosti, ježto na mlstě původních, veřejných společníků má 
býti zapsána firma B. a spol. v Brodu v Bavorsku, třeba že by veřejnými 
společníky této firmy byli posavadní veřejní společníci firmy A. a spol. 
Navrhovatelé podali ~aD!I žádc'st ° prc'vedení zápisů v tomto· směru, což 
odpovídá zejména čl. 86 a 87 ·nbc'il. zák. Není tedy ,správné, že se na
\'rh·ovaným zápisem nemú na vč ci ničeho změniti. Vys}ovi1-li rekursní soud 
pochybnost ve smyslu § 33 obč. zák., odpcvídá to dojísta změnám na
slalým vznikem samostatuého státu československého. Čl. 276 Versail1ské 
mírové smlouvy o:bsahLde všeobecná zásadní ustanovení, k jiel1ž plnění 
.iest Nčmecko zavázáno. a nelze proto z těchto ustanovení niče·ho dovo.-
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zovati při řešení tohoto určitého p~ípadu. Jde zásadně o otázku připuštění 
cizozemské veřejné společnosti za společnici tuzemské společnosti, -
otázka je'd'not1iv-~kh spc:!cčníkú jest podružného rázu ~ a odp-nvídá tudíž 
opatření rekursního soudu zákonu a stavu věci. 

Čís. 846. 

Opravným prostředkem proti rozsudku prvé stolice, jimž rOzhodnuto 
1J0uze o útratách sporu, na něž žalobní žádost byla obmezena, je rekurs. 
Podáno-Ii proti takovémuto rozsudku odvolání, dlužno na!ožHj s ním Jako 
s rekursem. Odmítla-Ii druhá stolice toto odvolání jako nepřípustné, lze 
stěžovati si na toto usnesení rekursem. 

(Ro,zh. Ze dne ll. ledna 1921, R I 1138/20.) 

Zalobce obmczil přI ústním jednání žalobu na útraty sporu, nacez 
s o'u d p r v é s t o I i c e o takto obmezené žádcsti rozhodl rozsudkem, 
do něhož vznesl žalovar,ý odvolání. O d' vol a c í s o u do:dvolání odmítl. 
]) Ů vod y: Napadeným rozsudkem bylo rozhodnuto toliko o náhradě 
Mrat sporu, pončva,dž žaíobce při roku dne 30. září 1920 žádání žalobní 
na útraty slporu obmezi!. Do pouhého výroku o útratách sporu, by! i bYl 
v rozsudku obsažen, je přípustným toliko rekurs (§ 5.5. c. ř. s.). Odvolání 
žalovaných bylo proto jako nepřípustné zavrhnouti <§§ 471, čís. 2 a 473 
odstavec prvý a 474 odstavec druhý c. ř. s.l. 

Ne j v y Š š í s o ud zrušil usnesení soudu druhé stolice a nařídil mu, 
by rozhodl o odvolání nchledě k odmítacímu důvodu. 

DÍlvody: 

Odvolací soud odmítl odvolání žaloHaných jako nepřípustné, poněvadž 
bylo podáno proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto· toliko o nákladech 
sporu, na něž žalobce ialobní žádání obmezi! a poněvadž podle názoru 
odvolacího soudu proti rozhodnutí o útratách sporu, byt i bylo obsaženo 
v rozsudku, je přípustným toliko rekurs. Opravným prostředkem proti 
usnesení jest o:všem dle § 514 c. ř. s. rekurs a nikoliv odvolání. Jelikož 
však dle § 84 odstavec druhý c. ř. s, nesprávné pojmenování opravného 
lJr(}střed~ku není závažl1é~ lze-li z něho žádání patrně _seznati, sluší s od
voláním tuto podaným li<tložiti jako s rekursem. Bylo proto dovolací stíž
nosti přípustné dle § 519 Č. I c. ř. s. vyhověti. 

Čís. 847. 

Ujednali-li rozvedct:j manželé, Oznánhvše soudu své opětné spojen;' 
mezi sebou, že přes to manželského společenslvl neobnoví, jest úmluva 
ta neplatnou. Ustanovení ~ 916 ohč. zák .. nelze na tento případ použiti. 

(Rozll. ze dne ll. ledna 1921, R 11147/20,) 

Manželství bylo, rozvedeno nsnesením ze dne 31. října 1913. Due 25.. 
prosince 1914 oznámili manželé rozvodovérru so:udu ve smyslu § 110 O'bč. 

13 

zák., že vstoupili opčt do společné dorilácl1o,sti a tím ro'zvod ucmeny jl. 
l'ijJ1a 1913 ruší. Zádo st manželova, ]Jodaná ]JO vydáuí rozlukového záko,na, 
by manželství prohlášc'lO bylo rozloučeným pro nepřekonatelný odpor, 
byla oběma nižšími soudy zamítnuta, so ude m rek u r sní m z těchto 
tl Ú v {j d ů: Stěžovatel správně pcstřehl, že při posuzování, je-Ji možno 
povoJiti rozluku manžclství, dříve již rozvedeného, po-uze k žádosti toho 
neb onoho z manželů, přihlíží se k o'pětnému spOjení manželů, k němuž 
došlo po rozvcdu, i tehda, když manž·clé tohoJo SPOjení soudu neoznámili 
{§ !l0 obč. zák.) jen když se zjistí, že skutečné spolužití manželské po 
rozvodu opčt nastalo. Tím však není nikterak řečeno, že by bylo lze zá
~adu tu prostě. obrátiti v ten rozum, že nelze přihlížeti k spOjení, by! i bylo 
náležitě D,hlášeno manžely ve smyslu § 1 I D cbč. zák., došlo-li k němu za 
jin~rm účelem, nežli aby rr:anželé obnovili spolužití mHnžels.ké. Po-dáním 
na okresni soud ze dne 25. prosince 1914 byl dobrovolný' rozvod, man
želů:m pře,d Um povolell~;\ 'na dcbro ze svčta sprovozen i se všemi jeho 
právními účinky, bez ohledn na to" jaké pohnutky vedly manžely k na
.značenému právě souhlásnému projevu -jejich vůle. V postavení manželú 
rozvedených, co do pOlTcrú právních, mo;hli, by se na dále ocitnouti pouze 
pe volením rozvodu nového, jak také výsl(}vně ustanovuje S J ID obě. zák 
Uznamujíce zrušení rozvodu, manželé' nezmínili se, že by upouštěli od 
rozvodu jen částečl1ě, nebo podmínečně, nebo s výhradami nějakými, ta
kúvé obmezené· upuštění bylo by 'o.statně po zákonu nepřípustným, a nelze 
proto přikládati právní v~lznam tvrzení jejich, nyní teprve přednesenému, 
'že Gznámil~ zrušení rozvodu je~cm proto, by manželce byl-a za1ištčna 
pense pro případ, že by manžel ve válce padl. Neboť nehledíc ani k tomu" 
že bylo by manželům velmi těžko pfů'kázati vnitřní pohnutky pro dotyčné 
jejich Jednání, zvláště k~yž důkaz jejich výslechem neměl by valné ceny, 
vycháZÍ zřejmě na jevo i z naz'l1ačeného tvrzení samotného, že shodovaii 
se v tem, aby odstraniii jeden důležitý účinek rozvodu, že oba tudíž sou
hlasili s jeho zrušením a to se zrušením naprvstým, protože mi nějaké 
zrušení obmezené ani pomýšleti nemo-hli .a ani příčiny k tomu neměli, do
kavad nebyla jim známa ustanovení zákona o rozluce z roku 1919. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhovčl d-ovolacímu rekursu. 

Důvody: 

l( ?d.ůvcd;nění uspeseHÍ rekursního s-oudu, se zákone-m a včcí se srov .. 
l1áy~jídmu, se na, vyvfélcení vývodů dovolací stížnosti, záležejicích po
~eJVlce v opakOiVaní obsahu stížnosti, jen ještě podotýká: Dovolací stě
z~v~te! neprá;:em odvolává se na ustanovení § 1116 obč. zák., neb(}! to 
PlatI pouz:, P!l, smlouvá cl;, jieh~ předmětem jsou poměry majetkoprávní, 
Ja~ ze· zaradem tohoto zakon·neho· předpisu do systému zál<ona občan
s"eho . vyplývá. Ujednali-li rozved'ení manželé, kteří soudu'své opětné 
Sl?,o;em ?známili, zároveií mezi sebo-u, že manželské společenstvÍ neobnnví, 
umzno umluvu tuto vzhledem k to,mu, že ohlášením jich spOjení II soudu 
P?mmuly v~škcré účinky rozvodu_ neboť předpis § 110 obč. zák. má ráz 
pred!'lsu .orava 11motného, a že manželství stává se opět nerozvedeným. 
po~lada!! za neplatnou a nemů'že býti žádnémú z manželů. překážkou aby 
l?ľ~va z nerozvedeného manželství mu příslušející oproti druhému ~an
xcII neuplatňoval 
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Čís. 848. 

Olwlnost, že pl'i doruoení opatrovníkem opomenuto uveř~j.lŮti ~yltlá~kU 
y n(}vinách. nečin.( sice fízení zmatečným, ovšem ale po pnpade kusym., 

O(czh. ze dno JI. ledna 1921, R I 1153i20.) 

-V řízení o žalobě na rozluku proti manželu neznámého pobytu zřídil 
s o udp r v é s t o I i o e tomutoopatwvníka dle § 116 o. ř. s. a nařídIl 
vývěs vyhlášky o tOlli na soudní descc,C:Jlomenul v~ak uveřejniti v Ji 
v úředních novinách. O d vol a c í s o u d zrusi! napadeny rozsude1{ I n
zení jemu předcházevši 'Od zřízení opatrovníka pro žalovaného a- nařídil 
soudu první stolice, by šetře ustanovení § 116 a násl. c. ř. s. o ž<ťkbě 
znovu po ,záko;m jednal, vyčkav pravomoci. D ů vod y: Dle § 116 a n0.;;1: 
c. ř. s. má soud osobám, kterým by doručení pro neznámost pobytu stal! ' 
se mohlo toliko veřejnou vyhláškou (li 115 c. ř. s.), k návrhu nebo z úřední 
moci zříditi opatrovníka a obsahuje § 117 a 118 c. ř. s. přesný přec!pls 
o tom jakým způsobem zřízení opatrovníka má býti vyhlášeno. Dle 
~práv; krajského soudu nebyla vyhláška uveřejněna v úředních novi
nách kteréž,to opomenuli jest však dle výslovného ustanovení § 117 odst. 
třetí 'c. ř. s. přípustno pouze ve sporech až do 100 zl. (200 Kč). Mimo to 
ze sporných spisů není vůbec' patrno, zdali a jakým zpúsobem vyhlášeni 
eaiktu vl,bec se stalo (§ 118 c. ř. s.). Nedostatky tyto zakládají zmateč
nost ve smyslu § 477 čís. 4 c. ř. S., protože tím byla nezákonným postu-

. pem straně odňata možnost na scudě projednávati, a bylo proto dle § 477 
odstavec čtvrtý a 478 odstavec druhý c. ř. s. zaříditi, jak se stalo. , 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usneseni a uložil odvolacímu 
soudu, aby rozhodl ve věci samé. 

Důvody: 

Zmatkem dle č. 4 ~ 477 c. ř. s. jest, když straně odňata byla možnost 
C)řeďsoudem jednati buď opominutím doručení, nebO' jiným protizákonným 
~ostuP0m. Doručení po rozumu § 118 c. ř. s. jest dmučným lístkem opa
trovníka a založeným sňatým ediktem řádně vykázáno. Jde tedy Jen 
'O případ druhý. Pravda jest, že opominuté uveřejnění ediktu v úřední.ch 
wvinách jest sice protizákonností, prctože uveřejnění jest apodlktrCKY 
nařízeno a nezústavuje se uvážení soudu, avšak dlužno- zko:umati, zdah 
tím byla straně odňata možnost před soudem jednati" a tuto otázku dlužno 
popříti. Má sice uveřejnění vyhlášky za účel, aby strana neznámého po
bytu o záležitosti se dovčděti a do sporu vstoupiti mohla (§ 117~dstavec 
prvý c. ř. s.), pokud se týče aby jí byla zjednána možnost aspon s opa
trovníkem se o hájení práv svých_ .dorozuměti {§ 276 obč. zák), a že 
tedy -opominuté uveřejnění vyhlášky může míti pn případě za následeK, 
že hájení strany té neb"de do,statečné,řádné tak, jak by bylo snad> byb 

,mohlo kdyby vyhláška uveřejněna bývala a tudíž strana po případě 
se o ~Těci byla dovědě'la. Avšak znemožnění 11eh znesnadnění háj-enÍ ne~ 
sluší stotožňovati se znemožněním jednání, t. j. porušením zásady obou
stranného slyšenÍ, Jednáni nebylo straně znemožněnu, slyšení jí nebylo 
odepřeno, nebol opatrovník představuje stranu, zastupuje ji tak, jako by 
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to byla ona sama (§§ 282, 187, 188, 269, 270, 276 obě. zák., §s 5, 116 
c. ř. s.), k vůli tomu prá,ě byl zřízen t§ '117 odstavec prvý c. ř. s.) 8. jemu 
slyšení znemožněno nebylo, nelze tedy" také říci, že bylo znemožl1ěu8 
straně, za kterou jedná. Opatrovníka není třeba, když žalovaný zanechá 
zde zástupce opatřeného plnou mocí pro.cesní (§ 31 Č. 1 c. ř.s.), neboť (ll 

pak doručí se žalcba plI;omocníku {§ 106, odst. prvý c. ř. s.), opatrovníl, 
se nezřizuje (§ 276 obč. 201k.) a edikt nevydává, ačkoliv zplnomocněný za
stupce také od strany neznámého pobytu informace obdržeti a tedy řádil:: 
ji hájiti nemůže. Tím ale závažnéo,brany nejsou ještě ztraceny, neboť 
co platí dle § 530 čís. 7 a poslední odstavec c. ř. s. o straně, to >platí dle 
S 5 c. ř. s. o zákonném zástupci a dle §39 c. ř. s. o plnomocníku, není 
tedy žádné závady ani s této stránky. Není tu tedy zmatku, nicméně nelze 
hci, že by opommuté uveřejnění vyhlášky žádných právních následku míti 
nemohlo. Může. {Odp. min. sprav. k § !lS c. ř. s. praví poněkud upřílišněně 
přímo, že nemá.) Nesluší zapomínati, že tu opominut zákoLnem přede
psaný pokus o umož1leni řádného' hájení strany, a tak protizákonnost ta 
může býti vadcu, jež za"iiíuje neúplnost r·íúmí. Když na př. soudce odepře 
straně pojmouti do protokoJu některou námitku nebo nčkteré tvrzení, není 
to sice zmatek, nebof ne;lze říci, že ji vylončil z jednállí, ale může postup 
ien, znemožňující řádné hájení, zakládati neúplnost řízení. A tak tomu 
i. zde. Kdyhy se odvolacímu soudu vidělo·, že jest třeba výslechu strany, 
ať si inform,ativního, k 1Jěmuž inůže zde, v- řízení ve věcech -manželských 
soud stranu dokonce i nutiti >(§ 12 říz. ve věcech manž.), nebo, pokud pÍ'Í
pustný jest, k cíli dú-kazLl, mohl by v takov.lkh případech užíti na to před
písů o neúplnosti řízení, zvláště když jde o řízení vyhledávací. A tak. také 
zde, kdybY shledal, že fízcní nemohlo řádně býti provedeno, už prolo, 
že strana neměla možno~t dáti opatrovníku inf.ormaci neh sama do sporu 
vstoupiti, a že jediná cesta k získání této možnosti vedoucí byla jí za
hrazena nezákonným -postupem prvé stolice - npominlltým uveřejněním 
ediktu. 

Čís. 849. 

Zemský zákon ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. pro Čechy o dě
dické posloul>TIostipři statcích střední velikosti. 

Za účelem rozhodnutí o osobě přejímatele netřeba slyšeti starostu obce 
a znalce. Ochota nápadníka, vzdáti se zaměstnání, nedovolujícího mu, bl' 
osobně na 'statku hospoúařil, není s to, by odčilŮla jeho vyloučení z mi
padnietví. 

(Rozll. ze dne ll. ledna 1921, R ! 1160/20.) 

V otcově pozústalos(i uplatnili nápadnické právo ve smyslu zákona 
ze dne 7. srpna 1908 čís. 68 z. zák. pro Čechy ze čty'ř synů dva: nejstarší 
františek, zaměstnáním z.edník, a neimladší Stanislav, povoláním zemť
dělec. Usnesení pozůstalostního soudu, jímž přiznáno nápadnictví zůsta
Vltelovu synu Stanislavovi, bylO nadřízeným krajským soudem schválen'o. 
Rek u r sní s o u d ,nevyhověl stížuo'sti zů,stavitelova syna I'rantiška. 
D ů vod y: Stěžovat61 vytýká napadenému usnesení vadnost, zmatečno.st 
a nesprávné právní posouzení věci, však neprávem. Výtku vadnosti a 
zmatečnosti zakládá stěžovatel na nstanovení § 7 nař. min. sprave.cllnosti 
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ze dne 28. února 1<;09, čís. 3. věstníku, jenž stanoví, by o podstatných 
okolnostech, o něž jde, pro,vcden byl soudem výslcch starosty a znalcú, 
což se v tomto případě nestalo. Citované nařízcní vydáno, bylo ku prove
dení zemského zákona ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. a obsahuje d'le 
§ 1 návody a pokyny pro soud, jak má si při s]Jrávném provádění zákona 
počínati. Uvedeno-li v § 7 cit. nař., že o podstatných okolnostech má soud 
slyšeli starostu a znalce, rozumí se tím, že je má slyšeti v takových pří
Dadech, a o takových otázkách, kde mu odborného poučení a posudku 
nebo spolehlivého vysvětlení před rozhodnutím včci jest skutečně třeba, 
a jest také z dalšího obsahu cit. '§ 7 zřejmo, o jakých ]Jřípadcch a o jakycl1 
otázkách zejména bude takového slyšení soudem zapotřebL Platí to o. zji
qění jde-Ii o tolnické usedlosti střední velikosti, neb o odhad statku a 
o zjiŠtění inventáře. O zjištění v těchto bodech se však v tomto případě 
nejednalo a mohl prvý soud okolnosti ]lonebt:é k posouzení a rozhodnuti 
otázky o vyloučení té kleréosoby z nápadnictví ve smyslu § 6 odstavec 
čtvrtý písm. d) zem. zák., zjistiti bez pře.d'chozího posudku starosty infcr
mativním výslechem stran. Proto výtka vadnosti nebo dokonce zmatee
()o~ti řízení a rozhodnuti jest bezpodstatnou. Věc se má tak, že z několika 
sourozencůpřihlásm se k nápadnictví dva bratři: nejstarší 09ti1etý) 
P,'antišck, zarrěstnáním zedník, a nejmladší (23tiletý) Stanislav, země
liclec. Nejstaršímu by nápadnictví příslušelo, kdyby nehylo ustano,vení 
odstavce čtvrtého písm. d) § 6 cit. zem. zák. Při svém z.aměstnání jako 
stálý přední zedník, nebo dozorce z Kladenských hutích nemůže se 
t"ra~tišek obhospodaření statku v L. osobně a zcela tak věnovati jako 
Stanislav jenž žádnému řemeslu se nevyučil, a zaměstnán bYl jen při 
hospodář~tví ro,d'ičů na onom statku, o který jde. Prohlášení Františka, 
clo bud'Oucna činěné že se svého zajisté yfrnosného iaměstnání v hutích 
vzdá. bude-li ustanc'~en přeiímatelem statku v L., nemůže míti dostatečně 
přesvědčivosti zejména když v rekursu sám zdůrazňuje, že si každý pře
IÍmatel statku bude muset opatřiti ještě jiné, vedlejší zaměstnání. Stanislav, 
~aměstnáním pouze zemědělec, o-značen jest 'svými sourozenci IŠtěpánem a 
Bohumilem jako zvlášf zpúscbilý ku převzetí statku, nehledě na matčino 
vyjádření téhož smyslu, o kterém jest v úmrtním zápisu zmínka. Usta,
novil-li prvý soud přejimatclem statku Stanislava, proti jehož převzJt~ 
není závady a vyloučil-li z nástupnictví Františka vzhledem na znem 
svrchu citov~ného zákonného ustanovení, neposoudil věc nesprávně, jak 
r:eprávcm stěžovatel vytýká a jest ]Jroto i v tomto směru rekurs bez
podstatný. 

N e j v y Š š í s n II d nevyho,věl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací rekurs uplatřll1je: 1. že otazka, kod", má býti přejímatelem, 
rozřešena byla bez předchozího výslechu představenstva obce a znalell 
po rozumu' § 7 nař. mi·n. sprav. ze dne 28. února .1909, čís. 3 věstníku, 
2. že tu není případu § 6 odstavec čtvrtý písm. d) zák. o statkovém právu 
ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. Avša)<: není opodstatněn. Ad. 1. Cit. 
§ 'i. nařízení př,edpisuje slyšení ]Jře.dstavenstva pokud .se týče též znalců 
,mebo jen znalců toliko. pro ty otázky, pro které slyšení to předepsal už 
zákon sám ~§ 1, poslední odstavec, § 8, odstavec druhý, § 4, odstavec 
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druhý zákona;. Lze sice slyšení to konati i k vlili jiným otázkám, ale to 
není obligatorní, a není toho tedy třeba, kde se dá otázka bezpečně řešiti 
i bez toho. V tomto případě pak toho naprosto třeba není, jak se podává 
z vývodů ad 2. Ad. 2. Podle §. 6, o·dstavec čtvrtý písm. d) zák. o stat-

. kovém právu json z převzetí zpravidla vyloučeny osoby, kterým povo
lání jich nedovoluje na statku z místa statku sama osobně hospodařiti. 
Výraz »zpravidla« má je11 ten význam, že se připouští výjimka toliko, 
pokud sám zákon ji zná, t. i. výjimka po.sledního' odstavce téhož §, dle 
nčhož i vyloučení mohou statek obdržeti, není-li žádných nápadníků ne
vyloučených. O to zde však nejde a je tedy stěžovatel vyloučen, pak-li 
podmínka, že mu povolání jeh'O nedovoluje, aby osobně na statku ho's]Jc
dařil, dopadá. Sluší přisvědčiti nižším soudům, že podmínka dopadá. Jak 
stěžovatel v šetření sám ud'al, jest ženatod r. 1909, má 3 dítky, má domek 
č·P. 37 v L. se 4 stuchy pachtovaných polí, a jest pře dní m cl ě J n í
k e m v k I a den s ký c h h u t í c h, kde j e s t z a m ě s t n án t r val e 
y I é t ě i v z i li ě; sám P'l'k prohlásil, že, měl-li by na statku hospcdařit, 
musí se vzdát svéhO' zaměstnání' v kla·denských huc 
i í c h, což prý ovšem učiní, pak-li statek dostane. Tím jest podmínka 
jeho vyloučení dána; jeho zaměstnání mu ned'ovoluje, aby na statku osobně 
hospodařil, mU.sill by se zaměstnání svého vzdáti. Že by byl snad ochoten, 
skutečně se ho vzdáti, ne,c'zhoduie, nebol to· by mohl každý z tohoto dů
vodu vyloučený učiniti, ale zálmn z dobrých dcůvodů k ochotě této nehledí, 
lIýbrž jemu rozhoduje jen fakt, zda nápadník takové zaměstnání osobním II 
liospo.daření vadící má, i nutí ho ustoupiti těm, kteří ho nemají. Hledí nejen 
k řádnému hospcdářstvi na statku, nýbrž má slušný zřetel i k osobním 
poměrům, dávaje přednost nápadnfkům posud ne zaopatřeným před za
opatřenými. Konkurent stěžovatelův Stanislav pak zhávi! mládí své, 'jak 
při šetření pop.feno he'bylo, mimo dobu vojenskou, prací na statku, o nějž 
jde, a žádného, jiného· povolání nemá. Netřeba tedy uvaže·vati, zda by se 
stěžovatel svého postavení v klade,nských hutích opravdu vzdal či ne, 

. lze-li mu věřiti, či nic, jak se tím nížší stolice zabývají, Na loto 'slibované 
vzdání zakládal stěžovatel ještě svůj rekurs, kdežto v dovolacím rekursu 
slaví se zase po výtce na stanovisko, že mu pov01ání jeho ohhospodařo
vání statku dovoluie. Ale to je dleslavu včci vyloučeno, aniž by k tomu 
bylo třeba výslechu nějakých znalců nebo jakého·koli jiného, dalšího še
iření, nebo:! je to otázka obecné životní zkušenosti. Statek má výměry 
přes 5 ha, v době polní práce - orby, setí' a žatvy - musí hospodář po 
celé týdny věnovati se výhradně tomuto dílu, i nemů'že tedcy osobně ho
spodařiti osoba z.aměstnaná trvale v zimě v létě jinak, zejména· v obci 
jiné, mimo místo statku. K: tomu přistupuje, že dítkY stěžovatelo,vy ~ 
:;ejstarší nemůže býti více než asi lOtiletý - neisou s to břímě hospoda
ření mu ulehčiti, manželka sama zajisté na to nestačí, a tak by musil 
stěžov~tel práce h'ospodářsk'é dáti konati silami zjednanými, c.emuž se 
chce zakon vyvarovati, poknd tu jsou nápadníci, kteří celou 'Svou o.sobnost 
plně a výhradně statku věnovatí mohou. 

Čís. 850. 

Trestní novelou '(zákon ze dne 15. listopadu 1867, čís. 131 ř. zák.) po
zbylo účinnosti uslanovení li 279 obč. zák. 

(I~ozh. ze dne 11. ledna 1')21, R I 1192/20.) 
Civilu! rozhodnuU. III. 
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Doživotně odsouzený domáhal se na soudě, by ,mu ,~yl podle § 279 
obč. zák. pm správu jeho majetku zřízen ?~~trovmk. Zadost J,:ho byla 
soudy všech tří stořic zamítnuta, Ne J v Y s Sl m s o ude m z techto 

důvodů: 

Podle § 27 lit. b) tr. zák. byla s ods Duze ním k trestu smrti nebo těžkéh? 
žaláře spojena ztráta způsobilosti k právním činům potud, že odsouzeny 
nemohl pře ds evzíti ani mezi živými právní j~dnání zava:-u!í~í, ~'l~i-. po
sledni pDřízení učiniti. Následkem toho bylo (reba ku sprave ]lnem J~ho 
zříditi opatrovníka a této potřebě hověl předpis § 279 obč. zák. Když vsak 
§em 5 zákona ze dne 15. Hstopadu 1867, čís. 131 ř. zák. předpis § 27 lit. b) 
tr zák. byl zrušen a to'to ,omezení způsobilosti k právním činům odpadla, 
st~lo se také opatření po' ro,zumu § 279 obč. zák. úplně bezpředmětným. 
Navrhovatel může i mezi žiVými i pro případ smrti jměním svým volně 
nakládati tudíž také sám správce si zříditi, nepatří tedy k osobám, jež 
jsou pod 'zvláštní ochranou zákonic ve smyislu § 210bč~,zák. a~udíž ve 
smyslu § 279 ohč. zák., jenž bYl toliko jednqu z Jeho pnpadnDstl, i není 
proto návrh, o nějž jde, oprávněn. 

Čís. 851. 

Zákon ze dne 27. května 1919. čís. 318 sb. z. a n. o zajištění půdy 
drobným pachtýřům.., , 

Poiem enklávy ve smysln § 5, odstavec druhy, zák. 

(Rozh. ze dne ll. ledna 1921, R 1 8/21.) 

s o n d p r v é s tol i c e přiznal pachtýřům požadovaný pozemek do 
vlastnictví a neshledal opodstatněnu námitku vlastníka, ž,e přtznáilím po: 
zemku povstane v jeho pozemckh euklava. R e ok u r sní s o u d "snesem 
potvrdi!. D ů v c dl': Stížnost směřuje jen proti tom~, ~e n;obyl pa~h
lýřÍ1m ve smyslu návrhu stěžovatele přikázán na mlste pozadovaneho 

. pozemku jiný pozemek jako pozemek náhradní, bl' zame~ena byla e~kl~v~ 
v pozemkovém majetku ,stěžoivatele. Stížnosti nelze 1lnznatI opravnem .. 
Pachtýř je povinen přijmouti náhradní pozemek, když by přizn~ní~ pO-' 
žadovaného pozemku byla utvořena enklava. (§ 5 odstavec d:uhy zak?~~ 
ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n.) Pojmu enklavy zakon zvlaste 
nestanoví a nutno tu ,přijmouti stannvení pojmu toho v jiných zákonech. 
Dle'§ 5 zákona ze dne 1. června 1866, čís. 49 z. zák. (ho,?ební z:i~on p~o 
Cechy) vzniká enklava tehdy, kd""ž je pvozemek ohramcen a~pol:. do. I: 
cizími po,zemkY. V tomto případě nelze vSa'k mluvitl o euklave. Pnznany 
pozemek dle předloženého, plánku, který 'Odpovídá pozemkové mapě, má 
podobu obdélníku značně protáhlého, a obě delší a jedna kratší jeho strana 
ohra.ničeny jsou pozemky nepatřícími stěžovateli; oddělením od majetku 
stěžovatele euklava nepovstane. 

Ne j výš š í s o u d nevyhověl dov,o:lacímu rekursu. 

Dů vody: 

Dovolací stÍžnnst směřující proti souhlasným usnesenim soudťt nižšÍc;h 
není pro nedostatek ~odmíuek § 16 cis. pat. ze dne 9. srpna 1854, čis. 208 

19 

ř. zák. odůvodněna, nebot vývody jejími není prokázána ani nezákonnost 
usnesení, ani odpor se spisy, aniž nějaký zmatek. Nelze zejména rekurs
nimu soudu vytýkati, že stanově pojem enklavy, jejíž definice zákon ze 
dne 27. května 1919, Č. 318 sb. z. a n. nepodává, použil obdobně honebniho 
zálwna ze dne 1. června 1866, čís. 49 z. zák. (pro Cechy), vždyť enklavou 
v pravém slova smyslu dlužno rozuměti území, jež kol do kola jest ,o:bklí
čeno územími cizími, takže použHí mírnějšího ustanovení nebylo, roz,
hodně v neprospěch stěžovatelův, kdyb"" o enklave bylo lze mluviti; 
vždy! zákon O dmb. pachtýříeh (15 5) vyžaduje, aby přiznáním náro:ku 

. ]Jožadovacího pachtýři povstala enklava v majetku vlastníkově, čemuž 
\. případě tomto, jak z náčr'tku spisům přiloženého vyplývá, není. 

Čís. 852. 

Užívání bytu, poskytnuté za stravování, nespadá pod ochranu náiemců 
(zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne ll. ledtLa 1921, R I 12/21.) 

Zalobce přenechal žalovaným užívání své místnosti za poskytování 
slušné stravy. Ježto žalovaní průběhem doby svému závazkn nevyho
vovali, domáhal se žalohou, by místnost vyklidili. S o ud p r v é s t o
l i ce odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. D ů vod y: Očelem 
smlouvy a jejím předmětem bylo, poskytování bytu žalovaným, a úplatou 
za něposk:l"tování s!r"vy žalobci. Úplata tato je urči:tou cenou ve smyslU 
Š 1090 cbč. zák., neboťstravn tu lze oceniti a je pouhou náhnldou ná
jemného ve způsobu 'obvyklém, v penězích, - zakládá se tudíž právní 
poměr mezi stranami na smlonvě nájemní. Dle § 3 zák. o' Qchraně nájemců 
lze po dobu účinnosti tohoto zákona žádati zrušení nájemní smlouvy bez 
výpovědi pOd'!e' § 1118 obč. zák. jen z důvodů v tomto § 3 uvedených. 
Důvody žalobcem uplatňované nejsoiu žádným z d·ůvodů v onom § 3 
uvedených, proto žaloba tato. není přípustnou a může žalobce dO'lláhaÍ1 
se zrušení oné smlouvy nájemní jen výpovědí a kuí potřebuje svolení 
soudního dle předpisÍ1 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a 11., 
pro jehož opatření Je však předepsáno řízení nesporné. Rek u r sní 
s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: S ná
~orem prvého soudu nelze souhlasiti. úkony žalovaných, tím že možno 
Je oceniti, nepředstavnií určitou cenn, jakou má na mysli § 1090 obě. zák., 
tale. musí býtí číselně určena. Určitá cena je dJe cit. § tak podstatným 
znak;em smlo;llvy nájemní, že bez ní :smlnuva náje.mní nevzniká a stano
vení ceny té ve smlouvě j~ podstatnou součástkou smlouvy. Třeba že 
v tomto případě předmětem jednání stran bylo nikoli opatření stravy' 
Jalobci, nýbrž opatření bytu žalovaným, nelze přece z toho dovozovali 
vznik smlouvy nájemní, když 'Q nájemném vůbec řeči nebylo.. Není-Ii zá
kladem ža!obního ná:rokusmJouva nájemní, nelze ji rozvázati vS'povědí,. 
k ní,ž soud svolení dáti má dle zákona o ochraně nákmců, nýbrž dlužno 
o naroku na zrušení smlouvy, touto žalob(}u uplatňo,vaném, rozhodnouti 
po předcházejícím řízení sporném. 

N e j v y Š š í s o u d nevyh'ověl do,volacímn rekursu. 
2' 
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Důvody: 

Je nesporno, že žalobce přenech~l od 9. srpna 1920 žal,ovaným užíván! 
sv é místnosti za poskyto;vání slušne str a vy. Podle § 13 zakona o ochrane 
nájemníků ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n.jsou však zapo'vězeny 
'a tudíž ochrany tohoto zákona nepožívají smlouvy, při kterých nájemné 
nebopodnájemné a jiné ptaty nebyly smluveny v penězích měny zá
konem ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. ustanovené. Nemůže se 
proto býti dovoláváno cit. záko,na o ochraně nájemníkův ani v Jané!ll 
případě kde hodnota úplaty z'" užívání mis,tnosti vůbec nebyla stanovena 
[. v pe~ězích vyjádřena, v důsledku čeho,ž o nároku na vráceni užívané 
Il1Ístno:sti náleží rozhodnouti v řízení sporném. 

Čls. 853. 

Nahodilá zkáza věci, prodané s výhradon vlastnického práva, jde na 
účet prodatele. 

(Rozh. ze dne 11. ledna 1921, R I 17/21.) 

Zalovaný, bydlící v MikOlajově v Haliči, koupil r. 1910 od žalující firmy 
hudební stroj za 2000 1(, jež měly býti po srážce clobírky' 200 K ve z,b,:tku 
1800 I( splaceny v měsíčních stejných lhůtách po 30 korunách pod ztratou 
lhůt, při čemž žalUjÍcí ln'ma až do úplného zaplacení stroje vyhr adila ~i 
právo vlastnické. Zalovaný splatil pouze část kupní ceny a to ve lhůtácH 
nepravidelných pročež žalující domáhala se za,placeni zbytku kupni ceny. 
Zalovany namítl proti žalobě mimo jiné, že byl hrací stroj při ruské invasi 
r. 1914 vojíny zničen. Pro c e sní s ou d p r v ( s t o I i ce žalobě Vy
hověla uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Pokud jde o námitku ialovaného, 
že stroj, koupený roku 1914, při ruské invasi byl zničen a že událo;st tato 
jde na nebezpečí strany žalující, poněvadž talo sobě vyhraclila vlastnictví 
koupeného stroje až do úplného jeho zaplacení, dlužnO' poukázati K tomu, 
že stroj byl žalovanému dodán již roku 1910 a od té clopy byl v jeho držení 
a jím zajisté také používán, takže nebezpečí plynoucí z invase voisk ru
ských roku 1914 postihlo žalovaného. O d vol a c í s o U dl zrušil napadený 
rozsudek a uložil prvému soudu, by, vyčkaje právomoci, ve věci dále 
jednal a Z1}orvu rozhodl. D ů vod y: Ve vě.ci samé vytýká žalo,va1:Ý roz
sudku nesprávné právní posouzení věci, které spatřuje v tom, že prvý 
soud je toho názoru, že zničení stroje jde na nebezpečí žalovaného. V tomt? 
směru tvrdil žalovaný že žalobkyně vyhradila si k prodanému stroJ! 
právo vlástnické až d~ úplného zal1lacenf ceny trhové, že 'v září 1914, 
v dQbě ruské invase do Mikolajova, ruští vojáci stroj ten roQzbili a zi1ičili 
a že škodu, z tohO vzniKlou, nésti musí žalobkyně j",ko vlastnice stroje. 
O okolnostech těchto mtbídl žalovaný důkaz jednak výslechem stran, 
iednak dátazemu obecního úřadu v Mikolajově. Soucl 'Prvý důkazů těchto 
~epřipustil a: žalovaný vytýkáprQ10 rozsudku také' neúplnOst řízení. Ze 
žalobkyně vyhradila si k prodanémustroii právo vlastnické až do úplného 
zaplacení ceny trhové, je mezi stranami nesporno; Ze tato výhrada trvala 
ještě v době, kdy dle udání žalovanéhostroÍ' byl: zničen, vyplývá z té 
skutečnosti že trhová cena, jak je nesporno, v té době ještě úplně zapla-
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cena nebyla a žalqbkyně aní netvrdí, že by se byla této výhrady vzdala. 
Lalobkyně byla tedy v době, kdy stroj byl prý zničen, jeho vlastnicí a 
příslušela jí proto všechna práva, která vlastníku k věci náležejí. Dle 
ustanovení ,§ 1311 obč. zák. pouhá náhoda škod'í tomu, jehož jmění neb 
osobu postihla. Zničení stroje zpusobem, od žalovaného tvrzeným, nutno 
pOčítati za náhodu. Stihla by tedy tato náhoda žalobkyni jako vlastnící 
stroje -Irozhodltlutí nejvyššíh() soudu ze dne 1. řÍjnill912,Rv V 2105/12 úřední 
sbírka Č. 1519 a plenissimámi rozhodhuti téhož soudu z 23. května 1916 
pres. 176/16 zapsané v knize judikátu Č. 246 úřední sbírka. č. 1712). Názo.r 
žalobkyně, že v tomto případě za náhodu ručiti musí žalovaný, poněvadž 
byl v prodlení, sdíleti nelze, poněvadž dlužník byl sice v pTod,lení S pla
cením nikoliv však s vrácením stroje, v kterémž poslednějším případě 
by pak ovšem náhodu svým prodlením zavinil a tudíž ško,du tím vzniklou 
nesl. -

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

Důvody: 

Jde tu o případ výhrady vla·stnické. Zalobkyně si vyhradila právo 
vlastnické k dodanému žalované straně hracimu stroji až do úplného za
placení ceny trhové a smlouva také s touto výhradou byla uzavřena. 
Odevzdání s.e stalo pod o'dkládaci výminkou a převod vlastnictvi tu na
stane až výminka se splní a. celá trhová cena bude zaplacena. Podle toho 
zůstal žalující vlastníkem hudebního stroje a zůstává jím až do té doby, 
kdy bude částka, za niž byl prodán, úplně zaplacena. To se ještě nestalo. 
VždéYť žalobkyně žalobou se teprve zaplacení doplatku domáhá. Zalobkyně 
jest tedy dosaváde vlastnicí hudebního· stroje, žalovanémn dodanéhO', a 
přísluši jí všechna vlastnická práva k strOji tomu, j-ehož žalovaný jest 
pouhým detentorem (§ 309 obč. zák.). Jako vlastnici stíhají žalobkyni ve 
smyslu § 1311 obč. zák. i následky nehody, ať hrací stroj se nalézá kde
koliv. Vpád' nepřátel do domu a zničení hracího, stroje je takovou ná
hodou, pokud se týče nehodou. § 1063 obč. zák. zde proto použíti nelze, 
po'něvadž právě mezi stranami uzavřena byla smlouva o tom, kdy vl<tst
nictví na žalovaného přejíti má, a smlouvu tu nelze vykládati jen v ne
prospěch žalovaného a, pokud snad škodí v následcích svých i .žaluiící 
straně, přidržovati se interpretace jiné. K obhájení svého stanoviska odvo
lává se stěžovatelka dále na ustanovení §§ 1333, 1334, 1295, 1298 obč. 
zák., uvádějíc, že žalovaná tím, že neplatila způsobem umluveným a 
v čas splatnosti jednotlivých splátek, způ'Sobila sama žalujicímu škodu, 
která mu má vzniknouti jen proto, že žalovaná své povinnosti nedostála. 
Kdyby byla platila, byl by prý stroj zaplacen a Škodu by bezesporně nesla 
žalovaná. Proti tomu dlužno uvésti, že zničení strnje, v rukou žalovaného 
se nalezavšího, by bylo nastalo a! by stroj ten byl vlastnictvím té neb 
Hné strany, ať by byl býval zcela zaplacen nebo jen částečně, dlužník 
však ručí při nastalém prodlení jen za tu škodu, která by byla nevznikla, 
kdy,by nebyl v prodlení. Stroj měl býti zaplacen v částkách 30 K měsíčně 
od prosince 1910 počínajíc. Splaceno dobírkou 2001<:. Kdyby žalovaný po 
celý čas až po. dobu, kdy stroj padle jeho udání byl zničen (září 1914) 
_. byl býval platil po,dle úmluvy, by! by do času toho celkem zaplatil 
1420 korun, nebyla by do, zničení stroje 'odkládací výminka splněna a,i při 
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1akovém naZlram na věc b~/ ztráta stihla dosavadního vlastníka, tOti7" 
žalující lirmu. 

Čís. 854. 

Zákon o společnostech s ruč. obrn. ze dne 6. března 1906, čÍs. 58 ř. zák. 
Tnzemskou odbočku společuosti s r. o., jejíž hlavní závoď stal se ná

sledkem státního převratu závodem cizozemským. nutno opověděti jako 
samostatný tuzemský závod. 

(I(ozh. ze dne ll. ledna 1921, I( I 18(21.) 

Obchodní soud ve Vídni vymazal usnesením ze dne 3. září 1920 pro
kuru udělenou Bedřichu K-ovi pm společno,st s r. O., jejíž hlavní závod 
hyl ve Vídni a pobočný závod v Praze a zpravil o výmazu rej s t ř í
k Div Ý S o li d PražskJ"r, jenž vyzval pak zmíněnou společnost za účelem 
zjednání rejstříkového pořádku, by ve smyslu § 107 zák. o společnostech 
s r. o. oopověděla tuzemský závod k zápisu do obchodního rejstříku, ježto 
následkem změněných státoprávních poměrů trvání odštěpných závodů 
cizozemských nyní společností s r. o. v republice Československé jest 
nepřípustným. I( e k u r sní s o u d usnesení potvrdil. O ů v o d'y: Názoru 
stěžovatelky, že napadené usnesení neodpovídá dosud uveřejněným zá
konům ve sbírce záknnů a nařízení, nelze přisvčdčiti. Usnesení on'O ne
opíra se o vyhláš1ku Národního 'výboru, sp'rávně zemské politické správy 
ze dne 9. listopaclu 1916, ani 01 zákony ze dne 27. května 1919, čís. 304 
sb. z. a n., ze dne 7. ledna 1920, Čí's. 31\ sb. z. a n., ze dne 15. dubna 1920, 

,čís. 271 sb. z. a n., ze dne 1. července 1920, čís. 420 sb. z. a n. a ze dne 
27. července 1920, čís. 465 sb. z. a n., - nýbrž správně o ~ 107 zák. ze 
dne 6. března 1906, čís. 58 ř. z., kterýž z:í:konem ze dne 28. října 1918, 
čís. 11 sb. z. a n. v platnosti byl zachován. A tu právě přehlíží stě~o
vatelka okolnost, pro posouzení této věci rozhodnou, že ona následkem 
nastalých změn státoprávních jest nyní, hledě k sídlu hlavního jejího 
závodu ve Vídni, vůči repuhlice Československé společn'ostÍ cizozemskou, 
a že, jsouc společností s ručením obmezeným dle zákona ze dne 6. března 
1906, čís. 58 ř. z., jako, taková nemůže na dále, byť i její zápis do rejstříku 
obchodního soudu v Praze se byl stal dne 16. prosince 1912, v obla,sľ 
zdejšího státu provozovati zdejší závod svůj jako pobočku svého hlavního 
závodu ve Vídní dle § 59 a násl. zákona ze dne 6. břema 1906, čís. 58 
ř. z., nýbrž toliko jako tuzemský záV'od ve smyslu § 107 a nrusl. cit. zák. 
Rejstříkový soud vyzývaje stěžovatelku kn zápisu, učinil tak v rámCI 
dohlédacího práva, jež mu přísluší (§. 102 cit. zák., čl. 26 obch. zák.), by 
udržován byl pořádek v rejstříku. . 

Ne j v y Š š í S CI II d neiVyhověl dovO'lacímu rekursu. 

DÍlvv,dy: 

Stížnost proti souhlasným usnesením o'bou nižších stolíc jest nepn
pustna podle § 16 pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. z., pcněvadžusne
sení ta netrpí protizákonností. Clánkem 26, 19, 21 a 25 obch. zák. jest soud 
rť"jst.ťíkov~· zmocněn, by neoprávněné užívání firmy zamez-oval a, po-
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střehne-lí vadu takovou, z mocí úřední zakročil. To se zde stalo. Dopisem 
eLchodního, soudu ve Vídní ze dne 3. září 1920 upozorněn' byl obchodní 
soud, že jest tu podn;!, 'o,dštěpný, jehož hlavní závod veden jest ve Vídni, 
tedy v cizině. Soud rejstříkový zcela po právu, odvolávaje se na to, že 
následkem změněných státoprávních poměrů další trvání od'štěpných zá
vodů cizozemských společností s ruč. ohm. jest zde .nyní nepřípustným a . 
že dlužno dříve podle § 107 zák. o společnostech s r. o. požadovati opověď 
závDdu tako'vého, vyzval stěžovatelku k podání opcvědi té. § 107 zák. 
o spol. s o. r. nemohl ovšem na mysli míti případ, jaký tuto nastal, žle 
totiž dosavadní sídlo hlavního závodu stane se vůči Čechám cizinou a že 
i dosavadní soud hlavního závodu bude soudem cizím. To však je Dá
sledek nastalého převratu a rozkladu říše ra'kousko-uherské a nutno proto 
dOlýčná právní ustanovení, která dosud v platnosti jso,u (čl. 2 zákona ze 
dne 28. října 1918, čís. 11 sb. z. a n.l vykládati se zřetelem na to, že tu
zemskou jest nyní jen oblast státu československého. V oblasti télo mohou 
cizinci (společnost s r.·D.) po,dníky své provowvati podle ustanovení § 107 
zák. ze 6. března 1906, čís. 58 ř. zák., jen tenkráte, když d'omoho·u se 
z,;pisu svých závodů do 'Obchodníhc rejstříku způsobem v § tom přede
p,aným. Ne tedy zápísu odštěpného nějakého závodu pO,dle § 59 cit. zák., 
n~'brž závodu, jehož zastupnvání a vedenI v Ů čj z d ,e j š í m Ú řad ů. m 
bv bylo nezávislým od 'jiného v cizině existujfcÍ'ho iávodu cizincova. To 
vyplývá z ustanovení jak §. 107 cit. zák., tak z dalších 'předpisů zák. o sPó
lečnostech s r. o. v § 108 odstavec druhý, 109 a 110 čís. 7 a i z usta
novení § 111 odstavec třetí, který určuje pro případ existence několika 
zdejších závodů ci'zincových, že nejstarší z nich musí býti 'ozna'čen jako 
závod hlavní. A vyplývá to též z úvahy, že zdejší soud nemúže v žádném 
směru tedy aní ne pokud se předpisu § 60 cit. zák. týče nějak býti zá
vislým číněn na r,ozhodování soudu cizího. Byl tedy původní záplsodštěp
ného závodu něčím docela jiným než má býtí zápis, jehož. opověď rejstří: 
kový soud nařídil. Tam šlo o zápis tehdlV tuzemské firmy d'o rejstříku tu
zemského soudu, nyní však má proveden býlí zápiS podníku cizincova do 
rejstříku tuzemského. 

Čis. 855. 

Úmluva, že zboží dodáno bude v nejkratší době, nezakládá ještě iixního 
obchodu. 

Dodatečnou lhůtu § 918 obč. zák. dlužno stanoviti, nestači. že sečká
ním byla fakticky poskytnuta. 

(I(ozh. ze dne 11. ledna 1921, I(v'l 622/20.) 

Dne 30. listopadu 1918 došel 11a žalobce vagon dříví na nádraží vN., 
kteTý, byv omylem přistaven na kolej ke skladišti žalované společnosti, 
byl od' lidí tét,o vyložen, a bYlo na to smluveno mezi žalobcem a žalo
vanou společností, uznávající svůj omyl, že dříVÍ: převezme žalovaná s·po
lečnost a náhradou za ně dá žalobci dříví jiné, a to v krátké lhůtě, totiž 
v čase, který od 30. listopadu 1918 je tak málo vzdálen, že jest to hospo
áářsky ner'Dzhodným. Žalovaná nabídla však žalobci dříví jiného drnhu, 
jež žalobce odmítl a domáhal se žalobou náhrady škody. O b a II í ž š í 
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s O u d y žalobě vyhověly v podstatě z těchto d II v o cl ll: Jde tu o závazek 
k náhradě škody. Žalované náleželo, aby splnila ujednání, ·.dáti žalobcI 
náhradní dříví v čas, aby je jako 'Obchod'ník dřívím vhodně ve svém ob
chodě zužitkovati mohl a z hospodářského stanoviska' škody ·neutrpěl, a 
když tedy, jak zjištěno, žalovaná své povinnosti nedostála, pak zajisté 
žalobce, jenž není povinen čekati do neurčita, až by žálovaná d'le lib'Osti 
mu dodala dříví takové, jaké si vzala, oprávněn jest, žádati relutum, tedy 
náhradu toho na penězích, oč jmění jeho bylo zkráceno. Náhledu žalované 
strany, že žalobce jí měl dáti lhůtu dodatno,u dle čl. 356 obch. zák. a § 918 
ve znění III. dílčí nov. k obč. zák., nelze přisvědčiti, nejde tu o právní jed
nání dle čl. 337 a násled. obch. zák. aneb o úplatné jednání ve smyslu 
§ 918 obě. zák., nýbrž o nárok z náhrady škod"" a na ten tato zákonná 
ustanovení vztahovati nelze. 

Ne j v y Š š í s o- u d žalobu zamítl. 

Dúvody: 

DOVOlání hrojí právem proti odvolacímu rozsudku dovolacím důvodem 
čís. 4 § 503 c. ř. s. Smlouva stran o náhradním dodání dříví jest smlouvou 
úplatruou. Nebol smluveným dodáním clří'Ví měl býti uspokojen nMok ža
lobcú~ na náhradu šlmdy, žalobci způsobené tím, že žalovaný dříví pro 
žalobce určené vyložil a podržel pro sebe. Žalc}bce se tohoto svého nároku 
na náhradu škody vzdal za to, že žalovaný se zavázal dodati mu dříví 
jiné. Náhradu pro nesplnění zmíněné úmluvy podle § 921 zák. obč. mÍlZe 
tudíž;žalobce žádati jen, byl-li podle § 918 neb 919 zák. obč. oprávněn, od 
srtllonvy odstoupiti. Podle těchto ustanovení musí strana, která od smlouvy 
odstupuje, stanoviti liknavé straně lhůtu k dodatečnému plnění, leč že by 
šlo o obchod .filmí, nebo že by se z povahy jednání ncb z účelu pluění, 
po:Vinovanému známého, dalo usowdiiti, že na p~nění opozděném nemá zájmu. 
Na ro;zdíl odl § 918 obč. zák., který žádá, aby liknavé straně bylas t a n o
ven a dodatečná lhůta k plnění, předepisuje čl. 356 Ú'bch. zák., že likmvé 
straně má býti p o s k y' t u u t a dodatečná lhůta. Tenvopředpis bývá 

" 'Vykládán 'V tom smyslu, že dod·atečná lhůta nemusí býti výslovně stano,
vena, nýbrž že stačí, posečká-li se jeMě přiměřenou dobu, zda liknavá 
strana nedostojí povinnosti k plnění. Jestli že do nového znění § 918 zák. 
obě. nebylo. pojato ustaruovení, že jest p(}skytnouti dodatečnou lhůtu, nýbrž 
'Výslovně bylo předepsáno, že strana od smlouvy odstUPUjící musí stano
'Viti přiměřenou lhůtu k dodatečnému plnění, dluŽltlo z toho Vyvozovati, že 
se tak stalo úmyslně, aby bYl vyloučen výklad; že stačí poSkytnutí lhůty 
ve smyslu shora zmíněném, a proto' nelze § 918 zák.obč. přikládati jiný 
'Význam, než jaký vyplývá z jeho doslovu, totiž že prohlášení v příčině 
odstoupení .od smlouvy jest právmě účtnným jen, je-li s ním spojeno stano
vení dodatečné lhůty. Žalobce netvrdí, že žalovanému, když pc> něm žádal 
zaplacení škody, zamďtnuv přijati náhradní dodávky smlo;uvě ne'Vyhovu
jÍcí, ustanovil lhŮ'tu k dodatečnému dodání dříví. Co do doby, kdy ná
hradní cfříví mělo býti dodáno, tvrdí žalobce, že mu bylo slíbeno žalova
ným, že co uejdříve dOjde vagon stejného dříví a že mu bude dod&n a soucl 
prvé stolice zjišluje, že poclle úmluvY stran mělo dříví dodáno' býti 
'V krátké době, totiž v čase, který od 30. listopadu 1919 je tak málo vzdá
Jen,že jest to hospodářsky nerozhodným. Tako'Véto určení doby dodání 
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nestačí, by úmluva o náhradním dodání dříví byla pova'žována za fixní 
obchod. Zákon vyžaduje, aby přesně byl stanoven čas, kdy, neb lhůta, 
do které jest plniti s tím, že by jinak d'ošlo k od-stoupení od smlouvy, 
kdežto v tomto případě určitý čas neb určitá doba k dod'ání vůbec'nebyly 
stanoveny. Z povahy jednáuí, kde jde o dodání dříví obchodníku dří'Vím, 
nelze usouditi, že by žalobce na plnění neměl více zájmu, nebude-li mu 
dodáno ihned neb v"nejbližších dnech. Že žalovaný věděl,že žalobce po
třebUje dříví, aby ho dodal svému odběrateli a že proto má zájem na clo
dání jen, stane-li se do určité lhůty, žalobce netvrdí. Ostatně plyne z olml
nosti, že žalobce až v březnu, tedy po více než 3 měsících, odl smlouvY' 
odstoupil, žádaje zaplacení škcidy v hotovosti, že neměl na dodání dríví 
ihned neb v nejbližších dnech takového zájmu, že by pozdější dodání bylo 
pro něho bývalo, 1Jezcenným. Není tu tedy žádné z výjimek § 919 zák. 
obč. 2alobce' byl proto po,vinen žaIovanému, který se nezdráhá závazek 
splniti, nýbrž v žalobní odp'Ovědi prohlašuje, že jest ochoten žalobci vagon 
clříví dodati, ustanoviti lhůtu dodatečnou, a po,něvadž tak neučinil, není 
oprávněn žádati náhradu pro nesplněni 

Čís. 856. 

Nebylo-li zbOží ozn~Č\\no přesně tak, jak předepSáno želeZničním do
pravním sazebníkem, jest odesílatel a, přijav zboží, jeho příjemce povinen, 
by doplatil dr,;ze, oč následkem toho bylo na dovozném méně 'Vybráno. 

(Rozh. ze d·ne ll. ledna 1921. Rv I 659/20.) 

Žalovanému bylo dodáno zboží, označené v nákladním listě "odpa"lky 
naftové jako' maza.dlo na vozy (J~ohOlrilckstand als Wagenschmierék 
Předepsané mu dopravné žalovaný zaplatil. Žaluiící dráha domáhala se 

. po té zaplacení ,dkJrplatku vyššího dopravného, tvrdíc, že přezkoumáním 
vyměřeného dopravmého v oddělení tarifním zjištěno, že původní dopravné 
nebYlo vyměřeno sprá'Vně, poněvadž toto vyměřeno bylo dle tarifu sazby 
nižší pro vozové 'ill'azadlo stanovené; vzhledem k označení zbo:ží »R:ohOl

riiekstaud als Wagenschmiere« mělo· však býti vyměřeno dle vše{}becné 
'Vyšší sazby, poněvadž dopravné vyměřuje se dle označení zboží v ná
kladním listu, které nebylo zasílatelem označeno jako mazadIo v02lOvé, 
nýbrž jako: odpadky surového oleje - ovšem s dodatkem jako mazadlo 
vozo'Vé - tento dodatek že však není označením zboží co clo ja'kosti, 
nýbrž co do jeho pozdějšího snad upotřebení, kterážto okolnost je pro 
vyměření dopra'Vného nerozhodnou. Pro, c e sní s o udp r v é s tol i ce 
žalobu zamítl. D ů vod y: Nárok žah1jící stranÝ byl vyrovnán ·tím že 
žalovaný zaplatil dovozné, .ježza dopravu tohoto druhu zboží platiti 
náleží, aniž může žalobce z neurčité snad> deklarace zboží vyvozo-vati ná
roky na dovozné vyšší než přísluší za ten druh zboží které skutečně 
do:praveno bylo. Předpisy o deklaraci zboží jsou pouze ~omuckou usna&
ňující orgánům dráhy určiti zboží a stanoviti dopravné to-muto druhu zboží 
odpovídaiící, nemohou však býti základem pm stano'VenÍ vyššího dovoz
ného, než jaké přísluší zboží skutečně dopra'Venému. Dle předpisu ,§ 56 
odst. d) do,pravního řádu ze dne 11. listopad,u 19,09, čís. 172 L z. je pouze 
II zbOŽÍ, v příloze C tohoto tarifu vyjmenovaného, předepSáno- označiti 
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je pojmenováním tam llviéden:ý"m, kdežto při ostatním zboží uvésti jest 
druh zboží dle jeho obsahu, tedy označellím takovým, jaké jest u tohoto 
zboží běžným, což se také stalo. Nejasnost tohoto označení uezavdala 
podnět ku vymčření sazby nižší, než by zboží .skutečně doprayenému 
odpovídalo, riemůže však také býti důvodem ku stanovení vyššího dovoz
ného, než jaké cdpoví'dá zboží ve skutečnosti dopravenému. O d v o- 1 a c í 
s o u d žalobě vyhověl. 

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

Důvody: 

Označení zasílaného zboží, jakéhG lia nákladním listu použito bylo: 
»RohOlriickstand als Wagenschmiere« neodpovídá ve svém celku žádné 
položce v klasifikaci zboží, v žel. tarifu díl I. odd. B uvedené. V klasi
fikaci té pod pol. W 2 vyskytuje se Wagenschmiere ;WagenfeU), však hez 
bližšího o·zna.čení, a pod pol. E 23 "Erdolrlickstande«, při čemž však zna
mení O ukaZUje (podle odstavce g) všech ustanovení o vypočítávání dovoz
ného za zboží, pol. III. všeob. podmínek A cit. tarifu) k tomu, že slovo 
"ErdblrlicksUinde" musí doplněno býti některým pod písmenou a až f uve
deným výrazem. Spojení shora uvedených slov, vyňatých z rúzných ta
rifních položek, učinilo celé klasifikování zasílaného zboží nepřesným a 
neupotřebitelným pro třídění. Zboží to pojmenované »zůstatek po suro
vém oleji" nebylo lze proto vřaditi pod položku »mazadlo na vozy W 2«, 
poněvadž bylo právě označeno jako zůstatek pe> surovémoleii, a pod po
ložku E 23 proto se nehodilo, poněvadž vyznačeno bylo dále jako ma
zadlo a neobsahovalo určení v položce E 25 v odst. a až f předepsaná. 
V zhlodem k tomu byla dráha podle ustanovení želez. tarifu díl I. odcl. B 
část A III. b, g, 3 nucena zboží !arifovati podle třídy první, jelikož pak 
podle toho vypočtený pe>platek, jak ze znaleckých výpovědí vyplývá, je 
větší než skutečně zaplaceno by),o, správně byla napadeným rozsudk.em 
žal(waná strana odsouzena k zaplacení schodku. To,_ že zasíiatel připsal 
k svému označení zboží })W 2«, předchozí nejasné a neurčité označení 
oijaknevyjasnilo. Ostatně žalovaná strana sama připouští, že owačení' 
,.odpadky naftové (jako mazadlo na VOZy)" se stalo za tím účelem, aby 
se obešel zákaz vývozu ~ ne tedy proto, aby mazadlo na vozy bylo 
blíže určeno. Podle § 56 {I) d) žel. dopr. řáJdu a provádiěcích nař. V (ll 
mělo použito býti určitého a v tarifu předepsaného označení. To se však 
nestalo. NedopLatek, který vznikl tím, že v;nbráno _ bylo mylně nižší do
vozné, má erár právo požadovati, nebe>ť poruLe § 57 žel. do.rr. ř. ručí odesí
latel za všechna nesprávná, neúplná a nepřesná udání nákladního listu 
a nese následky udání takových. Podile § 70 (1), (2) žel. dopr. ř.nutno ze
jména i zaplatiti nedoplatky chybným použitím tarifu vzniklé. Povinnost, 
aby doplatil nedoplatky takoOvé dodatečně, stihá adresáta, když, jak se 
stalo v tomto případě, zásilku přijal (§ 70 (2) a § 76 (4) žel. dopr. ř.). 

Čís. 857. 

Nejde o zapovězený vývoz šeku, měl-li býti šek odevzdán zástupci cizo
zemské iirmy v luzemslm, tamtéž vyplacen a tamtéž hodnoty k zaplacení 
zboži použito~ 

<Rozh. ze dne ll. ledna 1921, Rv I 660/20,) 
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Zalující Vídeňská firma koupila v září 1919 ve Vídni s,vými zástupci 
od ža10vanéhe> Pražského obchodníka 100.000 Kč za cenu 163.000 K rakou
ských k vyplacení v Praze a, jelikož žalovaný neměl u sebe hotových 
jJoněz, vystavil dne 23. září 1919 ua tento obnos šek na jednu z Pražských 
bank, který byl žalující firmě cdevzdán. Zalující firma dala šek něboli
kráte presentovati u zmíněné banky, avšak zaplacení bylo vždy odmítnuto, 
poněvadž nebylo krytí. Zalovail1Ý na opětovné upomínky sliboval, že složí 
peníze nutné k honorování šeku, ale to: se nestalo. Žalující firma ho upo
zornila, že jí nedo'držením kupní smlouvy povstala ohromná škoid1a, za 
kcerou ho bude činiti zodpovědným a dala mu dodatečnou lhůtu do 25. října 
1919 s tím, že, nebude-Ji jí 100.000 Kč do toho cine vyplaceno" zakoupí ža
luíící firma českosloveuské koruny na jeho účet co nejlépe na Videňské 
burse 27. října 1919. Žalovaný na to neodpověděl, ničeho nezaplatil ani 
šeku nehonoroval. Důsledkem toho žalující firma zakoupila 27. října 1919 
ve Vídni 100.000 Kč za 263.000 K rakouských a domáhala se náhrady 
utrpěné tak škody 100.000 korun rakouských. Pro c e sní s o udp r v é 
stoO ji c e žalobu zamítl. D ů vod y: Dle přednesu žalující firmy zakládá 
se její žalobní nárok na kupní smlcuvě, dle které běželo o koupi rabon
ských, tedy cizozemských peměz u firmy, nepatřící k devisové Cesko·
sIoven3ké ústředně, kterýžto: pro'dlej jest zakázán (§§ 2, 8" a 9 nařízenr 
z 18. června 1918, čís. 223ř. z. a § 2 nařízení ze dne 30. ledna 1919, čís. 47 
sb. Z. a lL) a trestn~' dle § 13 citovaného nařízení čís. 223 ř. Z. a § 3 cito
vaného nařízení čís. 47 sb. z. a n. Poněvad" tedy běželo o smlouvu lle
,t:ovDlenou, ha -přímo trestncu, byl závazek z ní Vyvoz'ovan:ý·'právně ne
možný a tudíž ve smyslu § 878 obč. zák. neplatný a uemůže žalující firma 
z jeho nedodržení odvozovati nijakého nároku. Pokud se žalující firma 
dovolává na odův'odnění žalobního náro1ku té okolnosti, že uzavřením ne
dovolené smlo·uvy se žalovaný dopustil trestného činu, pro který jest 
zodpovědným žalující firmě za veškerou škodu, jí tím vzniklou, přicháZí 
v úvahu výslovné ustanovení poslední věty § 878 obč. zitk., dle něhož ten, 
kdo pfi uzavírání smlouvy nemožnost plněni znal nebo zmáti 'mu.sil, jest 
povinen nahraditi vzniklou škodu svému smluvníkll v případě, neplatí-li 
o něm totéž. Zaluiící firma v tomto případě "Sama tvrdí, že vyplacení peněz 
dle smlouvy mělo se státi v .Praze, tedy v tuzemsku, oož také úplně sou
hlasí s obsahem šeku, znělícího na Smíchovskou exposituru bamky která 
dle obsahu šekw nemá mimo C'llVod republiky Ceskoslovellské ani 'filiálek 
ani expositur. Obsahem téhož šeku, je!rO'ž pravost byla přiznána, jest 
pak zjištěno, že šek byl vyd'án v Praze. Za to,ho stavu věci i kdyby se 
snad ukázalo, pravdivým tvrzení žalující firmy, která jednala se žalo va- . 
ným svými zástupci, že jakc'žto, firma Vídeňská nebyla povinna dbáti z{,
kaz~" obsažer:ého v citoOvanýeh nařízeních čís. 223 J', z. a čís. 47 sb. Z. a n., 
m~Jlclch se zretelem k zákonu ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák. 
a cl. 2 zákona z 28. října 1918 ·Čís. fl sb. z. a n. moc zákonných předpisů, 
lak patme> nejen z §§ 13, 31 a 32 trestního zákona důchodkového ze dlne 
ll. .. čer,:,ence 1835, čís. 63 sb. Z. pol a ze závčrečného -ustanocvení § 3 
~anzell1 ze 30. ledna 1919, čís. 47 sb. z. a n., nýbrž i z § 2 obč. zák. Z lo,ho 
Jest patrno, že při uzavírání smlouvy, žalující firmou tvrzené byla žalu
Jí~í fir~a, p,okud .se týče osoby jednavši jejím jménem, povinn~ věděti, že 
~redmetem, uzavrrané smlouvy jest plnění právně iuem.ožné, čímž vylou
cena jest <dle záverečné věty § 878 ohč. zák. a clontrario povinnost žal'O-
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vaného k náhradě škody, a to i v tO.nl případě, kdyby bylo lze v jednání 
žalovaného spatřovati čin stihatelný clle zákona trestního. O d vol a c Í 
s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Dle údajů žaloby mělo b:\Hi 100.000 
Kč vyplaceno v Praze buď hotově, !lebo vydán býti šek na tento peníz 
na Ceskou banku. Jest sice :rravda, že pro platbu v korunové měně, o kte
rou se v tomto sporu je'dná, nebylo lze po fOozumu § 2 nař. min. financí 
ve shodě s ministry průmyslu, obchodů a živností ze dne 30. ledua 1919, 
čís. 47 sb. z. a n. mluviti o cizozemsku,. Nicméně přece smlouva, jejíž uza
vření žalující firma tvrdí, i kdyby Se byla meDi stranami pevme dOjednala, 
byla by nedovolená a proto vedle § 879 obč. zák. neplatná. Smlc\Uva měla 
za předmět dle přednesení žalobcova zci'zení šeku splatného na území 
československého státu, jenž byl dopraven do Vídně žalující firmě,tedy 
byl vyvezen do cizozemska a protivalutou bylo 163.000 korun rakouských 
tedy nekoJkovaných, které dle tvrzelní žaloby byly k vyplacení v Preze. 
Obé t'O příčilo se však v čase, kdy smlouva byla uzavřena, a p,říčí sc 
dosud zákonu a síce prvé ustanovení čl. 2. nařízení z 6. března 1919, čis. 
113 sb. z. a n., dle něhož byl vývoz takového šeku zakázán, a druhé usta
novení § 2 nař. vlády republiky česhloslovenské ze dne 10. června 1919, 
čís. 311 sb. z. a n., dle měhož hyla doprava neokofkovaných bankovek 
Rakousko,-uherské banky do území Ceskoslovenského státu zapovězena. 
Mylně domnívá se žalující strana, že zákazy ty neplatily pro ni jako cizo
zemce. Nehledíc ani k tomu, že zástupcové její, kteří, jak žalobkyně tvrdí, 
za ni jednali, šek v Praze 'Od žalobkyně přijali, a žalobkyni, vídeňské 
firmě, odev2lda1i, měla přece smlouva, i když ujednána byla ve Vídni, míti 
pravní účinek v Praze a proto ustanoveni § 37 obě. zák. předpisem § 4 
obč. zák. je vyloučeno. 

Ne j v y Š š í s 'O, U d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Právem vytýká dovolatelka s hlediska § 503 čís. 3 c. ř. s. rozsudku 
odVOlacího soudu oclpor se spísy a důsledkem t"ho též nesprávné posou
zení právní ,potud, pO,kud odvolací soud v r'ozsuruku uvádí, žeprotivaluta 
163.000 rakouských korun měla býti vyplacena v P r a z e a proto smlouva 
se příčí § 2 nařízení vlády republiky československé ze dne 10. června 
1919, . čís. 311 sb. z. a n., dle něhož doprava neokolkova;ných bankovek 
rakousko-uherské banky do území českosl.ovenského státu jest zakázána. 
V žalohě bylo sice tvrzeno, že 'žalobkyně koupila od žalovaného 100,000 K 
za 163.000 K (německo) rakouských k vyplacení v Praze. Ale slova »k vy
placení v Praze" týkají Se patrně vyplacení koupených 100.000 Kč, nikoli 
prodaných 163.000 K rakouských. Vždyť i žalovaU1Ý, který tvrdil, že k na
v:rhovanému obchO'du prohlásil zásadně ochotu, poněvactž měl z obchod
ních jednání ve Ví dni platy v (německo) rakouské měně, - uvedl dále, 
že mu dle prvního dopísu zástupce žalobcova za československé peníze 
mělo ve Ví dni býti vyplaceno v rakouských o 2 K více, než by dostal 
v bance, - a že také zástupci žalobcovi, kdy'ž h'O v Praze navštívili, 
slibovali, že mu po výplatě šeku budou vyplaceny v e Ví d!n i rakouské 
peníze. Obě strany pak při ústním jednání S'O u h I a sně udaly, že kupní 
cena 163.000 K rak., nebyla žalovanému přímo zaplacena. nýbrž že peníz 
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ten byl sic-žen k disposici žalo\'aného u anglobaU1ky, filiálky ve Ví dni 
v Korutanské třidě, a měl býti vyplacen (roz. ve Vídni) žalovanému po 
honoro,vání šeku, což vyplývá také z dopiSŮ ze dne 20. a 22. října 1919 
pří I. 2 a 3. Skutkový předpoklad odvolacího soudu, že pmtívaluta 163.00,0 
K rak. měla v Praze býti vyplacena, odporuje tedy přednesu obou stran, 
proto jest však i nesprávný důsle,dJek z něho odv,ozoivaný, který jest my~
ným také proto, že nešlo o neol<oikované ban.kovky rakousko-uherské 
banky, jichž jedině se týká zákaz v § 2 nařízení ze dne 10. června 1919 
čís. 311 sb. z. a n. vyslovený, nýbrž o bankovky (německo) rakouské. Ž~ 
obchod mezi žalobkyní a žalovaným uzavřený příČil by se nařízení ze 
dne 20. ledna 1919, čís. 47 sb. z. a n. a ze dne 18. Června 1918, čís. 223 ř. 
zák., jak prvý so,ud se domníval, správně vyvrátil soud odvolací. Zbývá 
tudíž o,tázka, odporuje-li sporný obchod článku 2 nařízení ze dne 6. března 
1919,Čís. 113 sb. z. a n. Odvolací soud odpovídá k této otázce kladně VYi
cházeje z předpokladu, že šlo o zacpovězený vývoz šeku splatného na 
území Ceskoslovenského státu, -- tudíž o smlou,vu dle § 8790bč. zák. 
neplatnou, z které žalobkyně nemůže odvozovati žádných nároků, najmě 
ani nároku na náhradu škody. I tu však právem se vytýká v dovolání 

. Odpor se spisy, nebo! obsah spisů procesních nenasvědčuje tomu že 
předmětem smlouvy byl zapov:ězený vývoz šeku do ciziny. Ža.lO'bkyně 
tvrdila, že hloupila od žalova;néhci 100.000 Kč, jichž 'snad, jak by bylO' lze 
souditi z jejího přednesu v odstavci VIII. žaloby potřebovala k tomu 
by jimi zaplatila firmě v Praze umě1ý med touto firmou již dříve jí pro~ 
daný; - že na těchto koupených 100.000 Kč žalovaný vystavil šek na 
banku v Praze (exposituru smíChovskou), jejž dala u této banky několikrát 
%a účelem vyplacení 'presentovati; - že však pro nedostatek krytí ,výplata 
byla odmitnu!a. S limto tvrzen'Íln shoduje se v podstatě přednes žalova
:'éhq, který uvádí, že dal šek tl-ovi a V -ovi, kteří jednali jako zmocněnci 
zalo'bkyně v Praze, ale namítá, že tu nebYlo smlouvy pevně clojednané .a 

. že. d~1 šek oběma jmenovaným, jen aby se jich zbavil. Kdyby tomu sku
tecne .tak. bylo, nebylo by lze tvrditi, že předmětem smlouvy bYl nedo
vole?y ':~voz šeku do ciziny, neboť šek byl.by odevzdán býval v P r a z e 

. za Í!m ucclem, aby'!. P r a z e byl. vyplacen a aby vyplacené ho'dnoty 
bylo v P r a "e ~ouzltO, k zaplacení tržní ceny za zboží u' p r a ž s ke 
flT;n~ koup'enc .. 1 o n.e:bylo by. nic závad~ného a zapovězeného, a to tÍll, 
mene,: kdyz ---: Jak ,;,yse podotceno - protivaluta v rakouských korunách 
pyla ,zalovanemu dana k dis.posici ve Vídni k tomu účelll, aby žalovaný 
Ve Vldm vyrovnal dluhy. [ kdyby pak v tom, že tl. a V., když šek jim 
';' P:aze .. d .. ?ý v. Praze nebyl vyplacen, odevzdali jej ve Vídni žalující 
fl~me, ~eJlmZ Jmenem se žalovaným jednali, sPi'třován by,] nedovolený 
v~vo:- seku, ~ebyl by ten!o ]Jřecé předmětem smlouvy se žalovaným uZa
v:ene a nemelo .by to. ;ryz,nan: l>ro spor. Neboť žalobkyně nedomáhá se 
Yy])lat~. toh.o.to s~ku, nybrz n<thrady škody z toho důvodu, že žalovaný 
neopat.nl po,t:ebneho krytí šeku, následkem čehož prý šek v Praze daný a 
sp1atny, Jeho~. valut~ ;r Praze měla býti upotřebena, nebYl homorován, _ 
a tak.to zman~splnerr! smlouvy. platně uzavřené a zavínil, že žalobkyně 
musIla .Sl opatnÍ! potrebn~ pemz jinde a dráže. Takovýto nárok na ná
hladu sko,dy nebYl by vsak vYloučen předpisy §§ 879 a 878. obč. zák 
~ t~C?to ~měre.ch jest te~y OIdůvo,dněna výtka dle § 503 čís. 3 a 4 c. ř. s: 
cmena. Za roven z toho vsak vyplývá, že tu jest vytýkaná neúplnost řízení 
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odvolacílw po rozumu § 503 čís. 2 c. ř. s., nebo! vedle toho, co uvedeno, 
záleží na tom, jak, vlastně v první řadě zda byla smlouva mezi s:p'OrnSrtni 
strauami uzavřena, po případě též zda a jaká škoda vzešla žalobkyni. 

Čís. 858. 

V řízení o rozluku manželství nelze na dovolacím soudě uplatňovati 
nové skutečnosti, jež v předchozím řízení jako důvod rozluky uvedeny 
nebyly, byť i právně tvořily týž důvod rozluky. 

(J~ozh. ze dne II. ledna 1921, Rv I 681/20.) 

Žalobce dom~hal se rozluky pro cizoložství, jehož se manželka dopu
stila roku 1916. Zaloba jeho byla obě in a niž š í m i s o u d y zamítnuta, 
ježto vzaly za prokázáno, že žalobce 'Ono ciw!o:žství byl žalované odpu
stil. V dovolání opíral žalobce svůj nárok mimo jiné též o cizoložství 
manželčino z r. 1914. 

Ne j v y Š š í s o u d dovolání nevyho:věl a uvedl mimo. jiné 

By! i v řízení o rozluku manželství 'Platila zásada oficiosnosti ve smy
slu § 10 min. nař. ze cine 9. prosince 1897, ČÍs. 283ř. z., nemůže jí býti 
přiznán tak daleký dosah, by soud dovolací přihlížeti mohl ke skuteč
nostem teprvé v dovolání uplatňovaným, které předmětem sporu nebyly 
a Ol které žalobce svou žalobu neopíral. Zalobce uvedl jako důvod rozluky 
ci;wložství žalované, následkem něhož tato porodila dne 28. února 1917 
dítě, jemuž právoplatným rozsudkem byl oduzn§m původ manželství. 
O jiné skutečno:sti žalollce svou žalobu na rozluku manželství ;; důvodu 
cizoložství manželčina llC'opíraL Tvrdí-Ji nyní v dovolání, že se žalovaná 
již také v roce 1914 dopustila cizoložství, 'O čemž se teprvé po provedeném 
řízení odvolacím dověděl, jest to skutečnost nová, která, byť i zakláda!a 
týž c1ův'Od ro;zluky, předmětem sporu ncbyla, a k nÍ'ž dle § 504 c. ř, s. 
v řízení dovolacím hleděti nelze: Žalobce by se byl mohl dovolávati této 
nové skutečnosti a následkem toho i skutečnosti odpuštěné ve smyslu 
§ 14 e) cit. zák" ovšem ale jen tehdy, kdyby byl tuto novou skutečnost 
ve sporu uplatňo,val a 'O ni svou žalobu na rozluku opíral. V řízení dovo
lacím tak víc~ ~háti nelze. 

Čís. 859. 

Ochrana nájemců i(zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n.). 
NádvořÍ.nebo cvičiště není »mÍstnostÍ« vE) smyslu § 31 cit. zák., ať si 

nájemce k JakýmkOli účelům ho užívá a jakýmkoli způsobem je zařídil. 

(Rozh. ze dne 11. ledna 1921, Rv I 12/21.l 

Žalující pronajala před létY'žalované tělocvičné jednotě nádvoří svého 
domu k účelům tělocvičným a sportovním, žalo:vaná postavila si na něm 
šatnu. Proti výpovědi vznesla jednota námitky, načež pro o e sní s o u d 
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p r v é s t o I i c e vÝ~ověď zrušil, p o II ě vad ž nádvoří bylo předmětem 
nájemní smlouvy a po'něvwdž dle § 31 zákona ze dne 8. dubna 1920, čÍs. 
275 sb. z. a n. ustanovení tohoto zákona vztahuje se také na jakékoliv jiné 
místnosti, které jsou předmětem smlouvy nájemní, takže je patrno, že zá
kon vztahuje Se i na tento případ a že měl žalobce ve smyslu § 4 cit. zák. 
v nesporné cestě žádali především o svblení k výpovědi z některého 
z důvodů § 2, O d vol a o í s ,o u d ponechal výpověď účinnúu. D ů vod y; 
S názorem prvého soudu nelze souhlasiti. Vzhledem k ustanove:ní § 6 obč. 
zák., podle něhož nesmí býti zákonu rozuměno jinak, než jak to vyplývá 
z vlastního významu jeho slov v jich sO,uvislo.sti a z jasného úmyslu zá
konodárcova, dlužno míti za td, že nádvoří za »místnost« ve smyslu § 31 
cit. zák. pokládati nelze; nazývá! se "místností" v cbvyklé mluvě 'prostor 
od svého okolí úplně zdmi, stěnami, hradbami a :pod,oddělený, krytem 
opatřený, nikoli však prostor nekrytý, by! hy i jinak byl zdmi nebo pod. 
obehnán. Také z doslovu cit. ustanovení "jedrrotlivé části bytů a jakékoli 
jiné místnosti« dlužno dov'o:zo.vati, že ochrana, zákonem čís. 275 z r. 1920 
poskytnutá, nemůže hýti vztahová"a na pouhé nádvoří. Kdyby byl zá
konodárce zamýšlel pOSkytllou1i ochranu všem smlouvám nájemním, hyl 
by to zaiisté přiměřeným výrazem v zákoně uvedl a nelze proto přisvěd
čiti žalo.vané straně, je.ž snažila se prokázati, že zákon vztahuje se vůbec 
na všechny smlo,uvy nájemní :na rozdíl od smluv' pachtovních. Taková 
všeobecná ochrana jím' zajisté zavedena nebyla a také ani zavedena býti 
neměla, jak vysvítá z důvodové ~právy vydané ku vládnímu návrhu zá-

. kona, v níž jako místnosti příkladmo se uvádějí místnosti úřední, spol
kové, ,ateliery a pod., jež od by tll liší se pOllze tím, že neslouží účelům 
bytovym, nýbrž iiným, při nichž však vesměs se předlpokládá, že jsou to 
kryté prostory na všech stranách od svého okolí oddělené, COž právě pro
půjčuje ji,:, teprve 'Povahu místností. Právě této vlastnosti nádvoří, jež 
kryto nem, nemá a proto povahu místnosti přiznati mu nelze. Na věci 
_ničeho nemění D'kolnost, že na ná:dvoří postavena byla žal'Ovanou stranou 
šatna, po'něvadž předmět nájemní smlouvy netvořila. tato šatna nýbrž 
Pouze nádvoří a nesejde tedy na tom, je-Ii kryta čili nic, Zřízení~ jejím, 
ostatně pouze na části nádvoří, jako cvičiště používaného nedostalo se 
mu ještě povahy místnosti; zůstalo! i potom předmětem nájmu pouze 
nádvoří bez oné výstavnosti. Z úvah těohlo: vyplývá, že nádvoří za míst
nost, na kterou předpisu cit. zák použito by býti mohlo pokládati nelze 
pročež žaI~iící strana byla opráVinena nájemní smlouvu' jeho ~e týkající 
bez svc>lem soudu vypověděti. 

Ne j v y Š š í s o u II nevyhověl <l'ovoJání. 

Důvody: 

,. Výt~~, že s?ud o.dvolací· ~esp;ávně pos'Dudi! věc P'O stránce právní 
(, 503 C1S. 4 ;. r. s.l,není odůcvod'něna. Dovolací soud plně souhlasí s vý
kladem, Jehoz .se dostalo pojmu »místnosti«' se strany soudn odvolacího 
a. odkaZUje d":,olatelk~ na, důvody rozsudku v odpor vzatého, jež nebyl; 
n:kt~rak, vY,:,~ac~ny vy}odY,dov'O}acího spisu, Nádvoří, jak žalovaná sama 
pn ~sj:mm h~e;~l oznac!l! predmet nájemní smlouvy, nebo-Ii CYičiště, jak 
nYli! Jej nazyva, jest mlS t e TI! <prostorou), ale není mí s t n o stí (loká
lem, lekalitou)" jaké má na mysli §. 31 zákona ze dne 8, dubna 1920, čís. 
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275 sb. z. a ll., a nespadá tudíž pod ustanovení zákona o ochraně nájemr 
níků, stejně jako nespadají pod tellto zákon prostory v d'ovolacím spise 
příkladmo uváděné, totiž nádvoří domů používané jako skladiště pro sudy 
nebo stanoviště pro vozy, nebyly-li pronajaty jako součástky místuostí 
obchodních nebo živnostenských. Na tom, k jakým účelum a jakým zpu
sobem žalovaná zařídila najatou prostoru, nesejde, neboť rozhodující iest 
jen, c Q; bylo prOlnajalo, ježto by jinak nájemce mohlo své újmě přemčniti 
místo zákonem nechráněné v místnost používající ochrany zákona. 

Čís. 860. 

Proti příkazu rekursního soudu ua soud prvé stolice, by doplnU řízení, 
není v mimosporném řízení opravného prostředku. 

O~ozh. ze dne ll. ledna 1921, I< II 6/21.) 

V řízení o požad'Ovacím právu drobných pachtýřů nařídil rek u r sní 
s o u d k rekursu pachtýře prvému soudu, by doplnil řízení. Ne j v y š ší 
s o u d zamítl dcvolací rekurs vlastníka. 

f'úvody: 

Dle § 2 čís. 5 nesp. říz. má soud vyšetřiti všecky okolnosti, jež d,ůle
žitými pro rozhodnutí se jeví, i jest tedy tolo šetření nejen jeho po'Vin
ností, nýbrž i právem, neboť nemůže mu ukládáno býti, by rozhodl o věci 
nezralé. Toto právo nelze tudiž odpírati ani soudu rekursnímu, Poněvadž 
pak se šetřením" a tudíž ani nařízení,m jeho právům· stran neubliŽUje; nelz;e 
říci, že je jím strana stížena .a není protn do nařízení takového, rekurs 
přípustný, nebo'ť tento dopuštěn jest dle § 9 nesp. říz. práVě jen proti ta
kovým opatřením soudu, jimiž se strana stíženou cítiti může. Důsledně 
tedy jest vyloučen i rekurs do podobného nařízení soudu rekursního. Stě
žovatel musí vyčkati, až, rekursní soud ve věci samé rozhodne ~ teprve 
loto rozhodnutí bude moci vodpm vzíti, bude"1i mu nepříznivé. 

Čís. 861. 

Způsobilost cizinců, žalovati v tuzemsku tuzemce, podmíuěna je 101'
máluí reciprocitou na straně státu. jemuž žalobce přísluší. Rozptýliti po
cÍlybnosti v této otázce je věci žalobce. 

(Rozh. ze dne ll. ledna 1921, 1< II 7/21.) 

Proti žalobě vznesené ohčanem z Rostova na Donu v Rusku vznesl 
žalovaný námitku, že žalobce iest pr'Ocesně nezpůsobilým, ježto je cizin
cem z území, s nímž není redpfocity _a. ve kterém rovněž našim přísluš
,níkům nepřiznává se způsobilosti procesní. S ou d p r v é s't o I i c e ná
mitku zamítl v podstatě z toho. d ů vod ll, že dle zpráv po ruce jsoucích 
není soudu známo, že by se, v sovětském Rusku odpíralo našim státním 
'Občanům hlovatina soudě. Rek ur sní s o u d námitce vyhověl, dGsa
vadní řízení zrušil jako zmatečné a další řízení o žalobě zastavil. D ů-
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vod y: Dle § a3 obč. zák náleží cizinci, chce-li požívati u nás rovného 
práva s tuzemci, by v případech ,pochybných dokázal, že jeho stát ve 
příčině práva, o ,něž běží, staví na roveň naše státní občany sv~!m obča
nům, V tomto případě není jisto a je tudíž pochybno, zda v území, jehož 
žalobce jest státnímp'řÍslušníkem, našim státním občanům přiznána jest 
způsobilo,st žalovati tamní příslušníky u tamních soudů. Vy:plývá pochyb
nost tato zřejmě z přípisu ministerstva spravedlnosti ze dne 24. září 
1920,Čís. 28,710, dle něhož mebyly dosud s Ruskem zahájeny oficiální 
styky. Jelikož žalobce důkazu jemu v této příčině náležejícího neprovedl, 
nelze mu v tomto sporu přiznati způ'SobilosH procesní ve smyslu § 1 c. ř. s. 
Tento nedostatek llelze toho času odstraniti {§ 7 c. ř. sl 

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

Důvody: 

Náš obč. zák. v § 33 vychází z hlediska, že CIZIl1CŮm p,řís!ušejí stejná 
práva a povinnosti' s tuzemci, očekávaje, že i cizí stát se zachová pod-obně, 
že zachovává redpro'citu; jde-li pak Ú' otázku, d1užno-li cizincům přiznati 
táž práva jako tuzemcům, Illehledí se k tomu, jaká práva cizí stát při
znává v podobném případě našim příslušníkům, nýbrž jen k tomu, zda cizí 
stát zachází s našimi příslušníky týmž způsobem jako se svými občany 
vlastními. Rekursní soud založil napadené usnesení na lomto ustanovení 
a vyložil je také zcela správně, takže vývoďy dovolacího rekursu nejsou 

, s to, aby vyvrátily mázor tam p'rojevený, Ani stěžovatelova názoru, jako, 
by žalovaným příslušelo břímě průvodní podle § 33 obč, zák, nelze sdí
leti, vždyť ustanovení t"lo výslovně ukládá důkaz ten cizinci v pochyh
ných případech; přesunovati ,důkaz ten by se příčilG ustanovení Domuto, 
a bylo by nezákonné; že by pak v ,pří]Jadl:tomt!o nešlo o případ pochybn.ý, 
stěžovatel už ani ve své stížnosti dovolací [letvrdí. 

Čís. 862. 

Prodatel jednal s péčí řádného obchodníka, použil-li k odevzdání zboží 
posla, jehOž kupitel sám určil k uzavření smlouvy. 

Doložkou: "že zaplacení se stane ihned po správném přijetí zbOží" _ 
určuje se pouze čas placení, nestanoví se však ničeho o přechodu ne~ 
bezpečí. 

(Rozh, ze dne 1 L ledna 1921, Rv II 271/20,) 

, Žalovaná T-ská firma koupila od Pražské firmy prostřednictvím šo
f~ra. K., kt~:ý :nebyl v jejích službách, automobilo,vé SGučástky za 3180 Kč. 
Šofer K. pnnesl po té osobně 'žalované firmě fakturu na toto zboží a ža
lovaná firma ji opatřila doložkou: "Potvrzujeme, že Vás llznám~ pení
zem 3180 K za označené zboií, jakmile bude řádI1ě převzato v naší to
várně v T, Zaplacení se stane po řádném přijetí zbGžÍ,,, S takto vypra
venou fakturou se šofér ](i, 01lčt vrátil clo' Prahy k žalobci' žalobce mu 
po přečtení oné doložky kOli'pené zboží vydal zboží tG vš~ žalovanou 
firmu medošlo. Žalobu 'O zaplacení kupní ceny' P'f o, c e sní s o u d ,p r v é 
stolice zamítl. OdvO'lací $oudrozsudek potvrdil. D1rvo'dy: Pro 
tento spor jest rozhodným jedině, koho stihá nebezpečí dopravy; což 
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bstatně i žalobce sám ve svém odvolání správně vystihl. Tu však opět 
rozhodujeoibsah doložky, dle které žalovaná firma s jasností každou P'O
chybnost vylučující prohlásila, že žalobce penízem 3180 K za zboží uzná, 
a ž k o u pen é z b o ž í b u cl e v jej í t o v á r n ě v T" a že zaplacení 
se stane ihned po spr á v II é m při jet í z b o ž í, což přece nezna
"mená nic jiného, než, že zaplacení zbožÍ; pakli by se na ,dopravě ztratilo, 
prostě odmítá, Tím však přesunula žalovaná firma nebezpečí dopravy 
na žalobce a žalobce je na sebe vzal, když přes to zboží šoférovi bez 
veš ker é v ýh rad y vyclal, a to i tenkráte, měl-li právem za to že 
žalovaná firma šoféra K -a pro ono zboží posílá, aby je vzal s sebou n~bo! 
prohlášení na faktuI'e jest zcela všeobeoné a nečitlí žádné výhrady,'Z toho 
plyne, že 'Okolnost, prohlásil-li šofér K, že má zboží převzíti a žalcvané 
firmě odevzdati, pro sp'Or nerozhoduje, a dále pak, že prvý soud, i když se 
otázkou, koho stíhá nebezpečí d'opravy, přímo 'nezabýval, věc nicméně 
po stránce právní podstatně správně rozhodl, tak že žal'Obce nemá pří
činy, si stěžovati. 

Ne j v y Š š í S'O U d uznal dle žaloby, 

Důvody: 

Právní názor nižších soudů jest mylný, Jedná se nesporně o obchod 
distanční, na který se vztahují 'předpisy čL 344 a 345 obch, zák., dle nichž 
náleží prodateli, by· odevzd·al koupené zboží nepřítomnému kupiteli zasí
latelem, pOlvozníkem aneb osobou třetí, při čemž jest se mu říditi dle po
ukazu kupitele; pakli tento ničeho o dopravě nezařídil, jest za to míti, 

'že tak může učiniti pIOdatel jménem obmeškalého kupitele s péčí bedli-
vého obchodníka, Žalovaný 'Ohledně koupeného zboží ničeh'O nezaří.ctÚ, a 
proto nejednal žalobce proti smlouvě, když k odevzdání zboží použil 
posla, kterého žalovaný sám určil k uzavření smlouvy a k vrácení po
tvrzené faktury. Koupené zboží, 'Odevzdané K-ovi bylo tedy za souhlasu 
žalované odevzd·áno zm'Ocněnci jejímu dlc čL 344 'obch, zák, a proto. nese 
také žalovaná nebezpečí dopravy dle čl, 345 obch, zák, Prohlášením ve 
faktuře nepřesunula žalovaná nebezpečí na ž-alobcc, jak napaden}r roz
sudek za to má, protože prohlášení určitý zpŮ"sob dopravy, ponechávajíc 
ji žalolbci, nenařizuje a nevylučuje dopravu K-em, jehož věcí bylo, by 
koupené součástky v tcvámě v T, odevzdaL Význam c!oložky může býti 
jedině ten, že žal'Ované šlo jen o určení času placení a že zaplatí teprv 
po správnéml převzetí- v továrně, jež se dělo na iejí nebezpečí· vychází 
to také z dodatkll na faktuře »zaplacení stane se po správném clotÍtl zbcyží" 
jímž opěvně klade žalovaná důraz jen na převzetí. Konečně dlužno pouká~ 
zati na udání svědka J" dle kterého K., předloživ fakturu žalované chtěl 
ihned kupní cenu, která mu však byla odepřena, d'Okud nepřivez~ sou
částky' . do továrny, Tvrdí-li žalovaná teprve v dovolací od.povědi že 
splništěm ·dle doložky na faktuře jest T" a že proto nese žalolbce nebez
Dečídopravy clle čL 345, odstavec druhý obch, zák., dlužno; ji pClukázati 
na §. 504 c. řo 5, S tím, že námitkou tou ve sporu se nehájila, "ebo! tvrdila 
že objednávka na faktuře se na pravdě zakládá, že však zboží očekával~ 
pošto·u a že K-a ku převzetí zb'Oží nezmocnila, Nelze ostatně továrnu ža
lované v T, pokládati za splniště, ježto faktura žalobce obsahuje co do 
-pr~vosti a s>p'f'ávnosti nepnpřenou doložku: »lasíláme Vám ,na Váš účet 
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a nebezpečí z Pr·ahy {ab Prag)" a dále »splatuo' a žalov.atelno na Král. 
Vinohradech«, pro,ti které doložce se žalovaná neohradila. Jest proto za 
splniště dle čl. 324 a 342 obch, zák, pokládati Prahu a proto také nelze 
použíti na tento případ ustanovení čl. 345 odstavec druhý obch. zák, 

Čís, 863, 

ObecnOu obchodní cenou již dráha dle § 88 dopr, ř. žel. jest povinna 
nahraditi, nerozumí se úředně stanovená cena maximální, nýbrž cena 
v obchodě běžná, 

(Ro,zh. ze dne 12, led'na 1921, J<v J 526/20,) 

Pro c e sní s o udp r v é 5 t o I i c e vyhověl žalobě, domáhající se 
na dráze zaplacení obecné hndnoty věcí, jež se ztrat,ily za dopravy z místa, 
ležícího v tuzemsku, O d vol a c í s o II d rozslld~k potvrdil. D ů vod y: 
Odvolání v podstatě brojí jen proti tomu, jaloou cenu prvý soud· učinil zá
kladem pro výpočet škody a tvrdí. že rozhodnou jest maximální cena 
úředně stanovená a nikoli cena skutečně v obchodě placená, Výtka není 
však odůvodněna, Jde tu jen o to, zjistiti, jaká byla obecná 'Obchodní cena 
zbožÍ, ježto není sporu. o tom, že iPO zákonu tuto cenU má žalovaná dráha 
nahraditi, Oibécnou 'O b ch o dní cenou lze však zajisté rozuměti jen tu 
cenu, za kterolu se zboží v obchodě prodává a kupuje, celnu vzniklo:u 
vzájemným obchodováním ob·čanstva dle zákona nabídky a poptávky, 
a nikoli cenu směrnou nebo nejvyš-ší, dekretovanou autoritou státní, pn
něvadž tu nelze mluviti o .ceně o b ch Odll í, nýbrž nejvýše s'nad: vše
obecuě o ceně obecné. V tomto případě, kdyžíě jest zjištěno, že cena 35 K 
byla v obchodě stejně běžno'u aobecno·u jak ve stanici odesílaoí, tak ve 

_ stanici přijímací, j'est 'patrno, že nejednalo se (); cenu vyhnanou, pfedra
žováním do ne!p.řiměřené v-.},šc, nýbrž ° cenu regulovanou volnou s-o:utěžf 
a nabídkou>i poptávkou, a všeO'becně ve vol·ném obchodě běžnou. Stano
venOu nejvyšší cenu lze také pokládati za úřední taxu, takže §u 1059 
obč, zák, užíti tu nelze, nehledě ani k tomu, že nejde tu 'o, koupi, nýbrž 
o náhradu škody dle obecně ceny 'Obchodní. 

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

Důvody: 

§ 88 žel. dopl'. ř. jedcá o výši náhrady škody při ztrátě, úbytku nebo 
poškození zboží a stanoví, že jest nahraditi obeCnou obchodní cenu, ne
bylo-Ii jí, obecnou cenu, Škoda jest zmenšením majetku: úbytkem, jde-li 
o její náhradu, je ]loskytnoutI zás>adně tolik, kolik nutno, aby byl úbytek 
vyrovnán, Nahraditi tedy jest zásadně skutečnou škodu, to, oč majetek 
poškozeného byl skutečně ztenčen, To, vyjadřuje předp'is shora uvedený 
zejméua slovy, že jest !,ahraditi obecnou obchodní cenu, tedy cenu, již 
vytvořil volný obcho1d, jež v obchodě přichází a se udržuje, Jen tato cena 
může býti způsobilou, hraditi skutečnou škodu, třeba se nesrovnávala 
s cenolu úředně stanovenou, te,dy nucenou, jež jest ovšem směrodatna pro 
koupi, nemÍ/že však býti měřítkem výše náhradní škody, Že §u 1059 obč. 
zák. v případě, () nějž jde, užíti nelze, vyložil správně již odvolací souu, 

3' 
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Čís. 864. 

,Při předčasném zrození dítěte není sice žaloba na oduzuání manžel. 
ského původu nutnou, ovšem ale přípnstnou. 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1921, R II 414/20.) 

,Manž~l, uza~řevší sňatek dne 14. ledna 1920, dozvěděl se pozděii od 
sve. manzelky, ze, byla v dnbě sňatku těhotnou s jiným mužem. Dítě na
rodIlo se ,dne 9. ~erve?ce 1?20. Proti žalobě, podané u sborového soudu 
na s?uzuam man:elskeho puvodu dítěte, vznesl opatrovník jeh'Ú námitku 
nepnpu,stI.I0stl ~oradu prá,:,a, jíž s o udp r v é s t o I i c e vYhověl a ža
lo!b~ odmltl~ D u vo d y: Dltko narodilo se 177. den P'Ú uzavření manžél
stv,', ted~ ,pred kntIckou dob'Úu určenou v §. 138 :obč. zák. Zal obce nevěděl 
v c."se snatku o manželčiU1ě těhotenství. Pro takto zr'Úzené dítě platí do
m~e,ru:a nemanželského zrození dle § 155 obč. zák., jestliže muž do tří 
mi" eSleu po, to~, 00 sed'Úvěděl Ol zrození dítěte, otcovství s'Úudně odporuje 
~ . .156 ob,;,. :~k.). Odpor tento jest protestem proti manželskému zrození 

dltete a n~lezl cťo ?esP'Úrného řízení příslušného okresního s'Úudu. Žalobci 

§
na sboro~em,so,ude tento 'Odpor uplatňovati ,nelze (§ 156 obč. zák. a conty. 

158 ob~. ~ak., Kramz - Ehrenzweig V. vydání str. 160, Stubenrauch 
VIII. v»:d~m str. 235, Neumann: Kommentar zu den Zivilpr,ozessgesetzen 
III., vY?am str. 89 a 163, rozh. nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 19,02, 
Praymk 1903 str. 458). Rek u r sní s o u cl námitku zamítl a nařídii 
pr~"mu soudu, by o žalobě dále jednal. Du vod y: Soudu prvé stolice 
sl:," v tom přis;cědčiti, že odpor manžela protio,tcovství k dítěti zwze
~,el!O ,z Jeho ma,nzelkY před zákonnou dobou § 138 obč. zak. patří na cestu 
ntenl :',esporneho. Avšak soud prvé stolice 'přehlíží, že tímto odporem 
v~~ vynzena ~ení, zvláště není již r'ozhodfnuto, že ďdPOf podávající illaJllžel 
dlt~te ne~plod\1. Jest též dokázati, že manžel před sňatkem o těhotenství 
s~e manz:,lky dříve nevěděl, až když se o narození dítěte dověděl. Tyto 
dukazy vsak v nesporném řízenÍ' p1fovésti :nelze, a 'proto jest zahájení sporu 
o otco,:,st,ví ~lanžela .kdítě!i zapotřebí. Jest také pravděp'Údohno, že by 
p~ ~'Údam odporu ta neb ona strana soudem pro nesporné záležitosti od
~azana byla na pořad práva. Zahájil-li proto man"e] sám sp'Úr podáním 
zal,obY na 'Ú?atrovníka dítěte; nelze tvrditi, že tato záležitost na pořad 
prava ne.patn. 

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

Duvody: 

. Dle § 156 obč. z<'tk. má právní domněnka nemanželského zrození dítěte 
pm,ch'Úd t;prve t~hdy, když muž, který před sňatkem nevědělo těhaten
stv~, n:'Jdele ve trech měsících po nabyté zprávě o narození ditěte otcov
st;'l.pree! soudem odyírá. :fě;"i!o ,sl?:\',Y zák'Ún nechtěl žalobu vyloučiti, 
nybl z Jen VYS!O~It;, ze kazde odmram 'Útcovství před soudem jest pří
pustno. pIe zmmeneho· ustanovení zákona jest otci na vlili ponecháno buď 
podalI z~lobu neb~~ v mimo sporném řízenío,tcovství k ditěti před č~sem 
nafO;,ene,:,? Odep!lt!. K okolnosti, že vzhledem k zvláštním poměrúm toho 
ktereho pnpadu zaloby vlI'bec nebYlo zapotřebí,nutno přihlížeti dle § 41 
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c. ř. s. při rozhodování O nákladech sp,oru, avšak pořad práva neÍlí vy
loučen proto že žaloba je zbytečná a že postačuje odpírání otcovství 
v řízení mi~osp.orném. Vším právem tedy stolice druhá usnesení prvého 
so,udu zrušila, správně změnila a nařídila, aby v řízení o žalobě bylo po
kračováno dle civilního řádu so.udního. 

Čís. 865. 
~." 

~6ddělené bydliště lze jako .prozatímní opatření povo!iti již před zahá
jením sporu 'O rozvod anebo rozluku manželství. PodmlUkon tQhoto p!"o. 
zatímníhQ opatření neni ohroženi nároku na rozvod ~~bo rozlul~u manzel. 
ství, nýbrž ohrožení navrhovatelovy OSOby I(§ 381 clS. 2 erx. r.). o P~oza. 
tímní opatřeni může též záležeti vpříka:z:u k navrhovatelovu odpurc., by 
společný byt opustil. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1921, r~ I 1167/20.) 

Manžel domáhal se na saudě, by přikázáno byla manželce, aby spc>
lečný byt opustila, ježto prý s ním zle nakládá. S o udp r v é s t o I i c e 
návrh zamítl. D li vod y: Povolení oMělenéha bydliště manželu jest pří
pustným - jak plyne z § 107 obč. zák. - pouz,e za sporu o rozvod nebo 
rozluku manželství. Sporu tako,vého tu však není. Kromě tobo není tu 
důvodu, by prozatímmí 'Úpa tření bylo: povoleno, ježto zlé nakládání stalo 
se pouze jednou, navrhovate' jest statným mužem, kdežto manželka pouze 
slabou ženou, takže není se třeba obávati ohrožení navrhovatelova. Jde-li 
'0 povolení odděleného bydliště, nelze se dOmáhati toho, by druhému bylo 
přikázáno o,pustiti s,polečný byt, nýbrž lze ohroženému pouze povoliti, by 
sám opustil sp'Úlečný hyt a nový si vyhledal. Rek u r sní s o u d vy-

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

Duvody: 

Poněvadž ustanovení poslední věty ,~ 107 Dbč. zák. bylo zařaděn'Ú 
mezi způsoby prozatímních opatření, uvedené v § 382 ex ř., sluší návrh 
na povolení odděleného bydliště p'Úsuzo:vati nejen s hlediska § 107 obč. 
zák., nýbrž jako každé jiné prozatímné opatřen'í též dle ustanovení exek. 
řádu. Platí tu tedy také ustanovení § 378 ex. ř., dle něhož prozatímná 
opatření. mohou býti pOvolena i před zahájením .sporu, a není proto zá
vacly, aby oddělené bydliště nebylo povoleno' před zahájením sporu o roze 
vod nebo rozluku manželstvJ. Ve .smyslu čl. XXVII. uvoz. zák. k exek . 
ř. nebylo však materielně n'a ustanovení § 107 obč. zák. ničeho změněno, 
tak že podmínkau povolení odděleného bydliště zůstává nikoliv ohrožení 
nároku na rozvod neb rozluku manželství, nýbrž ohrožení osoby, jež se 
tohoto nároku žalobou domáhá, neb domáhati hodlá, tedy nebezpečí ve 
smyslu § 381 čís. 2 ex. ř. Jakým způsobem má býti toto prozatímné opa
tření provedeno, zákon neustanovuje a řídí se tn dle okolností případu. 
Obyčejně jest to ohrožená manželka, která žádiá, aby byla prozatímně 
zrušena její povinnost, §em 92 obč. zák. jí uložená, následavati manžela 
do sp'Úlečné domáenasti, a aby jí povoleno: bylo bydleti- mimo ni. Může 
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však nastati i případ, kdy lze uložiti manželi, aby opustil společnou do
mácnost ohrožené své manželky, je-Ii byt její, a není vyloučen také pří
pad, že naříditi lze manželce, aby opustila byt ohroženého manžela Stě
žovatelka netvrdila, že by jí pí-íslušela nějaká výhmdná práva k dos~vad
nímu společnému bytu. Navrhovatel jest, jak nesporno, otcem 4 dětí 
z prvního manželství, z manželství se stěž·ovatelkou dítek není. Je-ll 
osvědčeno, že jest žadatel stěžovatelkou ohwžován, nemůže býti od něho 
žádáno, aby se se 4 dítkami ze svého bytu odstěhoval a tento stěžova
telce k_ ,užívá!,í pon_e:!,a!. Dů~od, kterého se ona dovolává pro sebe, že jí 
b~ge tezk? pn nynelS1 by tONe 1}ouzi nalézti byt jiný, platil by ve zvýšené 
,-mre pro zadate!e., Jest te~y v tomto ·případě odúvodněn příkaz, aby stě
:wvatelka sp?lecny byt sveho manželao,pustila, předpokládajíc, že ort jest 
stranou ohrozenou. Toto prozatímně opatření jest, jak z jeho označení a po
vahJ:' plyn,:, pľ~visorní, ne'~ešf .ótázku viny a také nemění nic na povin
nost1 manzelove, ustano·vemm § 91 obč. zák. mu uložené. Nemá však jen 
po:,_ahu deklarato;n!, nýbrž platí .pro jeho provedení předpis § 384 ex. ř. 
Stezovatelka popna, že by byla svého manžela ohrQ'žovala a odvolává 
se;.. na od~vod"něvnÍ ,usnesení soudu prvého, jenž z vlastního názoru prý 
do~el k p'resvedcem, že žadatel jako silný muž nemá se čeho obávati od 
s~e ~anze!ky" kt"rá jest malá a slabá. Avšak nerozhOduje tu převyšující 
sllatelesm, nybrz povaha mysli a možnost jinak zdraví ohroziti. St.ěžo
vatelka udala sama při svém výslechu, že žadatel trpí již 12 let srd.eční 
vad~u. Dle .předloženého, lékařského vysvědčení potřebuje největšího klidu 
a ma se vystříhati rozčilení. Stěžovatelka doznala sama, že dne ll. ledna 
1920 t~oukla s'éého manžela holí, když následkem výčitek mu činěných 
VYSkOCII_ z p,o,s-tel,e, prý v rozčilení a sebeobraně, aby ho odrážela, ne- . 
uvedla vsak zadnych okolností, z kterých by se dalo soudit na oprávnĚnolu 
s,,~eobra~lU. Dle seznání nezletilých dětí vyhrožovala stěžovateH,a již 
dnve svemu manželi zlým nakládáním. Pravdcmluvnost těchto svědku 
nebyl~ ~těžovatelkou brána v pochybnost. Jsou tu tedy okolnnsti, kterě 
postacuJl k tomu, aby tvrzení žadatelovo, že jest svou manželkou ohro
žov~n, poklád:illo bylo za dostatečně osvědčené a je'st tedy povolení žá
daneho odděleuého bydliště odůvodněno. 

Čís. 866. 

'Zákon ze dne 17. prosince 1919 čís 421 sb. z. an., kterým se měni 
obecní statek v kmenové iměníob~, . 

. Vým!'" PO~I? § 5 zákona lze len teMá pOvoIW,prokázáno-1i obsahem 
kmhovmho zapISU nebo listinami, Vyhovu.iicími požadavkum knihovního 
zákOna, že ~atížená nemovitost jest statkem obecním a že zápis užívacího 
nebo požívacího práva stal se padle ustanovení obecního zřízení. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1921, R I 1172/20.) 

2ádost~ ~bce D., ,bY vložen byl výmaz práv užívacích, příšlušejících 
starous~dhkum D-sk.Ym, bylo knihovním soudem vyhověno. Rekursní soud 
usnese~I.;n_ ze dn~ 3., dubna 1920 zamítl žádo-st jako předčasnou, ježto- ne
byla ~JIS~ena prav,r:l ?ovaha statku, o, nějž jde, a právní povaha práv; 
o jlchz vymaz se zada. Obec podala po té znovu žádost o výmaz dotyč-
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uých práv dle § 5 shora cit. zákona se současnou žádostí, aby soud pře
dem určil sám právní povahu statku a práv užívacích, () jichž výmaz jde. 
S o udp r v é s t o I i, c e poukázal obec, by pořadem práva nebo úřady 
samosprávnými zjistila právní povahu práv starousedlíků D-ských a by 
soudu do 3 měsíců vykázala, že podala žalobu po přípa.dě žádost, jinak 
"e se bude míti za to že knihovní žádost za výmaz pomvacích práv bere 
;pět. Rek u r sní s·; u d zrušil usnesení prvého soudu i jemu přeclch,á
zevší řízení a zamítl .návrh o:bce na zjištění právní p'ovahy statku a prav 
užívaCÍch. 

Ne j vY š š í s o u d uevyhověl dovolacímu rekursu, uložil však soudu 
knihovnímu, by vyřídil knihovní žádost ve věci samé. 

Důvody: 

Nárok, by v pozemkové knize vymazána byla práva užívací n~bo 
požÍvací .pudle ustanovení -ohecních zřízení na nemovlt,ostech ObeC111ho. 
statku v' pozemkových knihách zapsaná, plyne {)všem ze samého zákona 
(:~§ 2 II 5 zákona ze dne 17. července 1919, čís. 421 sb. z. a n.). Musí však 
býti jisto, že json ",de zákonné podmínky řečeného nároku. :n;mito po,d
mínkami jsou: 1. nemovitost, stížená knihovně pTávem UŽÍvaClm nebo PIQ
žívacím musí býti nem{JvHostí 'D,becního statku, 2. právo- užÍvaeí nebo: po
žívací ~a,p'sáno bylo podle ustanovení obecních zřízení, tudÍ'ž zeJména 
v Čechách podle ustanovení § 70 Dbec. zříz. Tyto podmínky nutno na-

. vrhovateli prokázati. Poněvadž 'při návrhu jedná se o žádost knihovní, 
J.·oněvadž dále zákon čís. sb. z. a n. 42111919 po této stránce neobsahuje 
zvláštních, odchylných předpisuv a pončYUdž posléze není so,udum do
voleno, by platné zákony měnily nebo doplňovaly, nutno i při návrhu, 
(.pírajícím se o § 5 cit. zákona, trvatí na tom, by svrchu uvedené před
pokladYPTokázány byly kniho·vnímisoudci zpl<sobem, jenž v 'knihovním 
zákoně jest předepsán, to jest, by buďsi byly patrny ze samého obsahlj 
příslušného knihovního záp,isu, r.ebo byly pmkázány listinamí, vykazu
jÍcími náležitosti, jež knihovním zákonem jsou předepsány.' Kog~iGe' 
knihovního soudu zůstává i zde obmezena na zkoumání toho, co podává 
se z obsahu pozemkové knihy, ze žádosti a jejích příloh (§ 94 knih. zák.): 
Toto stanovisko zaujal vším právem též rekursní soud ve syrém usnese:ní 
ze dne 3. dubna 1920, zamílnuv kníhovní žádost proto, že z pouhého 
knihovního zápisu nedá se nikterak souditi, zda pO;žÍvaci práva-, () jichž 
vy-maz bylo žádáno- spočívaJÍ na titulu veřejnoprávním, -či soukrnmo
právním. Prohlásiv dále v důvodech téhož usnesení, že před zjištěním 
právní povahy statku, o- který~ běží, a práv, n ii~hž výmaz se žádá, jest 
podaná žádost předčasna, neodkázal tím soud prvé'stolice na zjištění 
právní pcvahy obecního statku a.práv starousedlíků D-ských, nýbrž vy
slovil tím pouze, že, pokud tento průkaz nebude podán, nelze žádosti vy
hověti. Také skutečně rekllrsní soud a to, vším právem prvé, povolující 
usnesení knihovního, soudu nezrušil a nepřikázal mu, by po konaném še
tře'ní znova roz11091, nýbrž prostě v duchu k)1ihcvního zákona Ul <)5 knih. 
zák.l žádost zamítl. Neprávem tudiž vytýká dovolací stěžúvatdka rekurs
nímu· soudu, že nynějším svým stanoviskem zpronevěřil se stanovisku 
svého prv~hů usnesení. Do omylu o. dosahu a smyslu prvého rozhodnutí 
upadla dovolacf stěžovatelka, domnívajÍC se, že po rOzumu tohoto roz-
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bodnutí muže se obrátiti na soud knihovní s předběžným návrhem určo
vacím, a do téhož omylu upadl i soud knihovní. Právem proto rekursní 
soud v usnesení, jemuž jest nyní odporováno, vysl-ovil, že jednání se 
stranama o zmínĚné předchO,zí otázce nebyLo vůbec na místě a že,knihovní 
soud měl obmeziti se na to, by buď žádost zamítl neho jí vyhověl. Přílg 
daleko ide však SGud, rekursní, domnívaje se, že by knihovní soud nesměl 
se shora, nvedenými předpoklady zabývati. Vyřizuje knihGvní žádost musí 
sou.d zabývati se všemi právními otázkami" věci se dotýkajícími, pokud 
ar CIt skutkový podklad pro řešení těchto otázek vyplývá ze samé po
zemkové knihy a z obsahu listin, ku žádosti připojených. Měl tudiž při 
správném postupu knihovní soudce vysloviti se určitě o tom, zda o,bsahem 
knihovních 'zápiSŮ a .přílohy žádosti opodstatněn jest úsudek, že dány jsou 
shora řečené předpoklady, čili nic a dle toho v onom případě žádosti vy
hověti, v tamto případě ji zamítnouti a ponechati žadatelce, by, jak uzná 
za dobré, potřebné listinné doklady si opatřila. Nevyřízenou knihovní žá
dost zůstati nemŮ'že a neIze říci, že stala se vyřízením rekursního souďu 
bezpředmětnou. Rozhodnuto proto shora naznačeným způso,bem. 

Čís. 867. 

. Byl.li podán rekurs proti pOVOlení prozatimního opatření a proti usne· 
se~í: !í?IŽ zamítnut odpor proti pOVOlujícímu usnesení, fiutno v prvé řadě 
vYrHlil! tento druhý rekurs. 

IRozh. ze dne 18. ledna 1921, R I 23/21.) 

Do usnesení krajského soudu, jímž k návrhu žalobců bylo povoleno 
prozatímní opatření, podal žalovaný rekurs a kromě toho, vznesl odpor, 
Jemui krajský soud částečně vyhověl. Do nevyhovující části usnesení 
o o.dpom poda'l žalovaný rovněž rekurs. Rek u r sní s o u d vyhověl 
prvemu rekursu a návrh žalobců zamítl. Rekurs do usnesení o odporu 
poukázal na rozhodnutí 'O prvém rekursu a uvedl v tomto směru v d ů
vod ech: Rozhodnutím o prvé stížnosti stal se bezpředmětným odpor 
žalovaného, současně s rekursem proti pov'oJení prozatímního opatřeni 
podaný, jakož i jed,nání o něm zavedené a byl proto rekurs do usneserií 
jímžodpom tomu jen částečně bylo vyhověno, na toto rozho,dnutí odkázán: 

~ e j Vy Š Š. í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu žalobců potljci, že 
zrusll usnesem rekursnínosoudu a nařídil mu, by rozhodl předem o re
kursu po,daném do usnesení vydaného (} jednání odporovém a pak teprve 
o rekursu, podaném do povolení prozatimného opatření na základě návrhu 
obsaženého v žalobě. 

Důvody: 

" V žalobě byl učiněn návrh na pDvolení prozatimného opatření a pode' 
pien důvody. Návrhu by,lo' vyhověno, aniž byl slyšen o,dpůrce. Proti po
volení pr.ozatimného opatření podal odpůrce odp.or a rekurs. V odporu 
uvádí námitky, 'O něm bylo ú~tně jednáno, byly přivedeny í novoty a za
ložen takto široký skutko.vý děj, Dle § 398 ex. ř. bylO rozhodnouti má-li 
povolení prozatimného opatření místo a je-li přiměřeno. O odpor~ byla 
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skutečně rozhodnuto, a i ,proti tomuto ro,zh'Odnutí 'Podán rekurs. Rekurseí 
soud rozhodl o prvém rekursu vyhověv mu a zam1tnuv návrh na povo
lení prozatimného opatření v 'žalobě c>bsažený a odkázal druhý rekurs 
k tomuto rozhodnutí. Tento postup rekursního soudu neodpovídá zákonu. 
Jednání odporové vyneslo široce rozvětvený skutkový děj, jenž se týká 
oprávněnosti prozatimného opatření a nutně vyžaduje toho, by o něm bylo 
rozhodnuto. To může se státi toliko rozhodnutím o rekursu podaném clo, 
usnesení vydaného k 'Odporu. Jen tak bude spolehlivě rozhodnuto,. je:!i 
prozatimné opatření oprávněno či-li nic. Rozhodnutí to~o bud.~ JeVIt; p1'1-
rozený účinek na rozhodnutí o zbývajícím rekursu, jemuz SlOUZI za z~klad 
skutkový stav daleko obmezenější. Rozhodn~tí, Jem~ž v slou~í za vza~!ad 
užší skutkový děj, nemŮže vyloučiti rozhodnutJ, pn .ne~z dluzno pnhhze~l 
k širšímu.skulkovérrm ději, k.d~žtě všechen skulkovy dej se vztahUje k te
muž prozatimnému opatření. 

Čís. 868. 

Obnova pachtu (opatření Stálého výboru Národního shromáždění ze 
dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n.). 

O námitkách propachtovatele ve smyslu § 15 rozhoduje se podle zá· 
sad řízeni· nesporného, o, útratách· však podle zásad řízení sporného. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1921, R I 26121.) 

Pachtýři oznámili propachlovateli dne 29. a 31. srpna 1920, že si po'držÍ 
pachto,vané pozemky nadále v pachtu, a proipachtovatel, nedohodnuv se 
s nimi, ohlásil námitky dne 30. září 1920 příslušnému okresnímu soudu, 
jenž je odmítl jako ,opozděné, ježto byly podány po uplynutí 14 denní 
lhůty. Rek u r sní s o u d odmítl pro ten čas nároky ,pachtýřů na obnovu 
pachtu, ježto v době vznesení nároků nebylol opatření Stálého výboru ze 
dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n. ještě v platnosti, takže nároky vzne
seny byly bez zákonného podkla,du. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení nižších soudů a uložil prvému 
soudu, by jednalo námitkách PT'opachtovatele ve smyslu § 15 opatření 
Stálého výboru Námdního shromáždění ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. 
z. a n. 

Důvody: 

Obnova pachtu {podpachtu) zemědělských. l?ozemkú, končícího· se 
v druhé poloviCi roku 192,0 na další pachtovní rok 1921 i proti vůli pro
pachtovatele, upravena byla opatřením stálého výboru Národniho 'shro
máždění ze dne 8. října 1920, Ci's. 586 sb. z. a n., které vyhlášeno byvši dne 
30. října 1920 týmž dnem rrabylo působnosti. Vedle §§, 8 a 15 tohoto opa
tření měl pachtýř, chtěl-Ii použíti práva na ohnovu, oznámiti to pro pach
tovateli do, 30. listopadu 1920, a p'ropachtovatel, domníval-li se, že pach
týři nepřísluší právo na obnovu, ohlásiti námitky dO' 14 dnů' po oznámeni 
pachtýřovi, a nedohodli-Ii se, nejdéle do 31. prosince 1920 příslušnému 
okresnímu soudu. Není sice stanoveno v § 15 dotčenéhol opatření, jak má 
okresní soud postupovati o takovýchto námitkách, ale ze srovnání s §em 



42 

12 zákona ze dne 30. října' 1919, čís. 593 sb. z. a n., jehožto předpisy byly 
jinak v podstatě převzaty do opatření ze dne 8. října 1920, vyplývá, že 
soud o námitkách rozhoduje podle zásad hzenínespcrného (jen o útratách 
podle zásad hzení sporného), což se také 'shoduje s ustanoveními §§ 6 ode 
stavec prv.í', 11 odstavec čtvrtý a 17 odstavec druhý tého,ž opatření. 
Pachtýři oznámili propachtovateli dne :9. a 31. srp,na 1920, že si pcdrží 
pachlované pozemky na dále v pachtu, a propachtovatel, nedohodnuv se 
s nimi, ohlásil námitky své dne 30. září 1920 příslušnému okresnímu 
soudu. Oznámení pachtýřů a ohlášení uámitek propachtovatelových stalo 
se tedy dříve, než opatření Stálého výboru Národního shromáždění ze 
dne 8. října 1920 bylo vydáno a nabylo pusobnosti. To bylo by oprav
ňovalo prvního soudce k támu, odmítnouti námitky propachto'vatelcvy, 
v době j;ch po,dání veškerého zákonného podkladu postrádající; nemohlo 
však býti na újmu právům pachtýřů a propachte'vatele v době, kdy re
kursní soud rozhodovalo rekursu propachtovatelc, pončvadž tenkrát pla
tila již ustanovení zmíněného opatření. Uvažuje, že nemůže býti pochyb
ností O' tom, čeho strany se domá,hají, a že lhůty v ,§§ 8 a 15 o'patření 
Stáléhc, výboru stano.vené nebyly r:řekročeny, a dbaje předpisů § 2 čís. 
5,6 a 10 nesporného patentu ze dlÍe 9. srPDa 1854, čís. 208 ř. z., měl soud 
rekursní soudu prvé stolice {jenž mylně zamítl námitky jako opozděné), 
uložiti, aby nehledě k uvedenému důvodu zamítacímu, jednalo námitkách 
propachtovatele dle § 15 opatření Stálého výboru Národního, shromáž
dění ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n. 

Čís, 869. 

Odklad výkonu exekuce vyklizením najatých místností (nař. ze dne 
Z5. června 1920, čís. 409 sb. z. a n.). 

Střetnou-li se zájmy veřejné, odklad vyklízení vylučující. a zájmy ná
jemcovy. odklad vyžadUjící, mají přednost zájmy veřejné a musí ustoupiti 
soukromé zájmy nájemcovy. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1921, R I 28/21.) 

Nájemník, jenž byl vypovčděn pro.to, že pronajímatel hyl nucen prá
vésti nezbytné opravy, žádalo odklad exekuc~ vyklizením: S o udp rve 
s t Co I i c e žádost zamítl v p:odstate prlo.tlQ, že povinnému dostane se ná
hradního bytu v nbci N. Rek u r sní s o u d výkon exekuce odložil, ježto 
neshledal prokázaným, že zamýšlený pronájem náhradního bytu bude 
obCÍ N. schválen. Ne j vy Š š í s o II d obnovil usnesení soudu prvé st'0-
Iic~ a uvedl rríimo ji'né 

v d Í1 v od ech: 

I kdyhy se připustilo, že navrhovatel nemá náhradníhc bytu, nelze 
přec odklad exekuce povoliti. Předpis tótiž praví, že je-li ta podmínka 
~plněna, exekuční soud exekuci odložiti m ů ž e, tedy ještě -naprosto, nutně 
nemusÍ, není to předpis imperativní, nýbrž dispositivní, opatření pone
chává se soudci na volné uvážení, což znamená, že scudce povinen jest 
v úvahu vzíti všecky okolnosti případu a odklad exekuce povoliti m II s í, 
když tobo stav věci žádá, ale TI e smí, když stav věci tomu brání. Zde 
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však stav věci lomu brání, přímo apodikticl<Y to zakazuje. I?lc spisů, 
v nichž povolení k výpovědi sc·uc,em uděleno, jest nutno spomy byt ,:y
kliditi k vůli nezbytným stavebním opravám té části don;u" ne~oť le.~t 
chatrný·m jejím stavem bezpečllOst ohrožena. To, jest prokazano, !ak PTl-. 
pisem magistrátu a výnosem ,téhož úřadu, jímž ,na n~eprovedem opr~v 
trestním řízením pohroženo, tak zvláště dúkladnym nalezem znaleckyu; 
a sám rekursní sc'ud to usnesením jímž svolení k výpověd-i potvrdIl, pIne 
uznal, nyní však v naříkaném ro~llOdnutí to úplně přezírá a upadá ro_~
hodnutím tímto v r'Ozpor nej€n s ·dřívějším svým výrokem, ale 1'. s n~n
zením stavebního úřadu, jakémuž se, jak na bíledni jest, vyvarovati dlllzno. 
Nelzel tomu dáti, když stavební úřad vlastníku pod tres,tem ,~pravu domu 
ulcžil, aby tomu byly překážky v cestu kladeny s?udnlm vy rokem, ,kte; 
rým se exekuce výp\ověd'j právě k vůh tomu dane a, soudem ;chvaleI:c 
staví a odkládá a tak nařízení stavebního úřadu, dan:, z ?hleclu bezpec
n(}stních a tudíž v zájmu veřejném, maří. Jak,é bY, to melo~asledky, kd,YbO: 
se neštěstí stavebnÍ!m úřadem a znalcem obavane v, m~~lcasl od, vykona 
telnosti výpovědi uskutečnilo? Převezme neústupny n~Jer:'c;:e z~ to- zod
povědnost? Opravy jsc,u naléhavé, ale průtah trva uz pres pul roku a 
právní řád nemůže sám s se,bou býti v odporu. 

Čís, 870. 

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb, z. a n., o zajištění půdy drob. 
ným pachtýřům. . _ " • ' 

Patronovi přísluší právo ku stížnosd do usnesem. [Imz byl u~nan ~o
žadovací nárok k pozemku kostelnímu. Finanční prokuratura, nem ,oprav
něna stěžovati si do usnesení, jímž rekurs patronův byl odmltnut. 

(I~ozh. ze dne 18. ledna 1921, R I 53/2J.) 

Do usnesení prvého soudu, jímž phznán byl pacht:{rři požadovací nárok 
k pozemku kostelnímu, podal patron stížnost, již re k u r sní s O u d 'Od
mítl. D ů vod y: ZastupovaU lla soudě jmění kostelní je :?ovo']á~a pouze 
finanční Drokmatma dle zákona zcd'ne 7. května 1874, CiS. 50 r.z., dle 
služební instrukce pro finanční prokuratury ze dne 9. března 1898, čís. 41 
ř. z. a dle nařizení ze dne 4. června 1919, čís. 313 sb. z. a n. Jí bylo na
padené rozbodnutí domčeno dne 4. října 192,0, stížncsti však nepodala. 
Patronátní úřa·d není tudíž k podání stížnosti oDrávněn a mUSIla I2r plto 
býti jeho stížno'st odmítnuta. Do odmítacího usnesení vznesla finanční 
prolmratura dovolací stížnost, již Ne j v y Š š í S 0'11 d odmítl. 

ďDů·vody: 

Z toho, že finanční prokuratura jest póvo.lána zasÍLwovati kmenové 
jmění kostelní, ovšem nevyplývá, že patron po případě. patronátní úřad 
není oprávněn' stěžovati si do usnesení okresníhc soudu, jímž nárok drob
ného pachtýře na p'o'Stoupení !pozemku, dosud pachtovaného, do vlastnictví 
zásadně byl uznán. Vždyť okolnost, že kostelní pozemek má přejíti do 
vlastnictví pachtýřova, může se dotýkati nejen kmeno"lé podstaty ko
stelního -práva, ni/brž i značnou mčrou práV a povinností patronoNých. 
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Oprávnění patrona k stížnosti - byť ne jménem jmenované podstat:\-.' ko
stelníh~ jmění ::- plyne t~díž z § 9 nesporného patentu ze dne 9. srpna 
1~54: cls,,308 r. z. N:~ravem tedy rekursní soud odmítl rekurs patro
n.a tmho uradu. f!nan~11J prokuratura není vša-k legitimována, stěžovati 
SI do tohoto odmltnuÍl rekursu patmna jakožto takového jménem záduší 
t. J. kmenové podstaty kostelního jmění, ohledně kteréhož uSnesení prvéh; 
soudu nabylo moci práva, nebyvši jím napadeno. Její rekurs byl tedy 
odmltnut. 

Čís. 871. 

~in~st~rstvo n~ni pOvinno, by oznámilo soudu, proč podalo námitky 
protI zaplsu spoleenosti s ruč. obrn. do rejstříku a soud není povolán by 
zkoumal důvodnost námitek. ' . ' 

(Rozh. ze due 18. ledna 1921, R I 63/21.) 

Rej;, tří k o ~ ý ~ o ud. zamítl opověď s,polečnosti .s r. o. k zápisu 
do r~jstnku, ponevadz mlmsterstvo vnitra v dohodě s ministersvem fi
nancI a obc?odu ve smyslu § 2 nařízení vlády republiky Ceskc'slovenské 
ze dn,e 27 .. cervence 1920, čís. 465 sb. z. a n., podalo odpor proti zápisu 
spolecnostl s r. o. do obchodního rejstříku, ježto podobných podniků jest 
v tuzemsku nad?ytek a další jich zakládání v nynější, hospodářsky ještě 
neskonsohd~vane době neml~že hýti považováno za hospodářsky zdravé. 
Rek u r s n I s o u d usnesem po:tvrdiL 

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

Důvody: 

Je!ikož usnesení soudu prvé stolice bYlo napadeným usnesením re
kursn.lho soud,~ potvrzeno a o žádnou protizákonnost a o žádný cdpoQ' 
se sPIsy tu neJ~~, jest d:ovolací stížnost nepřípustna (§ 16 cís. pat. ze cine 
9. s:pna 1854, CIS. 3,08 r. zák.). Vždyť soud podle nařízení vlády ze dne 
27. cervence 192?, CIS. 465 sb, z. a n. vydanéh'O na základě zákona ze dne 
15. dubna 1920, CIS. 337 sb. z. a n. smí zápis povoliti jen nepodá-li mini
st,erstvD vnitl:a ,~o 6, týdn? ode dne, kdy došlo oznámení s'oudu, 'proti tomu 
namltek. Nem zadneho predp.Jsu o tom, že by ministerstvo bylo. povinno 
sou;lu 'Oznamo,vati, proč námitky takové podává, a neuí soud tedy po: 
volan ~ to;nn, by zkoumal, zda námitky jsou opo'dstatněny čili nic, a zda 
nezakladaJl se na nedorozumění. 

Čís. 872. 

Nepřípustnost pořadu práva pro nárok proti eráru na náhradu škody 
z dův·odu, že zboží bylo železničními orgány zabaveno. 

O(ozh. ze dne 18. ledna 1921, R I 64/21.) 

"' :;:aluiíc!, n:,ajitel t~alcovny, obdržel od ministers tva veřejných prací 
pndel uhlI, jez mu vsak bylo za dopravy zabaveno železničními orgány 
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~ prý k ro.zkazu ministerstva železnic. Proti žalobě, jíž domáhal se na 
eráru náhrady škody, vznesl žalovauý erár námitku nepřípustnosti po
řadu práva, již so,ud prvé stolice zamitL O II vod y: Dle žaloby jde o ná
hradu škody, vzniklé žalující straně zabavením uhlí, přiděleného jí mini
sterstvem veřejných prací, a to zabavením, proveden}rm .železničními 
orgány. Tento nárok jest čistě soukromoprávním nárokem ve smyslu 
XXX. kapitoly 'Občanského zákona, který patří na řádný pořad práva, 
a o němž jest rozhodovati civilním s,ojudům. Na příslušnosti sou'du nemě111 
ničeho, že soudu, by rozhodl tuto při, zkoumati bude právoplatnost naří
zení, ministerstvem železnic, tedy správním úřadem vydaného, poněvadž 
sondum přísluší rozhodovati o platnosti nařízení ja,k ve formálním, tak 
materielním ohledu a toto Iprávo není omezeno jen na nařízení v oboru 
justičním .a poněvadž Soudy, majíce po zákonu o' nároku žalobou vymá
haném rozhodnouti, samozřejmě též o'prá vněny jsou veškeré k tomu p'o
třebnéotázky předběžné, i když jsou povahy veřejnoprávní, učiniti před
mětem své judikatury. Rek II r sní S '0, u d vyhověl námitce nepřípust
nosti pořadu práva. D II v o. d y: Důvodem žalobního nároku není nesplněui 
smluvní povinnosti dráhy jakožto povozníka, nýbrž tvrzený svémo·cný 
čin úředníků dráhy nebo ministerstva, tedy úředníků státu, čin to, který 
jest vyšší mocí oproti dráze jako smluvní straně ve- smlouvě O' dopravu. 
Jakmile však důvodem náhrady škody proti státu má býti činnost úředuí 
některého jeho úředníka, mÍIŽe býti na státu náhrada vymáhána pořadem 
~ráva jen tehdY, když jest tu zvláštní zákonný předpiS o zodpovědnosti 
státu za takovéto úkony úřední. Takového zvl~štního předp,isll ohledně 
úřednrků státních drah nebo ministerstva žele;cnic neni a není 'tedy v tomto 
případě přípustIlO domáhati se na státu náhrady škody pořadem práva. 

Ne j v y Š š í s o. u d potvrdil usnesení rekursního soudu s tím, že ža
lobu odmítl. 

Důvody: 

v § 1 j. 11. vyslovena jest zásada, že soudům přísluší rozhodovati pouze 
0, nárocích soukromopTávních. Výjimky z této zásady stanoveny a upra
veny jsou zvláštními záloony. Z toho plyue, že jde-li o nárok, opírající se 
o právo veřejné, soudům zpravidla rozhodovati nepřísluší, leč by tu šlo 
o nárok dle § 1 zákona ze dne 2. listopadu 1918, ČíS.4 sb. z. a n. To platí 
též o náro.cích z důvodu náhrady škody, poněvadž § 1338 obč. zák., ktery 
přikazuje spory 'O náhradu škody řádným soudům, předpokládá, že uplat
ňovan"Sr nárok má základ v právu soukromém', což v § 1. nbč. zák. vý
slovně .se vytýká. Žalcbkyně v přítomné žalobě uvádí, že vagon uhlí, 
který jí na zákhlJdě přídělu mi(.Jisterstva veřejných prací bYl zaslán, byl 
železničními orgány· - prý i rozkazu ministerstva železnic - z a b a
v e u, a tvrdíc, že akt, kterým zabavení se stalo, jest nedo;voleným a své
mocnýIíi, domáhá se na eráru (správě železniční) nábrady škody zaba
vením prý jí vzniklé. Z loho přednesu žalobkyně jest p'atrno, že státní 
orgány nejednaly v poměru smluvním, nýbrž u vykonávání výsostních 
práv, státu příslušejících. Otázku, zda stát jest po'vinen nahraditi škodu 
protc, že jeho zřízenci zPlrsobili někomu škodu, vykonávajíce svůj úřad, 
lze však ~ až na výjimky výše vzpomenuté, které nepřicházejí zde 
v úvahu - řešiti jedině podle ,předpisú práva veřejuého. Zde ueplatí zá-
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sady práva sokromého, neboť rázu soukromoprávního jsou pouze ta práva 
majetková, jichž vznik jest nezávislým na vztahn jednotlivce k sitátu 
nebo k jiné veřejné korporaci, po případě na vzájemném vztahu těchto, 
Ve sporném phpadě jde o poměr veřejnoprávní mezi státem jako celkem 
a žalobkyní jakožto jednotlivým občanem, a na takové případy nelze užíti 
pravidel práva souhomého, Sporný případ týče se výkonu výse'Stních 
práv, státu vyhraženSrch, a pro ty platí zvláštní zákony a předpisy, růz
nící se od ustanovení, která jsou rozhodující pro občanské právní věci 
ve smyslu § 1 j, n. Z těchto důvodů dlužno souhlasiti s názorem soudu 
rekursníhc, že v případě, o který jde, pqřad práva jest vyloučen. Proto 
nebyio vyhověno dovolacímu rekursu žalobkyně, Rekursní soud opoměl 
vysloviti, že žaloba se odmítá (§ 478 c. ř. s.), pročež byl výrok jeho roz
hodnutí přiměřeně doplněn. 

Čís. 873. 

Obhájci svazku manželského nepřísluší právo odporovati výroku 
o tom, kdo z manželů jest rozlukou vinen. 

(Ro'zh. ze dne 18. ledna 1921, Rv 1578/20.) 

o b a II i ž š í s o li d y uznaly, že manželství se rozlučuje z viny man
želčiny. Ne j v Y š š í s ú u cl nevyhověl dovolání obhájce svazku manžel
ského - mimo jiné z těchto 

důvodf" 

Obhájce svazku manželského uplatňuje v dovC'lání dův'od nesprávného 
právního posouzení věci {C'. 4 § 503 c. ř. s.). Pokud dovolatel brojí proti 
tomu, že vina na f'Ozluce manželství byla shledána jen na straně žalo ... 
vané a domáhá se výroku, že m.anželství se rozlučuje z viny -obou stran, 
jest jehoi dovolání nepřIPustno. Nebo! obhájci svazku manželského nedo
stává se legitimace, aby odporoval výroku, koho stihá vina na rozluce 
manželství. Z důvodů veř'ejnoprávních byl ustanoven, by svazek man
želský proti žádané rozluce bránil, nikoliv aby se zastával súukromo
právních, z rozluky manželské plynoucích nárcků té neb oné strany; jen 
stranám jest vyhraženoi odporovati rozsudku, pokud ·vina na rozluce te 
neb oné Z nich přičítána byla. Jakmile strany prú!i rozsudku v tomto 
směru dovolání nepodaly, naby'l rozsudek oproti nim právní moci a ne
může se obhájce svazku manželského dúmáhati změny této části rozsudku, 
jež se virhradnč týče soukromoprávních poměrů sporných stran. 

Čís. 874. 

UstanOvení § 408 c. ř. s. předjJ'okládá zlomyslné vedení sporu. 
Slovem »kapitál« míní se v § 1333 obč. zák. bez ohledn k jejímu dů

vodu každá pohledávka, splatná v penězích. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1921, I~v I 665/20.) 

47 

Žalobce, vysoudiv na žalované bance spory, jimiž domáhal se v}'služ
ného, podal na ni žalo,bu o náhradu škody, jež mu vzešla jednak oněmi 
spory, bankou prý svévolně vedenými jednak zadržením výslužného. O b a 
niž š í s o u d y žalobu zamítly, mimc' jiné z těchto d ů vod ů: Ustano
vení -§ 408 c. ř. s. jest výjimečným ustanovením platícím jen pro příp'ady, 
kde svévolnost sporující 3e strany bije do očí, a .předpokládá vždy o,b
myslná počínání si strany svévolné. Tomuto výkladu nasvědčuje celkový 
doslov civovaného zákc,imého ustanovení, jakož i motivy. V případě tomto, 
byť by se i jednalo o osobu právnickou, a, jak odvolatel v odvolání uvádí, 
jednu z největších bank českých na rozdíl od prostého občana bez vše
likého vzdělání všeobecného a právního, - nejeví se so",du se zřetelem 
na obsah sp'isů dřívějších sporů, na celkový průběh i výsledek provede
ného soudníhu řízení a· na rozhodnutí soudní ve věci vydaná, že by byla 
na straně žalované banky patrna nějaká svévole a zlý úmysl pmeesová
ním žalobce poškodit. Nelze také souhlasiti s cdvolatelem, že námitky, 
žalovanou ve sp'orech uplatňované, nebyly vážné a že obrany její proti 
žalo,bcovu nároku byly prostě ze země vydupány. Námitky lY byl" doza
jista žalo,vanou bankou vážně pojímány a s veškerou opravdivostí :1 hou
ževaatostí do všech krajností hájeny. Šlo o usnesení valné hromady z 18. 
dubna 1914, správní radou banky dumočené, spočívající na vlastních infor
macích a šetřeních, dle kterých pokládala se zástupkyně banky za opráv
něnu s použitím ustanovení § 27 zák. o cheh. pomoc. ze dne 16. ledna 1910, 
č.20 ř. zák., žalobce z funkce vrchního ředitele· banky bez pense propustit. 
j de v přípaďě tom o určitý iprávní názor na straně žalované, jehož uplat
ňování v procesu, žalobcem ptoU ní zahájeném, nemúže právem poklá
dá110 býti ani za zřejlllě svévolné, ani vůči žalobci za zlomys.lné. Stano
visko oball stran bylo příkře spórné a spolehlivé rozhodnutí věci vyžado
valo- nutně provedení celé řauy ,důkazů. 

Ne j vy Š š í s o II cl' nevyhověl d,ovolání mimo jiné z těchtor 

důvodů: 

Dovolání, opÍraJlcl se () důvod nesprávného právního posouzení věci 
není s tal, aby vyvrátilo správné, zák'Onu a stavu věci odp:ovídající odú
vcdnění napadeného rozsudku .. Že ustanovení § 4D8 c. ř. s. předpoklád:i 
zlomyslné 'počÍnárj strany svévolně spor vedoucí, p'lyne již z po'imu slova 
svévole, který v ,obě chová známku zlomyslnosti. Motivy k túmuto § 
dovolatelem v důvodech rozsudku II. stolice postrádané, uvádějí, že ob
mezení Hohoto ustanovení) na případy patrné. svévole se ,vysvětluje tím, 
že jen tyto pIípady jsou pro soudce makavé, kdežto případy pouhého· kul
posního vedení sporu lze dle. iich'pcvahy těžko postihnouti. Že předpo
klady § 408 c. ř. s. 'Při vedenfspo,rů, o něž jde, tu nebyly, dovodil již pří
padně napadený rozsudek, pročež se k němu p:o·ukazuje. Ani okolnost. že 
žalovaná banka v těchto sporech namítala compensando pohledávku, která 
se ukázala býti bezdůvodnou, nemůže odůvodniti domněnku, že by tak 
byla činilo ze svévole. Přisvědčiti sluší též názoru soudn odvolacího, že 
pod slo·vem "kapitál" v § 1333 obč. zák. dlužno rozuměti pohledávku pe
něžitou, a! si již. povstala" z právního důvodu jakéhokoli a to na r(}zdíl 
od pohledá,vek, které nemají za jlředmět sumu peněžitou, nýbrž jiné věci 
neb jiné plnění. Tc, ustanovuje výslovně dv. dekret ze dne 18. Iccfna. 1842, 



48 

čís. 592 sb. z. s. Sluší tedy vztahovati ustanovení tohoto § i na pOhle
dávky žalobcovy, jichž zaplacení Se proti žalované bance domáhal. 

Čis. 875. 

Povinnost. k výživě nuzných rodičů (§ 154 obč. zák.) jest ryze osobnim 
závazkem dítěte, jenž jeho smrti uhasne a nepostihuje jeho pozústalosl. 

(J<ozl1. ze dne 18. ledna 1921, Rv I 712,20) 

Matka zůstavitelova domáhala se na jeho pozltstalosli, k níž se přihlá
sil!, .;dova a děti, zůstav!telo;y, by jí placeno bylo výživné a zaopatření, 
Jez Jl byl syn JeJI za svcho zIvota poskytoval. Pro c e sní s o udp r v é 
st c' I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Z osobního poměru dětí k rodičům 
zákonem stanovená povinnost dětí, poskytovati nuzným -rodičům slušné 
zaopatření .(§ 154 obč. zák.) nepřechází na dědice. Ve smyslu §§ 154 a 42 
9~č. zák. stihá p'ovinnost ta jen »děti« ~ potomky ~ a nemůže býti roz
SIrena n." pozlrstalost jejich - a děti jsou zavázány jen, pokucl jsou živy, 
a zamka zavazek jejich smrtí, jsa zabžen právě jen osobním poměrem a 
v pr,á,vu rodinném.,~o smrti dítěte přechází po·vinnost k opatření nuzných 
lodleu Jeho na dalsI po,tomstvo - tedy vnuky - o.pět jen z důvodu po
mě!" o,sobního v rodinném právu založeného. Při povinncsti dětí dle § 154 
obc. zak. nelze proto mluviti o smluvním závazku dle práva obligačního. 
Dle § 531 obč. zák. jest pozůstalost soubor práv a povinností zemřelého" 
- pokud nejsou založeny jen na osobních poměrech. Z toho jest jasno že 
čistě os'obní a v Iprávu rodinném' založená pc-vinnost dětí k slušnému 'za
opatření nuzných ro.dičů z pojmu pozůstalostních povinností jest vylou
čena. Poněvadž povinnost vztahuje se dle § 154 obč. zák. jen na "děti" 
(§ 42 obč. zák.), nelze ukládati ji jiné osobě nebo pozůstalosti na níž jako 
dědici lsou súčastněni kromě dětí i jiné osoby, v tomto příp~dě »vdova« 
kteron po,vinnost § 154 obč. zák. nestihá. Žaloba na pozůstalost není odů~ 
vodněna. PO'Vinnost dle § 154 obě. zák. stihala by ovšem v tomto případě 
děti zůstavitelovy, - vnuky žalující strany _ .proti těm však žaloba 
osobně podána není - a nemůže v tom směru proti nim rozsudek býti 
vydán. Od vo I a c í s o u d rozsudek po,tvrdil. D ů vod y: Nároky na 
v}Tživné, vypl~Tvající z práva rodinného, nejsou děditelné ani po stránce 
pasivní. Tato zásada, uznávaná v praxi a 1)0 většině i v te-orii, zakládá se 
na ustanovení § 531 obč. zák. a platí i po novelisaci. Ani z ustanovení 
§ 171 obč. zák., jež platí jen o vyživovacích nárocích dětí nemanželských, 
ani z ustanovení §§ 795 a 950 obč. zák. nelze odůvodniti náhled opáčný. 
Ustanovení § 1448 olbč. zák. souhlasí s ustanovením § 531 . obč. zák. 
Z § 1448 obč. zák. vyplývá, že smrtí nezanikají všechna p'ráva a závazky 
poněvadž dle § 531 obč. zák. přecházejí na dědice, však že v tom směr~ 
výjimku tvoří ·ona práva, jež se vitahují na osobní poměry a vlastnosti 
nebo se zakládají v právu rodinném. Změna doslovu § 198 o·bč. zák. nove
lisací nemůže býti důvodnou příčinou k jinakým výkladům ustane-vení 
§ 531 obč. zák., jak se odvolatelka domnívá, když dosLo,v posléz citova
hého novelisací zůstal nedotčen. Prvý soud, odů'vodniv právní svůj názor 
ustanovením §§ 154 a .531 obč. zák., správně tak učinil, nebo·! závazek 
dítěte, živiti rodiče, jest založen na poměru rodinném, jest závazkem osob" 
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ním dítěte, v poměru jeho k rodičům kotvícím. Úmrtím dítěte nep-řecházi 
povinnost, vyživovati ro-di'če, na jeho pozůstalost, - ovšem ve smyslu 
cito,vaného. již § 154 obč. zák. ihned -o,d smrti dítěte na další k poskytováni 
potřebné Výživy povinné potomstvo {§ 42 obč. zák). 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání, přidav se k stanovi.sku a 
dúvGdům předchozích stolic. 

Čís, 876. 

1\ smlouvě o dadání předmětu patřeby za přemrštěnou cenu ustano
vení § 1174 obč. zák. se nevztahUje. 

. (Rozh. ze dne 18. ledna 1921, Rv I 730/20.) 

Lalobce dal žalovanému 10.00 K, by mu dodal 2 q mouky. Žalovaný 
mouky nedodal, peníze si však podržel. Pro ·ohchod, {Jo nějž tu jde, byl od
souzen lichevním soudem pro předražování. Žalobu na vrácení- předem 
vyplaceného peníze procesní soud prvé stolice zamítl. Dů
vod y: Žalobce věděl a jako inteligentní člověk věděti musel, že obchod 
obilím jest vyloučen zákonem a že cena jest zjevně přemrštěná; zapla
cením télo 'přemrštěné ceny vědomě podporoval lichvu obilím, neplatno,st, 
pOknd se týče nedovoleno,t smlouvy jistě mu byla zjevna; rovněž i ža
)ovaný věděl a věděti musil, že uzavírá smlouvu nezákonnou a že p'ři, 
jímá cenu 'přemrštěnou a dále ji platí výmbcum. Olmlnosti tyto byly dobře 
známy oMma stranám, již proto, že obmezení obchodu p·o všechna léta 
až dodnes jest v platnosti. Jest tudíž soud toho přesvědčení, že žalobce 
dal peníze k uskutečnění jednání nejen nedolvoleného, trestného, nýbrž 
i proJizákonného, tudíž v každém směru neplatného a že žalovaný pe
níze z téhož důvodu přijal, takže žádná strana nemůže žádati zpět, co 
dala, tedy v tomto p·řípadě žalobce nemůže žádati peníze a jest dle toho 
žalo'bní žádost neodúvodněna {§ 1174 obč. zák). O d vol a c í s o u d 
žalobě vyhověl. Dů v o. d y: Ustanovení § 1174 'Obč. zák., na základě 
něhož prvý soud zamítl žalobu, nelze tu užíti, neboť nejde o POUhDU Dd
měnu žalovaného za to, že provedl nedovolený čin. Dle zj'ištění prDces
ního. soudu šlo by spíše o ne,platnost smlolllvy (§ 879 obč. zák.) , dle níž 
žalovaný zavázal se dodati žalobci 2 q o.bilí za úplatu 1000 K, jemu ža' 
lobcem předem danou. Následek neplatnosti smlouvy iest však ten, že 
žalovaný nemůže podržeti 1000 1\, za něž obilí žalobci dodati nemohl a 
ani nyní nemůže, nýbrž jest povinen tento, peníz dle zásady § 1435 ohč. 
zák. žalobci vrátiti a takto předešlý právní staV zříditi. Však i kdyby 
se nehledělo k otázce neplatnosti smlouvy, byl by žaLovaný k vrácení 
1000 K povinen,. poněvadž neitl s to, aby slíbené Dbilí žalobci dodal a lho
stejno jest, zda bylo mu obilí již olpatřené o'dejmutO!, nebof nebezpečí 
to stihá jeho a nikol; žalohe. .. 

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

Důvody: 

Dovolání opírá se dle svého obsahu pouze o d,ůvod nespráv;ného práv
ního posouzení věci, není však opodstatněno. Dovolatel spatřuje v práv-

Civilnl rozhodnutI. Jl[ 4 
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ním jednání, jež předsevzal se žalobcem, smlc'llvu. o zmocnění k nákupu 
obilí, pokud se týče mouky a to z toho důvodu, poněvadž .prý mu žalobce 
odevzdal 1000 K za tím účelem, aby žalobci a jeho matce opatřil 2 q 
obili a na jejich útraty z něho mouku dal vyrobiti. Dle potvrzení ze dne 
21. srpna 1918 přijal sice žalovaný od žalobce 1000 K' na opatření 2 Q 

obilí a obsah žaloby se celkem, pokud jde o toto! ujednání, s tímto po
tvrzením kryje. Avšak při výkl"du smlouvy nelze lpěti jen na slovném 
výrazu, nýbrž dlužno vypátrati pravý úmysl stran {§ 914 obč. zák.). Vy
světlení, jakého druhu bylo· ujednání, mezi nimi uzavřené, podává zjištčnÍ 
soudu prvé stolice, učiněné na základě výslechu stran, dle něhož bylO 
mezi stranami ujednáno, že žalovaný opatří a do. d á žalobci 2 Q obilí za 
1000 K. Nešlo tu tedy o zmocnění nebo spwstředkování nákupu obilí, 
nýbrž o dodání jeho za určitou cenu, tedy o koupi a prodej, by! i si ža
lovaný musil toto ohilí teprve jinde opatřiti. Tvrdí-Ii dovolate! nyní, že 
tyj pouze k nákupu obilí žalobcem zmocněn, oc\pcruje to zjištění soudu 
prvého. Uváží-Ii se dále, že na straně žalc,vaného nešlo jen o případ Oje
dinělý, nýbrž, že žalovaný, jak prvý soud zjisti! se v letech 1915 až 1918 
zabýval nákupem a pr<Jdejem ,Q,bilí též p'ro rů;né jjné osoby, pak nutno 
spatřovat! v ujednání mezi žalobcem a žalovaným smlouvu kupni, při 
mz kupm cena byla napřed zaplacena. Vývody, které činí dovolatel 
z pOjmu smInuvy o zmocnění, že nabyl práva závazků pr'O žalobce 'a že 
náhodná ztráta předmětu stihá žalobce a nikoli žalovaného, js'O,u tedy bez
podstatné, poněvadž j'Sou zal'Oženy na nesprávném výkladu smlouvy 
Práv<lplatným rozsudkem krajského soudu bylo uznáno právem, že ~~ 
žalc'vaný dopustil přestupku li 2,0 čís. 1 cis. nař. ze dne 24. března 1917, 
čís. 131 ř. zák., tim, že využívaje mimnřádných válkou vyvolaných po
měrů, od žalobce požadova:l a poskytnouti si dal za 2 q obilí 1000 K cenu 
to zřejmě přemrštěnou. a jak se v důvodech uvádí v pravém s~Yslu 
slova lichvářskou. Smlouva 'O tom byla tedy nedovo'lena a trestna a pří
čila se zajisté také dobrým mravům a sluší ji tedy P'Okládati za neplatnou 
a nicotnou dle § 879 obč. zák. Poněvadž mimo t'O žalovaný smlouvu vůbec 
nesplnil, ,pominul také právní důvod k podržení si těchto peněz a žalo
vaný jest tedy povinen vrátit to, co na splnění této nicotné smlouvy přijal. 
Ustanovení § 1174 obě. zák. zde použíti nelze, p'Oněvadž jde o smlouvu 
kupní, 1000 K nebylo žalovanému dáno za účelem vymožení nějakého 
činu nebOl jednání, nýbrž za účelem do dán í věc i a může býti P'f'otD 
požadováno zpět, když d'Odáni se stal'O nemožným. 

Čís. 877. 

?al-Ii původní vlastník nájemCi řádnou VÝPOvěď, není nový' vlastník, 
jenz nabyl nemovitosti za výp'Ovědní lhůty, povinen, by dal nájemci znovn 
výpověď. Práv z této výpovědi použiti může i dřívější i nynější vlastník 
nemovitosti. 

{R'Ozh. ze dne 18. ledna 1921, Rv I 13/21.) 

Manželé K-ovi dali dne 29. ledna 1920 žalovanému půlIetní výpověď 
ze živnosti hostinské a místností hostinských s tím, by byly 1. srpna 1920 
odevzdány Karlu tI-ovi. Žal'Ovaný námitek proti výpovědi nepodal. Dne 
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13. března 1920 pr'Odali manželé K-DV; hostinec zmmenemu již Karlu 
tI-ovi a jeho manželce. Pc, uplynutí lhůty výpovědni žalovali manželé 
K:-ovi a tI-ovi na odevzdání hosiinské živnosti a místností hostinských. 
Pro c e sní s o u dp r v é s to li c e žalobě vyhověl a uvedl CD do 
aktivní legitimace v d ů vod ech: Námitka žalované strany,že žalujícím 
manželům K-'Ovým nedostá'vá Be aktivní legitimace, jest bezdůvodna 
proto, že dle sml'Onvy byli kontrahenti k výpovědi ~p~ávněni a min:,'O to, 
že dllkazem pozemi<'Ové knihy zjištěno bylo, že manzele K -OVl v dobe vý
povědi bYli sami lmihovními vlastníky a mohli tedy svýc~ práv k n,aj~mní 
smlouvě volně použíti. Také námitku žalované strany, ze ned'Ostava se 
aktivní legitimace manželům tI-ovým dlužno odmítn'Outi. prolo, že tito 
stali se trhovou smlouvou ze dne 13. března 1920 majiteli d·omu, že pře
vzali s vlastnictvím hostince také veškerá práva s hostincem tím spo
jená, zejména také hostinský inventář, ,pak právo koncese, kteréž s~ 
Anto,nín K. ve pfC'spěch žalujícího Karla tl-a vzdal. Proto vsto,uplh take 
manželé tl-ov; v táž práva která příslušela jejich předchůdcům man
želům Antonínu a Marii K-o~ým, zejména také v práva, plynoucí z vý
p"Ovědi, aby jim h'Ostinská živnost vykonávan~ :: najatých místnostech 
byla odevzdána. Aby žalovaná strana o tom vede1a, byla 'O tom doiporu
čeným dopisem ze dne 29. ledna 1920 vyrozuměna a zár~~v,eň vyzvána: 
odevzdati hostinskou živnost Karlu tl-OVl. MImo, 10 le ,pnplsem okresU! 
politické správy prokázáno, že žaloNaná strana vůbec o koncesi pro živ
nost h'Ostinskou nežádala, že také nebyla schválena jako nájemce ho
stince a naproti tomu žádal žalující Karel tl. za koncesi a bude také ta:o 
žádost, jelikož jest již prOjednána, 'kladně vyřízena vzhledem k tomu, ze 
se žalující Antonín K'. své koncese p'Odmínečně ve prospěch Karla tl-a 
vzdal. Těmito okolnostmi jest s dostatek prckázáno, že žalující K-OVl 
měli Iprávo dáti výpověď ze živnosti hostinské vykonávané v najatých 

. místnostech a že toto právo přešlo na spolužalující manžele tl-o vy. O d
vol a c í s o n d žalobu zamítl - mímo' jiné z těchto d ů vod ů: Pokud 
se týče aktivní legitimace, vyvraci odvo)atel právní názor pr::é~o soudu, 
upíraje aktivní legitimaci ku sporu všem .ža!obcům, a to manzelnm A~to
nínu a Marii K-ovým proto, že hostinec pr'Odali a nejsou již jeh'O vlastlllky, 
manželům Karlu a Anně tI-ovým pak ,proto, že kupní smlouvou ze dne 
13. hřezna 1920 byla nájemní smlouva, mezi ním (odvolatelem) a manžely 
K-ovými uzavřená, zrušena, a nájemní poměr, který nastal mezi ním (od
volRtelem) a manžely tI-ovými, mohl býti rozvázán jen na základě vý
Dovědi obvyklé, nikoliv však na základě výpovědi, jež manželům K-ovým 
ze smlouvy příslušela, při čemž poukazuje odvolatel jmenovitě také k tomu, 
že okolnost, že manželé fI-ovi vSbo,upiH v náiemní smlouvu a že jIm 
s vlastnictvím hostince byla. postoupena Ipráva, plynoucí z výpovědi, ne
byla dokázána, ba že o ni nebyl ani důkaz nabídnut, a že by bylo k ob,
nově smlouvy nájemní zapotřebí, aby i on (odvolatel) 001 k tomu svolem. 
V příčině otázky legitimace dlnžno poukázati především ku dvěma ne
sporným skutečn'Ostem, a to: jednak ke skutečno·sti, že žalobci Antonín 
a Maríe K-ovi prodali smlouv'ol1 trhov'Ou z 13. března 1920, jež byla za
vtělena, dům, kde 'Odvolatel provor.mje živnost hostinskou, spolnžalujícím 
Karlu a Anně tI-ovým, jednak ke skutečnosti, že tito žalobcl {Antonm a 
Marie K-ovil dali 'odvolateli due 29. ledna 1920 IpůIletní výpověď s dolo
žením, aby hostlns,,{)u živnost se vším příslušcnstvím odevzdal nejdéle ,. 
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do I. srpna 1920 žalobci Karlu li-ovi. Jde nyní o to, jaký vliv měla trhová 
smlouva ze dne 13, března 1920 a výpověď ze dne 29, ledna 1920 na právní 
poměr mezi spornými stranami. Pokud Se týče především hostince, nelze 
vzhledem k ustanovení § 1120 o,bč. zák. pochYbovati o tom, že pouhý 
prodej hostince neměl za následek zrušení smlouvy pachtovní, uzavřené 
mezi manžely K-ovými a odvolatelem, na druhé straně nelze však také 
pochybovati o· tom, že manžeIé Karel a Anna li-ovi !prodejem tím ne
vstoupili bez zvláštní úmluvy do smlouvy, kterou jejich předchůdci ve 
vlastnictví s odvolatelem uzavřeli a že na ně rovněž práva těchto před
chůdců, pokud vyplývala ze smlouvy pachtovní, s odvolatelem uzavřené, 
bez zvláštní úmluvy nepřešla. Prodej hostince Karlu a Anně li-ovým 
měl pouze ten účinek, že tito, ježto jim byl hostinec knihovně připsán a 
tedy odevzdán (§§ 425 a 431 obč. z.) mohli odvolatele. jemuž ,příslušelo 
na věc prodaruoú pouze práv-o osobní a nikoliv věcné, z hostince po před
chozí řádné výpovědi odstraniti (§ 1120 obě. zák.). Ve sporu nebylo ani 
tvrzeno, tím méně pak dokázáno, že došlo mezi manžely Karlem a Annou 
li-ovými na straně jedné a mezi manžely Antonínem a Marií K-ovými 
jakož i odvolatelem na straně druhé k nějaké zvláštní úmluvě ohledně 
poměru nájemního a nemohou proto Karel a Anna li-ovi uplatňc'vati žád
ných práv ze smlouvy ,pachtovní, uzavřené mezi jejich předchůdci ve 
vlastnictví a odv'olatelem; to platí jmenovitě o právu, plynoucím z vý
povědi, dané dne 29. ledna 1920, kteréžto právo by bylo muselo býti jim 
jejich předchiIdci výslo,vně postoupeno. Neisou proto manželé K:arel a 
Anna U-ovi, byt i byli vlastníky, oprávněni, žalovati odvolatele nao,de
vzdání hostince, kterého· koupí nabyli, leda že by mu dali řádnou výpa
věď, r,ovněž nejsou k tomu oPTávneni ani manželé Antonín a Marie K-ovi, 
poněvadž v době podání žaloby vlastníky hostince toha již nebYli. Pokud 
pak jde o živnost hostinskou, nelze přehlédnouti', že tato jako živnost kon
cesovaná předmětem zcizení vůbec bÝti nemůže, že proto nemohla býti 
přenesena ani na K:arla a Annu li-ovy a že se proto tilo jejího odevzdání 
domáhati nemohou. Odevzdání této živnosti mohli .by se domáhati s úspč
elrem jedině manželé Antonín a M.ari·e K-nvi. Ti sjee nároku na.o'clevzdání 
živnosti té uplatňují, jejich úmyslem však dle 'Obsahu děje žalobního jest, 
aby živnost ta byla odevzdána manželům Karlu a Anně li~o,vým. To je 
však nepřípustno a ježto žádání žalobní ani neuvádí, kamu ze čtyř ža
lobců má býti živnost hostinská odevzdána, nelze uznati, aby byla ode
vzdána manželirm Antonínu a M.arii K -ovým. 

Ne j v y Š š í s a u d obnovH rozsudek soudu prvé stolice a uvedl 
mimol iiné 

v důvodech: 

Výpo'Věď dal pachtýři tehdejší knihovní vlastník a majitel hostinské 
živnosti, v domě tom provozované, a uplynutím lhůty výpovědní pozbyl 
pachtýř práva na další užívání pachtovaného předmětu. Tím, že pro
pachtovatel dům prodal, nenabYl pachtýř vÍCe práv nežli měl proti dří
vějšímu vlastníku. Rádnou výpově'ď dostal již od propachto'vatele a byl 
tedy povinen, aby předmět pachtu odevzdal v čas, kdy jeha právo za
niklo, a nemá nároku, aby mu nový knihovní vlastník trpěl další užívání; 
vždyl nový vlastník i v tom případě, že pachtovní smlouva je do po·
zemkové knihy zapsána, musí podle § 1095 obč. zák. trpěti výkon práva 
53 

jen na dobu ještě 'Z b 'Sr v a j í c í. Názor, že pa"cht)'ř nov~mu .vlast~ílm mU,si 
ustoupiti v každém případě jen tehdy, k~yz mu /'OVY kTIl~OV~1 vlastn;~ 
sám dá řádnou vý,pověď, nemá 'Opory v predplsu 'S 1 ~20 o~c: z:,k., ~teryz 
řádné výpovědi se strany nového knihovního vlastTIlka zrelme v~za~uJe 
pouze tenkráte, když mu pachtýř skutečně má u s ~ o Upl t:, toÍlZ p~ed
mět pachtu odevzdati dříve, než jest podle pacht~yTIlh? pomeru }m sven;u 
propachtovateli pavinen. Tomu však v tomto IPnpade tak neUJ, protoze 
pro výkon pachtýřova práva zbývala ještě doba jen do 1. sr~na 1920, 
řádná výpověď při pachtu je šestinedělní a kupite! nabyl kmho-vmho, vlast
nictví teprve na základě písemné kupní smlouvy z,e dne 13. ~řezna 1920, 
takže jeho řádná výpověď by sahala přes časove meze prava pachty
řc'Va. Nelze tudíž pochybo,vati o tom, že nový knihovní vlastník není ~'o
vinen žalovanému trpěti další pachtovné užívání místností a že jest oprav
něn požadovati jejich vyklizení a o,devzdání pachtovaného předmětu, 
k němuž pachtýř již žádného práva nemá. Toto oprávnění nového vlast
níka podává se ze zákona, aniž k jeho nabvtí bylo potřebí nějakého vý
slovného postoupení práv; z výpovědi plynoucích, jak se ,předcho,zí sou
dové mylně domnívají. Předmětem pachtu byla živnost hostinská s míst
nostmi provozovacími a hóstinským zařízením, tedy celý živnosten~k~ 
závod; výpověď se vztah·ovala na tento celek ao,bsahovala yyzvam, 
aby byl nejdéle do 1. srpna 1920 novému majiteli odevzdán. Prvlil soudce 
dovodil a odvaláním nebylo v 'Odpor bránO', že k této výpovědi byl teh
dejší vlastník a pro,pachtovatel pOdle smlouvy,~právněn. T~~é je ,ne
sv'orno, že v této výpovědi bylo 'Obsaženo vyzvam, aby pach!yr_ o~u ZIV: 
nost se vším příslušenstvím do 1. srpna 1920 'Odevzdal osobe tretl, totlZ 
novému nabyvateli domu. ŽalDvaný nepodal pr,o,!i této výpovědi námitek 
a ve sporu netvrdil, že jí jinak odporoval: vzal tedy celý obsah výpovědi 
na vědomí a mlčky souhlasil spropachtovateLovým pr01evem vůle, kdy 

~ se má pachtovní poměr ukončiti a komu předmět pachtuold:vz~ati. T!m 
mu vznikl závazek, jehož splnění může ve smyslu § 881 Dbc. zak.poza
dovati jeho kontrahent i ta třetí osoba, jež dům s hostinským zařízením 
koupila, takže plnění zřejmě má býti hlavně k prospěchu jejímu. Dlužno 
proto nejen nynějšího knihovního, vlastníka, nýbrž i pfClpachtovatele po
kládati za oprávněné k podání ža](}by .. Jejich společné žalob ní žádání, byl 
i mělo býti správněii stylisováno, ve směru předmětném nedopouští po

chybnosti a strany jsou si patrnč toho vědomy, že o,devzdán býti má živ
nostenský závod, totiž místnosti a hostinské zařízení, nebol oprávnění 
pro,půjčené koncesí nemůže býti předmětem zcizení a převedení;' ale pře'
vodu živnostenského závodu nebrání předpis §" 56 živn. ř., jenž toliko 
k dalšímu proNo,zování vyžaduje nové koncese. Po,d.!e' nad řečeného jsou 
žalobci k žalobě oprávněni. :žalo8cové vystupTIií sice podle žalobního žá
dání jako věřitelé sp.o]ečně oprávnění, ale dohnda mezi nimi a jejich sou
hlas s tím, aby nedílný předmět pachtu byl odevzdán jednomu z nich, 
jsou podle obsahu žalo·by a qdvolání nep'Ochybny, takže žalovaný ode
vzdáním ned.ílnéh·o předmětu pachtu jednomu ze žalobců bude ve smyslU 
§ 890 obč. zák. své povinnosti prost. 

Čís. 878, 

K tomu, by věc byla pojata do inventáře, se nevyhledává, by zitsta-
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vitel bYl iejím držitelem. Stačí faktická moc zůstavitelova nad věcí. třebas 
i cizí, a nejistota o tom, patří-li věc osobě třetí. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1921, R II 415i20.) 

P o z ů s t a I Co s t n í s o u d pOjal do inventáře též obě usedlosti iichž 
byla zůstavitelka v době úmrti knihovní vlastnicí a uvedl v tomto ~;;'ěru 
v d ů vod ech: Dle § 97 nesp. říz. má inventář býti přesným a úplným 
sou:pisem veškerého movitéhol a nemovitého majetku, v jehož držení byl 
zůstavitel v' čase úmrtí. I věci snad· cizÍ, v jichž držení zůstavitel v den 
úi11rtí by'l, dlužnq dle § 104 nesp. říz. do inventáře pojati a při nich pozna
menati, kdo a z jakého důvodu na nč činí riárcky. Řádné držby k věcem 
nemovitým lze nabýti jen zápisem do knih pozemkových (§ 321 obč. zák.). 
Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů vod y: Má-li se rozhwlovati 
otázka, které jmění patří do inventáře, dlužno si uvědomi,ti pojem a účel 
inventáře. Inventář jest dle § 97 nesp. říz. přesný a úplný seznam ma
jetku nalézajícího se v držbě zůstavitele v dC'bÉ jeho úmrtí, nezakládá 
ani nezrušuje soukromých práv, na základě něho nenabývá a nepozb:rvá 
nikdo práv, třetí osoba, je-li v držbě věcí, do invetáře pOjatých, může se 
odvolava~1 na § 323 obč. zák. a může sporem své právo přes to uplatňo
,:,at.l, to vsak na sestavení inventáře ni-čeho nemění. Inventář jest veřejnou 
llstm('ll, pouze k evidenčnímu účelu zhotovenou, uvádí jen věCi zůstavi
teloVI' oV patrnost, tV?ří jen směmici, jak praví '~ 263 "bč. zák., netvoří 
vsak dukazu o tom, ze věci, v něm uvedené, jsou maktkem zůstavitelo
vým. Z toho plyne, že do pozůstalosti patří veškeré věci které se buď 
v držbě zůstavitele nacházely v době úmrtí, nebo kde nCI;í opak zjištěn. 
Otázka, je-Ii zde držba a patří-li věci inventované de' pozůstalého jmění, 
nespadá do říze,ní pozůstalostního, ný'brž patří dle § 2 čís. 7 ne'SP. říz. 
na pořad práva, závisí-li její řešení od sporných olmlností. Není proto 
povinností pozústalostního soudce pwváděti důkazy o tom je-li věc 
která je v držení zůstavitele neb o niž se tvrdí, že je v držbě zůstavite~ 
lově, v držbě třetí osoby, a zcela právem ne:připustil prvý soudce svědka 
Františka B-a o tom, zda měl usedlost čís. 3 v držbě. Zjištěno jest že 
jak usedlost čís. 3, tak i pozemek Čís. 465 jsou knihovně připsány zfrsta
vitelce a tím je prokázáno, že ona je ve smyslu §§ 321 a 441 obč. zák. 
držitelkou dokonce pořádnou. Předpis § 97 nesp. říz. nemluví o tom, jaká 
to držba býti musí, stačí každá držba. A konečně nemyslí se tím ani 
držba v technickém slova smyslu dle § 309 ob( zák. Stačí i ien faktická 
moc zůstavitele nad věcí, třeba i cizí, a nejistota o tom, patří-li věc osobě 
třetí. To plyne z § 104 nesp. říz. Neboť dle tcho.to ust,movení jest i cizí 
věc do inventáře p,ojati, pakli je v ,cJ.ržbě zůstavitele, a cenu její jest číselně 
vytlj:nouti, pakli vla'Stnictví třetí osoby je pochybným {arg. a contrario, 
slov: »ohne jedoch, wenn die Eigentumsrechte dritter Personen klar 
erscheinen, den Wert auszuwcrfen,,). Zde 'přece nemůže býti řeči o držbě 
v technickém slova smyslu. Neboť není zůstavitel přece v držbě věci 
movité vypůjčené (pm nedr'statek úmyslu držeti ji jak svou). Patří tudíž 
Q·bě nem.ovita.sti do inventáře. -

Ne j y y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, při dav se k sta
novisku a důvodům nižších stolic. 
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Čís. 879. 

Odklad exekuce vyklizením ,(nařízení ze dne 25. června 1920, čÍs. 409 
sb. z. a n.). 

Odložiti Iz!, jen exekuci dosud nevykonanou. 

(RO'Lh. ze dne 18. ledn~. 1921, R II 17/21.) 

Nájemník domáhal sepo té, když byl již vyklizen, by povolen mu by! 
odklad exekuce vyklizením původniho bytu, a by obnoven byl stav, jaký 
byl před vyklizením, ježto mu nestačí byt nyní :přikázaný. S o udp r v é 
s t o I i c e povolil odklad exekuce, rek u r sní so u d návrh zamítl. 

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

Důvody: 

Odklad exekuce ať podle § 42 ex. ř., ať podle nař. vlády ze dne 25. 
června 1920, čís. 409 sb. z .. a n. slo'uží k tomu, by strana p{}vinná byla 
ušetřena újmy, jež by jÍ provedením exekuce byia způsobena, při čemž 
ovšem i na vymáhaj.ícího věřitele nutno bráti zřetel. aby ve svých prá
vech z exekučního titulu vyplývajících nebyl bezdůvodně zkrácen. Aby 
však o odkladu exekuce mohla býti řeč a odklad svému účelu vyhovoval, 
nutno, aby bylo oň před prcvedením exekuce, nejen požádáno·, nýbrž aby 
hyl i povolen. Byla-li exekuce pov-olená již provedena a dokončena, jako 
v případe tomto, nelze více povoliti jejího odkladu, jelikož tu již nenízá
k:ladu k odkladu exekuce a také soud exekuční v tétO' věci svou činnost 
ukončiL Odklad exekuce už vykonané byl by zrušením výkcnu loho. a zří
zením stavu dřívějšího prvým soudem, k čemuž tento nikterak nebyl 
oprávněn. Zmšení provedených úkonú exokučních při odkladu exekuce 
podle odstavce druhého § 43 ex. ř. nehodí se na pří,pad kntD, neboť jest to 
jen za jistých podmínek a záruk přípustno, jichž v případě tomto není. 
Povinní ostatní, kte-ří věděli, že vym'áhajícÍ strana má proti nim titul exe
kuční, mohli už před uplynutím lhůty zavčas o odklad exekuce zažádati. 

Čís. 880. 

Zákon o zajištění piidlv drobným pachtýřům {ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n.). 

Přivzíti své vlastni znalce {dle § 17, poslední odstavec, zák.) není re-
kursnímu soudu uloženo bezpodmínečně. . 

(Rozh. ze dne' 18. I~dna 1921, R II 23/21.) 

Rek II r sní s o u d potvrdil k rekursu vlastníka usnesení soudu prvé 
stolice, jímž stanovena přejímací cena, aniž by byl předsevzal další še, 
tření. Ne j v y Š š í s o II d usnesení rekurs)Jího soudu zrušila uložil mu, 
by za součinnosti znalců jmenovaných v plosledním odstavci § 17 zákona 
ze dne' 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., znova ro·zhodl o rekursu 
vhstníka. 
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Důvody: 

Podle posledního odstavce § 17 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 
318 sb. z. a n., rozhoduje SbOTOVý soud prvé stolice o rekursech do usne
sení okresního sO,udu, jimiž se stanoví náhrada, za součinnosti znalců, jme
nováll1TCh pro jeho obvod ministrem zemědělství v dohodě s ministrem 
spravedluosti. Tomu nelze ovšem rozuměti tak, že rekursní soud musil by 
vždy a za všech okolriostí přibrati k rozhodování '0, rekursu své vlastní 
znalce; takovýto postull příčil by se úmyslu zákona, jenž má na mysli 
řízení rychlé a s náklady co nejmenšími spojené. Nebude tudíž potřebí 
přivzetí znalců, pro obvod rekursuího soudu jmenovaných, poskytuji-li 
usnesení prvého, soudu a posudek znalců v prvé stolici slyšených dosta
tečný a bezpečný podklad prO' přezkoumání přiměřenosti stanovené ná
hrady (ceny přejímací); je-Ii zejména posudek znalců jasný, určitý a řádně 
odůvodněný a není-Ii pochybností ani po stránce 'Osobní o nepředpoja
tosti a odborné způsobilosti znalců, ani po stránce věcné O' správnosti 
a spolehlivosti jejich posudku. Není-li však těchto předpokladů, nelze S3 
odchýliti od předpisu zákona. V tomto případě činěny byly' zástupcem 
majitele požadovaných pozemků již v prvé sto,lici nejen ve věci samÉ, 
nýbrž i co do nestrannosti znalců závažné výtky, kteréž, aniž by bylo 
třeba zlmumati jejich oprávněnost, nezbytně vyžadují, by rekurs ní soud 
přesně se zachoval dle ustanovení výše naznačeného a svými vlastními 
znalci přezkoumal posudek znalců v 'první stolici slyšených, by takto 
.odňat byl osten námitce předpojatosti a stranickosti těchto znalců a za
bezpečena byla správnost rozhodnutí soudu druhé stolice, čehož právě 
oním ustanovením má 'býti docíleno. Toto jest tím více potřebí, kdyžzna
lec J. dle nepop,řeného přednesu zástnpce stěžovateleva při roku ze dne 
10. září 1920 sám žádal, aby nebyl jako, znalec přibrán pro pozemky po
žadované občany z R. a, předvolán byv k d.oplnění odhadu oznámil so'udu, 
že nemůže se dostaviti z důvodů známých poměrů a okolností. 

Čís. 881. 

Vlastník služebního pozemku není povinen, by 'odstranil z cesty pře
kážky, jež, nastavše bez jeho viny, stěžui! výkon služebnosti jízdy, 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1921, Rv II 285/20.í 

Žalobci příslušela slulebnost jízdy ~.o poze'mku žalované. Casem se 
stalo, že větev stromu na služebním pozemku visela tak nízko, že žalobce 
nemohl s vysoko naloženým vozem projeti. Žalo'vaná prohlásila vůči ža
lobci, že si může větev sám zvednouti a p,fivázati. Žalo,bce trval však na 
tom, by překážku odstranila žalovaná a domáhal se toho žalobou, jíž p r o
e e sní s", udp r v é st", 1 i c e vyhověl. D ů vod y: Podkladem žalob
ního nároku jest nes,porná služebnost ve prospěch dorcn žalobce 111 po
zemku žalované toho obsahu, že žalobce jest oprávněn bez překážky UŽÍ

vati výjezdu při domku žalované; žalovaná jako majitelka slnžebného po
zemku jest povinna tuto jízdu žalobce trpěti a pozemek svůj v takovém 
stavu udržo,vati, aby žalobce toto své právo vykonávati moh'l, iedy 
v' tomto případě odstraniti, pokud se týče takovým způsobem opatřiti 
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haluze ořechu, by žalobce mohl i s vrchovatě naloženými fůrami jezditi, 
což _mu vři nynějším stavu není možno, jak žalovaná sama připouští; ža
lovaná míní, že svému závazku zadost učinila, dala-li žalobci povolení 
před obecní komisí, aby si haluz, jeho jízdě překážející, uvázal tak, aby 
mu nepřekážela, a odv.olává se pravděpodobně na § 483 obč. zák., dle 
kterého musí náklady na udržování a opravu věci služebné nésti opráv
něný, avšak tento před]]is se podle náhle,du soudce na tento případ ne
může již vzhledem k tomu vzt8'hc,vcrti, že předmětem služebnosti neni 
ořech, nýbrž pouze pozemek, na němž nŤcch stojí; rozřešení otázky, 
zdali haluz ořechu spadla zaviněním žaloboe, můžtc snad míti vliv na po
s.onzenÍ, zdali žalobce jest povinen žalované nahraditi výlohy práce' spo'
jené s odstraněním nynější překážky. Od vol a c í s o u d žalobu zamítl. 
D ů vod y: Názor prvého soudce, jenž není blíže cdůvodněn, nemá v zá
koně opory. Mohl by se snad opírati o předpis § 364 obč. zák., že vlastník 
může vykonávati právo vlastnické jen potud, pokud tím nezasahá do práv 
osob třetích; proti užití tohoto předpisu na předmět nynějšího sporu mluví 
však zásada, že majitel stromu není p,ovinen chrániti s'Ůuseda před 1<0'
řeny a převislSrmi větve-mi svého' stromu, vyplývající z ustanovení § 422 
obč. zák., že majitel p,ozemku má práv-Q kořeny a Ipře'Vislé větve ci-zího 
pozemku ze svého pozemku odstraniti neb" jich jinak užíva!. Jako ma
jitelka stromu nemůže tedy žaloNaná býti uznána povinnou, aby sama 
větev svého. stromu opatřila tak, by žalobci v jízdě nepřekážela. Nemůže 
býti uznána k tomu povinnou ani jako vlastnice pozemku, k němuž ža
I",bci náleží služebnost cesty, nebo,t dle § 482 obč. zák. služebnosti zav<t
zují jen k jistému trpění ane k nějakému ko n á n í. Uvážiti by bylo jen, 
zdali v tomto ,případě přece jen neměl žalobce práva, překážku nízko vi
sící větve stromu v jeho právu výjezdu způsobenou sám odstraniti a ne'
byl-li povinen se žalovanou se 'o odstranění překážky dorozuměti, po
něvadž jednak snad k odstranění nebo, přivázání větve bylo nutno na 
strom vylézti a tedy do držby žalo.vané zasáhnouti, jednakp.oněvadž § 422 
obě. zák. dává sice vlastníku pozemku právo převislé vetve odstraniti a 
užívali, ale niko.]iv vykc,navateli služebnosti. V tomto směru bylo však 
při odvJlacím líčení slyšenými svědky prokázáno, že žalo,vaná před po
dáním žaloby výslovně žalobci dovolila, že si smí větev zdvihnouti, uvá
zati ncb s ní učiniti co chce, že ho žalovati nebude. DoV'olila mu tedy vý
slovně, aby sám učinil, co žalobou nyní od ní požaduje. Žalobce však ne
prokázal, že žalovaná iest povinna tak uči1niti sama, a bylo proto žalohu 
jako neodú,nodněnou zamítnouti. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhovčl dovo'!ání. 

DÍlvD dy: 

Správně odvolal se soudďruhé' stolice na ustanovení § 482 obé. zák., 
dle kterého služebnosti zavazují jen k jistému trpění a lle k nějakému 
konání; poukázati jest však dovolatele také na ustanovení § 483 obé. zák., 
dle kterého jest věcí oprávněného, by svým nákladem věc služebnou opra
voval. Je-li zapotřebí opravy odstraněním ,převislých větví, pak může tak 
učiniti po rozumu §§ 7 a 422 obč. zák. také vykonavatel služebnosti, ovšem 
v mezích § 484 obč. zák. a šetře patřičně překážející větve, ku kterémužto 
odstranění žalovaná dle zjištění soudu odvolacího také dala své svolení. 
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Doklcd se žalovaná zachová dle předpisu § 482, tedy ničeho nepo·dnikne 
jako majitelka služebného pozemku, co by překáželo vykonávání služeb
nesti, nemá oprávněný dle § 523 obč. zák. příčiny k žalobě; podobné ko
nání žalované však žalobce ani netvrdí. 

Čis. 882. 

Soudni slUir jest takovým jen tehda, ujistil-li se soudce před odchodem 
stran, že smir jest voli stran a byl jimi pOdepsán. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1921, Rv Jl 30Ú20.) 

Žalobce domáhal se, by by to určeno, že není po právu exekuční nárok, 
vyvozovaný ze smíru, jenž hyl uzavřen na soudě přeď kancelářsk~Tm 
úředníkem. Pro c e sní s o udp r v é st c, I i c e žalobu zamítl. O d v o
l a c í s 10 II d jí vyhověl. 

Ne j v y š, í s o U d nevyhověl dovolání. 

Dúvody: 

Aby smír byl smírem soudním, musí býti sepsán před soudcem ':.~ 204 
OdEt. druhý c. ř. s.) a to rozumí se před sOll!dcem jako soudeem, t. j. ve vy
konávání jeho úřadu. To platí též o smíru soudním dle § 433 c. ř. s.,o jaký:>: 
tu běží. Kdy je smír se p s á TI před soudcem? Sepsání značí písemní zří
zení a to záJpisem do protokolu. K:dyby byl smír pouze ústně uzavřen před 
soudem, anebo třeba i pisemnč, avšak nebyl pojat do soudního protokolu, 
nýbrž vyhotoven na př. ve zvláštní listině, kterou strany vezmou s sebou 
a soukromě uschovají, není to SOlidní smír. Kdy je smír sepsán pře d 
s o II d c e m? Aby se soudce súčastnil jec1nání o smír, toho se nutně ne
vyhledává. To se v zásadě zůstavuje jeho péči a svědomitosti, kterou 
mu. motivy k § 204 c. ř. s. zvláště na srdce kladou v tom směru, aby hleděl 
vyvarovati smírům neúčinným nebo nejasným. Ale strany mohou přijíti 
již se smírem hntovým a jsouce pány záležitosti nemusí připustiti na něm 
žájných změn. Casto se dokonce stává, že strany za účelem jednání 
o smír opustí soudní síň, a teprve když se dohovořily, zase se k sepsání 
Jeho vrátí. Také se nevyhledává nutně, aby so,udee smír sám diktoval. 
Stává sc, že si ho diktují zástupci z přinešené již hotové osnovy. Co se 
však vyžaduje nezbytně, jest, aby se soudce ubezpečil před skončením 
soudního jednání (propuštění stran) o d str a n s a m Ý c ho s ob n ě, že 
to jest jejich vůle a že to' po;depsaly. Tím teprve dostane se smíru přede
ps,mého úředního a tudíž veřejného ověření, jež mu propůjčuje moc exe
kučního titulu. Je-li. smír, když soudce objeví se v soudní síni, již proto.
kclárnč sepsán, a od stran podepsán, ana kan.celář již vše např-ed phlpra
vila, a soudce sám dotazem ke stranám, od osoby k osobě, se přesvěclčí, 
že smír tak, jak jest sepsán, jesUejich vůlí a že ho podepsaly., jeto soudní 
smír; pakli však strany, než so,udce 'přišel, už se byly' vzdálily, a soudci 
se ujištění toho dostane jen od soudní kanceláře, není to smír před soud
cem sepsaný a tudiž smír soudní. Protokol podepsaný stranami a soud
cem ovšem Hž· svou formou vypovídá, že sepsán a podepsán ~lyl před 
sQudcem, a tvoJí 'O tom všem jako listina veřejná pln)" důkaz ,('§ 292 
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odstavec prvý c. ř. s.)_ Nicméně připouští se proti důkaz, t. j. důkaz, že 
pmtokolem potvrzený postup neodpovídá pravdě (§ 292 odstavec druhý 
c. ř. s.). A tento protidúkaz byl v daném případě podle zjištění odvola
cího soudu pr'oveden; odvolací soud zjistil, že sepsání smíru, t. j. jeho 
osvědčení protokolem, přečtení, schválení a podepsání stranami nestalo se 
před soudem, nýbrž pouze před kancelářským úředníkem. Že by byl po 
lom všem, prve než se strany vzdálily, soudce s nimi ve smysl'u shora 
vyloženém úřad konal~ to ani tvrzeno nebylo 

Čis. 883. 

KOnto-W. 
Nařizením ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z, a n., byl zakázán. též pře

vod z účtu na účet bez elektivniho placení. 

(Rozh. ze dne 24. ledna 1921, Rv I 698/20.) 

Žalobce dal dne 12. února 1919 žalované bance příkaz ku prodeji 25 
lnwaldek, jejž banka provedla d·ne 13. února 1919 ve Vídni mimo bursu, 
o čemž po té vyrozuměla žalobce, neudavši jména kupite!ova. Žaloba, by 
banka byla uznána povinnou, Vyúčtovati. ve měně československé, byla 
s o u d y vše ch tří s to! i c zamítnuta, N c j v y Š š í m s o ude m mimo 
jiné z těchto 

důvodů: 

Není sporu o tom, že žalovaná pTovádějíc příkaz žalobcův ze dne 
[2. února 1919, znějící na prodej 25 lnwaldek dne [3. ledna 1919 pro něho 
koupených, jednala ja",o komisionářka žalobcova. Ačkoli pak žalovaná 
v oznámení ze 17. února i919 o provedení příkazu prodejního nepojmeno
vala někoho jiného jako kupitele, ne'použil žalobce práva v 3. cds!. čl. 376 
obch. zák. jemu vyhrazeného a neprnh1ási! ani p.řed sporem ani ve SPO:TU, že 
hledí k žalované komisionářee jakožto k přímé kupiteIce. To, je pro tento 
spor rozhodující. Nebol kdyby se byl žalobce zachoval dle dotčeného, místa 
zákona, byl by tu: ovšem přímý poměr prodatele a kupite-le mezI žalobcem 
a žalovanou, kteří jsou oba tuzemci, - žalobci příslušel by proti žalo!Vané 
- nehledíc k tomu, zda tato skutečně jest kupitelkou akdl čili nie - přímý 
nárok v tuzemsku splatný, - žalovaná nemohla by se odvolávati na to, 
že v pravdě někdo jiný koupil sporné akcie; - o·kolnost, že akcie byly 
po 6. ú.noru 1919 ve Vídni prodány a že docílený výtěžek nemohl vzhle
dem k nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. do území re,publiky 
československé býti převeden,: šel lÍy na vrub žalované; a žalcvaná byla 
by povinna vyplatiti nebo k dobru připsati tento výtěžek žalóbci v ko
runách československých (§ 8 nařízení ze dne 25. února 1919, čís. 86 sb. 
z. a n. a § 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb: z. a n.). Když však 
žalobce nepoužil práva dle čl. 376 odst. 3 obeh. zák., nenabyl proti žalo
vané jakožtc· komisionářee z provedení příkazu přímých nároků, nýbrž 
mÍlže dle čl. 361 ohch. zák. toliklo ž~dati, aby mu žalovaná vydala to, co 
sama z obchodu má k pohledávání, přísluší mu tedy jen právo odvozené, 
totiž postoupené právo komisionářovc·. S tohoto hlediska pak záleží na 
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tom. zda pro dej lnwaldek skutečně ve Vídni bYl proveden. Soud první 
stolÍce to zjistil vzav za prokázáno, že sporné akcie byly dne 13. února 
1919 ve Vídni, kdé do té doby byly uschovány, mimo bursu prodány. Zji
štění tD opírá se o seznení svědků. Když tomu tak jest, platí ovšem naří
zení ze dne 6. února 1919 čís. 57 sb. z. a n., dle něhož žalovaná nemohla 
ve Vídni splatný výtěžek 'prodaných akcií převésti do tuzemska, nýbrž 
musila ponechati jej ve Vídni, kdež byl postižen nařízením rakouského 
státního úřadu finanCÍ ve shodě se státním úřadem spravedlnosti ze dne 
25. března 1919, čís. 191 st. zák., jímž takovéto požadavky byly prohlá
šeny za IPožadavky ve staré měně korunové (v korunách nekolkovaných). 
Dovolatel sice namítá, že naříze'ním ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. 
a n. nebyl zakázán převod z účtu na účet bez efektivního placení čili do
bropis v účtech z ciziny do cíziny, nýbrž pouze převod s elektivním pla
cením, a že se tak stalo teprve zákazem vysloveným v § 12 nařízení ze 
dne 25. února 1919, čís. 86 sb. z. a n. Než doslov nařízení ze dne 6. února 
1919, čÍs. 57 sb. z . .a n. nenasvědčuje tomuto názoru žalnbcovu a na opak 
lze souditi z toho, že všechny peněžní ústavy vykládaly a vykládají ono 
nařízení tak, jako žalc·vaná, a že nelze pokládati za to, že kdyby naří
zení nebylo tak míněno bývalo nebyla by z povo'laného místa nastala 
náprava. V § 12 nařízení ze dne' 25. února 1919, čís. 86 sb. z. a n. stanoví 
se také pouze v Ý jim k a ve pro;spěch převodů z účtu na účet za účelem 
platů z příročí vyňatých {mzdy a služného) s tím, že převody z ciziny 
a do ciziny jsou zakázány. Ostatně nebylo ani prokázáno, že by bylo 
šlo o pouhý převod z účtu na účet bez efekiivního ,placení. Taktéž není' 
správným, ž,e jest II o t o r i c k y známu, že přes zákaz v nařízení ze dne 
6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. vyslovený prováděly se až do 25. února 
1919 nejen dobropisy z konta cizozemského na konto zdejší, ale i pouka
zovaly peníze šeky poštovní spořitelny. Důkazy v té příčině v dovolacím 
spise nabízené musí jako nedovolené novoty zůstati bez povŠLmnutí. Za1o
vaná jako komisionářka má tedy z obchodu sice na účet žalobcův, ale 
vlastním jménem provedeného (čl. 360 obch. zák.) toliko nárok na vý
těžek Inwaldek ve starých nekolkovaných korunách ve Vídni ležlcí a ve 
Vídni splatný, proč e ž může 'také jen tento nároik převésti na žalob c c. 
Důsledkem toho nemohla a nemůže vyúčtovati výtěžek akcií v korunách 
československých v řádném kontě Kč, nýbrž musila o,tevříti zvláštni 
konto pro tento výtěžek, při čemž jest naprosto lhostejno, jak nazývala 
a nazývá lC'to konto (konto W, konto vídeňských korun, konto býval'é 
společné měny, konto korunnekolkovaných atd.). 

Čís. 884. 

Zákon o zajištěni půdy drobným pachtýřům Zjl dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

Pro požadovací nárok pOdpachtýřův jest lhostejno, že podpacht byl 
vlastníkem zakázán. 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1921, R I 71121.) 

S o udp r v é s t o I i c e přiznal podpachtýřům požadovaCÍ nárok, ač 
vlastnice namítala, že bylo pachtýřům zakázáno dávati zpachtované po-

61 

zemky v podpacht. Rek u r s u í s o u cl usnesení potvrdil. D ů vo cl y: 
Stěžovatelka 'popírá nároky pachtýřů z toho důvodu, že pachtýřům bylo 
zakázáno dávati pole v pod'pacht, pcměvadž zákon žádá výslnivně právní 
poměr podpachtovní, nikoliv pouhý výkon práva po·dpachto'vního, t. j., 
držení pozemku v podpachtu proti zákazu smlouvy pachtovnLToto sta
novisko vš~k nemá opory v doslovu zákona. § 1 odstavec třetí zákona 
ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. předpisuje, by pozemek byl 
v době od 1. října 1901 do dne vyhlášení zákona v pachtu nebo: pod
pachtu požadovatele. Poněvadž zákon mluví jen o podpachtu bez bližšího 
označení, nelze pod slovem »podpacht« rozuměti jenem podpacht, vlast
níkem dovolený, jeliko,ž zákon nerozeznává, a to jedině z tohe:. důvodu, 
že ne ch c e činiti rozdílu mezi podpachtem, vlastníkem dovoleným, a 
podpachtem proti vůli vlastníkově. Zákonodárce by to zaji'Sté vyjádřil, 
kdyby bylo jeho úmyslem, obmeziti požadovací nárok jenom na podpacht, 
vlastníkem dovolený, tím, že by použil definice »v pachtu nebo l]Jodpaehtu, 
vlastníkem dovoleném«. Praktický důvod, proč zákon nechce činiti roz
díln mezi podpachtem, vlastníkem dovoleným, a ,podpachtem nedovoleným 
je na snadě: vlastník, který vážně nechtěl tomu, by pozemek byl dán do 
pod'Pachtu, měl mo·žnost, podpacht zmařiti tím, že by odňal l]Jolzemek 
pachtýři, který by j'ej dával do podpachtu proti jeho vůli. Pakli tak ne
učinil, dal tím na jevo, že podpacht ,přece mlčky dovoluje. Vedlo by k ve
likým obtížím a nesrovnalostem, kdyby zákon ustanovoval, že pO.dpacht 
proti vůli 'vlastníkově nemůže býti základem pro požadovánl pozemku, 
poněvadž podpodt tohoto druhu zhusta se měnil v podlpacht trpěný a 
(udíž mlčky d'ovolený. To se stával(} zejména tehdy, když vlastníci lati
fundií pachtýřům velkých komplexů (na př. celých dvorů) zaka2Jovali dá
vati pozemky do podpachtu nebo dovolo'vali dáti do podpachtu jen urči
tou vÝl11éru; avšak nájemci v nouzi o pracovní síly byli poměry nuceni, 
nešetřiti tohoíÍo zákazu a dáv~li p'řes to pozemky do podpachtu, jen aby 
si zajistili a připoutali zemědělské dělníky; vlastník velkostatku, seznav 
jejich situaci, mlčky upustilo'cl svého zákazu. Zjiš!ováníokolností, byl-li 
a zústal-li podpacht v konkretním případě skutečně nedovGleným, bylo 
by nesmírně těžké. Mimo to tento právní rozdíl mezi dovoleným a uedor 
VOleným podpachtem nemůže míti pro sociální tendenci zákona prakti
ckého význf\mu; rozhoduiícím momentem jest, že zákon chce proměniti 
quasi vlastnický poměr drobného dlo!uholetého pachtýře pozemku v po
měr vlastnický, pří Čemž nemůže padati na váhu, že vlastník pozemku 
nedal formální souhlas k podpachtu. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo,lacímu rekursu pro nedostatek 
podmínek §. 16 nesp. říz. 

Čís. 885. 

.Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

Požadovací nárok přísluší i tomu, kdo měl pozemek v pachtu od jeho 
uživatele (ředitele kůru). 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1921, R I 92}21.) 
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Drobný pachtýř měl požadovaný kostelní pozemek od roku 1900 
v pachtu od ředitele kůru. S o udp r v é s t o I i c e zamítl požadovací ná
rok, rek u r sní s o u d jej uznal. D ů vod y: Nárok podpachtýřův je 
dle § 1 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. nárokem samor 
statným, neodvislým od poměru pachtýře k vlastníku, a proto když jsou 
tu c~tatní IPodmínky zákona, zejména podpacht po zákonem stanovenou 
dO'bu 'trvající (od 1. října 1901 do 12. června 1919) dlužno! uznati za odů
vodněuý nárok podpachtýřův, by pachtovaný pozemek obdrže'l do vlast-
nictví. . 

Ne i v Y š š í s o li d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Rozhodnutí soudu rekursníhc, jest správným i tehdy, když ředitel kůru 
užívá pOižadovaného pozemku z poměru námezdního (za službu kosteln!), 
nikoli na základě smlouvy pachtovní, jak rekursní soud předpokládá. V tom 
případě požadovatel nebyl by ovšem podpachtýřem,· byl by však pach
týřem pc"adovaného pozemku ve smyslu § 1, odstavec prvý zákona ze 
dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., neboť zákon nevyhledává, aby 
uchazeč byl v pachtovním poměru přímo k v I a s t ll. í k o V! pozemku. 
Nestanoví, o d k o h o pachtýř musí pozemek Ulíti pachtovaný, n~brž 
pouze, komu ,pozemek vlastnicky musí náležeti. Má-li požadovací narok 
podpachtýř t. j. ten, kdo najal pozemek od pachtýře, má jej podle úmyslu 
zákonodárcova také ten, kdo najal pozemek od takového užívatele, který 
d.rží jej z důvo·du mzdy. Směřuj'ef úmysl zákonodárcův k tomu, aby se 
dostalo zemědělské půdY těm, kdož ji po zákonnou dobu skute'čně vzdě
lávají, z rukou těch, kdož půdy jako takové (in natura) neužívají, o nichž 
lze tedy předpokládati, že jim ,příslušný kapitál zastane touž službu. 

Čis. 886. 

Odvolacl soud přezkoumává rozsudek prvé stoJice sice v rámci odvo· 
lacich návrhu, ale, vyjlmaile přlpadi zmateooosti, jen v rozsahu a dosahu 
odvolacich důvodu. Překročil-Ii rozsah této přezkoumaci činnosti, lze jeho 
rozsudku odporovati dovolacim d'Úvodem § 503 čis. 3 c. ř. s. 

I( žalobě, jež, zadána byvši před měuOvou rozlukou, domáhala se pia. 
ceni v korunách bez bližšiho oZll:lčeni a zustala po této stránce beze 
změny, nutno IlO měnové rozluce za zákonnýchpodmiuek uznati ua pla
cení v I(č. 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1921; Rv I 608/20.) 

Žalobce vznesl 25. dubna 1918 žalobu, jíž domáhal se na žalbvan~'ch 
firmách zaplacení 2191<'. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e rozsudkem 
ze dne 18. dubna 1920 žalobě vyh'Ověl,o d vol a c í s o u d ji zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u d 'obnovil rozsudek soudu prvé stolice,. dodav, že 
přisouzený peníz platiti jest v Kč. 

Důvúdy: 

Dr. odsuzujícího výroku prvého soudu podaly žalované firmy odvolání 
z těchto důvodů: 1. PTO' nesprávné ocenění dúkazů, protože ,prvý soudce 
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dle jejich názoru neprávcm zjistil, .že ve všech krabicích byly boty, když 
balíčky odevzdány byly žalované firmě k dopravě a dovozovaly z toho, 
že žalobni žádání není odůvodněnol, když skutkOVý základ jeho není pro
kázán; II. pro nesprávné právní pO$ouzení, neboť prý, - kdyby žalobní 
ná"o~ ,byl odůvodněn, mohlo se odsoLÍzení státi jen ve měně rakouské, jak 
prav! prvžalovaná, nebo, jak dí druhá žalo,vaná, ve měně něm. rakouské. 
V jiném směru nesprávné pr.ávní posouzení uplatňován'o nebylO. Odvo
latelky nebraly v odpor právní posouzení prvého soudce v jeho celosti, 
nýbrž jen v tomto jediném určitém směru, jak z celéhu obsahu odvoláni a 
ze souvislosti ot,ou uvedených' odvolacích důvodů, jakou iim odvolání 
dává, zcela jasně plyne. Jestliže odvolatel vytýká nesprávné právní po
souzení vůbec, jestliže uplatňuje, že zjištěné s!cutečnojSti nebo skutečnosti, 
jež při správném ocenění· důkazÍ1 byly by ziištěny bývaly, žalobního ná
roku neodůvodňují, tu může a musí odvolací soud přezkoumati právní 
'Otázku a shledá-li někde chybu, předsevzíti OI>ravu. Jestliže však se odvo
latel o mezí při tomto odvolacím důvodu sám tak, že napadá právní 
názor. prvého sClJ1dce toHko v jediné určité otázce, musí se také odvolací 
soud omeziti na Pl ezkoumání této jediné právní otázky, neboť pře'Zkumuje 
sice rozsudek prvého' soudce v rámci odvolacích návrhů (§ 462, odstavec 
prvý c. ř. s.), avšak - mimo případ zmatečnosti - jen pokud uplatňované 
odvolací důvc,dy k lomu zavdávají podnět, tedy v jich r,ozsahu a dosahu, 
jak to zřejmě plyne z předpiSU § 467 čís. 3 c. ř. S., jenž předpokládá, že 
odvolací návrhy musí vyplývatí z o d vol a c í c h d ů vod Ů, a že tedy 
odvolacímu návrhu lze jen tehdy a potud místa dáti, pak-Ii' a Púkud odvo
l'aci důvody jsou 'Opodstatněny. To se podává také z dalších ustano'vení 
c. ř. s.: z § 483, dle něhož odvolací důvody v odvolacím spise udané ne
smějí bez svolení odpůrce býti ani změněny ani r o z š í ř e II y t. j. ~zta
ženy na otázky, na které je odvolací spis nevztaho,val; zŠ 486, odstavec 
druhý, dle něhož zpravodaj má p,řednésti skutkový stav věci, pokud toho 
k porozumění odvolacích návrhů a k přezkoumání o d v "' I a c í ch d ú
vod ů třeba jest (má tedy pominouti vše, čeho se oldvolací důvody nijak, 
ani všeobecně ani p'ojedno'ÍlÍvě nedotýkají) a má pak· z obsahu s IP i S II 

odvolacího řízení vytknouti sporné body, z čehož jde, že 
body, jež sice v prvé stolici byly slporny, avšak 'ohledně nichž strany 
v o,dvolací s,tolici dle obsahu spisů od kontrovers'e upustily, spokojivše se 
s řešením prvého soudce, zůstávají mimo zřetel. Zkrátka odvolací soud 
rozhoduje v rámci odvolacích návrhů určených odvolacími důvody. Ale 
této zásady nezachoval odvolací soud. On odmítl výtku nesprávnéhooce
nbí d"kazů ad I. a přijal napadené zjištění skutkové za své a ještě je blíže 
dotvrdil. Když ale tak učinil, pak už měl se omeziti jen na zkoumání otázky 
ohledně měny v odvolacím důvodu nesprávného právního POlsouzení ad II. 
jedinE nadhozené, ž~dným ~pi\sobém však nebyl oprávněn, řešiti otázku, 
zda žalované firmy právem byly k placení odsouzeny čili nic, zcla skut
kový stav qdsouzení to Odůvodňuje čili nic, a řešiti ji jinak než prvý soud- . 
ce, ""bO{, když odvolatelky se s řešením prvého soudce spokOjily a od
souzellí --_. předpokládaje, že zjištění ad I. bude i o,dvolacím soudem akcep
tOváno, př',dpoklad to, který se splnil - přijaly, neměl odvolací soud pří
činy, s nÍTIl se dále zabývati a nežádaný přezkum a nápravu prováděti. 
Když to však učiml, upadl v odpor s obsahem spisů druhé sto·lice t. j. vy
cháze� 'l mylného předp·okladu, jakoby odsouzení tomu odvolatelkami od-
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porováno bylo z důvodu nesprávnéh~ ř,:šenf právní o!á~ky vůbec t. j; 
i krOtce otázky lliěny, a tento mylny predpoklad dotyka se podstatne 
okolnosti nebo! bez předpokladu toho; byl by musil dospěti k výsledku, 
že otázk:l právní yyjma otázku měny přezkumovati nemůže a že tedy 
rozsudek prvéh, soudce, pokud jde () odsouzení žalovaných o sobě (?e
hle'l" ku měně) dlužno potvrditi. Tento odpor se spisy druhé stohce vsaK 
dovolatclka vyt$,ká a jest tedy dán uplatňovaný dovolací důvod čís. 3 
§ 5,03 c. ř. s. Dlužno tudíž rozsudek prvého soudu obnoviti, aniž by tř,eba 
bylo zkoumati da:ši uplatňované dONolací důvody čís. 2 a 4 § 5,03 c. r. s; 
Obnoveni týče se zatim ovšem jen odsouzení žalovaných k zaplacem 
spor.1~ho obnosu d9 K nehledě k otázce měny, kterou te[irv dlužno. zkou
mati neboi vylíčeným sběhem věci devolvováno iest rozhodnutí o tcm!(} 
odv~la"ím důvodu žalovaných na dovolací soud, což jest důsledek zásady, 
z které vychází už judikát čís. 23,0, ač konkretní případ jest jiný. Na do
volací soud spadá řešiti otázku, kterou by 'Odvolací soud při správném 
postupu byl řešiti musil. . 

Není žádných korun o sobě (in abstracto), jsou jen kOlruny čsl., něm. 
rak., švédské atd. Ne'ze také na placení v nějakých korunách neurčitých 
ani žalovati, ani k němu odsouditi, to by bylo neprosto neurčité; žaloba 
neodpovídala by předpisu § 226, odstavec prvý c. ř.s. O určitosti žádání, 
a kdyby nebyla dle §§ 84, 85 c. ř.s. oprava zařízena, bylo by řízení pro 
lento nedostatek po rozumu '§ 496 čís. 2 a 503 čís. 2 c. ř. s. vadné a věc 
nezralá k rozhodnutí, rozsudek !pak, i kdyby nabyl moci práva, neexekvo
vatelný, protože předmčt dlužného plnění nebylo by z něho lze sezn~ti, ?O~ 
je dle § 7 odstavec prvý c. ř. s. podmínkolu povolení exekuce. Nlcmene 
nebezpečí to j'e vyloučeno, ač1coliv se často měna obno~u nepoznačuje, ne
boť nežádá-li se placení výslovně- v určité korunové měně cizozemské, 
rozumí se sama sebou kor. měna tuzemská, měna p1a tná v území dovu
laného soudu a nezavdává to tedy příčiny k pochybnostem. Tak nebylo 
za starší doby ,pochyby, že žádání neb rozsudek znějící na zlaté rozumí 
se ve zlatých rak. uh. a nikoli na př. v holandských a žádání neb roz
sudek na koruny opět v kcrunách rak. uh. a nikoli snad švédských a pod. 
Tak ,však také nyní není pochyby, že žádání neb l"ozslVdek znějící na ko
rnny bez bližšího o,značení rozumí. koruny tuzemské, měnu platnou 
v území dovolaného soudu. V tcmto případěorvšem stala se věc složItou 
tím, že žaloba podána už 25. dubna 1918, tedy před převratem, rozumělY 
se tedy tehdejší koruny tuzemské t. j. rak. uherské. Avšak převratem tu
zemslm dovolaného soudu omezilo se na území Čsl. státu, a když žádání 
ve svém znění se nezměnilo, rozuměly se ko:runy bě'žrné v územ'Í tohoto 
státu, jlimiž až clo valutové rozluky t. i. okolkovací akce proved>ené po
čátkem března 1919 byly ovšem staré koruny rak. uherské. Po tetn roz
luce však, když ani tu žádání se nezměnilo, rozuměly se důsledně kcruny 
čsl. i bylo věcí žalowaných, nebyly-li s tím srozuměny, činiti námitku. 
Rozs.udek prvé stolice vydán byl teprv 18. dubna 1920, tedy až za plat
nosti čsl. měny, a rozumí se v něm tndíž sama sebou pod výrazem "K" 
'tato měna. O tom, že rozsudek, vyhoví-Ii žádání, bude míti tento smysl, 
nemohly žalované firmy býti v pochybnmtech, to, tlm méně, když žalo
vaná firma B. dle žalobníhol žádání solidární dlužnice, má sídlo v Praze 
a nemohla - 'vyjma případ převzatého smluvního závazku na menu dzí, 
o jaký zde nejde _ vůbec 'Odsouzena býti ve měně cizí {čL 336 obch. zák.) 
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§ 905 odstavec prvý a 1420 obč. zák., § 3 odstavec druhý a § 8 o'ds,tavec 
prvý a třetí nař. min. !in. ze dne 25. února 1919, čís. 86 sb. z. a n., § 2, 3, 
6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z.). Ony také o, tom v pochyb
nosti nebyly, jak dokazujeo,bsah jejich odvolání, kde mu tak skutečně 
rozumějí, domáhajíce se změny rozsudku na měnu cizí. Ale to je opozděno 
i námitka vznesená teprv v odvolání, jest nepřipustna (§ 482, odstavec 
prvý c. ř. s .. ) a nelze k ní zření míti. Měly k ní dosti času, rozsudek vy
nešen více než rok po zav.edení čsl. měny {valutc,vč rozluce). Bylo tedy 
ro.zsudek prvé stolice obnoviti. Jakkoli tedy jest jisto, že rozsudek čsl. 
soudu vynesený po rozluce válutové a znějící na koruny bez bližšího 
označení, ro·zuměn býti musí na korury čsl., tož přece v právním obchodu 
mezinár'Odní-m z'ejména ph závazCÍ'ch smQuvních mohlo by pouhé označení 
čsL měny jako měny prostě korunové t. j. pouze písmenkem »K« velmi 
onadno míti v zápětí zmatky o obsahu závazku v tom směru, je-li tim 
míněna měna korunová čsl. nebo cizí, a opatrně z toho, důvodu předepsal 
§ 5 zák. ze dne lG. dubua 1919, Oís. 187 sb. z. a n., že měno'vá jednotka 
pro oblast Čsl. státu označuje se jako koruua čsl. ve zkratce "Kč". Ačko,!i 
stát sám (erár) na poštovních listinách na p·ř. poukázkách užívá prostého 
poznačenÍ' »K'«, dlužno přece všude, kde by ]Joclúrbnost nastati m,ohl~, 
užíti označení »K.č«. Poněvadž pak zde pochybnost nastati by mohla v ph
padném exekučním řízení, jež ,proti d'ruhé žalované firmě n,ělo by místa 
dpkonce ve Vtdni, bylo přičiniti k obnlo,venému ro·zsudku prvé stolice 
doda tek, jak se stalo, 

Čis, 887. 

ZrusUy -lí strany 1mpní smlouvy o nedodaném dosud zboží úmluvOU, 
dle níž kupitel má míti pndíl na knihami vykázané ztrátě nebo získ.u z ji_ 
nakého zpf>lněžení zboží, jest na kupitelí, by o správnosti napotomníllO vy
účtování přesvědČil se nahlédnutím do obchodních knih proďate1e v sídle 
jeho obchodniho Závod;;. 

(RozlL ze dne 25. ledna 1921, Rv I 662/20.) 

K:arlova'tská firma uzavřela s Pražskou firmou několik smluv, dle 
nichž měla jí dodati pOf'Ceh1nOvé z.božL Pražská firma část kupní ceny 
předem za,platila. Později však strany stornovaly smlouvy, ujednavše, 
že p'ťOdatelka vrátí k!lpitelce přijatou část kupní ceny, od níž si však bude 
nCOCiocpcčítati 10 proc. přípa'dně ztráty, již utr!,í při prodeii smluvního 
zbožÍ' jinam. Škodou b~l 10zdn mezi cenou smluvenou a cenou, za niž 
bUQe zho·žl jillam ,prodáno. Steiným procentem měla býti Pražská firma 
účastna na případném zisku: Škoda a zisk měly býti prokázány obcho,(Í
ními knihami. Karlova.rská firma prodala po té zboží jinam, načež za
slala Pražské firmě předem sp~acellou část kupní ceny 'Po srá'žce 280,0 K, 
tvrdíc, že při prodeji jinam u,trpěla škodu 28.,000 K. K žádosti Pražské 
firmy, by jí škoda byla vyúčto.vána,dala jí Kar1ovar'ská firma ve svém 
sidie obchodni knihy k di&posici a, sdělila jí též kým a komu zbo·Ží prOr 
d,ala. Pražské firmě však to nestačilo, 'vro,čeždomáhala se žalobo,u, by 
byla tv 1 zená škoda knihami prokázána. Pro c e s II í s o udp r v é s t o
l i c e žalobě vyhovčl v pOdstatě z toho důvodu; že tře!:>a předložiti nejen 
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obchodní knihy, nS'11rž i další průkazy (d~pisy, zá:~am~ atd:), jež slouži 
I' ob'asnění věci a prokázati, kde v kuihach po pnpade v Imy~h doklad hl b hod jest obsaž.en, O d vol a c í s o u d z,alobu zamitl. D II vod y: 
oe~vofac~ so,ud jest toho náhledu, že vý!'az~,~ šk?dY knihov_ně pr~k~za-
t I , uměly strany nejen škodu, ktera muze by tl kmhovne prokazana: 
e ne rOz , k" b t' , I b e lenz , b - ' ško,du která má býti knillC'vne pro azana, ne o za o c , 

ny rz 1, , b" -- ,,, "d t' od ža -I ' t' 10 prot škody měl jis!tě ytI tez o'pavnen poza ova 1 -
me nes 1 ., k 'k ' ~s·· strany 
lovaného knihovní prúkaz škody, Ja' te.nto, pru ,oz se, ma p!'ove ll, '," 
nestanovily. Jest (udíž míti za to, že se tak meJ.o statl ,zpusobem nCJ)~d
nodnššírn a pro žalova'ného nejméně obtížným. !,odle n~hledu ,odvolaclho 
soudu převzal tím žalovan~r pouze povmnost, 'ze d?voh nah!~~noUltt ža
lobci do svých obchodních knih a jinakých doklad~, vztahulICI~h se na 
rozdíl ceny, a že mu ukáže ve svých kuihách ony Z,,"PISY, z mch!, !ze p~
znati škodu, t. j. rc'zdíl mezi cellOU smluvenou a c:nou skute~ne ~'OC1-
lenou. Dalšího závazku žalovaný nepřevzal. Svolemm k nahlednuÍl do 
knih jest činnost žalovaného skončena. Jest na žalobcI, ab! do kml! na
hlédl a přesvědčil se, zda příslušný zápis jest vůbe,c v kmhach a n~ kohk 
jest správným a jinak aby žádal vrácení odečteného obnosu. ~o!Vy soud 
dovozuje z přednesu stran a z korespondence, že žal~o,va~ý nemu~e tV:dl~l, 
ž,e by až do: podání žaloby podal žalobci 'podobny prukaz, a ze v~b~,~ 
nepodal Iloholoprůkazu ani až do vynesem r'Ozsudku. Prvy s~ud ncpl! 
hlížel především k okolnosti, kde se měl podal! kmlmvlllprukaz, zda 
v bydlišti žalovaného, kde ža.]ovaný měl_V době ~}av!eni sml~uvy sv lil 
ohchonní závod, v Karlových Varech, Cl v bydlIsÍl z~lobc~ve, t J. ,~,a 
Smíchově. Jak vyplývá z jeho rozhodnutí, vycházel prvy souet z ?2'avn!no 
názoru že se tak mělo státi v bydlišti žalobcovč, pokud se tyc_e p:ed 
proces~ím soudem. Názor tento není opo?statněn ani §eI? 905 obc; za~., 
ani čl. 324 obch. zák., naopak nutno z ,techtc' u:stanovem dovo:lDvah, ze 
průkaz obchodními knihami, pokud smírem nebylo jinak uje_dnano, ,muz~ 
se státi jedině tam, kde obchodní knihy jsou, I. j. tam, kde zalov a!::, sv,: 
obchodní knihy vede, tudíž v místě jeho obchO'dního zavodu, Trtez plah 
o dopisech, přípisech, súčtováních a jiných doklade;:3' pokud tu lS?U. 
Podle smíru přísluší žalobci pouze právo, aby nahhzel do, obchodl1;ch 
knih žalované 'strany a případn~ch do'~l~áú a yřesv?dčil se, zda ud:l';, za
lovaného o rozdílu cen jsou spravnY, Zadost zalob111 byla by l"dm~ tehdy 
důvodna, kdyby by) žalovaný zpěčoval se povo;liti žal"bci, nahlednoul1 
dCl svých obchodních knih a pl'ípadných dokladu v Karlovych Varech. 
Z korespc!tuleuce, již; žalobce sám předložil, vychází na )evo pravý .opak. 
Dopisem ze dne 14. února 1919 dala žalovaná strana zalobcl k pruka~u 
správnosti svých údajů své doklady v Karlových Vare~h k ~iSPOSIC!. Tlm 
poskytla žalobci možnost prohlédnouti a zkoumal! .pruvodm pro_stredky: 
jež byly po ruce. Touto nabídkou potřebných dokladů vyhověla _zalovana 
strana své smluvní povinnosti. Bylo (udíž na žalobci, abY do techto clo
khdů nahlédl a buď uznal škodu za prokázánu ,~ebo, ji p~~přel_ n<:ho aby 
se spo,lehl na správno,st údajů žalované firmy, v za dnem pr;pade v:ak ;,e: 
mohl ,pokml jde o 'kuihovní průkaz, žádaJti vice, než co ,zalovany _ uCJml 
svrchu uvedeným dopisem. Žalovaný nepoužil poskytnute mu moznost;: 
aby do dokladů nahlédl, nýbrž žádal za písemné sdělení, komu _~yIO zb~z~ 
prodáno. Žalovaná firma _ ač k tomu nebyla povmna ~ sdc,Ila se za 
lokem, kým a komu zboží (I. j. veškeré zboží) prodala. ZalobcI bylo by 
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bývalo snadno, když již nechtěl nahlédnouti do dokladů žalovaného v Kar
I,ových Varech, aby se přesvědčil dotazem u jmenovaných osob a firem 
o správnosti údajů žalovaného, avšak ani toho žalobce nepoužil, nýbrž 
obrátil se na žalovaného s dalším žádáním, k němuž podle smím ani nebyl 
o;právněn. Nevyhověl-Ii žalovaný tomuto žádání, nelze v tom spatřovati 
porušení smlouvy a nelze žalcvaného odsouditi, ahy svou škodu knihovně 
prokázal. 

Ne j Vy Š š í S'O 11 d nevyhověl ,dovolání. 

Dův,ody: 

Kup mezi stranami uzavřený byl smírem rozvazan a smluvena nová 
úprava právních poměrů. Stanovena nová práva a závazky, celé právní 
jednání mělo býti po. rozvázání konečně vyřízeno a přivedeno ku konci, 
a nelze tedy mlnviti důvodně o tom, že by byl smírem založen společný 
obchod mezi žalobcem a žalovaným. Žalobce ,převzal závaze'k, že se 
účastní lú proe.na škodě knihami prokazatelné, jež by vzešla z jinakého 
up'Otřebení zboží. Nic bližšího nebylo stanoveno. Šlo tedy o škodu, liž 
pr'Okazují knihy. Knihy se vedou tam, kde se nachází obchodní závod. 
Nahlédll1utím v kni,hy bylO možno zjistiti správnost údajů žalovaného, 
Dal-I'! tento žalobci, jehož tížil závazek a jemuž šlo o' to, je-Ii škoda kni
hami dokázána, k di'sposici své doklady y KarI. Varech, aby se přesvědčil 
'O správnosti jeho údajů, učinil vše, k čemn ho zavazoval smír. Bylo věcí 
žalobce, užíti možnosti, mu poskytnuté, a přesvědčiti se, zda jsou údaje 
odpůrcovy správny. Vždyfosobní uahlédnutí jest nejspolehlivějším a nej
účinnějším prostředkem, by byla zjištěna správnost toho, co- je předmětem 
obchodiních knih a dokladů, .Jakou váhu slušípřikláda-ti právu nahlédnutí 

. v knihy, plyne z toho, že obchodní zákonodárství obsahuje: zvláštní před
pisy, jimiž se upravuje právo, nahlédnouti v obchodní knihy. Žalovaný 
projevil ještě ve .sporu:- ochotu předl'ožiti své knihy. Vyhověl svému zá
vazku úplně a uení žalcbní nár·ok o'právněu, Ji,nak se odkaZUje k dúvoc1ům 
rozsl1'dku v odpor vzatého v po,ds'atě, správným. 

Čís. 888. 

Minul-li předpoklad, za uěhož se mělo platiti u Vídeňské pošlovni spo
řitelny (měnová lednota), nebyl dlužník oprávněn plat tam vice. konati, 
byť i složenku k placení tímto zp/lsobem byl 0<1 yěřitele před tím 'Obdržel. 

-ťRc,zh. ze dn~ 25, Jedna 1921, Rv I 677/20,) 

Tuzemský zmocněnce Vídeňské firmy k'oupil d·ne 9. ledna J 919 od 
tuzemské firmy zboží. Prodatel odevzd:t1 mu při koupi složenku p,oštovní 
spořitelny Vídeňské za účelem zaplaceni kupní ceny. Složenka nebyla kří
žem červeně přeškrtnuta a neobsaho,vala žádné doložky na Pražskou po
štovní spořitelnu. Žalovaný zaplatil kupní cenu ,poštovní spo-řitelnou Víc 
deňsko1u dne 15. února 1919. Zalobu na zaplacení kup,ní ceny v Kč p r' D

c e s ní 's o udp r v é s tol i c e zamítl. O d v 'O I a c í s o u d rozsudek po
tvrdil. D ů v'O cl y: Odvolací soud má v souhlasu se soudem prvé stolice 
za tD, že žalobce určil si způsob zaplacení své pohle,dávky za žalovaný'n, 
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a že souhlasil takto s placením Vídeňskou p,oštovní spořitelnou, u níž 
měl konto. Placení této pohledávkY žalobcovy se také tímto způsobem 
skutečně stah Dle toho nemá žalobce nároku na nové placení ani hotově 
ani poštovní s'pohtelnou Pražskou, ježto placením shora zmíněným jeví se 
dluh ž~ované strany u něho úplně vyrovnán (§§ 1412-1413 obč. zák.). 
Ze žalobci peníze poštovní spontelnou Vídeňskou vyplaceny nebyly, na 
váhu nepadá a žalovaný není z toho práv, neboť platil osobě, ktewc 
si žalobce Uf'čil a tento netvrdí, že by se byl s placením o,pozdil a tím 
mu škodu pokud se týče nemožnost disposice penězi zavinil. 

Nejvyšší s.oud uznal dle žaloby. 

Důvody: 

Jak žalovaný sám uvádí, dal žalobce zmocněnci žalovaného při koupi 
samé, tedy dne 9. ledna 1919 složní lístek spořitelny Vídeňské za tim 
účelem, by koupené pro žalovaného zboží použitím lís!lku toho bylo za
'Placeno. Zaplacení mělo se státi, jelikož nic jiného umluveno nebylo, ihned 
(čl. 342 obch. zák. a § 904 obč. zák.). Jest otázka, zda žalovaný byl ještě 
dne 15. února 1919, kdy řečeným zPůsDbem, totiž složením dluhovallélw 
v Čechách splatného peníze na Vídeňsko,u pošt. složenku ve Vídni platil, 
olprávněn takto platiti. Podle náhledu dovolacího 'sondu nikoliv. Nařízením 
vlády republiky Československé ze dne 6. února 1919, Čí,s. 57 sb. z. a n. 
bYl vydán zákaz převá'děti peněžité pohledávky, v korunách splatné, do 
území Ceskoslovenské republiky. Zákaz ten nabyl působnosti ihned dnem 
6. února 1919 (§ 2 cit. nař.). By! i s,trana žalující ;odevzdáním složenky 
k použitému způsobu placení svolila, poskytla tím přece j;enom žalované 
straně pouhou mužnost, aby tak platila, ale neuložila jí to za povinnost 
Rozumělo se samO' sebou, že s tím- srozuměna j1est jen za plativš'ích 
tehdy, 9. ledna 1919, poměrů {rebus sic stantibus), které jl zaručovaly, 
že placení to bude plno cenné. Když však citovaným nařízením ,poměry 
se tak změnily, že žalující, zde bydlící, bylo znemožněno pro území Cesko
slovenské republiky s částkou tou zde disponovati, a tím stalo se méné
cenným"pak měla si žalovaná, která s place'ním v únoru 1919 byla již 
v prodllení uvědomi~i, že jest vůči žalobkyni povinna k péči řádného ob
chodníka '(čl. 282 obch. zák.) a mHa se zachovati tak, aby straně žalujícf 
nevzešla újma z toho, že není placeno včas, aby tedy obdržela placení 
-plnocenné a mohla složeným penízem' volně disponorvati', t~ jest žalovaná 
nebyla více oprávněna 'platiti na konto žalobkyně u Vídeňské pošlo,vní 
spořitelny. Vždy! předpoklad, pod kterým žalobkyně s tím byla sroz
uměna, minul a platila-Ii žalovaná strana přes to tak, prohřešila se prot! 
zásadě věrnosti a víry, v ,0bcl1odnÍl;n světě zásad'ně uznávané. To platí 
u žalovaného tím s,píše, p'Oněvadž měl v tu'Zemsku zmolcnčnce, u něhož 
vzhledem k t,omu, že měl t,u řádné b,lOdliště, znalost zákonných předpisů 
nutno předpokládati. Placením tím se tedy žalovaná strana neliberovala, 
měla oplřijmouti na ni zpět dirigovaný Q.bnos a m'llsí platiti znovu a tD, po
něvadž pohledávka byla splatna pn uzavření ob<:hodu v Čechách - ve 
smyslu '§ 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. v korun;\ch 
československých. 

69. 

Čís. 889. 

Příhodou v dopravě jest událost, která, odchylujíC se od normálně ob
vyklého způsobu doptavy; jest sama o sobě způsobilou, člověka zraniti 
ueb usmrtiti, a udála se mimo jeho osobu, 

Není příhOdou v dopravě, došlo-li ku zranění neh usmrcení cestujícíhO 
následkem toho, že Vystoupil teprve v posledním okamžiku, kdy personál 
vlaku mohl míti důvodně za to, že, kdo chtěl Vystoupiti, již tak učinil. 

tRozh. ze dne 25. ledna 1921, Rv J 685/20.) 

Ph příjezdu vlaku de· zastávky, cíle to žalobcovy cesty, bylo jméno 
stanice -průvodčím vyvoláno, načež z vozu, v němž žalobce jel, vystupo
valo dveřmi po jedné straně v{jzu l1ěko1ik cestujících, Žalobce, nechtěje 
čekati, až všichni vystoupí, odebral se ku dveřím na .Iruhé straně vozu. 
Shledav je však zavřenými, vráti'l se olpět ku dveřím, jimiž zatím byl! 
všichn.i cestující vystoupili, dostaL se do Sp'o.ru s cestujícím, zatím nastou
pivMm, a sestupuj;) pc té, sříti! se na tr'ať, přišel ruko11'" pod vůz a v nej
bližším okamžiku rozjíždějícím se vlakem byl pak těžce porančn. Nehoda 
uelála se večer, zastávka byla jak obvykle o'světlena. ZaJo"'u " náhraďu 
škOdy pro c e s II í s o udp r v é s t o I i c e zamHI. O ,d vol a c í s o u d 
rozsudek potvrdil a uvedl mhno jiné v rl ů v o' d ech: ŽaJobce u,platúuje 
žalobl1í nárck na základě zákona o ruoenl železnic ze dne 5, března. 1869, 
čís. 27 ř. zák. Podle § 1 tohot·o, zákona má se vždy, když uelálostí v do
pravě železnice byl člověk na těle poškozen aneb usmrcen, za to, že udá
lost nastala zaviněním podniku. Správně uvedl soud prvé sto;lice, ž~pří
hodou v dopravě jest událost, která, o:dchYlujíc se od normálně ohvyklého 
způsobu dopravy, jest sama o sobě způsobilou člověka zraniti neb, usmrtiti, 
a udála se mimo jeh'o owbu. Z toho vyplývá, že pojem "příhody v do-

_ pravé« jest zcela neodvislým od úrazu žalobce, j-ejž utrpě1 za dopra--ýy; 
k tOlmu, by stihlo dráhu ručení, nestačí, že úr'az se stal na dráze, nýbrž 
žalohci náleží, 'by dokázal, že úraz nas'tal příhodo'u v dopravě. Úraz však, 
jejž ž,a'lolbce utrpěl, ne,ní v příčinné souvislosti s nějak'Ou událostí v do
pravě. Žalobce jednal na vlastní nébezpečí, Vysto·ullil-1i v posledním oka
mžíku bez ohledu na to, byly-Ii dvéře elosud o,tevřeny, neboť při dlouhjich 
vlacích se stává, že bývají zavírány až za jlízdy. Persouál vlaku mohl du
vodně předpokládati, že již všichni cestující Vystoupní, ježto žalobce vy
stupoval leprve po drahné době za ,o,s'latními. 

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

Důvody: 

ŽalUbce uplatúuje své nároky vůči žalovanému na základě zákona 
o ručení železnic. Prvým předpokladem ručení žaLovaného jest příhoda 
v dopravě. POjem příhody v dopravě vymezil {),dvolací soud s;Jrávně a 
zaujal tedy spávné h'ledisko při posouzení skutko'vého děje. ObSáhoval-1i 
tento děj pOdněty, jež vedly k tomu, aby se odvolací soud zabýval také 
otázkou žalob'cova zavinění, nelze proto j,iž mlli za to, že odvoJ:ací soud 
smísil otázku příhody v do,pravě s otázkou zavinění. Prozkoumav sknt
kový děj s hlediska právního dospěl odvolací soud ku přesvědčení, že není 



íO 

tu ,příhody v dopravě ve smyslu zákona, a to 'právem. Příhoda v dopravě 
jest u,dálo;;t, která odchylujíc se od normáh1ě obvyklého způwbu dopravy, 
jest sama o sobě způsobilo,'U člověka zramÍ1 nebo usmrhltl a udala se mImo 
jeho oso,bu. ZpůsobeIlo-li zranční .neb usmrce!,í člověka: jde již 0. následel< 
a o ,otázku příčinné souvislosti nasleclku s pnhodou. Nasledek vsak nena
leží ku pojmu příhody. Jest zejména odkázati k tomu, že žalobce sám 
tvrdí že vlak stavÍ na zastávce jen minutu. Měl býti sám bedliv toho, aby, 
jakmi,e vlak dojel a dvéře vagonu byly otevřeny, be~ ~r~dlení v7~toupil 
východem nejblíže přístupným, tam kde VystupovalI JIll! cestuj!c! a to 
v zájmu vlastní bezpečnosti a rychlosti dopravy. TolIo žalobce neučinil, 
jak plyne ze zjištěni v rozsudku odvoJacího soudu podrobně llveden}"ch. 
Nejednal tedy žalobce s niíleži'tou obezřetností, jakouž od něho bylo oče
káva',i, nýbrž vystoupil v posledním okamžiku, kdy personál vlaku mohl 
míti za to, že všichni cestující Vystoupili. Příhoda v dopravě nebyla vůbec 
dokázána, jak správně dovodH odvolací soud. 

Čis. 890. 

Včasným přijetím nabídky, učiněné s výhradou »bez závaZllosti«, stane 
se sice smlouva holovou, ale je závislou na potestativni rozvazovací vý_ 
!"ince, neustoupí-li olerent neprodleně od smlouvy. 

(](ozh. ze dne 25, Ledna 1921, Rv I 769/20.) 

Po předběžné korespondenoi mezi stranami zaznamenala žalovaná dne 
8. února 1919 prlO žalobce 20 kusů Illléčných oclstřed,ivek za úhrnnou cenu 
trhovou 23.475 I< v přilc;oené faktuře ze dne 10. únO'ra 1919 blíže určenou 
bez z á vaz n ě, (freLbleibend) s Hm, že má býti zboží zaplaceno, jakmile 
dojde faktura a ie se zboží vydá 'pouze pr'oti odevzdání odběrníhO' listu, 
kter}!- si může žalnbel snadno o-patřiti li příslušné'ho okresního hejtmanství. 
Zalobee však neso,uhlasi! s trhovCiu cellO'U, ohražuje se proti ní jako příliš 
vysoké, zaslav žalované dopis ze dne 14. února 1919, v němž také vytýká, 
že obdržel fakturu anii mu byla dříve cena trhová sdělena, a dodal v nem, 
že, jakmile se dohodnou na ceně, za:š-!e jí pol:ovici ihned a zbývajÍCÍ část 
ve 14 dnech, jakož i odběrní list. Na to odpověclěla mu žalcvaná dopisem 
ze. dne 22. února 1919, že z cen fakíurnvaných nemŮf.e ničeho sleviti a 
doporučila mu, aby si co nejdříve opatřil o&bčrný list a poukázal ji dle 
úmluvy (Iwnditionsgemass) fakturovaný peníz, načež ihned dodávku usku
tečnÍ. V aopise pak dodala, že SVOiU nabídku zachovává v p'latrlOsti jen 
s výhmdou (nur unter Vorbehalt). Žalobce složil dne 22. úno,ra 1919 na 
účel banky pm žalovanou na knpní cenu za zboží fakturované č~st 
10.000 10, o čemž žalovaná byla dne 28. února 1919 bankou zpravena. Za-o 
lovc,ná nepřijala této čá,Stky, poněvadž prý žalobce nedodržel ujed'llalle 
podmínky vytýkajíc mu, že faktura zněh na 23.475 K, mimo to, že byla 
tam pod~ínka »splatno při obdržení faktury a 'proti zaslání odběrného 
listu« konečnč pak že mrbídka učiněna byla s výhradou. Dne 27. únma 
1919 'složil žalobce na účet téže banky !pro ža}'ovanou další sp-látky na 
kupní cenu 6.475 K a 7000 K, úhrnem 13.475 K. Žalovaná, byvši o tom 
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ban:wu zprJ.vena, oznámila ihned dopisem ze dne 5. břcn-:a 191~, že ob
nosy ty ocí.mítá, rcn(vadž žalobce nezachoval se dle vymíněnycl! p'~}(i
mincI<, nezaplatil fakturu před 26. únorem 1919 a nezas,lal' odberneho 
listu. Sl 'učasně nabicila žalobci dodávku zboží po o ko I k o v <Í n í p e
ně z iakmile žalo'hee složí kupní cenu v n k o 1 k o van Ý c h pen ,ě z í ch 
před~~ v bance a zašle odběrní list, 'podotknuvši, že í ~tuto nabídku činí 
bezzávazně {freibleibend), nechtějíc pevnému ujednání. Zalobu na splnění 
smlouvy pro e e s II í s o- li d p r v é s t -o 1 i c e zamítl - mimo jiné z těcht,o 
d Ů vod ú: Z textovánÍ dopisu ze dne 22. února 1919 uypl}rvá, že žalc,vaná 
setr vala i tu na svém dHvějším stanovisku (dopis ze dne 8. úno,:'a 1919 a 
faktura), že :.-:111uvní návrh či'nÍ jen s výhradou bezzávaznosti, necMějíc si 
předem ruce vázati. DlUŽilO' přikročiti k řešení otázky, jaký právní význam 
má doložka l>nezávazně({ (»freibleihend«). Zmíněná dO'l~ožka, jíž s,!3 používá 
v "hchodč a jež zejména v době váleč'né 11 IpO'válečné a vůbec v dobách 
mimořádn'Srch, kdy také občas nastává- n.e'costatck zboží, hyla v kruzích 
obchodních zjevem' nikoli řídkým, í1eodnímá po náhle,duse-udu: lmpním" ná
vrhúm povahu o'ferty a nečiní z návrhu úpln2: nezávazlló sdčlcnÍ'O pJrí!e
žit>ostike koupi po rozumu čl. 337 cheh. zák., nýbrž je$': na b í d k o II 
P Q dm í n ě n ou tím, že oferent neodstcupí od obchodu ];0 p'řijetí oferty 
obratem. Žalovaná, která v tomto p-řípadě jinak sd,ěMla přesně podmínky, 
La kteT~'ch má se státi smlouva, uč.inila z á vaz 11 o II na b í d k II P () d
mí n ě II "' n, nikoli pouhý nezávazný návrh dle čl. 337 obch. zák. Ustano
vení posléze vytčené pfedpckládá sdě1ení více hdem nebo neurčité oZna
óení zbOŽÍ, ceny nebo množství, což však v daném případě nelze tvrditi, 
neboť oferta zní os'obě určité r_ žal'obci - a také zbcií, ~~nožství jehó 
í cena v návrhu ze dne 8. února 1919 jsou přesnč uvedeny. Že může oferta 
bý,ti podmíněnou, nelze zajisté poehybovati (čI. 322 obch. zák. a §§ 696 a 
897 01 č. zák,) a, přijal-Hoblát nabídku, dc'šlo; ke smlouvě, ovšem pod 
pod ITl I·n k o u r o z vaz o v a C Í, že 'OIfer'ent ne pro' d l' e n ě neustoupt Od 

_ smlouv y. TakoV:\,rm Z'působem se zajišťuje oferent proti nepříznivl'lTI ko,n
iu"kturám oboho'dním: nemá-Ii zboží v dOibě, kdy oblát ofertu přijal nebo 
jii je nemá nebo nevyhovuje-li mu uzávěrka pro změněné hosr:odářské 
poměry, musí ovšem oblátovi ihned sděliti, že používá doložky )}bezzá
vaz.nosti« a u s t u!p U je o d sml o· II V y. Ze bY' smlouvy, uzavřené s ta
kovou doloikou, příčily se prá,vnímu řádu, nel'Ze tvrditi, to tím méně, že 
v krnzíeho,bch.odních se jich používá, čímž lVoví se dočasným hosp'odář
ským pomérúm. Také se stanc'Viska zákona samého není překáž'w, proč 
hy cOrGžee takové se nepřičítal právní význam. Jest tu nabídka podmí
něná, ohlát, přijímaje nabídku- již "p o dm í TI ě n o li, přistupuje na takovou 
nabj,Gku (c contrario čl. 322 'obch. zák.) a jest si vědom, pokud se týče musí 
si b:;'rti vědom to-ho, že oferent může včas [,d smi]Q,uvy ustou-piti. Není tedy 
ani se stanov:ska čl. 278 a 279 'Obch. zák a § 914 cbč. zák. závady, prué 
by takovém\u vrcievu vůle se 1Je,p~ři]dádaly právníl účinky plynoucí z pro
jevu podmíněného,. Že musí, prohlášení oferentovo, že od óbchO'du ustu
puje, státi se ne p r' r cl len ě, vlync z povahy věCi i z ustanovení čl. 323 
o'bch zák. a § 862 lit. a) 'o>hč. zák., která spočívají na myšlence poctl'fosti 
a dohré víry v obchodě. Obláta dlužn,o, ihned o tom zpravHi, že oferenl 
pou%ívá <',oložky, aby nebyl vydán oblát na pospas nekalým o.ferentovýrr, 
s,pekulacim. O d v ,o' la ci s ou. d rozsudek PlotvrdiI. 

l'-: e j \' Y š š í s o II d nevyhove} dovolání. 
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Důvody: 

V dopise ze dne 22. února 1919 -odvOlává se žalovaná .strana -na dopb 
žalující firmy ze dne 14. února 1919, kter'ý nebYl ničím jiným, než vý
slovnou odpovědí na dopis druhé strany ze dne 8. února 1919 a nabízenim 
jiných platebních podmínek, než je stanovila žalovaná strana svým do
pisem ze dne 8. února 1919. Z toho vyplývá, žle dopis ze dne 22. února 
1919 nelze vykládati jinak než v souvislosti s cHovanými dále lis,ty a celou 
korespondencí. Slova, jichž v dopise vom použito, »konditionsgemass«( a 
"Mein Angebot hafte ich jedoch nur unter Vorbehalt aufrecht" vztahUji se 
tedy na podmínky a výhrady dopisu ze dne 8. února 1919. Ostatně není 
strauami ani tvrzeno, že by se vztahovala na určitý jiný do·pis. Nabídka 
v do,pisu ze dne 22. únOra 1919 činěna byla tedy pod podmínkami a vý
hradou dO,PlSU ze dne 8. února 1919 a faktury, že Dotiž žalovaná strana si 
yYhr2žuie právo i po přijetí jejího návrhu žalujícím, teprve definitivně se 
rozll'Odncuti D tom, zda smlouvu uzavírá čili nic. Ve směru. tom postačí 
poukázati na správné vývody soudu prvé stolice. Po,něvadž tedy žalované 
strailě byrl'o na vůlI ponecháno, - i po: výslovném přistoupení strany ža
lujíCÍ "}<;: jejím pcdminkám, - se rozhodnouti, zda smlolllvu uzavírá, a pone
vad2 palk, když. jí oznámeno bylo, že žalující penlze 27. února 1920 složil, 
přije(í jich odmítla dopisem ze dne 5. března 1919, v němž poukazuje na 
to, že nabídku čmila bezzávazně, a v němž jako, důvod odmltnutí uvádi, 
že ~ebylo· plněno tak, jak ujednáno - nevznikla mezi stranami dod1ci 
smlollva a nemúže tuelíž na základe smlouvy té žalující na žalované Jo
máhat~ se dc;dání. Proč uzavření smlouvy odmítá, nepotřebovala žalovaná 
ani odůvodňovati, v tom směru se k ničemu nezavázala. Jak z dalšího 
obsahu citovaného dopisu vypl~Tvá, učini,la tak zej,ména ze zřejmc 'obavy 
přell. škodou, která by ji mohla sti.Jmo,uti z tehdy zahájené okolkovací akcc. 
Žalol'" byla tudíž >po právu zamítnuta z důvodu tcho" že nabídnuto bylo 
s výhradon bezzávaznosti, tak že žalovaná byla oprávněna od smlouvy 
ustoupiti, což pak také, dověděvši se o zapravení splátek na navržencm 
kUPHÍ cenu" ihned učinila. 

Čis. 891. 

Příslušnost správnich úřadu nevztahuje se k čelednímu poměrn, jenž, 
byf i ne práv liČ, přece fakticky jest již od drahné doby přerušen. 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1921, R II 433/20.) 

Žalobce vstoupil v >roce 1906 do stálé s,lužby k žalovanému jako če
ledín ,při koňských stájích, pozděii byl kočím. Dne 27. června 1915 11"
stoupil vOjenskou služhu., aniž by byl býval prohlášen za zrušený do,sa
vadní poměr služební. Ndyž se pak žalobcc z vOjenské,lužby vrátil, a se 
dne 20. kvčtna 1920 opět hlásil u žalovaného ku nastoupení svého před .. 
válečného zaměstnání, byl,o mu sděleno, že není v dchledné_ dnbě v ko
nírnúch žádného místa a bylo mu nabídnwto jen zaměstnání nádenníka na 
denní plat, kteroužto nabídlru on však ne'přijal. Ježto až dosuď řádné 
výpovědi smlouvy služební neobdržel, žaloval, by rozsuďl em bylo uznáno, 
že ž.alovan}· jest povinen dodržeti smlouvu slnžební, dle které žalobce jest 
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dosud ve sIužhf,ch žailovaného jako .kočí. ,P ľ o ce sní s o udp r v é 
st (}.j i c e rozhodlo ža!Qbě věcně. O d v o.J a c í s o II d zrušil rozsudek a 
jemu 'předcházevší řízení pro nepřípustn:ost pořadu práva. D ů v c' d y: Dle 
§ 41 odstavec prvý a druhý j. n. má so-ucl procesní sám od sebe zkoum[!.ti 
svou příslušuo,st na základě žalobcových údajů. Z žalobnílIo děje a ze ža
lobní proSby vysvítá, že jedná se zd'e o dosud trvající služební poměr, 
upravený l'i!demčeledním ze dne 2. května 1886 čís. 53 z. zák. pro, MCTavu, 
jenž hyl §.em ·19 Č. 6 j. n. a & 153 III. nov. kobč. zák. výs],ovně ponechán 
v platnosti. Pro sp'or takový jest však pořad ,práva vyloučen, neÍJ'oi Vi.; 

spo:re!2h mezi zmTI'estnavatelem a čeledí'nem, které vznikají ze služebního 
poměru, a oyly zabájeny za jeho trvání nebo před projitím 30 dnů po jeho 
zrušení, rozÍloduje představený obce (§ 42 čel. n. Tím, že žalobce nebyl 
rřijat na čeledinskou knížku, a že vstoupil do stá 1 é S lu ž b y, nepozbý\~á 
pracuvní poměr rázu sl\l'~ebního poměru, nebot odevzdání knížky čele· 
dínské není podstatnou podmínkou pro jsoucnost smlouvy služební; 
sm!otlva sluzební nabývá platno.sti l1zavřením smlc'uvy a dáním záv~dav:{u 
(§ 1 če'l. řádu); přijetí čdedína bez knížky má v zápětí pouze potrestání 
zaměstnavatele (§ 35 čel. řádu) a ustanoviti dobu pracovního poměru, je 
stranám po·necháno na vůli (§ 10 prvá věta čel. řádu). Byl-li při žalobě 
ta,kové pořad práva již původně vyloučen, trvá pře>kážka ta d'ále i kdYl 
'lalovaný popírá záldady žaloby, nebo'! vždy se jedná pm žalohce o spo'r 
ze služebního poměru; jen tenkráte, kdyby byl žal-oboe za sporu uvedl 
takové okolnosti, z kteTých bylo by lze odvozovati, že žaluje nyní z jiného 
žalúLvího důvodu,: nebo že uplynulo po zrušení s,m~ouvy služební již více 
než 30 dnů, mohl by soudce na zákla.dě změněné žaloby dále pr·ojednávati. 
To se však zde nestalo. Soudní řízení v případech, kde pořad práva je 
vyloučen, jest zmatečné (§ 477 čís. 6 c. ř. s.) a slušelo proto jak rozsu1dek, 
:ak jemu předcházevší řízení zrušili (§ 42 ,odstave'c prvý, věta druhá i. n.). 

Ne j v y S š í' s O' II d zrušil napadené usnesení a ulaži'l odvolacímu 
. soudu, by o odvolání rozhodl ve věci samé. 

Důvody: 

Rc!mrsu nelze od,epřHi oprávnční. Žalobce 'Ovšem uvádí v žalobč, že 
poměr s,lužebni se žá1cLné strany nebyl prohlášen za ZTuš'ený, a 'navrhuje, 
by žalc,vaný by'l odsouzen dodrže>ti sml'Ouvu služební se žalobcem, dle 
které rento jest dusud v službá,ch ž"liovaného j.ako kočí, avšak z obsahu 
žaloby též vysvítá, že žalobce dne 27. čer"na 1915 nastoupil VOjenskou 
službu a se t'C'Plved,ne 20. května 1920 hl'ásil k nastoupení svého před
válečného zaměstnání II žalovaného, j'enž m-u dopisem, ze dne 1. června 
~920 sdělil, že v dohledné ,lobě v kcnírnách není 'pro něho žádného místa. 
Zalobee tedy dle tvrzení žaloby fakticky není zaměstnán u žalo,vaného od 
27. června 1915, pročež aní 've sm'yslu ministerských nařízení' ze dne 7. 
prosince 1856, ,čís. 224 ř. zák. a ze dne 15. března 1860, čís. 73 ř. zák. ani 
ve smyslu § 42 řádu čeledního ze dne 2. května 1886:' ČÍs. 53 z. zák. v da
ném případě nelze mluviti o služebním poměT U fakticky ještě' existujícím 
ani o pi/slušnosti úřadů s>právních, PTo,tože 30 denní lhůta po zrušení po
měr-u sJuvebního ještě. neuplynula. Naduvedená nařízení jistě nemají na 
mysli vYsloviti příslušncst úřadů správních také pTa poměry služební po 
dobu něko']iha let fakticky neeXistUjÍCí. Spory z poměrů sllliebních byly 
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pfi.:\ázány úřadum správním nejen vzhledem k zevn~jší souvislosti, kterG-u 
tyto záležitosti mívají s opatřeními pOIicie čelední, ll~,-brž i proto, by se 
jim dostalo rychlejší obrany, aby obě strany nejkratší ceS'tou dosáhlY 
vrá\: řády čeiedními jim vyhrazcnS'ch. Trvá-li však faktické přeruš8111 
pomčru služ-ebního několik let, dotýčné spo,ry patrně již nevyžadují rych
lého vyřizování úřa1dy správními. DONolací sO-ud proto nesdílí názor druhé 
stolice, že pro tuto žalobu jest pořad práva vyloučen a že se tll jedná 
o poměr služební, ve sm:vs.Iu naduveden~Tch 'předpisů (osud trvající. 

Čís. 892. 

Právem, činícím nepřípustnou exekuci na nemovitost(§ 37 ex. ř.), 
uení právo jeíího mímoknihovního nabyvatele, byf i mn do držby byja 
odevzdána a vy máhající věřitlll věděl o jejím mimoknihovním převodu. 

H~ozh. ze dne 25. led,na 1921, Rv II 315/20.) 

Žalovaný veal exekuci na pozemek, jenž byl sice připsán knihovně 
dlužníku, byl však již před tím pro,dán a clo držby a užitku odevzdán ža· 
lobcúm. Žaloba, domáhající se nepřípustnosti exekuce (§ 37 ex. ř.), byla 
soudy všech tří stoIk zamítnuta, Ne j v y Š š i m s o u- dem z téchto 

dúvodů: 

Dcvolatelé, uplatňuJíce dovolaci důvo1cL C1S. 4 § 503 c. ř. s., vycházejí 
z náz'O!fu, že odvolací soud, založiv rozsudek na judikátu čís. 186 (plenis
simámí rozho;ciwtí bývalého nejvyššÍbo soudního dvoru ve Vídni ze dne 
28. října 1908 Rv V 1545/08) 'lleprávem klade hlavní váhu na formální 
Drávní moc zápisu v knize pozemkové a po-míjí p~i tom právo hmcrtné, 
které zdúrazňuje judikát Č. 188 (plenissimární rozhodnutí býv. nejvyššího 
soud. dvoru ve Vídni ze dne 13. ledna 1909 I~v V. 2049(8)., jenž sice zabýval 
se otázkou platnosti zap-ravené a dosud však nevymazané hYPolthéky, ale 
Iponěvadž prý- .v zásadě není rozdílu mezi, hypcthékou a' mezi dosud 
knihovně nevymazwným v-~a.stnictvím, musí bý,ti i v tomto poslednějším 
případe směrodatným. Dovolání není op·odstatneno. Poclle judikátu čís. 188 
;de o. rozřešení 'Otázky, zdali předpis poslední věty § 469 obč. zák., dle 
něhož věcný závazek hypothekárnihD stalku· trvá také ještě po zániku 
pohledávky až clo výmazu zástavního práva z knih veřejných, platí také 
pro nabývání exekučního práva zástavníhO', kdežlo judikát čís. J86 luští 
v první řadě otázku, jaké O'právnění vychází ze smlouvy tomu, kdo mimo
knihovně nemovitost nahyl a komu byla v držení odevzdána, ale není mu 
dosud knihovně připsána a tcprvé v důsledku právního názoru, k němuž 
dospěl, zabýv8 se další 'otázkou, ja~ý právní význam m'á exekuce ved(:ná 
proti dosavadnímu knihov.nímu oprávněnému na nemovitost před knihov
ním zápisem. Jest tedy 'podstatný ro,zdí! mezi předměty obo,u judikátů a 
již prot1o shora uveden~T právní závěr dovolatelův není osp.ravedlněn. Leč 
nehledk k cbsahu ohuu citovaných judikátú dovolací sond, nepokládaje 
se Hmi z-a vazána, snuhlasí s názorem .odvolacího sO-udu, že žalobcové 
neprokázali práva, jež by necopuuštělo výkonu exekuce. Neboť právo 
vlastnické dOS3.vádního knihovního OP'rávněnéhcl tím, že nemovitost s-obě 
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uřip3a,nou illtl11oknihovně OldStCllpH Hné osobě, které ji sice do dTžby odc
\,'zda;, ale na níž knihovní zápis proveden nebyL nepom;nul'O,. jelikož v pří
padě singulární smluvní sukecsse vlastnického práva dle' § 431 a 444 cbč. 
zék. lze k nemovitosti nabýti nebo pozbýti pouze knih'Dvním zápisem po
kud se týče výmazem. Dosavadní knihovní vlastník, jenž jest c,právněn 
d!e§ 440 obl'. zák. přenechati svou nemovitost jinému, než, komu ji mimo
knihovně odstoupH, zůstává tecly dle mat e r i e I n í c h předpisů právníCh 
II a dal e v i a ~ t 11 í kelTI. Nap-rc,ti tomu mimoknihovní.mu nabyvateli ma
jícími, v odslupní smlouvě pouze titul, jen'ž -dle § 425 obč. zák práva vlasl
nick{b-o neposkytuje, přísLuší oproti odstu,piteli to'li'ko ohligační nárok, a 
byla-I! mu nemovitost do držhy ·odevzdúna, lze ho až do zápis·u· knihovniho 
pokl:ida'Íi za bezelstného držitele (§ 329 obě. zák.), který požívá ochrany 
žaloh possesorních (§§ 339, 346 o,bé. zák.) a žaloby z domnělého vlast
nictví (§§ 372, 3í30bč. zák.). Z tcho pl,ne a) iednak, že te'n, kdo vede 
exekuci na Dem-ovitost pro pohledávku,_ příslušející mu proti knihovnímu 
vlastníku nelll<.í pro sebe jen ,právo formá'l1ní, z pozemkové knihy zřejmé, 
nýbri, i PTá~o nJ.aterielní, j;elikož jen knjho,vn~ vlastník jest oprávně11 s ní' 
d'isponovati: b) jednak, že ten, kdo nabyl takovéhc,to knihovního opráv
nění, nepnhebuje prokazrovati, ž'e o mímoknihovním oďstO'upení nemovi
tosti nevěděl, poněvadž o obmyslncsti nelze, mluviti, když nabývající věděl 
o odporujícím ohligačním nároku třetí osoby, nýbrž pouze tehdy, když 
znal materieIllÍ ľieplatnost zapsaného 'právního p'oměru, tedy existenci ci
zího pl'áva vlastnického. Okolnost, zda-Ii žalobcové byli v době ve clení 
eXeklJCe žalovanfrm vlastníky p'o,zcmku, o nějž jde, jest oÍ'ázko,tli pro spor 
p'(}~s:atnou a nikoli, jak dovolatelé míní, pouze vedlejší; neboť, nebyli-Ii 
11m1, pak exekuce žalovaným Ila něj vedeJná netýkala se jejich jmění, a 
nelze zde mluviti O nepřípustností výkonu exekuce dle § 37 ex. ř. Jeliko'ž 
dle loho, CO bylo nvedeno, hyl vlastník'em pozemku toho. dlnžník byla 
žaloba právem zamítnuta a není třeba zabývali se ještě částídovol'\ní vě
novanou ,otázce, zda'U žalovanST vědčl či nevědělo mimosoudním o-dstou
tlellí tohoto pozemku žalobcllm. 

Čís. 893. 

. Vyzvav prodatele, by zboží dodal »Olbratem« neposkytl mu tím ku-
pitel lhůty k dodatečnému plnění. ' 

D~kaz o 10111, že dopis došel druhé strany, náleží tomu, kdOl dopisem 
vykonal volbu. . 

(R;ozh. ze dne 26. ledna 1921, Rv I 705/20.) 

ŽaI?Jba prodatelova na zaplacení knpnl ceny za dodané víno bylo p r 0-

ce s 111 m s G II d e 111 .p r v é ' S t Ol r i c e zam'Í'tnuta, o d v o- 1 a c í m' s o u
dem bylo jí vylw,včno. 

N e j v y ~ ; í s () u d nevyhově-l dovolání a uvedl mim.Q jiné 

v důvodech: 

Z"S~vá lell otázka, byl-li žalovaný ale čl. 356 obeh. zák. oprávněn od 
s'11lútivy ustoupiti. Právo to pYedpokládá prodlení prodavatele s do.dáním 



76 

zl,ož, (čl. 350 tamže). Jak prvý soud zjistil, nebyla iádná lhúta prr dodání 
ustanoven~, mělo tedy dodáno býti ·dle čl. 326obeh. zák. (§ 9040bč. zák.) 
Imed, t. j. oez zbytečného průtahu, na požádání (Staub-Pisko ~ 8 k čl. 320, 
pak ~ 1417 obč. 7ák.). Požádání -možno spatřovati v ,p1r-ojevu přání žalo
vaného při d{)jcdnání smJc.uvy, ab-y to víno už tu bylo, abY je dostal. Avšak 
i kdyb:v žalující firma byla potom v p,rodlení se ocitla, nezacho:val se 
žalovaný dle čl. 356 o,bch. zák.: v dopise ze dene 21. května 1919, jejž dle 
svéhc" tvrzení žáluj,ící firmě zaslal" praví, že nebude-li mu »obratem« víno 
llvoI;1ěn.o, Jii je nepřijme. Ale toto »obratem« nemůže ~a d.aných okol.nc-stí 
pQvazováno b:('t: za přimHenou doďatečnou lhůtu, jakou zákon žádó.. 
Přcce věděl a sám to v dopise pHpomíná, že žalující dobírku telegraficky 
znJšila. Ale j. kdyby se lhůta ta za p,řiměřenou pc:važovati mohla, není 
čl. 356 obeh. zák. vyho.věno. Prvý soud pra:ví tu sice pouze, že dopis ten 
die svědectví Emila S. žalující firmy nedošel, takže není zřejmo, přijí
má-li to za pTokázáno čili nic. Avšak odvolací soud praví v~rslovně, že 
to z výpovědi té vyplývá, přijímá to tedy za dokázané. Žalevaný pak 
ještě v dO.volání zřetelně přiZinává, že dopis t,en poslal ne·dopmučeně, ale 
zastává náhled, Ž~ to stačí, neboť prý není třeba, aby dopis žalnjící firmy 
došel, ph čemž odvolává se na Stauba-Pisko (§ 4 ku čl. 356 a § 22 ku čl. 
347 obch. zák.). Ale Stauh, jenž vskutku míní, že dopis takový zasílá se 
na nehezpečíprodatele a že tedy má účinky i když nedojde, vyžaduje 
právě pravo, aby zasílatel (kupiteJ) užil opatrnosti řádného· obchodníka 
(čl. 282 'Obch. zák.) a zasla'! dopis doporučenč. Ale ani s tímto náhledem, 
ač proti d(}Volateli stačí, .souhlasiti nelze. Kupitel zasil'á taktvý dopis 
(čl. 356 obch. zák.) ve svém zájmu, aby mohl·užíti práva, od smlouvy 
ustoupiti, nedojde-Ii tedy dopis, je to náhoda, která se sběhla j'emu v j.eha 
záležitosti a on musí její následky nésti (§ 1311 obě. zák.), t. j. nemůže s do
pisu toho práv vyvezovati: na něm jest, aby se postaral, aby dopis dloše!, 
a také jeho věcí jest dokázati, že došeil, ne ,pouze že hoodesla!. I není 
těžko takový důkaz si opatřiti, třeba právě jen zaS'lati jej doporučeně, 
neboť pak zprávou (vysvčdčením) poštovního úřadu, jenž musí míti lístek 
dodací, lze ho snaduo poříditi. Ale žal'o.vaný důkazu toholo nepoclal a po
dati jej ani nemůže, odeslav list nedoporučeně. Žalující nebyla povinna 
k důkazu opačnému, t. i., že list neclo·šel. Arg. sllova čl. 356: mu.sí to -~. 
sci!. ustUPUjící -od smlouvy - o zná mi t i, t. j. učiniti, aby se mu to 
na vědomí dostalo, a ·ovšem též jako. podmínku uplatňovaného· svého práva 
to dokázat\. 

Čís. 894. 

Zákon ze dne 27, května 1919, čis. 318 sb. z. a n., o zajištění půdy 
drobným pachtýřům. 

Byl-li propachtován celý komplex pozemků v ten způsob, že pachtýři 
si úplně dle své :vůle pozemky rozdělil!, nemohou jednotliví z nich činU! 
nárok na dilQC pozemku nebo pOzemky, ostatními pachtýři uživané, i když 
po nich převzal! pozemky ty do pachtu. 

Wozh. ze dhe 1. února 1921, R I 1165120.) 

farní pozemky byly 1'. 1896 prDpachtovány vě,tšímu počtu osob tím 
způsobem, že pachtýři sami si přidělili jednotHvé pozemky a ručili ne-
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rozdílnou rukou za pachtovné. PožadD.vaný pozemek měl do roku 1913 
v,pachtu 1(a:'el S., načež jej pachloval požadovatel, jenž již před tím 
melspachtovan dílec jiný. Po,žadDvací nárok byl zamítnut sDudy všech tří 
stollc, Ne j v y Š š í m s o ude m z těcMo 

d Ů vod ů: 

,Přcdevšímnutnc. pi'ihlé·dnDuti k tomu, že celý komplex PDzemklÍ hYl 
obcany od lar'ního obročí pachtován, že pachtýři tito úplně dle své vide 
pozemky ty si rDzdělili a společu·č rukou nedílnou ručili za pacht,o'vné, jež 
Je~en z mch ocl o,statních vybíral' a b'eneficiátu odevzdával. Z tDho.'('D pD
meru nelze však dnvozova1ti, že účastnění pachtýři moh!'i číniti náruk na 
dí'lc~ pozemků nebo p·ozemky o.statními pachtýři užívané, i když po pří
pade po mch pozemky ty převza.1i do Pachtu. Naopak každý z těchto 
pachtýřů ve§el mzd'člením pozemků v samostatný \loměr právní s PTD
paehtova~elem ohledně užívané části přes to, že rozdělení to, ať z dů
vociu Jakehokoliv, ponechal pachtýřům. Může tudíž činiti požadovací na
:?k Jen na ony pozemky, jichž po rozumu § 1 zák. ze dne 27. května. 1919, 
C(S. 318 sb. z. a n., u'žíval a je Db'dělával po dohu zákonno'u sám ne,bo se 
8VO;( r.odinou. l,'ím: že K:mel S. spo1ečnosti pachtýřů prDhlásil, že phdě
lenych p'oze'!'ku dale v pachtu nepodrží a stěž'o,vatel prOjevil vůli, že je . 
do p~chtu iprevezme a převzal, ne'stal se tím právním nástup'oem Karla 
S-a, Jak t~ má ~! mysli zmíněný zákon. Zákon tu předpo.kládá, že přešla 
nemovltost, s mz byl pacl1tovaný pO,zemek spoluobdělá:v<in i s tímto po
zemkem na pachtýře nynějšího, COž se v případě tomto. nes'talo. a nemůže 
pmto stě~ovatel pachtDvní dDbu svého předchůdce, jenž s ním' neCli z ro
dmy; dO(~Dby ,z,ákonné připoČítáv~ti. Také tu nelze mluviti o. pacMu stří
davem, Ja~ stez,o.vatel '! ,do:,olaclm rekursu činí zmínku, jenž už poclle 
sle·va sameho predpoklada, ze pozemek ten skutečně v pachtu se měnil 
za pozemek nebo di'Hec jiný - o čemž xovněž tu nelze mluviti. 

Čls.895. 

Byla-~i žaloba vzata zpět, není procesní SOud více příslušným Pro ža
lobu o nahradu útrat ~akto ukončené rozepře. 

(RDzh. ze dne 1. února 1921, R I 102/21.) 

, ŽaIo~ky,ně d.omá!Jala. se na žaIovaném spolku náhrady útrat, které ji 
z~lovana s,t~ana zP~:D,bl~a tím, že musila učiniti kroky za výmaz pohle
dav,~y n~p,ravem zJlstenena pozemcích žahobkyně p'távem zástavním a 
kte'te Pfy se zástnpce žalované zaváz.al jménem téže z,"platiti. Ža·l.obu ~~_ 
dala u o.kresmbo. sou,du v Jl., ,obecném -19 sudišti žalovaného.. Žalovaný 
vznesl namlt~u m'Stm nep,f(slus'nost>, tvrde, že tu jde o útraty dřív.ějšihoo, 
;poru., vedeneho u, okresmhc- soudu ve V., jenž ukončen byl zpětvzetím 
~alo!J.y. Ok, r es n 1 s o u d v Ii. vyhověl námitce místní nepříslušno,gti a 
Z~JGbll odmltl. D ů vod y: V tomto případě jde o útraty ze SpDfll vede
~eho uOk,,:esmho soudu ve V. PQd čís. j. C 28120. Otraty toho. kterého 
spo:u~von však vždy integrwjící so·učást SPDru samého, tak že so-ud, 
u nehoz Jest anebo by] s'Por zahájen, jest rovněž příSlušným rozhodnouti 
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(I útratách SPOTU tohoto, tudíž v tomto pří-padě okresní soud ve V., II něhož 
spot, jehož integrující část byla u zdejšího soudu zažalována, byl zahájen, 
takže není k rozhodování sou'd tento mistněpříslušným. Nelze také mlu
viti o novaci, neboť, prohlásil-li zástupcE} žalované strany v zásadě, ž,e jest 
ocho,ten útraty zástupce strany žaliující z8!platiti, nelze to pokládati za 
závazek nový, nýbrž za závazek, vyplývajíd z právního poměru onehdejší 
žaloby C 28/20, tak že se jedná o útraty právního, poměru záža}ovaného 
ža}obou C 28/20. Jest sice žalovaná strana povinna zapla-liti útraty "poru 
C 28/20 straně žalující na základě dopisu ze dne 7. dubna 1920 a jedná 
se pouze 'o výši těchto útrat. Nehledě k důvodu prvému, že útraty tvoří 
integrující součást sporu C 28/20, násl'edkem čehO'ž jest příslušným soud 
procesní ku rozhodnutí o povinnosti ku placení tčchto útrat, jest zde jistě 
důvod druhý, dle kterého jest z praktických důvodů soud prcocesní místně 
příslušným, totiž posouzení výše útrat tohoto sporu C 28/20, neboť lest 
ekonomickým, aby so.ud ,procesní určil výši pnž8!dovaých útrat sporu a 
nikoliv sc'Ud jiný, byť i byl místně přís,liu'šným dle stá:lého bydliště žaloc 

vanélIo, ježto jedině onen soud může spolehlivě se vyjádřW o nutllosti 
a účelnosti jedno,tlivých položek účtu, kdežto soud jiný může tak učiniti 
pouze na základě dožádaných spisú, neznaje pochod celého řízení z vlastni 
zkušenosti. Rek u r s 11 í s O' u tl zamítl uámitku místní nepříslušnosti. D ů
'V'O d y: Ža.]obkyně neuplatúuje žalobní nárok jwko nárok na náhradu útrat 
sporu, nýbr'.l jako. samostatny náhradní nárok, majÍcí púvod svůj ve 
zvláštním závazku ža.]ované strany, který jedině tvoří důvod žalobní. 
Proto nejde již O' pouhé útraty spam u okresníhO' soudu ve V. ža.Jobou 
C 28/20 zahájeného, jak prvý soudce za to má, nehledě' k tomu, že žaloba 
tato byla vzata zpět, COž dle § 237 oeLslavec třetí c. ř. s. mělo za následek, 
že žaloba ta p'Okládá se vůbec za nepodanou a že proto o útratách žaloby 
té nebYlO již lze ve sporu C 28/20 ro,zhodnouti. Tím vyvrácena jest ná
mitka žalované o ne,příslušnosti sou.du žalobkyní dovolávaného, po'uze 
na tom založená, že jde {} útraty sporu C 28/20 u okresního soudu ve V. 
zahájeného. Je P'fOto k projednání a rozhodnutí sporu toho příslušným 
dovolávaný 'o,kresní soud v 11. jako dle § 65 a 75 j. n. přislušný scud 
bydliště žalovaného spolku. 

N e j V Y š š í s O u d nevyhověl d'Ovolaeím11 rekursu. 

Důvody' 

Kdy,ž žaloba podaná u okresního soudu ve V. C 28/20 vzata byla zpět, 
nemůže se tam o,tázka útrat, ve sporu tom vzniklých, už nikdy vyříditi. 
I kdyby tedy šlo 'O útraty sporu toho, nelze žalobu o ně odkazovati na 
něj, a ovšem jest pro ni příslušný jen soud sídla žalovaného spolku (§ 75 
;. n.). Skutečně stěžo'Vatel nebyl s to., pro příslušnost od něho, uplatň'o· 
vanou uvésti nějak~T kompetenční předpis jur. norm:y. On zaluěňuje otázku 
příslušnosti s otázkou práva ma:terielniho, zda ža~lobní nárok jlest po právu, 
c mimo to přehlíží, že žalobkyně skUitečně zakládá žalo,bu svo,U na ná
hradu útrat jako žalobu na náhradu škody, tvrdíc na straně. žalovaného 
spolku postup, jeiž poznačuje za protizákonný, ačkoliv mimo to odnáší 
se i ke slibu zástupce jeho, "že nákhvdy vzešlé zaprlatk Tvrdí se tedy 
jednak bezp'rávné půs"bení ško,dy a jednak záva,zek slibem převzat}', a 10 
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JSO~ jiné důvodv vzniku nároku, -než zák(mlÝ~ závazek na náhradu útra:t 
z duvodu ztráty sporu (§ 41 uno e. ř. s.). 

Čís. 896. 

Námit~u ?ov.inn~ st:any, že vymáhající v.ěřitel, zciziv panující pOze_ 
mek, n~m vl,ce ,opravnen k exekuci na uplatnění poz,emkové služebnosti, 
11utno, I kdyz prev.od vlastnictv.í není spúrným, vyříditi rozepři. 

(Rozh. ze dne 1.' (mora 1921, R I 109(21.) 

VY~láhající :rěřitel d'omáhal se po,volení exekuce v ten r(,ZUlY>, by byl 
::;mocnen.upravltJ ~estu, pro níž mu dle exekučního titulu příslušela slu
ze~n?st ,~Izdy. P?VI~ný namítl při svém výslechu mimo jiné, že vymác 
hajlel ventel, nem J1,Z k exe1kuci oprávněn, ježto panuHd pozemek zcizil. 
S o II d IP, r ':'}- 's t ,o ! I C e přes 10 exe;kuci p-ovonl, jsa toho názoru, že II ve
denou 'll,anuum dluzno uplatniti dle §§ 35, 36, o,dstavec prvý ex. ř. pořa
Gem prav:,. ~ ekll r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D II vod y: Při 
~~zhOdnrlltl ~tl~no,St1 bylo nejprve ř'e~iti otázku, z~a byl navrhovatel opráv
~~en kvu~ p'0dar~l navrl~u .. S~l1dce prvy se s tou -o-tazkou vŮ'bec nezabýval a 
J~n vseo~ecne. se zml~~I, ze bylo exe"kuci p!ovo-Ihi, jielikož' všecky nám'itky, 
,zn~~ene prot~ exekucním;, titulu jsou takovým" které dlužl1'odle ~§ 35, 
3~, CIS. 1 ex r. uplatmtI zalobou. Povinný namítal že již před podáním 
:Iavr~u byly pa.nujícípozemky postoupe,ny 'od ~avrhcvatelú Iiedvice 
~:ove a, ~e s:. JIm proto nedostává legitimace ku návrhu. Navrho,vatelé 
\ ysl'ovne ',o, PrJrpustJh, ale tvrdIli pouze, že jde dle exekučního titulu o' zá
v~zek obJI.g~Č~,í, kt:ré:nu }TI'U povinný vyhovčtI p'o žních. Tímto tvrzenim 
v~ak nepo-poHan pra;'l11 vyznam námitky. Dle exekučního titulu bylo po. 
vmn~u .... stranú.~ ,uzl1 anc-, že navrhující str'aně a jejím právním nástup'cůin 
:: d:z~: panuJlC1Ch pozemků ;pří~luší právo' iízdy. a eesty na bliže ozna
ce ne C"Stl pr?"eml;u služebn'ého. Jedná se tudíž o pozemko,you služebnost 
dle § 3~3 oOC. zak., která. p:řísluší toliko' vlastníku panujícího. po,zemku. 
Tento vsa!: nebyl v daM, kdy návrh hYl vznesen, více'oprávněným. Ne
me,hll tU91Z ~avr~ovatelé předsevzíti ony úkony, ktc.ré pova~ova'li ku 
PlOS~Ze;l1 sveho na~o,k.u za l1utny, což Iplyne z toho, že nebYli oprávněni 
zal.oze;I cesty p;'ovestí, po případě třetí osohou nechati provésti takovým 
~pu~o em,. ~lery. bY"se. po ptípadě nY"ějšímu vlastníku panujídch ,p'o
z;~~ u ne.z,dal pro~pesnym. g ,KU pohodlněj-šímu užívání pozemků užiteč
nejSlm. TIto nebYl> bY, po.';'l11m .llzna~i toto, pr:ovede'Uí, které bylo předse
v,zato n~: poOzemk? sluzebmm Jejich predchůdci, a mohlo by se státi že bv 
by~ zahajen. o ~j}uso>bu provedení spCJr, který by mohl podstatně ~hrozÚi 
~ zam~r p-(i~l~me strany: Již z tOh,O ph'!ne, že navrhova,telům prá:vllí záj'em 
,. tUdl~ legltlmac:, k navrhu schaZ1. BOllkazuje-li ,prvý so.udce rta to že 
tato namltb. patn na pO'řad práva má p'řes to dle § 35 ex ř ':." 
strana prá" ť dk (" ') -. . pOV111l,a -k . Vl,l pros re y slIz-nost proti povolení exekuce. Všeobecně 
pnu ~azllJC s,e v ~eumannově komenM'ři na to, že k námitkám dle § 35 
ex. !-, ,ktere pat!? "na :~S!tu IP-ráva, náležÍ' té~ námitka. že nárok přešel 
n~ ~relI ,oso,bu, pn,oemz jes,t se zmíniti 'O tom, že 'p,ředpoklaďem pm e>dká
ta,nI na porad pr~va Jest, že, dotyčné námitce mají býti za Podklad po
,ozeny ony skutecn'OstJ, ktere mohou hýti zjIštěny taliko v cestě sporné. 
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Není-Ii tom" lak, jest formdní stránka nedotčena a není třeba žaloDY, 
stačí p:o.dání stížnosti prc,ti usnesení povolujícímu exekuci. Strana navrhu
'Íd sama připouští, že neměla již práva vlastniCkého na dotyčné pozemky, 
Byla tllCLÍ!Ž formální správr;ost ~ámitky odpů~oo~ zjištěna, ,či;nž, bylo 
i zjištěno, že se navrhovatelum vube~ nedostava prava k~?odall1 t;av:hu. 

Ne i v y š š í s o II d uložil rekursmmu s'o,udu, by nehlcce k zanntaC1mu 
důvodu, znovu rc·zhodl ů rekursu. 

Dil vody: 

Námitka strany povinné, že vymáhající věřitelé nejsou legitimováni 
k vedení' exekuce, poněvadž 'panující pozemky, k jichž prospěchu se s,trana 
povinná smírem zavázala cestu na paroeIe Č, kat. 226 způsobem ve smíru 
uvedeným upraviti, po uzavření tohoto smíru přešly clo vlastnictví li~d
viky B. jest náimitkou ve smyslu § 35 ex. ř., kte>rOu dle odstavcedmheho 
tohe,to ~aragrafu uplatňovati lze p'Ouze žalobou. Neprávem má soud re
kursní za .to, že kdyrl skutečnost právl: zmíněná jest nes,po,rnou, mcžno 
o té-to námice Tozho,dnouti již v řízení exekučním' a- že není třeb~ žalob? 
Z uS'tanoNcní § 35 ex. ř. to dovoditi nelze. I když jes.t nesporno, ze vyma
hající věřitelé nejsou více vlastníky pc,zemků panujících, není tím ještě 
rozřešena otúzka, js.ou-li k vedení exekuce legitimováni. Dle exekučního 
tttulu Jim taL'G legitimace přísluší; není prokázámo, že pr,áva z tohoto ~c
kučníh-o tituLu přešla z navrhovatelů na no:vou nabyvatelku liedvlku 
B-ovou, a nen.í vůbec znám právní pom,ěr rn'ezi touto a navrhovateli pokud 
se týká cesty přes pozemek č. kat. 226 a po'vinnosti k její úpravě. Všechny 
tyto o,tázky možno řešiti jen cestou sporn. Z toho, že odstavec druhý 
§u 35 ex." ř. vyhražuje dlllžníku též právo rekursu proti povolení <exekuce, 
nelze usu'lovati, že hy byllO možno též námHky' dle odstavce prvého r'e
kursem uplatňovati. Případný rekurs proti povolení exekuce mohl by. s~ 
vztahovati jen na otázky jiné, zvláště, byla-li exekuce dle stavu SPlS~ 
správně ,po,volena. Tvrdí-li tedy strana povinná, že nárok navrhovatelu 
prodejem panujících pozemků po vzniku exekučního tittJlu zanikl, jest na 
nich aby toto své tvrzení spwem dokázali. Správně ledY soud prvé sto
lice 'tuto námitku odkázal na pořad práva. Poněvadi soud rekursJÚ, vy
cházeje z nes.pr'ávného právniho náz'OTu, návrh exekuční zamítl a (). re
kursu strany ,pOVinné v dalším bodě nerozh,odl, byl'O napadené usnesení 
zrušiti a naříditi, jak shora uvedeno. 

Čís. 897. 

Pokoutnictví (nal'. ze dne 8. června 1857, čís. 1H ř. zák.). 
Nepřípustu'Ost dovolacího rekursu, nevyhověl.li rekursní s'Oud stížn'Osti 

!,okontníka ve věci samé, nýbrž pouze _ a to částečně - v přlčině trestu. 

(Rozh. ze dne L února 1921, I~ I 115/21.) 

Usnesením okresního soudu byl EmH, li. uznán vinným pokoutnictvím 
a odsouzen k zaplacení peněžité pokuty 200 K, v případě nedobytnosti do 
vězení na 14 dnů. Jeho, proti tomu ,podanému re'kursu bylo rekursním 
soudem jen po,tud vyhověno, že trest zmírněn 'na 100 Kč pOkuty, př'padně 
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na vězení jed-noto b-dne, ,"' ostatních v3hok prvé stolice p'otvrzen. Do 
usnesení rckursního seuetu podal pokoutník dovolací rekurs, jenž byl N e j
y '/ š š í ITl S o II dem' odmítnut. 

Dů vodY: 

Proti výroku rekursního. soudu, j.ak jej v tomto případě učinil, jest 
podle čl. IV. 'Odstavec ,pátý uvoz. zák. k c. ř, s. a podle § 528 c, ř. s. nové 
znění další rekurs nep-řípu'stn1T , jeli-kož Hm ve vě,Ci usnesení prvého soudu 
bylo potvrzeno a v příčiuě trestu jen ve prospěch Emila li, změněno, tedy 
pokud· se částky 1,00 K resp. jednotýdenního vězení týče, v rozhodnuti 
prvé súolice obsažené, také potvrzeno. 

Čís. 898. 

Ustanovení § 519 čís. 3 c. ř, s. platí i telida, nebylo.1i sice ve zrušOva. 
cím usnesení v Ý s 1 'O vně prvé stolici nakázáno, by o věci znovu projed. 
nala, tento postup však zřejmě plyne z odilv'Odnění usneseni odvolacího 
soudu a z p'Ovahy věci. 

{Rozlt. ze dne 1. února 1921, R I 139/21.) 

Ve sporné věci vydán b:y'l rozsudek pro zmeškfrní, načež ža]ovaa1Ý· 
žádal, aby mu bylo !-",voleno navrácení ku předešlému ,tavu. Při roku 
o návrhu tom žalobce s nayrácenÍm sQ.uhlasH, nače.ž s 'Ol II d p-r v é st -0'

! ie e, "niž by r'O,zhodl o navrácení ku 'předešlému stavu, jednal a rozhodl 
ve věci samé. O d· vol a c í s ,o II tl 'iUj.padený rozsudek a řízení j;emu 
předcházevšj zrušil, .pravoinoci nevyhradiv. D ů vod y: O návrhu na 

. povolení n;avráceuí ku předešlému stavu má soud P'O předchozím ústním 
jednání usnesením rozhodnouti (§ 149 odstavec druhý c. ř. s.). S ústního 
jednáni nesmí sejíti ani tehdy, když .odpůrce s návrhem, aby navrácení ku 
předešlému stavu bylo povoJ.eno, souhlas.i!. Souhlas takový jest bez
významný. Do'kud soud s,toJice prvé nero'zhodnul, povo'luje-li navrácení 
ku předešlému stavu, nemohl v jednání ve věcí samé pokračovali bez sou
časnébo zrušení rozsudku pro zmeškání a 'nemohl také nov:,<r f'Dzsudek 
vedle d:D,sud pl'atného ro,zsu·dku pro zmeškání pmhlásiti a vydati (§ 150, 
odst. ~rvý c. ř. ,). Rozsudek prol zmeškání zůstal nezměnitelným, nabyl 
tormální a matenelní právní moci a stal se vykonatelným {§§ 416 a 466 
c. ř. s.). Ježto tudíž o sporné záležitosti na soud jednc'li a touž ža],oo.ou 
vznesené bylo dvěma rozsudky co do předmětu téhož obsahu rozhodnuto, 
jest rozsudek v odpor' vzatí. nezákonný. Slušelo, jej tudíž· jako takový, 
a ježto důvod zasahuje řízení iemu předchozí, také tot'O jako nezáko,nné 
zrušiti. 

Ne j v y 'š š f so u cl odmítl dovolací rekurs. 

Důvody: 

Soud odvo.lací, zrUSIV ruzsudek soudu prvého, a předcházejkí nzellÍ 
jak,o ne'zákonné, v Ý s lov n ě sice nepřikázal soudu prvé stolice, aby 
znova jedn"l a rozhodl, ale z podstaty věci a z důvodů usnesení o,dvola-

Civil nf rozhodnut!. ITL 6 
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cího sO.udu plyne, že neJze se obejíti bez dalšího· jednání a nového rozho
dovánÍ, Neboť, vyslovN-li odvolací soud názor, že O návrhu na povolení 
navrácení k předešlému stavu má soud rozhodnouti po ústním jednání 
usnesením; že s ústního jednání nesmí sejíti ani tehdy, když c,dpůrce 
souhlasí s návrhem' žadatele, aby navrácení k předešlému stavu bylo, po.
voleno; že,· souhlas tak(>vý jest bez v Ý Z n a m n ý; a že clokud soud 
prvé s(olice nerozhodl, zda povol·uje navrácení k ,předešlému stavu, ne
mohl pokračovati v jednání ve věci samé bez sDučasného zrušení rOz
sudku pm zmeškání; jest nezbytnýmdůs,ledkem tohoto názoru, že so,ud 
první stnlke musí po zrušení rozsudku ve věci samé vydaného a řízeni 
1( němu se vztahujícího nyní právě pře·devším jednati a rozhodnouti o ná
vrhu na navrácení k předešlému stavu., kdyžltě pcuze odvolání z prvého 
rozsudku, nikoli však tento návrh žalovaným byl zpěl vzat - a .povo:IHi 
žádané navrácení k předešlému stavu a zruší-li následkem toho rozsudek 
pro zmoškání (§ ISO 'Odstavec prvý o, ř, s,), přikročiti pak znOva k jed
nání a rozhodování ve věci samé. Potud jest ovšem mylný náz'or wudu 
odvolacího, že rozsudek Pf(} zmeškécní zed'ne 29. října' 1920 zůstal nezmč
nite,lným, nabyl formální a materielní právní mooi a stal se vykomttelným. 
Ježto pak sOijd odv'Olací nevysloví!, že má býti' pokračováno v řízení 
" první stoJíci teprve, až jeho usnesení nabude mod !práva, jest rekurs 
žalovaného dle § 519 čís, 3 c, ř. s. nep'řípustným a hyl pr'oto odmítnut,' 
COiŽ so mělo státi již v první stolici (§ 523 o, ř, s.), 

Čís, 899. 

Mimořádně prudké trhnutí rozjíždějíoího se vlaku jest příhodou v do
pravě, 

Tvrdíc, že úraz bYl zaviněn neopátrností osoby třetí, nenplatňuJe sice 
dráha omluvného důvodu pro příhodu v dopravě podle § 2 zák, o ruč. žel., 
ovšem ale domáhá se toho, by náhrada škody byla rozdělena podle §§ 1301 
a 1302 obč, zák, O této obraně nelze však rozhodovati, není-li ona třet! 
osoba spolužalovanou, 

(R<ozh. ze dne 1, únOra 1921, Rv I 593/20,) 

Smíšený vlak, rozjížděk se, prudce s sebou trhl, následkem čehož 
spadl s poličky pm zavazadla šrotovník uložený tam spO'lu.cestující třetí 
osohou a poranil žalohkynL Pro c e sní s o II cl p r v é s t o I i o o mznal 
nárok na náhradu, škody po právu. O d V;Q I a c í s;o ud rozsudek potvrdiL 
D ů vod y: Bylo-li svědky prokázáno, že vlakové trhnutí měLo za ná
sledek alespoň v některé části vlaku, že cestující proti s'Obě sedící do, sebe 
Yl"ážoli nebo se svých míst přepadli neho byli sražení na. protější sedadla" 
a že jedna z cestujících spadla se sedadla, je lim odůvodněn úsu.d;ek prvního 
soudu, že šlo o neobyčejně prudké trhnutí vlaku, a mimořádno·u příhodu, 
3 níž bylo spojeno ohrc'žení cestujících, tud·íŽ 'O !příhodu v dopravě, Že 
rozjíždění vlaku, třoba i smíšeného, s tak prudkým trhnutím a s takovými 
účinky není a nemůže býti normálním, nýbrž je naopak ud:álo:stí kromoby
čejnou, učí denní zkušenost, ie všeobecně z,uám,Q a nepotřebuj;e tudíž dal
šího důkazu, Není proto cspravedlněna ani d",lší výtka odvolatelky, že 
i'fzení v prvé stolici trpí neúplností proto, že nebyl připuštěn důkaz znalei 
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z oboru železniční vozby, že 0.110 trhnutí b~ylo událostí neodvratnou, pn 
r(>zjíždční vlaku pravídelně se opakujícÍ, Přisvědčiti ie také úsudku a odll
vodnění prvého s'Oudu, že ono kromobyčejné silné vlakové trhnutí bylo 
v příčinné souvislosti s úrazem žalobkyně, a že žalovaná neprokázala 
jJamHané za.vinční nebo sPoluzavinění Anny K-ové, davší zavazadlo na 
poličku, v jejímž jodnání shledává odvolatelka neodvratný čin osoby třetí, 
za jejíž vinu .dráha neručÍ, I~ vývodům odvolatel'ky, proti tomu směřu
licím, je uvésti: Odvolatelka dovozuje, že dráha je exku1pována, poněvadž 
zranění žalobkyně nastalo prý v důsledku toho, že Anua K umístila zava
za·dJo· neopatrně na políčco, z čeho·ž dovozuje, žo ú r a z nastal neodvrat
ným jednáním Anny K-cNé, os'oby třetí, za níž dráha neručí. Dle § 2 zák 
ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák je však exkulpačním důvodem, když 
neodv,ratnýmčinem třetí osoby, za jejiž vinu dráha neručí, hyla zP'llso
bena škodná udá los t, pří h'o d a při dopravě, Událostí touto je v tomto 
p~ípadě Ono homo;byčejné prudké trhnúti vlaku při rozjížděnÍ. Je zřejmo, 
že t at O' udá los t Annou K-ovol! neby.la zpLÍsobena. Podle výsled'ků 
provedenéh"o ,průvodního řfzení nelze však také pokládati za spolehlivě 
prokázáno, ž" by bYl 'Onen balík spadl na žalobkyni právě jen pro;lo, že 
prý byl vadně uložen na poUčce, Žalovaná strana musila by pf'Okázatl 
neJen, že ba!lík byl vadně uJo'žen, ll17brž že vadné uložení balíku hYilo j e
el i n o II příčinou jeh" pádu aže by tedy balík byr spad'l i tenkráte, kdyby 
bylo trhnu.!í vlakové nenastalo, Důkaz takový nebyl však podán, Okolnost, 
zda Anna K-ová vzala ona zavaz-adla s sebou do osohního vOzu právem 
či prOlti předpislrm dopravoíh{} řádu, je pm te!nto, spor newzh·odnou, 

Ne j v y Š š í s o II ď nevyhověl dovolánÍ, 

Důvody: 

Ni.hled odvolacího soud'u, že i u smíšených vlaků takové mimořádně 
" prudké trhnutí, 'O jaké šlo' v tomto příp:adě, jest přího,dou v dopravě dle 
§ I zák ze d'ne 5, břozna 1869, čís, 27 ř. zák, a že žaloiVaná jest na zá
jdadě právní domněnky, stau·ovené tímto paragrafem, práva ze škody již 
žalobkyně utrpěl'a, jest právně bezvadní'm. Pokud jde o namitané zavi~ěni 
spolucestující Anny K-ové - jakožto třeti 'Osoby, za jejíž zavinění dráha 
neruč'Í, - která pry' zavinila ú r a z žalobkyně tím, že onen baHk na. po;
:ičk~ n~e'o?a tr'~ě .a vadně uložila, poznamenává j~ž odv'oltad s01ud úplnč 
spravne, ze namltkou touto neuplatňuje žalovanážcleZ'lriční správa exkul
".ačního dúvodu (He § 2 zák, o ruč, žel., ježto ani netvrdí, že jednáním 
K-ové byla způsobena pří hoď a v ď o p r a vě, (mimOiřádné prudké. hnutí 
vlaku:), jež přivodilo úraz žalobkyně. Z této prá'ffiloky p!Ochy'bené fOrmu
lace nelze arci ještě ďovozovati, že taro námitka kst vůbec a za všech 
okolností nezávaž:na a imel1@vitě; že jest již proto nezávažna, pOLněvadž 
ialovaná nedokázala, že vadné uLožení balíku bylo jed in o u příčínDu že 
s'padI s po,ličky, Námitkou touto tvrdí žalovaná železniční Sip.ráva, žo ~raz 
žalobkyně, pokud se ti'če jeho bez]Jro:střední příčina (spadnutí balíku na 
žalobkyni) ,:ebyly způsobe~y výlučně ien zjištěným trhnutím vlaku.,nýbrž 
s]JoluPrlvoden,:: ncbo a~pon usnadněny také tím, že hal'lk ten by) na pv
llcce neopa-trne a vadne uložen. Papírajíc výhradnou: a nerušenou p,říčin
no,st mezi zjištěnoupříhodo,u v dopravě a poraněním žalobkyně tvrdí tím 
tedy žalovaná, ž,c poranění toto bylo způsobeno z a v i II ě II 'í m víc e 
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o s o. b, jednaK žalované dráh:v, ktcr~ ručí n~.}~k!ad~, předpO'kládanéh,..o 
zavinění (§ I zák. o ruč. žel.) za nasledky ZJlstc~e pnh9dy v doprave, 
jednak Anny K-ové, která Pf}T neop~tr~ým' a ~adnym ,ul~zel11m bahku ,::a 
pOličce úraz spoluzavinila. Ve forme te!o< mohla by namlt~a ~ato po .!'n: 
,.adě býti závažna s hlediska usta~ovem y§ 1301 a 1302 ?b~. za~: o r:,cem 
vice účastníldl za škc·du proti pravu zpuso,benom. V kazdem pnpade lest 
však námitka tato, neuplatňující, jak bylo již vYloženo, exkulpačního d·ú
vodu dle § 2 zák. o ruč. -žel., nczávažna a nelze se s ní obírati v tomto 
sporu, poněvadž Anna K'-ová žalována nenÍ. Totéž platí o námitce žalo
\ ané železniční správy, že Anna K-·o:vá, vzavši -onen balík ~ sebou d~ 
vozu jednala i proti před,pisům železničníh,o dopravního řádu (§ 28), ktery 
prý ~cpřiPoušti, aby cestující brali s sebou do oso~n!~h vazů balíky ta~o,: 
vého druhu, obsahu a váhy; a netřeba zde proto resllI am otazku, nem-Jl 
žalovaná s námitkou touto, přednesenolu v této konkretní formě tepn' 
~r odvnl'ání, v řízení opravném vlastně praekllldována. 

Čís. 900. 

Umluvily-Ii strany dodán! v určité důbě »pů uzavřeni mirn". počítá 
Se tatů lhůta prů územní oblast československé republihy 'Ode dne 
18. října 1918. 

(Rozll. Ze dne 1. únma 1921, Rv I 765/20.) 

V dubnu 1918 .pwdala žalovaná vÍ'deňská firma žalující tuzemské 
firmě psací stroj Remington za 925 K k dodání během 3 měsíců po uza
vření míru a pl'ijala na kupní ceně zálohu 200 K. Když do konc" roku 1919 
sir oje nedlodala, domáhala se kupitelka dodání žalobou, proti niž ža]'ovaná 
namítla jednak předčasnost, jednak nemožnost plnění. Pro c c sní. s o, u d 
p r v é s t Co I i c e zamrtI žalobu pro tentokráte a uvedl mimo jiné v cl ů
vod ech: Jde o to zda nastala pna žrrlovanou stranu již nyní smIuvní 
povinnost k c1odávc~e, ježto uplynuly již 3 měsíce od uzavření míru. 
V tomto směru soud uvážil že mezi válčícími státy byly sice smlouvy 
miro~é, Versailiská a Saint Germainská, u,zavře'ny, avšak pouze prvá, 
týkající se Německa a Ententy dne 10. ledna 1920 ratifilwvána, kdežto 
druhá smlonva dc·sud ratifikována neb.yla, a tedy dosud v pla!nlost ne
vešla a dosud válečný stav mezi těmito státy trvá. V uvážení, že v tomto 
ořípadě jde o prodej výrobku zholo,venéh.o v Americe a to pro,dej nrmou, 
jejíž hlavní sídlo jest ve Vídni, že tato firma neměla v době uzávěrky na 
skladě str'oje novéhoo" že za války také nemehlaho objednati a tím ob
:cdnávku si krýti, jest nutno míti za to, že vůlí stran v přfčilne poj.mu »uza
;"-ření míru({ míněno bYlIn uzavření mÍ'flu mezi státem rakouským a Enten
tou mírová tato smlouva všakdosu'dnení ratifikována a nevešla dosud 
v ;latnost, oož jest notorick~'m a vysvítá také z vyjádření ministerstva 
zahraničnkh věcí ze dne 10. února 1920 čís. 6370/20, jak uveřejněno na 
str. 35 časopisu "Česká advokacie" v roč. _VI. Proto právem, žalova~á 
strana namítá žalobE předčasno!St a slušelo zalobu pro tentokrate zamlt
nouti. Ostatními námi,tkami netřeba se obírati. O d voo I a c í s o u,cl roz
sudek potvrdil mimo jiné z těchto d ů v o' d ú:Dle vykládacího pravidla 
čJ. 278 obch. zák. zajisté nelze podmínce "k dodání během 3 měsícú po 
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uzavření míru« jinak rozuměti, než že pravá vůle stran byla ta, že do
dávka se má státi teprve tehdy, až obchodováni mezi státy válkou po
stižen~"mi a všemi částmi světa bude zase p.ravidelné, až světovjr abeha·tl 
mezinárodní vstoupí opět do pravidelných ko-lejí, čili až světová vál],a 
ukončena bude světovým mírem. Mezinárodní obchod totiž, který vá
lečn:\Tmi poměry otřesen bYl ve svých základech, není napraven a zase 
v pravidelné koleje uveden již tím, že nepřátelství, hostility skut~čně 
úyly zastaveny a že snad dokonce jedno,flivé válčící státy již uzavrely 
mezi sebou s'PecielnÍ mírové smlouvy, dokud není zjednán mJr všeobecnfr, 
wětový, jenž jediný je s to odkliditi veškerá znepokojování a otřesení 
'lárodního hospOdářství, na něž mezinárodní D,bch·od velmi citlivě reaguje. 
Nehledě k tomu, že některé státy až dosud mezi sebo·n dokonce ještě válčí, 
nabyla sice dle úvodu k vyhlášce ministerstva finaucí ze dne 6. září 1920, 
čís. 513 sb. z. a n., mí.rová smlouva .St. Oermainská působnosti dnem 
16. července 1920, avšak ani tato smlOuva, která uzavřena byla mezi 
Ententou a Republikou Rakouskou a upravuje též poměry mezi tfmlo stú
tem a Republikou Ceskosl'ovenslmu, není dosud řádně prrhlikována a ne
vešla tedy jako mezistátní smlouva v zákonitou platnost. Zvláště však 
\,." tomto sporu, v němž se. jedná o -dodání psacího stroje Remihgton, V1'
robku to v Ameri"e zhotoveného, tedy předmětu zámořského obchodu, 
musí platiti ony úvahy, a lze tudíž jakožto den, kterýmž zapOČÍná tří
měsíční lhůta dodací v objednávce stanovená, 'pokládati teprve dobu, kdy 
válka postihnuvší celý starý i nový svět, nkončena bude stemým mírem 
všeubecným, pojímaj'ícím veškeré válčivší mocnosti světa, a až záko
~itým uveřejncním dosáhnou pospo]u vcš,keré m'Írové smlouvy, a tim svě
tový mÍT zevní své účinnosti. Jest pak obeeně známo, že tato doba ,d'osud 
ještě nenastala, 'že zejména Spoj'cné Státy Severoamerické v řadu státíl, 
mír uzavřevšich, dosud nevstoupi·ly. Důsledkem tohlO také ani nezačala 
Ještě doba, kterou si žalovaná strana k dodání psacíh.o stroje vymínila. 

Ne j v y Š š í s (o u d uznal dle žalo·by. 

Důvody: 

Smlouva, o niž jde, uzavřena bYla v dubnu 1918, tedy v dobl', 
kdy světová válka se blížila ku konci, kdy tedy stranim již známo bylo, 
jaký hospodářský otřes tehdy j.eště zuřivší válka natropi-Ia, a nemůže se 
proto žádná ze stran odvolávati na to, že jí. spousty, válkcu již způso
bené, známy nebyly a že nemohla ani tušiti, že nastanQu ještě včtší škody 
a poruchY, klere budou miti vliv i na h.ospodářský život a rOzvo·j pová
lečný. Strany si toho hyly vědomy. To vyplývá z' toho, že ]lodic návrhu 
žalo.vanou v dopisu ze dne 25. duhna 1918 učiněného a žalobkyní mlčky 
přijatého pro plnění ustanovily ]h·utu: "během tří měsícú p'o.uzavření 
míru .... «. Bodlle tehdejší situace, pokud ovšem stranám známa býti 
mohla, mohly strany míti 'l1a zřeteli Ovšem jen mír mezi Rakousko-Uher
skem a ,.táty Ententy, po jehož uzavření doufaly, že obeho·dní styky opět 
budou navázány. Jeliko.ž však bývalá říše Rakousko-Uherská octla se 
v rozkladn a codděHly se od ní státy, z nichž některé s Entontou v ne
přátelství nebyly a tedy s En/entou jako stranou, proti níž nevá'lčily, žá.d
ného míru neuzavÍra'ly, stojíce TIao-pak na j:ejí straně, nelze o mÍT.u, 
který by uzavíralY státy ty - mezi nimi ovšem i CeskDslovensko _ 
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se státy Ententy, vůbec mluviti. To vysyítá ze znění zákonú, v Česko
slovenské republice od jejího zalo,žení prohlášených, na př. z ~ 1 opatření 
Stálého výboru Národního shromáždění repub,liky Ceskoslovcnské ze dne 
23. července 1920, čis. 450 sb. z. a n., zákona ze dne 28. října 1918, čís. II 
sb. z. a n. a jiných. Republika Ceskoslovenská při svém založení války 
m::ved'la a nevede a není tu tedy ani možnosti, aby uzavírala mír, který 
strany podle předmčtu, o nějž jde a obsahu smlouvy jedinč na mysli 
míti mo:hly. totiž s Amerikou. Fakticky nastal mír pro území tohoto státu, 
od kteréhož dne i tříměsíční lhůta k plnění běžeti po·čala, dnem jeho za
ložení, totiž 28. říjnem 1918. Podle smlouvy a úmyslu stran měl tedy stroi 
dodán b}·ti tři měsíce po 28. říjnu 1918. Napmsto však netze z jednání 
stran a jejich smlouvy vyčísti, jak to činí soud odvolací, že hy lÍyly bý
valy chtěly plnění odsunouti až do .doby, »kdy nastane mír všec·becný, 
svttový, jenž jediný je s to odklid-itť veškerá zneIlokoj,OvánÍ a otřásání ná
rodního hnspodáhtvÍ«, »až sv,ětová válka bude ukončena světovým mí
rem, kdy válka postihnuvší starý i nový svět, ukcnčena bude stejným 
mírem vše'O'becn~Tm, pojíma:iídm veškeré válčivší mocnosti světq .... « 

Talwvý,to ideální mír stranám při smlouvě o dodání psadho stroje v ceně 
925 K jistě na mysli netanul, jak tomu svědčí celé znění smlouvy a i do
pis samolné žalované ze dne 17. prosince 1919. psaný již pc zastavení 
nepřátelství mezi válčícími stranami. V listě te,m prostě pravÍ, ŽJ~ sem 
dot;ud nebyJ,o dopraveno: žádné zbnží iejího ,oboru z Ameriky a uvádí, »že 
stroje jsou již na cestě a jistě sem dojdou v nejkraltší době .... « a o tom, 
že snad mk by uzavřen dosud neby,I, vůbec se nezmiiíuje. Ostatně strana 
žalovaná udává, ž'e po válce sem stroje již došly a že cd ni dvě třetiny 
strojů těch zakoupila vláda a zbytek že dodala zákazn,kúm, kteří mohll 
požadovanou vysokou cenu v dolarech zaplatiti. Z uvedeného plyne, že 
ne;enom doba plnění již naElešia, nýbrž že i možno·st plnční tu byla. Tedy 
ani nemožnost plnění žalovaná uplatúovati neru,úže. KOl1leč'ne nelze ani 
se připojiti k vývodúm zalované, že by plněni smlouvy mělo pro ni za ná
sleciek ruospodářskoll zkázu a bylo pr'Oto, nemožmým. Smlouva byla, jak 
již řečeno, uzavřena v době bouřlivé, pohnuté, za trvání války a mohla 
a měla žal'cvaná uvMiti všechny možnosti a důsledky, které hy válka 
přivoditi mohla a které by žalováno u z pJnění smlouvy stihnouti mohly. 
Neučinila-li tak, př'evzala risiko. obchodu a nemůže' škodu, jí hrozící ani 
prGto uplatňovati, ž'e ještě ve svém shora citovaném dopisu, psaném 
více než rok po uzavře.ní sm!'r'uvy a několik jen měsíců před podáním 
;:'a'ohy se strany druhé, na smlOuvě trvá a brzké plnění slibuje. Nelze 
při pochybené kalkulaci obchodní omlouvati neplnění p.řevzatýeh závazků 
poukazem na hrozící ztrátu. Tím otřásly by se základy, na nichž veškeren 
obchod spočívá. 

Čís, 901. 

Bylo-li v exekučním titulu ku jménn dlužník'Ovu připojeno .jako bližší 
označení jméno spo]ečncsti, jejímž jest společníkem, směřuje přes to exe
kuční titul proli dlnžníku a nikoliv proti spohe,čnosti, 

Okolnostmi, směrodatnými pro dospělost anebo vYkonatelnost nároku, 
míněny jsou v § 36 čís, 1 ex, ř, pouze případy,. vytčené v § 7, odstavec 
druhý ex, ř, 

lRozh. ze dne 1. února 1921. Fv I 65121.) 
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usnesením okresního SOUDU. byla povoIena zemské úřadovnť pensijního 
ústavu pro zřízence PFoti inž. Josefu li. exekuce na základě výkazu 
ncdo·pbtků pojistných premií. Výkaz nedoplatků uváděl jako povinného 
Jose!a H., sP5llečníka firmy inž. P, a spól., technická kancelář v J., a byl 
op~tren dolozkou vykonatelnosti. Dlužník (inž. Josef H.) podal pro·ti exe
kucmr:r;U usnesení žalobu '0 zrušení exekuce, jiŽ označiI jako žalobu dle 
§ JD, CIS., 1 a 2 ex. ř, a v níž uplatňoval, že výkaz nedoplatki; není vy
kOf!atelnym, že popla.tky vyměřeny nesprávně II že výkaz nedoplatků 
n~z~H na je·ho jméno, ný-hrž na jménO' fiTmy inž. P. a SPO[., ,pročež ne'může 
bYlI. p:ovolena exekuce proti němu, ježto není společníkem télo firmy. 2a
IOv~tna vznes-Ia námitku nelJřípustn:asti pořadu -ptáva, jIž pro c es II í 
s o ll, d p r v é s t o I i e e zamítl a žalobě vyhověl. Odvola,ef sDed p.ůvodnč 
odr..ltl žalobu pro nepřípustnost poře.dUl práva, u'snesení jeho bylo však 
Nejvyšším soudem zrušeno (víz čís. sl;. 738) a odvoladmu soudu naří
ZCllO, by nehledě k použitému důvodu zrušovadmu, cdvQlání vyřídil. O d
v Q I a c í s o 11 d po té žalob u za·mítl. D ů vod y: 2aloba lnž. tl, označuje 
se Jako žaloba dle § 36 ex. ř., ve skutečnosti však up.latňuH se v ní ná
ml!ky proti nároku. Pří povo·leni exekuce předložen bYl soudu jako. exe
ku~ní tit~l »výkaz ~edop1atklr !nž. J~sefa tt", společníka firmy P. a s PlOl. ". 
Tento vykaz opatren Jest mlst·odrzltelstvlm v Praze doložkou, kterou 
s~ potvrzuje vykonatelnost tchoto nedoplatku v cestě soudní exekuce ne
za-" lsle od~ naby.~í pr'áv?Í ~moci předpisu. Tento formálně vyhovující výkaz 
nedoplatk~, ZnCjlCl ,na I~Z. Josefa H., nutno pokláduti za řádný exekuční 
tItuL BroJI-~1 se, v zalobe protI tomu, že předepsané příspěvk.Y nejsou vy
kO,n~telny, ze vyk~z nedoplatků nezní na inž. J06efa H., že tento není spo
le,emkem frrmy mz. P. a spoL. že žalované ničeho nedluhuje a že žádné 
zavazky z~ sr:ole'č~ost, inž. P. a ~P,ol. oproti žalované nepřevzal, odporují 
t~to tvrzem pred'~o~~en:u exekucmmu !Hulu, Po případě jsou nerozhodná, 
i.)(I,a~ nedo'Pla!ku, ra~ne p.o.t,:r~el1Ý j.est exeku~ním 'Íilulem svého dr.uhu 

, 1 CI~. 13 ex. rJ: ktery se dluzmku nedo.mčuje. Zaloba, opírající se o usta
n9·ve~1 § 36 ex, ,r.,musela by, ,aby mohla býti za důvGdnou uznána, l1vá
detl, ze v,exekucmm tltlllu stanovena dle § 7 ex. ř. splatnost neb vykona
~~lnost nar~oku ,od: naslo.upení jistých okolností aneb jistého času C •. 36 
e.ls. I)',a dale:,ze zval~.bce ,ne~í spc-lečnfkem společnosti, proti níž exek'učni 
tItul ,ZllJ:, p." PDpade ze ma namitky proti věřiteli ze zvláštních, jeho osoby 
se tykaJ1C~ch d'úvodů I§ 36 čís, 2 ex. ř. a § 11 e,x. ř.). V uvedeném výkazu 
ne.:iopl~tku J,es! v!~on~telnos! potvrzena, nastoupení spIatnosti a vyko>na
~!~SÍ1§ nel11vood zadn~ch }llly ch ,okoI'ností závisln, a není tu proto: pod
t'd y 36 CIS. 2 ~x. 1'. VzdYf vykaz nedo·platků zní na osobu žalobcovu 
e r na- osob~, fY~1Ckou,; je tam sice též uV'e'den,o, »spo!ečník fj-rmy p d 
~po .({! al~ to J,es~ J~n~ bliž~í o'značení~ ža1,o:bce; z :toho nelze dovó,zovati, 'že 

y ,:,Yk,:z !1edoplat.kn znel na ·s·polccmos!' Zajisté i při ro·zsudku vydaném 
pro'll:'~C1ote, f~slcke Q.sobě, která jest blíže označena jako společník uějaké 
~~o e:fe~ske f1rn:y , nelze ';1luv:Í1 'O exekučním titulu proti společnosti. Za
ž'~:~ -Ir se prv~l soudce t;m-, z~ nebyl výkaz nedcplatků dojr'učen ž.alobci, 

podepsal zalobee zpatecli1ho llstku ve SPI'sech adml'n'st t' . h 10 ~ 'h" ~ v_I ra lvmc pn-
zene o, ,ze r:emel veclomosti, co má pllatiti a kdy a že plcvodní Výkaz 

ne~oPla!ku."~~1 na spo:ečnost inž. p.~ a šp:01., Překr~čil meze rozhodo.vání 
o zalolbe d~e., 3?, ex. r., r;ebo;! tu jlZ se pustHdo otázky, kterow mohou 
lozhodnouh Je" mady spravlll. Ro.zh'Odnouli. jest jen Mázku, by!a-H exe-
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kuce na základě předloženého v~!kazu nedoplatkú správně povolena, a tuto 
otázku dlužno vzhledem k tomu, co- shora uvedenc" zodpověděti kladně 
a rozhodn.outi, že po'dmínek žaloby dle § 36 ex. ř. tu: není. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhovč'l .d!ovnlání. 

původy: 

Žalobce vytý"ká, že soud OdvolacÍ, ač pd' usnesením nej,vyššího soudu 
ze dne 2. hstcpadu 1920 čís. sb. 738 bylo právolplatně na jisto postaveno, 
že žaloba j es t žalobou ve smyslu § 36 ex. ř., a pr'ávní názor ten byl 
'Pro něj závazným, přece uznal, že nejde o námitky po T'Dzumu § 36 ex. ř. 
DovoJatel však patrně nepozoruměl usnesení nej,vyššfh.a soudu, Hruž od
volacím'll.soudlll byla ponechána plná V'o,lnos't rczhbdrnutí, zda námitky ža-
10uCO'vy spadají pod § 36 ex. ř. Byl'of v němpollze vysloveno, že žaloba 
jest podána jakožto žalo-ba dle § 36 ex. ř.; že o, takovýchto žalobách roz
hodovati přísluší soudům, ž'e tedy soud odvolací, pokládal-li z důvodú 
jakýchko'Íi za to, ve tu není předpo,lcladů § 36 ex. ř. a že tudíž v pravdě 
nejde !Q žalobu ve smysllu tchoto článku záko;na, mčl rozsudkem zamít
nouti žalobu jakožto zákonného podkladu postrádající, a proto bezdůvexi
nou, nikoli však pr.o nepřípustnost p.oř.adu p'ráva dle 'S 477 čís. 6 c. ř. s. 
zrušiti rozsudek soudu prvého- a předcházejíd řízení jako zmatečné a :ou
mítnouH žalobu. Tímto 'právnim ná:z-arem soud ,odvo,lad se řídil, a uznav, 
že tu není podmínek žaloby dle § 36 čís. 1 a 2 ex. ř., změnil rozsudek 
prvého sOludu~ j!ímž vyhovčno žalobě, a zamítl návrh žal:obnL Dovolací 
soud pak souhlasí plně s názorem soudu odvolacího, že ža!:oha jest pouze
označena jako žaloba dle § 36 ex. ř., že však v pravdč nejde o námitky 
ve smyslu § 36 čís. 1 a 2 ex. ř., nýbrž že se uplatňují v ní námitky proli 
nároku, o' kterých soudům rozhodovati přísluší. Proti vývodům dovola
cího spisu připomíná se toto: a) Jest zřejmo, že dc,vola<tel nevystihf smyslu 
ustanovení § 36 čís. 1 ex. ř., tvrdí-li všeobccně, že lze dle tohoto článku 
zákona odporovati s úspěchem povolení exekuce, jestliže lze prokázati, že 
vymáh&uá pohledávka není splatnou nebo vylmnatelnou. V § 36 čís. 1 
ex. ř. Piřipouští se Žaloba ien tehdy, když cHužník p.opírá, že· nastaly sku
tečnosti pro dospělost nebo vykonateluost nároku rozhodné {§ 7 odstavec 
druhý). Doslov tohc,to ustanovenÍ a citace § 7 odstavce druhého ex. ř. 
nedopouštějí žádný'ch pochybnos,tí o tom, že "jsou míněny právě phpady 
naznačené v druhém odstavci § 7 ex. f., totiž případy, kdy nelze z exe
kučního titulu seznati času dospělosti dlužného plnění, nebo kde v cxec 

kučním titulu vykonatelnost nároku jest účinčna závi'slou na tom, aby 
oprávlnčný dokázal, že jistá skwtečnost nastal'a, v kterýdvžto, případech 
musí jistinamI veřeJnými nebo veřejně .ověřenými býti prokázáno, že na
staly skutečnosti pod le to ho prodospěl:ast nebo vykonateluost roz
hodně. V daném přfpaác však z exekučního mulu, za který lze jedině 
pokládati výkaz nedoplatkú, k exekučnímu návrhu přiložený, lze beze 
všeho seznati čas dlužného plnění žalobco"a, a není v něm vykonatelnost 
nároku na ničem závislou učiněna, když!té výkaz jest opatřen áol-ožkolll 
místodržitelství v Praze, kterauž se potvrzuje vykonatelnost nedlOplatkú 
v cestě soudní exekuce n e z á v i s I e na nabylí -právn,j moci předpisu 
(§§38 a 75 a) cís. nařízeni ze due 25. června 1914, čís. 138 ř. zák.). Z toho 
ies t patrno, že předpokladu § 36 čís. 1 ex. fo skutečně tu není. 
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b) Z vývodů odvc'lacího spisu žalo'vané a z odvo,lacího návrhu jde na 
jevD, že ža.lulvaná odporovala celému obsahu rozsudku soudu prvého. 
Provádějíc odVolací dllVOď nespravného posouzení pr'ávniho vytýkala, 
ze celá ža.lioba zaJožťna jest na nepřípustném br-ojení pro,ti tHulu exekuč
nímu, čímž zároveň zřejmě uplatúovala, že námitky žalob-nu vznesene 
nespadají pod § 36 ex. ř., že tedy nejde o žalobu ve smyslu' tohoto článku 
zákena. Ze žalov""á z toho mylně Vyvozovala nepřípustnost po,řadu práva, 
nesprošfc'valo odvolací soud poviunosti zkoumati, zdali tu jS;Q;U předp,o
klady § 36 ex. ř. Ne.j,ze, proto s'c-uhlasiti: s názorem žalobcovým, že odvo
láuí mělo býtiodmíi1uto pro nedostatek náležito;stí § 467 čís,. 3 c. ř. S., 

ani, s názorem dal.ším, že 'rozsudek prvého soudu, poknd vyhe'věl žalobě 
opírající se o § 36 ex. ř. čís. 2, nabyl moci práva, a žc soud odvolací nebyl 
oprávněn, přezkoumati jej v tomto směru. O tOlm však, že tu není p'od
mínek § 36 čís. 2 ex. ř., netřeba s'c šířiti, nebM v exeKučním titulu, za 
který -- jak výše již vytčeno - lze pokládati tcE'ko výk'az nedopi'atkú, 
na jehož základě exekuce byla povolená, není jako dlužník uvedena S'll,O
lcČliOS! P. a spol., nýbrž žalujkí iuž. Josef li. Okolnost, že k jeho, jménu 
bylo připoje-no bližší označení, ))spnlečník fy inž. P. a spoL, technická 
kancelář V .;,«, nemění ničeho na te-m, že exekuční titul sm'ěřuje' prnti 
osobě lysické, nikoli proti s po leč n o s t i jako takové, jak v § 36 ex. ř. 
se phdpc,kládú. NámJtky, že žalobce neprávem byl uvede:n jako dlužuík 
ve výkazu nedoplatkú k exekučnímu· návrhu přiloženém, a že výmčr 
o. POjiStl1é povinno,sti a předepsání premií p,okud se týče p'ůvodní příkaz 
platební zněly na jmenova1l0u spo,lečnost {výkazy nedloplatků strallám se 
neáoTUč.ujj); nespadají, j",k odvolacím soudem správně bylo. vytčeno, pod 
§ 36 čís. 2 ex. ř., II k řešení přís:lu'šných sporných oMzek soudy nejsou 
povo.Jány, poněvadž jde o námHky proH nároku veřej'no,právnímu. 

Čís, 902. 

USllese"í poručenského soudu, jímž schváleua kupní smlouva <> p<>ru
čencově nemovitosti, není oprávněna odporovati třetí osoba, jež za nemo
vitost více byla nabidla. 

(Rozh. ze dne 1. únOra 1921, R II 44/21.) 

Do us'nesení p,a:ručenského soudu, jímž schválena byla kupní smlouva 
chledně pmd'ávajících pMučenců, stěžoval si Josef li. proto, že mohyla 
schválena jeho vyšší nabíclka. Rek u r sní s o u d stížnost odmítl. D ú
v 'o d y: Stěžovatel nenl k s([žnD-sti legitimován. Není ani zákonitým zá
stupoem nezleHltců, ani' j'ejich příbuzným, nýbrž OSQbou úplnč cizí, j'ež, není 
oprávněna zastávati práva a zájmy jejich. P"kud všaJ, stěž,ovatel pouka
zuje na své do;mnělé právo předkupní a na nárokyp:lynouCÍ prý mu ze 
zákc-nů ze dlie 16. dubna 19f9, čís. 215 sb. z. II n., pokud se týče ze clne 
ll. června 1919, čís. 330 sb. z. a n., a ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb. 
z. an., dl'užno podotknouti, že .po.ll'hÉ; tv,rzení p,ředknpního, práva legiti
mace l5: stížnosti neposkyf:u'je, to tím nl~ně, j1e-li osvědčeno, že stěžovateli 
takový nárok nepřísluší. F~okud však jde o domnělé nárok v stěžoiVatelc 
založené na s40ra citovaných zákonech, nehyla právní oblast-jeho v tomto 
smeru napadeným usnesením vůbec dotócna a- ani dotčena bý.ti nemůže, 
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protože dle § 7 .zákona o zabrání velkého majetku pozemkového zcizení 
zahranéh.o majetku vyžaduje úředního souhlasu a nemá bez něho proti 
státu právních následků. 

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

[)ůvody: 

Ačkc.}i v řízení nesporném okruh osob, které do opatření nesporného 
soudce si mohou stěžovati, jest oproti řízení spornému podstatně rozšířen 
(§ 9 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák.), dlužno p'řece pří
svědčíti názoru rekursního &oudu, že Josef li. není ku stížnosti legitimo
ván. Jde o schválení trhové smlouvy ohledně domu čÍs. 6 v B. soudem 
poručenským, a poněvadž .Josef li. není ani zákonitým zástupcem poru
četJců, jichž zájmů se trhová smlouva dotýká, ani jich příbuzným, není 
oprávněn opatření poručenskéhQ; soudu bráti v odpor. Jest samozřejmo, 
že z ustanovení & 217 obč. zák., opravňudídho každého, kdož se o zne
užíyání nebo zanedbávání moci poručenské na úkor poručence dnzví, aby 
věc soudu p,oručenskému oznámil, - nemůže OdvolZovati svou legWmaci 
ku stížnosti. Pokud pak stěžovatel vystupuje jako koupčchtivý, jenž se 
cítíďotčena ve svých právech tím, že dle trhové sml'o!lvy pomčenským 
soudem schválené má dům čís. 6 v B. býti prodán j(,nému, dlužno· pouká
zati k tomu, žeporučenský soud, schválivdo±yčnou smlouvu, o jeho prá
vech nijak nerozhodl, a ani rozhodnouti nemohl, ať už jde o jeho domnělé 
právo předkupní, nebo oprávnění jeho vyvo,zovaná z komplexu zákonů 
záhorových, pokud se týče ze zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 
sb. z .. a n. 

Čís. 903. 

Peněžitou náhradu za věc dlužno při vzestupu cen poskytnouti dle 
hOdnoty, jakou měla věc v čase vynesení rozsndku prvé stolice. 

(Rozh. ze dne 1. února 1921, Rv II 278í20.) 

Žalovaná firma byla uznána povinnou nahraditi žalo'bci škodu', již utrpěj 
ztrátou látky dané žalované firmě ku zhotovení obleku, jenž mu měl býti 
dodán dne 4. ledna 1918. P~ocesní sou·d prvé stolice přiznal ná
hradu dle ceny, již měla látka v dbbě dodání, považuje za jedině směro
datnOll dobu splnění. {Stubenrauch k § 1323 obč. zák.) O ci vol a c í s o' u d 
zvýšil náhradu dle ceny v době vydání rozsudku prvého sondu (31. května 
1920). D ů vod y: Nárok na náhradw školdY, o který se tu jeďná, vznikl 
bezpochybně tím, že látka u žalované firmy její vinou se ztrama, přichází 
tedy při výpo,čtu této náhrady škody v úvahu jen dvě dohy, jal<o možné 
výcJmdisko: Buď r'OzhoduJe d'Oba »spáchání činu (škody)«, t. j. doba, kdy 
látky se ztratily (ďne 4 .. ledna 19.[8), nebo doba vynesení ·rozsudku prvé 
stolice (31. května 1920). Prilvní povaze "náhradyškody" odpovídá ji e n 
posléz jmenovaná doba: Neboť "nahraditi šk",du" znamená c,bnoviti pře
dešlý stav 'I§ 1323 'Obč. zák.), poškozeného; al se ,tu jedná o slkutečn'Ou 
obnovu předešlého stavu (restituce in nalura). neb o zaplacení peněžité 
náhrady, má vždy býti obnoven onen (hospodářský) stav, jenž by tu byl, 
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kdyby šKlA'lívý phběh nebyl nastal. To znamená: Sou~ce má při ,::ýpočtu 
náhrady škody v ]Jenězích v úvahu vzíti veškeré sku~ecnosh ~ dobo vyne~ 
sení rozsudku dle posledního ústního jednání tu jsouCl, a z_eJme~~_od~oudlÍl 
i k náhradě škody, jež ske nastala pO' z~hájení sporu, avsak pncm~~ sou
visise škodlivým příběhem (srovnej: Fíšský soud,_ sv_azek 98, C1S. 14, 
str. 57). Toto posouzení věCi opodstatněno jest i tím,. ze zaloyany p'O upo
mínce (po,ďání žaloby) je v prodlení se splněním nahr~dy Sk9dy a prot;> 
má néslti veškeré následkY, spojené se stoupannn cen. Zakon ',§ 1323 obc. 
zák.) 'ponechává věřiteli <pOŠkozenému) na vůli, by po ne'Obmezenou ,do:b~ 
žádal předně vrácení věci samé (EhrenZwelg, system II/I, str. 191). Ž~da:h 
tedy pc.škozený za takového sporu, jenž s:ně!uje po~;e t:. ob~o:em pu= 
vodního stavu (restituce i,n natura), eventualne (po pnpade) nahradu ~e. 
nčžitou rozhoduje zase při stwno,vení této náhrady pOllze hodnota veCl 
v době vynesení rozsudku prvé stoli'ce {v .témže smyslu: Schollmayer, 
r~ccht der Schuld'verhiiltnisse, str. 39, Planck, Recht der SChUldverha(lt
niss.e, výklad 3 k $ 251 něm. zák. o·bč., Windscheld-K).pp,.Pandektell, 9. 
vydání), II., str. 69, bod 4, Or,tmann, Recht der ?ch,~ldv,:rh~~tTIlSse, str._ 50, 
3. vydánO. "Při s:tanovení peněžité náhrady ma by tl pn?l1zeno ke vsen; 
majetkový'm zájmůin, j-ež vyšly na- jevo, v.době vynesenI rozsuciku a Je.z 
lze v budoucnu očekávati" (Windschetd,.KJPP, Pandekty II., str. 69). Jl
TI}'mi slovy: Nebezpeč'Í stoup-ání cen TI věcí, je·ž žalov~ný m~ Žal0?Cl vra
títi, nese jen žalovaný, kdežlo klesnutí cen pO' nastale skode neTIl mu na 
prospěch, nebol nachází se v prodlení <Scho,llmayer, Recht d·er Schuld
verhaltnisse, str. 39). 

Ne j v y Š š í s 'Ů U d nevyhover dovo·lání z důvodů odvol~cíh_o SO;I.dU, 

k nimž dodal: Pokud' se v dJovolání namítá, že, kdyby byl spravnym nazor 
souduodvollaciho, znamenalo by to sc,hvalovati žalobcovu spek,ulacl u~ 
úkcr strany žalova'né, ,připomíná se jen ještě tolo: Kdyby byla z,:lo;vana 
hneu v roce 1918 kdy žalobce žádal pO'Pfvé mimosouduě odskodnem, na
hradilla mu škodd podle cen lehdy plativškh, nebo, nebyl-li žalobce spo
ko,jen s tím, co mu nabízeno, zachovala se d1e § 1425 obč. zák., byla :oy 
odvrátilla Djd sebe nebezp-ečenství stoupajících cen a přesunula je' .n~ ~a
kbce. Neučinivši tak, ocitla se v prodlení zahrnU'i'ícím v soN\ zavmem a 
nese dle § 1311 obě. zák. veškerou újmu, která by jinak nebyla n.as}a!a, 
zejména nepříznivé náskdky stoupání cen, k nimž dala svým zavmemm 
příčinu. 

Či,. 904. 

Není »řádným pokračováním ve sporu(( ve sq1yslu § 1497 obč. zák., 
nechaly-li strany řízeni v klidu. 

{l(ozh. ze d'ne 1. února 1921. Rv 11 299120.) 

ž'allui,ící er'ár domáhal se na příjemci zhoží nedoplat]{ll dopravného. 
Zboží~devzdáno bylo v doM od 1.-16. srpna 1917, žalcba podána 12., 
pokud se týče 21. července 1918. Při ústním líoenídne ll. září 1918 smlu
vily se strany na klidu řízen!, jei,to zamýšlely spor vyrovnatr. V jednání 
bylo pokračováno až 7., polkud se týče 27. září 1919. Pro c e s ,TJ í s o II d 
p r v' é s t col i c e vyhověl žallobám a nevyhcvél námitce promlčení v úvaze, 
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že strany, umlullvajíce klid řízení, zam1ršlelY SPOT vyrovnati' a 'po:uze pro 
připad nczdaru smírného vyrov·nání nechati cestu sporu otevřenu'. Pustiv 
se do jednání ú smíru, dal žalovanf podle zásady poctivosti a víry na 
jevG, že vzdává se námitky pTomlčcnÍ, ježtc, mu nelze v tomto směru 
přičítati jakousi tajnou výhradu {mentální reservaci). O d v 0.1 a c í s o u d 
žal(}by zamítl. D ů vod y: Zalobní nárok na základě dopravních lístkll 
není více po právu, protože ·promlčením zanilkl. Dle § 71 želez. do·prav. 
řáciu ze dne ll. listopadu 1909. čís. 172 ř. zák. promlču~í se do roka nárcky 
dráhy na doplacení dopravného, jež bylo, nízko vyměřeno nesprávným 
pc·užitím tarifu neb chybou při počítání. Promlčení po,číná bě'žeti den po 
tom, kdy s e s t a lap I a e e n í. Dle § 69 želez. doprav. řádu zaplatí se 
dopravné buď odesHatelem napřed, neb příj,emcem z'boží, tedy ph jeho 
přijetí. Dle žaIoby C 293/21 bylo zboží ze s,tanice T. dne 9. srpna '1917 
odeslané přijato, adresátem 16. Srpna 1917. Dle žaloby C 316/19 bylo zboží 
dne 27. července 1917, 1. srpna, 10. srpna a 12. sr'Pna 1917 ze stanice M. 
odeslané stranou žalovanO'u přijato dne 1., 7., 14. a 16. srpna 1917 a za
placeny za ně doplatky 493 K, 487 K, 487 K; 491 K 90 II a 487 K. TvrdHi 
žalobce, že zaplaceno byla na poplatcích méně a to dle sazby jiné, než 
jaké mělo. býti použito" bylo uplatňovati tento nárok do roka počítajíc 
od 17. srpna 1917. BYly-l'l žalohy pOdány dne 12. července 1918 a dll8 
21. července 1918 byly po,dány v č a s a promlčení dle § 1497 o'bč. zák. 
přerušeno. To,to přerušení promlčení mělo však jen potud účinek, 'Po kuJ! 
žalujíCÍ s,trana ve sporu ř á cln ě pokračovala. Tomuto. řád n ,6 m u jl o
k rač o v á II í ve sporu ·'n e byl IQ nikterak na z áv a cl 11, že strany dne 
ll. září 1918 ujee/naly klid řízení. Bylo však povinností žal'obce, chtěl-li se 
vyhnouti promlčení svého nároku, aby po zákoni,té 3 měsíční. Lhůtě, tedy 
po ll. prosínci 1918, íhned obnovil projednávání obou sporů. Žalobce 
cbnovil řízení teprve cl ne 27. zář í 1919. Nepokraóoval tedy žalobce 
řád n ě ve sporu a nemá pro sebe dobrod'iní § 1497 obč. zák. Žalolbní 
nárok se promlčel vzhledem k j,eho liknavosti již 16. srp n a 1918. Jest 
prdo námitka promlčení odůvodněna. 

Ne j v y š ší s o u d nevyhověl dovo'lání. 

D Ů vod y: 

Nároky dráhy na dcpJatek ·db.vozného mellS1111 penízem vyhraného 
anebo menším 'penízem vy'bran$Tch- p'Oplatků p,ylomlčují se v jednom, [<o,ce, 
pokud nárok opírá se ° nesprávné pnužití, tarifu nebo chybu při vypo čí
távání (§ 70 (J) a § 71 žel. dOPL n. Pokud se týče přerušení promlče11í, 
Odkazuje poslední věta § 71 (2) žel. dOPL ř. na všeqbecné záko,nné před
pisy. Podle toho byly žaloby v případě, o nějŽ jde, podány ještě před 
uplynutím jednoroční promlče'CÍ lhůty. Jak napadený rozsudek Zjišťuje, 
do-šlo zbo,ží a byilo přijato adresátem 1., 7., 14. a 16. srpna 1917 a zapla
ceny za ně tehdy požado,vané poplatky, žaloby o nedoplatky podány, 
jak ze spisů vidno, 12. července 1918, 'Pokud se týče 21.červ.ence 1918. 
Tím nastalo přerušení promlč,enÍ (§ 1497 obč. zák,), Avšak to,to žalobami 
přivoděné přerušení účinkuje jen potud, pokud se v žaloM - pokud se 
týče ve sporu řádně pokračuje. To se zde však nestalo. Při úst'ním jed
nállíclne ll. září 1918 oo,bo'n žalobách zaháj'eném, smluvily se strany na 
klidu řízení, jak ie to do slova protokolováno: "Mit RLicksicht auf die in 

ScIl\vebc kommenden Vergleichs.verbandlungcn vcreitnbarten die Parteien 
das Ruhen des Verfahrens". Do té doby totiž do' ll. září 1918 bylo vy
hoveno podmí,nce § 1497 obč. zák., že má býti a. žalobě řádně ve s'poru po
lcrac6váno. Tím o,kamžikem však, kdy strany smluvily klid řízenI, pře
stalo býti jednáno řMně, nastala přestávka nejméně tříměsíční (§ 168 
c. ř. s.J a zrušeno přerušení, přivoděné podáním žaloby, V tomto případě 
lze tím méně mluviti o řádném pokračování, ježto návrh na pokra'čování 
v přerušeném jednání podán byl až 7., pnkud se týče 27. září 1919 a nárok 
tudiŽ znnva uplatňován více než za dvě léta po počátku běhu promlčení 
Ihi1ty (§ 71 {l) žel. dopL n. Klid řízení umluven byl, jak z citovaného 
pmtokolovaného textu je zjevno, oběma stranami. Žalující strana 'neby'la 
k němu llu'cena. ZástuP'ce její byl podlenař. min. ze dne' 9. března 1898, 
čís. 41 ř. zák § 1 odstavec prvý, § 15 'Odstavec dvanáctý oprávněn ji 
zastwpovati a ne,lze tedy dovoditi žádriých důsledků z toho, že druhou 
stranu zastupoval advokát a žalobkyni berní úředník, jemuž snad ná
sledky umluvenéhDklidu nebyly známy. Také jest úplně lhostejno" z čího 
podnět!u klid řízení bY] umlu,ven, neboi nás'ledky klidu jsou, jak vIdno 
z ustanovení §§ 168 až 170 c, ř. s., vždy tytéž. Zcela po práv\l' pf'Ohlásil 
odvo,lací soud námitku promlčení za 'Oprávnčnu a zamítl žaloby. 

Čís. 905. 

Neplatnou jest smlouva o zápůjčce, jež měla se uskutečniti tím, že 
věřitel 'Odevzdal prOstředníku diužníka tuzemský šek s tím, by vyměnil 
lej v cizo.zemsku za nekolkované koruny a tyt'O v tuzemsku J)ředal' dluž· 
nilwvi. 

(I~ozh, ze dne 1. února 1921, Rv II 321120,) 

L:alobkyně uzavřela se žalovaným smlo,uvu, p·odIe niž žalovanému za
pŮjčHa šekem o vkladu jej'ím tÍ české průmyslové banky v Mor. Ostravě 
! 1.000 K'č, které však neměla vyplatiti přímo ža'!o!vanému, nýbrž svému 
manželi, který pak měl částku změniti za dematkační čarou v Těšíně za 
peníz.e nekoUwvané. Žal'obkY'ně pak vskutku vydala šek ten k zmíněnému 
účehl svému manželi, jenž se do Těšína odebral a šek vyměnil za ne-koL
~o;vané bankovky, jež mw však při p'řechodu přes hranice byly zabaveny. 
Zal obě na zaplacení 11.000 Kč pro c e sní s o u d ,p r v é s t o I i c e VY
hověl v podstatě proto, že jde '0 zájJůjčku, jež není neplatno'll dle § 879 
ohě. zák. a nebyla dáma k nedovolenému účelu ve >myslu § 1174 obč. zák. 
O d v e, I a 'C í s o u cl žalobu zamítl. D ú vod y: S názorem prvého soudu 
nelze souhlasiti. Podle 61. 2 nař. vlády ze dne 6. března 1919, čís. 113 sb. 
zák. a nař. jest vývoz v státním území republiky splatných šeků bez 
zvlaštního po'V'olenÍ zakázán; rovněž jest podle § 2 nař. vlády ze dnc 
10. června 1919, čís. 311 sb. z. a n. zakázán dovoz nekolkova'ných ban
kOvek Rakoli'sko,-Uherské banky clo státního území republiky. Není po
chybnosti, že se žalovaný, když si dal prcstřednictvím manžela žalobkyně 
z -L;zem1' za demarkační čara.u do tu:zems·ka přinésti nekolkované peníze, 
prohřešil proti právě zmíněným předpisům a, uzavřel-li s žalobkyní smlou
vu o zápújčku, jež měla prokázaný, žalobkyní samou chtěný účel, tyto 
nedovolené obchody pcdporovati,. nemůže býti.p'ochybnosti, že též mezi 
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žalobkyní a ža,]ovan}'11l dojednaná smlouva o zápůjčku příčila se' zákon
nému zákazu. I<oivnčž tak oběma stranami zamýšlená realisace' šeku 
v Těší'ně, jenž zněl dle uclnní žalobkyně na banku v Mor. Ostravě, proka~ 
zuie nedovolenost smlouvy o zápůjčku. Proto jest smlouva podle § 879 
ob·č. zák. neplatnou a žalobkyně nemůže na podkladě této smlourvy poža
dava ti zaplaceni zápůjčky. 

Ne j v.y š š í s o u d nevyhověl dovoláni - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

ť\ařízcním vlády ze dne 6. března 1919, C1S. 113 sb. z. a n. {čl. 2) byl 
původ!ně zakázán vývoz Šeků, splatných ve státním území a §em 2 naří
zení vlády ze dne 10. června 1919, čís. 311 sb. z. a n. za:kázán byl dovoz 
nekolkovaných banko,vek Rakouskn-uherské banky, do zdejšího státního 
územÍ, Pro.ti tomuto zákazu čelila smlouva me,zi stranami uzavřená. Pe
níze, 'pokud se týče zde splatný šek měly odvezeny býti za demarkační 
čáru (do Těšína) a opatřené za te' nekolkované peníze měly dopraveny 
bS·ti sem. Smlouva byla uzavřena najednou, jedním aktem, a ne,lze při tom 
rozeznávati vlastní zápůjčku a tu prohlašovati za platnou, a další pak 
ujednání, jakým způsobem zapůj'čená částka, komu a za jakým účdem vy
placena býti má, pokládla<ti' za smlouvu zvláštllí, se smlo'uvou Oi zápůjčku 
nesouvisející. Vždy! § 983 obč. zák. výslovně k pC'jmu zápůjčky vyžaduje, 
aby zastUPitelné věci byly odevzdány. COŽ Dvšem se nemusí státi hned 
a ITIŮŽe, jak se tú i tu stalo, umluveno býti, že má zapůjčená částka Vy
PlJ.cena byli osobě třetL Účel, za jakým sc to tak díti má, není třeba uvá
děti, ale tím, že ho strany umluvily, tak jak uvedenO'. daly samy na jcvo, 
že záp,ůjčka byla uzavřena za účelem zakázJ'ným. Zcela správně -tedy 
soud odvolad z~mítl žalobu, optrající se o smlouvu o zápůjčku, poskyt
nutou k účelům zakázaným. Ostatně§ 1174 obč. zák. výslovně prohlašuj,e, 
že nikdo není oprávněn zpět po,žadov.ati, co vědomě dal k pro,vedeni zaká
zného činu. Ani z tohoto zákc,nného uslanovení nemůže tedy žallujíd 
strana, jak ·to v dovoláni uplatniti se snaží, dovo'Zovati právo k vráceni 
zazalOvané částky. Doslov zákona i v tomto směru zní proti ní. Zákon 
také nikde nepředpisu-je. že by zakázaná úmluva jen tenkráte byla ne
platnO'u, kdyby se nezákonný podnik zdařil, ni~Dli však, když provedení 
jehc ztroskotalo. 

Čís. 906. 

Hlasování těžařů písemným oběžníkem ,(per rollaml nenahražuje usne
seni valné hromady těžařstva. Opačné ustanovení ve smlOuvě schválené 
hOrriím úřadem se ovšem připoušti. 

(Rozh. ze dne 1. únc,ra 1921, Rv II 25/21.) 

Stanovy žalovaného ·těžířstva povO'lávaly ku správě těžířstva jednak 
hromadu těžířů, jedna:k hromadou zvolenéhol generálního, zmocněnce (ře
ditele). Cl. 35 stanov pak zněl: "V případech mimořádně naléhavých může 
l(enerální zmocněnec vy,žádati si náhledy těžířů také písemně nebo telegra
ficky, a jest mu pak podle nich jednati". Generální zmocněnec uzavřel dne 
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14. úncra 1919 úmluvu se žalobcem, jíž měl tento nabýti nenlOvitoslí žalo
vaného těžířstva a vyhradil nlatnost smlouvy s-chválenil těžařťi, jež P.OI té 
opatřH hlasováním písemným oběžnikem. Na valné hromadii; těžířstva, ko
nané cine 28. června 1919 stanovili pak těžaři další podmínky pro uzavřeni 
smloll'vy, na něž žalobce nepřistoupí! a domáhal se sp'lněni smlouvy na 
základě původní úmluvy. Pro c e s II í s o udp r v é s t o, I i c e žalo,bě 
vyhověl, o'dvolací soud ji zamítl. Důvody: Pro rozhodnutí wom 
je důležito, rozřešiti otázku, došlo-li mezi stranami o-bledně domů, náleže-

, jíeích straně žalo,vané, k hctové I<upní smlouvě, čili nic. Podlkladem vy
jednávání byla úmluva obsažena v dopisu generálního zmocněnce zástupci 
žalované ze dne 14. února 1919, ujednaná po předchozí korespondenci. 
Úmluva tato obsahovala mimo jiné, že nabídka děje se s'výhradou schvá
leni lěžířstva a že 'podmínkou jest okamžité slož·ení závdavku kupítelem. 
Po,dmínee této žalobce ihned dne 14. února 1919 dostál. SO'ndi 'prvé stolicG 
vyhovuje žal'Obě, řídil se těmito úvahami: Předpokladem ]lro to, hy došlo 
kebpní smlouvě ohledně domů bylo schválC'rrí těžířstva. V tom ohledu 
nabyl sborový sOlud prvé stolice pr:oti udáním g-enc.rálnlho. plnomocníka 
Z-a vyslechnutého jako strany. na základě dopisů o~ něho samého ko,nci
povaných a sepsaných přesvědčení, že Z. usnesení na valné hromadě tě
žířstva nechtěl op'atřit a ani skutečně necpatřH ve schůzi těžHů, nýb17. 
písemně, a -že písemná vyjádření o souhlasu uZl1aL za souhlas těžířů ,dle 
stanov, a měl s'e za oprávněna u-zavřít nY!nÍ právoplatně smlouvu za po-d
míl1ek těžíři po částečné změně schválených a že to, též druhé straně ozná
mil. Právní náwr, jejž tehda Z. zastával, že písemné hlasování těžířú 
může nahraditi valnou hromadu těžířstva v technickém smyslu slova, 
sdílel též shorový s.Dud prvé stoJice a to z důvodů, že čl. 35 stanov usta
novuje, že si generální p-lnamocník může v mimo-řádných llLltný'Ch př"fpa

dech vyžádat též písemně nebo telegraficky náhledy t"žiřů a že pak d].o 

toho má jednat, a že Z. sám považoval odp.rodej realit za věc mimořádl1e 
nutnou. Tomuto námTU prvého soll'c1Iu nemůže odvolací soud phs1vědčiti, 
maje za to, že ,o~dry()Jlání jest vyhověti j.ilž z důvodu nesprávnéhc!. právního 
posouzení a to' z těchto úvah: Cl. 30 stano'v žalovaného uhelného těžířstva 
mčuje předměty, jež v Ý I u č n ě náležejí k působnosti z a sed á nit ě
ž f ř s t va, a uvádí, v odsta'Vci f též zcizení nemovitého majetku. náleže
jícího těžíb1tvu, k čemuž jest zapdřebí většiny; nejméně 'I, dílů {ku:ksů) 
z a s t o u pen Ý c h ves h ro m. á ž d ě n í. Dále us,taOlovuj.e § 3.3 stanov 
v druhém odstavcj, že generální phwllocník je oprávněn ke všem soudrnim 
a mimosoudním záležitostem a právním jednáním, jež ohchody těžlřstva 
sebou přinášejí, i když k tomu dte zákDna je zapotřebí speciální pliné mo-ci, 
pokud a,rci není' usnesení n tom vynraženo zasedání 
těž í řs t va. Již z těchto citoVa1.1:\lch ustanovení státlOV vyplývá, že ge
neráJůÍ -plnnm'O'cník ani na "enek není -oprávněn, aby oMedně věcí, vyhra
žených usneseni zasedáním těžířstva" činU právoplatná prohlášení. Arciť 
generální plnomocník může Sl v mimořádně nutných případe'ch vy,žádat 
též plsemně nebo telegraficky názmy těžlřů, a má pak ďle toho jednati. 
Toto ustal10vení vykládá sborový soud prvé stolice v ten smysl, že 'prý 
se kvalifikuje jako výjimečné ustanoveuí ke čL 30. Avšak uesprávnost 
toho,to pOjetí vy,svítá již z § 153 hm. zák., jenž jako nutící zákonné usta
no-vení o:pačnými normami stanov nemůže býti derog-nván. Dle § J53 hor. 
zák. nesmí se dodatečná h'bsmrá'llí llčitnen<5. po skončeném zasedání ani 



písemná připustiti. Tu se pude týká, že názor prvního soudu, dle nenoz 
se .§ 153 cit. zák. vztahuje j,en na hlasování při zasedání těžířs,tva, strosko
tává o doslov tohoto zákonného místa, neboť nesmí býti p-řipuštěna. 1. do
datečná hlasováni, učiněná P'O skunčeném zasedání, t. j. ani ústní, aUt pí
semná hlasDváni, jež byla učiněna CO zas,edání, 2. pí s e li n á hla s o
v á II í v ů b ,e c l. j. hlasování, jež se též mimo zasedání těžířsiva stano-n. 
DiSjunktivní n e b o dokazuje jasně, že je nepřípustným j a k Ý k 0.1 i v způ
sob písemného hlasování, ať se již stane 'při zasedání těžířů neho, mimo 
zasedání. Stačí však též hleděti jen k dosLovnému znění ustanevení čl. 35 
stanev, by bylo zřejmo, že tc'to ustanovení nemá nic společného- s' roz
hodnutími, jež dk čl. 30 jsa-u vyhražena zasedání těžířstva. Neho-!, nehledě 
k tomu, že čl. 30 označuje některé předulěty jalm vý'Iučně náležející k pů
sobnosti zasedání těžířů a jistě by byl vzal zřetel na čl. 35, kdyby se byla 
tímto ustanovením měla skutečně určit nějaká výjimka, nevztahuje se 
čl. 35 stanov zjevně na právní jednání, nýbrž pouze na opatření, jež ne
mají rázu právnich jednání, jak jsou vyhražena v čl. 30 zasu_hiní těžířiL 
To vysvítá -nejeti ze souvislosti s čl. 34, jenž upravuje opatření ~i-O pÍ'Ípad, 
je-Ii generální plnomocník zaneprázdněn, nýbrž zvláště z toho_, že S3 y čl. 
.35 mluví o náz.orech těž'Í:řů a ne o 'usneseni nebo rozhndrmtí a že se gene~ 
rálnímu plnomocníku ukládá za -povinno-st, by dle toho' jeclnal. Kdyby nlL'; 
čl. 35 onen výzr,am, který mu phkládá sbor'ový soud prvé stolice, petIc 
by bYl do,cela Ji-mlk zněl, pak by bylo jedncduše ustanoveno, že generální 
plnomocník smí právní j.ednáni, vy-hra-žená v čl. 30 usnesení zasedání tě
ží-řů 1 po písemném hlasoyání těžÍ,řů uzavříti, nebylo by tu však řečeno, 
že si má vyžádal náhledy těžířů a že podle toho má jednat. Konečně pou
kazod,e na neudržitelnost výkladu významu čl. 35 stanov, jak si jej prvn[ 
soud učinil, ješté ta okolnost, že ohledně po·měru hl'asú vůbec nk nebYlO 
stano,veno. Cl. 3~ neupravuje otázku, co' se má státi při odporujících n"· 
hledech jednotlhých těžířů, nýbrž pouze sta!loví, že generální plTlOmocnilc 
má dIe toho jedllati. Poro-vnává-li &e čl. 30 stanov, v němž se upravu)c 
zevrubně ,pomór hlasů pro jednotHvá usnesení, tu vysvítá, že čl'ánek 35 
jistě nechtěl kompetenci zasedání těžířstva ve výjimečných případech de
volvo vat na generálního plnOmocníka. Ale ani výklad toho-to ustanovení 
př-izpůslQbený pojetí PI vého soudu, nemohl v tomto případě vésti k legiti
mad generáll1lho plnomocníka k uzavření dotčeného právního je·dnání. 
Nehoť čl. 35 dá\'á plnom,oeníku ono oprávnění jen v 'li i moř á d 11 ě n II t
n Ý ch případech. Tedy mimořádná naI'éhavost je předpokladem pro dispc-
sičm právo gencrálIliho ,p-Inomocníka. Taková navéhavost tu musí skutečnč 
objekthcně býti. Bylo povinností pr'vního soudu, zkoumat, je-li tento před
poklad dán. Prv"í soud viděl tuto, nutnost v tom, že- generální zmocuěnec 
sám Odprodej rea.lit považoval za věc mimořádně naléhavou, což vysvítá 
j-iž z dohodnutí ze dne 14. února 1919, v něm,ž se zavázal, že vymůže 
s největším urychlením souhlas zasedání těžířů, co-ž prý vysvítá též z dal
ších do'spisů, ph čemž v posledním dopisu souhlas těžířů postavil úplně na 
ro-veil souhlas·u težfřstva v zasedánÍ. Soud o,dvolací je však náz-oru, že se 
v tomto případě nejedná o p-řípad mimořádně naléhavý. Nebo-! věc, o níž 
s-e začalo vyjed"!lávat j"ii y pro s i II C i 1918 a jež te,prv koncem května 
1919 na záklaciě sporného jednání prý byla dokončena, nemůže býti pova

_ žována za mimo_ f á dně n a I é 11 a v Ý p-řípad. Z těchto úvah vysvítá, 
že pisenmé hlasování těžířů ke schválení kupní smlouvy nestačí, nýbrž, že 
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tu bylo za]Jo-ticti schválení těžířslva v zasedání ve smyslu čl. 30 lit. f) 
stan;,v. V t(}mto o_"'ledu jest však nesporno, že zasedání těžířstva ze dne 
28. ccrvna 1919 dchodnutí ze dne 14. února 1919 neschválilo. O průběhu 
tohoto zasedání těžlfstva je tu protokO'l ze dne 28. června 1919, dle něhož 
těžíři -předně od mít 1 i dohodnutí ze dne 14. úncra 1919, jak tu bylo po 
ustanovení nájemní dob:r tři: let, a že pak Z-u zmo-cnili, :aby smlouvu ,se 
žalobcem uzavřel na základě podmínek, obsaže'ných v o-běžníku, přijme-li 
žalobce bez v:)-hrad tyto podmínky do 10. července 1919. Tato lhůta se 
pak později žalobci prodloužila de- 15. července. V tom ohledu se však 
prvý s-oud sám vyjadřuje v ten smysl,_že je úplně bezvýznamno, zdali od
pověď žalobcova zástupce dosťala se do rukou generálního plnomocníka 
15., nebO' ja-k tvrdí Z., pravděp-odolhně až 17. července, ježto nesplúuje pod
mínek, daných v d'Opisu Z-ově ze dne 2. če-rvence 1919. První soud sám 
tedv zjišťuje, že žalobce n e <lostál podmínkám, jež mu dalo zasedání tě
žÍ'řstva. 

Ne j vy Š š í 'o u cl' nevyhověl d:o'volánÍ. 

Důvody: 

Těžba uhli jest veledůležitým odvětvím národa hospodářské P!f-V'ový-rolby 
(ú\Cod prlo-v. nař. ze cine 25. září 1854 yy-ďaného k hornímu zálmnu h'orním 
úřadům výnosem min. fi",anCÍ ze dne 5. října 1854, čís. 534 Věstníku min. 
financí čís. 76 " horním soudům výnosem téhož min. ze dne 13. prosince 
1854, Čí,s. 20.256); závisíťo,d ní ja-k ma:terielní blahobyt populace, proto-že 
uh'/í j'est jed'ním z nejnezbytnějších předmětů denní potřeby, tak rozkvět 
průmyslu a, ježtom'Oderní dopravu bez nhlí mys.!iti si nelze, také obchodu_ 
a nepřímo konečně i obraria říše. Tyto. eminentní veřejné zájmy jsou le-gi~ 

_ .Iativním ďůvodem, p'roč zákon kd'02)oru nad provozem hor dosadil 
z;vlášlní úřady, vyzbrojené odbornými znalostmi, a proč vyžaduj-e, I aby 
hstina IQ zřízení těžířstva byla horním úřadem s-chvále,na (§ 137 odstave'c 
druhý' hOlr. zák.), jakož 1, proč Pro správu těžířslcéhol jmční před'pisuje zá
kladm pravfdla (§§ 14-1-156 1l0'L zák.), od nichž ve smlouvě těžířské (sta
novách) uchýLiti se dovolen-o jest jen se schválením: horního úřadu (§ 143 
hor. zák, § 88 pro-v. nař.). l\ těmto základním pravidlům patří také usta
novení o hromaxlě těžířů (§§ 149-156 hm. zák.), jíž náleží vrchní řízenI 
správy POI~,~ozorem horního úřadu (§ 149 hor. zák., § 90 prov. nař.). 
tIromadu tezl:skou defi",uje zákon jalw legální schůzku tčžířú (§ 149 hor. 
zak.). Jest otazka, zdali těžířstV'o může činiti usnesení i mimo hromadili 
tedy mi,mo, SPlOlečn~u sch,ůzi, zejména tedy tak, že, by každý těžíř zaslal 
h:~~, sVUJ redI!teh plsemne, anebo tak, že by se ředitel dotázal každého 
tezue o ,Jeho vo~um sice ústně,. avšak pOjednotlivě, bez společné schůzky. 
Tato ota.zka rozpadá lSe v našem přílpadč ve dvě: a) zda je tppřípilstno 
pod}e zakan,a ,ab). zda Je to přípustno podle stanov. Obojí otázku 
dluzno ,zodpo,vedeti zaparne. Ad a). Ježto zákon zná jako, orgány správy 
toltito redrtelstvo ~§§ 144-147) a hromadu těžířskou(§§ 149-156) iež 
Jes! "eg~lní sch?zkou tě~ířů (§ 149), nemohou těžíři učiniti usnesení Ji';ak 
n~z v teto schuzce, v teto hr'omadě, nikoli mimO' ni. Nějaký jiný způsob 
neJaké, hlas.~ván!.těžířů,mi:no sr,hůz-.ku, ať písemné nebo ústní, zákon nezná: 
TÚj ma take SVll) dobry duvo~ Zákon si 'přej.e usnesení dobře uvážené, a 

CiVl]nl rozhodnlltl. HI 
7 
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proto žádá, aby mu předcházela po- rad a (§ 151 hm. zák.): bez schůzky 
však porada nebyla by dobře možná, ani dnes v době telefonu, natož 
v době sepsání zúkona, dle níž smysl jeho pojímati dlužno. S Sem 153, 
s nímž ji strany a nižší stolke sp,oďují, nemá otázka naše bezprostředně 
co činiti, nebo,ť ten jedná jen 'O hlasováni na hromadě těžířské (nikoli mimo 
ni) a ustanovuje, že se tu písemné hlasy vůbec přijímati uesmějí, tedy ani 
od přítomných ani od nepřítomných (mo nejsou clle pTvní věty vůbec 
k hll:asová:ní -oprávněnD, a to ani v zasedání samém a ludíž tím méně po 
něm. Nic-méně to, že ani neJjřHomný nerrůže hlas. svůj zaslati písemně 
svědčí též Pl'(- hořejší výklad, kdyby týž ještě nějakého potvrz-ení potřeb; 
měl. Ad bl. Tu jde .opět O dv.ojí otázku: předně, je-Ii přípustno, aby takové 
ustanovení, do stanov bylo- pojato, a za druhé, zciali se v daném případě 
ve :-:tanovach skutečně nalézá. Přípustné jest, Ovšem jen se schvále nim 
horního __ ~!ad~ (§ '143 _hOr. -zák). Předpis zákona, že usnesení těžířů dějí 
se na tezlrske hromade, není tedy předpisem bezvýhradně nutícím jak to 
odvolací soud, přehlížeje § 143 hor. zák., pOjímá. Nicméně klade 'Pr~,v. nař. 
§ 88, odstavec d'ruhý, hornímu úřadu na srdce, aby, než-li úchylku od 
zák?-~a ~chv~lf, dobře uvážil, nebude-Ii úchylka spořádanému (a rychlému) 
usnaselll na Ujmu. A vskutku budou vážné pochybnosti, může-h hlasování 
mimo hromadu, tedy bez předchozí p-oracty, býti zárukou řádného zdár
ného, a dob~e L~vážellého rozhe-dnutL Z toho však, že každá taková ú'chylka 
od z~ko~a JeVl se jako. málo žádoucí výjimka z pravidla, jakož i ze shora 
vylo:~e~eho důvodu zákonodárného plyne, že každá taková úchy.lka musí 
vykladana býti v ne j pří sně j š í m srny s I u s v Ý c h s lov že tedy 
něj.a~~ rozšiřuJící {extensivní) výklad žádn:{rll zp'Ůs'Ob cm dopu'šičn býti 
nve_~uze. To platí tedy také v daném -případě, kde stanovy žalovaného 
tezlrstva v čl. 18 povolávají ku správě tčžířstva p'ouze tyto- zákonné dva 
orgány: 1. těžířskon hro> m ad n, jako zákonně sestouplý sbor těŽířů. 2. 
od hw,;,'ady zvoleného generálního zmocněnce (ředitele), vymezují potom 
obor pusobnosti hTOmady (čl. 30) a ,obor púsobno>sti gen. zmocněnce (čl. 
33! -" stano-~í ~ak v čl. 35 doslova: "V případech mimořádně naléhavých 
muze gen-eralm zmocněnec vyžádati si náhledy těžfřů také písemně nebo 
telegrafYcky, a jest mu pak podle nich jednati«. Spcmo, jest mezi stranami 
a nižšími stolicemi, zda-li tím stano;vy dopouštějí, aby usnesení vyhr"ažená 
v čJ" 30 půs.obnosti tčžířské hromady ďěla se bez svolání a konání hw
mady, tedy zvláště písemní ceston, Kdyby tomu tak bylo, byl by to prů
Inm nejen do- čl. 30 působnost hr'omady vymezujícíhc- s kteréhož slano
viska jedině to v úvahu bráno bylo, nýbrž již do, čl. 18, neboť ,krom hro .. 
mady a gen. zmocněnce byl by tn ještě třetí správní orgán jejž stano-vy 
ncpřednrčují, (otiž veškeros! těžiřů ve sbor (hromaďn) -nedestouplých "
to by bylo povážíivé, Ale ten výklad nelze čláuku dáti. Brání! tomu' již 
systematické zařadění kho a pak s'amo jeho znění,. Systematické zařadění: 
stanovy, určivše v čl. 18 neipr'Ve oba správní orgány (hromadu a gen. 
zmolcn~ncc) P?jednávají v čl. 19-31 o hromadě a pak v čl. 32-38, i o gen. 
z:n~cnen:1. Uz z toh(}, že čL 35 zařaděn v partii o gen. zmocněnci, jest 
zre]mo, ze stanovám tu neJde o nějaký surrngát za hromadu, (} nějakou 
náhradu hromadniho usnesení, neboť pak byly by článek ten p'ojaly do 
partie o hromadě a řekly, že gen. zmocněnec místo aby svolal hrcmad'! 
může uspořádati také hlasování písemní (okrnžníkem), nýbrž že jde pouz~ 
o mstrukcI pro gen. zmocněnce, jak si potřebnou informaci o stanolvisku 
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nebo míněuí těžířů v té které otázce zjednati může, je-ll otázka naléhavou. 
Znění článku: gen. zmocněnec může si vyžádati písemně neb telegraficky 
n á hle d y (míněnO těžířů a má pak dle toho jednati. O h I a s o v á ní 
a u sne sen í není tu žád'né řeči. Dovoděno shora, žc článek, měl-li by 
derogo,vati předpisům zákona {) hromadě, musil by vykládán býti v nej
přísnějším smysLu sV)T'ch slov, ale projev })mín~ni« není ještě hl.asováním 
a souhrn všech projevů ještě ne usnesením. Kdo by to chtěl pokládati za 
hlasování a usnesení, nezapírá nepřekonatel'l1ou překážku: chybí před
pisy, jichž by p-ak nutně třeba hylo, o tom, do jaké lhůty; musí písemní 
hlas býti zaslán, jak se čítaj'í hlasy nezaslané, jak se provádí skrutinium 
a verifikace a pc-do Článek ne ustanovuje tedy, že a jak může se vyvolati 
usnesení těžířstva mimol llr·omadu, nýbrž jen i n str u k c i pro gen. z'moc
něnce, chce-Ii si oDatřiti di rek t i v u pro tu nob onu záležitost, že místo 
aby věc uvedl na přetřes až při nejbližší hromadě, může to učiniti také 
napřed písemním dotazem a že má pak kroky své zaříditi poclle výsledku 
dotazu na př. pro hromadu určité návrhy jako osnovy smluv a pod. při
praviti, jak se to stalo právě v daném případě. Analogie so-uenleh, usne
sení per rollam, jež jsou,Wž dovolatel přehlíží, v § 190 jedno ř. výslovně 
dopuštčna, jako-ž i analogie písemního' hlasování dovoleného v zákone 
o spc.]ečno,stech s O. r. (§ 34), jiždovo'íání upIalňuje, jest zcela odlehlá 
a proto ncmístná, nehledíc ani k tomu, že horní zákon a stanovy mají 
přesné předpisy, čeho k platnému usnesení těžířstva třeba jest, takže 
ana.!Jogie vůbec místa míti nemůže (§ 7 obě. zák.). Po-dle čl. 30 lit. f) stanov 
nál'eží' pak výlučně k půslobuosli hromady zcizení nemovitého jmění tě
žířstV'u p,atřícíhu" byl:e tedy v daném případě· k uzavření smlouvy třeba 
usnesení hro m a d Y. že kupní návrh žalobcův přijímá. thnmada však 
teprv v sezení dne 28. června 1919 vzala včc v poradu, návrh podan~T 
zam·ítla a lIčiníla návrh- nový ,pod: podmínkami přesnč stipul0,van~Tmi. Že 
bybyI žalobce teuto návrb hromady v dané resp_ prodloužené lhůtě přijal, 
to d:ovolání samo. nijak nezastává. Ostatně plyne také z dOiPisu zástupce 
žal-obcova ze dne 7. července 1919, že návrh ten nepřijal. Smlouva se 
tedy neuskutečnila. Výsledky př,cdchozího jednání mezi žalobcem a gen. 
zmúcněncem žalovaného těžířstva, jakož i písemní prohlášení těžHů uči
něná mimo hromadu jso;u lhostejny, nebo-f nem10hly smlouvu USI!{utečniti, 
i jsou dovolací důvody nesprávného- právního posouzení, neúpln.osti řízeni 
a ,ndipo-ru s,c spisy, j.ež se vesměs k tOTr'uto předchozhnu stad;u je;dnáni 
vztah-ují,- lkce:la b~z·předmětny. 

Čís, 907. 

Obnova pachtu {zákon ze dne 30. října 1919, čís. 593 sb. z. a n.}. 
Stačí, oznámil_li pachtýř iednomn ze spoluvlastníků, že se domáhá ob-
novy pachlu. .. 

(Rozh. ze dne 2. února 1921, Rv I 795/20.) 

llro,bný pachtýř ohlásil jednomu ze spoluvlasťl1íkú pachtovaného po
zemku v zákonné lhůtě nárok na 'pT,odloužení pachtu na rok 1920. Spolu
vlustník nepodal pro !i přihlášce námitek. Žaloba pachtýřova, by uznáno 
by10 práv,em, že pachtovní poměr mezi žalobcem a žalovanými spol'U·, 
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vlastníky trvá i 'P'ro rok 1920, byla obě m a II i ž š í mís nud y zamít
nuta. D ů vod y': Dle § 833 obč. zák. náležl 'Ilržba a správa společné 
věci vše m ú č a s t n í k ů m dohromady. Nelze proto považ0vati za 
pouhý formální ne do,statek, když ohlášení podle § 1 zákona ze dne 30. 
říjn~ 191~, čís. 59~ ~b. z. a n. učiněno bylo! P'Ouze u jednoho ze spoluvlast
mku, _Je?z, Jak zJlsteUG, nebyl a111 ~Inornocníkem ostatních, ani správcem 
spo1ecne veCI ve smyslu § 836 obc. zák. Nedostatek ten pro posuzování 
právní účinnosti ohlášky j'e pods'!atný, neboť teu, jemuž ohláška byla uči
~ěn_a, nem~ dle _§ 833 obč. zák. z á k o n it é z p ů 's G bilo s t i, by v pří
cI;,e spolecne veCI bez souhlasu ostatuích spoluvlastníků nějaké opatř'eni 
ucmll. 

Ne j v y Š š í s o u d žalobě vyhověl mimo j'iné z těchto 

důvodu: 

O .. dv,?"lací 8'?Ud
v 

ve s~é.m p~vodnÍm zrušovacím usnesení sice s,právně 
l?ravI, ze, opravnenost zalobm prosby nelze poouzovati ani s hlediska 
§ .891, ~n! dle § 833 obč. zák., nýbrž výhradně jen pOdle zvláštilíl'\o a 
vYJlmecneho ustanovení § I zákona ze dne 30. října 1919, čís. 593 sb. z. 
a§.n., _ ale hned n~ to,. vy~áda!,e .'p'Ojem "hospodářské správy" ve smyslu 
" ~~6 a 837 ohc: zak, prlchazl do rozporu s názorem, před tím proje-

vellym., ~e?Of po~em »hospodářská správa«dle § 836 'o.oč. zák., jenž platí 
pro vmtr~: pomer ?ěkolika vlastníků společné věci, nelze směsovati 
~.,»hospodar:.~kou spravou«, jak i'í dlužno rozuměti dle zákona ze dne 30. 
ru~a 1919, CIS._.593 sb. z. a n. Zákon tento, právě jako zákon ze dne 27, 
!ryetna 191?" CIS. 318 sb. z. a n., nařizujíce pachtýřům, by požadovací 
naroky .?hl~lli buď 'P,pppachtovateli (vlastníku nebo pachtýři) anebo jeho 
hospqdarske správě, rozlišuji mezi oběma.; hospodářská správa je sice 
orgá~e,:n ."I~stník?vým, ale samoGtatným místem, ll'riíeným dle zákona 
~ll pnpmam ?hlas~k, ~a~že, .byla-Ii ohlá,ška učiněna u jednoho z těchto 
cmltelu, druhy nepnchazl v uvahu. Ponevadž pak žalobce uárok ohlásIl 
V!astníku, 'P'Ok~d se týče spoluvlastníku pozemku, což se stancviska cit 
zak?,n~ nepada na v~hn -, nelze zde už vůhec mluviti o "h ospodářské 
sprave« dle § 1 Cll, zak, a s tohoto hlediska uvažovati 'O tom zda-Ii ozná
menÍ~ p.rvža,lovar:é~u učiněné může míti účinek i pro spoIU'žaII~vané. Pokud 
se tyee zoclp'Ovedení této pos]e,dnější otázky, dlužno dáti dovolateli za 
p;a;rdu, že, ohlásiv nárok na prodloužení 'Pachtu jednomu ze spoluvlas!t
mku pozemku, povinnosti zákonem mulrložené úplně vyhověL Účelem 
obou ~hora clto~a:ry'ch zákonů, .~pa~ajících do souboru zákonů záborových, 
}est, ~b! za zmenenych hospodmskych poměrů byl ukOjen tak zvaný "hlad 
P? p,ude« ~robny'ch zemědělských pachtýřů. Z toho vyplývá také zákonem 
predepsana stru~uost a _~ychl'Ost ří'zení. Proto zákon, mluvě o vlastuíku 
nech~,;1 am rozh~o,=ati pnpady, v nichž jest více spoluvlastníků pozemku 
o~. prrp~du; v nemz les,t vlastníkem pouze jednO<tlivec, a poněvadž také 
zakon;rY ,zavaz.ek vše~h sp,oluvlastníkú pozemku ponechati ho _ jsou-li 
o'~;atlll .zwkonn<:. P?dm:nky splně,;y .-:;: pa~htýři nadále v 'pachtu, jest ne
dedtel~y.m, stacl. ;,pIne oznamem ll'cmene pachtýřem jednomu ze spuIu
vlastnlku. ~achtyr není tedy' povinen pátrati po tom, jakým způsobem 
S?oJuv!astn:cI vedou správu spo,lečného pozemku a jest věCÍ s,poluv~ast
mka, lemuz byl nárok pachtýřův oznámen, aby ostatní spoluvlastníkY 

!Ol 

o tom zpravil, za účelem dalšího postupu (viz § 11 zák. ze dne 30, října 
1919, čís, 593 sb, z. a n,). V připadě, o nějž tuto jde, žalobce, iak jes!t ne
spomo, námk na obnovu pachtu ve Ihů!ě zákonné prvžalovanému jako 
spoluvlas,tníku oznámil, a poněvadž ani on, ani druzí dva žalovaní spolU
vlastníci proti němu námitek nepodali do 14 dní u okresního soudu, v je
hož obvodě požadovaný P'Ozemek leží, "tratili vedle § 11 CÍl!. zákona pr'ávo 
odpo,rovati nároku "1" obnoyu pachtu, a Iest žalobní prosba odůvodněna, 

. Čís. 908. 

Dědic, nastupující žal'Obou o dědictví {§ 823 obč. zák.), muze ohledně 
pozůslalostních knih'Ovních objektů žádati za poznámku spornosti. 

]~ozh, ze dne 8. února 1921, R I 87/2L) 

K ni h o v n í s o, u d p,ovoliI po'známku spornosti na záldaclě žaloby, jíž 
se domáhal dědic vydání nemo'vitostí pozůdalostních, 1< e k u r s n i s o u d 
žádost zamítl. D ů vod y: Dle § 61 kn, zák jest p'oznámka spomosti při
pustna jen tenkráte, když ten, kdo byl vkladem llějakým ve svém knihov
ním 'Právu poškozen, 'Odpírá vk]iadnpro ne'platnost ža~obo,u. V tomto pří
padě však žalobce v době podání žaloby neměl žádných knihovních práv, 
ďomáhaje se teprve žalobou uznání vlastnického práva ku nemovitostem 
a jich vydání. Nejso.l1 tu tedy podmínky § 61 kn. zák., na. základě ,kterých 
by žádaná poznámka žaloby vlastnické mohla býti' povokna, 

Ne j v y Š š í 's," u d 'obnovil nsnesellí prvého sO'il'du, 

DŮVOdy: 

Dle § 61 knih. zák. dlužno povoliti poznámku spornosti, jestliže ten, 
kdo nějakým vkladem ve svém knihovním právu zkrácena býti se. vidí, 
vlda,d ten z důvodu nep1atnosti pořadem práva v odpor bere a obnovení 
dřívějšího knihovního s,tavu žádá, Tyto po,dmínky jsou zde splněny. Dle 
§ 547 obč. zák. představuje dědic, jakmlle pozůstalost přijal, ohledně p'o
zústal'ostního jměrí zůstavitele, oba se p,oklád,ají v p,oměru k osobám tře
tím za jednu a tutéž oso·bu, Je-li tedy v knihách zapsán jako vlastník 
zůstavitel, platí to vůči třetím osobám tak. jakoby zapsán byl dědic, 

. a Jeví se tedy dědic každ'Ým neplatným vkladem ve svém knihovním 
právu porušen. Podmínkou této jednoty dědice se zůstavitelem je arci 
přijetí (nastoupení) dědictví, ale pod tim se nesmí mysliti .pouze fOJ'mMní 
př,hláška k dědíctví, jaká se podává při projednání pozůsta!\)S'ti, nýbrž 
dědici, jenž se domáhá' vydání' pozůstalosti pr,"ti tomu, jemuž byla tato 
pozůstalostním soudem odevzdána, pořadem žaloby dědIcké dle § 823 
obč. zák. {hereditatis pditio) nejen stačí, ale nic iinéhp ani nezbývá, , -
protoies'e po ·údevzdání pozůstalosti tato k vMi jakýmkOli sebe lepšiím 
nárokům dědickým zneva neprnjednává (§ 180 nesp'. pat,), a tedy také 
k formální dědické přihlášce žádné možnosti, více nenl - i nefonnální 
projev vůle býti dědicem (Unger, Erbrecht § 36 pozn, 12). Tento pr;oje'v 
vůle ale obsa0en jest nad'c vši pochybu v pOdání dědické žaloby o vydání 
pozústalosti, kterou dMic 'proti tomu, komu odevzdána byla, z důvodu 
nep,latnosti odpllrcova dědického titulu vznáší. 80nčvadž odevzdací Hsfi'na 
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jes'! jen akt deklaratomí {nikoli konS'titutivní), jak právě § 823 h~ 'k 
d9~azuje, má neplatnost ~ědického ti,tulu -: a tu zde žalobce tvrdíO~'/:á~ 
.pC!l ~epla~nos,t odevzdac! lIstmy a~ dus ledne i neplatnost knihovního vkladu 
na zaklade ll! vylwnaneho, jehoz odstranění se žalobce práv~ do 'h' 
Jsou takto. všecky předpoklady § 61 nesp. pat. dány a bylo e rotmat ~ 
rozhodnoutI, jak se stalo. p o a 

Čís. 909. 

Ustanovení § 419 c. ř. s. jest ponžiti i tehdy, kdYíž se do rOzsudku 
vloudila chyba vinou strany, která j'lz~ v ' h d I navr u opnstí a se omylu. 

<Rozh. ze dne 8. února 1921, R I 141121.) 

I. ,V .~totolml'ární žá~osti o vydání příkazu na vyklizení bytu navrhla 
p onanmatelka, aby naJemei bylo uloženo by byt ·d· • ~ 14 Pr' II Dl h' t"d" ' , v .o.me cp. vaze 

:~ ,?Y a ~l~, Jl odevzdal. V zahájeném a skončeném říq;enÍ neopra-
~:!~,S,eho~ u~a11l,a netvrdila, že byt ten nachází se v <lomě čp. 10 v Dlouhé 
. I :: v~~~m~ najemce skutečně bydlel a bylo proto též v rozsudku ná
jemCI pr\ azano, ahy odevzdal byt v domě čp. 14. Ani v odvoI:acím řízení 
~~o.PlavI a na."rhovatel,ka označení ~omu, v němž spo;ný byt s'e nalézá. 
,:pr~e po PIa,::o~latnem rozhodnutI SPOnI podala táž návrh za opravu 

vy r? u rozsudecneho PO rozumlt § 419 c. ř. s., jemuž Dr v n í s o u d vy
h?v';l; 1< e k u r sní s o u d návrh zamítl. O ů v o- d y: Dle §. 419 c ř s 
zaleZl oprava rozsudku v napravení chyb J'ez~ Se sbe~hly p" "", ; neb ~'ť' b' ' .. fl s'C'Plsovam /:OC1 am ne o poklesku v přeV'i'Sování vyhotovení. V tomto případu 
? ta O,vou~hybu se nejedná, žalobkyně domáhá se v podstatě opravy 
zďlobmho navrhu, který rozsudku za podklad sloužil, a v takovém pří
pad~ ndze p~s:upovati dle"ustanovení § 419 c. ř. s. 

, e J vy š S I S o u d z.fUSII usnesení o:bo-u nižších soudů a nařídil so,udll 
Pl vhe

d 
stolIce, by, vyslechna strany, a žádoslti za .opravu rozsudku znovu 

ITzo~. ' . 

Dll vOdy: 

" 1 ~e}~ sdí.leti náhled soudu rekursního, že jde v tomto případě o opravu 
za o m o. navrhu a mkorJiv -o opravu ve smY'slu § 419 c. ř. s. Žalobkyně 
n~\:hla '510e v p]'~:okole zed~e~ 15. záři 1920, aby bylo žalované;'lU Dři~ 
~azano odevzdatly ~yt v d~me cp. 14 v Dlouhé třídě v Praze; avšak Je-J,] 
JlS!o a nesporn~, ze zalovany nebydlí v tomto c\.omě, nýbrž v domě čp. 10 
a z~ ve, s~.o,ru slo Jen o- by! v ~om~, čp. 10 se nalézající, p-ak tu jde POllze 
o ~PIepsall1 ~ oprav'u nespravneho clsla dlomu a žalovaný nemů:že z tako
,:eho pat:neho omylu žádných práv pm sebe dovoQ;ovati. Ustanovení 
S 41~ c. r. s'. mluvI, SIce o chybách a jiných nesp.rávnostech v rozsudku 
a v ~!eho ~ vyhot?vemch; avšak použil!í tohoto. us'lan;ovení není vyloučeno 
v ~npad~, kdyz do .rozsudku se vloudí nesprávnost naznačená v" 419 
c. 1. s. vI11:ou strany, .kter'á již v návrhu se dopustila omylu, jenž pak jak 
s?~den3 tak, sh'anam1 PO ce-J.é jed.nání sporné zůstal nepovšimnu!. I v tomto 
Pfl?ade obsahUje rozsud;k patrnou nesprávnost, kterou možno dle § 419 
c. r. s. opraVItI. Ahy vsak bYla odstraněna veškerá pochybnost o tom, 
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že šlo ve sporu skutečně jen 'O'. byt nalézající se v domě čp. 10, bude n~tnn, 
aby před rozhodnutím o navržené opravě byiystrar:>:. o tom ,slyse~y: 
Poněvadž se tak nestaLo, by'lo nutno usnesení o·bou mzslch soudu zrUSltr 
a nahditi jak shora uvedeno. 

Čís. 910. 

Zákon ze dne 8. í1ubna 1920, čís, 275 sb. z. a n. o ochraně nájemců. 
Řízení podle § 4 dlužno zavésti i k výpovědi, obsahujicí návrhy, zmí

něm\ v § 562 c. ř. s. 
Neobsahuje-li návrh na svolení k výpovědi dňvodu výpovědi a jeho 

osvědčení, nutno postupovati podle § 2 čís, 8 nesp. říz. 
Zákaz § 7 vztahuje se i k úmluvě z doby před účinností zákona, ze

jména, podána-li výpověď teprve po této době. 

(RP.zh. ze dne S. února 1921, R I 170121.) 

Soudním sm.írem ze dne 31. 'P-Tosin'ce 1919 zavázal se nájemník, ve
škeré najaté místnosti vyldiditi a v pořádkupronajimatelce, pokucl se 
týče jejímu právnímu nástupci vráuti pro tip o lol e t n í v Ý p o v ě II i, 
která nejdříve dána býti může v listopadovém terminu 1920, ph čemž 
vzdal se výslovně proti eventuelní tako.vé vý,p.ovědi dovolávati se zákon
ného nai'ízení o ochraně nájemců nyní neh budoucně platného. Soudní vý
pověď dána byla dne 2. listopadu 1920, vypovězený namítl proti ní mimo 
jiné též nepřípustnos,t pořadu práva, s o' udp I V é s t o I i c e této ná
mitce vyhověl a ž"lobu ndmítl. O II v o tl y: Ze smím a udání ,"ran je 
'patrno. že mezi stranami jest v platno,sti nájemní smlouva, uzavřená na 
nemčitou dobu proti pololetní výpovědi, a že smlouva tato se vztahuje 
na místnosti v § 31 zákona o o·chraně nájemníků ze dne 8. dubna 1920, 
čis. 275 sb. z. a n. naznačené. Dle § 1 tohoto zák,opa účinnost tohoto uo(a
noveni nemŮ'že býti vyloučena .smlouva,u stran. Jest tudí'ž ll8YOzhodmo, že 
se ža}ovaná strana vzdala ve smír,u shora zmíněn'ém zákonné ochrany. 
Dle § 4 téhož zákona jest řízení spomé o výpovčdi z místností v §. 31 
uvedených vyloučeno, takže muselo býti vyhověno námitce nep,řípl1st
llosti pořadu práva. Rek u r sní s o u d námitku nepřípustnosti pořadu 
práva zamítl a nařídil prvému soudu, by, vyčkaj'e plravo'illGd, ve věci 
dále jednal. D ů vod y: Dle náhledu soudu rekursního přehlíží prvý s'Oudce 
ustanovení § 34 zákona ze dne 8. dubna 1920, ČíIS. 275 sb. z. a n. a pod
statu soudního smíru ze dne 31. prosince 1919. Dle ustano'vení § 34 cit. 
zák. má býlí postupováno v řízení dle § 3 nařízení ministerského ze dne 
9. února 1919, čís. 62 sh. z. a n., bylo-li již řízení zavedeno v'dohé, kdy 
nový zákon o ochraně nájemníků -naby'l p'latno'sti. T.o je také vtomío 
případě, kde návrh na svolení k výpo'vědi hyl pOdán dne 1. listopadu 1919. 
Řízení toto bylo SkOJIČenO smírem ze dne 21. prosince 1919, jímž ža]pvaný 
se zavázal najaté místnosti vykliditi a žalo,bei vrátiti proti polo'letní vý
povědi, vzdav se výslovně práva dovolávati, se proti této smluvené V)'
'Povědi nařízení o ochraně nájemníků, cpž bylo dle cit. min. nař. ze dne 
9. únorQ 1919, čís. 62 sb. z. a n. mo.žným a tudíž platným. Ve smiru tom 
nelze - jak prvý soudce činí - spatřovati dů{ší uzavření smlouvy ná
jemní na neurčitou dohu, poněV'adž úmys-l stran se nesl výhradně a jedině 
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k tomu, by' dosavadní smlouva nájemní byla zrušena a ne by dále byla 
prodlniována, a proto nelze, když úmysl tento je pr:o posouzení významu 
uvedeného smíru rozho,dným, v tomto případě dovolávati se nového zá
kona o ochraně nájemníků vůhec a zejména ne ustanovení §§ 2 a 7 to
hano zák,ona, Na základě tohot'O ,smíru měl žalobce právo, domáhati ,e 
výpovědí, ke které již svolení soudníh" třeba nebYlo, zrušení do'S'avadního 
poměru nájemního a pO'dal-li žalovaný proti tét" výpovědi námitky lz~ 
o nich jednati a rozhodnouti p,ouze v řízení sporném: ' 

Ne i v y š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů jakož i celé 
řízení zavedené o výpovědi ze dne 2. lis~opadu 1920 ,a uloŽil soud~ prvé 
stolice, by zavedlo vý'povědi řízení zákonBm předepsané. 

D ů v o dy: 

" Dle"obsahu"smíru ze dne 31. prosince 1919 nemůže býti o tom pochyby, 
ze se JIm neznzuje exekvovatelný nárok na vy;kl;zeni a tudíž exekuční 
tItul, nýbrž ~ ~epřípa~né fo,mě závazku na vYkl,izení 'proti pololetní vý. 
povedl Hza VIra II o v a sml o. II v a ll! iá;J' e m II f a tu na II e II rl čit·o II 
dob .u. Tento nájemní poměr dotrval se platnosti zákona o :ochraně na
]emc~"ze,clr(e 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n., jenž' účinnosti nabyl dnem 
vyMasem {§ 33) t. j. dnem 3. května 1920 a teprve za vlády' tohoto zákona 
byla dána přítomná výpo,věď,podaná dne 2. listopadu 1920. Poněvadž 
Pak, Ja1~ bezes?c>rno, jde o n á j e m mís t no stí á tento zákon vztahuJe 
;e na naJ~m ~sech, místn"ostí, ať jsou jakékoli (§ 31), není o tom pochyby, 
ze ~por.~y ~a.Jemm pO?,er P?dléhá tomnto zákonu a že zejména lze vý
poyed aatl Jen po'dle predpisu tohoto zákona. Tu dlužno rozeznávati právo 
:,;ater.ielní, nebo-Ji podmínky výpovédi, a právo formální, neho-li způsob 
nzcnÍ. Právo materielní: Výpověď lze dáti dle § 1 ien z důťežitých dů
vodil, jež tam Ovšem jeu příkladmo uvedeny jwu a jen Se svolením okre$'
n~ho ,soudu" v jehož obvodě se místnosti naléz~jí. Právo' farmálhí: § 4 
predPlsuJe: Chce-li pronajímate! dáti výpověď, učiní to písemuě nebo 
protokolárně II řečeného okresního soudu, ndávaje důvod výpovědi a na
bízeje jeho osvědčenÍ. So,ud vyslechna nájemníka provede v nesporném 
řízení potřebné šetření a vysloví usnesením, zda-lj připouští výpověď. 
Usnesení výpověď připouštějící nahražuje výpověď samu a podléhá jen 
rekurs'll k druhé stolici, každý jin.í· opravný prostředek jest vylO'ltčen. 
Dle toho na výpověď z nájmu místno,sti lze za vésti je'n 
lÍesporné řízení zde upra-v.ené a jes.t řÍ'zení dle § 562 nn. 
c. ř. s. zej m é na t e d y nám it k y ,p r '"' t i v Ý p o věd i a s por II é 
říze-n-í cl nich naprosto vyloučenu. Pr'ávoplatné usnesení, že 
se \r,0puvěď připouští,j es t ex e k u ční m t it u 1 e m. hJak však bylo 
dle staršího práva. Při tom však netřeba, aby vypovídající žádal výslovně 
za svolen~ k výpovědi, dle vÝSIOV1lého znění § 4 stačí podati výpověď, po, 
rozumu zak'Ona jest žádost za svolení již sama sebou (lps'a lege) v návrhu 
na výpověď obsažena: zákon v § 4 pomíjeje výraz »svolení" v § 1u'žitý, 
formuluje to tak, že podá-li strana výpo.věď, soud musí se usnésti zcla-li 
ji při p o u š t í. a konati za tím účelem šetření: na výpověď zavádí tedy 
soud zákonné toto ří>zení ex ofto, bez formálního návrhu k ·tomu směřu
jícího. To jest jedno. Druhé jest toto.: pon!\vadž řízení po rozumu § 562 
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nn. c. ř. s. a zejména také tedy podávání námitek jest vyloučeno, 5 druhe 
sirany však soud, jakmile Výpověď podána jest, zavádí o ní upravené zde 
řízení ex olfo, tedy nevadí, že vypovídající činí v ní ~nad z neznalost! 
práva návrh dle § 562 c. ř. s., aby nájemníku bylo ulozeno, :,eventuelne 
námitky proti výpovědi podati«. Takový návrh, je ne,p,říllUstuy, a .;'ou,dce 
buď výslovně ho odmítne s příslušným p:oučemm anebo ho Pf?St~ 19nc: 
ruje: nemůže mu to ale býti překážkou, aby zavedl př,edep~ane zakonne 
řízení nebol to musí na výpověď zavés-ti ex olfo a vypoveď tu Je. Ne
vadil; tedy, že vypo.vídající v tomto případě nepřiPoj~ vtslovu?u žádiost 
za udělení svolení k výpovědi a že naopak vyslovne uClml na vrh, ab:y 
odpurce vyzván byl k podání případných námitek. Ale Jednu vadu vy
pověd měla: dle § 4 měla udávati důvod výpo'vědi (t. j. rrčiaký '.lůvo~ § _~) 
a nabízeti o něm osvědčenÍ, loho však neučinila. J,:k se, v n,espo:ne~, n
zení, o jakéž tu jde, chybY napravují a jak k tomu PUSObl" udava § 2 C15; ~ 
nesp. pai.: žádos't se odmítne (vI'átí) s poučením o tom, ,ceho ~ oGstranem 
chyby třeba jest, a teprv když se žádost řádně ?pravena pOd,a, zavede se 
o ní zákonné řízenÍ, zde tedy řízení dle § 4 zak. o 'ochr. naJ. 

Zbývá jen iotázka, jaký význam to má, že se nájemce ve smlouvt! ná
jemní (ve smíru) již předem vzdal práva dovolávati se proti této výpo
vědi zákona ° OChraně nájemníků: zda-li tím není tento zábon pro tuto 
věc z pllatnosti své vysazen a. nemá-li tedy o této výpovědi říze,~o b~ti 
dle předpiSŮ "CO ř. S. a'P,ř>cnechati to nájemníku. aby se protI vyppvedl 
háiil pořadem námitek Otázka vrcholí v tom, je-].j takcvé vzdání se 
právně platné, což rozvésti dlužno v ten rozum, zda předpis § 7 cit. zák., 
že účinnost ustanovení §§ I až 6 nemůže býti vyloučena neb omezena 
smlouvou 's1ran, platí i pro náš případ, ačkoli zákon vešel v půs,Ohnost 
teprve 3. května 1920, kdežto vzdání datuje již ze dne 31. prosince 1919. 
a zákony dle § 50bč. zák. nepůsobí zp'ě,t a ,neclo1týkaH se tedy dřívějších 
právních činů a nabytých ,práv, a pak-li by tato otázka byla 'popřena. 
zda již staršímu právu o ochraně nájemnlků dlužno přiznat;povahu práva 
nutícího. ačkpli tohoto výslovného předpisu nemělc. Opět tu dlužno roze
znávati mezi práveru mateTielním a formáLním. Od materieluícll uorem 
práva soukromého uchýliti se jest s,tranám zás"dně dovoleno, jsouť ony 
dle povahy své toliko před,pisydispositivními, výjimku tvoJí ,toliko př<;d
pisy, jež z důvodů veřejného hla ha nebo jiných zřetelů veřejnoprávmch 
jeví povahu nutící, jako zejméua zákonné zákazy {§ 879 obě. zák.) a no;ma, 
že nen; dovoleno nic, co je proti dObrým mravům (týž §); ale tu otazku 
pro daný' případ řditi netřeba, jak se hnedi ukáže. Za to není naprosto, 
'sitranám 'dovolen!o, aby samy ,t.:rčovalY způsob řízení, prá'vo formáJqf jest 
povahou svou zařízení veřejnoprávní a proto jus ,wgens. Ostatně zákaz 
f, 7, že .ustanovenr §,4, obsahující právě předpiSY o řízení, ne!lze smlo~v~u 
t. j. vůli stran ani vyloučiti: ani .omeziti, vztahuje se i na náš případ, treba 
že nepůs'obi1 nazpět, neboť výpověď dána a řízení te-dy zavedeno teprv 
2. lis,topadu 1920, tudíž již za platnosti záko,na. Jest tedy možné jen řízení 
p'odle§ 4, tedy nesporné a vyloučeno zůstává řízení sporné, tedy,i ná
mitky. Přes fečencu úmluvu o výhuce zákona o ochraně nájemců může 
míti význam smluvené vzdání. se nároků z materie1neprávních norem 
zákona o ocbraně nájemců, tu otázku ne,!'Ze nynířešlti, to by by'lo úkolem 
teprv řízení ve smyslu § 4 cit. zák., kdyby to bylo tam uplatňováno. Pro
tože tedy pořadem pTáva ře'šeno _ a ro,z'hod'ováno ve věci, jež nále,ží na. 
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pořad řízení nesporného., je tu zmatek § 477 čís, 6 c, ř, s, a bylo PTOto dle 
§ 514 c, ř. s. tak rozl:odnouti, jak se stalo. 

Č.911. 

Hrubou nedbalosti mini se v § 95 žel. dopr. ř. nešetřeni mimořádné 
péče, jíž dbáti jest železnice povinna podla § 1299 ob'č. zák. 

O;:Gzh. ze dne 8. února 1921, Rv [ 704/20.) 

ZaJobce obdržel zbůží, je'ž mu bylo z ciziny (Uher) odesl'úno dne 12 
pro~lllce,1917, teprve dne 7. září 1918. ZaLobě jeho, by mu dráha nahradil~ 
vZ,eslKlu sk?~u a zisk, jenž mu ušel opozděným dodáním zboží, bylo s o. II d y 
v sec h t fl S t o 11 c vyhověno, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto 

dilvodů: 

,v dovo~acím tízení jde pouze o to, slihá-li žalovaný erár hrubá nedba-
10~, p~,ro;~m.mu " 95 žel. dOPL ř., zavazující jej' k náhradě plné škOdy 
te.! tez usle~o ZISku 4500 K. V § 95 žel.dGPr. ř. opodem hrubé nedbalosti 
lbhz~ se n~~rcuJe; nutno tecly v tom kterém pří-padě přk'rlížejíc ke skut
.,?v~mu deJl !,k~umati, byl·a-lineclbaLost taková, že přesahuje mím pcu' 
heho nedopatrem nebo lehkého zavině,ní, jaké má asi § 1297 zák. o,bč na 
m~sll. Lze p,a~ tvrditi, že povozník, jakým byl v daném přípacLě žalov'aný 
~ra:., dopous~, se ,hru,~ého zavinění nebO' hrubé nedbalosti již tehdy, ne
sctn-Ir r;nmoradne pece Jemu §em 1299 Gbč .. zák. ukládané. p,o stránce 
:ku~ko~e bylo ve ,spor~ zjištěno, že průvodní listiny k dopravovanému 
:bo~~ se ,ztratlll!' .ze n,asledk~:n -toho se zbo,žím bylo nakládáno jako se 
"bozlm p;ebytecnym, ze ZhOZI cine 6. ledna 1918 do Prahy došlé uloženo 
nylo v nadr~žním skladiš.ti, a žalobci, oč tento opětcvně po něm se do
lazGyal a. patra) a o.!,ě se hlásil teprve dne 7. září 1918 bylo vy'dánů. 
medlc k, tom~:, co vy,e bylo vyloženo, nelze spatřovati právního omylu 
v tOl!" ze lllzsr soudy podřadily tento Zjištěný skU'tkový děj pod pOjem 
hrube nedbalosti ve smyslu § 95 žel. clopr. ř., kdyžtě se v něm jeví opo 
menutí oné mimo,řádné péče o které mluvl'~ 12990b,c' za'k Z' I ' ,-I ~ ~ , '-'" a ovany erar 0r:r ~uva s~ take v dovo'lání vlastně jen všeobecným po'ukazem ua vá
lecne pomery v době ,do.~ravy panovavší; ale příslušné námitky a vý
vo~, - pokud nemusr JIZ Jako nedo,volené novo,(y zůstati bez povšim
nutI ,- mohly by snacl, j~n te~krát :níti výsledek žalovanému eráru pří
Zr;IVY, kdyby bylo dokazano, ze ztratu prúvodních papírů a okolnost že 
~~sl~dkem to~ov zbo"-, teprve PO osmi měsících žalobci bylo vydáno, ~ři
clta~. J'es,t Pf'ave Jen těm!,,, poměrům válečným. Důkazu tako,vého žalo
van~ erar nellodaI, zůstává tedy při přědpjokladnt hrubé nedbalošli" žalo
vaneho., Ježto pak příčinná souvislůst mezi zaviněním' žalovaného a na
stalou skod~~: Jakož i ,výše ušlého zisku nejsou více v Odpor brány, 
oodoooudI,ly Ul,zsr ,sůud~' pravem žal'ovaný erár též k náhradě částky 4500 K 
z tohoto pravmho duvodu požadGvané. 
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Čis. 912. 

Zařazení vozu s rozbitým oknem do vlakové soupravy a vytažení 
rozbitého okna, takže cestující měli k němu přistllP, jest událostí v do
pravě. Důkazem spoluzaviněni poškozeného neSproš(u!e se dráha důkazní 
pOvinnosti exkulpa'ční. 

(Rozh. ze dne 8. ún,ora 1921, Rv I 724/20.) 

Ve vozu, v němž jela žalobkyně, byla vyražena dolení pOlovice skla 
dveřního okna. Žalobkyně pomohla sestoupitis'polucestujícím a chtěla 
po té zavříti dvéře, pročež u,cho,p'ila je za dolení 'o,kraj olma dle domnění 
jejího otevřeného, ve skutečnos'ti však rozbitého, při pohybu spadLo okno 
a střepiny skla hoření jeh,o 'Poloviny poranily ruku žalobkyně. Nárok na 
náhradu škDdy uznal jH o c e sní s o' udp r v és t O I i c c z polovice PO 
prá'·u. D ů vod y: V době úrazu žalohkyuě bylo jednak okno ve dve
řích pOŠkozeno a jednak okno to bylo do výše vytaženo, tak že hyl volný 
přístup k rozbitému oknu. Při tom neuí třeba zvláště poukazovati na no
torickou okolnost, že po vyražení .o,kna zbylé skl'o (střclP'iI1Y) má ostré 
hrany. V okolno,stech tuto. právě uvedených jest zřejmě spatř,ovaH pří
hodu v dupravě po rozumu § I zák. ze dlle 5. března 1869, čís. 27 ř. zák., 
t. j. skutečnost od pravidelné dopravy se (}dchy'lui!cí a způs,obil·o,u přiv'o

diti'pOJ'aněni na těle, kterou také skutečně žalObkyni úraz nalEle hyl 
způsoben a mčí dráha za škodu, do-kucl neprokáže některý z omluv
ných důvodů v § 2 cit. zák. uvedených. V dalším ·ct'ovoděno' .pak, že ža
lobkyně úraz svůj S]J'oluzavinila. O d v 'o, I a c í so u d k odvolání obml' 
s.tran rozsudek potvrdil ~ uvedl mimc> jiné v d ů v o de ch: Odvo,Jání 
žalované tvrďÍ, že žaLující 'p.oškozený, stihá-Ii jeho zavinění na úraze, do
kázati musí zavinění dráhy. To však jest v přímém odporu s ustano'veními 
zákona ze dne 5. března 1869 (novely' ze dne 12. července 1902), který 
v § 1 vysnovuje domněnku zavinění dlTáhY, udáIa-H se příhoda v dopravě, 
a dle § 2 připo,u,ští oml'uvný ,proti důkaz o zavinění poškozeného. Z toho 
jest patrno., že i v případě takovéh'oto zavilnění domněl1ka viny dráhy trvá 
a jen úplnou vinou poškozeného, sama vyvrácena hýti může. Není tedy 
nijak nutn.o , by žalující dokaz,ovala vinu dráhy, kd,yžtě odvolánl samo 
připouš'tí, že nastala »příhoda v dopravě«. 

Ne j v y Š š í s o- u d nevyhověl dovclání žádné ze sporných stran a 
uvedl mimo jiné 

vdůvodech: 

Žalovaná s;trana t"Tdí, že si žal'ob-kYl1ě za vinHa úraz sama., hledíc ;p,ři 
tom svaliti se sebe aalší břímě důkazní o rozsahu zavinění žalobkyně. 
Podle názoru dovolání stačí totiž důkaz, že žalobkyně dopustila se sebe 
menšího zavinění při úrazu a že nálež'í již pak žalobkyni, aby dckazovala; 
že též žalovanou dráhu stihá něja,ké zavinění. Žalovaná strana však pře~ 
Míží, že zavinění jest již zák'onem předpokládáno, poněvadž běží o pří
hodu v d.D-nrave, a že se může ve 'SJporu jednati jen IQ zji,šf,ovánÍ exkul
pačních důvodů §u 2 zákona o ruč. žeL DÍlkazuí břímě spočívá tedy 
vždycky na straně žalovwné, jakmile jest jisto, že úraz se stal následkem 
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'Příhody v do·pravě. Může se jednati pouze o to. zda žalobkyně si zavinila 
úraz sama výlučně. Ohě nižšÍ stolice .s,právně dO;VlOdily, že JSOll dvě pří
činy úrazu žalobkyně a že tedy obě dvě strany stíhá zavinění. Snaha 
žalované strany po důkazu výlučného zavinění stra;llY žalující musí se 
minouti s úspěchem, ježto "přece žalobkyně nedopustila se zavřením dveří 
železničního vozu ničeho nedovotleného, nýbrž jenom neopatrnos1ti. A nešlo 
tu ani o hrubou Iwopatrnost. nýbrž' .ien o neopatrnost púdle .§ 1297 "bč. 
zákona. 

Čís. 913. 

Tuzemský pro datel, jemuž před okolkováním bankovek byla zaplacena 
předem kupní cena v bankovkách rak·uh. měuy a jenž po zrušení kupní 
smlouvy povinnosti své ku vráceni kupni ceny před okolkováním nevy
hOvěl, povinen jest vrátiti obdržený peníz v Kč. 

G\.ozh. ze dne 8. února 1921, R.v J 745/20.) 

Žalobce ·(Linecká firma) uzavřel se žalovaným <tuzemská íi.rma) 
~ml:ouvu,o dodání kokSU' a vyplatil mu v prosinci 1918 předem kupní cenu. 
Zalovany dodal však žalobci pouze 1 vagon koksu, smlouva ohledně dal
ších dodávek byla po té zrušena, načež žalobcedomáhaI se na žalpvaném, 
by mu vrátil v Kč, oč by! předem více zaplatil. Pro ce sní s.o u d 
p r v é s t o I i c e uznal, že žalovaný jest povinen vrátiti zbytek v K rak. 
mim'O jiné z těehto d ů vod ů: Jest nespqrno, že, pokud strany od smlou
vy ocisv.oupiJy, jest žalovallý .povinen pře.pIatek vrátiti ~~ 1435 obč. zák). 
Jde pouzen to, v jaké měně dlužno jej vrátiti. Přicházejí tu v úvahu 
čl. 325 a 336 ohch. zák., dle nichž jest dlužnikpovinen zaslati věřiteli 
dlužny peníz tam, kde tento má své o.bchodní sídlo. Jest tudíž - není-li 
jinak ani z úmlUVY, ani z povahy obchodu ani ze souhlasného úmyslu stran 
zřejmo - toto mísvo pokládatí za splniště žalovaného a přichází pr·o,to 
dle čl. 336 obeh. zák v úvahu měna tohotO' místa. V tomto př,padě jest 
místem tím Linec; stačí proto plnění v korunách rakol1ských.O d v ol a c í 
s o u d uznal, že žalorvaný je povinen, splníti v K'č. D fr vod y: V tomto 
sporu řešiti jest jen otázku právnÍ, v jaké měně má býti zaplacen p·eněž·ní 
nárok žalobcův uplatňo.vaný proti žalovanému, zda v měně československé 
či rakouské. Pro posouzení této 'Otázky jest dle čl. 336 obch. zák směro
datným splništCi. Žalovaný měl vzhledem ku zrušení smlouvy souhlasnou 
vůlí obou stran povinnost vrátiti žalohci dle zásady vyslovené v § 1435 
obč. zák. to, co od něho obdržel jako plnění púvoďnÍ' smlOUVY, pcněvadž 
by se ji·nak bezdůvodně obohatil. Pro tento závazek žalo>vané·ho není tu 
však, jak už první soud případně zdůraznil, anl ze smlouvy a.ni z povahy 
obchodu nebo z úmyslu smluvních stran dáno splniště, dlužno použiti 
ustanovení čl. 324 odstavec druhý obch. zák., dle něhož má dlužník plniti 
na tom místě, kde měl v době vzniku svého. závazku S·Vllj obch·o,dní závod, 
anebo, nenHi ho>, své bydliště; v tomto příjJadě jest tudíž po>važovati za 
splniště Ces. Budějovice.' poněvadž žalovany v době Zrušení smlouvy, 
tedy v době vzniku svého· závazku měl tam svůj závod obchodní a své 
by'dliště. Cl. 325 obch. zák. ustanpvuie sice, že při peněžních zásilkách 
je dlužník povinen zaslati peníze věřiteli na své nebezpečí- a útraty na 
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kde On měl v době vzniku pOhledávky svůj ob~hodní ..závad nebo, 
ho, své bydliště, ustanovuje však snu časně, že tImto predplscm n~: 

se zákonné splniště dluž·níkovo. Pr,ó určení otázky menY JSOU tudlZ 
poměry platné v Ces. Budějovicích, nik?li yšak v LmcI, 

jak první s·oud za to měl. Pro závazek žalovaného platI nasledkem toho 
všeckY zákonné předpisy ·pro závazky, jež maii býti v oblastI repubh.kY 
Ceskoslovenské splněny, zvláště §6 zákona ze dne 10. dllbna 1919, ~IS. 
187 sb. z. a n., dle nichž závazky., jež mají se splniti v 'Oib,lastI republIky 
Ccskoslovcnské, zapraviti jest v československých korunadr; proD.o Jest 
odůvodněno odvolání žalobcovo, pokud činí nárok na zaplacení pohle
dávky ve měně jmenované. 

!\! e j v y Š š í s o 11 d nevyho"ěl ctovolání. 

Důvody: 

Dovolací sOl1d plně se přidává k úvahám uvedeným v rozsudku :ou.du 
odvolacího, jež hoví zjištěnému stavu věci ~ zák?flU ~a n'ejsou v;yvra::en

y 

vývody spisu dovolacího. Že zboží mělo. býtI dodanu lra~l<~ stam~e Lt;zee. 
není sice novoto,u jak žalobce v dnvolací odpovědi vytýka, ponevadz on 
sám to tvrdil v taJobě a ok'ollrro&t ta dle skutk.ové podstaty rozs~dyu 
s,,"du prvé stolice byla nes'pornou. Ale nikterak z ní n~plyne, ze spl~lStem 
kupní smlouvy byl Linec, kdyžtě d",tčené u~ta~ovem :ml~uvy mdo -:-: 
jak všeohecně uznáváno- - jen ten vyznam, ze zalovana mela l;radltI na 
kladY dopravy do Linee. Než i kdyby plníštěm původní kUPlll, sml~u'yy 
byl býval Linec, nenásledovalo by z toho ještě, že Linec jest ta~e plnrstem 
nynějšího závaz·ku žalované, zakládaJícího se 111koh na kUPlll, s.~111~u:Vě, 
nýbrž na pozdější dohodě stran ° zrušení kupní smouvy:a, zalezej1Clho 
v tom. že žalovaná je'st povinna vrátiti kupní cenu, ~'te:a Jl ': IprrOSnnGl 
1919 žalobcem napřed hyla zaplacena. a kterou po, zrusem, kupll! smlopvyj 
měla bez právního důvudu v rukou (§ 1435 obe. zák.). ~ravem ,!~dy s.ou~ 
odvolací s po.ukazem na čl. 324 odstavec druhý obch. zák. :prohlasl1 Ceske 
Budějovice za p]niště závazku žalované. V § 6 zák()~a ze dne, 10. dubna 
1919 čís. 187 sb. z. a n. se nerozeznává mezi věřItel! tuzemSkymI a c'zo,
zem~kýmf, nýbrž pcr.'.ostě stano;ví, že závazky zn~Jící na kOT,UllY r'~kousko,~ 
uherské měny, které jsou splatuy v oblas!i Ces.ks~ll?venskehD statuč 'Plat! 
se v korunách československých, pN čemz se poc,ta J_e5'na~oruna cesko
slovenská za jednu korunu rakousko.uherskon. R.ovnez !lem p~a~~st t~
ho/to ustanovení vůči cizozemcům učiněna závislou na zachovav~m~ vza~ 
jemno;lÍ. Zmocňuje se pouze ministr financí, aby, pokud mezI;ZarodnJ 

styk zvláštními státními smlouvamí nebude upr'av,n, stanovil uchylky 
z p r a v í d I a tamže vysloveného, cnž se v poměru k R.ako.usk~ ~o,sud 
nestalo. lIledíe k tomuto jasnému a.jakoulwliv P'Ocl;ybnost vyllucuJlclmu 
znění zákona nezáleží na tom; z·da soudy ra!:;mske - Jak ~ovolatelka 
tvrdí _ rozhodují na základě nařízení rakouského. ze dne 2~. br~zna 1919, 
čís. 191 st. zák. v ten smysl, že dlužníci po llasta!é ncmoz~"sh, zaplaÚlt~ 
dluh ve staré měně, povinni jsou platí ti v měně rakouske. US>Ía~oveJ1l 
§ 989 obč. zák. týká se pouze zápůjček a .nep·řichází tedy !iž protn_Y.,uva~u. 
Pokud dovolatelka vytýká, že rozhodnutí soudu o.dvclaClh? se pnCI prav
nÍmu citu, připomíná se jí, že nbdrževši k~pnf cen~. o~. ~.~lobce v ,kor'u
l1ovS'ch bankovkách měny rako·usko-uherske a nevrahvsl J'ch před tuzem-
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ským okoll;ováním, ač ve svém dopise ze dne 30. ledna 1919 oznámila 
žalobci, že, nebude-li záležito,s,t do 6. února 1919 vyřízena dle jeho přání, 
zašle mU 'Peníz napřed zaplacený, měla možnost přeměniti bankovky ty 
v bankovky československé, a že by byla ted.vl bezdůvodně obohacena, 
kdyby chtěla část jich si podržeti a žalobci jen část vrátiti. 

Čís. 914. 

Nájemce jest oprávněn vzíti si zpět vše, co za účelem lepšího nebo po_ 
hodlnějšího užívání nájemního předmětu byl s ním spojil. Při změně ve 
vlastnictví předmětu nájmu neni povinen nabyvatele na svůj nárok upo
zorniti. 

(]\ozh. ze dne 8. února 1921, R II 419/20.) 

Žalujici spolek najal as před 25 lety od mamželů F-ových zahradn 
a nasázel v ní svým nákladem se s'!'olením pr'onajímatelů ořechové stromy 
a rybízové a angreštové keře. Nemovlto$t přešla pozděii do vlastnictví 
manželů P-ovýclr a když v létě. 1919 nájemní poměr se ukončH. zbraňo
vali nynější najímatelé žalujícímu spolku, by: si zmíněné ker-e a 'S'lromy 
ze zahrady odklidil, pročež domáhal se toho spolek žalohou', dně even~ 
tuelní návrh žalobní na zaplacení 1000 K. Pro c e s n i s o udp r v é 
stoH c e žalobu zamítl. D ů vod 1': Již dávno před tím, než žalo,vaní 
stali se vlastníky zahrady, 'o ni'ž tu jde, zapU:;lily keře a stromy žalobcem 
vsa7ené, kOřeny v půdě zahr'ady a staly se tak jeiím příslušenstvím (§, 420 
obč. zák.). Nabyli tudíž žalovaní trhovon smlonv,ou z rokLI 1918, kterou 
Koupili dům se zahradou, vlastnictví i těchto strorr,ů a keřů jako,žto pří
slušenství zahrady,t'o tím spíše, ježto., jak je nepo,přeno, při koupi neby,li 
upozorněni, že ony stromy a keře zas·adil žalobce, jakožto, pachtýř za
hraáy, a ,následkem toho též ony stromy a keře trhovou ceno,u za dům 
0, zahradu zaplatili dřívějším vlastníkům demn. Požadavek ža:lohcÍlv na 
vrácení stTo-ml! a keřů je tedy neodůvodněným a ncpT'oved"Helným nejen 
vzhledem na uvedeno,u právní překážku, nýbrž také dle .povahy věci, ježto 
ořechové stromy a keře angreštové a rybízové dle svého určení mají býti 
stále spojen:;1 s půdou, na které bYlY zasazeny. pokud jsou plodné 'Oře
chové stromy, dlokonce se vůbec nedají přesaditi- a k ,-užitkům, na které 
pacht5'ř po,zemku má nárok, patří tedy pouze plody takových stromů a 
keřů (Ol. U 14070 a Krainz. System 1900, str. 350). Jina,k jest tomu při 
osázení propachtovanéh'O pozemku lesem, na což se vztahuje jedno z r'Oz
hodnutí, na které se žalobkyně v tomto případě neprávem odvolává. 
Avšak alili eventuelní návrh žal'Obcův na náhradu !.OOO K není odůvodněn. 
Jest sice pravda, že žalovaní pokračoval, v pachtu, uzavřeném jioh- před
cMdci v držbě zahrady, se žaJ.oibcem asp'Úň C'Ú do té části zahrady, na níž 
stály stwmy a keře, až do 30. června 1919, avšak tím převzali závazek 
svých předchůdců vůéJi žalobci, hy mu ponechali nadále Onu část zahrady 
ve stavu užívatelném a nerušili ho v -užívání té části zahrady {§ 1096 
cbč. zák.), nepřevzali tím však mlčky: také závazky svých právních před
chůdců k náhradě nákladů, vynal'Ožených žalobcem na zasázení stromů 
a keřů a jich opatrování po, 25 let, kteréžto náhrady se žalobkyně even
tuelní žalobní prosbou domáhá. Tyto závazky svých předchůdců bYli 
by museli žalovaní jakožto Singulární nástupCi výslovně převzíti, což 

lil 

však se nestaIo. Tento závazek žalovaných nelze dovodtti ani z us,tano
vení § 1097, ani '§ 1041 obč. zák., jelikož ODO zasazení stromů a keřů a 
jejich opatrováni po. dobu nájmu nebylo vůbec ku prospěchu žalovaných, 
nebol tyto stromy a keře v trhové ceně za zahradu svým předchůdcům 
zaplatili a prospěch žalovaných z nabytí stremů a keřů byl tedy! vyvážen 
jich povinností k zaplacení trhové ceny manželům F-ovýllL (Krainz, str. 
349.) O d vol a c í s o u d rozsuldek zrušil a vrátll věc prvému soudu, by, 
vyčkav právomoci, o ní znovu jednal a ji rozhodl. D ů v o ,cl 1': Dle ,~ 1109 
obč. zák. musí nájemník při ukončení d(}by nájemní věc v nájem vzateu 
v tom sltavu vlastníku vrátiti, v němž ji byl najal, a jest proto žálující 
spolek oprávněn, vše si zase vzíti zpět, co za účelem l-epšího nebo p·olm
dlnějšího užívání najaté zahra!dy za nájemní dobu se zahradou spojil. 
Ustanovení § 420 obč. zák. nemá zde platnosti, nebo! tam se předpokládá 
iednostranné jednání, kdežto, v tomlo případě byly stromky a keře zasá
zeny za souhlasu pronajímateI:ů. Že hy žalující spOlek při úkonu, byl měl 
úmysl vlastnictví k těmto předmětll1n se vzdáti a že se práva vlastnického 
ve skutečno:St'i také vzdal, nebo že by pronajímatelé nabyli vlastnického 
práva zvláštní smlouvou, ani ta, ani lona strana netvrdí; právní. :stav 
co do stromů a keřů zůstal proto nezměněn, žalobce byl i nadále vlast
liíkem stromů a keřů a pronaiímatelé (manželé F-ovi) majiteli zahrady. 
Nebyli-Ii manželé F-ovi l11ajite'li stromů a keřů, pak ovšem nemohli věci 
ty jako příslušenství zahrady Nodati dále manžeťům P-ovým, a také 
neprodali; manželé P-ovi (d1Tešní to žalovaní) nenabyli proto' práva vlast~ 
nického k těmto věcem (§ 442 ok. zák.). Manželé F-ovi mohli prodati 
jen 'ono příslnšenstvt které jim skutečně jako přís.lušenství zahrady při
náleželo., což o sporných stromech říci nelze. Není také žádného zákon
ného ustanovení, dle něhc·ž by byl žalobce jako nájemce povine'n upo
zorniti kupitele domU' a zahrady na své vla,tnictví v koupeném domě se 
nalézající. A nemůž'e toho ani uč'~niti, ježto 'jJ!fodavate] a kupitel nemovi
tostí zpravidla nepJiberou nájemníky při- uzavření kupuÍ smlouvy. Dle 
nábledu so,udn odvolacíllO byl by proto žaluiící spolek 'Oprávněn stromky 
v zahraaě žalovaných vys'ázené odstraniti. Ža.Jující spokk podal však 
další eventuální návrh žalobní, aby žalovaní byli uznáni povinnými za
platiti žalobci IGOO K jako náhradu za útr.aty za sázení stromů a keřů 
a jich oipatrování po 25 let, a tvrdí, že loňský výte.žek Jen ořechů hYl 3 q 
v ceně 1500 K. O přiměřenosti žádané náhntdy 1000 K - a o výnosnosti 
stromů ~ keřů nahízel žal0·bce důkaz znalcem, svědky a výslechem strain. 
Oproti tumu po·pírala žalovaná strana přiměřenost požad.ované náhrad~ 
a velkost loňské úrcdy 'Ořechů. Vzhledem kprávnímn stanovisku s"ndu 
odvolaeít·o jeví Se býtlnutným i otazku náhrady proJednávati a nebyly 
návrhy žalujícího spolku v t,omta směru zÚIJ:lna vyřízeny. 

N e j v y Š š í s o u d ne\'yho\7ěl iekurs'lX. 

DŮVOdy: 

Stížnost z,aUj1ma v podstatě stejné právní stanovisko, na ně,ž se prO
stavil wzsudek prvého soudu. Jehož nesprávnost však soud odvolací pří
padně odůvodni~; p(}ukazuje se proto, na důvody napadeného usnesení, 
k nimž jest připojiti t'oto·: Mezi stranami .byla uzavřena smlouva nájemní, 
a právní otázku, již tuto j'est řešiti, jest rozhodnOllti níkoli dle ustanovení 
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§ 420 obč. zák., vyvěrajícího z práva vlastnického, nýbrž dle zásad pla
tících o smlouvě nájemní, pokud se týče pachtovní. Dle § 1109 obč. zák. 
jest nájemce povinen najatou věc po ukončení nájmu odevzdati v tom 
stavu, v jakém ji bYlI př'evzal a má proto nájemce právo dle §§1097, 331 
pokud se týče 332 obč. zák. z nákladu na najatou věc učiněného si vzíti 
vše, co bez poškození pOdstaty může býti odehráno. Tento závazek 
přešel na žaI'Ovanou stranu již tím, že v nájemní poměr na místo svého 
předchůdce ve vlastnictví vstoUlpila, aniž bylo, vůbec třeba, by,nynějšíni 
žalobcem při koupi byla na to upozorněna, že on stromy a keře sám za
sadil; jedná se o odvozený zpŮSob nabytí práva vlastnického 'při čemž 
důvěra v knihy pozemkové nemá co činiti. Stěžovatelé však Př~hHžejí, že 
žaloba obsahUje alternativní žádání, totiž buď povolení k Odstranění 
stromů a keřů žalobcem zasazených, anebo zaplacení náhrady; i kdyby 
odstrar;ění stflOmů a keřů ať již z ·důvodu toh", neb onoho nebYlo možné, 
zbývá ještě r",zhodnouti o alternativním nároku na náhradu užitečného 
nákladu na předmět pronájmu učiněného. '1\: rozhodnutí o tomto alterna~ 
tivním žalobním žádání jes't však nutně zapotřebí zabývati se 'Otázkou 
přiměřenosfi požadované náhradY', ve kterémž směm, jak odvolací soud 
spr~vně vy~kl, řízení v pr'vé stolici vzhledem ku právnímu názom, jej'ž 
prvy soud zaUjal, z"stalo .neúplným. 

Čís. 915. 

Ustanovení § 14 nesp. říz., podle něhož nepřipouští se v otázce útrat 
dovolací rekurs, platí i v řízení o propůjčení nezbytné cesty. Nepřípust. 
ným jest i odpůrcovo vyjádření na takovýto dovolací rekurs. 

(Rozh. ze dlie 8. úno,Ya 1921, R II 9/21.) 

V fíz.ení o' propůjčení nezbytné cesty odmítl N e j v y Š š í s () u d do
volací rekurs v otázce útrat a zamítl žádost za přiřčemí útrat vyjádření 
o dovolací stížnosti. 

DŮVOdy: 

Dle Š 14 cis. patentu ze dne 9. srplla 1854 čís. 208 ř. zák. ve znění cÍs,. 
nařízení ze dne 1. června 1914, čís. !l8 ř. zák. (čl. X.), isou stížnosti do 
r.ozhodnutí druhé stolioe ve příčině výroku o útratách nep.řípustny. Dle 
§ 9 odstavec třetí zákona o zřízení cest nezbytllych ze dne 7. července 
1896, čís. 140 ř. zák. p.latí pro· řízení to" pokud zákon ten jinak neus'tano
vuje, zásady řízeui mimosp.ormého; § 25 téhož zákona 'sice má specielní 
ustanovení ohledně povinnosti k náhradě útrat, jinak však záko,n ten. 
ohledně opravných pro:středků do výroku o útmtách nemá žádného zvlášt
ního ustanovení, Pročež p.la!í uvedené z počátku ustanovení článku X. 
cís. nař. ze dne 1. června 1914, čís. l!8ř. zák. Bylo PTOtO nepřípustný 
reKurs dovo.lací odmítnouti již v prvé stolici, a kdy~ se tak nestalo jest 
odmítnouti jej soudem revisním. Poněvadž se jedná 'Oi ne'přípustnOl: do
:,olací stížnoM, nemůže hýti připuštěno ani vyjádření odpúrce PO rozumu 
§ 16 zák. ze dne 7. července 1896, čís. 40 ř. zák., a nemá PTotO Odpůrce 
stěžovatelů, o.bzvláště když ve Vyjádření svém nepřípustnosti stíž"0.sti 
nevytýkal, nároku na náhradu Mrat svého VYíádření. 

lI3 

Čís. 916. 

Zbavení svéprávnOsti (cis. nař. ze dne 28. června 1916, čís. ,207. ř: 
zák.). Ustanovení o nepřípustnosti rozkladu platí ia,k o usnesem, Ilmz 
návrhu vyhOvěno, tak i o usnesení, jímž návrh zrumtn~t.. ~ 

Tím, že přednosta soudu projednával o neferiální vecI v case soud
ních prázdnin, prohlášena věc za věc feriální. 

(Rozh. ze dne 8. únOra 1921, R II 62/21.) 

Do usnesení 'okresního soudu, jÍmž byl zamítnut návrh na z~avení své· 
právnosti, podal navrhova'tel rozklad, jejž p rv Ý s(',ud o~mltl.Jako ne: 
přípustný a .opozděný. Rek u r sní s o. u d rekursu uevyh~ve],. D u v o d~~ . 
Názor 5těžo'vatelův, že před'pis § 49 ds. nař. ze dne 28. cerVna 1916, CI'S. 
Z07 ř. zák. ° vyloIlJčení opravného pr?středlru. rozkladu se vztah?le jen 
na usnesení, která vyslOVUjí 'zbavelll svepr,avnostrl, Jest, ne~p,rc:v:1Yln: 
Předpis tento mluví ," usnes·eních obes'llího s·ouďu o .zba~:~1 svepravl1ost~ 
(Beschluss uber Entmiindigung) na mzdíl ~d usnesem ZneJICIC~ na zhaveU! 
svéprávnosti ~auf Entmiindigung) u.vedenych v § 37 CIt. na~. a, vztahUJ'; 
se te,ďy také na usnesení, jimž' se návrhy zamítalí, COž os1atne patmo~ t~ke 
ze stanoveného tam okruhu, OSaD, jímž se právo stížnosti PT~tl ~otycnym 
ustanovením vychražuje. Kdyby náwr stě~ovatelů,v byl s'P'Y~vny,~ ne?yOa 
by otázka sÍÍ'žnoJstL proti us:nesením', návrh zamí~ající.m: v zako,'~~ vube,c 
upr.avena. Se zř.et"l:em na 'nepřípustnost rozkladu JSOU Vyvo~y~ Sfe2)o,:atel~ 
proti náwru prvního soudu, že rozklad byl po'dáno~ozdene,. ponevadz 
prOjednávaná záležitost byla věcí ferMlní, nerozhodne. Ale I v tomtq 
směru dlužno názowpnního soudce přisvěďčiti. Tvrzení, že .nebyj ,str,,;
nami učiněn návrh, aby věc byla prohlášena za feriální, jest SIce ~pravne. 
ale navrhovatel' činil opětné návrhy na řízen>, jm,enovitě dn,e 7. cervenc~ 
1920 a opětně dne 4. srpna 1920, a návrhy) ty o~duvod~rl !pus.ohem, ~terY 
vyžadoval, by záležitost byla prohlášena za vec fenalUI. Bylo."h nasled
kem těchto návrhů kOJ1ečné jeď,nání položeno na den~ 2. sr'p~a 1920, t~dY 
do soudních prázdnin, bylo tím zároveň vysloveno, ,ze se vec ?"ohlasu1e 
za věc feriální. Souhlas přednosty soudu dle § 86 zak. o soudlll o~g. l~st 
vykázán, neboť tento předmosta soudu je dnánídne 2. srpua, 19~~ sam 
řidil. Na nedostatek usnesení lOrmální'h'o by siS1ěžova,te! rr:o~h] stezovati 
ien tehdy, kdyby, sám tím, že ane 2. srpna 1920 k lednanl p~':sel; leqn."l a 
~ádnou námitku proti jednání nep·řednesl, dodatečně pwhlasem vecI za 
feriální neschváJN. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyholvě] dovolacímu r'ekurs\1. 

Di).vo.dy: 

Napadené Uisnes'enÍ odpovídá úpl1ne zákornu; p:~,čež. se pl?u~azuje' n~ 
důvody k němu připojené. Na vývody dovolacl StlZll06tr dodav a se t?to. 
Stěžovwtel hájí názor, že ustanovení o nepřípustností rozkladu" pOJ~te. do 
§ 49 cis. nař. ze dne 28. června 1916, čís. 207 ř. z. (nař. o vbavem svepr~v,
nosti) vztahuje s'e pouze na usnesení, zbavení svéprávnostI vy~loVUJ~c> 
nikoliv však na usneseni, jímž Se návrh na uva~eni ?p,a~trovllI~tvl zamIita. 
To,to prý nelze pokládati za usnesení o zhavelll svepravnostl {BeschllIss 
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liber die Entmundigung) ve smyslu § 49 cit nař ro~' , , 
usnesení, o. které v lom to' přípa,dě ide, platí 'dle § t6 e~z p~y ta~e. pr? 
normy m~mos?or?ého ~,atentu. Názor ten není správn" Cl • ,nar. P'O purn~ 
o zbavem, svepravnostI nutno považovati i usnesení Yr:' ,~e ~a usne,s~m 
na uvalem ,opatrovnictví zamítá vyplývá ied:nak " erymz se na~rh 
slov zákona, iež neo,značují výsl~dku řízenínýbr'ž zpř:~zn~tm~~ uV,edeuyeh 
1 z toho, že odsta vee prvn'l § 49 CIl"t "',, me nzelll, Jednak 

I, nanzcur vys~oVll1ě 'di v iv 

dOl usnese-ní 'p,físluší t tomu, kdo na~rhl r'" Vi ~va 1, ze sttznost 
právnosti, tedy i tomu, je-haž návrh za\ ed:lll nz.enl '? z~,avení své-
nebylo, Z toho ie patrno x ď d ,u na u:,~lelll opatrovlllctv1 vYhovčno 
stav Ce § 49 můz' b 't' : ze pre :netem st1'znosti ve sm~sln prvního od-

e y 1 1 nsne'Sclll okresního 'd ,'"'' 
uvalení ,opatrovnictví Boslední v~ " sou u zam1ta)lC1 navrh na 
pustnos>! rozkladu n~tno tedy u,~ty P'V~'~O c?stavee, vYs}ovující nepři
čeho nemění, že. t~nto odst~~ec :/ 1 .. na. a (Qva~o ustanoven.Í. Na tom ,ni
okresniho soudu, jenž dle § 37 c't uV1,~mm:o t?! (} ?,dpom proti ,usnesení 
usnesení, zbavení svép.ávnosli 1 . nalnze~,l ,muze by tl podan /I011ko 'Proti 

1 ' 't' VYS OVUlllc1mu nebo{ z "e'to ok 1 . t' ne ze Jes e USUzovati že vešk I', ~'d. ." ~ , o nos 1 
po,uze usnesení kt '" b I eTe~re P1SY prvlllho odstavce předpokládají 
žovalel nemůž~ seerlo~~,lá:a~ ~Y~~nut~ zbavení s,:épr~vn?sti. Proto stě
půrné 'PIatnosti §!§ 1 až i9 ,ne· . nal., o' ~bave'll1 svepravnosti (} pod
nelze těchto přodpisů llžíti na ~P. tpat·c, Jel~koz dle toho, co bylo uvedeno',' 
§ 49 cit. nařízení. 'e'll o pnpa , pro který platí zvláštní nor'ma 

Čís. 917. 

P~oskytuje rozvedené manželce dle dohod ' •.. ~ .. 
manzel pOvinnosti vydati Jí drah ln' .. .: vY~lVne, nespros!u]e se 
želku vyPlacleny. ' o I PTlspev y, jez mu byly pro man-, 

(RozlJ.. ze dne 8. února 1922, Rv II 292/20.) 

" Při dobwv?Lném rozvod" manželství od stolu a lože ' 
v~zal Se manzel smírem p,latiti manžeJ'Ce 100 K ~" ,v E~ce 19,08 za-
;vyslovně stanoveno že smírem js'Ou _. m~eslcne. Zar-oven .bYlo 
ro~y manž:,Iů a že n~lzedomáhati ~e sn'7;~~Ý~~~í ~~~~~~y vzájemné ná
m~ry ~:wzela v b",douoou! zlepšilyJ. V létech 1916-1919 Ub~d!blY se ?O'
statm ur'edník, PTO m1anželku na 'o ~ - ~ , o rz:. manzeJ., 
úhrnem 3362 Kč .. h' d" pnspevclch drahotmch a ponzovacích 
S'0 II d V· , :,i ]1<: z vy am se manželka domáhala. O b a II i ž š í 
hotní ::;:~~~y ,J.' n,~fOi~ pouz,: P'Gt?d, pokud v těch kterÝch létech dra
již dříve smíre!Clz~~~~;:k~t:~ys?,valY výživné, iež ~lni'ti byl manžel 
spočív~ rozdíl mezi -riozvedený~ a~~~cve l' ze ~ta~ov1sk,a, ze. v tom právě 
ván~ manželky, a takovým, jenž k něze ef!1' Jenz ~e'~1 p~v1TIen ~ v.yživo
vane-mu poskytuJí se drahotrtí a oři:~ J.e~t ~~v,:zán, z.e vP'~slez Jmeno
zcela manželce vYdati, anIž by vfak vd~c1 p~,spevkYI, J~Z Jest povinen 
živné dříve sn"d u 'edn ' ,:,:e ,to o b~~ POVInen platiti vý
živné sraziti. Jane, pokud se tyce, ze Sl muze zap·lacené již vý-

N e j v y Š š í sl1 ll' d p"z 1 ' 1 
srážky. fl na, manze ce zmíněné přídavky bez jakékoliv 

1 

I 
I 
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Důvody: 

Jest zjištěno a nesporno, že žalovaný obdržel za llvedennw dobu ná
sledkem toho, že byl mzvedeué manželce své povinen alimentací, na dra
hotuích a pořizovacích příspěvcích o 3362 K více, než-li kdyby byJ býval 
svobodným nebo sice rozveden}'rm, avšak manželce alimentací nepo~in
ným. Ve výkazu úředním stojí vysllovně, že žalo'Vaný přísl:ušué částky 
obdrže.! "na ženu«. Nižší stolice míní, že žalovaný povinen jest tyto částky 
vy,dati žalobkyni jen ,potud, pokud převyšují měsíční atimentační obnosy, 
jež ií má pIa!iti ze smíru z roku 1908. Tomuto náwru neLze pbsvědčlti. 
Správno by to bylo jen tehdy, kdy'by žalovaný, dokud' příspěvků dra
hntních a pořizovacích »na že'll'u« nedostával, ani po,vinunsti alimentační 
byl neměl a tato byla tedy založena teprve jich přikázáním, Ale povinnost 
ta ho stihala již dříve, jso"c založena v zákoně (§ 91 obč. zák,) a byvši 
uznána mimo to řečeným smírem, jímž ,určena jejÍ výše (§ 105 ,obč. zák.). 
Již před válkou pokud se týče před přiznáním draholníoh přídavků byl 
každý manžel k alimentaci manželky povinen, ačkoli platy státních a 
jiných ve veřejných slu'žbách zaměstnanýoh zřlzeneů nebyly 'Odstupňo
vány po,dle rOdinnýoh p'o.mčrů, nýbrž byly steině veliké., ai zřízenec by! 
svobodný či ženatý. Ženatý musil tedy alimentaci manželiky nikrrouti 
ze svého osobního platu a, jsa vůči svobodnému takto v nevÝhodě, musil 
se "O případě uskrovniti. Válkou nastala změna jen po,tud, že se uznalo, 
že no,rmálnf p'laty nestačí ani pro zaměstnance sam'a a tím m,éně pro ce10tt 
ro,dillll', přiznány tedy p,řídavky a to s odstupňováním cHe poměrů ro~in
ných. Stát, země, ohec věd.ěly, že rozvedený zřízenec musí platiti alimen
ta ci již z platu n'Ormálního, ale, shledávajíce, že částky, které takto po
skytovati múže, manželce k v~rživě daleko nestačí, vyměřily mu přídavek 
také pro "i, a měl te'dy, přídavek tento přímo ur'čení, aby se jí do'sta!, ne 
aby si h.o manžel sám podrže! - vždy!' by mu nebyl býval d~n, kdyby 
manže'lky nebylo - a to aby se ií dostal vedle oné alimentace, kťewu 
jí manžel již ze svého normálníh,c platu odváděti povinen byl, aby tedy 
tuto, ježto by,lla nedostatečna, zvýšll a nikoli, aby ji nahradil: byli sám 
také tak skrovný, že ani k nuzné výŽivě stačiti nemohl. Ale zaměstnatel, 
chtěje se vyhnouti kompli'kované manipulaci a nec/llěie tedy v.stupovati 
V právní poměr také -přím'Ú k manželce, vypláoe'l přídavek pro ženu určený 
zřízenci: hyl to tedy přídavek ve prospěch osoby třetí. Zaměstnatel ne
vyhražoval si 'olvšem práva, přidTŽDvati zřízence, aby manželce přídavek 
vypLatil (§ 881 'll. zn.obč. zák.), nýbrž ponechával to jí, aby se výplaty 
na muži po případě pořadem práva domáhala. Tak na to dlužno nazírali. 
Dle phrozenosti věci t. j. dle důvo'd'11 a účelu ta'kovéhopřídavku" musí 
tedy žalovaný manželce vy,datl,co z titulu její alimentace p"j.l. Tomu 
nevadí, že shora zmí:nen$rm: 'smírem vzdala se ža.lobkyně VŮČI manželi 
pro budoiucnost ka1dého nároku na zvýšení alimentace, neboť ((jl0 vzclallí 
netýká se přídavku již proto, že nezvyšuje jí ·allllnentaci manž81, an ne
poskytuje přídavky ze svého, nýbrž zp'řízňuje jí je manželův zaměstnatcl 
a to z d ů vod ú hll m a 'll i t y, pTočež se ani ne'ptá, zda-li manžd se své 
strany měl by snad námitky proti nárokům na zvýšenÍ, Za druhé však, 
nač mohl'Y mysliti s'trany, odmítaiíce v řečeném smíru nárok na zv}'ršení 
bez ohledU! na lli'ŮŽl1'0l1 p,říští změnu poměrů? Zajisté j,eu na změny, jež 
se za nurmá,1iních poměrů očekávati daly, žádnou měr-ou však llG tyto ,. 
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nepředvídatelné ÚČinky války posud nebývalé A t ' " 
zá~. ~ýslovně, že i všeobecná', na všecky mož~é II ~ra~; ~ lJ8~ ob~,. 
zaJlste dlu%no pojímati jeho výraz »spory t . sporlne PllpadnoSlI ,tak 
.• • • • « . J, ve smys II co r'ozpor) v lICI namvnam nemohou se vztahovati na ty v' . v , y zne-
slIti nemohly. O nějaké srážce ve ros :CI, na uvez strany my
býti je:r tehdy, kdyby původní aliment~ce pech m~n,zela mo~~o ~y řeči 
v pomem k jeho normálnímu latu "ov nalO:vna~lm vymerena byla 
konnou výši (§ 91 obč zák)' f aj pnhs v7soka, presahovala tedy zá, 
měsíčně pro ředitele měšfan'ský~h š~ ~ dane~. přf~adě říci' nelze, IDO K 
závazků, není 'příliš. '", prosteho vsech jiných rodinných 

Čí;, 918. 

POVOliti podle § 17 nOvel ' " 
lze i teMa, byl-U rozvod ma~e~stP~av: mt alnl1elsk~m rOzluku manželství 
pro zmeškáni. Vl O S O II a loze vysloven rozsudkem 

\T':ozh. ze dUe 9. února 1921 Rl' . 
usnesením ze dn~ 9 ú~~r~1.19r~0I!O r,~zhodnutí přijato plenárním 

. ", CIS. pres. 163/21.) 

2:ádo.~t, by Povolena byla dle § 17 I' . 
bylo rozvedeno od stOi!lI a lože b 1 ~"..z. zak., :"..z!uka manželství, jež 
nuta, jež,to dle § 17 rozl z' ' ::a o' em~ nlzslmi SOUdy zamít
~ákla~ě konal1ýCh šetření ~,ře~1o~ Cl.llII. ~r~vad .. nař. náleží SoOudu, by' na 
zelstvl nejen na jevo vysVle' n'y'b ,~a skU!eC!10S~1 ve sporn o rozvod man-

Š ' rz 1 ZJlstene Ne o, pro zme kání sám o sobě tvořit' d t t " . muze pro:to mzsll'dek 
luky, poněvadž ve sporu o roO I os a eeny P'Odklad proO VYSlovení roz
Hcí, pokud předloženými důk' zvod SIC': skutková přednesení strany žalu-
d '"h' v azy vyvracena nebyla dl" 398 
.:u y c. r. s. za pravdivá pokládati sluší k .OVt v : ve e" odstavec 

vsak nedošlo. ' . U ZjlS em skutko;vych okolnosti 
NeJ'v 'v, y s S I S ·0· u d zrušil usnesení, "", h. • 

stolice, by, ,n,ehlede k uvedenému d' dmzslc, so~du a uložil soudu prvé 
POzluku manžel'stvi. uvoo u zamltaclmu, jednalo návrhu na 

DŮVOdy: 

Mylný jest názor obou nižší(Jhd o v , 

zmeškání nelze dle §. 17 ák SO<U u, ze na zak:ladě ro.zsudku pro 
z ona ze dne 22 květn 1919 " a ll. v nesporném řízeni vyslov'!, I k '.' a , CIS. 320 sb. z. 

~ 17 v té příčině nerozezn' , I I dr oz u u manzelství .usnesením. Dotčeny" 
ava z a rozsudek jím' I 

nes<;n bYl po kontradiktorním f' , b .' ':. ~o:o en Tozvod, vy
uznaní. Žádá-li se tamže rov lze~l ne o pro zmeskalll nebo, na základě 
bylo 'O žalobě rozhodnnto ~OZ~:d~lll sporu o rozvod, znamená to tO:llk, že 
novení čl. ll. odst. 111. podoOd t 2 em. Pr;~t: ~omu ~~lze nic od\čoditi z us ta-
1919, čís. 362 sb. z. a n Že s; 'lro,va ~clh~ nanzení ze dne 27. června 
z j i š tě n é ve sPom o r~zvod ~u'l ma p.,:chve zkoumati »zda skutečnosti 
luce«. Neprávem mají nižší' so:cr

y 
by jlZ t~hdy oOd~vodnily výrok O roz

Pro zmeškání, není tw žádných zjilt,z~ ~'t~e s,koncen-li. spor ro.zsudkem 
dlužno v tom případě za sk . epl, s. ~ ovy~h. Hledlc k § 396 c. ř. s. 
vivší Se žalobce přednesl ;tko~~ z].lstelll pokladatl okolnosti, jež dostav 

o s ance skulkové, jež nebyly vyvráceny 

ll7 

jsoucími tu průvo,dy a proto za pravdivé se považují. I tyto předp'Oklady 
rezsudkové mají povahu skutkových Zjištění a liší se od zjištění skut, 
kových o,bsažených v kontradikt'Orních rozsudcích pouze způsobem, ja
kým soud k nim dospěl - zde tDtiž voOlným hodnocením výsledků jednání 
a pro,vedených důkazů, tam záko·nnou presumpcí pravdivosti přednesu 
žalobcova. Jde-li o rozsudek kontumační, jest tedy soudu v .nesPoOrném 
řízení 'zkoumati, zda skutečnosti žalobcem přednesené, jsoucími tu prů
vody nevyvrácené a tudíž ro"sudku za základ položené byly by již ten
krát k tomu staČily, aby na jejich podkladu bY'la povo,lena ro,zluka, nikoliv 
jen pouhS' mzvod, kdyby bylo.o ní hned bývalo žalováno. Pokuď soud 
první st,olíce z ustanovení §§ 9, ID mrn. nařízení ze dne 9. pr(}since 1897, 
čís. 283 ř. zák., §u 14dvorskéhoO dekretu ze dne 23. srpna 1819, čís. 1595 
sb. z. a n., ŠU 99 obó. zák. a § 13 posle'dni odstavec zákona ze dne 22. 
května 1919 čís. 320 sb. z. a n. dovozuje, že rozsudek pro zmeškání ne
může tvořiti p'Odklad pro vY'slovení rozluky v 'nes.porném řízení, jest ná
zor ten neud'ržitelný, kdYžtě zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. 
z. a n. přip'Ouští v~' 15 a 16 přeměnu rozvod'u v wzluku v nespoOrném 
řízení dokonce i tehdy, když nepředcházela virbec žaloba o r'O'zvod, nýbrž 
jest tu wzvood dobrovolný, a ,to v případech naznačených v pos,lední větě 
§ 16 a) oez jakéhokoliv zjišfovánÍ. Tím, že nižší soudy zamítly ihned bez 
provedení nesporného řízení návrh na p'ovolení rozluky, 'Porušen byl tedy 
zřejmě zákon, jso,u tu' podmíuky §u 16 nesporného patentu, bylo proto 
vyhověno. mimořádnému rekursu dovolacímu. 

Čís. 919. 

K žalobě, jež sice označena jako žaloba podle § 37 ex. ř., obsahem 
svým však v pravdě domáhá se jen uznání žalobcova přednostního práva 
zástavního, nelze podle § 42 čís. 5 ex. ř. odložiti exekuci. 

(Ro:zh. ze dne 15. února 1921, Rl 103/21.) 

Osoba, rozdílná o,d vymáhai'ícího věřitele a dlužníka, domába'la se ža
l<obou uznání nepřípustnosti exekuce, ježtoO ji bylo, ďáno zabavené zboži do 
zástavy a od ní také jako ruční zástava do, skutečného d'rženÍ převzato, 
a žádala zároveň za odložení exekuce. S 00 uď p r v é s t () I i c e exekuci 
odložil, rek u r s 'll í s o u d návrh na od],o'žení exekuce zamítl. D ú vod 1': 
Důvody pro odložen'í exekuce vypočtěny jsou' v. § 42 ex. ř. taxativně. 
V tomto' případě není -odložení exekuce v so'Uhlas~ se zákonem, zejména 
po,chybno jest p()dřaďění skutk,()véh.o děje pod ustanovení §§ 37 a. 42 čís. 5 
ex. ř:V žalobě žádá se sice o zjiště'l1í nepřípustnosti exekuoe, ale z obsahu 
žalohy jest viďno, že právo, žal'Obkyuítvr'zené (zástavní právo), není ta
kovým právém, jaké p,řeďpokláclá § 37 ex. ř., které bylo by způsobilé vy
lončiti exekUCi na zboží, o něž jde (§ 258 ex. ř.). Jedná se tudíž jen for
málně, nlkoliv fakticky o odp,or ve smyslu § 37 ex. ř. a nejde vůbec 'O žád
nou ze žabb v § 42 čís. 5 ex. ř. zmíněných a bylo pr,o'to odložení exe
kuce neprávem povolleno. 

N e j v y Š š í s D II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Důvody: 

~ Usnesení rekursního soudu shoduje se úiV. ' 
veCI a nejsou vývody dovolacího rekur' , p ne se zak-onem a stavem 
v,Y.vrátily. Výclwdisko rozhodnutí musí t~Uv'~' t?, ~by napadené usnesení 
pnpadě běží o žalobu pOdle § 37 ex ~ ,"1 ~ I us:, .ok o· tom, zda v tomto 
jest odůvodněn návrh aby byIa exe' kr., ponde.v

l 
a~dz Jenom. v tomto případě 

k 'd' Ulee ,o ,ozena Správn" t d ursm sOu zabýval rozborem žalob kl '. e see y re-
číla jako žalobu §U' 37 eet ř a 'llep' ~b'h ero~ dovolací stěžovatelka ozna
?alo~a, výslovně uvádí, te '~abave~~ Chl': bm nikter~ rozhod~utí sporu. 
zaluJlcl, t. j. dovolací stěžovatelce Yd p:ltbeden, zbozl ~ylo dano straně 
a že J.... I" , , ' O zas avy ze le prevz Id' , 

,1 pns USl vecne právo zástav ' " .," a a v fzem 
jako přednější, zaj!isté v ptoměru ke nIt oz~a:lltc sa.~a .~Olto p-rávo zástavní 
tedy pouze o pořadí práva dovola ~ r,,-n,e za ovane. JIZ pO'dle žaloby běži 
vymáhající věřitelky nikol'l' 'kel ste20ovatelky .. a žalolVané 'strany t j 

t ,I' V vsa, o právo kter' ". , k -"'o 
pus HOlu ,a jež může býti důvodem k v', e ClnI ·exe' uei ne,plří-
ex. ř. Právo doV'olací stěžovate'lk odl?,zem exekuce podlle § 42 čís. 5 
vedle sebe obstáti, ježto vym 'h ,7, a :'p'~avo vymáhaiící věřitelky mobou 
dovolací stěžovateIka, bude_Iia aJ~1 ventelka dOjde později úhrady, nežli 
vec třetí ex ř) Pr'es to ' k ex,: l~ce dD ko.nce provedena (§ 286 o,dsta-. " ze onec.ny , h' I 
prohlášena nepřípllstnod nen" d' ,njavbr za oby zní, aby exekuce byla 
n 'b ' . ,I Z e za o y podle s, 37 'b y rz Jenom formá!liuě i'ak to T" " ". ," ,:, ex. r. o sahově, 
stěžovatelka sna'ží se' t . J z dspravne, vytkl soud' rekursní. Dovolací 
,~ eprve v ovolaclm rekurs d t .. 

sVY';' ,pravem odporu proti zabave ' (,,§ 258 . II ?PO svatmÍl žalobu 
nemuze přijíti ,nyní v úvahu ~I "~v' .262 ex. r.), le'c toto tvrzení 
dlužno. rozhodovati jen podle 'tt~o:evadbz 10 navrhu na edlOižení exekuce 

,co' YO uveden'o v žalobě. 

Čís. 920. 

Výlučná příslušnost okresního sDudu o § v-

na Spory mezi POvozníkem a . h ' I': dle ~9, CIS. 7 I. ll. vztahUje se 
1I0St v~ trvání.povozníkovÝch! ~k~n~~kaZntkem vubec bez ohledU na obtíž-

Od!r~c~:~~~I~!~b:e~ří1~~šn°dssttí procesní~o s~udu prvé stDlice odmltne 
,o avec prvy c. r. s.). 

(Ro7)h. ze 'dne 15. února 1921, R I J 11/21.) 

K,r a i s k Ý s -o 'u cl rozh~dl věcně o ' lb' .. ' , 
na zakazníku úp.l'aty za dováže' 't"hza o e',JIZ domahal se povozník 
draží. O d vol a ci s ou d Z "fl veSlO" mnozství dřeva z lesa na ná
cházevší jako zmatečné D ':USI ~apad.eny rozsudek i řízení jemU' p'řeď
POvozni'ce protí žalovanému ~~o :,;~ Zalobou" uplatňuje žalobkyně jako 
za dovoz ďříví iím od ní objedna~ ,zaJ :zmku nawk na zaplacení odměny 
odstavec druhý čís 7 j n 'S .' y. e t? tedy o spor naznačený v §. 49 
VýŠi sporného ~řed;"ětl!' ok' rePO;Y takod~e jsou, přikázány bez oMedu na 

d b smm sou um a nesměj' b' ť ' sou y s oorové ani úmluvou stra.n (§ 10'4'. ) ,,!, y I preneseny lila 
o~omene učiníti námitku ~epřísl'ušnosť J .. ~'. ~1l1 hm, ze strana žalovaná 
prece a rozhodne-Ii spor soud sho o I, s~u 11 I,· 43 J. n.). Stane-li se tak 
cházeJíCí říz.ení stíženy zma.f.k.em .§r 4V7Y7'~~0.u rozs~dek i celé jemu .. p .. řed. -
• ""'1 v, . 'CIS 3 c r s k"'",,,'· ~ '"fl ClS. 7 C. ř. s. přihlížeti . " .~" ',' ." H ..... !U'ulZ Je,st dle 

z p'cvmnosh uredm. výji:mečné' ustanovení 
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Si 45 j . .n; .nel1'á tu významu, ponevadžsoud prvé sto~ice dle obsahu spisů 
sVQou příslušnost neuznal výslovným rozhodnutím. Bylo tlldíž, byť i :odvo
latel zmate~nosti v § 477 čís. 3 c. ř. s. stanovené nevytýkal, rozsudek 
i celé jemu předcházející řízení dle §S .. 477 a. 478 odstavec prvý c. ř. s. 
zTušiti a žalobu odmítnouti. 

N ej vy š š í s ou d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Názor stěžcolvatelilv, že má zákon i; § 49 CiS .. 7 j . .n. na zřeteli pouze 
povoznické služby povahy osobní a jed'TIOduché, nemá v tomto, ustanovení 
zákona opory. Zákon v této příČi.ně nerozeznává a sluší preto i přítomný 
spor ze smlouvy, dle níž .se žalobkyně jakO' majHellka povoznictvi zavá
zala, dříví žalovaným oď velkostatku koupené odvéstu na stanici, za kte
rýžto výko.n požaduje odmem} v zažalovaném obnose, ·pokládati za spor 
mezi povozníkem a zákazníkem ve smyslu § 49 čís. 7 j'. n., k jehož roz
hodo.vání jest výlučně příslušným soud okresní, byf i .naložení a odvezemí 
diříví bylo spokno v tomto 'případě s většími obtížemi a vyžadovalo vět
šího času k provedení, než jiné :obyčejné výkony pe,voznické. Nesprávný 
jest t",ké náhled stěžova!telův, že soud odvolací neměl žalobu odmítnouti 
a celé řízení zrušiti, nýhrž, že' měl učiniti o-patření, by; bylo, zavedeno; ří
zení před příslušným soudem. Ustanovení § 475 a 476 c. ř. s., jichž se 
stěžovatelka dovolává k odúvodnění tohoto svého názoru, mají na zřeteli 
případ§u: 471 čís. 6 c. ř. s., kdežto zde jde" případ §u 471 čís. 7, na který 
se vz,tahuj'c ustanovení §§ 477 a 478 c. ř. s. a hylo proto i řízení ro.zsU'<,nku 
p,ř-ed:cházejíci správně zrušeno a ž'al1oba odmHnuta. 

Čís. 921. 

Pouhým převzetím břemen nestává se bezúplatný postup nemovitosti 
jednáním úplatným. 

<Rozh, .. ze dne 15. února 1921, R. I 135/21..) 

Notářským spisem postoupila manželka manželi bez'úp'latně pOlo·vlci 
svých nemolvítostí. Manže·1 převz",11 knihovní břemena, váznoucí na P'O~ 
stDupené polo.vici nemcvitostí, jež byly kromě toho slti'ženy právem před
kupním pro Norberta Kea. K n i h 'o. v n í s o u d k žádosti manželů povolil, 
by vloženo by~o manželi vlastnické právo na pos:to/lpenou polovici, ne
vyrOClU'mčv N cr berta K-a. Rek u r sní s () u d ku stížnosti Norber'la K-a 
kníhovní návrh z",mítl. D fr vod y: Notářský spďs. uvádí sice, že manželé 
uzavřeli spolu -sm'louvl1 dalfOtVad, avšak nej!de tUl ~o pbuhé d'arováIIlÍ, nýbrž 
o přeVOd .nemo'viTostí aspoň s čá,sti úplaltný, neboť v ·odstavciIII. smlo.uvy 
zavazuje se manžel, že zaplatí 'a zúročí polo-vki knibov.níéh dlhthú tamtéž 
uvedených. Byla tedy tímto převod!em dána příčina, by stěžovatel "právo 
předki1pnk vykonala poněvadž nebyla předlo.žena listina O> tom; že osoba, 
vtěleným právem předkupnírn nadanil práva předkupního nevykonává a 
s převod'em souh!!así, neměl býti vklad vLastnfckéhq p·ráva povolen a měl 
prvý soud k právu předkupnírnu dle knihovního stavu z mocl úředili 
míti zřenÍ. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvéh'o, so'udu, 
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DůvOdy: 

. Manželé navrhli vkl'ad práva vlastnického na základě smlouv' kt ' 
Jest smlouvou darovacl v. e. smY'sIu § 938 a nikoli smlouvo t hY' er]a 
§ 1053 b"k '.. I . u r Ovou pOde . -o c. za ., am Jmou sm oUvou zcizo,vací nebol m -'Ik . -I 
touto postoupila pololYici svých nemovitostí bez úp' t anze a. slm o:vo~ 
n~měl na, ně nároku (§ 9{0 obč. zák.). Tím že ,a, y ~a~ze I, tery 
prevzal bremena knihnvTIí, na této polovid ne'm " ma~ze!, pod1,~ smlouvy 
ona vzhledem na ustanovení §§ 443 a 928 ob' ov:tkostr vaznonCI, smlOuva 
úplatnou. c. za . nestala se smlo;uvon 

Čís. 922. 

Zák?!, o s~olečnostech s obmezeným ručením 
Neprlpustnym jest ustanovení spol' k' . 

žuje Se společníku právo žádat' b ~~en~ e smlouvy, dle něhož vyhra_ 
nebo ponechává se právo zřidil ~v::n °t clasu .byl ~st~no,ven ":~ iednatele, 
a veřejné korporace. ' I Je a e e, osobe tretI, vYJlmajic stát 

Právo žádati za bezodklad' 1" 
přiznati í ~polečllÍkům _ _ ne SV? am val~~ ~ro'."~dy, lze ve smlouvě 
kmenové jistiny nelz~ J1::at k:::~nov~ Vk~~d.Yt. C~l mene než jednn' delletinu 
na kmenovém .' , , avo o UCIUI I zavislým na vyšším podílu lmem. . 

Vrácení kmenových vklad' dl § , 
slovně učiněno b 'ti '" u po e, 58 z~kona musí ve smlouvě vý_ 

těžku rozvahové~o :~;~s%~On~i:~y~h zeVyPtre,~Vk~Stll' tse .smdíhiellJ z \jistého vý
z u e pre C ozlch. 

{Rozh. ze dne 15. února 1921, R. [ 137121.) 

R. e j s tří k o v Ý s o u d vrátil společ f ' 
k opravě v těchto bOdech' 1 § 19 I nos 1 sr. {l •. spolecenskou smlouvu 
k'ona d'le něhož . ~, sm OliVy OdporUje ustanovení -S 15 zá-
nove~ím, že Jose~o~~~e~f~~~~Z~~ě:~~o~ .~ýti i ~st~nov~ni jednateli. Usta
jednatelem, a že totéž prá~o PříSI!J'št'g't~ by ~Veh? casu- by~ us!tanoven 
nejmenovanému pokrevním' ': h- VI S I aru -OVll nebo Jlllem'U, dosud 

~eoč~:~~: ~i v č~~d~~:~;vo;~~r~aOv~[~thzrno~~i~;~n~~~~e~~ob~á~gv~~~= 
společn'lku' 2 §. 14 b) 'Pl nu.!o, ze by. se tlm zcelazměnH seznam . .. srn ouvy stanovl' , I' " , 

~~~o~~fea~~~:~~~~~;e,~n~;, i~t~ vkl~dy c~~:~h~ňo'f,~\~!~~::~:~~~it~~~ 
kmenoivého kapitá1u 3 Odsta~:' de ~~ ·oz postaclvkllady ve VÝši '/,. 
v soulad s §em 58 záim~a Nehl d'c k tu y ~ 22. smlouvy d1užno u-vésti 
vkLadu nejsou ve smlouvě vyt~e~y 'uo~.u, ze ~'P~SOb a po~mínky vráccní 
BY'ly sice vneseny nemovitosti ' eJso:, sp ,neny po~mlln1,Y' § 58 zák. 
váním pO-dniku zcel" neh z vět~í t?~0t' VS~k, neplyne: ze byly provozo
možné klesání jich hooooty R. e k ~~ss I ~ aven

cl
y, Zakon, nepomýšlí na 

N e j , , , -. n 1 S" U - , usneseU! potvrdil 
v y s S 1 S o u-d, nevyhověl dovolacímu rekursu. . 

Důvody: 

Podle znění § 15 zák. ze dne 6 bře 1906 vo " 

smlouvě společenské u-stanoviti z~ jed~~~ele OS~~y' 58jS~u' c~lakm' .uelze ve 
, , lmo spo-
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lečnost, tím méně pak lze ustanoviti již předem, kdo budoucně, po 'Odpad
nutí ustanovených tam jednatelů, má se státi jednatelem aneb u'Stanoviti 
někoho, dosud nejmenovaného, jak to činí § 13 smlouvy spo-!ečenské ve 
prospěch neznámého příbuzného Oskara V-a. Vždy! i společník, ve 
smlouvě jednatelem stanovený, může jednatelem zůstati jen 'Potud, pokucl 
jest společníkem. Přestane-li jím býti, zaniká tím jeho funkce jednatelská. 
Ve sp'O,lečenské smlouvě může býti ustanoveno, aby stát, země nebo jiná 
veřejná korporace zřizovaly jednatele, nějaká třetí osoba však k tomu 
určena býti nemůže. Za trvání společnosti jest vždy třeb"a k jmenovámí 
jednatelů usnesení spoLečníků a to bu'ď na valné hromadě neho písemným 
usnesením za podmínek § 34 zák. o společnostech s r. o. Proti těmto 
zásadám prohřešuje se smlouva společenská v § 13 a správně tedy stě
žovateLka hyl'a vyzvmna, by jl v soula.dě se zákonem změnila. Dále bylo 
společno-sti nařízeno, aby v souladě se zákollem opravU a '§ 14 bl-odst. 2 
společenské smlouvy, pOdle nčhož má býti svolána mimořádná valná 
hromada, když O< to žádají spo,le-čnící, jejichž kmenové vklady činí '/" 
kmenového kapiltállu. §. 37 zák. o spollečnostech s r. o. však předpisuje, 
že hromada musí býti ta-ké tenkráte bez pr'Ů!tahu svolána, když žádají za 
to společníci,jichž kmeno'vé vkh,dy dosahuií desátého nebo menšího dílu 
kmenového kapitálu, ve spo,lečnostní smlouvě 'pro to ustanoveného,. Z toho 
jest vidno, ,~e jest možno snížiti ve smlouvě pOdílovou cifru, na níž závisí 
možnost, žádati za sv(}lání hromadY, nikoli-v však cifru tu zvyšilva,!i, jak 
to činí § 14 b) odst. 2 předložené ,smlouvy společllD'snnJ. § 54 zák. o spo
leooostech s r. o. Us.ta'llovllje, že snížení kmenového kapHá1u může se 
státi jen na základě usnesení o změně společenské smlouvy a po pro ve

'dení prov'Olacího .řízení, v tomto záko,ně ustanoveného. § 58 téhož zákona 
připouští však tuto úchylku: ...... "u společností. u- kterých podstata 
majetku provozováním přiroz.eně zcela neh z větší části musí býti str'á
vena .... " může vrácení kme-nových vkladů celkem nebo pn částkách 
ve společenské smlouvě býti vyhrazeno hez pmvedení provolacího řízení 
a be,z ohl-edu ok výši zbývajícího kmen(}vého kapitállll, koná-Ii se toto vrá
cení po úplném splacení kmellového vkladu Oj toliko z ryzích výtěžků, 
v příslušném roce rozvahy dosa_žených neh v letech předešlých vyhra-
žených ...... Způso-b a podmínky vrácení musí· bÝti stamo-veny přesně 
ve společnostní smlouvě.« Těmto zákonným ustanovením neodpovídá 
však dr'uhý 'Odstavec _§ 22 smlouvy. Kdyby vrácení se vykonalo z kme
nového kapitáln ve smyslu § 54 a dalších, vyžadovalo by usnesení spo
lečníků a šetření všeDh záruk vydaných za účelem oohmny zájmŮ' věři
telských (§§ 54 až 57 zák. o' společnostech sr_ o.). Má-I! však umořování 
závodních podílů vykonáno býti samostatně bez. p-řeďchozího usnesení- na 
sníženi kmenového kapitá1u a bez proveMní provola:cíhol řízení -(§§ 55 a 
"ásl.), může se tak státi a smlou;vou ustanoviti, jen když vrácení se pro
vésti má pouze z ryzích Výtěžků bilančního roku nebo ryzfch výtěžků 
roků předchozích, takže kmenový kapitál věřitelům jest zachován (§ 82). 
U:stanovení vša,k,že vráceni se má státi pouze z T'yzích výtěžků v § 22 
smlouvy sDM,,!. Mimol to není vysvětleno, jakým způsobem jest zjištěno, 
že podstata majetku provozováním zcela nebo z větší části musí býti 
strávena. VMyl majetek firmY' podle smlouvy záleží valnou měmu z po
zemků, u nichž přece o ztrávení řeči hý,tj nemUže. Není tedy ze smlouvy 
patrno, zda podnik jest tak-ového druhu, že by při něm bylo dovoleno 
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postupné vrácení kmenových vkladů bez provedení provolacího .-
(, 58 'k) r:zení , za. o' spo!. s r. o .. 

Čis. 923. 

Nepřípustným jest dovolací rekurs proti zrušovacímu usnesení re
Imrsniho sondu i tehda, nařizeno;Ii prvé stolici, by vYkonala předem 
vhodná šetřeni. 

{Rozh. ze dne 15. února 1921, 1< I 149/21.) 

V ,,,~xekučním řízení z~ušil rek II r sní s o II d usnesení prvéhD soudu 
a, ul~zII {':u, ~y" vykonaje vhodná zjištění, znovu rozhcdl o exekučním 
navr 11. QVa. aCI rekurs byl Ne j v y Š š í m S O ude m 'Odmítnut. 

Důvody: 

pxe~l~ ~stan?,vení ~,.s27 c. ř. s., které platí dle § 78 ex. ř. též pro řízení 
-, , ucm, muze bYítl rozhodnutí rekursního soudu j'ímz' b Id" 
usnesení zruš ' r' ' , y -o napa em:: 
nařízeno b ',eno a IJve sto aCI po výslec:lU stran vydání nového usnesení 
prvé stoiiCir~~~ ,va, pO; .~en tehd7' Je.sthze v,ně?, bylo určel1.!l, že přikaz 
Soucl k ,y n:~ byh vykonanaJz po prav:t)l moci tohoto rozholdnlití. 
mu b

re ur~m n.enanzuJ'; s2ce, sO~du p!vé .stolice výslech stran, ale, ukládá 
U i y v~ ona! vhodna setrem, v cemz i slyšení stran jest zahrnuto 
, ,s a~?vemj} 527 c. ř. s, jest ien obdobou ustanovení § 519 čís 3 ' . 
~V~IU,SI Je proVo. ,:ztah~v~ti.i na tento, pří'Pa~'. P.onČvadŽ soud r~ku~·sj~j 
, mU

d 
roz~~dnutI pra,vm mo,ci nevyhradil, jest dovolací rekurs proti 

nemu le vyse CI'tovaneho ustanovení nepřípllSlným a bylo jej odmítnouti. 

. Čis. 924. 

Obecným s d"ť . 
sidla • " t u k~ cm c~zo~emské pojišťovací společnosti jest sudiště 

d .]e]~ u~?I~ ~(\neralnt representace,. a neni ohledně ni mista pro 
po purnesudlste maJetku pOdle § 99, i, ll. , 

(Rozh. ze dne 15. únOra 1921, Rl 162/21.) 

Zalobce žalo,val u kraj'skéh '. d' T' 'b' .. , , 
, ",' hl ' ','.' o SOUl II V a are pOJlslovacI společnost 
JeJ;z a';:ll! ~avod byl v Tersltu,generální representace ak. . p. ' 
~ťIral, Pflslusnos! IQ ustanovení § 99 j. ll., ježtO' žalovaná p mělav v rl~t~';f: 
m~~~l :::t:~~tora~, ~ ~romě t?,~o jmění. Zalovaná společnost vznesla ná: 
žalobuodmí~1 n6~I~~s~OS.tI: lIZ, do~olanýhajský soud vyhově; a 
I'. ' . , y. Pone, auz Jde o' clzo'zemskou poiištovací spo
P~~os~1 k~e~a J,est k obchcdování v Cesko~lovenské republice připuštěno! 
z: 1 o: e ne ll! , ve s~yslu, § 2 zákona ze dne29; března 1873, čís. 42 f' 
,ak.predP'lsy CIS. nar. ze dne 29. listopadn 1865 C'I'S 12"' 'k k ď se tý' " , r . ." ' 'r. za .. po ud .- 3~1 n~nzem v lady ~e?ubliky Ceskoslovenské ze dne 10. června \919 
f.I~. ,s. z. a, n, Dle c1anklll IV .. uvedeného nařízelli z r'Oku 1865 úídil~ 
b
za

!, ovana spolecnosl! pro provozováni obchodů vCe'Skoslove'n,ske' repu 
,Ice represent . . 'dl P ", ' .' .

, a:Cl se Sl ,em v raze, tntlz generalnÍ zastupiteliství. Dl~ 
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uvedeného článku IV. má representace 'v Praze zastllpovati žalo,vanou 
společnost jak vůči státní správě, tak i vůči třetím osobám v Cesk-oslc
venské republice soudně i mimosoudně s neobmezenou' plno-u mocí ve 
všech záležitostech, které mají svůj základ ve prnvozování obchodů 
v Československé repubHce. Žalovaná s'polečnos,t', }ejlíž representace, 
totiž hlavní závod tuzemský, tedy její sí~ro jest v Praze, může proto 
býti žalována v záležitostech, zakládajÍcích se na o·bchodech v éeskoslo
venské republice provozovaných, jen II příSlušnéhO' soudu v 'Praze (§, 87 
j.n.). Ustanoveni § 99 j. n., o které o·pírá žalobce přisl1lšnost dovolaného 
sOlťdn, ne1"e v tomto případě .jlou.Žíti, poněvadž prvni podmínkon tohOlto 
sudiště jesl!; že žalovaný nemá v'tuzemsku bydlištč. Má-Ii však v tuzem
sku bydliště, dlužno podati proti němu žalobu, pokud není od'Ůvodněna 
zvláštní příslušnost soudu, u věcllě příslušného soudu, u. kterého má ža
lovaný své bydliště, toti,ž u soudu místa, ve kterém se usadili v úmyslu, 
trvale se tam zdrž{wati (§§ 65, ,66 j. n.). Dle uvedeného má žalo,vallá spo
lečnost své bydliště jednak v Terstu, kdež jesl! sídlo pojišlovaCÍ společ
nos.ti,. jednak v Praze, kelež jest sídlo jejího tuzemského závodu, t'Ů, jest 
provozování jejích obchodll 'v Ceskoslovenské repubJIice. Ro,zhodl-I'i se 
'Žalnboe pro podání ž3'loby v tnzemsku, měl ji' podati dle § 87 i. n. u pří
slušného soudu v Praze, nikoliv však u krajského sowdu v Táb'Oře. Tomu 
není na závadu ustanovení § 99 odstavec třetí j. n., nebol cizozemské 
společnosti mohou býti žalovány za pře,dpok!adu náležitosti vytčené 
v prvém ods,t'avci tohoto §, totiž, nemají-Iii v tu:zemsku bydliště, nejen 
II soudu jmění, nýbrž i u toho tuzemského soudn, v jehož obvodu se na
lézá ,jich trval'é zastoupeni pr·o tuzemsl<o nebo -orgán pověřený obs'tará
váním obchodů takových společností. Trvalé zastou,pení, to jest tnzemská 
representace žalované společnosti, jest v Praze, inspekto'rát v Táboře 
není jeji representaci a nehe jej po,kládalti ani Za ,orgán, který obstarává 
obchody žalované spolern'osti, poněvadž dle ne~po.rného přednesu. stran 
je zjištč:no, že v Tábnře jest 'p-ouze inspektor'át vrchního jednateUstvi ža· 
lované společnosti v Praze a nikoliv iu'Spektmát žalo.vanéspolečnosti 
v Terstu, "< e k u r sní IS o II d námitku nepříslušnosti zamíti. D tl vod y: 
II 99 j. n. má na mysli tři skupiny kompetenčních předpisů: 1. proti žalo
vaným, kteří nemají v tuzemsku bydliště, 2. proti cizozems.kým společ
nostem, ko-rporaCÍm, sdruže-nim, 3. 'pokwd j'de o spory, vztahuj'íd se lila 
námořní lodi a jízdu po moři. Poněvadž tu jde o druhou skupinu, nezále'ží 
na to-m, že nemá žalovaná pojjšť'ovací společnost akciová v tuzemsku 
svého bydl1ště (neb sídla), nýbrž může cUe § 99 odstavec třetí i. n. hýti 
žalována II toho tnzems1kého soudu, v j,ebož obvodu má své stálé zastou
pení pro tuzemsko, a II e b, kde se nal:ézá orgán, jemuž svěřena. starost 
o obchody takových ústavů a společností. Z pořadí, ve kterém se § 99 
j. n. nalézá, t. i. za § 97 (o· sOJ!du.dřívějo§ího' béVd:Jiště) a za § 98 (o ža
lobách proti lodníktlm a osohám 'p'csádky lodní), plyne, že zál<on cbtěl 
určiti a snadno přístupn~TI1 učiniti tuzemcům soud, pokud j'de ožabby 
proti cizozemcům, a to vyjádřil v §, 99 I. 111. Poněvadž hlavni inspektorát 
žalované společn-osti v Táboře jest akvisičním orgánem, ustanoveným, 
jak žalo·vaná přiznává, ku sprostředkovánípojišfovaCÍch obchodil, - jest 
iel ve smyslu I§ 99 odstavec !řetl j. n. pokládatil za o.rgán ku' obstarávání 
obchodů žalované společnosti. Pro příslušnost nejs-G,u r'ozhodnýml zá
konné předpi~y o usta'tlovení representace a v'říp,ouštění cizozemských 
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spoleonoGtí ku provozování .obchodu v tuzemsku zvláště vYdané, nýbrž 
pouze předpisy jurisdikční no,my. 

Ne j v y Š š í s -o u d obnovitI usnesení prvého soudu. 

Dílvody; 

V tomto ,případě nelze p.oužíti předpisů § 99 j. n., vztahuiících se pouze 
na sudiště dle majetku. Podmínkou použití tohoto § je, že žalovaná nemá 
v našem státě sídla, je1ikož -, má-li tu sídl'o" nutno po:dl'e ustanovení 
§§ 65 a 66 j. n. podati žalobu u soudu věcně příslušného, který jest pro 
ž"lovanou všeobecným sudištěm, totiž, kd'e sídU. J-Havn:m sídlem žalo
vané j~st Terst - tedy cizina, avšak druhým sídlem jest Praha, kde jest 
p0dl:e cl. IV. zakona ze dne' 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. zák., jehož po
užit,í připuštěno pOdle zákona ze dne 29. března 1873, čís. 42 ř. zák., § 2 
take na společnosti pCjišfovací, povoláno zastupovati žalovanou společ
nost jak vůči státu! správě, tak i vůči třetím osobám soudně i mimosoudně 
v oblasti Českoslo'venské republiky s neobmezeno'u plnou mocí ve všech 
záležitostech, které mají svůj zákJa.d v provozování obchodu v Česko
slovenské republice. Jak z nařízení vlády repnbliky Československé ze 
dne 10. června 1919. čís. 321 sb. z. a n. vyplývá. ,nedoznala ustanoveni 
shora citovaných zákonů v uvedených směrech podstatně žádných změn 
a § 6 ~ař. výslovně připo,nští a záVislým činí provolzov.ání o,bchodů cizo
zemskych pojišfoven mimo jiné na tom, že zde zřídily, gen e r á ln í z a
s tup i tel s tví, oprávněné k vystavování pOjistek. Nechtěl-Ii tedy ža
lobce žalovati v cizině, mohl žalobu svoru podati v tomto, státě jedině 
v. sídle "generálního, zastupitelství" v Praze, nikoliv však v TáboIe. 

Čís. 925. 

Přípustnost pořadu práva pro žalobu o náhradu nákladu, jenž žalob_ 
cem na vodní zařízení byl již učiněn. 

<Rozh. ze dne 15. únOra 1921, R I 196/21.) 

žalovaní pokucl se týče jich předchůdci používali vody, odtékající 
z rybníka žalující obce, ku hnaní mlýna a dohodli se za konkurenčního 
řízení, zavedeného okresní po!ítickou správou, se žalobkyní že jí budou 
přispívati po10vicí na náhradu nákladů, vz,ešlých opravou ~O'dních zaří
zení. Žaluiícíobec vynaložila PO té nákl!ad ze svého a do,mábala se pak 
na žalovaných. by jí polovinu nahradili. Ža'l'ovanl vznesli proti žalobě 
námitku ,nepřípustnosti pOřadu práva, jíž s o u dp r v é s t o' I i c e vyhověl 
a žalobu odmítl. D ů vo ct y; Rybník, o nějž tu jde, jest sice soukromým 
ma'Jetkem žalující obce, avšak voda vytékající z rybníku, které používají 
žalovaní ku hnaní mlýna, vymknU-VŠi se lysické moci dosavadního vlast
níka, p,řestává býti předmětem soukromého vlastnictví ~ a dlužno ji 
pokládati za vodu veřejnou. Že oprávnění žalo,vaných k~ používání vody 
z rybníka zakládá se Ila právu veřejném, je p<1trl1o z toho že oprávnění 
to jest za-psáno ve vodní knize okresní politické správy. Důsledkem toho 
jmenovaná politická správa osobovala si právem pnslušno:s! právě v této 
záležitosti a, pmvedši konkurenční řízení po, rozumu § 44 vod. zák. pro 

Cechy, sta,novila pro zájemníky míru příspěvků "~a "~drž?vání v{)d~ích 
zařízení rybníka, nebo! jedině úřad-ům správním pnslusl p~~~vatl v :"a!J?~ 
veřejném o zbudování a udržoV'ání zařízení vodních, SIO~ZIC~ch k, uZlv~m 
~ ody, a příměti ony zájemníky, kteří jsou povinni ta~o,:,a zanzelll> ,:drzo
,'ati, ku plnění jejich povinnosti (§ 44 ciť. zák.). Domah,a-ll se".nyn~ z~lob
komě náhrady nákladů, vynaložených na opravu vodmch >z!nzem, dovo"~ 
íávajíc se provedené~o řízení konkurenčníh'o. pokud se t~ce do~od~ pn 
něm docílené, je patrno, že nárok svůj .buduje na titulu vereJllopraV~lm a 
nikoliv soukromoprávním, a že proto nespadá do příslušnostI sou.du l::d-
nám a rozhodování o' této žalobě, která má za předmět, aby zled'2ana 
byla platnost dohodě, docílené v řízení konkurenčním ~a inter;en,ce uradu 
správního. Žalobkyně, čelíc námitce nepřípustnosti p'orad'u pra':~lho; pou
kazovala k tomu že mezi stranami docíleno bylo d'ohody za nzelll kor,
ku.renčního ohledně příspěvků na udržování vodních zař~íZ"ení,,, a že I s: 
toliko domáhá náhrady nákladů vynaložených za žalovane. Avsak p~avc 
z těchto vývodů je patrno, že se žaiobkyni jedná jen o pmveaem u,ne
sení o)nesní politické správy, kterým stanovena hyla jak co <lo :ozs,ahu: 
tak co do výše příspěvků p'ovinnost súčasl'něných zájemník~, pn~Pl.'atl 
Ila udržování vodního zařízení rybníka. Jeito se tedy nejedna o nahladu 
nákladů uči.něných třetí osobou, ~ která na vod~pr~vnín;" řízení s~čast
něna nebyla, a ježro samozřejmě kompetence spravnrho uradu nen~ ,dot
čena tím, že za řízení konkurenčního, bylo docílBl1ocI:ohO'dy mezI >suca~t
něnými, jest se zřetelem na ďuvo,dy vÝše uvedené ,pr'ávo;no,: ~o:,dlll v t;to 
věci vyloučena. (§§ 44 a 75 vod. zák.). Okolnost, ze oP-r~avnenr > zalo.vanych 
k 'pouiívání vody z rybníku jest zapsáno v tak zvane vodm knrze, v.~: 
dené u okresního hejtmanství dle nařízení ministerstva ze dne 20. zan 

. 1872, čís. 52 z. zák. pro Čechy, nesvědčí tomu; ,že {jJlrávněn~ to~ j,es! rázu 
veřejnoprávního. sloužíl kniha vodní pouze ucelům "s~atl~Ílck'ym, nr,koll 
_, jako knihy p.o,zemkové - založení práv. I\onkurenc~l nelake nz~m ~a 
účelem opravy čepn žal'obkyní roku, 1919 pr~dsevzate, neby!o',am,pro: 
vedeno, nýhrždala opravu žal,obkyně provésti bez konkurencmho nzenI 
sama. NelZe proto z té okolnosti. že politická sp~áv" ; . .I901 po prove
deném konkurenčním nzení stanovila dříve v teto zalezltosy dle "~' 4~ 
vod. zák. pro zájemníky míru příspěvků na uďržování V?d~lICh~~n.zelll 
u rybníku, _odvozovati, že náro~ touto ž~lobon upl"!!leny SP~CIV~ na 
titulu veřejnoprávním. Rek u r snl s -o u: d namltku nepnpustn,ostr poradu 
prá va zamítl. 

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

DiIvody; 

Dle § '15 vod. zák. pro Čechy nálež,ejí všecky' záležitosti vztahují:í 
se k užívání a vedení vod, jakož i bránění se jim podle zákOna toho ~ I!.u: 
sobnos!l politických úřadů. Pocl pojem užívání a ve~e?í vod neb">br~nen! 
se jim spadá také udržování a čistění kanálu a umelych vodo tec!, lakoz 
j udržování zřízení pro: užívání V'Od, o němž § 44 vod. zák. m}ll!Vl. ,Tento 
ukládá takové udržování především těm, kdo jsou k tomu v zakla~e p~at
uého právního závazku povinni, v druhé řadě pak vlastníkn Zřl~:?l a 
v třetí řadě konečně těm, kdo zřízení užívají, a sice, nellí-li jiného mentka. 
podle poměrn užitku,. Není o tom ani v nauce ani v judíkatu~e pochy?y, 
že rozhodnvati o. povinnosti k řečenémIU ud'ržování zřízení nal'eží sprav-
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ním úřadům, a že tedy těmtú úřadům přísluší řešiti i otázku, je-li tu platnir 
právní závazek, o němž § 44 mluví, af si ze smlouvy nebo- z jiného titulu, 
protože těmto úřadům náileží bdíti nad tím, aby vady takových zřízení 
byly odstraněny a odstranění to přísluší po případě prostředky donuco
vacími vynutiti (Min. o,rby z 25. ledna 1877, čís. 14.887 Zeitschr'Íft rur 
Verw. 1877, čís. 38). To však se týče jen případu, ide-li o to, aby jistá 
práce jako zřízellÍ neb 'Oprava jeho byl a vy ko n á n a a aby tedy ná
klad k tomu potřebný byl sehnán čili běží o rozepsánípříspevků. Ji'tlá je 
ale věc, je-li práce již v y k o n á n a, nákllad tedy už hra z e n, učiněn a 
tudíž to, nad čím správnímu úřadu bdíti p-řÍsl'u,ší, jIž hotovo, a pouze ten. 
kdo náklad ten niknuI, práci vykonati dal, domáll'á se náhrady učiněného 
nákladu, al si již z 'důvodu smlouvy nebe z jiného titulu: Tu už věc ne
dotýká se zájmů vodoprávních, zájmů národohospodářských, zájmů ve
řejných, nýbrž ocitá se čiře ve sféře práva soukromého. Taková náhrada 
může vymáhána býti jen pořadem práva soukromého, cestou so:udní. Tu 
už nejde o konkurenční příspěvky a určení jich výše, nýbrž o náhradu 
nákladu j.iž uóněnébo. Nauka sice výslovně nerozeznává, ale nkméně vy
chází z jejích výkladů, že vindikuje-Ji příslu:šnost politickým úřadům, 
myslí jen na skutečné konkurenční řízení, rozepsání příspěvků, že však 
jl netane na mysli otázka: náhrady nál<Jladu již učiněného a hrazeného. 
Tak tomu jest patrné u Randy, Wasserrecht str. 149, tak i u Pražáka, 
Wasserrechtlichc Competenzfragen § 15, jenž má nápiS »V y m á h á n i 
příspěvků k zří z e n í a u drž o: v á n í vodních staveb«. V konteXtu 
tento autor uznává výslovně příslušnost soudu, dcmáhá-li se ten, kdo 
náklad na nějakou' stavbu za účelem užlvá'tlí neb vedení vody nebo brá
nění se jí z vlastního hradl!, náhrady za to ve smyslu ~ 1042 'Obč. zák. 
{str. 103). Tento přÍ'pad však je jedním z celé řady možných, i jest to věc 
v podstatě docela stejná, domáhá-li nákladee takový náhrady z jakého, 
kaji jiného titulu na př. ze smlouvy (Peyrer' \Nasserrecht str. 378) a dále 
převzetí stávajícího již smluvního závazku. A tak tomu je v tomto pří
padě. V žalobě tvrdí se, že narovnáním ze dne 15. května 1901 cukrovar 
z a v á z a I s e na vydržovánÍ' neh znovuzřízení staveb vodních, o něž 
jde, přispívati 50 proc., a že ž.a:IOrvaní, koupi vše trhovou smlouvou ze dne 
31. prosince 1909 cukrovar ten s mlýnem, pře v z a 1 i výslovně závazek 
ten, že potom' v mee 1919 žalobkyně pro v e d 1 a opravy na dotyčných 
vodn1ch zřizenich, že to vyžadovalo nákladu 5057 K: 13 h, jehož polovici 
(50 prne.) v bákladě !Yn'Ú)ho dle uldání převzatého závazku od žalovaných 
žádá. Nejde tu tedy o rozepsání a vymožení konkurenčních příspěvků, 

. jc;k by tomu hyIo" kdyby řečená práce teprv provésti se měla a kdyhy 
šlo leprv o- sehnání prostředků k tomu potřebných, nýbrž o náhradu ná
kladu bez konkurenčníhO' ~ízení niknutého. Práce sama zůstává tu zcela 
stranou a jde jen o so:ukromo'Právní p'Ohledávku. 

Čís. 926. 

Ručení dráhy za škodu, jež způsobena byla požárem, vzníceu}'!1i 
jiskrami z lokomotivy, 

(Rozll. ze dne 15. února 1921, Rv I 768/20) 
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Jiskrami, vyletuiícimi z komínu lokomotivy, zapálena, byla sto·dda 
ležící při trati. Nárok na náhradu škady byl pro c e s nIm s o II d e !ll 
p r v é s to.l i c e uznán mimo jiné z těchta cl ů v ~ d?: Svědci žalova,,?u 
stranou vedení po,tvrdili, ž,e žalovaná uči'nHa opatrem ,k zamezelll ,VZl11~U 
požáru, jmel1'ovHě,že jímač jisker hyl v pořádku, že topito se uhltm Vy" 
Lorné jakosti a že se přikládalo v pOSlední stanici T. a že se neprohra
bávalo. Avšak 'Okolnosti ty, i kdyby by!y d'okázány, nijak nemohDtl zod
povědnost dráhy v tomto, případě vylaučiti, ježto dle ~ 10 lit. B _mll1lster
séh-o nařízení ze dne 14. září 1854, čís. 238 ř. z. jsou drahy, nehlede k tomu, 
zda viny se dopustily, povinny, nahraditi škodu nahodilou:, vzniklaiu při 
provozování provozu. Slova: »sind verpflichtet fUr derlei BeschadIg~":
geu noch in der Folge Zll' haften". Tal< také uznává theorie ;Randa, Na
hrada škody strana 64, Kr'ainz § 402 a také i judikatura n_ejv'yšší~o soud~ 
Ol. U. 8873, 3563, 5402 a pod.). Nařízení ono zavedlo Tucem ~ráhy tal<:,e 
za nahodilou škodu t. zv. ručení za výsledek v té úvaze, že duvodY slus
n~sti a ochra'ny 'Osob hospodářsky slabších toho vyžadUjí, aby dráhy při 
zvláštnosti aohromn",sti pODniku železničního donuceny bylY k opatrnostI 
a obezřetnosti co nejintensivnější. Žádá se tedy od drá'hy, aby zavedla 
taková opatření, by majetek občanlI v sousedství dráhy se nacházejíe; 
vůbec škody neutrpěl, a toto fučení Ilení závislé od toh~, pekud takova 
opatření jsou úplně proveditelna či nikoliv. Ta okolnost, ze dle dosavad
ních vymožeností techniky se nepodařilo zalétání jisker od lokomotIVY 
úplně odstraniti, nemůže osvob'oditi dráhu o'cI povinn~sti k ~áhra,dě škody. 
Že by snad zmíněné nařízení bylo v odporu s o,bcansky~ zako~em ~ 
jeho Medisky na povinnost k náhradě škody, nelze tvrdItI, lezto I ohcansky 
zák obsahuje ustanavení a náhradě škody nahodilé (sr. § 1318 obč. zák.) 
a t;Idiž i on uchyluje se 9d zásady ručení pouze za ško'd~ zavině~ou; 
O d v O> 1 li C í S'O U rl rozsud'ek potvrdil. D ů vod y: . Pa . strance pra,:,n~ 
jest posouzení věci prvým sc,u'dem správné. Neboť zákon o ~oncesov~3Jn; 
železnic (min. nař. ze dne 14. září 1854, čfs. 238 ř. z.) v § I? ht. b) ukl'a_da 
feleznicím za povinnost, učiniti taková op'atření, aby draltJou neutrpeI-y 
PDzemky, stavby atd. žádné škody vůbec, nejenam, vš~k stavba_~ 'dráh, 
nýbrž i kdykali'v později Gn der Folge). Proto, utrpI-II skody, mCI za_t~ 
železniční _podnik. Tedy i v tO'm případě, 'te železnice při prnvolzu ucml 
rezpečnostní opatření dle nejlepšího svého věda~í" a ďle .nejlepších vy
možeností techniky a Opatření ta pfeee nezame,ZI skodu, Je za vzmklou 
šk()du ZO'dpo.vědna. Tím mají chráněni býti občané, kolem jichž majetku 
dráha byla vedena, proti veškerému mo,žnému pe,škození. J,:n te;nto vý
klad iest správný, neboť zákon vychází z toho stanoviska, ze nelze pn
pustit aby hospodářsky slabší 'Občan podnikem železničním byl pošk'Ozen, 
po případě i na miúnu přiveden, nedodliv na železnici odškodnění 'P'Toto, 
že táž vykázati mohla, že p'ři' svých fckomoliváoh iavedla toho čas~ 
nejdokonalejší technická oratření, která však přes to nejsou tak dokonala, 
aby vznik škody zameziti mohla. Intence zákon~' ~e"l," se. k t~mu, ~by 
vešker'á nebezpečí, jež spojena j:sou s D'rov:ozovamm podll1'k~, zeleznyc~ 
drah, právě s ohledem na to" že 'povaha jejich provozu tako",a nehezp::~ 
ve velké míře sebou pIináší, neslo podnikatelstvo samo, ktere z mch teZI 
nejvíce, s ohledem na tuto jejich povahu. 

Ne j v y Š š í s o u d nevy-hověl dovolání z důvodů ro-zsudku odvola

cH1'O soudu. 
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Čís. 927. 

Pokud manželka, žíjící odděleně od manžela může dOmáh r 
něm, by vydal jí drahotní přídavky, vyplácené ~u proto že 1 a tl se na 
starati o manželku. • es se mu 

(Rozh. ze dne 15. Unora 1921, Rv I 828/20.) 

Při p~volen~ dobmvolného rozvodu v r. 1913 uzavřeli ma ~ , , ' 
dle nehoz manzel zaváza:l se platiti' manželce 20 K _~ " , Dnz,:!e snu;, 
rem z června 1919 zvýšH manžel výživné na 43 me;l~~le: al'Slill v Silll
prohlásila výslovně, že tímto ujednáním jsou ~eK. m,~Slcn~ ': ?,a,:zelka 
úplně a naprcsto vyrovnán a že z v ~ 'r ' J, Jl, a: ,Jmen ~C!111 narolky 

~Ojm:hati se, ZVýŠení~lime;;ti zde Uj~'á~~~ic~~ 2:~g~s~a~~~~yonba práv~ 
ze - yj U2lnan povmnym vydati jí draho,tní přídavk ,~ ť I y man, 

~~;~~n~~~tž~ cv~~~/ ~ o u ~ p r v, é s~ o I i c e za;;;df
z 
Dmů\oY l/až~~ 

spěvků, dOhodnutých ;~t~ novych
d 
narok~ na zvýšení alimentačních pří

že vyhradila si tehd }rem z;" ~e 6., cer:,na 1919. Tvrzení žalObkyně, 
.. I b y pn uzavlram smlm, ze bude domáhati s l"t' 
za o ou toho, aby žal'Ovwný vyplá 1" t _ e zv as nI 
a výpomocích J'ako ženatý vo ce

d 
Jl o, c.o na drahotních přldavcích 

znzenecostává jest v na t' hl s obsahem dotyčného. _ t k I .. " - prosem nesou asu 
jeHho zástupce z níŽ pro o o u.:: pnmo vyvraceno výpovědí tehdejšího 
hotníoh přídavků při ~z~~fr~~~ s~ť:ule, ~že'l žá~né výhrady ohl'edně dra
Při uzavírání smíru tah - li r:e~Clm~ a . tomu am mandátu neměl. 
p-fídavků. Náhledu žalob~y~~s1a!a ~e ~ac!n:, ~~hrada ohledně 'drah.otních 
zřízence vyšší měrou 7 : ze _ {a o:m pndavky, _ pokud. prO' ženaté 
připadnouti maj.í přímo ';;:~n~~~ás~oz~dne ;mb °dVdoiVěllé stanoveny _ jsou, 
ty tvoří sDn'část mzdy~' . . nzencu, sou' nesdíH, neboť přídavky 

znzenoe a JSOU mu vypláceny jen ť ~ Y I 
by mu usna'dněno bylo břemeno veden' .~C d ' ., za l~ uC:'em, 
mu ulehčena bl' _ -. - I ve slomacnost,. po pnpade, by 

, 't Y a ~ovmnost ahmento,vati rozvedenou manželku Ust 
no\ em omu odporujícího nen' . ~l IX . a-
1919, čís 541 sb z a n . I aa:I, v ? , . a X. zákona ze dne 7. října 
348 b' .. ' ;' am vnanzem vlady"ze dne 23. června 1919 vo 

f \. z: ~ n.,~m v ?redc~ozích nařízeních ze dne ll. záři 1918 čis' ~~~ 
. z~ ., Jez o uprave a zasadách drahotních příd k' . d .. ' . 

I a ~l S.D u d~ :<:zsudek potvrdil v pO'dstatě z týchž ~~Ý~d~ na]1.0 d v 0-

, e J v y s S 1 S o.u d zrušiL ro'zsudky obou nižších soud~ 
prvemu soudu, by JI znovu rozhodl. a vrátiI vec 
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vinnost, jiné osoby vyživovati čili nic. Válkou nastala změna potud, že 
se uznalo, že normáltní platy nestačí ani 'pro zaměstnance samé, tím' méně 
pro rodinu. přiznány tedy příd,avky a to s o.dstupňováním dle poměrů ro
dinných. Zaměstnavatel věděl, že rozvedený zřízenec musí platiti ali
'Gentaci již z platu normálníh\}, ale shledávaje, že částky, které mam žel 
takto manželce může poskytovati, k Ýýživě její nestačí, vyměřil mu, pří~ 
davek také pro ni a měl tedy tento p-řídavek vIímo určení, aby se jí do
stal, ne, aby si ho manžel sám podržel, vždyf by mu nebyl bÝ'val dán, 
kdy'bY manždky nebylo, a to aby se jí 'dostal vedle onoho výživného, 
které jí manžel j.iž ze svého zá.kladního platu .odváděti bYl p(>vinen: je 
to tedy přídavek ve prospěch os.oby třetí. Zaměstnavatel nevyhražoval 
si ovšem právo přidrž'ovati zřízence, aby přídav,ek manželce vyplácel 
(§881 ohč. zák.), nýbrž poneohal to jí, aby se výplaty na muži po pří'
padě po,řa'Ó'em pr'áva domáhal,a. Žalovaný poukaznje na § 3 zák. ze dne 
15. dubna 1920. čís. 314 sb. z, a n., dle něhož lze na drahotní přídavky, 
p.oskytnuté dlužníku vzhledem na děti neb jiné členy rodiny neohmezenč 
vésti exekuci pro pohledávku zákonitého výživného příslušející osobě, 
° niž jde. Z toho dovozuje, že drahotní pfídavky náležejí zaměstnanci ni· 
.koli oné owbě, vzhledem ku kleré jsou poskytovány. Jinak hy na ně p,roti 
němu nemohla býti vedena exekuce. Závěr ten j,est sice správný, ale zákon 
tn pfedpokládá, že do,tyčné osobě, jíž přísl'llší právo na výživn, vyměřenc> 
jest výživné v zákonné míře, manželce tedy p;odle § 91 obč. z'ák., podle 
celkových příjmů povinného včetně drahotních přídavků. V takovém pří
padě nemůže ovšem žádati vedle výživného ještě drahotní přídavky, 'P'O,
něvadž tyto jsou již ve výživném zahrnuty, Tak tomu ale z-de není. Ža
lovaný platil žal.obkyni až do 15. června 1919 výživné tak, jak bylo ujed
náno v r. 1913, a nezvýšil ho po zaved,ení drahctních pří-davků. Z toho 
jest zřejmo, že jí do 15. června 1919 nedal ničehož z drahotních přídavků, 
kte'ré na ni bral. Dával jí 5 K týdně či~i 20 K měsíčně, o,bnc>s to, který 
v době válečné nestačil ani na nuznou, neřku-li na slušnou výživu·. V r'oce 
1913, kdy ujednáno bylo výživné 20 K měsíčně, měl plat asi 2000 K. Dával 
tedy manželce asi '/e tehdejšíh'o svého ptalu. Podle sdělení zaměstnava
telova, soudem v tomto spmu vyžádaného, měl žalovaný v tuto dobu 
základního platu bez drahotního přídavku 14 K denně,tedy asi 4300 K 
ročně a smírem ze dne< 6. června 1919 zvýšil žalobkyni výživné na 43 K. 
To činí rovněž asi '/e základního platu. Zvýšil jí tedy výživné jen v tom 
poměm, v jakém Se zvýšil jeho základní plat a t.o jen na obnos, který 
zajisté ani ze zákfadního platu nedosahuje zákonnou míni (§ 91 obč. zák.). 
Jest tedy patrno" že ani na zvýšené výživné nepřid"l nÍ'C z drahotní.ch 
přídavků .. Musí tedy žalo.bkyni vydati to, co' na jéji výživné přijal a .CD 

by jinak bez právního důvodu si zadržel. Tomu nevadí, že žalobkyně podle 
smíru ze dne 6. června 1919 nemá' za žádných okolností míti práva do
máhati se zvýšení alimentů tímto smírem ujednaných, Žalobkyně nežádá 
zvýšení alimentů, nechce, aby if žalovaný ze svého něco přida:!, nýbrž 
domáhá se jen toho, co jí po,skyt1 zaměstnavatel manže,lův a co manžel 
za ni přijal, ií ale neodvedl. Lh(}stejno jest proto také, zdali si žalobkyně 
při smíru ze dne 6. června 1919 vyhradila právo na přídavky. Stačí, že 
se nároku na ně nevzdala a že, jak b;ylo dříve vyloženo, ve výživném, 
dne 6. června 1919 umluveném, nejsou ob-saženy. 

Glvtln! rozhodnull. Ul. 9 
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Čís. 928. 

V konkursu pravovárečného měšťanstva m h ,~ , . 
. soudě svého bydliště navrhnouti zřízení o tO ouíkucastmcl na okresním 
mO/J1a býti svolána valná hromada k v 0/. pa r?vdOJ : za tím účelem, by 
rady. III pro, e em voleb členů správní 

;1<ozh. ze dne 15. února 1921, .R II 45/21.) 

. ? k r e s id s o u d v O. odkázal )ro n 1" • , 
mku pravovarečných dom!i b b l e,)J:sIU;l1?st soudu navrh vlasl
O. zřízen kurátor správ), ;p ~y ,Y dp.ra'Vovarccnemu měšians. tVli mčsta 

d < , ravm ra ,y i ředitelstv . t d 
po prove eni novÝch voleb sprá 'd . . a na u obu, dokud 
rejstříku zapsáno nové ředitel /?i g, a 'nebude zvoJena a do obchodního 
na jměni pravovárečného In~~!s Vi·

t
·. - u':. od Y: POd.le obsahu podání byl 

k ' . ~ es ans va mesta O v 'k 191 
III s, Jenz dosud trvá. Dle li lIt, " .;0, u 4 uvalen kon" 

oprávněni ku spráVě v zále"'it t s ~nov pr!-vov.arecneho méšfanstva jsa-u 
l~a,d~ a rřed.i~elst:rf. Všichni zČI~~oe\~é ;'~3/:e~n~s,tI: .,val~á . h~omad~, spr~vllí 
mely pOzbyli svY"h funkc' ,~ , S Vi, Jakoz i clenove spravni' 

C " I PYccez nenI t "~"d ' 
které hy mo.hly svolávati ~al . h u JiZ za nych oprávněných os'Oh 
,istanovení stanov zvoliti' ni O.~tl :umadu a touto zastupitelství ve sm;s.)~ 
po t 'd' , ZGa (cl pravOvareč-ne' ~~f t I: r~ a orgá'nu oprávněného 'k 'eh'O 'Z' ' ,-, mes ans V? města O. 
bUJe-lI pravovárečné měšfanst . ] 'hl ~stupovan1. Jest tu otazka, petře
vůbec nějakého zástupce a t vo Vt :: ,em k tOlllu, že jest v konkursu 
povahy společnost tato jest; k~a]~~' treba . rozluštiti Q,tázku, jaké právní 
~a to ;stan'Ov!sko, že společnost t;to,~eJs~kO ;ekursllJ soud v O. Se postavií 
ze pravllJcka osoba pc.drž'· 1-' k pravl11ckou osobou ("lmrporací«) 
účely k-onkursu dále trvá ,,1 I v

V \on UrSl} právo své Qsobnosti že pr~ 
vinnosti v kookursu ~!l'ko~/,pv'f'~:,e,z~e lTI:sto ,úpadce, jehož prá~a ,a po-
vl' ' ' '-' aJ] JeJ1 opravněné opr/ V 

YS ovuJe se komentář ku ko k. '.o 6
any. tom smyslu 

jakož i Bartsch-PoHak straw i;4 ursn~m~ radu Dr. ]ager, strana 447 448 
115. Jelikož však z 'p'eda'n'i a a d 'Iyah" 01lak, vydání z roku 1896 strana' " z a Sl o vysv"t} , , ," 
ze opatrovník jenž má by't· d e eUI navrhu vychází na jevo 
"t t" I sou em ushnoven m' b' ' 
Zl .. OS I sO:lIvisející ,s konkursním- řír " c T' '. ~l o staratI POuze záIe-
zak. podati nikoliv u okresního s~~~~n, 1:,ylO~ by navrh ten dle § 280 obč. 
k u r sní s o u d uloŽil p' .. , ny brz u sou'du konkursního .R ee 

, I . rvemu soudu hy vy,'k .. '. 
o navr lU na zřízení opatr'ovnl'l' D"' , c' aJe pravomoci, ro,zhodl 
uick' b m. u vod Y' Předp' , '1 e oso y, jakolrž pravovárečn'.: ~"f ',,' lSY o) zall1{u práv-
~usé a jako důvody zániku se v~e~~:e~?stvo, I?esta O. jest, jsou desti 
ckmú, usnesení právnické osob . 'ke uvadl: vystoupení vešker1'TclJ 
státní moci a zánik veškeH~h~ ~m~n.za~1:1~' ro~puštění "právnické oso;by 
,olpO-ry :pro to, že právnická 'O'S01/ I." 1í: e yS,ak nelze v zákoně najíti 
stenci právnické o'SOby dle" 26 o~ ~anI,~a, uvalI~1 se na ni konkurs. K exi- II 

majetek účelový, jehoiŽ SUbj~kt fuu c .• za c se v~~aduJe, aby zde by] nějaký 
sled'Ovati~ chce, byl dovolený. DOk~~J~~~,31h~. ue~l',~terý právni~~ácsoba i 
-, a t,o treh~ i jen pasiva. eXistUje, dotn~Z t~eJ:,ka /cast ~a]etku ucelovéhol 
nezrusu]e ]eJI zpllso!J.fl\lst b,',t' b' k ,va pravmeka os.oba. Konkurs 
'a'k - k . .1 su Je tem prav a pra'vn' h' k' " , ' !", nezrušuje ZPůsobilost b ',ť 'd ' ' ',lC" zavaz u, 'PTávě 
nybrz, on jen dle § I a ua 'sl t ~hl pIe metem. prav pn oso.bě fysické 

b . s are o ko,nk řád I~l VIlI ' () mezujedisPosiční právo k 'd t'~ B . . U ·,e. . n'Ov. konk. ř.J 
se naříkané rozho,dnutí odv~~:' are; .. a ,d?,ko~Ice i ,dle Jágra, na něhož 

a, onpollsf! nemecka lIteratura . t 
- " eXIS enci 
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právnické oso-by aS'poJ] po dobu trvání konkursu, ač dle § 42 1.-86 něm. 
obč. zák. uvalením konkursu ztrácí způscbilost k právům (viz Jager KOl1-
kursordnung svaz. l. str. 400 a svaz. lIl. str. 447). Naše zákonodárství 
zná jen jedi-nfr případ zániku právnické osoby" vyhlášením konkursu na 
její jmění a to jest § 84 bod 4 zák. Q. sp,olečnostech s r. o. To je však zákon 
specielní a platj))st jeho nelze rozšiřovaii na jiné právnické Gso!by. Ostatní 
naše zákony však tak'ového ustanovení :neobsahují, právhická osoba rovná 
se oso,bě fyskké, zvláštního konkursního. řízení plro "právnickou o:sf>hu 
není a j'ejí právní způsobilost a tím j' její existence trvá i po v:yhlášenÍ 
konkursu dále. A eXistuje-li právnická o'Soba ipo vyhlášení konkursu 
dá~e, má Drávo míti své orgány a jimi pr1ojevuvat1 i sv'c-u vů-li, ovšem že 
v mezích vyhraže'ných iíúčelem, který sleduie. Jest pravdou, že takovéto 
projevy viIle právnické osoby mohou býti pravidelně rázu hospodářs'kého 
a souvisejí s "konkursním řízením, kteréžto proJevy dle § 77, odstavec 
druhý starého konk. ř. výslovně jsou připuštěny, při tom však existuje 
celá řada jinych jednání dlužnice po dobu trvání konkursu, která s kon
kUl'sním řízením aneho se správou konkursní podstaty naprosto nesou
vi'sejí a při nichž 'právnické osobě je,st úplně dáno na vůli "rozhod'Ovati. 
Tak zejména má právnická oSloba právo veliti své funkcionáře, má pr"ávo 
usnésti se o změně stanov dle § 19 bod 10 stauov, zejména však týká se 
volnost jejího ie'd"ání nemovitostí ležících v cizině, ježt'o tyto <lle § 59 
star. konk. ř. do ko.nkursní p'o,dostaty vúbcc nepatří, di,le má právnická 
osoba jako 'Obecná dlužnice práv,o vystupovati jako žalobkyně taru, kde 
se nejedná o nároky vztahující se ke konkursní' podstatě (§. 6 star. konk. 
ř.) jáko na př, ne,oprávněné 'p.oužívá:!ní firmy kr'idatářčiny, jaků ž-aloNaná 
můž,e ohecná dlužnice Vystupovati sama ve sp·orech věřitelů, jejichž po
hledávku pouze obecná dlužnice pOllře1'a, nehať dle § 119, odstavec 6tvrtý 
stai. konk. ř. popření to ncmá právního účinku pro konkurs a pakli vě
.řitel chce vésti exekuci pro tuto pohledávku na jmění dlužníkovo z .kon
kursu vy,loll'čené, m"usí ho, a nikoliv konkursního správce ž.aFovati a může 
žalobu tu p~dati i za trvání konkur~u. Jest nespocuo, že zastupováni 
právniCké osoby v těchto sporech ustanoví si ona sama. Z toho :p'atl'11o., 
že právnická osoba i po dobu trvání kunkursu má možnos-t a ta,ké právo 
projevovati svcu »účelovou« vůli a konati "právní jednání, aniž by tato 
se ve smyslu § 280 druhá věta obč. zák. vztahovala na správu věci, aneb 
néjaké jednání u konkursního soudu projednávané. Zádá-li se tedy o zří
zení opatrovníka za tím úoolem, aby mo·Jl1a býti svolána valná hromada 
k vůff provedeni voleb členil a správní rady a jen na tu dohu, než bude 
zV'oleua správní rada a ředitelstvo - jak výslovně žádost uvádí - pak 
vidno z toho, že opatrovnický úřad ten nema míti ani, lak rozsáhlé právo
moci, jaká by mu dle zákona přiřknuta býti mohla.a že požadovauá 
právomoc se správou kO)1kursni podstaty, nebo s jednáním u konkursního 
snudu zahájeným není v, napro-st'D žádné sou'vislosti' a jest pruto vyřknuti 
ne.při';,!ušnos!i okresního sondu ve smyslu § 280 odstavec druhý obč. zák. 
nec·důvodněné. Ve smyslu § 1120,dstavee -druhý' j, n. jest příslušným 
okresní soud v O, 

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

9' 
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Dilvody: 

Ani podle norem s tarého konkursního F d . (d '. 
ustanovení čl. VIII. prováděcího na" ,~u p~ le lllchz vzhledem na 
<llužno zde, řešiti Dtázku zdab nZ~lll, novemu konkursnímu řádu 
v úvahu), nelze otázku t~ ZOdPO'~ěg:~ a, upa~cov~ vůbectlepř.icházela 
96. 97, 195, 144, 145, 146, 148, 155 156

1 
:afno;ne. JIZ z .usta~ovení §§ 77, 

Jde na jevo, že úpadce má nejenodr p' J Y~h. konk .. r. a S 373 c. ř. S. 
se v jistých případech o.sobně V.;ra~o, ný rz :y.Qvmnost vyslo,vovati 
úpadcova před úplnou zkázou' na f~lpa ech, o !lez Jde, závisí záchrana 
konkursního věřitelstva a sprá . k mk aby, take jeh,o hlas pr01i hla'sům 
jednotliví účastníci, jakožto, po~7Ie, .on u'~sn! ~o,dstaty byl slyšán, a mají 
kd ... d " lmCl na Jmem upadkov' " t' 

J::z za ,aJl za zřízení opat~ovníka kter' b ',., em z.aHs e právo, 
slysen b:;tr. a v~Povídati mohl, pok~d o y / Y za uyadce a who jménem 
z 'tvrzem zadatelů vyplýVá', 'h n Sam tak clml! s to není. Vždy! 
b!1 konkurs, jeliko'ž Poskytuje ~~ ~a~r k t~nto ?rotoc.~či~i1i, aby skonóen 
tam konkursní podstaty úpl' ~ry . ?n ursn:m ventelum a všem útra
stvo města 0.« značný p~eb z~PkacÚl1 a fnme: »PravOIvárečné mešfan
města 0.« nemá k úko:nůmre ~. e: ... padce v»Pra;rovárečné měšfan-stlVo 
za:stoupe~í. Není tu l'editelst~/)~e~;cfZ .~so~ne s!y's:n býti má, legálního 
zastupovano správcem ko k" ' u cenu spraVlll rady a nemůže h;0ti 
slyšen býti má Žáda" I' n ~rsll1 podstaty, poněvadž právě oso. b n" 

• , 'Jl- l' nYnr osoby na tom . t' C 

nez upadce svým zastupitelst ' • !ll eresovane, by do doby, 
:';Iu b!1 opatrovník, je p{}dle § ~~~. osobne bU,de, moc" ~Iy'šán býti. zřízen 
nzem návrhu povolán k ' J. n. z nedostatkw Jrnych předpisů .k vy-
'd'l o resm soud V okrsku ok 'I 

. Sl IlO s,vé »Pravovárečné m-ěšfanst- 0. v resm 1,0 soud v O. má 
dov,olávaný soud příSlušným k r ' ;od m~sta ?" a i žadatelé. Jest tedy 
senl správnÝm. . oz o nul! o na\Crhu a. Jest napadené usne-

Čis, 929, 

V, náležité formě sepsanOn (§ 126 n ..). ,.-
zevmho, ihned pOznatelného formáln'lh eSllk·lflz

k
· Je zaveť, nevykazuiicI 

Vyply' 'I' , o po es u va- 1 z vyslechu svědků ' ti' " _. 
svědkem události nikOli však _ ď:: n zayetI, 'fa jeden z nich hyl sice 
relativně nezpůsobilým dlnžn sve e.mdPor~zovani nebo že bYl svědkem 

. .' o na pora prava odkázati dědice 2le závěti. 

<Rozll. ze dne 15. února 1921, R II 54/21.) 

K pozůstalosti podány byly "hl'"k.· •. 
diců ze závěti. O b a niž š' . Pf1

d 
as !.J~k dedlců ze zákona, tak idě

kona. Důvody: úkole 1 sou ,Y pnrkly roli žalobců dědicům ze zá
dědicové mají býti. odká~á~r:;or?er~ soudce při POSOuzení otázky, kteří 
konní, či dědiCOvé ze závěti a za ~l ll, bZd~li přihlásivší 'se dědiwvé zá
POslední vůle ze dne 13 -r,;n ne~O o ýtt ~ nebylo rozhodnouti, zdali 
byli ustanoveni za dědic~ 'Roz~ d /~. p~atna a zdali manželé V-ovi j'í 
necháno nastávaiícímu sp~ru Dl o ~~ 1 ec to. ~~,vou otázek musí bÝti P.o
si přihJ.áškách dědických role' žale ~ 26 n~,sP. ~IZ .• p~lpadáJ při o.dporujících 
~řízená závěť, jejíž pla'tnost nebO lce v ~nlJade .• z~ !e tu ,v náležité formě 
nyJ'o proto hned zk'oumati zdali ~O~l~~p;en~l,dedťCThm zakonným. Soudu 

, ll! vu e ze dne J 3. srpna 1920 to-
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mulo požadavku vyhovuje. První "o{ldce k této otázce přisvědčil a soud 
rekursní se k jeho mínění připOjuje. Není pochyby, že jako písemní po
slední vůle neobstoji, poněvadž není zustavitelkou ,p'Odepsána. Jako ústní 
poslední vúle jest formálně bez vady. Ctyři při prohlášení poslední vUle 
souča'sně přítomní svědci potvrdili so,uhlasně, že obsah písemného, o po
slední vůli vyhotoveného a s'oudu předloženého zápisu odpovídá věrně 
ústllě prohlášené poslední vůli zůstavitelky, že ústní prohlášení zůsta
vitelky mělo ráz poslední vůle a že učiněno bylo při ,plném ro,",,,mu a po 
dobré rozvaze. Dle obsahu zápiSU o pc'slední vůli byli manželé V -ovi 
ustanoveni dědici všech nemovitostí!, .které p'o jednotlivých odkazech 
zbyly, a' celé movité po:zústalosti, takže se musí pokládati za dědice uni
versá:Iní. Toto iich ustanovení za dědice jest prokázáno třemi způsobilými 
svědky ]}o.slední vůle. Tím jest zjištěoa formální bezvadnost závěti, o kte
rou mal1'že1é V-ovi opírají svou dědickou přihlášku. Vytýkané podřadné 
r~zpory mezi výpověďmi jednotlivých svědků mehou býti uplatň'Ovány 
ve spD-ru, ale vůči jich sr ovnalérnll tvrzení, že před}ožený písemný zápis 
o p,oslední vůli, vyhotovený 'svědkem S .. odpovídá poslední vůli zůsta
vitelky, nemohou míH na usnesení nes.porného, soudce vlivu. Jaké otázka, 
zda byli svědci dožá'danými, slavnostními svědky posl'ední vůle, a zdali 
k platnosti posledního pořízení jicll příl,omnost a výpOVěď dostačuje,' 
může prá'Voplatne býti rozhodnuta jen v nastávajícím ,.poru. Pwzatím 
stačí, že svědci bYli jako svědci poslední vůle z.púso bilí, a při prohlášení 
,poslední vůle současně přítomní. Více § 585 'Obč. zák. nepožaduje. 

N p, j v y Š š í s o u d p'oukázal na pořad práva dědice ze závěti. 

Důvody: 

Jelikož Se jedná o scuhla:sná usnesení nižších stolic, sluši dle § 16 
mimo sporného, patentu "koumati, zdali jsou tato usnesení zmatečná neb 
zřejmě protizákonná, neb odporují-ii sprsům. První z těchto vad tu patrně 
není. Neodůvodněna jest dále stížnos,t, pokud uplatňuje, že v tomto, pří
padě jde vůbec jen 'O zákonné dědice, že není tu ,proto ro,zporu mezi dědici 
různých dmhlr a ž~ sluší proto dle §§ 115 a násl. mim06porného pat. p,o
zůstalostní jmění hned odevzdati zákonným dědicům bez předchozího pře
rušeni pozůstalostníllo řízeni ve smyslu §§ 125 a násl. nesp. říz. Tll stačí 
poukázati lla 10, žek dědictví byly podány z různých titulů p'Čib I'ášky 
k dědictví, že pozůstalostni soud veškeré tyto přihlášky na soud přijal, 
a že je proto nezbytně zapotřebí, aby si soud pečínal dle předpisů §§ 125 
a 126 mimospo,ruého P'et. Dlužno však dáti stížnusti za pravdu, že roz
hodnutí nižších stolic 'Ů' přidělení role žalobce jest úejmě protiZákonné. 
Podle § 126 nesp. pat. má vři odporulících si přihláškách' dědických pře
vzíti úkol žalobce ~men dědic, jenŽe má slabší dědický titul. Totéž zákonné 
ustanovení pravÍ' v odstavci. prvém, že dědi-c, cP'ÍrajíCí se 'O' zá1věť, v ná
ležité formě zřízenou-, jejíž pravost nebyla popřena. musíhýti žalován 
dědicem, opírajíchn přihlášku O" zákon. Co z!l1amenají slova »V náležité 
formě" ve smy'slu § 126 nesp. pat.. sluší 'P'oso'uditi dle § 585 obč. zák., jenž 
předpisuje, že, kdo chce činiti írs,tní poslední vůli, má ji s rOQ:myslempro
jeviti před třemi způsohilými s'l'ědky. kteří js'ou zároveň přítomni a jsou 
schopni dosvčdčiti, že ohledně osoby JloJizujiclho není ani podv'odu ani 
omylu. Ohledně těchto 'požadavků může ovšem mimosporný soudce se 
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p'ouštěti do přezkoumání pouze potud, r::okud byla zachována předepsami 
vnější forma, kdežto Zkolunání ,vnitřní platnosti domněMho ústního pon
zení, jak je zfejmo z ustano.venÍ .~§ 125 Cl 126 mimO's,por. pat., mimnspor
nému sDudci již nepřísluší, nýbrž vyhraženo jest soudci' spcr rozhodují
címu. Z toho ve shodě s předpisem § 123 mimosporného pat. vy'plývá. 
že -se pOjem »vnějši formy« v mimospD,rném řízení ve sm,yslu § '125 j:ClJ 
na to vztahovati IlJů'že, zdali poslední pcřízení vyho1vuje II a ven e k 
a dle hned poznatelné povahy před,pisu § 585 obě. zák. Tomuto poža·d"vku 
však v přítomném případě není vyhověno;. Z protokolu G výslechu svědků 
posledního pořízellÍ ide na ievo', že za svědky po-slední vů,le lze považo
vatiDra K.. Antonína S. a Karla V. Anna R .• jsouc v kuchyni. sousedící 
se světnicí, v níž zůstavitel:ka pořiz'O"vala, slyšela ,sice, co se ve světnici 
děje, avšak nevycháZÍ z v~rslechu uvedených osnb nikterak na je-vo, že 
by byla osobně přítomna bývala aktu pořizovacímu v úmyslu. od,povíúa
jícím přání zústavitelky. býti přltomna jako, svěd.ek poslední vůle; byla 
tedy svědkyní události. nikoli však svědkyní pos,lední vide. Karel V. odvo
zuje svůj nárok dědicl<ý z poslední virle, jejímž bYl sám svěd.kem. Jeho 
manželka pak z téže poslední vůle. Jest tedy 1<'arel V. jak ohledně své 
osoby. tak i ohledně své manželky 'podďe § 594 obl'. zák. 'S"čdkem rela
tivně nezpúsobilým. Zbývají protO' po'uze dva svčdci. Tato. vada jest na 
vencle zřejma. a hned pezna/dna. takže závěf takovou vadou stíženou 
dle ~ 126 uesp. pat. nelze pokládati za poslední vůli v řádné Í'ormě zří
zenou. proče~ nelze ji pokládati za siJ:nčjší titul dědický. než povolání 
k dědictví ze zákona. Bylo proto, manželúm V-O'vým přikázati úl'Ohu ža
lobců ,prnti dědicům ze zákona sé přihlásivším. 

Čís. 930. 

Při výměře výživného pro nemanželské dítě nutno povšimnouti si též 
valutových a drahotl1Ích poměrů místa, kde žlje otec dítět,e. 

O nároku nemanželské mat1,y dle § 167 obč. zák. nelze Jednati v řízení 
nesporném. 

. (Rozh. ze dne 22. února 1921. R 1201/2I.) 

o b ,a 11 i ž š í s o- II d y uložily v řízení nesporném' nemanželskému otci, 
, doznavšímn otOO'vství a žijícímu ve Vídni. by 'J>Iatil měsíčně 50 Kč výživ
ného p'm nemanželské dítě a kromě toho nahra·dil nemanželské matce 
výlohy' slehnutí. 

Ne j vy Š š Í s o u d snížil výživné l1a 35 Kč měsíčně a odmítl návrh 
na náhradu výloh slehnutí. 

Důvody: 

Bydliště nemanželského -otce v cizimě má v-ý~zl1am p,ři posouzení vyse 
výži'0ného, j.ež se řídí nejen podle potřeb dítěte. nýbrž také podle majet' 
loo.vých a výdělkových pomerlI otcových; při uvažování těchto jeho: po
měri! musí býli hleděno také k drahotním poměrům v jeho bydlišti a 
k rozdílu mezi měnou cizoz.emskou a měnou naší, ve které výživné má 
platiti. K těmto valutovým a draho/ním rozdílům předchezí soudové ne
vzali náležitého zřetele a v důsledku toho určili výživné dosavadním ma-

I 
j 
\ 
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° • _' '" , ,I 'k 'ho otce nepřiměřené. Stě-
ictkC'v~;l~ a výdel.k~::'Yvm,-POmer~!11, 1!~11:,8~~.~ ~íe ve Vídni, nemá žádn~h~ 
žovatel 10 po·dIe Zl!stem studUJlclm, ickdl-t K k tedy nyní přibliznc 
jmění a dostává od svého otce pcdporu ~OOO " ra," dem k placení ulo
EO Kč měsíčně. takže čá;tka, jemu pO_I:ue~l1S~;m, S~t~žÍ po,stačuji k jeho 
žená, značně přesahUje tretlllu l~ho p:1Jmu:, e/e, b . svému zákonnému 
vlastní v9živč. Je však jeho jJoVll1110Stl se stara, l' a ~.,,: ':';ním nabyli v~:-

d t -' ·t' b" také vlastmm pnc,ne ' závazku mohl za <os uc1ll1 1 a a Jo" tak aspoň částečnč 
-' ° k d,omova muZC ' 

d!;:o;.llku·, vzhledem' k Ollomu 'Pnspev II z .. , v'me'rOeny'm zamest-" , ' ," ebo Illlym pn ' 
učiniti na pr. soukromy n,l VYUCDv,:11lm TI d ,k o; ní stmiií k jehO po-

l 'V' " k 't' ohrozeno bylO o ouee nánim ved elSlm. amz uY"lm, _ , k I r bylo dovo.laeímu rekursu 
volání potřebných. V cvazem techto, 00 o ~cs o~ _ 'sn'lz-eno' kdyby valu-

'o ' o· , 50 KO 35 Ke pnmerene " , 
vyhoveno -a VYZlvne Z c na.. , v. nemanželského otce se pad-
tové neho výdělkové a maje'tk,ove ,~omel y , 0', I ° 'hc> soudu přimě-
statně zm~nily, y~~t ~rci stranám '1 ~llS~~2':~~at~liP~~l~~npeoručenským sou
řenOli zmenu vyzrrvnehn navrh~~<-.tl. . ~ fl ~traiy slehnutí požadovanou 
dem též ulože~o. aby mat~e dltete za;, a I dr ohsahl! spisů matka dítěte 
částkou 400 K·c. Aole nehledle k. ,tomu. ze po e 'Druční.!,a k po'd'ání návrhu 
v době návrhu jlz byla zlehlou a leglhmace 1'. em z něhož předcho1zí 
za matku nenÍ_ yykáz~na,. n;,lzeo souhJ.aslt;u~é~~Z~~st;vce § 16 první dilčí 
soudové zřejme vycha",ej.l .ze predplsl: ~ 1 d 'de-li o. nárok na náhradu 
nov. k obč; ~ák. t?~že bý!i UŽIto }~ke'Odfe' {'IJ7 ohč. zák. (§ 10 téže no
útrat slehnutl a VYZIVY, v sestmedel! Pti olei podle záko,na 'p'ří's!l!
vely). V cit. § 16 mlnvl se SICC C> p,o~~n~s_ eC;k stanovená je povinllosti 
šc)'ících v,úbee a také povmnost v § 1 ~ c. zad" o, ad'e' tam uveldeném 

10, - cl' '1 § 16 ze sou ' v pnp 
zploditele. avšak da Sl prc 'plS CI. : I k'h d'lte'te 'poukázati k podání 

. "k t t·" nční'ka nemanze s' e 'o " ~" ma porucnl a.,: 10 lZ po 1" v. v ~kOl1 V § 16 před'p-isuje nzem ne~ 
ZValoby' patrne tomu nasvectcU)e, ze z,a . t' k d'lteOt'l' ani' vy 'VOJ " • . . . t ých pOvlllnos I • 
sporné toliko pro 'Stanovem mll? ~' e'Ov, h' ,1909 v němž nYllěj'ší 

" " d vladmho navr u z r. , 
tohoto zákona Docma]1c c:. . .." ~ kazui-e na úmysl zákonodárcův, 
~ 16 bYL zařaděn ,před nynejSlm " 10. nep'oll t·" § 167 'ol,'co zák uvedené 
,) , 'd'"' t' v povmnc:s 1 v .. 
aby soud po narozem hete cz o , . 'p t' Vsak soud n1'l podle 
, Vi , pornem TIO Qze v é 

j:ed'llal a rozhodoval y ,~lzen: ne~_o· k 'ná~rhu stran postup,orvati v řízení 
§ 1 nesP. pat. z mOCI uredm ne 'k ředpisuj'e jest protizá,konuým roz
nesporném jen pO,tud. p,ok;!d to o"'~ on Pořad prá~a náležející. pročež bylo 
hodnutí předchoZlch soudu o veel na p. 
zrušeno a nepřípustný návrh byl. odmltnut. 

Čís. 931-

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., o zaiištěnípůdY 

<lrobn~m pach,týř.Ůl11k _. I "kostelníku i tehdy. měl-li pl)zemky v pacntu 
, P?_~~dpl)aVCahctl(}nv:~o ::~~~S;est požaďovacl nárok vylončen dle § 3, od-
za mZSl ' . 
stavec čtvrtý, požad. zák. 

(Rozh. ze dne 22. února 1921. R I 221/21.) 

, I t" d k'Ostela v pachtu od ro,ku 1897; 
po'žado.vacÍ, pozemek mel i~~~~r b~10 mu pachtovné poněkud 'S,níŽJeno. 

v roce 1907. kdy stal se kos ~ d " árok zamítl maje za, to. že jest 
S o II d prvé stolice pozaovacl n . 
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tu vylučující důvod odsla vce čtvrtého § 3 požad. zák. R. e k u r sní S o u d 
pOŽ<l'dovací nárok púznal, neshledav uvedeného vylučovacího d·úvodu. 

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

Důvody: 

Požadovací právo nepřísluší dle § 3 odstavec čtvrtý po,žad. zák. pach
týři, kterému byl pozemek propachtován jen v důsledku jeh" celoročního 
služebního poměru vůči propachtovateli jako součástka mzdy neb služ
ného. Těžisko spočívá ve slovech» jen v důsledku jeho služebního po
měru«, nikoli ve slovech »jako 'so:učástka mzdy nebn služného«, neboť 
zákon mluví výslo\"ně o pachtýři a pro·pachtování a předpokládá tedy 
smlouVllp ach t o v mí, nikoli smlouvu námezdní nebo služební. Pouhý 
námezdník ncbo služebník, třeba mu místo mz.dy nebo služného amebo 
na doplnění mzdy nebo služného dáno bylo užívání pO-Zemku, nemá práva 
požadovacího již z důvodu § 1 'Odstavec prvý a ·tře.ti, jenž je přiznává 
tohko pachtýři neb podpachtýři, takový užívatel pozemku, j-e.nž jej drží 
pro~tě ,z p·r'ávního. titulu mzdy nebo služného, nemaje smlouvy pachtovní, 
nCTIl vsak pachtýřem ani podpachtýřem. Zde tedy, v § 3 ndstavec čtvrtý, 
odpírá zákon právo, požadovací pachtýři, jenž by je dle § 1 měl. Pod
mínkou odepření jest, aby mu vlastník pacht popustil jen v důsledku jeho 
sluŽ1ebního poměru, a ta podmínka jest otázkou případu (Questio factO. 
Jestliže vJ'astník drží pozemky ve vlas,tní režii a nepropacMovává žád
nému jinému, leč toliko svým služebníkům nebo dělníkům, a to jen na Čas, 
pokud v jeho službě nebo díle jsou, je 'podmínka zřejmě splněna, nebo,! 
kdyby byli do jeho s];užby ncb díla nevstoupili, byl by jim pozemky ne
přenechal; přenechal-li je tedy, přenechal je jen v důsledku jich námezd
ního neb služebního poměru. Ale to ještě nestačí k odepření požadovacího 
práva, nebo! zákon vyhledává ještě, aby '(ako,vý pacht znamenal pro 
pachtýře součástkn mzdy neb slu·žného, t. j .. aby by.l pro něho výhodnější 
'než pacht jiný, což se bude pravidelně jeviti ve snížení pachtovného. 
Jestliže však věci mají se tak, že vlastník byl by prop·achtoval poža.dc
vateli pozemek i tehdy, kdyby jeho námezdníkem nebo služebníkem nebyl 
tedy není splněna už první podmínka »jen v důsledku jehoslužebníh~ 
po,měru" a nelze požadovací ·právo odepříti, třeba pachto,yné bylo zře
telně ni'žší, doplňovalo tedy saMr . ./estliže tudíž vlastník zásadně pro
pachtGvává všecky své pozemky anebo jako právnická osoba, zejmé~a 
nadace, jakou jest i kostelní z"duší, dokonce z hospodářské nutnosti musí 
protože, nejsa oso,bou lysickou, nemá hospodářské možnosti držeti j~ 
ve vlastní režii, ne pouze proto, že pravidelně nemá ani hc.spodá·řských 
budo,v ani fundu živého a mrtvého. ale obyčejně i pro-to, že zřízení zá
stupce (správce) k vedení hospodářství by se nevyplácelo, bude lze stěží 
říci. že tato podmínka »jen v důsledku" je splněna, nebo.f by je dal v pacht 
1 tehdy, kdyby námezdníků neb služebníků neměl,~nebo, sice měl, avšak 
oni pozemky nechtěli, žádajíce raději peníz, který za ně od pachtýřů ·strží. 
V daném případě jde o záduší, které má řadu ještě jiných pachtýřů, jimž 
pllstilo. ostatmí své pozemky. Nelze tedy říci, žo by bylo požadované po
zemky nepropachtovalo, nýbrž drželo ve vlastní režii, kdyby pachtýř 
nebyl jeho služebníkem; zajisté by bylo zadalo je v pacht jiným. Pacht 
nosta.l se tedy jen v ·důsledku požadovatelo,vy služby. Arci požadovatel 
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byl kostelníkem a v pachtovních smlouvách je ustanovení,. že zemře-li 
nájemce v pachtovní periodě, pacht přechází pro zbyte! p~nody n5' le~o 
dědice, to však že neplatí pr,o nájemce, jenž jest v slu.zebm:n ,p~meru Ke 
kosteln(jako duchovní správce, varhaník, bostelník), u takov~ho ,ze uha~ne 
nájem ihned. jakmile jeho. služební poměr pomine, af si smrt~ p~esaze.mm, 
vzdáním se úřadu, nebo jakkoli, k čemuž nejstarší z předl~zenyc~, smluv 
~~~Da~t~~na~~~v~.To~~u~~ 
jištění kostelní služ,by: pro kostelní služebníky měly pachtovm poze~ky 
vždy býti p(}hotově, kdyby je chtěli. R.ozumí se ale o,všen; dle ;;tavu ~ecl: 
žé kdyby je nechtěli, nebyly by stej.ně vzaty ve vlastm spravu, ~y brz 
ponechánY rovněž v pachtu, a nebylo by tedy překážky, ,~by 'podrzel ,j,~ 
starý pachtýř, arci nyní, po opuštění kostelní službY, po pr:pade za VYSSI 
pachtovné. Tím jest otázka vyhrocena: je dáma skutkova p~ov~ha ~ 3 
odstavec čtvrtý, když pozemek, jejž vlastník vyhradll "-. Dry-m rade, svel:1l1 
služebníku, jejž však v druhé řadě, nenastane"li tOÍlzpnpad vyhraoy, 
proJJachtnje i jinému _ měl v pachtu takový 'služebník? Otázku d!~. toho 
dlužno zodpověděti záporně: byl! sice pozemek dan v pacht v duswdh 
služby, ale ne jen v důsledku její t j. ne tak, že by jin~k býval. ~ pachtu 
vyloučen Předpis náš jenž jest výjimkou z pravlUla .§ 1, ze poza
dovací p'rávo přísluší 'každému pachtýři, dlužno omeziti jer: na případ 
přesného splnění jeho p.odmínek. Zákon myslí však, lak v"lozeno, J,~n na 
případ, že by vlastník pozemek mcpropachto.val, kdyby nesl~ o ~1~~,Du' .. ,a 
že 'Se k pachtu odhodlal jen a jen k vůli službě. Tom;,. la;;n~ svecel. p.;,I
klady slu.žby, které uvádí: h a in ý, dep u ta t nI ode lnI ~,1 a POQ. 'u 
mu tane na mysli, že vlastník má držebnost (·dvnr, 'o,brocl),ve :,la,tm 
správě, k té však žc potřebuje lidi II aby je získal neb udrze!. ze lln~ 
popouští výhodný pacht, sice jinak, ma j e s t ~.t e k ~ ~ v I ~ st n I 
spr á v ě, ponechal by si v ní i tyto pozemky. I o S,~U~ISI se zakono-

. dámým důvo;dem ústavu, že o tom, kde p~zem.ky po ZaKO,l1l~~. d~hll PI.~r 
pachtovával, lze míti za to, že jich nepotrebule, ze mu. pel:~"lt} kapltn,l 
tutéž službu zastane; to však právě nelze ři.ci o tom, kdo len cast P?zen;ku 
propachtovává za tím jediným úČ,el~m, aby ~ěl .dělníky ~ Sl~zebll;k~ 
k obhospodařo'vání statku, tenl nedav a na levo, ze llch ~e?Ulre~Ll,e. pra,:e 
naopak. Případ kostelníka, kde kostel ve vlastn~ 'sprave, r:~~rzl n~c, !e 
tedy dccela jiný, než připad hajného neb deputatll1~h d~ll1.IKU" J;nz ."1: 
konu lla mysli tane: kondice jejich nenís,tejná. Nell! stema ,leste z ll::." 
příčiny. Jak totiž z podmínky ~ e 10 r o,č r: í. služby pach~rovy a P:' l -

kladů v ní zákonem daných (hajll!, dep. delmcl a pod o b 111) plyne, pl ed
pOikládá úkon, že slnžebník věnuje službě vlastníkově cel?usvou os.ob: 
nost, nestačí zejméma, když jen část roku, na př., v sezone 110b kampam 
je u něho zaměstnán, část raku však hledá obžiV~ svou m1dc. Jak tad: 
však výslechem účastníků zjištěno., jest kostelmctvl pro p.ozadovatel:, le" 
ve dle j š í m zaměstnáním, příjem z něho je ne~altrifl~ ~ hospodarsk~ 
existence jeho v něm nezáleží. Není tedy, "podobmy« haln0l!ll~ neh depll
tátnímu' dělníku'. kleTý v této slúžhě má své živo,tn! povalam, svou CXI-
stene!. 

Čís. 932 .. 

Nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. o odkladu e'xe
kuce vyklizením. 
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Nařízení nelze použiti na exekuci, již manželka na zákllldě povolení 
odděleného bydliště vede vyklizením manžela z posud společného bytu, 

(Rmh. ze dne 22. úno,ra 1921, R I 237/21.) 

Manž.clcc, jež spolcčnS' byt najala a platila, povolemo bylo cddělené 
bydliště tím způsobem, že manželi na.kázáno, by sPQlečný byt opustil. 
Proti exekuci na vyklizení vedené manželkou domáhal se manžel odkladu 
exekuce, jejž s o udp r v é s t o I i c e povolil. D ů v ,o' d y: Ustanovení § '1 
vládního nařízení ze dne 25, června 1920, čís, 409 sb. z. a m. předpokládá, 
že existuje mezi siranami nějak},' právní poměr, na základě něhož povinná 
strana bytu užívá, ustanovení to není obmezeno na poměr nájemní, nýbrž 
vztahuje se i na Jiné podobné právní poměry, jak ze slovn~ho znění cito
vaného naříz,ení a zejména z nadpisu jeho a citace nájemníka, do'mov
níka, zaměstnance s bczplatným bytem atd. na jevo jde. Pc,uze v tako
vých případech, kde povinná strana bytu užívá beze všeho právního, dú
vodu, jest ochrana citovaného nařízení vyloučena. V případě, o nějž tu 
jde, není ovšem povinná strana náj;el1111Lkcm, avšak lfŽí'vá bytu na zá
kladě 'S.iVazku manželské-hO' ani nerozved.eného' ani nerozloučen,ého jako 
manžel, mající ze zákrna právo na spOlečné bydlení s manželem druhým, 
existuje tu tudiž mezi stranami právní poměr, zák'onem založený a nutno 
,proto ochrann citovaného nařízení také na tento případ vztahovati; ne
rozhodným jest, žle byt, jak konan,S'rm šetřením zjištěno, náleží strane 
vymáhající, která jej najala a platí. Ježto jsou též o:statní p,od'mínkY od
klad II splněny, bylo jej povoliti, .R c k u r sní S'0 II d odkladu nepovolil. 
TJ II vod y: Nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n., jak z jeho 
nadpiSU a § I vidno, múže se dlužník s úspěchem 'dovolávat; jen tehdY, 
je-li k vymáhajíCÍmu věřiteli v poměru nájemním nebo Jiném podchném 
poměru o}JligačnÍm, nařízení ,tomu však jako předpisu výj.imečnému nelze 
dáti význam širší a použíti ho na případy, kde dlužník neodvQzuje právo 
na užívání bytu ze smlouvy, n5rbrž ze svazku man:želského, jako tomu 
jest v tomto p-řípadč, nebo, pod, 

Ne j v y Š š í s O' II d :nevy!1ovčl dovoiacímu reknrsu. 

fl (, vod y: 

Nařízení ze dne 25. června 1920, čís,. 409 sb, z. a n. jest, jak již, sOlud 
rekursní uvedl, vyjimečným a slUŠÍ je vykládati ·přesuč. Z nadpisu a z § 1 
tohoto nařízení, zejména ze slůvek »a pod'«, »atd.« nutno usuzovati, že 
nařízením tímto míněno jest vyklizení místností najatých -a jim Plódobnýeh 
a právní pcměr nájemníka, doinovníka, zaměstnance k majiteli domu, 
zaměstnavateli a pomčry těmto pndobné. Poměr manžela žijÍcího ve spo'
lečné domácnosti s manželkou a používajÍcího spo,lečného' bytu s nj jest 
však poměrem zcela od1išn~lm a. nelze j,eJ zařaditi mezi. případy, uv~dené 
v citovanem nařízení. Používání spc.Ječného bytu jest ·tu nerozlučnc spo
jeno, s manželským 'S!{Jol·užHím. VymáhajíCÍ" věřitelka· žádající za exekuční 
vyklizení bytu, domáhá se v prvé řadě provedení odděleného, bydliště a 
zrušení manželského společenství, v ,němž by byla jako strana ohrúže!lá 
(§ 107 obč. zák,) nucena pokračovati, kdyby byl odklad tétQ exektrce 
pcvolen. Jest patrno, že citnvané nařízení nemoJ11,o, mhi takovéto po-měr;.' 
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a takovéto účinky s odkladem vyklizení bytn spojené -na mysli a nelze 
je pr,oto na tento případ vztahovati. 

Čis, 933. 

Převzal-li před státním převratem nabyvatel nemovitosti, ležíci v ny~ 
nějším Rakousku, hYJlOtekární dluh s tim, že iei zaplatí !ranco ? l>O'što~
něho prostě v místě, ležícím nyní v Československé repubhee a ze 
v tomto místě j" dluh též žalovatelným, je po měnové rozluce povinen 
platiti v korunách Československých. ' 

(Ro~h. ze dne 22. února 1921, Rv I 788;20.) 

Pohledávky, o které jde, byly původně dle kupní sml·ouvy ze dne 5. 
října 1899 a dle dlužního úpiSU ze dne 19. říina 1899 splatny ve Vídni; 
ale žalovaní manželé, převzavše při koupi vídeňského domu' kupní' smlou
"1'011 ze dne 10. července 1913 tyto pohledávky na koupeném domě právem 
zástavním zjištěné sami a jedfně k placení, zavázali se- pr'ohlášenÍm z téhnž 
dne, že zaplatí je ruko,u společncu a nedílno·u dne 1. srpna 1919, - že 
clo té doby budou z nich platiti úrok 5 proc, čtvrtletně pozadu, - a že 
je z a pl a t í Iranko a·poštovného pro'stě do rukou dra, Jindřicha .R. 
v P r a z e kde j s O'U ť é ž Ž. a lov a tel n y. l\dyž dluh dospěl, nabízeli 
žale va ní ~'ěřitelce zaplacení v kolrunách němec-korakoll'Ských, -což věři
telka odmítla, pročež složili dluh dle § 1425 obč. zák. k Víde~skému 
sou'du. Žalobu' \(čřitelky,oby' dluh byl splněn v měně Československe, p r o
e e s II í ';:. O' nI cl' 'p r v é st 'Ů' 1 i' c e zamítl. O d v n I a c í s o ll' d liozsudek 
potvrdil. D ů vod y: Z prohlášení ze dne 10, července 1913 jest zřejmo, 
že jest řeč (. dvojim zaplacení, především, k cl y se mají zaplatiti hypotéky 
a i a k se zaplatiti má, Že se tenkráte v roce 1913, kdy se o válcc a jejích 
n<Í'sledcích ničeho nevědělo, přesně místo plněni ohledmě hyp,otekární po
hledávky Vídeňské do prohláše~í nepojalo, je'st pochopitelno. Však byl-Ii 
zue takový úmysl, pak, abY byl iasný, muse] v prohlášení dOJ}ti P, ř c~
n é h o vyjádřenÍ. To by se bylo stalo, kdyby ustanoveno bylo presne: m1-

stem plnční pro tyto hypotéky j,est "p r a h a". Tak však, jak pr'ohlášení 
O'.b's~ahujÍCÍ d.vOjí výraz »zaplacenÍ« zní, přihlédá~li s.e na genesis pohle
dávky a dobu ujednání, nelze jinak, nežpřisvědčtti názoru sou:dn PTvéh~, 
že sice z prohlášení jest patmo určení příslušnosti a způSQbu placem, 
nik,oliv však také, že dle úmyslu ž a I -o van Ý ch stanoveno býti mělo 
určité místo pln ě n i pro jich závazky v Praze. Následkem toh'O, že jde 
o hypo,lekární pohledávku na Vídeňsrkém domě zjištěnou, VZ'niklou z k~pní 
ceny na tentlo dům vypadaiící, že nebylo mezi stra'tlami umluveno mIsto 
plnění v Praze, dlužníci ve Vídmi bydli a zmíněné ,pmhláše~í v.e Vf,dni 
vYdali, __ musí veškeré důsledky s· tím spo.jené dle § 905 obc. zaL n~stl 
žalující věřitel. Sond ,odvolací :nemC, příčinyoc(chýllti se od negatlVn:ho 
zjištění prvého soudu, že prohMšenÍm, obsaženým v 'dIO[[HSU stranY1 z~
lující, zlO. červencc 1913, k němuž žalovaní přistoupili, projevivše Pl
semně sOl!hlas s jeh·o o,hsahem v listině ze dne 10. července 1913, n e
bylo smluveno-jiné místo plnění, než pro zažalované pohle
dávky phodně platilo, to,tiž místo města Vídmě město Praha a to proto, 
felikož strana žalující netvrdila, že by byb i ústně, nebo, jinak mi,mo, tu 
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jednala se žalovanými o změně mís~a plnění pro zažalované pohledávky 
platícího" taUe když oni pohledávky ty převzali k zaplacení, převzali je 
tak, to jest za těch podmínek, jak byly' dle dluhopisu vtěleny a z jediné 
listiny, kterou vydali, přijavše prohlášení žalobkyně, když toto při ne
jasnosti své musí se vykládati dle § 915 obč. zák. proti žalobkyni, od ní 
pocházejíc, nevyplý'vá, že by místo pln ě n í pro ně platící změniti chtěli, 
nýbrž, jak první soud správně poukázal, jen přistoupili na to, že budou 
na své náklady posílati peníze žalobkyni d,o Prahy. K tomu přistupuje 
úvaha, že, kdyby byla měla platiti pro dlužníky Praha za místo pln ě n í, 
nebylo by třeba zavazovati dlužníky, že musí platiti fr a n c o a por t a 
pro stě, neboť pak by závazek ten byl zcela zbytečný. Právě, že k ta
kO'\Tému zpŮ'sobu placení se zavázali, zjevno z něho, že místa, plnění mělo 
zůstati nezměněno, ale aby žalobkyně nemusela' určovati pro Vídeň plno
mocníka, kterému platiti se má, že bero,u žalovaní na se povinnost zasílati 
ji franco tedy na svůj náklad peníze ve Vídni splatné do P r a h y. Že 
tomu tak, nasvědčuje oko,lnost, že prohlášení nebylo vl'Oženo d o k n i h, 
aby účinkovalo na změnu původně smluveného místa platebního. Dú
sledek právní jeví se pak v ,tom, že nemůže se žalobkyně ve smyslu zá
kona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a, n. domáhati placení ve měně 
československé, nýbrž, že 'se musí spokOjiti s placením v měně německo
rakouské. Důsledkem toho, že místeni' ,plnění byla Vídeň, jest dále, že 
žalovaní byli 'Oprávněni, když ž,al'obkyně přijeti zaplacení ve měně ně
mecko-rakouskéodmítla, ve smyslu § 1425,obč. zák. s účinkem skuteč
ného zaplacení hypotéky s veškením příslllšenstvím pro žalobkYl1i složiti 
k solldu Vídeňskému. Eventuelní zkrácení na, únodch jde ovšem již na 
účet žalobkyně. . 

Ne j v y,š š í S o,u cl vyhověl žalobě. 

Dúvody: 

Nelze souhlasiti s názo'rem nižších soudů, že žalovaní podroblli se 
prohlášením ze dnc 10. července' 1913 pouze dle § 104'j,. n. pražskému 
soudu jinak nepříslušnému, dl'užno spíše spatřovati v něm ujednání so:udu 
splniště ve smyslu § 88 odstavec prvý j. n. Záležíf pln ě n í ž,aliovaných 
v tomto případě právě v placení a dosJov dotčeného prohlášení, přiléhající 
přesně k tehdejšímu znění prvního odstavce § 88 j. 11., jest tak jasný a 
jalmnkoliv 'Pochybnost vylučující, že stačí úplně k úsudku výše uvede
l1ému, zvláště když strany so,uhlasně udaly, že jinaké ujednání (ús,tní) 
mezi nimi se nestalo, tak že rozhoduje znění listiny ze dne 10. července 
1913. Nemá tedy místa ustanovení § 915 'Obč. zák., nehledíc k t'Omu, že 
kdyby tu byla nějaká nejasnost, nešla by jen na vrub žalobkyně, ježto 
prohlášení bylo vydáuo žalovanými manžely. T,o, co nižší soudy uvcdly 
pro 'svůj 'Opačný názojr. neobstojí, uváží-Ii se věc náležitě po stránce 
skutkové a právní. V té p,flčině připomíná: 'se proH vývodům uižších 
soudů toto: a) Předpoklad soudu prvého, že prohlášením ze dne 10. čer
vence 1913 nebylo smluveno jiné místo plnění než to, které platilo pů
vodně pro zažalované pohledávky, totiž Vídell, není zjištěním skutkovým. 
dovolací soud suad vížícím, nýbrž máp.ovahu pouhého právního úsudku, ' 
k němuž soud prvé st"lice dospěl výkladem zmíněné listiny, jež pře
zkoumati tedy soud dovolaCÍ beze všeh.o jest oprávněn. b) Soud prvuí 

141 

stolice není dŮSledný, když ve svém rOilsudk~. odyolacím . soude~ sch.~~
leném při rDzhodování o námitce místní nepnslusuost! ,vyslovne v~ty a, 
že strauy jak Co do kapitálu, tak i co do úr,okú a úroku z p:O'dl'em obou 
pohledávek a daně dílchod,o,vé ustano'vily s P I a t n ~ s t_ a zalovatelnost 
jich v Praze, při rozboru věci 'samé však vyslOVUJe, ze sl"o ~ouz'e.~o~ usta.
novení příslušnosti a zpúsnbu zaplacení, ale nikoliv o urcem p~n~ste, t. J. 
místa kde závazek jest splatným. Také cdvolací soud, se myl!, pokud 
tvrdí' že v pmhtášeni jest teč.o tom, jak a kdy má býti placeno, - nebo{ 
v pr~hlášení stanoví 'SIe s'pÍše, jak, kdy a kde jest platiti. c) ~e, v r?ce 
1913 nebylo zvláštního podnětu, aby žal'O,vaní m~H_ na ~ysli pl~ell!. s;ry~l~ 
závazků v Praze, jest nerozh1odrto, kdyz skutecne do:lo k ~Jed~a:m,::" 
v Praze má býti placeno t. j. plněno. Os~atně okolnost, ze smrcasne s pre
vzetím zažalovaných p,ohledávek do té doby ve Vídni splatných, k vlast
nímu placení (v kupní smlouvě ze dne 10. červenc,: 1913), vyda~o b~lo 
pr'ohlášení '<rovněž "edne 10. července 1913), nas:,edcuJe t.omu, ze UJed
nání splatnosti a žal'Ovatelnosti 'převzatých po~I~edavek. Y l.' r a z ,e ;,ebyl~ 
nahodilým, zvláště když třetí pohle'dávka, kterez prohlasellI se ~y~a, t,?,tLz 
zbytková pohledávka dra. Jindřicha r,. 711 K 80 h byla dle~luz1l1ho hstu 
ze dne 28. listopadu '1901 již před tím v. Praze splatuou a zalovatelnoll. 
d) tI!cdic k jasnému znění prohlášení ze dne 10. č~rvence, 1913, tesl bez 
významu, že sporné pohledávky jsou na vídeňs,kem do!"e zJ:st,eny ; ~ 
že první z nich vznikla z ku:pní ceny za tento dum; _- ",e dl~zmcl bydl! 
ve Vídni a vydali tamže ono prohlášeni; - pcněvadz v:skere nnto ok5'!: 
nosti p,řicházely by po případě v úv~hu teprve, tenkra,t, , kdyby. plm SeC 

nebylo výslovně bývalo Itjednán'o,. eJ Z toho, ze dluzmcl ma!1 platit! 
v Praze !ranko a porta prostě, nelze Vyvozovati, že jen phsl?UPlh na to, 
že budou na své nákladY posílati peníze žalobkyni do P.ra~y (cl. 3250bcll. 
zák. a nyní § 905 o'dsltavec druhý obč. zák.). Mo'žna, ze by takovyto 
výklad byl přípustným, kdyby nic jiného v prohlášení ,nebylo' ,u."ed~no; 
--.:. ale ve spojení s dodatkem, že pohledávky maj' v Praze byli t ~ k e 

. ž a lov a tel n y, nehe rozuměti ujednání jinak, než ve ~myslu § ~~ 
odstavec prvý j. n. Že bylo s tohoto, hlediska snad zbytecno stanJ}~:t1 
vý'slovně, že placení v Praze m,j se státi Frank o, a. por~a, prostě, ne~uz.e 
bý>!i žalo,bkyni na újmu a nemění nic na povaze uJ,;dnam. fl K'e ~mho':.
uímu vkladu prohlášení ze dne 10. čuvence 1913 vubec se, neho?I,. pone
vadž neobsahuje nic, co by m.ohlo <:ýti předmětem noveho zaPlSu Jil 
knih. Z tlOho, že nebylo do knih vloženo, nelze tedy UIC odvozo~atl. Z do
savadnlch úvah plyne, že byla mezi stranami ohledně spornych pohle 
dávek s příslušenstvím ujednána Pralra jako spÍníště smlouvy ve ,myslu 
§ 88 odstavec.prvý i. n., čímž dána přÍslušnc,st soudní dle !oh:oto. usta
novení zákona. Ale § 88 odstavec prvý j. 'll. nemá jen formal~l vvznam 
pro míslní příslušnost, nýbrž má též· význam hmotný ~,Dle_ naaprsu § 8~ 
i, n. upraveno jím swdiš:tě místa splněnÍ. Důvoaem pnslusnostl. jest ~aK 
v prvním, tak i v druhém o,dstavci § 88 j. ll., že v obvodu dovolaclh~ 
soudu Jest Ujednané splniště smIou\'y; rozdíl jeví se p~o,u::e ve ~ form: 
úmluvy o splništi smlouvy. Dle prvého odstavce vyhle~ava s':, Plsemna 
(nyní listinná) dohoda, kdežto dle dr~hého od:,.tavce :stacl, kdSZ _za /od
minek tam naznačených byla bez uamltek pniata fakt!:ra ~patre~a. do
ložkou splatnosti a žalovatelnosti. V tom i v on'om pnpade ;lZnava se 
však sudištl' jako d ů s led e k splniště. Příčilo by se pravldlum log,ky, 
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kdyby neuznávala se příčina a přes to trvalo se na důsledku příčiny, 

Iimotn~T význam ujednání, že plllištěm jest Praha, jeví se v tomto případě 
v tom, že platí dle § 905 obč. zák. mčna místa plnění a že v té příčině 
rozhoduje § 6 zákona ze dne !O. dubna 1919. čís. 187 sb. z. a n., dle nehož 
závazkY znějící na koruny rakouskn-uherské měny, které jsou splatn~.' 
v oblasti československéhu státu, platí se v korunách českosluvenských, 
pn čemž se počítú jedna koruna československá za jednu kO'fUllU rakoL> 
sko-uherskou. Mezi' dlužníky tuzemSk}Tmi a cizGzemsk}'mi zákon nero
zeznává. Soudní složení dluhu v měně rak,oU's.ké nestalo se tedy právem 
a není ospravedlněno dle § 1425 obč. zák. 

Čís. 934. 

Majitel domu nesproMuje se ručeni za škodn, způso!J,enou zklouznutím 
na neposypaném chodníku tím, že dal domovníkovi všeobecný příkaz ku 
čistění chodníku, nýbrž jest poviuen postarali se a dohlédnouti, aby 
chodník bYl čistěn a posypán, kdy toho pOdle okolností a podle policlej
nich předpisů jest potřeb!. 

(Rozh. ze dne 22. února 1921,Rv I 791/20.) 

Žalobce poranil se pádem na kluzkém, neposypaném chodníku před 
domem žalovaného·. Žalobě o náhradu škody .p r oe e sní s o u -d p r v é 
s to I i c e vyh'Ověl v podstatě 7, těchto d ú v o- d ir: Jest sice zjištěno, že 
žalovaný ustanovil domovnici ku čistění chodníku a že j,Í dopa,sud v tomto 
směru nebylo lze nic vytknouti. Jest však též zjištěno; že v den úrazu 
~ebyl chodník posypán, jak předepsáno policejním řádem pro město T. 
Zale,vaného stihá tudíž zavinění ve smyslu § 1311 obč. zák., ježto opo
menul o to. pečovati, by osoha, ,k -t'omu ustanovená, .předsevzala ÚkQl;1,Y 
předepsané policejním řádem k zamezení cehcd. O d v () 1 a c í s iQ II d ža
lobu zamítl a uvedl po právní stránce v d ů vod ech: Odvolacímu dů-' 
vodu nespr-ávného právního poso'llzen"í nelze ,odepříti oprávněno stL Prvi' 
soud, vycházeje z právního n{tl1lédu, že majitel domu nemůže svaliti zed": 
p"vědnost, která ho stíhá. když se choduík nečistí _ .. na 'Osobu třetí, které 
používá k plnění svých závazkťl, vyvozuje z ok'Olnosti,. že chodník před 
dOjmem žalovaného v ča:s· nehody nebyl posypán, -že žalc,vaný ručí za 
škodu, která žalobce stihla. Zji§lění prvého soudu, že chodník před do
mem žalovaného nehyl v čas úrazu. posypán, odpovídá výsledkům prir
vodního řízení a 'Odvolací soud nemá příčiny, aby otřásal tímto zjištěním, 
to tím méně, ježto za řízení v první stoHd nevyšlo -'nic na jevo, co by 
mohlo oHásti zjištěním prvého soudu. Právní názor prvého soudu, že 
majitel domu nemůže svaliti zodpovědllOst, která ho stihá. když se chod
ník nečistí - na osobu třetí, které používá k plně~í svých závazků _, 
jest však myln$T. K vyvrácení tohorto právního názoru nelze -sice ~ jak 
,odvolatel míní - se odvolati na ustanovení policejního řádu {§ 20), který 
ukládá čistění majiteli domu nebo jeho ustanovenému zástupcí, poněvadž 
jak ze znění policejního řádu plyne a ze skutečnosti často se opaku.jící, 
že majitel domudí1em nechce, dílem nemůže dům sám s,pravovati, vy
plývá ~ ustanoiveným zástupcem Se rozumí ona osoba, které jest svěře,na 
správa domu, nikoliv však ta osoba. které majitel domu používá k plnění 
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závazků policejním řádem mu uIJožen-.fch. Avšak předpisem § 20 policej
ního řádu není der·ogováno- ustanovení § '1315 obč. zák., poněvadž onen 
předpis a toto. ustanovení si ncodpcrují. Z tohD pLyne, že všeo-becně ma
Htel do·mu ovšem ručí za dodržení policejního lJl-edpisu o čistění chod
níku, že vša.k jeho ručení ~ užívá-li k plnčnÍ svých povinností osoby 
třetí, - -doznává omezení ve smySlu § 1315 .obč. zák. Prvý soud však 
bezvadně zjistil, že de m01vnice,· které majitel domu předal ČiStČ11Í chod
níku, se vždy osvědčila jako spolehlivá oso·ba, že zejména vždy dostála 
své povinnosti čistiti chodník a že se nikdy nevyskytla závada v tom 
směru, že chodník nebyl řádně posyp{cn. Z okolnosti, že v čas -nehody 
nebylo vyhověno .předpisu p,olic~jního řádu, nelze, jakožt,o z jednot1ivéllO 
přip~du, souditi na nezpÍlsob-i1O's,t d'omovnice, tím méně však lze souditi, 
že žalovaný o této nezpůs'obiIosti věděl. Nelze však ani mluviti o zavinění 
žalovaného, že dostatečně nedohlížel na dcmo,vniei, poněvadž prvý soud· 
má za prokázáno, že žalovaný je velice přísn}' a že se přesvědč-ova'] ča~ 
stým dohledem, že domovnice vždy za·dost učinila své povinnos.ti eh·odnik 
čistiti. Bovi·nno·st žal'Ovaného, do,zírati, nemůže jíti tak daleko, by kontro
loval každý jednotlivý služební výkon své domovnice, stačí, když občas
ným qohlédnutím se přesvědčí, zda domovnice jedná dle policejních před
pisů_ K tomu v tomto případě nutn10 ješ,tě uvážiti, že, jak prokázánn, v den 
nehody panovalo střídavé počasí, že nehoda se stala krátce po té, když 
přestalo po- jistou dobu sněžiti, tak že při takovém .p'Očasí, když sníh opě
tovně padá, povinnost čistiti a posypati chodník nastává teprve tehdy, 
když po delší dobn nesněžilo. Jež,to žalovaného ohledně domovnice, usta
nnvené ku čistění chodníku nestihá ani zavinčnÍ ve v~'běru, ani zavinění 
v dohledu, není tu ani předpokladu § 1315 obě. zák., á nutno proto vyleu
čiti ručení žalovaného za úra'Z, ktcrSr stihl žalobce. 

Ne i v y š š í s o II d obnovU: rozsudek ptvého soudu. 

Dů vody: 

Odvolací soud převzal skutková zjištění prvního sou,du, ale neuznal 
žalobní nárok důvodným, maje za to, že je vyloučeno ručení žalovauéh~ 
za úraz. který žalobce utrpěl sklouznutím na neposypaném chodníku' jeho 
do-mu, poněvadž ho ohledně domovnice k čistění chodníku usta'l1ovené ne
stihá zavinění ve vdhě a dohledu, ježto se opětovně přesvědčil, že do
movnice učinila zado.st své povinnosti, a z té okolnosti, že ,chodník v den 
úrazu posyp.án nebyl, nelze sOIl,diti ani na nezpÍ1sob-ilost domovnice ani 
na vědomost žalúvaného o její nezpůsobilosti. Lze přisvědčiti odvolacímu 
sOlIdu, že povin'nost majitele domu nemůže jíti" tak dalekc, by kontrolo
val každý jednotlivý výkon své domovnice, ale ,také nelze přehlížeti, že 
chodník nebyl vždy posypáván a že zejména nebyl čištěn a PDlSypán v clen 
úrazu, ačkoli sníh pI-estal pa·datl a n1rzl0 a na mnohých"místech chodníkn 
se utvořila místa kluzká, takže bylo na s!ladě nebezpečí sklouznutí a po
škození čelných chodců po chodníku se ubírajících. Tato skntečnost uka
zuje, že právě v den úrazu bylo ,posyp<iní choďníku pro bezpečn'o,s,t- choddf 
nutnýma že nebylo šetřeno předpisll po·licejníhořádu pro T. vYdaného, 
kterým jes1 v § 20 majiteli domu nebo· je.ho zástupci uložena POVi"fl1lOSt, 
aby chodníky a cesty II demu byly vždy od napadlého sněhu ,očištěny a 
aby mimo to sníh již zmrzlý a náledí byly náležitě posypány. Jak odvo-
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Jací soud správně vyložil, ustar;ovell~'m zástuIJcem ,d,{užno tu vyrozumí
vati osobu, které byla správa domu svěřena, nikoliv onu osobu, které 
majitel domu používá k plnění povinností jemu policejním řádem ulože
ných, Také není důvodu k pochybnosti, že domovnice byla způsobilou 
chodník čistiti a p06ypati, ale všeobecným příkazem domovnici daným 
nebo 'služební smlouvou s ní uzavřenou- žalvvaný nezhosHl se již pc;vin
nosti, jemu podle policejního předpisu náldité, která pozůstává z výkoulI 
se opětujících podle potřeby na oko1nostech závislé; žalo'Vamý nebyl 
oprávněn přenechati to dobré vůli nebo volnému uvážení domovnice 
anebo jejímu výkladu policejního řádu, kdy chodník má býti čištěn a pú
sypán, ,nýbr'ž jemu náleželo se postarali a dohlédnouti, aby chodník byl 
čištěn a p~osYlpán, kdy toho podle okolností a podle policejního předpisu 
bylo zapútřebí. A protože tak v den úra.zu vůbec neučinil a neprokázal 
ve smyslu § 1298 úbé. zák., že mu to bylo bez jeho' viny nemožno, práv 
jest podle § 1311 obě. zák ze škody, nahodile vzniklé přestoupením před
pisu, jenž hledí náhúdnému poškoze.ní chodců zabrániti. Za daných ~kol
no stí nebylo tudíž odvolacím soudem ustanoveni § 1315 .obč. zák správně 
:použito, pročež bylo odůvodněnému <1ovolání vyhověno a změnou roz
sudku v odpor vzatého byl obnoven rozsudek soudu prvního,. 

Čís. 935. 

Význam doložky »nezávazně{{. 

(Rozh. ze dne 22. úuora 1921, Rv I 801!20.) 

• Žalo.va'ný nabIdl žalobci zbnží 1 kg za 30 K »nezávazně" (freinleibend). 
'Zalobce nabídku přijal a trval na původně stanovené ceně, ač žalovaný 
.zvýšil cenu po té na 45 K: za, 1 kg. Žalo,bu na plnění za původně stano
venou cenu pro c e s II 'Í' S IQ-llJ d p r v é s tol i c e zamítl, opřev se 'O- po
'sudek znalce, dle něhož dlOložka »nezávazně" opravňovala nabízeče ku 
požadování ceny platné v době dodání. O d vol ac í s o u d žalobě vy
hověl. D ů vod y: Právem stěžuje si žalobce, že první soud nesprávně 
věc posoudil po stránce právní. Je nc'sporno, že žalovaný nabídl žalobci 
lístkem ze dne 19, ledna 1920 kalipermanganát za 30 K nezávazně (lrei
bleibend). Doložky »nezávazně" užívalo· se často následkem válečných 
poměrů při nabídkách' obchodníků, a byla doložka ta v obchodních kru
zích často. různě vykládána. Jaký význam má, je věcí výkladu a tento 
'přísluší soudu. Z toho důvodu nelze znalleckému pos.udku, jejž si první 
soud opatřil o smyslu c!oložky »nezávazně", přikládati významu. Soud 
má vyšetřiti právní význam tohoto <1odatku ze zvláštního významu' slova 
»nezávazně" v jeho souvislo.sti a z úmyslU stran. Odvolací s,oud nepo
-važuje za správný názor prvního soudu, že dodatek »nezávazně" powžitý 
'vzhledem k ceně, poskytuje nabízeči, i ,když v nabídce byla cena uvedena, 
právlO žádati cenu, která platí v den dodání. DoJ.ožka »nezávazně" po
skytuje nabízeči jen právo ustoupiti od nabízeného obchodu a 10 tím zp·ů
sobem,že takové rozhodnutí musí bez průtahu, když obdržel prohlášeni 
,druhé smluvní 'strany, že nabídku přijímá, této' býti oznámeno. Nabídka 
»nezávazně" (freibleibend) činí smlúuvu, přijímá-li se návrh, jen podmi
:něnou .a tlo po.tud·, že' právní trvání jeH je závisltým na tom,-' že nabÍzeč 
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neustoupí v čas od obchodu. Druhá smluvní strana, pakliže návrh v čas 
přijala, musí míti také pokud možná brzy jistotu o osudu obchodu, jinak 
by její zájmy byly velmi těžce .ohroženy, mohla by býti vydána dokonce 
libovůli nabízeče, zdali, kdy a za jakých podmínek 'on chce obchod pr'Ů
vésti. Použije-li se tohoto právního názoru v tomto případě, plyne, že 
žalobce hned přijal nabídku žalovaného, že mu d,edá kaJipermanganát po 
30 K za 1 kg, a že žádal žalovaného o udání množství, jež Se dodá, načež 
žalovaný potvrzuje prohlášení o přijetí oferty odpověděl "očekávám do
dání 50 kg, jakmile budu míti zboží na skladě, pošlu Vám úček Na to 
psal žalobce žalov.anému, »že očekává avis:ovanou fakturu na 50 kg kali
permanganci"tu". Poněvadž tím dodleno dohody jak o ceně, tak i o množ
sIví zboží, jež se mělo dodati, došlo k právoplatné smlouvě o dodání 50 kg 
kalipermanganátu po 30 K za 1 kg. Kdyby nebyl chtěl žalovaný, dověděv 
se o přiietí na-bidky žalobcem, dodati za nabídnutou cenu, pak bY hyl 
musil žalobci hned své rozhodnutí sdě.liti, od sml,ouvy ustoupiti po případě 
mu jiné ceny nabidnoulLŽalovan.ý neučinil ani toho ani onoho, potvrdil 
přijetí nabídkY žale-bcem a oznámil žalobci i množstvÍ kalipermanganátu, 
jež se dodá, tudíž výslovně projevil svůj souhlas, takže 'se stalo závazné 
ujednání mezi spornými stranami () ceně i o množství zboží, jež má býti 
dodáno. Názor žalovaného., že nezávazné nabídce jest přikládati jen ten 
význam, že se žalovaný zavázal dodati žalobci 50 kg kalipermanganátú 
jen s výhradou, že žalobce zaplatí cenu, kterou žalovaný v doM dodá'ní 
udá, jest dle toho, co výše uvedeno, právně nespr,ávný. Ohtěl-li si taho
vaný, co se týče ceny, i p,ozději PO' prohlášení žalobcově,' že nabídku při~ 
jímá, zachovati volnost, měl to oznámiti způsobem vYlučujícím každou 
.pochybnost. Jen tento výklad doložky »nezávazně" odpovídá vůli stran, 
vyjádřené v korespondenci (čl. 278 obcn. zák) a právním zájmům j·ejich. 
Bezpečnost obchodu jakož i zásady o poctivosti a víře vobchodč mluví 
proti výkladu slova »nezávazně", jak to činí první soud, dle něhož prodá
vající, pokud nedodal, může žádati vždycky vyšší ceny. 

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

Důvody: 

S výtkou nesprávného právního pos1ouzení věci obrací se C>o·volat:el 
především ,proti výkla·du, jejž odvolací soud dává slovu. »nezávazně" (frci
bleibend) v nabídte žalovaného, ze dne 19. ledna 1920 se vycskytujícímll. 
Tento výklad pokládá i soud dovolací za správný, nebo! odpovídá jak po
třebám bezpeč1]osli obchodu, tak i zásad:ím výsloveným v čl. 319 a násl. 
obeh. zák. Na tom nemůže ničeho měniti posudek znalce v prvé stolid 
slyšeného·, nanejž soud při výkladu sml'o.uvy vázán není. Vývody c!ovo
lacfho spisu nebylo správné a zákonu od,povídající odůvodnění soudu 
odvolacíh'o vyvráceno, pročež· se k němu poukaZUje. Otázka, zda žalobce 
nabídku žalovaného včas piijal, jest pro rozhodnutí t(}hoto· sporu lhostejna, 
poněvadž ža~ovaný přijetí její vZaJ! dopisem ze dne 23. ledna 1920 na vě
domí, opo2iděné její přijetí nevytýkal a dopisem ze dne 24. ledna 1920 
pTlOhlási! věc týkající se kalipermanganátu za vyřízenou, takže tím 
smlouva právoplatně byla uzavřena. Jestliže se tedy odvolací soud, touto 
otázkou nezabýval, není v tom vadnosti řízení, které by správnosti po
souzení sporné věci bylo, na překážku. 

Civilu! rozhodnuti. III 10 
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Čís. 936. 

Nedodavši z hrubé nedbalosti zboží v čas, je dráha povinna náhradou, 
byť i dodržela lhůty §u 75 žel. dopr. ř. 

(Rozh. ze dne 22. února 1921, Rv II 288/20.) 

Za,loba ,proti dráze na náhracdu škody, jež,to pozdě dodala zbožÍ, podlé
hající zkáze, byla s o u d y vše ch tří s t o I i c zamítnuia. 

Nejvyšší soud uvedl 

v důvodech: 

Žaloba jest dle svého znění žalobou o <náhradu škody způsobenou za
viněním dráhy a bYlo tudíž l1a žalobci, aby především také tvrdil a pro
káza,1 okolnosti, jež by zavinění opodstatňovaly. To však žaIobce vlibec 
učiniti opomenul. Aby soud ,odvolací připustil dÍlkaz znalci o trvání pra
videlné doby dopravní v případě tomto, nebylo třeba, jelikcž lhůty ty 
isou nařízením ministerstva železnic ve srozumění s ministerstvem S'pra~ 
vedlnosti a Obchodu ze dne ll. lis,topadu 1909, čís. 172 ř. zák. U'r'čeny 
(§ 75). Žalovaný erár se naproti t'Omu háji] tím, že zboží dodal ve lhůtě, 
neboť byly dráze přiznány doplňovací lhůty pn rozumu § 75 (3) čís. 5 cit. 
nař. a těch nehylo ani využito. Dovolávání se nákladního listu 0' ,tom, že 
zbOŽÍ, o něž jde, jako zkáze 'podléhající byl!o, na stanici překládací přes 
týden, nemá významu, jelikož okolnost ta!to z nákla'dního listu nevych'á:zj 
vůbec na jevo a s uplatňovaným důvodem ani nesouvisí. Pokud' jde o do
vDlací duvod nesprávného p,osouzení llrávního, tu nelze sice ze lhůt 
v § 75 cit. nař. stanovenýoh, pokud se týče schválením ministerstva že-
1!eznic ze dne 24. října 1918, čís. 52.183 prodloužených dovo2)ovati, že by 
dráha v případě dodržení jich nebyla vÍlbec zodpovědna za zboží, jež 
dopravou vzalo zkázu, vždyť IhMy ty jsou lhůtami nejzazšími, jež nesmí 
býti - jak z odstavce prvého § 75 zminěného nařízení vyplývá - pře
kročeny; přes to však pmkázalo-li by se, že dráhu stíhá hrubá nedbalost, 
že na př. rychlozboží nechala na, stanici překládací přes týden ležeti, jak 
žalobce v opravných prostředcích udává, a že následkem toho zboží vzalo 
zkázu, odpovídala by dráha za škodu vznikl,ou, i když by zboží bylo ve 
lhůtách prodloužených doruče!liO. Avšak otázkou zavinění neměly soudy 
nižší příležitosti se zabývati, jelikož žalobce okolností, zavinění toto, pro
kazujících, v prvé stolici ani nepřednesl, tím méně pak prokázal a pokud 
při tom žalobce poukazuje na nákladní list, jenž prý je svými záznamy sám 
O sobě zcela námrnou illustrací nedbalosti dráhy, pOdotýká se, že jednak 
z nákladního listu nelze ze záznamú jeho· na něj~ké zavinění dráhy sou
diti a kdyh.v tomu tak i bylu, nebylo by přípustno k nčmu hleděti pro 
nedostatek podkladu, totiž přednesu v prvé stolici. 

Čís. 937. 

Prohlásí-li dlužník sám, že bude plniti ihned anebo v ur'čité lhittě, ne
třeba, by ho věřitel ještě zvlášt k plnění vyzval. 
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Slllništěm závazku z bezdůvOdného obohacení jest bydliště dlužníka 
tlcbo sídlo jeho závodu, třebas splništěm smlouvy, z níž nárok onen 
vznikl, jest místo jiné. Liknavého dlužníka postihují následky valutár
ních změn. 

(Rozh. ze dne 22. února 1921, Rv II 298/20.) 

Tuzemská firma .objednala od vídeňské firmy zboží (lžíce). Fakturou 
ze dne 8. říina 1918 sdělila dodavatelka 'Objedn"telce kupní cenu, jakOŽ 
\ že zboží bylo dne ~. října 1918 odesláuo. Objednatelkakupní cenu: ihned 
zaplatila. Zboží však ve skutečnosti nebylo odesláno, načež objednatelka 
dopisem ze dm 25. října 1918' a celou řadou pozdějších dopisů prohlásJla, 
že smlouvu' slornu}e a žádala vrácení kupní ceny. Žalob,ou domáhala; se 
však splnění smlouvy, alternativně pak vrácení kupní ceny. Pro c e sní 
s o u ,d p r v é s t o I i c e v prvém směru žalobu zamítl V podstatě z toho 
důvc du, že žalobkyně již s,vými tbpisy vY konala volblt ve smyslu čl. 355 
obch. zák. v tom směru, že od smlouvy ustoupila; - vyhověl ji však 
v druhém směru a ,odsoudi,! žalovall'ou ktl vrácení kupní ceny a (·1· v Kč. 
O d vol a c í s o II d potvrdil rozsudek. 

Ne j vy Š š í s o li d nevyhověl dovolání ž-ádné ze spúrn~Tch stran. 

D ů V D dy: 

I( dovolání žalrobkyně: Tu otázka vroholí v tom, byly-li tu 
podmlnky pro jednostranné odstoupení od smlouvy dodací 'po r'ozumu 
čl. 356 obell. zák., neboť nebylo,-li jich, pak prohlašování žalobkyně, že 
smlouvu stornuje, bylo jen návrhem na storno, jenž měl zapotřebí přiietí 
(souhlasu) se strany žalované, měl-li smlouvu zpátčit \contrarius COnsen
sus) , a poněvadž žalovaná návrhu toho, ve lhůtě čl. 319 obch. zák. ne
přijala, trvala by smlouva dodací a žalobkyně měla by nárok na dodání, 
jejž v přední řadě uplatňuje a jehož dovoláním se domáhá. Podmínky 
jednostranného ,odstowpení.·od smlouvy pro kupitele dle čl. 356 obch. zák. 
jsou: a) že prodalel Jest s ·dodáním zboží v pr o d.1 e n í íčl. 355 ob ch. 
zák.), b) že kupite1svúj úmysl, odstoupiti od smlpuvy, prodateli o zná m í 
a jemu při tom, pakliže to povaha věci připouští, při měř e n ,o II I h 11 t u 
k do dat e č n é m II p I ně ní p o s kyt n e. Dlužna. zkoumati, zda p,ři 
daném stavu věci podmÍ11ky tyto se splnily. ad a) Od případu, kdy dle 
smlouvy plněno má býti ihued, rozeznávati dlužno, případ, kdy IhMa 
k plnění. ve smlcuv·ě ustanovena nebyla: i tu múže plnění žádáno býti 
v každém čase, tedy ihned (d. 326 obch. ;:ák. § 904 obč. zák.), ale poně
vadž může býti "žádám" ihned, p,ředpokládá to, aby kupitel prodalele 
k plnění v y z v a.1 neboli upomenul (§ 14170bč. zák.). Ale jevy právníh.o 
obchodu jsou tak mno·hotvárné,že se případ může přihoditi i tak, že vy
zvání takové bude se jeviti naprrosto zbytečným, proto'že účele jeho bude 
dosaženo jinak. Tak tomu bude zejména v případě, kdy dlužník sám pro
hlásí, že bude plniti ihned nebo ve lhůtě určitě p,označcné, neboť proč by 
tu věřitel, jestliže mu to konvenuje, měl dlužníka ještě k tomu vyzývati, 
když tento. již sám předem p'mhlašuje, že tak učiní? To platí ,tím spíše, 
když dle čl. 326 obch. zák. nebyla-li žádná lhůta k plnění ustauove,",!. 
nejen věřitel jest oprávněn, plnění ihned žá'dati, ale také dlužník opráv-

10' 
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nčn, ihned plniti; jestliže tedy dlužník pr'0hlásí, že ihned plní užívá svého 
práva a věřitel tomu ani odporovati nemůže, nýbrž musí ;e 'S' tím spo
kOjiti. V tomto případě nebyla lhůta k dodání zboží ve smlouvě ustano
vena a byla by mela tedy, kdyby šlo O pravidelný případ žalobkyně ža
~ovamou ,k plnění vyz,:,ati, č:hož o,všem neučinila. Ale případ je vyjimečný, 
zalovana san:~ Plohlaslla, ze plm lhn~,d. Ve faktuře ze dne 8. října 1918 
oznamUje tO<tlZ, ze z a s I a I a dne 2. njna 1918 na ujednanou adresu ob
jedna~ýc~ 1500, tuct? IŽíc. Nebylo to sice pravda, ale mělo to býti pravda: 
nespravne oznamem - nespravne. pr,oti opa6nému nej'lepšÍmu vědomí _ 
neměla žalovaná činiti, to odporuje základní zásadě všeho obchodního 
práva~ věrnosti a, :ríř:: řádnosti obchodnické, reelnosti, a nem"ll'že tedy 
nespravnost ta by tl neJak na prospěch. Ale prohlášení, že už 'plnila {čl. 
344 n., 3~ .odstavec. druhý. obch. zák) je ještě silučj'šl, než že pl'niti 'chce 
nebe: pl~l. Žalobky.ne nemela. pražádné příČiny ku zaslání zboží teprve 
vyzyva!J nebo o ne upomína!J, mohla se právem na toto oznámení s dů
vemu spolehno~~i a platí tedy, ž.e žalovaná sama určita čas splnění a že 
to bYl den 2. njlla 1918, IOdkudz tedy je, když ve skutečnosti neplnila 
v p:odlen~. To se ostatně j'eště op<!lmvalo: listem ze dne 28. Iistopad~ 
oznaml~a zalovaná opětně, že na účet objednávky, o niií ide, dala zboží 
odeslal1. Nebylo to' sice zase pravda, avšak opět tím hůře pro ni' zůstalo 
t'0 pořád prohlášením ,že Už plnila a 'platí za wnčení doby Plnění žalo. 
vanqu samoU', aniž by to ovšem dobu plnění už ve faktuře od ní určenon 
alterovalo. nebo prodlužovalo. Prodlení tu tedy bylo už od 2. mna 1918: 
~d b) DO~lsem z:, dne 2,5. říjn,a 1918, tedy PO nastalém Už prodlení, píše 
zalo~kyn,e, aby zal:ovana, nenHi zboží ještě odesláno, dodávku zastavÍ!a 
a ob.Ied~a.~ku s t o ,r n o v,a I a, Ježto ceny jsou prý vzhledem k špatné ja
ro~s!J pnhs vysoke. Oznamem storna tedy se stal'o již zde, nebo.ť pod
mmk~ storna, není-li zbo'ží ještě od'eslá'l1o, dopada!'a, ježto zboží dednes 
odeslano nebylo, a otázkou jest jen dodatečná lhůta, zda byla Poskytnuta. 
T:; předevší~ žá~á, z~kon. P5'skytnutí dodatečné lhůty jen, pak-Ii povaha 
pn~adu, to pnpousl1, le?e -"eceno, pak-li povaha případu to žádá. Tak dTe 
ustalene JUdlk~tu;y neUl treba dodatné lhůty jmenovitě tehdy, že pro.datel 
~odal1 se __ z~raha nebo :- okolností je vidno, že na plnění v dohledném 
case, zvlaste tedy ve Ihutě, která by mu jako dodatná přiměřeně lld,ělena 
b'Ý'ti mohla, vážně nemyslí: vždyť k čemu bylo by udělování lhůty tomu 
~do buď vů?e.c .plnit! nechce anebo aspoň ne ve lhůtě, ku kteté tw zároo~ 
:;,u~ce jlnak Jeste nu~? To by bYlo skutečně to, čemu se s nádechem výtky 
nka fO~,?allsm:,~ ~ ce mu sám zákon právě řečenon výhradou, že to po. 
v~ha pnpadu. zada, vyhnouti se chce: trvání na požadavku bezpředmět
n~m. ~ady vsa~ za daných [okolností do·datečná lhůta byla skutečně bez
predmetnou. LIstem ze dne 30. prosince 1918 ,o,mámilažalobkyně že 
zboží posud nedošlo a žáci" .za vrácení předem složené kupní ceny, Ii;tem 
~e dne 3. ledna' 1919 opakUje to a zdÍlTazňuie, že objed'l1ávku stornuje, a 
,Jtste.,? ze dne 29. ledna. 191? žádá opět vrácení kupní ceny s tím, že na 
ZbOZI nereflektUje a obJednavku za stornovanou pokládá na t'O na všecko 
:,šak žalo~aná ?eodpoví~á, až listem ze dne 4. února 19i9, v němž praví, 
ze na opelovne dopISY zalobkyně oznamujlcí storno ohrátila se na své 
dodavatele, zda by zase oni st1ornovali jí, ti však, že ien tak bez všeho 
k, tomu souhlasil' svého nedal'i, že ona tedy věc odevzdala svému práv
lllmu zástupci, aby na jejích dodavatelfch vrácení kupní ceny od' ní 
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rovněž předem splacené vymohl a že ona potom vhodné návrhy k vy
rovnání věci žal'obky'ni učinÍ. Z toho je vidno, že žalovaná ani nyní ještě, 
po více než 3 měsících prodlení, na pln ě II í v ů b e c ne p orný šle I .a 
a vÍlbec uspořádání věci do budoucnosti na neurčito', až totiž jak její ne
sho·cly s jejími vlastními dodavatelY vyřízeny budou, tedy do nedohledné 
d~by 'Odložila. Ba dokonce z toho ie zcela jasně zřejmo, že ona a ni 
pln i t i ne m o h I a, protnže její dodavatelé zboží, jež ža);obkyni zaslati 
chtěla, nedod'ali a ona s nimi o s{orno dodávky vyjednávala. Je to tedy 
téměř vzorný případ, kdy poskytování dodatečné lhůty je zcela bezpřed
mětné a bezúčelné. Ostatně - žádá-li zákon p os kyt n u t í d.odatečné 
lhůty, tedy tato byla od prvního prohlášení storna t. j. od dopisu ze dne 
25. října 1918 až do posledního t. i. do do'pisu ze dne 29. I'edna 1919 ně
kolíkrMe zajisté více než dostatečně poskytnuta, a přec i potom ještě 
žalovaná hořejším sVÝm dopisem ze dne 4. úuc}fa 1919 prchlásila, že vy· 

'rovnání záležitosti odkládá, tedy naplnění žádné naděje nečínila, načež 
ještě jednou žalobkyně dopisem ze dne 14. února 1919 do·dávku jako stor
uovanou poznačuj'e a to dopisem ze dne 21. únOra 1919 opakuje. Po delší 
době žalovaná dopisem ze dne 16. května 1919 opět odkazuje a'ž na vý
sledek její záležitosti s jejími vlastními dodavateli. Když už by se te'dy 
poskytnutí dodatečné Ihirty žádalo, tedy byla by ža10,vaná musifa plnití 
nejpozději na dopiS žalobkyně ze dne 25. ř í j n a 1918, v němž táž píše, 
není-Ii zboží ještě zasláno, že stornuie, nebo! lhůta ocl 2. řÍj>na 1918 dne 
to plnění, jej'ž si žalovaná sama určila, do, toho~o dne 25. října 1918 je 
zajisté dostatečná: na jeií nesnáze s vlastnímí] dodavateli nelze bráti 
zře,telc, kdy'ž to ve smloruvě nebylo vymíněno. Od 25. října 1918 nemá 
tedy žalobkyně, vykonavší volbu článku 355 obch. zák., nárok na plnění, 
nýhržpouze nárok na vrácení kupní ceny. Právem hyl tedy nárok na 
plnění zamítnut. 

I<: d o v.o lán í ž a lov a n é. Tu otázka vrehoH zase v lom', je-Ii žalo
valná povinna vrátiti 'kupní cenu v Kč. NáT'O"k na vrácení je nárokem 
z bezdůvodného obohacení dle § 1435 obč. zák. (t: zv. condíctio causa 
linila) , tedy nikoli nárok ze smlouvy, nebo! tato byla zrušena a platí 
tak, jakoby nikdy uzavřena nebyla {čl. 355 o,beh. zák.). Pal, (}všem odv~
lací soud omylem místo plnění určuje dle čl. 324 (správně 342 ods·tavec 
druhý) o,bch. zák. ol. i. klade je do bydliště pokud se týče místa záV'odu 
žalované'y čas wZRvření sm1oluvy, ale ve věci vyj'de to na jedno. Záva'Z_ek 
z bezdůvodného obohacení jest závazek ze zákiona (§ 859 obč. zák) a tu 
p'latí předpis § 1426 n. zn. "bě, zák., jenž odkazuje k § 905 n. zn. obč. 
zák, dle něhož jest dlužník povinen platiti ve svém bydlišti 'neb místě 
závodu, které měl v době vzniku svého závazku,· a to jest ovšem u žalo
vané Vídeň, při čemž však má dlužník povinnost, jde-li >O 'peněžité placení, 
zaslati na své útraty a nebezpečí peníze věříte li do jeho bydliště ueb 
závod'u. Na tom se nic nezměnilG dopisy žalující firmy ze dne 30. pro
since 1918 a ze dne 29. ledna 1919, v ni'chž žádá, aby.žalovaná dlužný 
ohnos složila pro ni u filiálky Živnostenské banky ve Vídni, nebo ť tím 
byla určena jen platebna (ZahlsteJle) splniště (Erfiillungsort, Zahlungsort) 
nebylo tím dotčeIw.: místo ahy byla žalovaná zaslala peníze žalobkyni 
do jejího sídla do Opavy dle § 905, odstavec -druhý obč. zák., mohla je 
složiti u řečené banky ve Vídní. Tak mohla žalovaná pJatiti ve mene 
svého bydliště t. j. vídeň~ké {čj. 336 obcb. zák., § 905 n. zn. '0bč. zák. 



150 

odstavec prvý, posL věta), která jakožto stará rakousko-uherská měna 
byla tenkrát t. j, dle vývodů ad b) dne 25, října 1918 ještě spoleó1Uu, 
tedy i československou. Avšak kdyby byla žalovaná včas splatnosti t. j. 
25. řÍjna 1918 platila, byla by žalobkyně při okolkovací akci prováděně 

. v čsL republice od 3. včetně do 9. března 1919, kterou nastala rozluka 
měny, obnos ten 36.587 K 30 h učinila obnosem 36.587 Kč 30 h, žalovaná 
však svým p'r'Orllením, že v čas nezaplatila, zavinila to" že žalobkyně tak 
učiniti nemohla a že tedy nyní obnosem tím, kdyby byl splacen v K, byla 
by zkrácena. Žal~ovaná však dle všeobecných zásad o náhradě škody 

. (§§ 1295, 1323 obč. zák.) jest povinna zkrácení to vyrovnati a tudiž ža-
lobkyni tolik dáti, co by tato byla měla, kdyby ona byla v čas plnila, čili 
zažalovaný obnos v Kč zaplatiti. Na § 1333 o,bč. zák. odvolávati se ne
může, neboť ,ten má na mysli jen obyčejný pří-pad, kdy věřiteli neplacením 
v2iešla škoda jen tím, že nemohl kapitál na úrok uložiti, škoda to, kteTOu 
tedy lze náhradou úroků vyrovnati, nemyslí vša'k na případ, kdy, jako 
zde, k a pit á I sám byl prodlením (zaviněním) dlužníka zn e hoJ n 0-
cen. 

Čis. 938. 

Lze knihDvně poznamenati žalDbu, již Se popírá platuost smlouvy 
trhDvé a v důsledku tDhO' platnost vkladu práva vlastnickéhO'. 

(RDZh. ze dne 1. března 1921, R I 158/21.) 

Prodatelé popírali žalobou platnost smlouvy trhuvé, uzavřené se ža
lov",nými kupHeli o nemDvitostech, na nichž bylo již vlastnické právo 
vlo,ženo žalovaným, a domáhali se knihovní poznámky žalnby, již s o II d 
p r v é s t o I i c e pDvolil. Rek u r sn í so' u od zamítl ;;ádost o poznámku 
sP.ornosti. D ů vod y: Dle § 20 knih. zák. lze připustiti knihovní poznámku 
spori!, jsou-li dle zákonných .předpisů spojeny s pO'známkou jisté právní 
úičinky. TytiO p,ředpisy obsaženy, jsou v §§ 59 až 70 knih. zák. Zalobci 
domáhají se poznárrky dle § 61 kmih. zákona" přezírají však, že j'est pří
pustnou tato p.oznámka j'en tehdáž, jest-li ž",lobce odporuje knihovnímu 
zápisu z důvodu jeho neplatnosti a domáhá se zřízení předešlého stavu 
knihovního, kdežtO' v tomto případě žalobci: spr~vnost vkladu práva 
vlastnického pro žalované na základě smlouvy uznávají a žádají v zá
kladě toho, že se ·žalovaní ·platně stali kniho'v'ními majitely nemovitostí, 
aby nemovitos>ti ty byly jim vráceny, aby jim tedy poskytnut byl titul 
ku právu vlastnickému k cili vložení práva lohp do pozemkO'vých knih 
a zřízení předešlého stavu. Nenáleží tedy poznámka, o niž žalobci žádali, 
ku případům knihO'vního poznamenání podle § 61 knih. zák. Rozšířiti 
však obdobně tyto případy nelze. Že názor ten j'esprávný, tomu nasvěd
čuje i děj vÝvoje knihovního, zákona. § 4 dvor. dekr. ze dne 29. srpna 1818 
sb. z. s. pře·d·pokládá souh1asně s § 61 knih, zák., že žalobce odpo-ruje plat
nosti knih. zápisu, a § 104 vlád. předlohy novely knih. zák. a § 64 návrhu 
komise, jakcž i usnesení panské 'sněmovny ze dne 28. června 1871 sDu
hlasí se zněním § 61 knih. zák. 

. Ne j v y Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soU'du. 

ISI 

Důvody: 

Manželé B-ovi svou žalobou pQpírají pIatnost smlouvy trhové, uza-. 
vřené se žalovanými o nemQvitostech, a v důsledku toho pla'tnost .kr:ihov: 
ního vkladu práva vlastnického k těmto nemovitostem, na základe one 
smlouvy žalovaným manželům povoleného;. žaIIO?CDVé. tvrdí v žv~lo:b~; 
že vkladem tímto porušeni jsou ve svém l<lllhovmm pravu Jako dnve]s! 
vllastníci dDtYČných nemovitostí, a domáhají se obnovy předešlého knihov
ního stavu. Jsou z·d·e tudíž podmínky § 61 knih. zák. pro pDvolení žád~né 
knihovní pO'známky. OkDlnost, že ,trhovásmlollva, podle které hyl;a vza: 
lovaným vloženo v pozemkové knize právo. vlastniv~ké, jest for.maln~ 
s:právná, nemůže ničehG na tom změniti, poněvad~ pnp.ustnosct kmohovm 
poznámky není v § 61 knih. zák. romezooa na nepiatncst z duvoau for
málních. Zdali tvrzení žalobní isou správna a zdali žádost žalobní jest ve 
hmotném právu odůvodněna, o tom nelze rozhodovati v řízení t'omto a 
nemá to VU,Vli na povolení p02)námky žalobní. 

ČIs. 1)39. 

Přípustnost pDřadu práva pro žalobu, jíž vlastnik hOřejšího pozemku 
k jebo ochraně domáhá se na vlastníku doleního. pozem.ku to.ho, by Vy: 
čistil strouhu, odvádějící s hOřejších pozemků vOdu <teSfOVDU a vrch",. 

(RoZh. ze dne 1. března 1921, R I 165/21.) 

Žaluiící {vlastníci hořejšího .p.ozemku) domáhali se na žalované (vlast
nici clo,leního pozemku) vyčištění strouhy, tvrdíce, že žalovaná v roce 
1919 po průtrži mračen a r'Oku 1920 p'o silném lijaVCi opomenula vyčismi 
zanesenou struh,u, která vede od nepamětných dob přes jeH p-ozemky Č. 
kal. 854 a 856 a kterou se dešf.ová a vrchní voda s výše položených 
pozemků svádí, čímž zabránila přirozenému odtoku It~to vody, ta~ že 
tato vak se \ y1évala na pozemek žaJlobní Č. kat. 828/1 a zde znacnou 
šJmdu způsobila. NámItku nepřípustnosti pořadu práv" pro. c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl. D ů v -o d y: § 75 vo'dníhů zákona .pro Čechy 
ze dne 28. srpna 1880, čís. 71 z. z. přikazuje sice vodní spory ůřadům 
sp'riÍvním, ale příslušnost těchto předpokládá sama sebou a, jak i z §§ 83, 
88, 89, 94 a 102 téhož zákona a z § 364 olbč. zák, vodním zákonem ne
uušeného, vyvoditi lze, že s'porný nárok zakládá s~ v poměru práva 
veřejného. Zde však jde dIe tvrzení žat.obců i dle 9bsahu žaloby o poměr 
soukromoprávní dle § 364 obč. zák., podléhající příslušnosti soudní. O d
vol a c í s o u d odmítl žalobllpro nepříslušnost pcřadu práva. D ů
vod y: Ze slmťkového i 'právního zalpže.ní žaloby a ze žalobního žádání 
jde na jevo, že žalující str'ana neuplatňuje žalobc>u nároku, jejž bylo by 
lze podřaditi pod ustanovení práva 'o,bčanského, zejména nejde tu G to-, 
by odraženo bylo nějaké zasahpvání žalované strany ve vlastnictví ža
IQbců po rozumu § 364 obč. zák. Jde však patrně o případ § 11 vodn. ;>lák. 
(bránění přirozenému odtoku vody) a tudíž o věc nikoH soukT-omo-právní, 
nýbrž o záležitost, u,pravenou samým vodním zákonem, pro .ntž j:est pří
slušným politick" úřad p"'vé stolice (§ 75 V.od, 7&k.). Na tom nemůže 
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ničeho změnHi tvrzení žalob ní, že žalovaná uznala zásadně Po. vinnost 
udržovati strouhu v dobrém stavu. 

Ne j vy Š š í s o li d obnovil usnesení 'Prvého soudu. 

Duvody: 

Pro "odpověděni otázky, patři-li přítomná rozepře na soud či na úřad 
správmí, wzhodným jest obsah žaloby, iak shora je vylíčen. 'Účelem ža
loby jest, donutiti žalovanou stranu k odstranění stavu, na jejích pozem
cích nastalého a úmys'lně l>c!r'žovaného, jímž zpusobuje se nebezpečí, že 
voda dešťová a vrchní bude na pozemek žalob cu odtékati a jim škodu 
pusobiti. Žalobní nárok nesměřuje. tedy, jak rekursní so,ud mylně za tO 
má, k upravení přirozeného odtoku dešťové vody s pozernku v zájmu 
veřejném, nýbrž domáhají se žalobcové úpravy této Plouze jako pro
středku za účelem odstranění bezprávného a jim šImdu působícího stavu, 
na pozemcích žalované úmyslně udržovaného, jímž žalovaná zasahuje 
opomenuvši čistiti sŤ'rol>hu a neoprávnčně svácdějíc tím deš!ovjOu vodu 
se svých pozemku na pozemek žalobců, do vlastnictví jejich. Podle § 75 
'\Cod .zák. náleží před politické úřady jen takové záležitosti, týkající se 
po'užívání a svádění vod a obrany proti nim, při nichž jde o ochranu 
zájmů veřejných. Zde jde o pomět soukromoprávní, který dle § 1 j. n. 
přísluší k rozhodování řádných soudů, i když jest důvodem žaloby, že 
vlastník dolního po,zemku brání přir:ozenému odtoku dešfové vody na 
újmu pozemku hořejšího (§ II vod. zák.). 

Čís. 940. 

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. o zajíštční půdy 
drobným pachtýřťim. 

Požadovatel, jemuž byly přiznány do vlastnictví pozemky kostelní, 
není povine" ,řevzíti poměrnou část nákladu kostelních. 

(RJozh. ze dne 1. března 1921, R I 268/21.) 

V řízení ,() požadovacím nMoku drobných pachtýřů k pozemkům ko.
stelním zamítl s o udp r v é s t o li c e návrh zástupce vlastníkova, by 
přejímat.elé pozemku převzali téi poměrnou náhradu náikladů na udržo
vání kostela a farní budovy, ježto výtěžky pozemků určeny jsou ku kryti 
těchto nákladů, tato, závaznost má pOvahu reálniho břemene a přechází 
s vlastnictvím Sama sebou na každého nabyvatele. Rek u f' sní s o u d 
usnesení potvrdil. D ů vn d y: Za pozemek nastupuje přejímací cena, která 
může s'plniti týž účel, jaký měl dříve 'pozemek, totiž přispívati k vyc!rž{)
vání kostela. Je-li dočasný výnos na úrodch menší, než-li by byl pacht, 
nepadá tu na váhu, vždy! i výnosnost pozemku j'e kolísavá. Zákon neměl 
a nemohl míti n?_ mysli v § 10, aby přejímatel pozemku musel převzíti 
i náhradu toho" oč snad vlastník, tedy zde kostel. byl zkráccn. Takový 
výklad vedl by k tomu, že by i pachtýři, přejímající pozemlky od fysí" 
ckých osob, museli přejímati závazky k př,padným náhradám pro býva
lého vlastníka, vždyť každý pozemek koneckonců slouží k tomu, abY 
výnosem kryl vlaftníl~ovy potřeby, a výkup pozemku -může případně 
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zmeušiti výnosnost ddvějšíh[} základu. Právem zamítnut byl uávrh stě
žovatelůna zřízení reálného břemenc v uvedeném smyslu. 

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

Důvody: 

Co do zamítnutí návrhu, a'by nabyvatelům pozemků byla uložena po
vinnost, převzíti poměrnou část nákladů ko,stelních, a 'aby příslušný zá
vazek jako reální břerneuo knihovně byl zajištěn, není tu předpokladů 
§ 16 nes·pomého patentu ze -dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák., za kterých 
by byle> lze změniti nebo zrušiti srovnalá rozhodnutí nižších soudů: Ze 
'srovnání §§ 23, 22, 17, 19, 9, 10 a 11 zákona ze dne 27. května 1919, čís_ 
318 sb. z. a n. vyplývá, že požadované p'ozemky mají pachtýřům úsadně 
bez všelikých závad a břemen do vlastnictví býti odevzdány, ,tak ahy 
nabyvatelé zcela volně a neobmezeně mohli jimi nakládati, - a že vý
jimky z této zásady platí jen pptud, ·pokwd zákon výslovně je připouští. 

, Zákon pak stanoví jen tyto· Výjimky: a) Práva, jež si za trvání pachtu 
vlastník vyhradil k p,o,zemku Pf'opachtovanému, zachovají se bez zapo
čtení na cenu přejímací, p,okud jich vlastník nutně potřebuje k hospoda
ření na svých pozemCÍch; vlastník může' žádati, aby pr'áva ta byla vlo
žena jako knihovní břemena na požadovaný ppzemek pfi vkladu vlast
nictví jeho na pachtýře (§ 9). b) Pachtýř jest povinen převzíti pozemkové 
sl!užehnosti a reální břemena, váznoucí na' požadovanér;.'Í po,zemku v době 
vydání tohoto zákona, pokud jich k hospodařování na ,panujícím pozemku 
nadále jest potřebl (§ 10). Že zákon má na mysli knihovní služebno-stí a 
břemena, vysvítá z § 23 oclstavec prvý, kde se pIaví, že. jde-Ii o "kla'd 
práva vlas'tnického, na celé knihovní těleso, mají kromě převzatých slu
žebností (§ 10) veškeré ostatní knihovní závady býtí vymazány. c) Ne
doplatek ceny přeiímacíse závazkem zúrokování zajistí se právem zá
stavním na postol>peném 'pozemku při převodu wáva vlastnického na 
pachtýře (§ 11 odstavec čtvrtý). d) Nabyvateli pozemku dov[}leno jest 
zciziti jej mezi živými do. deseti lei jen se svolením pozemko.vého, úřadu; 
obmezeuÍ to pOZnamená se v knihách a vymaže se teprve po uplynutí 
vytčené lhůty na návrh vlastníkův (§ 22 odstavec třetí a čtvrtý; čl. I 
č. 4 zákona ze dne 15. dubna 192,0, čis. 311 sb. z. a n.). P[}d. žádné z těchto 
ustanovení nelze podřaditi závazek, jehož převz0'tí a knihovního vkl"du 
stěžovatel se d~máhá, pIávem tedy bYl zamítnut joeho návrh k tomu 
směřujíQí. -

Čís. 941. 

Nepomínutelnému dědici,' jenž byl osobou voj~nskou ve smyslu 'Ii 1 
cís. nař. ze dne 29. července 1914, čis. 178 ř. zák., dlužno ustanoviti opa
trovníka, byť šlo o posloupnost ze závě!i, v níž byl mu odkázán dědický 
pOdíl. 

{Rozh. ze dne 1. března 1921, r~ I 282121.) 

Zustavitel ustanovil v posledním póřízení universální dědičkou svou 
manželku s tím, by dětcmdala otcovské podíly dle své možnosti a svého 
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uznání. P o z ů s t a los t n í s o u d projednal v září 1915 věc s univer
sální dědičkou, nezkoumal, zda návrh její vyhovuje předpisu §§ 774 a 685 
obč, zák, co do výše a splatnosti dílu povinného, nýbrž spokojil se s úda
jem dědičky a dle jejího návrhlL určil, že nepominutelný dědic má dostati 
pod'i! 4000 K a to, až při smrti dědičky. Syn zůstavitelův byl tehdy ve 
válečné službě vOjenské. Vrátiv se domáhal se toho. by pozůst",lest byla 
znovu projednána. Návrh jeho 'bylo b ě man i ž š í m i s o u d y ,zamítnu,!. 
D ů v o,dy: Navrh'ovatel shledává zmatečnost po,zůstalostního projednání 
především v tom, že k němu nebyl přizván. Zprávou pozůstalostního 
sondu jest sice zjištěno, že stěžovatel k projednání pozůstalosti ze dnb 
16. září 1915 obeslán nebyl, a ze spisů jest zřejmo, že stěžovatel před 
projednáním pozůstalosti o úmrtí svého otce soudem zpl:aven nebyl. V tom 
nelze však shledati zmatečne"t projednánípozůstáloEti a rozhodnutí soud
ních, na jeho základě vydaných, nebot dle § 75 patentu ze dne 9. srpna 
1854, čís. 208 ř. zák. má soud toliko domnělé "dědiee« o nápadu dědickém 
zpraviti s tím, by se k dědíctví přil1'l'ásili: za domnělé dědice jest dle od
stavce druhého § 75 cit. pat. dle toho, má-li nastati dědická posloupnost ze 
zákona, závěti neb ze smlouvy dědické, pokládati ony osoby, které k jedné 
z těchto posloupností jako dědicové jsou povolány. Sllleda'l-li tudíž pozů
stalostní soud, že poslední pořízení zůs-tavitele ze dne 28. září 1914 jest 
po f'Oczumu §§ 533 a 579 obč. zák. závěti, v němž jest ustanovena nniver
sáluÍ dědičkou pozůstalá manžell<a, a že stěž(Nateli jest toliko zanechán 
'Odkaz, nebyl povinen stěžovatele, byt t0l1to byl zákonným dědicem nepo
minutelným, o úmrtí zůstavitele vyrozuměti, tím méně pak ho. předvolati 
k projednání )ozůstalosti, které se mělo prováděti na základě posloup
nosti testamemarní; mělť k němu dle '§ 116 nesp. říz. předvolati pouze a 
jedině testamentární dědičku. K o.cřevzdání projedna'né pozústalosti .festa
melltární dědičce pak stačH dle § 161 odstavec prvý nesp. říz a § 817 rlbč. 
zák. výkaz, že známí, určití odkazo,vníci byli o odkazn' zpraveni. Zpravení 
navrhovatele jest pak prokázáno. Zákcnným předpisům bylO tudíž plně 
vyhověno a o zmate,čnosti ,projednání a odevzdání pozůstalosti nemůže 
býti řeči. By pro stěžlOvatele zřízen byl opatrovník nepřítomného" nebylo 
důvo.:!ú (~ 131 nesp.říz.); byJt stěževatel i pobyt jeho 'znám. Tím; že byl 
stěžovateli usnesením ze dne 23. září 1915 obsah posle,dniho pOřízení zů
stavitele ze dne 28. září 1914 o'Známen, dána mu možnost, aby poslednímu 
pořízení ve lhůtě § 14870,bč. zák. odporovwl aneb by dle kapitoly čtrnácté 
obecn'ho ziťkona občanského domáhal se plnění ,povinného dílu dědického. 
NeučiniHi tak, nemohl se po'zůstalostní soud stanovením jehlO povinného 
dílu za,býVati a také se tím nezabýval. Na ocenění po-zůstalostních nemo
vitoe-tí neměl pozůstalostní soud žádného. vlivu, ježto byla tu bezpod
mínečná přihláška testamentárnídědíčky k dědictví, která dle § 114 nesp. 
říz. oodala m'Ístopřísežné seznání jmění. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil pdevzdací listinn pozůstalostního soudu a 
jí předch,1zevší řízení ve vSrroku o výši a splatnosti 'OItcovského· podílu. 

DůvodY: 

Nelze přísvědčiti názo.ru rekursního soudu, že nebylo potřebí, aby bycl 
stěžovateli při projednání pozůstalosti ustanoven opatrovník; nebo{ stě
žovatel byl podle úmrtního zápiSU dědicem nepominutelným a osobou 
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vOjenskou ve smyslu § 1 cís. naL ze dne 29. července 1914, čís. 178 ř. z., 
pročež mělo býti 10 něho podle '~ 7 téhož nař. postaráno jako o osobu ne
příto.mnou. Pozůs'tal,o,stní so.ud však projednal pozůstalost s přihlásivší 
se dědičkcu testamentární, aniž se o zájmy nepřítomného účastníka po
staral, a neuvažoval o dpsahu ustanovení poslední vůle, aby dědička 
svým dětem dala otcovské podíly, dle své možnosti a svého uzná,ní, a 
nezkoumal, zda-li návrh testamentární dědíčky,vyhnvuje předpiSU ~§ 774 
a 6><5 o.bě. zák. 0.0 do výše a s'platnosti dílu povinného, nýbrž spokojil se 
údajem dědičky a podle jejího návrhu určil, že nep,ominutelný dědic má 
dosta'ti podít 4000 K a to až při úm[tí děd'ičky. Nepominutelný dědic sám 
se řízení nesúčaslnil a O'patrov1níkem 7astoupen nebyl, pročež provedené 
řízení je podie § 477 čís. 5 c. ř. s. zmrJečným, nebeť nedostate!k zastou
pení v řízení nebyl dodatečným schválením napraven. Stěžovatel totiž 
nijak nedal na j'evo, že uznává stav jmění a dluhů v místopřísežném se
znáni jmění uvectenJ'r a že je s p:odílem jemu dědičkou stanoveným jak co 
.Jó výše, tak co clo spla1'no.sti, srozumčn. Také nebylo důvodu k předpo
kladu, žr stěžovatel' sám své zájmy chce a může hájiti, ,a proto nemělo 
'právního účinku a významu, 'že jemu doručeno byl,o vyrozumění o obsahu 
poslední vůle a 'O výši podílu přihlášenou dědičkou stanoveného.. Proto 
také z té okolnosti, že stěžovatel na, 10,(0 kusé vyrozumění, v němž ostatně 
anI není obsaženo soudní usnesení, jež by op'omcnutím opravného P'f'O
stredku mohlo nabýti právomoci, se nevyjádřil a jemu neodporoval, nelze 
ďovD'zovati, 'že projednání pnzůstalosti dodatečně sehváiil. Zmatečné ří
zení· d1lu,žno· twďÍž zrušiti', pokud p.a.rušení předpisů, relativ11f'zmatečnost 
zakládající, mohlo míti 'nepříznivý vliv na konečné vyřízení, totiž jen c·o 
do výše a sp]'atnosti stěžovatelova podílu otcovského, pckud se ,týče 
dílu povinného. Nezákonným postupem pozůstalostního, soudu byla sice 
stěžovateli též odňata mnžnost, aby se o' platnosti či neplatnosti poslední 
vůle vyjádřil, avšak ustanovení poslední vůle o výší a sphtnosti odká
zaného podílu nepůsobí její neplatnost, jak se stěžovatel mylně domnívá, 
a podle ,obsahu svého po'dání soud'u pezůstalostnímu i podLe vývodů do
volacího rekursu, byť i zrwšenÍ' celého řízení pro zma'tečnost a noyé pro
jednání navrhoval, stěžovatel nepožaduje projednání pozústa[osti p,odle 
poslo,upnosti zákonné nebo p'odle jiné poslední vůle, než podle které hyla 
pozůstalost projednána, ný,brž zřejmě se domáhá n,ového projednání jen 
1, tomu dli, aby podle 'skwtečnéh.o stavu pmůstalosti určen byl newrá
ceně jeho dí! povinný. Aby však se tak státi mohlo, netřeba celou ode
vz,dad listinu a celé předchozÍ. řízeni zrušovati, nýbrž jen v části ·zmatkem 
postižené, poG<ud totiž řízení a 'lOdevzdací listina neodpovídá zákonným 
předpisúm o vyšetření, určení a splatnosti stěž,nv:ate}ova dílu povinného. 

··Čis. 942. 

Zavázal-Ii se pOdmínečně přilúášený dědic ze zákona smírem, že »jako 
zákonný dědic a zpozustaIostniho jmění« žaplatí zůstaýiiělův dluh, ručí 
zůstavíte lovu věřiteli pouze, pokUd stačí pozůstalost. 

(Rozh. ze dne 1. března 1921, Rv I 656/20.) 

Žalo,vaní přihlásili se jakožto zákonní dědicové podáním ze dne 23. 
dubna 1918 k pozůstalosti po zůstaviteli Janu Seh., zemřelém dne 23. 
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února 1918 podmínečně ze zákona a v přihlášce té, uČi,něné jménem jejich 
a jmÉ'nem ;'"lobkyně, prohlásili, že se se žalobkyní, jež k pozůstalosti po
dáním ze dne 22. března 1918 přihlásila pohledávku ve výši 12.000 1\ za 
konané služby zůstaviteIi a jÍž týž v neplatném posledním 'po,řízení ode 
kázal ,5 500 K a zařízení, vyrovnali v Iten r-ozum, že jí; aby 'Sporům za
bránili, 'jako zál<ol1ní dědicové a z pozůstalosti po Janu Sch. zaplatí peníz 
5.500 1\, jí v (mom neplatném posledním pořízení odkázaný, bez srážky; 
jakož i že jí vydají tam oznáčené bytové zařízení a na útratách zaplale 
120 1\. Zalobkyně naproti tomu se vzdala v přihlášce té veškerých ná
rokú oproti pozůstalosti. Při prcjednání pozůstalosti dne 14. května 1918 
dfe tohoto. mezi spornými stranami uzavř.eného narovnání žalovani jako 
zákonní dědicové řečené pozůstalosti se zavázali zaplatiti žalobkyni jako 
odměnu za služby konané zůstaviteli a na útratách peníz 5.620 1\ a navrhli 
souhlasně se žalobkyní podáním ze d'ne 28. května 1918, aby bYl berní 
úřad poukáz,Ó'n žalo'bkyni peníz ten zpozustalosti vyplatiti. Pozůstalost 
byla 'odevzdána dědicům dne 22. února 1919 a, ježto po'zůstávala najmě 
z válečných půjček, byla hodnota jej! nepatrná, ]lmčež žalovaní nabízeli 
zaloblkyni zaplatiti polovinu její pohledávky, což však žalobkyně odmítla 
a domáhala se zaplacerií celých 5.620 K O b a niž š í s o u d y žalobě 
vyhovčly podstatně z toho d ů v {) d ll, že smír ze dne 14. května 1918 není 
omezen v tom směru, že vyplacení se stane pouze tehdy, pak-li pozů
stalost stačí, pročež žalovaní jsou povinni zaplatiti bez ohledu na výši 
pozůstalosti, a mají tedy za,žalovanou pohledávku dle žalobní pTO'sby za
pllťtiti dle pomčrů svých dědických podílů. 

Ne j v y Š š í s o' u d uznal závazek zákonných dědiců jen potud, pokud 
stačí pozůstalost. 

Důvody: 

Dovolání béře rozsudek odvolacího soudu v odpor jen potud, pokud 
jím nebylo vysloveno, že žalovan! jsou povinni zaplatiti zaŽalovanou po
hledávku, jen, p;okud pozůstalost stačí, a uplatůuje v tomto směru·. ne
správné právní 'p,"s,"uzenÍ věci dle čís. 4 § 503 c. ř. s. Odvolací soud prý 
nesprávn:í'm výkladem § 914 obč. zák. dos]lěl k názoru, že žalovaní nae 
rovnáním se žalobkyní převzat.! oproti ní platební závazek bez .ohledu na 
ustanovení § 802 obč. zák. Pravý úmysl žalovaných směřoval prý k tomu., 
ž'e jak ze znění narovnání jde na jevo, chtěli převzHi IOnen závazek j'en 
jako dědicové, pokudpozustalost stačí, tedy ve smyslu § 802 obč. zák. 
Dovolání nelze upříti oprávnění. Jde o to., jak jest vykládati smír, uza
vřený mezi spornými stranami, na němž se žaloba zwkládá (§ 1380 obě. 
zák.). § 914 obč. zák. ve znění třetí dílčí novely stanoví, že při výkladu 
smluv nesmí se lpěti na slovném znění výraz,u, nýbrž že jest vypátrati 
úmysl stran a smlouvě rozuměti tak, jak to odpovídá zvykum podivého 
styku. Tv. Pak sluší uvážiti znění smíru, obsaženého v podmínečné ]lři
hlášce zákouných dědiců, nynějších to ža,lovaných, k p,"zůsta~osti p:o Janu 
Sch-ovi kde se 'pmví, že žalovaní zaplatí žalobkyni peníz 5.500 1\ jako 
zákonní' dědicové a z pozůstalostního jmění po Seh-o",i, kter'éžtD po,dání . 
na pozůstalostní soud bylo učiněno netolikG jménem zákonných dědiců, 
nýbrž iiméuem žalobkyně, tedy souhlasně oběma nynějšími spornými 
stranami: a bylo v něm výslovně žád'áno, by projednání pozůstalost[pro-
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vedeno bylo v základě ,tohoto smíru, což se připrGjednání pozůstalosti 
dne 14. května 1918 stalo. Pravým úmyslem stran nebylo tedy, aby zá
konní dědicové tento .platební závazek převzali bezpodmínečně, nezávisle 
od výše ]lozůstalostního jmění a tudíž úd výsledku inventury čili bez 
ohledu na pozůstalost, nýbrž ",by jej ]lřevzali právě jeu jako dědicové, 
v rámci pozůstalosti, tedy s tím obmetením, pod jakým učinili svou sou
ča,noupodmínečnou přihlášku dědickou; tedy, aby ručili za závazek ten 
jen potud, pokud stačí pozůstalost (quoad vires hereditatis), jak stánoví 
§ 802 obč. zák. Neměl to býti jejich osobní dluh, nýbrž dluh pozůstalosti, 
za j2ký byl zcela zřetelně stipulován a jako takový také do odevzdacÍ 
listiny pOjal. Pakli! tomu ale tak, ]lodléhá striktnímu předpisu .~ 802 o,bč. 
zák., dle něhož dědici podmínečně přihlášení ručí za pnzůstalostní dluh 
jen do výŠe pozůstalostního jmění. 

Čís. 943. 

Ujednání, že kupítel muz" stanovenou kupní cenu vyrovnati zbožím, 
z právního obchodn vyloučeným, nečiní celou smlouvn neplatnou a ne
vadí tomn, by žalováno nebylo o zaplaceni peněžité trhové ceny. 

(Rozh. ze dne 1. března 1921, Rv I 810i20.) 

Spurné strany umluvHy dne 4. srpna 1918, že žalobce dodá žalova
nému tašky a hřebenáče a že žalovaný může místo peněz žalobci plniti 
dodávku ovsa. Zalobce věci dle úmluvy dodal a žalovaný splatil dodáním 
ovsa část kupní ce'ny. Zalohe ,o nedoplatek kupní ceny v penězích p r 0-

ce sní s o udp r v é s t o I i ce vyhovél , vyvrátiv námitku žalovaného, 
že smlouva jest neplatnou ,tím, že byla mezi stranami umluvena kupní 
cena v penězích a žalovanému ]louze ponecháno na vůli plniti buď penězi 
neb ovsem a že taková úmluva nepříčí se dobrým mravům. O cl vol a c í 
s o ll' džalobu zamítl. D ů v 'O d y: Ujednání stalo se 4. srpna 1918, o čemž 
není sporu. Podle tehda platných předpisů a to ds. nař. ze due ll. června 
1916, čís. 176 ř. z. a nař. vešk. min. ze dne 26. 'května 1917, čis. 235 ř. z. 
byly tenkráte Oves a ostatní obilí státem za.baveny ~§ 1), nesměly se zci
zíti, právní jednání, jež se zákazu tomu; příčilo, bylo neplatné (§ 2) a kdo 
oves zcizil a koupil, pTopadi' tresiu (§ 32 odstavec druhý, třetí a čtvrtý). 
Brati ("muto' zákazu Jednaly' obě strany nejen .smlouvou, nýbrž i částeč
ným jějím splněním, obě se dO]lustily právě zmíněného činu trestného a 
smlouva, ze !které žalobce niuok sviIj ,odvozuje, je ne]llatná nejen podle 
cit. § 2, nýbrž i ]loctle § 879 obě. zák. v nONém zněnl. Neplatnost ta jest 
abs,"lutní, pročež ze smlKluvy té ani ta ani ooa strana žádného práva uplat
ňovati nemůže, stalať se cebá. ne]llatnou. 

Ne j v y Š š fs o II d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Soud odv'olací má za to, že smlouva, kterou strany dne 4. srpna 1918 
uzavřely, jest nepla1tná pJoto, že bylo mezi nimi ujednáno, že žallOvan1T 

může tašky a hřebenáče, od ža'lobce koupené, zaplatiti místo penězi 
ovsem, a že také na zaplacení kupní ceny žalobci 10 Q ovsa dodal, a to 
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vzhledem k tomu, že dle platných tehdy předpisů byl {>ves státem zaba
ven ·zciziti se nesměl a právnÍ' jednání, tomuto zákazu se přlčící bylo. ne
plat~é a trestné. Tento názor nelze P:okl~da~ za sp:ávný; ~ Dle zjištění 
soudu prvé stolice byla cena za koupene tasky a hrebenace smluvena 
původně v penězích a ujednáno- zároveň, že žalovaný m'Ísto penězi může 
pla!iti ovsem. Tímto ujeduá?ím .ne~yl změn~n předm~ět sml0,uvy , kter~m 
zústalo zboží právě uvedene, nybrz po-nechano Jen zalovanemu na vulI, 
chce-li plati.ti penězi neb ovsem. Sluší tedy toto posléz uvedené ujednám 
pokládati jen za doda-tek k smlouvě o koupi zboží, d?datek sice neplat-ný, 
který však celou smlouvu kupní neplatnou nečinÍ. Ze ujednání o zapla
cení zboží v penězích změněno nebylo, vysvítá také z účtu ze dne 31. 
pwsince 1918, v němž kupní cena a zbytek její jest účtován v korunách. 
Na tom nemůže měniti ničeho ani ta okolnost, že žalovaný na čá:stečné 
zaplacení kupnl ceny dodal žalobci 10 Q ovsa, a že se tím obě strany do
pustily trestného činu. Trestnost a nedovolenost vzta·huj'e sc jen na tento 
čin a úmluvu o něm, nikoli na dodání zboží a zaplacení kupní ceny za ně 
v penězích. Závěr soudu odvolacího, že 'Se celá smlo'uva stala neplatnou, 
není v ustanovení § 879 Dbč. zák. a v § 2 cls. 'nař. ze dne 11. června 1916, 
čís. 176 ř. z. odůvodněn. 

Čís. 944. 

Předpis § 406 c. ř. s. vztahuje se též k dávkám výměnkářským. 

(Rozh. ze dne 1. března 1921, Rv I 822/20.) 

Žalobkyni pIÍslušel dle odevzdací listiny výměnek v ,lávkách uatu
rálních, pro případ pak, 'že by nemohla se zavázaným sdíleti společnou 
domácn(}st, měl jí platiti 3 '1(: denně. Žalobkyně byla nucena dne 1. února, 
1920 společnou domácnost opnstiti, a ježto' jí zavázaný peněžního reluta 
neplatil, domáhala se ho žalcbou, podanou v září 1920, jak P'f'O uplyuulé 
měsíce tak i pro příště. Žalobě bylo pro c e sní m s o li cl e m II r v é 
s tol i c e vyhověno mimo jiné z těchto d Ů v D d ů: Nelze pochybovati 
o tom, že peuěžní dávky, jež nastupují za poskytování stravy a bytu, 
maji právní povahu příspěvků vyživovacích (viz Krainz § 385 a Neumann 
§ 406). Je"li však zjištěna <<rkováto povaha požadovaných dáve1k, jest dfe 
§, 406 c. ř. s. lichou námHka žalovanéh,D, že požadování dávek, budoucně 
sp1atných jest· předčasným, ježto, dle zmíněného předpisu lze přiso,uditi, 
i plnění, jež stanou se splatnými teprve po vynesení fO'zsudku. O cl v o
I a c í s o II d rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhov,,1 dovolénÍ. 

Důvody: , 
Odsouzení k nesplatnému dosud plnčuí připouští zákon v § 406 c. ř. s. 

jen 'Ohledně výživného, ale nečiní při tom mzdílu, zda-li povinno'st k po
skytování výživy nebo k placení výživného je založena v poměru ro,
dinném či v ustanovení poslední vůle či v poměr'u závazkovém. Není 
tudíž v zákcně opory k domněnce dovo!atele, že pods-tatným znakem vý
živného jest, aby oprávněný je mohl požadovati již na základě p'Oměru 
příbuzenského,. Dovolate! má podle odevzdací listiny povinnost k testa-
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mentu stanovenou, aby pozůstalé vdově poskytoval byt a stravu, po pří
padě aby jí místo. toho, plMi! nállradu 3 K denně. Tato náhrada zřejmě 
tudíž zastuPuje stravování, k němuž byl žalovaný zavázán, a již pr-oto 
jest výživným ve smyslu § 406 c. ř. s. Právní povaha výměnku a pravidlo 
§§ 1418 a 1285 obč. zák. nemá z,de významu, protože rozhodnutí o lhů
tách platebních není bráno v odp'or a není tedy pochybno, kdy vymíněné 
výživné má býti placeno. Také ta okolnost, že v § 1480 obč. zák. jsw vedle 
sebe uvedeny re'Uty, příspěvky vyživ,ovací a dávky výměnkové, nijak 
nenasvědčuje správnosti vývlodů dovolaclch o pojmu výživného ve smyslru 
§ 406 c. ř. s., neboť zmBnou předpiSU § 1480 obč. zák. O' pr'Omlčení občas
ných dá vek, nebylo ustanovenI li 406 c. ř. s. ani o,bmezeno ani vyloženo. 
Dovo,láni rOl něž nesprávně k tomu poukazuje, že by důsledně mohly býti 
žalovány i budoucuě splatné Mvky pensijní 'nebo z p,oďištění; dávky ty 
arci také slouží výživě, ale nezastupují povinnost k vÝživě, nebo! takové 
povin'nosti osob2 k placení pense a podobných dávek zavázaná vůbec 
neměla. 

Čís. 945. 

Přes to, že smírem pn dobrovolném rozvodu manželství vzdala se 
manželka nároku na výživné, může za podstatně změněných poměrů 1l'O
žadovati na manželi nutnou výživu. 

(Ro·zh, ze dne L března 1921, r~v I 830}20.) 

V řízení o dobrovolný rozvod manželství od stolu a lože uzavřeli 
manželé dne b. června 1919 smir, dle něhož manželka vzdala se práva 
by jí manžel poskytoval výživu. Když se později výděTkO'vé poměry man~ 
želčiny zhoršily, domáhala se na manželi pl:acení výživného. Pro ce sní 
soud pr'vé stolice žalobu zamítl. Důvody: Ve smíru ze dne 6. 
června 1919 jest uvedeno: "Žalo,bkyně vzdala se práva, aby jí žal'ovaný 
poskytoval výživnÉ«, aniž jen nějakým dalším sllovem jest naznačenc-, že 
?y tGto prohlášení žaTobkyně o vzdání se jejího prá va na výživné opro.ti 
zalova!TI~mu mělo pl!a!iti jenom se zřetelem na tehdy stávající její vý
-dělkové poměry. Musil proto· soud 'nabýti přesvědčení o tom, že jest tímto 
p'ro!Jlášen(m žalobkyně dokumentováno její bezvýhradné vzdání se práva 
na Výživné op'roti žalovanému na vždy a že o nějakém jiném žaJlobkyní 
nyní tvrzeném podmíněném vzdání Se alimentačního jejího práva teMY 
řeči ne'byl0, Sou'd, povolUjící rozvod; pokládal také vzdání se nárdku man
želky na výživné za dohodu o. výživném, an j'in",k.nebyl by rozvod mohl 
povoJi,tl. Alimenta,ční nárok žalobkyně proti žalovanému jest nárokem 
~oukromoprávným a nelze ze. zákona ,dovoditi, že by jí nebylo ponecháno 
nplně na vůli, chce-Ji se při vyjednávání podmínek rozvo-du vzdáti tohoto 
svého práva úplně a bezvýhradně, a nutno za to mí'ti,. že ll'amželka při 
rozvodu může i na příští dobu své,ho práva na výživné oprcti svému 
manžel'u úplně se vzdáti, což se také v tomto, přípa,c1ě dle přesvědčení 
soudu skute'čně stalo. lze znění §§ 91 a 92 obč. zálk. lze za to míti že 
alimentační povinno'st manželnva· souvisí s jeho -postavením jakožto hJ,~vy 
rodiny a s podřízeným p.ostavením manželky v rodině za společného jejich 
soužití. Když pak totosou.žití dobrovolným rozvodem přestal'o_ a man-
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želka rozvedená přestane b~yti v rodině' činnou ve smyslu § 92 obč. zák" 
není důvodu proč by manžel i pak k placení výživného manželce přidržen 
býti musil a' pr·oč by manžellm svého práva alimenlačního· oproti manželu 
úplně a bezvýhradně vzdáti se n~mohla, jen když toto v,zdání ~e ne~o: 
chybně jest vyjácdřeno. Za takoveto nepochybnc a bezvyhradne vzdall! 
se alimentačního práva dlužno však, jak již uvederio, po.kládati shora 
citované prohlášení žalobkyně ze dne 5. června 1919. O d vol a c í s o u d 
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Poknd jde ;o obsah smíru zc dne 6. čcrvna 
1919 vyložil prvý soud v důvodech rozsudku zcela přesvědčivě, že vzdání 
se nároku na alimenty se strany žalobkyně bylo napros·té a úplné, a stačí 
ve směru tom odkázati k naznačen~Tm právě důvodům :rozsudkovým, ve':' 
skrze správným .. Vytýká-li VŠaJk mimo to odvolatelka, že soud prvé sto
lice neměl 'náležitého zřetele k jejímu tvrzení, že vzdala se práva poža
dovati výživné pouze na tak dlouho, dokud bude se moci sama živiti a to 
že odpovídalo předch.o,zímu jednání stran před smírem, dlužno pOttkázati 
k tomu, nehledíc ani na neurčirtost tvrzení právě uvedeného, že pro vzá
jemný právní poměr smlouvajících se stran jest rozhodným, co bylo sku
tečně. ujednáno a co v protokolu sepsaném o smíru' došIlO výrazu, nikoU 
však to, co se mLuvilo a přetřásalo snad před uzavřením smíru, ale co 
k ujednání nedospěl" a do smíru proto také pOjato' nebylo. Soudu prvé 
stolice dlužno také přisvědčiti, když, opíraje se o ustanoveni §§ 91 a 92 
o.bč. zák, a přihlížeje k právní povaze manželčina nái.oku na alimenty, 
·d~ovozuje, že při dobroNolném rozvodu nic nezabraňuje manželce, chce-li 
vzdáti se nároků na vý.živné, aby tak neučinila, což vyplývá ostatně také 
z § 105 obč. zák. Nebo! zákonodárce zajisté dalek byl toho, by omezoval 
nějak manžely při uspořádání jejich majeikových p.oměrů, 'ponechávaje 
jim úplnou volnost v příčině dohody o rozvodu' samém. Okolnosl, že ža
lobkyni narodilo se po smíru dí1Jk", " jehož početí, jak tvrdí, při jed"ání 
o smír ještě nevěděia, nemá význam,u -pro právní platn-ost smíru, protože 
smír se zájmů dítěte nedotýká. Procesní ~.ou'Cl prvé stolice správně tudi'ž 
po!soudil věc po stránce právní, když žádání žwlobní zamítl, a jelikož dů
kazy nabídnuté žalobkyní (} její výděleĎl1é schopnosti v době uzavření 
smíru a o poklesu této schopnosti po uarození dítěte, měly by význam 
jen tehdá, kdyby soud prvé stolice byl zaujal stanovisko,. že žalobkyně 
vzdala se nároků na vý'živné jen podmínečně, a důkaz, nabíd"utý vý
slechem stran o lom, že měla žalo,bkyně zjevný úmysl vzdáti se výživ
ného jen dočasně, byl by bezúčelným vzhledem Iktomu, co bylo výše 
uvedeno, není zde a1ui domně~é neúplnosti řízení, spočívající v tom, že 
důkazy ty nebyly provedeny. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušH rozsudky nižších soudů a VJátil věc s!ondu 
.f pr:vé sto.Iice, by, doplně řízení, znovu rozhodL 

Důvody: 

Nelze přisvědčiti mínění nižších soudů, že nárok žalobkyně proti ža
lovanému na poskytování rmtné výživy zanikl, poněvadž se hú bezvý
hradně při dobrov,olném rozvodu manželství smírem ze dne 6. června 1919 
vzdala. Povinnost manželova, poskytovati manželce nutnou výživu, ne
kotví toliko v právu soukromém, nýbrž jest pO'vahy veřejnoprávní. Man
žel.nemůže tedy odpírati manželce nutnou VýŽivu a přesunolltí takto svou 
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povinnost, manželku živiti, na veřejnou d,o,br,očinnost a~ebo d?n1ovskol,l 
obec, odvolávaje se na smír, s manželkou při ro.zvo~u u·Jedna:~. ~T~~o'Ve 
smIollvy nejsou nezměnitelny. vyžaduje-li toho zmena pomeru. ~~Iazoru 
tomn nasvědčuje zejména .~ 19 zákona ze dne 22. května 1919, CIS. 320 
sb, z. a n.~ dle něhož z důležitých důvodů kterýkoHv z rozlou_če_ných. man
želil žádati může za nové uspořádání majetkových p"meru p.oradem 
práva, Ujednání, že manželka se vzdává práva, ,:;by jí ITtanž.el po~kytoval 
výživné, jest též uspořádáním majetkových P?meru:.o Jehoz .~m:nu te~y 
za uVD,ctených předpokladů podle § 19 CIt. zak. muze by tl zadano, Tlm 
jest vyslovena všeobecná zásada, jíž lze užíti též v případ,ech, ve ~teryc~ 
jde (} uSl}ořádárl,í výživného mezi rozveden:frmi man:žely. Z:alohkYD~: tv~d~: 
že od té doby, :kdy ujednán by! smír ze dne 6. června 1919, pomer" Jep 
se změnily, ppněvadž se jí narodilo 2L prosince 1919 dítě:, poněvadz. 1la
sledkem ~olodu t'Ohoto dítěte jest již po delší dobu ku pmCI a k Jakemu~ 
koliv výdělku neschopnou a že bude na dále ve své výdělečné schopno's!! 
značně obmezena. Nemůže-li vlastní prací vydělati tolik, co pO'ÍrebuJe 
alespoň k nutné výživč, bude žalovaný přes to, že žalobkyně se výživ
ného vzdala povinen aby jí asp.aň nutuou výživu poskytoval, pokud 
tenío st~v t;vá. Poně~ad!ž niŽŠÍ 'Soudy, vycházej'ÍCe z nesprávného práv
ního názoru, nezjistily, jsou-li pravdivá udání žalobkyně o jejích, '.rýděl
kových poměrech, a také uezjistily majetkOVÝch poměrů ža!ovanel,o, Jest 
docvolaet dilvod čís. 2 § 503 c. ř, s, opodstatněn. 

Čís. 946. 

Maiit,d '" ířele jest povinen, by zvíře lak opatřil a tak na ně doiilédal, 
jak rozumně lze na něm žádati hledíc k přirozené povaze zvířete a 
k okolnostem, za kterých jest zvířete ponžíváno •. 

(Rozh. ze dne L března 1921, ,Rv I 832/20.) 

Pes žalovaného vyběhl vru.dce bez náhu.bku z domovních dveří ná 
chodník. ,razil se při tom s mimojdoulCÍm žaLobcem, který ml! mimovol"é 
Šlápl na tlapu, chňapl žalobci po noze a mztrhl mu kalhoty. Zalone O' uá
hradu škody procesní soud prvé stolice vyhověl, shledav zavi
nění žalovaného ve smyslu § 1320 obč. zák. a vy!oučiv spo,luzavinení 'ža
lobcovo. O d vol a c í s o u dža!obu za;llítL D ů vod y: Prvý soudce za
stévá v napadeném rozsudku hledisko, že ža~ovaný zanedbal patřičně 
oDatřiti svého psa, 'pročež, hledíc k předpisu § 1320 obč. zák., jest prý 
práv ze škody, t,m způs,obené. Dle inotivů vyluC<uje obč, zák. v § 1320 
obč. z~k. ohled"ě škody zpi1sobené zvířaty, uehledíc ku zvláštnímu usta
novení § 1321, ručení za výsledek (Erf-olghaftung); aby právo k náhradě 
škody bylo odú",odněno, nutno ji odvoditi z v;ny toho, kdo jest schopen 
k náhradě. Po rozumu § 1320 obč. zák. má zavinění dokázati žalobce. 
Názor odvolací odpovědi, že žalovaný jako vlastník psa, kterého volně 
nechal pobíhati, o něhož tudi'ž se vúbec nestaral, aby pes byl nále'žitě 
opatrován a d·ozoru 'podřízen, a ,že tím škodu zavinil, jinak řečenc, že jest 
povine·" psa 'tak opatřUi, aby vÍlbec nikoho· nemohl poškoditi, jest ne
udržitelným, nebo! bv to vedlo k tomu, že by vlastník domácího zviřete 
ručil objekti.vně a za každých ok'olností za veškerou škodu, kterou zvíře 
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přivodí. Zákon však v § 1320 obě. zák. jest na opačném stanovisku, ježto 
za zanedbání opatrování činí zodpovědným jen tehdy, když toto opome
nut! je;t zaviněné, t. j. když za daných poměrů přikázáno bylo zvíře 
opatřiti. Dle § 1320 Době. zák. není třeb,a aby vlastník zvířete byl si 'vědom 
nebezpečnS'ch jeho vlastností. Stačí, když mohl přeelpolkládati, že zvíře, 
hledíc k času, místu a okoll1l0stem, jest s to, aby škodu způsobHo. V pří
padě, o nějž jde, mohl však žal'ovaný jakékoli ohrožení považovati za 
vyloučeno, ježto' jde o zvíře dobré, kter'éž v závodě žalOvaného se zdržuj'e, 
aniž by nejakou škodu způs:obilo. Ježto není prc:kázáno, že by pes byl zl\' 
nebo že by na lidi dorážel, aneho vůbec měl vlastnosti, z nichlž by vl ",sl
nik při ohyčejné pozornosti odvoditi mohl, že pes, pOhybUje-Ii se volně, 
někomu by mohl způsohiti škodu, nelze v případ;ě, o nějž jde, mluvHio po
vinnosti, přikamjící psa opatřiti, nemůže proto býti řeči o 'nějakém za
nc-dbáni vlastníko_vy povinnosti, psa opatřiti, ježto pes nenapadl žalobcc ze 
svého přirozeného pudu, nýbrž na žalobce narazil, při čemž tento, byť 
i nevolky na tlapu mu šlápl, a tím, ovšem bezděky, psa podráždil. 

N e j vy Š š í s o ud obnovil rozsudek prvého soudu. 

Dů vod y: 

Za poškození zvířetem je podle § 1320 obč. zák. zodpověden chovatel 
zvířete, ne-dokáže-li, že se postaral o potřebné c'p"tření nebo potřebný 
dohled. Postarati se o takové opatrování nebo drohllžení je povinno-stí 
chov'ltele zvířete, i když zvíře nemá zlých vlastností ve smyslu § 391 
tr. zák., a i když není zvláštních předpisů; jež hledí zabrániti poškození 
náhodnému; v přfpadě skutečného po-škození chovateli zvířete náleží 
tai<é ;iok<izali,že -této své povinnosti nezanedbal Nep!ostaču'ie tedy dů
kaz, ze pes posud nikoho- nepoškodil a že nemá zlých vlastno'stí, nebo že 
chovatel psa o nich nevěděl. Podle obyčejného běhu života není ovšem 
možno t;čil1iti vždy takové opatření, by byio jalkékoHpoškození zvířetem 
za všech pahodilých okolností vyloučeno, ale talké nelze ponechati sub
h:ktivním názorům nebo návykům a větší neb menší pozornosti nebo bez
starostnQ~t·, chovatele zvířete, zda-li a jaké opatrování a dohlížení uznává 
potřebným, -nýbrž dlužno potřebnost a míru opatření a dohledu posuzo
vat: s hlcdbka objektivníhc, a Zd potřebné pokládati takové opatření a 
doh!'žení, jaké r'(}zumně může býti požadován(}, hledíc k přirozené -P'Ovaze 
zvířete a k okolno'stem, za kterých je zvířete použÍváno-o Je zjištěno, že 
žalobce byl.psem žalovaného na ulici poškiOzen, což se stalo tak, že- pes 
prud-~e vybehl bez náhubku z domovních dveří na chodník a při tom se 
srazil s mi.mojdoucím žalobcem, který mu mimoděk šlápl na tlapu, načež 
mu pes chnapl po no-ze a roztrhl kalho,ly. Z tchotosběhu věci se podává, 
že poškození koU!snutím by nebylo nastalo, kdyby byl pes měl náhubek, 
a že ,-alobce šlápl psovi na tlapu mimoděk, proto'žepes pruelce na chodník 
vyhěhl a se žalobcem se srazil. Tímto příčinným vztahem jest vyvrácena 
obrana žalováného, že žalobce poškození své sám zavinil nebo. spoluza
vinil. Žalovaný dáJe namítal, že nějakého opatření nebo dohledu nebyl() 
potřebí, protože jeh-o pes nemá zlých vlastno-stí. Avšak pes žalovaným 
chovaný, i když je povahou dnbry a jiných psů ani lidí nen .. pa:dá, pIec 
jen jest zvířetem a způsobilý někoho pokousati, 'poraziti nebo jinak po
škoditi. Na ulici, kde chodi lidé a jezdí provozy, vždy mohou nastati pří-
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hody a utvářiti se poměry, za kterých jest aspoň dohledu na psa po-třebí, 
ježto pes při svém počínámí řídí se svými pudy a zv",ky a nijak nedb<i, 
zájmfi nebo bezpečnosti lidí. Udé však ned(}vedou se nenadálému po
hybu nebo počinu psa vyhno-uti, ani nepředvidanému Jeho útoku brániti, 
a nemůže býti od nich ppžadován(}, by jdouce po chodníku, jenž je pro 
ně určen, stále neb u každých domovních dveří toho dbali, aby jim ně
jaký pes· nevběhl do cesty nebo pod nohy, a aby takovouto mírou opa
trnosti se vyvarovali nebezpečí, že se s nějakým psem srazí a 'Ú' něj klú
pýtnou a upadna-u, nebo jemu šláplllOU nru tlapu a tak jej proti sobě po
dráždí a k útok:; povzbudí. Bezpečnost chodců loho vyžaduje, a je tudíž 
potřebou, aby pes nezůstal na fre·kventované ulici aspoň ,bez dohledu. 
Žalovaný· však svému psu náhuhkem nwpatřenémuponech",l úplnou vol
nost a jej docela pustil z Qohledu, zanedbal tedy potřebné opatření a do~ 
hlíženi a jest odpovědným za poškczení psem způsobené. Ostatně se ani 
nepokouš·el ukázati, že seo opatření a dohled staral, anebo že mu v tom 
bylo bez jeho v.iny zabráněno-o 

Čís. 947. 

Obstaral-ll si odesílatel sám naloženi zboží, nelze zavil1ění dtáhy 
o sobě shledati v tom, že dodala vdz. Ii dopravě zboží nevhodný. 

(Rozh. ze dne 1. března 1921, Rv I 10/21.) 

Odesílatelka ~ama vybrala si vůz a sama do něho cement naloJi]a, 
aniž by byla dráze oznámi'la, za jakým účelem vůz objednala. Vůz měl 
ve střeše štěrbinu, jíž do něho vnikala dešfová voda apoškodil'a cem~nt. 
Žalobu o náhradu škody o b a niž š í s o u d y zamítly. D ů vod y. r,o z
s u d k li o 1 vol a c í h o s'0 U d u: Svůj nárok opírá žalobl<yně o povin
nost dráhy, dodati vůz bezvadný. Povinnost ta je však podle ustanovení 
§ 63/5 žel. dopt'. ř. podmíněna povinno.s-tí strany, vůz objednávající, udati 
dráze zbo·Ží, které bude nakládatL Zjištěno- j'est, že si odesílatelka sama 
vůz vybrala a sama do něho cement naložila. Neručí tedy dráha za škodu 
vadou vozu způs.obenou ani p'odle § 63/5 žel. dopr. ř. ani podle § 86/1 
čís. 3 žel. dDpr. ř., nebof tím, že sama naložila, převzala také sama ne
bezpečí s nakM'dáním SPojené, a v pojmu »vadnéhc' naJ,oženÍ« §u 86/1 
čís. 3 žel. dop-l'. ř. je zahrnuto- i na!(}žení d;o vadného vom. Povinností ode
sílatelky bylo, prohlédnouti vůz nejen zev'uě, nýbrž i uvnitř, vMyf je zji
štěno, že bylo ve VDze viděti světlo spárDu vnikajÍCÍ, když se kdo· proti 
střeše podíval. Odesilatelka této povinné péče nakládajícího nedbala, spo
kojivši se, jaik sama tvrdí, s předpoklacdem, že' dráha musí doclati vůz 
bezvadný, a cement 'n-aložil]a, Neměla tudíž dráha příčiny vyměniti vůz, 
který se jinak hodil k hezpečné dOjlravě p-ředmětu, který vlhkem netrpí, 
nelze Ji prDto ani z toho- důvodu viniti. 

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

Nelzc spatřovati již v ,tom, že dráha nedo.dala vůz způsobilý k dopravě 
cementu, ihned zavinění d-"áhy. Tím, že odesílatel převzal naložení zho-ží 
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~ převzal také povinnosti, s nakládáním spojené, a ze]mena i povinnost, 
pučínati si při nakládání s péčí řádného obchodníka. Měl tedy především 
prozkoumati. zda dodaný mu vůz se hodí k dopravě cementu. A (u pa-k 
měl zvláště si uvědomiti, že cement ztvrdne, má-li k němu přístup voda, 
a s'tane se neupotl"ebitelným, a měl prot(} co nejpečhvěj-i vyšetřiti_ zda 
j'est možno, abY dešfová voda do vozu vnikb. Kdyby by) odesílatel na 
to pamatoval, byl by důkladně prohlédl zevnitř vozu střechu vagonu a 
bYl by musil spatřiti ve stl"eše spáry, jimiž světlo do vozu vnikalo a kudy 
tedy tam i voda se do,s-tati mohla. Správné nalo,žení bylo PIvní podmín
kou řádné dopravy a po,něva-dž odesílatel naložení převzal, měl na ně 
obrátiti všechen svůj zřetel. Kdyby tak byl učinil, byl by vadu vozn po
střehl a mohlžádatio dodání jiného vagonu, který by ře-šenou va,dou nebyl 
zatížen (§ 63/5 žel. dopr. ř,) a tePIve, kdyby l11I!l to bylo drahou o,depřeno, 
bylo by lze mluviti o zavinění dráhy, které, jak zjisti! soud procesní, ne
bylo oznámeno, jaké zboží odesílatel právě do tohnto vozu naložiti míní 
~§ 86 (3) žel. dopr. ř.). Vúz, drahou do-dan,ý, hyl bez námitky přijat, ne
mohla ,tedy dráha výměnu za jiný nabízeti a nemohla ani při převzetí 
naloženého již vagonu něco I< zabezpečení zboží podniknouti, poněvadž 
spáry z venčí viditelny nebYlY a bylo lze je postřehnouti jen z vagonu 
pfed naložením. Uplatňovaný cIiovolací dll vod nesprávného, právního pá
souzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) není tedy opodstatněn a nemohlo, do
volání proti zcela správně odúvodněnému rozsudku odvo~acího soudu vy
hověno- býti. 

Čís. 948. 

Nařízení ze dne 9. ledna 1919, čís. 14 sb. z. a n., o zachování služeb
ních poměrů podléhajících zákonu o obchodních pomocnících za války .. 

»Vojenskou službou" jest rozuměti pouze vOjenskou povinnost (do 
převratu v armádě rakouské, po převratu· v armádě -československé), ni
koliv dobrovolnou službu v armádě cizí (uěmecko-rakouské). 

Amnestie preSidenta repnbliky ze dne 22. července 1919, čís. 913 věst-
níku M. N. O., nedotýká se soukromoprávních poměrů. ' 

(Rozh. ze dne I. března 1921, Rv I 74/21.) 

Žalobce ,byl před válkou zaměstnán u žal'ované firmy, počátkem války 
nastoupil válečnou službu vojenskou, za várky dal se aktivovati a zůstal 
po převratu, ač bY českoslo"enským státním příslušní-kem, v Rakousku 
a vstoupil dobrovolně do tamní armády. Teprve dopi,sem ze dne 20. března 
1919 hlásil se k nas-uoupení službY u žalované firmy, jež jeho služeb ne
přijala. Žalobu na zaplacení tříměsíčního- služného C§, 5, 6 cit. nař,) p r 0-

G e sní s o udp r v oS s t o I i c e zamítl. D ů vod y: Dlužno zkoumati 
otázku, zda služba ve vojsku jiného státu má s8 poklá-dati za vojenskou 
službu Po. 'rOZll'rr,"u shora citovaného nařízení. Z ducha a tendence nařízení 
jasně vyplývá, že za viojenskou službu tze pokládati jen vojenskou službu 
u toho státu, ku kterému voiín ta-képcliticky náleží jako, jeho příslušník. 
Vždy! příslušník určitého státu nemůže podle všeobecně uznávaných pra
videl a také podle platných norem našeho .státu zbaviti se své vojenské 
povim10sti ve státě vlastním, poněvadž by se po případě dop-us"til trest-
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ného skutku a na druhé straně není vázán žádnou prá \' ní normou ~ tomu, 
by 'v jiném státě, jehož není příslušníkem, nastoupil řá~nou ;roJen:,kou 
službu, tím méně, aby vstoupil do svazku nějakého vOJenskeho telesa 
nepravidelného. Tendencí citovaného nařízení zajisté není, ~':' poskyto
vány byly výhody v snukromoprávním ohledu osob,am, ,KteTe OY, se P,ro
hřešily na svých pcvinnoS'lech vůči státu ancbo ktere sve vO]el~skesl~zby 
věnovaly státu jInému. V citovaném nařízení mluví se Slice dusIe-C1ne Jeli 
o službě vojenské, ale musí se tím, jak z vylíčeného !iž dov,ozeno, :,yroz
umívati vojenská služba vlast'l1ího státu a nikoliv statu clzlho a ~ak?no
dárce -.p-atrně p,ovažoval tu za 'samozřejmé, takže nebyl? potrebl}O 
expressis verb;, vytýkati. Slušísl1'ad je §tě dotknoutI ,se ot,,;zk,y, zd~ za: 
lobce jakožto příslušník obce tl., nacházející se v nem,ecke ca~Íl ces}(e 
země byt příslušníkem státu rakouského, kdYž v dobe pohtlckeho pre
vrat; v říši rakouské, tedy koncem října a počátkem listopadu 1918, ne
byly s,tátoPTávní p.oměry ve střední Evropě přesně U'praveny. V to,~ 
směru vš-a'k stoH a musí soud státl na tom stanovisku, že shora cltovane 
nařízení bylo vydáno pro' obvod celé Ceskoslovcnské republiky a do ob
vodu toho,to nes,perně p·atří, dle rozhodnutí mírové konference také obec 
Ii. v okresu hroumovském v Cechách a ani v době převratu ,nenáležela 
ober ta do obvodu jínéhostátu, neboť ve faktickém ohledu nem mc tako
vého pro-kázáno a s hlediska mezinárodníh'opráva nelze nic tako
véh~ odůvodniti. Dle toho, co právě vylíčen'o,pokládá soud vojenskou 
službu žalobcovu po rozumu § 12 cit. nař. za ukončenou ďobou rozvrat~ 
rakousko-uherské armády, kdy ·svazek, kterým byl žalobce k jme-nov,:ne 
armádě poután, byl fakticky zrušen, tedy počátkem listopadu 1918, ~?'ezt9 
další jeho VOjenská čjnnost vojenskou. službou po rozumu Cit. narJze,m, 
jak již shOTd dcvozeno, nebyla, to tím méně, ježt-o, jak jest nesPOl:~o, za
lobce hez přinucení do, téte vojenské služby vstoupil, 'takže nemuze zde 
jíti ani o pl'ípad I§ 11 čís. 2 cit. nařízelloÍ. Dle § 7. cit. n,aL je~t zaměstna~ec 
povinen po ukončení vojenské službY' nastouPIÍl o~et slu'zbn. II "amest
rrava-tde, a neMstoupí-1i jí do 30 dnů, má se za to, z'~ VystuPuJe. Zalo~ce 
sám tv,rodí a jest také proikázáno, .že teporve 20. brezn~ 1919 se hlasll 
1> fjrmy k' opětréml1 nastoupení slUžby, tedy učinil tak opozclěně, -to- jest 
po uplynutí 30 dnú'p'o ukončení vojenské sluižby. Dle ~oh,C: m~ se ~a to
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že Vystoupi'l, jeho námezdnl poroh· }est zrušen " nema zadnych nar~ku 
o'proti žalované li'rme. O d vol a c í s o u od potvrdil mzsudek ·prveho 
soudu z jeho .důvodů, k nimž Godal: Je nesporno, že žallCbce po, převratu: 
vlaslně po rozvratu rakouské armády vstoupi:1 bez phnucell1 do ~akousike 
nám dní obrany, která se -khdy tvořila na půdě ny-nějšího Rakouska, k~e 
v té době hYl j'ako aktivní důstojník. Tuto vojenSkou službu nelze pokl-a
dati za službu vojeuskou ve smyslu ustanovení nařlzen; vlády Cesko
slovenské republiky ze dnerJ. ledna 1919, čís. 14 sb. z. a n., jak správně 
·clovodH první soudce. Tomu nasvědčuae ",_mo znění amnestie presidenta 
republiky ze dne 22. července 1919, čís. 913 vest. Čs. min. Národní Obrany, 
na něž se žalobce iJdv101ává. Amnestie ta zní: »Nařizuji, aby proti 'Ů1sobám, 
jež majíce domovské právo v některé obci Ceskosl'evenskéh.o státu, 
vSltoupili do některé říšsko.:nemecké neb rak,ollsili:é vOjenské formace, ne
bylo- pro >tento čin tr-estní řízení zavederťo, nedopustily-li se iiných trest
ných dnů proti Československému státu a vystoupl-Ii de I. září z ,těchto 
formací, a aby proti takovým osobám již zavedené trestní řízem bylo 
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zastavena.. Pokud 'takové osoby byly již právoplatně odsouzeny, pro
míjím jim trest a právní následky odsouzení." Z toho plyne, že vstoupení 
do rakouské formace vojens,ké bylo vojenským trest-ným činem a tedy 
činem nedovoleným, na který se žalobce nemůže odvolávatl a odůvodniti 
jím své soukromoprávní požadavky. On jako příslušník republíky Cesko
slovenské měl po převratu armády rakouské, chtěl-li jako bývalý zaměst
nanec žalované firmy proti této z tolioto poměru své nároky odvozovati, 
hlásiti se do vOjenských formací českoslo-venských a po případném svém 
propuštění z aktivního svazku vojenského (§ 12 cit. 2lák.) hlásiti se ve 
1hMě § 7 cit. zák. u firmy k nastoupení služby. Poněvadž je nesporno, 
že teprve dnem 31. března 1919 z vojenského svazku rakouského Vy
stoupil, nevyhověl nijak lhůtě v zákoně předepsané (cit. § 7) a nemůže 
proto činiti proltl firmě nároku dle cit. nařízenÍ. Zmíněnou amnestií byl 
prominut pouze tam uvedený trest a právní násle-dky odsouzení nikoliv 
však následky soukromoprávní. Žalobce se nemůže odvolati ani ~a čl., II. 
cit. nař., poněvadž článek ten vztahuje se p:o-uze na zaměstnance, kteří 
nejsou příslušníky republiky Ceskoshvenské a jimž z ohledu mezinárod
ních do j'isté míry v případě reciprocity se tytéž výh:ody poskytUjí jako 
příslušníkům republiky Ceskoslovenské. O~tatně ž:a_lobce sám zažalova
ného nároku neuplatňoval, ani již v daM platnosti ci(.o-vaného nařízení, 
poněvadž žalobce psal due 17. února 1919 ž"aJ(wané firmě že klade na. to 
váhu, aby byl zaměstnán u nějaké vynikající firmy a p~'Osi, aby by! veden 
v evidenci a opět povolán, j.akmHe nastanou příznivější poměry. Z- toho 
patrno, že žalobce z citovaného nařízení nároku proti žalované firmě Pf!) 
sebe neodvozoval, nýbrž pouze prosil o opětné přijet! do služeb,až na
stanoup.říznivější poměry. 

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

Dův'Ody: 

Jest pravda, že nařízení ze dne 9. ledna 1919, čís. 14 sb. z. a n. mluví 
všeobecně o vojenské sl'užbě; avšak pod slovem »vojenská služba« roz
uměti tu sluší vojenskou služební povinno-s[, jak plyne z nadpisu cit. rua
řizení o zacho-vání služebuích poměrů obchodních zaměstnanců za války, 
z § 2 téhož nařízení, kde se mluví o zaměstnancích povoI-aných Je vojenské 
službě za války a z porovnání s § 8 zák. o 'Ob ch. pom. dovolávaným v § 3 
cit. nař., který výslovně jedná o vojenské služební povinn'Osti zaměsman
cově. Jest také zřejmo, že vOjenslmu s~užbou ve smyslu dt. nař. může 
býti míněna do 28. říina 1918 VOjenská služba v bývaJé ralc-uherské 
armádě a po 28. říjnu 1918 jen vcjenská služba v arn;ádě českosloV'enské, 
neboť dtované nařízení platné jen pro území republiky Ceskoslovenské 
nemůže se vz-tahe:v:att na příslušníky VOjska cizozemského,. Pro žal'obce 
skončila aktivní služehní VOjenská po-vinnost v armádě rak.-uherské dnem 
28. října 1918 pokud se týče dnem rozvratu býv. rak.-uherské armády; 
1. j. počátkem listopadu 1918. Po tomto dni žalobce ani nenastoupil ve 
lhůtě § 7 cit. nař. resp. § 6 cís. nař. ze -dne 29. února 1916 Č. 58 ř. z. civilní 
služby u svého zaměstnavatele ani se nenalézal ve vojenské službě to~ 
hMo s~átu. Poněvadž žalobce nao>pak po 28. říjnu 1918 a po- skončeni 
VOjenské služby, nemaje k tomu žádné povinuosti, dobrovolně vstoupil do 
VOjenského svazku cizozemské armády', dlužno 2)a to míti ve smyslu 
§ 7 cit. nař., že ze staré služby civilní vystoupil a nemá 'P-roto nároku na 
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odŠko-dnění. Jest pro'Íc· ta,ké nerozhodno, že se teprve dopisem ze dne 
20. března 1919 k nastoupení sh,žbY u žalované firmy hl'ásil, poněvadž 
toho dne lhůta k nastoupení' ,této služby již dávno uplynula. Na amnestii 
presidenta republiky ze dne 22. července 1919 čís. 913 nemúže se ža
lobce odvolávati, poněvadž se talo týká trestního řízeni a násle'cIků treste 
nlho odsouzení, pro soukromop-ráV'ní poměr obchodního zaměstnance k z.a
městnavateli však nemá významu. 

Čís. 949. 

Ustanovení § 77 živu. řádu, že lhůta výpovědní jest 14 dní, neoylo-li 
nic jiného ujednáno, připoušii nejen změnu lhůty výpovědní, nýbrž i vy
loučení výpovědi dohodou stran. 

Ustanov,ení to platí pro služehni (pracoV'ní) poměr dle řádit živnosten
ského přes donucovací předpis §ll 1164 obč. zák. {no zn.). 

(Rozll.. ze dlle 1. března 1921, Rv I 131/21.) 

Ža!(}bce byl zaměstnán jako zedník II žalovaného. stavitele. Úmluvou, 
již v listopadu 1919 uzavřeli se žalovaným d-ělníci jeho a ,,," níž i žalohce 
byl přistoupil, ,byl{} mimo- jiné stanoveno, že pracovní poměr může se 
každéb" času a každou stranou bez výpovědi lIbovolně zrušiti. KOlektivní 
smlo,nva, uzavřená dne 21. září 1919 v živnosti staveb ni mezi dělníky 
a. zaméstnavateIi ničeh{} o výpovědi. nestanovila. Žalobce byl prop,uštěn 
dne 3. ledna 1920 a domáhal se po té, hy mll' hyla vyplacena mzda za 
14denní výpověd'ní lhůtu. Procesní soud prvé stolice žalobě 
vyhověl. D ů vod y: Úmluva z listopadu 1919 směřuje proti p.ředpisům 
uvedeným v § 1154 b) a 1155 obč. zák. V uvážení okolností dlužno. dle 
ustanovení §§ 914 obč. zák. a 915 oútí za to., že žalovaný o své újmě a 
na svou škodu tyto odporujieí sobě i záleonlt úmluvy uzavíral. se žalující 
strano'll; plalti tudíž ustanovení obč. zák. v §§ 1154 b) obč. zák. a 77 živu. 
řádu o zákonné výpovědi; proto soud žalo,bní prosbě vyhověl. Námitka 
žalovaného, že jest v § 77 živnostenského řádu připwštěna smluvní vol
nost stran o výpovědi, jest sice pravdivá, leč v konkretním phpadě se 
zřetelem na vylíčené shora úvahy a okolrwsti není závažnou, hJedíc na 
předpisy ohčanskéh,o zákona. O d vo 1 a c í s o' II d žallobu zamHI. D ů
vod y: Soud odvo-lací jest toho názoru,že kolektivn;: smlouva nemá tohc> 
účinku, že -by -byl.o zabráněn-o- jednotlivému členu :té které organisace Uza
vírati s j.ednotlivým členem or'ganisace druhé, či s druhc,u smluvní stra
nou smlouvy ko,lektivní jinak než ustanovujle tato smlouva kolektivní, 
která jest smlouvou r,ázu- soukromoprávn,ho, ani žá:dným zákonem nejsou 
kolektivní smlouvy obdařeny imíněným účinkem, pročež z případného 
Ujednání proti smlouvě kolektivní ta která strana smluvní odpovídá toliko 
své organisaci. V případě _tohoto sp,om nelze také ujednání onomu odpo
rovati případně se stanoviska § 879 'Obč. zák. no-v. zn., pouěvadž v ujed
náníspor'ném nelze shledati nic, 00 by se příčilo dobrému mravu, i kdyby 
odporoval,o smlouvě k01ektivní. Tím méně ale lze onomJ ujednání odpo
rovat, pakli uiednání to neruší smlouvu kolektivní (není contra contrakt. 
coIlekt.), nýbrž týká se toliko předmětu, o kterém smlouva Imlektivní 
ničeh" neobs-ahuie (praeter oontra~t colI.), a skutečně smlouva kO'lekti,vní 
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ze dne 21. září 1919 dle obsahu své.ho neustanovuié ničeho o výpo,vědi, 
iak také soudce prvý naznačil, a také ús,třední svaz stavebních dělníků 
v dopise svém výsJ:ovně konstatuje, že -onou- s1ÍI~GUVOU kolektivní ze dne 
21. září 1919 o. výpovědní lhůtě ničeho ujednáno nebyLo. Žalobce domáhá 
se zaplacení mzdy připadající na lhůtu výpovědní, p:o'nčvadž hyl pro
puštěn z 'p'ráce bez výpovědi; nejde tu tedy C, případy naznačené 
v §§ 1154 b) a 1155 obč. zák. nov. znění, jich,ž se so.udce prvý a smlouva 
kolekhvní z 21. září 1919 dovolávají, nýbrž o případ naznačený vS§ 1158 
pc·sl. odst. a 1159 b) obč. zák., kterážto, ustanovení jakožto donucovací 
výslovně Pťjohlášena dle § 1164 obč. zák. ncv. znění, nelze smlouvou ru
šiti ani obmeútl; měl by tedy žalobce nárok na mzdu phpadající na 
14denní lhůtu výpovědní, a toclle § 1162 b) obč. zák nov. znění beze vší 
srážky, avšak tú ovšem jen tenkráte, kdyby pHpad ten posuzovati byl'O 
dle občanského zákoníka, čemuž ale dle názoru so"du odvc,lacího tak 
není. Žalobce jest výpomocným dě,nikem živnostenským ve stavební živ
nosti žalovanéh.o po rOzumu §73živn. řádu. Třetí dílčí novela k ,o:bč. zá
koníku ustanovuje v § 153 odstavec druhý výsl.ovně, že pc.kud ve zvlášt
ních zákonných přBd·pisech daných pro. ur'čité služební poměry nejsou 
obsažena ustanovení o služební smlouvě, buď užito § 150 zmíněné no
vely, kterýžto. parag:raf ustanovuje nové znění §§ 1151 až 1l740bč. zák., 
z čehož plyne, že tyto. služební poměry p.osuzovati jest výhradně jen dle 
,onoho zákonného předpisu zvlá:štního, jenž o nichp:oiednává a :že tento 
zákonný předpi<s třetn novelou o . obČ. z,ákonu ne,nÍ ani! změněn ani do
plněn. Poměr žalujícího k žalo.vanému jest služební poměr, o němž jedná 
zvláštní zákon, totiž řád živnvstenský, týž v § 77 určuje sice 14 denní 
lhůtu výpovědní, pakli účastníci nesmluvili jinak; připouští tedy živpo
stenský řád smluvení 'Oďchylek, a nejsou tyto smJuvené odchylky po
drobeny zákazu danému v § 1164 obč. zák. n. zn. 

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

Důvody: 

Neodůvcdněna jest výtka, že věc po stránce právní odvcolacím soudem 
nesprávně bYla posouzena (§ 5OJČís. 4,c. ř. s.J. Není sporu o lom, že šlo 
o' služební (pracovnO poměr dle ,·živnoste'llského řádu. V § 77 živn. řádu 
stanoví se čtrnáctidenní lhůta výpovědní, ne ní-I i nic ji n é ho u je d
n á n o. Tím se připouští nejen smluvní pr'odloužení nebo zkrácení lhůty 
výp'Ovědní, nýbrž i vyloučení výpo.vědní lhůty t. j. mO'žnost zrušení Pta.
covního poměru bez výpovědi. To bylo ve výnosu ministerstva obchodu 
ve shodě s ministerstvem vnitra ze dne 13. září 1889, čís. 36.074 sb. n. 
295 'Pod 3 výslovně vytčeno, a tím směrem nese se též judikatura soudů 
živJ1Ostenských. Že pak jmenovitě v živnosti stavitelské o,kamžuté pro~ 
puštění jest mOižným a obvyklým, zjistil soud odvolací poukázav k od
stavci III., 4 čís. 1 odborové smlouvy pro živnos't stavitelskou, mistra 
zedlfického a tesařského pro okres C. platné, mezi č-ským odborem 
svazu živností stavebních 'Pm republiku Ces;koslovenskou se strany jedno 
a .odborovo,u radou pm jižní Cechy v C. spolu s všeodhórovou komisí 
strany čs. social. v C. se strany druhé dne 5. května 1920 uzavřené,-

, dle něhož pracovní poměr může býti zrušen jak zaměstn-ava telem, tak 
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i dělníkem v každý čas bez předchozí výpovědi a udání důvodů (z pra
vidla však, pokud pomě,y dovolí,'v sobotu). Odpoví'dá to také plně po
vaze této živilos'ti, při které často, povětrncstní poměry nutí k tomu, by 
veš,!<erá práce ihned a na delší dobu byla zastavena. Myl'ný jest názor 
dovolrutelův, že zmíněné ustanovení § 77 živo. ř. po novelisaci 26. hlavy 
II. dílu obecného zákonníka občanskéh.o neplatí, ježto prý § 1164 (n. 211.) 
nepřipouští změny neb obmczení práv zaměstnanců vypl);vajicÍcb z usta
novení §§ 1159 a: 1159 b), Dle § 153 třetí dílčí novely nejSOU ustanovením 
§ 150 (o,bsahuiícím též §§ 1159 aiž 1164) dotčeny zvláštní předpiSY zá
konné, jež platí O< urči<lých služebních poměrech, Qibzvláštěpřed'pisy živ
nostenského řádu, a má § 150 býti užito jen potud, pokod v těchto zvlášt
ních předpisech ne j s!o II obsaže~a ustanciVenÍ o služební smlouvě. 
Ježt.o však, jak výše vyJ.o,ženo" v§· 77 živn. řádu je s t ohsažene> ustano
vení o tom, že výpO'věď může úmluvou stran bý-ti, vyloučena, v té pří
čině tedY neni ,tu žádné mezery, dlužno pr'Ohl.rsiti, že při služebním (pra
oovním) poměru dle řádu živnostenského neplatí zásada v § 1164obč. 
z,ák. vytčená, že ustanovení r, lhůtách výpovědních isoll' rázu: donuco
vací"ho, jichž TIí31ze změniiti v neprospěch dělní:llia. A poněvadž jest zjištěno, 
že žalobce, znaje ohsali úmlnvy z listupa,du 1919, podpisem svým při
stoupil na její ustanovení, zejména na usta,novenÍ, že 'pracovní poměr 
může se každého času a .káždou stranou bez výpovědi libovolně zrušiti, 
nemá žalobce, byv 3. ledna 1920 žal'c,vaným bez výpovědi z práce pro
puštěn, žádnéhc> 'nároku, aby mu byla nahrazena mzda za nedodj<ženoll 
čtrnáctidenní lhů'(u výpovědní. Pokud se tkne námitky, že žalovaný 
vzhledem ke kollektivní smlouvě ze dne 21. září 1919 nebyl oprávněn, 
uzavírati se svými děl1lÍky úmluvu o zrušení poměru praaovního bez v~'
povědi, nelze ovšem soublasiti s nózo,rem soudu cdvolacího, že z případ
ného jednání pwti, srnlo,uvě k-cllektivni ta která strana smluvní toliko 
odpovídá své orgall'isaci, dlužnosplše připustiti, že žalobce sám mohl 
hy vůči žalovanému 'Odvolati se na .obsah oné smlouvy a odvoditi z ní 
ve svůj prospěch důsledky alespOIl p.otud, že jakékDli jednání proti sml·oIlvě 
příčí se dobrým mravltm a prot" dle § 879 obč. zák. jes1 neplatným. Ale 
námitka výše naznačená byla by .odůvodněna jen tehdy, kdyby konek
tIvní smlouva o b s a h o val a ustanovení O' zrušení -pracc-vnÍ'ho puměr'tl, 
a úmluva žalo'vanéh'O s jeho dělníky z listopadu 1919 od por o val a 
dotyčným ustanpvením. Než tomu tak není. V kolleki!ivní smlouvě nebylo 
O' zrušení praoovního pomeru pranic ustanoveno; ~ o výpovědi při 
ujednání smlouvy, jak žalobcem doznáno, vůbec nebylo ani mluveno a 
jednáno, patrně prc,to, že právě v živnosti stavitelské obvyklým fe" pro
puštění bez výp!ovědi. Následkem toho mohl žalo·vaný učiniti s dčlníky 
samostatnou úmluvu z listopadu '1919 o vyloučení výpovědi, '1Il;i, tím 
jedna! proti smlouvě kollektivní. Z tohG, že žalovaný nepojal do koBek
tivní smlouvy ustanovení pozdější úmluvy s dělníky, nelze vyvozovati, 
že jednal úmyslně tak aby zaskočil dělnictv:o, a co by nen'Ghl p,oříditi 
s organisací, vymohl si bez řádného poučení a upozornění za jejími z{ldy, 
kdyžtě právě - jak patrno též z kollcktivní odborové smlouvy ze tlne 
5. května 1920 - vyloučení obapo.J'né výpovědi ve stavitelské živnosti 
jest obvyklým, a tvrzení dovolateliovo, jako by bYl žaloval,ý doznal, že 
j,ednal v ú!llyslu výše naznačeném, odpcru}e spisům. 
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Cis. 950. 

Žádaje o vtělení práva zástavního, musí se dlužník vykázati plnou 
mocí zástavního věřitele. Jinak může zástavní věřitel povolení vkladu 
zástavního práva 'Odp'Or'Ovati rekursem. 

(R'OZh. ze dne l. března 1921, R II 101/2L) 

Dlužník žádal na knihovním soudě, by povolen byl na jeho domě 
vMad zástavního práva pro pohledávání sp'ořitelny, jež ji příslušl proti 
němu z dluhopisu. Plt>é moci spořitelny k návrhu nepřiložil. K: ni h o v r; í 
s o u d žádosti vyhověl, rek u r sní s o u d ji zamitl. D II vod v: j'rávem 
namítá stěžující si spořitelna, že žadatel k podání knihovní iádo,;ti nebyl 
oprávněn, poněvadž k itomu j.e oprávněn jen věřitel a uOllč.vadž dlužník 
od něho k podání bnibovní žádosti splnomocněn nebyl. To plyne z § 77 
odstavec druhý kn. zák., dle něhož musí žadatel, domáhající se knihov
ního vkladu ve pr'Ospěch osoby druhé, nd této míti plnou moc, a nemluví 
o náležitostech plné moci, kterou by žadate,l musil mHí, žádá-li o vklad 
v neprospěch svého mandanta, jak tomu jest v §§ 31 a 123 odstavec 
átvrtý kn. z. Jediný případ, kdy může žádat o vklad ten, proti němuž 
vklad směřuje, jest uveden v § 97 kn. zák. Plné moci žadatel neměl". 
dlužní úpis také nemá podpisu věřitelova, který by2'adatele k podání 
žá'dostizmocňoval. 

Ne i vy š š í s o u dnevyhověl dovolacímu mkursu. 

Dle § 94 knih. zák. muze knihovní soud povaliti knihovní zaplS jen 
tehdy, není-li pochybnosti o tom, že je žadatel k žádosti oprávněn. Již 
z povahy věci pak plyne, že za zápisy knihovní jménem vlastním smějí 
žádati zpravidla jen· ti, kdož jimi knihov.ních práv nabývají, mlho jimž zá
pisy ty jinak jsou na prospěch. Zásada ta ie zřeJma i z uS~'anovení § 77 
knih. zák., jenž výslovně upravuie sice jen otázku, kdo může žádati za 
knihovní zápís jménem jiného, přece však j'jž dle svého nadpisu dotýká 
se mimochodem i otázky, kdo může tak činiti jménem vlastním, ustano
vuie, že k podání >O zápiS jménem toho, komu jest zápiS na prospěch, 
stačí všeohecná plnomoc, kdež\o mlčením 'pomíjí otázku o náležitosti plné 
moci v jiných p'řípadech, tedy všeobecné zásady se nedOltýká. Dále nutno 
poukázatí i k tomu, že dle § 449 a násl. obč. zák. zápis práva knihovního 
předpokládá titul práva zástavního, jenž IÍři dobrovolném právu zástav
ním záleží v zástavní sml'ouvě, jež j.o dle své povahy a P'Odlle § 1368 'Obč. 
zák. smlouvou oboustranncu, ke které třeba též souhlasu věřitele. Plným 
právem tedy rekursní soud má za to, že, žádá-li dlužník na mí,stě věřitel·e 
o vtělení práva zástavního, musí se vykázati zmocněním, a j.eUko·ž dle 
spisů žadatel požadavku tomu nevyhověl, nutno knihov·ní žád'Ost zamít
nouti. TVf'dHi stěžovatel, že věřitel nemá vůbec práva odporovati knihc,v
nJmu zapi'su, v jeho prospěch učiněn'ému, že má pouze na vůli, by PiÚ 
případě odepřel vyplacení zápůjčky a že dále ji'ž § 123 čís. 4 knih. zák. 
má na mysli knihovní zápis ku žádo·sti d,lužníka, stačí poukázati k tomu. 
že VýVOdy ty sprá vn'Ost stanoviska rekursního soudu vyvrátiti nemohou, 
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jeliko,ž právě § 123 čís. 4 knih. zák. má na mysli žádost zmocněné osoby 
a předpoklád'á tudiž pln.ou moc jí udělenou, " s druhé strany pak nelze 
věřiteli upříti právo stížnosti již proto, že jde o věc, jeho se týkaJící. 
Taktéž nemůže býti r'ozhodným, že prý zvláště 'Při zápůjčkách, daných 
peněžními ústavy, zpravidla prý jen d1užníko zajištění zápůjčky žádá, 
jelikož te'U,t'o tvrzený zvyk nemůže míti vlivu na právní posouzení věci. 

Cís. 951. 

Obmeziti ručem za zavazadla na maximální výši jest přípustným jen 
při zavazadlech cestovních ve smyslu §§ 30 a 35, odstavec druhý, žel. 
dopr. ř. t. i. při zavazadlech svěřených dráze za účelem dopravy. 

{Rozh. ze dne 1. březrua 1921, Rv II 289/20.) 

Zalobce, přibyv vlakem na stanici T., dal si ruční kufřík v nádražní 
šatně d.o uschování a obdržel předepsanou potvrzenku. Po něko.lika dnech 
ho-d.!al zavazadlo. vyzvedn'Outi, nedostal je však, ježto, zatím nevysvětli-· 
telným způsobem zmizelo. Proto žalobě, jíž <řomáhal se náhrady 2.770 I<. 
namítla c!ráha, že ručení její jes~ obmezeno předpisem o{i'stavce třetího 
§ 39 železničního tarifu pouze do 100 K: za zavazadlo. Pro ce sní s 'o' u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl tal·6M v plném rozsahu a uvedl mimo jiné 
v d ů vod ech: Dle § 39 žel. dopT. řádu ručí dráh" za převzaté zava
zadlo j'ako schovateL Dlužno tu použiti ustrunc,vení § 964 obč. zák, ježto 
dráha opomenula vynaložiti o·hl"dně zavazadla potřebnou "1'"či, záležející 
dle § 961 obč. zák. v pečlivém opatrování svěřené věci. Kdyby ji byla 
náležitě opatrovala, nemiohla se ztratiti. NáhodY, jež by ručení dráhy 
vylučovala, ža~ovaná ne'prokázala, jest tudiž po'Vinna náhraďou škody. 
P,okud jde o rozsah této náhrady, j'sou směroda'tna jedině ustanovení §§ 
1323 a 1332 obč. zák. a nikoliv ustanovení železničního. tarHu, jehož se 
žalovaná dpvolává. O rl v 'Ú I a c 1 s o u d rozsndek potvrdil. D fr vod y: 
Odv'Úlate!ka jest na omylu, tvrdí-li, že bylo věcí žalCibce,by prokázal, že 
dráha zanedbala řádný dozor. Věcí žalo,bcovou bylo je,dině, 'pr'Okázati, 
že svěřil dráze zavazadlo do uschování a že marně se domáhaI Jeho vrá
cení. Věcí dráhy, chtěla-li by se spyostiti ručení dle § %1 obč. zák., bylD 
by pak prokázati, že zde na'stal případ, ručení její vylučujícÍ, Dráha tvrdí 
v,tomio směru pou'ze, že při návalu cestujících bylo zavazadlo ukradet>o, 
ale 'tím Jlrávě doznává hrubé zavinění ve smyslu § 1331 obč. zák. i § 35 
žeL dopr. ř. ze dne ll. listopaďu 1909, čís. 172 ř. zák. § 39 téhož dOPL 
řádu pak stanoví, že za zavazadlo, uldené do . šatny, ručí dráhaiako 
schovatel. IVdyby měla kr{,dež zbaviti dráh,u ručení, neměla by šatna 
taková smyslu; nával cestujících též nevyviňuje dráhu, ježto s tím musí 
počítati, jich ruchem naO'pak sloupají příjmy dráhy a tím zvětšují se i její 
povinnosti. Konečně dlužno vytknouti, že obmezení ručení dráh" ve smy
Shl odstavce druhého- § 35 žel. diopr. ř. ne,lze vztahovati na případy, kdy 
uschována byla zavazadla V šatně ve smyslu § 39 žel. dopl'. ř., ježto onen 
předpis t$'ká se zavazadel, jež předána KU p řep r a v ě, tento opět upra
vuj.e u s ch o v á n í věcí, v o,nom případě odpovídá dráha jako povozník, 
v tomto jako schovatel, pročež nelze tu vzhledem k ustanovení § 964 
obč. zák. a § 39 žel. dopr.řádu po'užiti obmezujícího ustanovení § 35, 



odstavec "ruhý žel. dopr. ř. Neupadl tudíž prvý soud v prá\éní omyl, 
postupoval-Ii v tomlo případě při stanovení výše škody dle § 964 obč. 
zá)e a 273 c. ř. s. 

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

Důvody: 

Dovolání, uplatňujkí -dovo.Jací důvcd nesprávného právního posouzení 
věci, není odůvodněno a poukazuje se strana žalovaná na důvody napa
deného rozsudku, právnímu a věcnému stavu tohot:o sporu v podstatě 
odpovídající, jež nebyly vyvráceny obsahem spIsu dovelacího. K jeho 
vývodům s,e podotýká, že dle § 39 žel. dO'PL ř. dráha ručí jako schovatel 
a proto bylo dle ií 961 obč. zá,k. jeji povinností, aby kufr, žalobcem Jí 
svěřen}', bedlivě opatrovala a tomuto k jeho. "ádosti vrátila. Průvodní 
břemeno o tom', že svým povinno-stem smluvním dostála a že jí pouze 
náhodou bylo znemožněno, aby kufr žalobci vrátila, stíhá dráhu; žal'obce, 
který, Jak není SPOr11Q., své věci odevzdaÍ žale,vané k uschování, není 
povinen, ;,by prokáza,1 zavinění dráhy, jež smlonvy n uschování nesplnila. 
~Viz rozhodnutí nejvyššího soudního dvoru ve Vídni ze dne 2. října 1907, 
c. 9082, ol. sb. č. 1112). V tomto ohledu žal'ovaná po·uze tvrdí, že jí sporný 
kuk by] odcizen, což patrně nevylltčuje jeho zavinění. Neprávem dále 
vylýk6 dovo.JánÍ rozsltdku mylný výklad § 35 žel. dopr. ř., nehof tento 
§ patrně má na mysli pouze zavazadla ve smysl'U § 30, totiž zavazadla 
cestovní, a nikoliv zavazadla mční nebo jiná zavazadla ve smyslu § 39, 
to jest 7avazad.Ja, jež byla svěřena dráze za účelem přechodného uscho
váni. Obme-zeni ru'čenÍ' za zavazadla na výši maximální jest p-řípustn-:§':n 
jen při zavazadlech cesto-vních ve smyslu §/§ 30.a 35 cdstavec druhý do, 
pravníhu řácdu, to jest při zavazadlech dráze za účelem dopravy svě
řených, což vysvítá též z oustavoe dmhého § 32. Slavné zleční § 39 t"ka'lé 
obmeze-ní ,,'Učení při obyčejných zavazadlech vylUČUje tím, že ustano· 
vuj.e ručení dráhy jako schovatele t. j. ručení za celou škodu ve smysLu 
§, 964 o,bč z';k. Neprávem dovo-lává Se ža'lpva"á v tomto ohledu il 6 
dopra';,:rií_lJ,G řádu železniční-ho, poněvadž tCl1Ito mluví jen' o ,tarifech u.)
pravnkh .. V daném případě přichází dále v úvahu, že, jak zjišt3uo, ža
lobce \" T., kde své věci svěřil vrátnému železni-čnímu k uschovúul, SVOu 

cestu skončH a že již z -tohoto dÚVQ,du tu nelze mÍuvi-ti o zav['zacJlech 
cestovních ve smyslu § 30 d,opravního ř:idu. Dodatek !II ku § .J9, kte;'ý 
ručení, dráhy -obmezuje na 100 K, Odporuje tedy zásadě, v tomto, §, vy
slovené, že dráha ručí jako schovatel, totiž za celou š-kodu, a TI'cni 05"1'8-
ved!něn ani §em 6 ani §em 35, který povoluje obmezellí ručení na v:íši 
maximéiJiJÍ výhradně Dři zavazadlech cestVov-níoh. Žalovaná dnlha ručí 
tGdy za celo,u škodu žalobci PJOvstalou. 

Čís. 952. 

Povinnost cizozemské pojišťovny vyplatiti pojistné v Kč, třebas dle 
pojišťovacích podmínek byla před státním p'řevratem splniš!ém Vídei •. 
jako tehdejší sídlo tuzemské representace pojišťovny. 

(Rozli-. ze dne 3 . .března 1921, Rv ' 713/20.) 
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Žalobce (tuzemcc) uzavřel se žalovanou Anglickou pojišťovnou, JejlZ 
gcn.::rálnÍ representace pro bSrv. mocnářství Rakouské byla ve Vídn.i, 
dne 25. prosince 1899 pojišf.ovací smlouvu, kterou se zavázal~ žalované 
společnosti každo,rcčnč vždy ,dne 25. prosince až včetně do 25. prosince 
1918 platiti promii 1398 K rak.-uher. měny, naproti čemuž žalovaná spo
lečnost převzala závazel" žalobci po uplynutí 20 roků zapla'titi dle všeob. 
i'odminek pojišfovacích {čl. 19) 30.000 K rak.-uher. měny. Tato pOjištěná 
suma stala se splatnou dne 25. p'rosince 1919. Zalovaná pojišťc.vua nabí
zela žalobci 50.00,0 K rako,wských, což žalobce odmítl, domáhajo se pla
cenl v Kč. Pro c e sní s o udp i' v é s t o I i c e Žalobě vyho,věl. D ú
vod y: Spornou jest mezi stranami tollko otázka, v jaké měně vyplatiti 
jest sumu nyd. kdy následkem státního 'Převratu' rak.-uherská' měna pře
s'tala býti platidlem a to jak ve státu republiky rakouské, tak i ve státu 
republiky Ceskoslovonské. Žalovaná společnost jest ochotna žalobci za
platiti pOjištěnou sumu 'v měně republiky ra,kollské, odvoJávají.c se' na 
ustanoveliÍ vše-ob. p,o-dmínek pOjišťovacích, dle něhož ona veškeré platy 
konati má v 'Sídle fHi"lky ve Vídni. Zal obce odmítá přijati peníze v této 
měEě a žádá, aby mu bylo placeno ve měně československé. Dlužno tedy 
vyšetřiti, které z těch,tc· obou stano,risek ie sp1rávné. V prvé řadě jest 
hleděti k mimo,řádné .povaze daného případu. V době, kdy smlouva p,o
jištovací byla uzavřena, dne 25. prosince 1899,patři1y Vídeií i bydliště 
žalobcovo k téže říši rak.-uhe'rské. Žalovaná společnost, maj,íc VE:- Vídni 
filiálku pro Rakousko, byla na základě zákona ze dne 29. března 1373, 
čís. 42 ř. z. a cis. nař. ze- dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. z. oprávněna 
provozovati obchody v tuzemsku. Dle čl. IV. posl'éz uvedeného CÍs. na
řízení byla »tuzemská repTesentace« žalované společnosti neohmezeně 
zmocněna, L jak V1IČi správě 'státní, tak i vúči, osahám He-tím soudně i 
mimosouúne L.astupovatl, ve všech záleži1tostech, které se zaJdádaly na 
provozování obchod'ů a v právní,ch sporech, které se vztahovaly na tako
véto zále,žitosti, 5a-ko žalovaná stra'na byla společno,st podr'obena rakou
ským 'soudům. Ve sm:ysfu těchto ustanove,ní zákona byla uzavřena smlou
va pojišfovaCÍ a v tom smyslll drHžno též smlnuvu, jakož i všeobecné 
podmÍnl,y . pojišťovací k ní připOjené posuzovati. V daném případě jde 
výhradně o u'Stanoven~ ~mllou-vy, v p!ojistce obsarŽené, jím'ž žalovaná sp,o
lečnost se zavázala, žalobci p·o uplynutí 20 roků zaplatiti dle čl. 19 všeob. 
podmínek pOji'šfovacích 30.000 K rak-uher. měny. Dle tohoti> článku pod
mínek jsou veškeré žalovanou sPO'[eóností dlužné' částky splatny bez
úrpčně a v sídle fi'liálky ve Vídni. Ze všech zákcnných ustanovení, shora 
uvedených, dle obsahu i smyslu vychází zřejmě na jevo, že jfmi mají 
býti upraveny právní pomčry, založené obchody, jež pOjišfující společ
nosti provozují v tuzemsku. Tímto tuzemskem rOz'1lmeli jest d~e výslov
ného, znění zákon,,- ze dne 29. března 1873, čís. 42 ř. zák., pokud se týče 
hýva'lého státu rakouského, ktálovs'tví a země na říšské radě zastoupené. 
Sltátním převratem ze dne 28. října 1918 rozpadla se říše rakouská, sest.á
vajícÍ z těchto jednotlivých království a zemí, z nichž se utvořily nové 
státy, atak přestalo nynější území mkouské býH tuzemskem oproti nY- . 
něj šímu území československého státu a naop.",k toto ',Oproti stMu rakouske 
repuhliky. Následkem toho také právní poměry, které závisely na exi
stenci starého státu rakouského, jeho zánikem s ním zanikly. To platí 
zejména ohledně smluvené měny, jakož I ohledně smluveného p.]niště, a 
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proto pozbyla srmouva pojišťoNací N těchto dvou bodech své platnosti. 
Sporné strany, uzavírající SlTI'}.OllVU v pnjišf?va?Í, dOjlS~a o net.ušl'l~ va n~: 
mohly ani předvídati takDvouto zmenu pravmch pomeru, mcmene slusl 
úmy,s], který se zračí N jich smlouvě, aby ta'tD byla splněna v tuzemsku, 
vztahovati též na tyto změněné poměry. Tímto ,tuzemskem jest však nyní 
území československéh:o státu jal", část bývalého státu rakoll'ského·; neboť 
dOjista nelze 'Předpoldádati, že by žalobce u vědomí takového obratu ve 
státních poměrech byl se chtěl dobrov'olně podrobi,!i nevýhoelným proň 
zákonům cizíhc·státu. Tenno výklad smlouvy pojišťovací OdPDVídá také 
zákonným ustanovením shora citnvaným, která vesměs mají za účel chrá
nlti zájmy tuzemců, za kteroužto příčinou podrobeny byly cizo,zemské 
pojišlovny dDzonr tuzemské státní správy, jak to nyní též v republice 
CeskDslovenské nařízcnim vlády ze dne 1.0. června 1919, čís. 321 sb. z. 
a n .• jest uzákmlěnp (§. 914 obč. zák.). Opačné stanovisko žalované spo
lečno"ti jest však také v rozporu s ustanovením zákonů republiky Cesko
slovenské, a to ze dne 1. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., 'O úpravě oběhu 
a správy platielel v tomto státě, jakož'i nařízení vl'ády ze dne 10. června 
1919, čís. 311 sb. z. a n., o obmezení výplat a zákazu. vývozu a dovozu 
nepkcllkovauých bankovek rak.-uherské banky. Ustanovení čl. 336 obch. 
zák. a § 905 obč. zák., ua které žalovaná společnost se O·c1VDlává, nemá 
tedy zde vůbec místa. Také nelze neuznati oprávně!]ost výtky žalohcDvy, 
že hy žalovaná sPDlečnost placením poiistného ve. měně repub]]ky ra
kDuské na újmu ž:alobcoV'J se oblohalila, .vzhledem k relaci valuty anglické 
llbry, která ohleduě ní tn jedině v úvahu přichází, k valutě slátu česko
slDvenského. Námitka žalované společnosti. že by následkem plll!ceruí v jin,é 
měně než nynější rakouské byly u ní účtování a základ pOjišfnvání úplně 
rozvráceny, nemá na jieH závazek ze smlouvy pojištnvací vůči žaJpbci 
žádnéhr. vlivu. Rovněž tak jes~ lichou její námitka, že musila' veškeré 
své premiové reservy pro zjištění, uzavřené na území bývalé říše ra
kouské, dle předpisu složiti v cenných papírech a následkem toho že nemá 
jiného fondu k zaplacení pOjistného, nebol zpúso'b, jakým !yuo reservY 
ukládala a zejména její volba cenných papí.r'Ů k tomuto účelu byly hy 
čistě její vnitřní zái'ežitostí, na kterDu pojištěnci nemají vlivu. a proto ne
mDhou opatř,eruí. jež žalovaná společnlOst v tomtD ohledu učinila, dotý
kati se práv těchto pOjištěnců. Tvrdí-li žalovaná .společnDst, že nemá 
jiného kndu k zaplacení pOjistek pro .bývalé Rakousko než cenné papíry, 
jež representují kmuny rakouské, musí případnou ztrátu. která ji proto 
nyní následkem státního převratu náhodou snad stihla, trpěiti sama ~§ 1311 
obč. záJk,) nemůže však ŠkDdu tu přesunouti na p.oiištěnce. Bezpodstatnou 
jest také ~ámitka předčasnosti žaloby s poukazem na ustanovení mírc,vé 
smlouvy St. Germainské. poněvadž tatp smlouva u'pravujeprávuí poměry 
sllátů. mezi sebou, válčících a jich příslušníků, za jaké nelze pokládati' stát 
anglický a československý. Nejde tu 'O právní poměr příslušníka státu 
rakouského, nýbrž britského, byl se vztahoval na jeho, filiálku ve Vídni 
a příslušníka státu československého. Než, i kdyby ke všemu tomu. 00 

výše uvedeno, se nepřihHžeLo, jest rozhodným též Uls'tanorvení, § 36 obč. 
zák., dle něhož smlouvu pojiš.fovaCÍ, o kterou tu jde, jako právní j'ednání, 
uzavřené mezi žalovanou jako cizozemkou a ža,lobcem jako tuzemcem 
v tuzemsku posuzovati jest dle tohollo zákoníka. Nárpk žalobců v na za
placení PDji~tného ve měně československé jest tedy 'Oprávněný. O d v 0-
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I a ci s o u.ct rozsudek potvrdil poukázav k jeho důvodům, k nimž dodal: 
Pouk;az na čl. 19 všeobecných ppjišfovacích podmínek nemůže mítil vý
znamu, poněvadž již prvý soud jeho o,bsahem se zabýval, a právě z tDhoto 
článku vyvoQ;uje, že úmyslem stran bylD plni§tě závazků cizozemské po
jišlovací spo,lečnosti přenésti na tuzemsko aO to opírá veškeré své další 
vývody. Oproti tiOLlutO výslovnému ujednání, na něž i odvolání .klade 
duraz, je s pOdivem jeho tvrzení, že není tu shody stran o místě plateb
nim a že Vídeň jest zákonným plni'štěm dle čl. 325 obeh. zák. a § 905 obč. 
zák. To by me·hlo býti správno jen tehdy, kdyby nebylo pochybnosti 
'O 'tDm, zda přípustno iest, by za sídio žalované dle dnešních zákonů na
šich pokláelána b:yla pro smlouvy v repu'blice CeskDslo,venské Vídeňská 
filiálka, či má-Ii za ně pokládánD býti Pražské zastupitelství. Odv.ola!elka 
př,ehlíží, že jest cizo,zemskou sPDlečnDstí nejen pro republiku CeskDsIG
veuskou, nýbrž i pr~o republiku rakouskou a že tedy vlastně Vídeň ja
kDžto sídlo podni'ku jest toUko fiktivní a. diktováno zákonnými p,ředpisy 
býv. Rakouska, a že nyní zákonnými předpisy Ceskoslovenské republiky 
stejně diktoivána jest povinn.ús.t' oclhočky v tuzemsku (§§ 6 a 8 zákona 
ze dne 10. čer'vna 1919, čís. 321 sb. z. a n,), která pro tuzemskD platiti 
má (dle § 8 téhDŽ zák., za sídlo ústavll vzhl'edem k jeho sml'uvním zá
vazkům, tedy za obcho·dní sídlo dle čl. 325 obch. zák. RDzsudek nikde 
neodvo'lává se na ustanDvenl zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb, 
z. a n., a není tedy jasno, proč odv,olatelka ,opírá se o použití zákona toho 
tím, že prý pOjistka mavřena bYla ve Vídni. P(}ukaz na rDzhodnutí nej
vyššího souďu o p]atnos-li podrobení se ciZozemskému soudu rozhodčlmu 
nemá významu, poněvadž se nejedná o tuto otázku. ,p,olkud se rozsud'ek 
OodVDlává ni» předpis § 36 <lbč. zák., čin! tak jen, hy vyvrátil tvrzení ža
lované strany, že mají zde místa ustanovení smlouvy St. Ger'mainské, 
upravující poměry me'zl státy válčícími, pokud se týč.e poměrY' mezi státy 
vzniklými na územl bývalé říše Rakousko-Uherské. V tom směru jedná 
se o smlouvu skutečně uzavřenou v tuzemsku se stanoviska obč. zák. 
v té d.obě, a platí tedy t"ké jeho předpisy. NesměŠUje se tu tedy ani čas, 
ani m1stol, ne'boť spOlečnost žal'ovaná byla vždy cizozemskou pro bý
val'ou říši Rakousko-Uherskou, a jest jí i pro státy na . místě řiše té 
vzniklé. Právem odvDlávase rozsuďek na § 1311 'Obč. zák .• pokud se týče 
namítané škOdy žajované strany, vznikající prý ze způsobn, jak uloženy 
má reservy, a nelze pochop]ti, ]lIO.Č by' škodu ,tu měl nésti žru(}bce. 'když 
na tnta činnost společnosti vli",u neměl. 

N e j v y Š š í s o u d po ústním dovolacím líčení nevy,hověl d:ovO'lání. 

Dů'vody: 

DovDlacíhio dúvodu §u 503 čís. 4' c. ř. s. zde nenL Nepoužitelnost pří
slušných ustano·vení mírových smluv ll'a spornou llohledávku' byla před
chozími stolhcemi vším právem vyslovena. T,oto stanovisko a j.eho odů
vodnění sdílí i soud dnvolací. Jest tudíž pro ře'šení tétD rozepře rozhodno.u 
pouze ·otázka, jaký smysl a dosah měla již ocl svého pův.odu úmluva, vy
jádřená §em 19 odstavec prvý všeobecných pojišfo,vacích podmínek, a, 
zdali a v ji»k~m směru úmluva 'ta doznala změny najJoiťomním státopráv
ním převratem ze dne 28. října 1918. Odpověď na tuto otazku zní na 
prospěch stanoviska strany žalující. !<ečený § 19, odstavec prvý, zní: 
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"Všechny obnosy, jež společnost dluhuje na základč pojišťovací smlouvy, 
iSQ'U nezúročitdny a splatny v s í dle o d b o č k y ve Ví dni ("AlIe 
au! Grund des Versicherungsvertrages von der Gesellschaft geschuldeten 
Betráge slnd unverzinslich uud a m S i t z e der F i I i a I e in W i e n 
zahlbar,,), Tímto doslovem uvedeno bylo ujednané splniště v těsnou sOu
vislost se sídlem cdbočky žalované společnosti, VídeřI určena byla za 
splniště pro záva2Jky žalované společnosti proto, že byla sídlem odbočky, 
tedy jakožto sídlo odb:ačky, Tato spojitost mezi plništěm a sídlem odbočky 
měla sVOn příčinu a závažný význam, Vystupovala! jakc,žto pojišťovatel 
cizQ'.zemská pOjišťovaCÍ sPDlečnost, vll'či niž, jako vůbec vůči každé cizo
zemské pOjišfovaCÍ společnosti sltát, jelwž příslušníkem byl tehdy žalobce, 
uznal za piotřebné, postarati se nutkavými právními předpisy Q. zabezpe
čení tuzemských pojištěnců, Bral se za tímto cílem cestami různými, Jed
nou z uieh byl předpis čL IV, cis, nař, ze dne 29, října 1865, čís, 127 ř, z, 
(§ 2 zákena ze dne 29, března 1873, čÍs, 42 ř, z,), Jím jednak ustanoveno, 
že cizO'zemsiká POjišťov:ad společnost smí s tuzemci sjednávati sm:louvy 
pO,uze tuzemskou generální representací, jednak vyřčen:o, že cizozemská 
pOjišfovací společnost podrobena jest v pasivních rozepřích, týkajících 
se jeHho tuzemského obchodo,vání, soudům tuzemským, Poněvadž pak 
z prvucvedeného nutně vyplývá, že tuzemské pOji1šfovací obchody žalované 
společno,sti byly podrohe"y tuzemskému právu <§ 36 obč, zák), byla 
pOjišfoV81cí smlouva jak co do ,pr'ávn, jeho,ž náLeželo na ni pOll'žiti, tak 
v naznačeném směru i co do soudní pr.ávamoei zmístnena v tehdejším 
žalobcovu tuzemsku, Toto určeno bylo tuzemsik,ou representací žalované 
společnosti a bylo, prostým důsledkem ,tohoto faktického a právního stavu, 
bylo-li dle sídla tuzemské represent"ce určen,o i 'Splniště pro závazky ža
lované společnosti. Státním ,převratem přivoděna byla změna- tohotO' stavu, 
jakž jím právě byla podmíněna, Vídeňská representace žalované společ
nosti přestala pro čs,], pojištěnce býti tuzemskou representaci a sioe pře
stala jl býti v každém směru, tudíž i v 'tom, že dle jejího sídla netze na 
dále určc,vati spln1ště závazkfl žal'ované. společnosti vůči zdejším poji
štěncům, Poněvadž žalovaná s'polečnost má v Praze své z:lJstupitelstvo 
a v území ČeskOlslovemké republiky před 28, říjnem 1918 provozovala 
pojišfovací obchody, nastoupilo toto zastupitelstvo pro tuzemské poji
štěnce na místo Vídeňské representace (§§ 6 a 8 nařízení vlády republiky 
Česko'sl,o,venské ze dne 10, čer'vna 1919, čís, 321 sb, z. a n,) a sp,lni,ště pro 
jeji zdejší závazky určuje se na dále zoela ve smyslu shora dotčeného 
§ 19, odstavce prvého, smlouvy sídlem Pražského zastllpitelstva, Pak 
ale nemúže býti: nejmenší po:chybnosti o ~om, že předchozí stoli'ce, cdsou
divše žalovanou společnost ku placení v Kč, nikterak neposoudily věc 
nesprávně. 

Čís, 953, 

Zákon ze dne 27, května 1919, čís. 318 sb, z. a n" o zajištění půdy 
drobným pachťýřům, 

Právo k reknrsu dle § 17, poslední odstavec, zákona není ol]mezeno 
pouze na usnesení dle § 17, odstavec prvý, 

(Rozh. ze dne 8, března 1921, R I 241/21,) 
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o k r e s II i s o II cl, kOEajc šetření o po,žado;vacím nároku' pacht~7řú, 
zamítl návrh zástupce vlastníkova, by bylo znalci uloženo ocenění pc,
zemků podle tabulek, k zákonu o dávce z majetku připojených, podle dat 
katastrálních a podle skutečného výnosn z L 1913, Do usnesení toho 

,vznesl navrhnvatel Stf.Ž'l1O'st, již rek II r s II í s o II ď odmítl. D li v D d y: 
Dle§ 17 cdstavec prvý zákona ze dne 27, května 1919, čís, 318 sb, z, a n, 
rozhodne soud okresní usnesením o nároku pachtýřem (podpachtýřem) 
uplatňovaném, -o náhradě, o lhútách k· placení náhrady, o zřízení nebo 
převzetí práv knihovních a případném vkladn práva zástavního, Proti 
nsnesení !.omu lze pak podati stlžnost do čtrnácti dnli po, jeho dlCTučonÍ, 
Z tčchto zákonných předp,isů patrno, že ,ne každé usnesení a Qpatření 
v řízení o zajištění půdy drObným pachltýřům soude'li okresním učilt1ěné 
lze napadnouti samostatným opravným prostředkem, nýbrž toliko usne
sení vydaná po mzUmu § 17 odstavec prvý cil, zákona, Zamítl-li soud 
prvé stolice návrh zástupce vlastníka 'požadovaného pozemku, aby bylo 
znalci uloženo ocenění pozemku požadovaného dle t",buIek pro ocenění 
pozemků ve smysLu zákona o dávce z majetku, dle katastrálního výnosu 
a dle výno,su role z roku 1913, nelze usnesení to samostrnlnou stlžností 
hráti v ,odpor, nýbrž jen stížností podanou pf'oti usnesení o náhradě (ceně 
přejímací) soudem okresním ve smyslu §§ 8 a 17 cil, zák, vyslovené, Usne
sení ·0 náhradě té 'slo,udem prvé stoHce posud vydáno nehyl'o. 

Ne j v y Š š.í s o u rl zrušil usnesení rekuľsniho s'Ůudu a nařídH mu, 
by nehledě k důvodu, z něhož sÍÍžnc,st odmhl, znovu o ní rozhodl, 

Dúvody: 

Názoru rekursního soudu, že v řízení podle zákona o zajištění půdy 
drobným pachtýřům lze samostatným o'pravným pmstředkem bráti 
v odpor ,toliko usnesení po rozumu § 17 odstavec prvý cil, zák vydaná, 
nelze v 'této všeobecnc"ti přisvědčíti, nebof p'osceduí odstavec cit. § 17 
takovél,," obmezení neobsahuje, a pokud tento zákon nic jiného nestanoví, 
p'latí tu zásady řízení nesporného, zejména tedy také předpis § 9 nesp, 
pal, POdl'e obsahu spisů okwsní soud při konaném šetření zamítl návrh 
vlistníkova záSltupce, aby bylo znalci uloženo, ocenění pozemků po,dle ta
bulek k zákonu o: dávce z majetku připojených, 'podle dat katastrálních 
a podle skutečného výnnsu z r, 1913; okresnl,soud vydalo tom stranám 
také vyrozumění p:íse'mné a zřejmě pokládá prD~edené 'šetření a sou.čin
nost a výslech znalce za ukončené, Předběžným vyřízením protokolu 
o konaném šetření bylo· jednání· skutečně rozštěpello! a pr'Ozatím obme
zeno na otázku, kterými cenami jest se při vypočítáváni náhrady řídit~, 
zdali totiž ceny znalcem .uvedené isuu cenami ve smyslu § 8 cit. zák. 
K'dyž tudíž vlastník podanou stíŽIl,ostí brojí proti správnosti těchto, ceu 
'a stěžuje si do postupu sDudu, že pIi vyšetření těchto cen o:dmitl ,otázky 
znalci kladené, a spolu vytýká znaleckému po'sudku, že postrádá náleži
tého odůvodnční a spolehlivého základu, není důvodu, aby o tčchto va
dách řízení a posudku nebylo rozhodnuto Míve, než soud, řídě se vyše
tře.n1Tmi cenam~, přikročí k výpočtu a stanovení cen přejímacích. 

Civiln! rozhodnuti. III. 12 
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Cis. 954. 

Zákonná povinnost, zříditi věno, neni vyloučena tím, že osoba, po. 
vinná věnem, dala se ku svoleni ve sňatek pOhnonti vyhružkami snoubenců. 

(Ro'~h, ze cine 8, bl-ezna 1921, R I 269/21.) 

Žádost provdané dcery, by otec přidržen byl zříditi jí věno, s o lId 
]J r v é s t o I i c e zamítl, rek II r s II í s o II d zrušil napadené u.snesení 
a uložil prvému soudu, by vyčkaje pravcnlOci, o návrhu dále jednal a 
znovu rozhodl. 

Ne i v Jl Š Š í s o- II d nevyhověl dovolacímu rekursu otcovu. 

Dúvoc!y: 

Stěžovatel zakládá do"olací r'!.>kurs pemze na tvrzení, že jeho. dcera 
uzavřela sňatek proti jeho vůli, a vyvozuje z tollO závěr, že dle § 1222 
obč. zák. nemá vůči němu nároku na věno. Stěžovatel tvrdil také lit 
v prvé s,tolici, že sňatek uzařen byl pro:ti jeho vitli, alé z jeho dotyčuého 
Ipřednesu vJ/svítá, že toto, tvrzení jest nesprávným úsudkem jeho, vy
vozeným myi'ně z .okolnosti skutkové, jím přednesené, že dcera a ny
nčjší její manžel vyhrožovali, sebevraždou a činili stále v1Hržnosti a že 
on tedy konečně svolil ke sňat,ku. Dle vlastního jeho přednesu tudíž 
dcera jeho neprovdala se proti jeho vůli, nýbrž s jeho svolením, takže 
případu § 1222 obě. zák, zde není a dovc,lací rekurs prohlásiti sluší 110-

důvodným Stěžova'tel ovšem v prvé stolici vytýkal, te svolení kc silatku 
dal násl~dkem výhrůžek dcery a jejÍho ženicha, ale tato pohnutka jest 
vzhledem na znění § 1222 o,bč. zák. nedůleiita, pokud jde o povinnost, 
zříditi dceři věno, Ne, §§ 870 a 876 obč. zák, nového znění stěžovatel nc
Ipoukazuje a s úspěchem poukazovati nemÍlže, poněvadž by z nich li'ohl 
nejv~ršc jen v-,vvoz!QvaH., že nebyl povinen, dáti svolení k sil.atku, kdyby 
byly zde podmínky těchto zálmnných předpisů, nikoli však. že, když pře's 
to svolil ik sňatku, není p'ovinen, zříditi dceři věno. 

Cis.955. 

Proti usnesení, jímž bylo pozůstalostní jmění za souhlasu účastníků 
odevzdáno podle § 73 nesl'. říz., není rekurs přil'ustným. 

V žádosti za dodatečné projednání pozůstalosti dl~ § 179 nesl'. říz. 
musí býti přesuě ndáno další jmění, nežli které bylO odevzdáno. Povšcchný 
poukaz, že v pozůstalosti )}musi« se nalézati mnohem více věcí, nestačÍ. 

Ustanoveni čtvrtého odstavce § 79 org.zák. plati též v řízeni nc-
sporném. 

<Rozh. ze dne 8. března 1921, 1< I 278/2L) 

Při jednání, dne 7, června 1919 ve smyslu § 73 nesp,. pat. předse
vzatém, byl manželi zůstavitelčinu ]'osefu M-ovi, tchdáž nezvěstnémll- dle 
obsahU, úmrtního zapsání a svého v p!ozdějším návrhu obsaženého vla'st
nÍho udáni nalézal se v ruském zajetí - zřízen opatrovník v o,sobě zůsta
vitelčina otce Antonína T(-a, teuto jméne,,; jeho prohlásil, že souhlasí s tim, 
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ab:,>,' zůstavi,rtelčině matce Kateřině l~-o:vé ,pozústalostnÍ jTIll:I1l, v protokcJe 
poznačené, v úhrnné cenč 2WO K :odevzdáno bylo právem věřitelk:y (jnrc 
credj:ti) na zaplacení j,ejích t3mžc llvcden~>ch pohledávek a soud toto pro
lllášenÍ vrchnoopatrovnicky s'chválil a věřitelce pak odevzdací de,kret d,G-
ručil. Josef M., navráth' se po té ze zaietí, žádal na scud'č jednak, by 
usnesení o cdevzdánÍ pozústalosti právem věřitelskirm bylo vL:či němu 
prohlášen'o bezúčir;n~!m, jednak podal ,dědickoU' jJl<ihlúšlm a domáhal se 
nového projednání pozůstalosti, tvrd'ě, že v pozústal0'sti ))l1!USI« b:~Hi mnO
hem vice předmě'tú, zařízení, šatstva a prádla. P o z II s t a I () s tni s o II d 
žádod prvuvedenoll zamítl v podstatě z tcho dúvodll, že usnesení ze dne 
7. června 1919 nabylo právní modl a že jím řizel1Í pozllstal:ostni bylo prá
vO'Dlatně ukončeno, pokud se pak týče dědické přihlášky a žádosti Zet 

opětné projednání pozústaiosti proh,jásil je hczpřcd:mětnS'rYI, ježto žadatel 
netvrdí že by tu bylo nčja'ké ncvé jmění. Rek ll' r sní s o. II d, vyhověv 
rekurs~ Jo,se!a M-a, uložil prvému s:oudu, by nehledě k za111Hacim dú
voclúm Zll'CVVl! ieclna! a ro'zhodl o návrzích Josefa M-a. D fl V o cl y: Zamí
taje návrhy pozltstalého manžela Josda M-a, yycházel první soudce 
z právního názoru, že usnesení ze dne 7. června 1919 nabylo právní'moci a 
že jím Tízení ,pozu-stalc'stní právoplatně bylO ukončeuc),. Leč s názoTem 
tímto nelze v tomto všeobecném znění souhlasiti. Jak z lJozustalostních 
spisú na jevu vychází, zn-::Íněné usnesení nel"r:vlo dnručcllo ani pozůstalému 
manželu' ani jeho soudem zřízenému opatrovníku Antonínu R,-ovi, jenž ho 
tehdy zastupoval, žádn}' z nich se také nevzdal dO-fllČení usnesení onoho 
ani doručení zprávy o tom, že bylo vydáno. Následkem toho dotyčné usne
seni proti stěžovateli ne-stallo s'e účinn~rm a nenabylo Plro,tj nčmu právní 
moci. Na věci nič'clJO nemění oko.lnost, že zákon ne-přcdllisuje výslovně, 
aby výměr ,podle § 73 nesl'. říz. dědickým účastuíkúm. jakým jest zajisté 
pczůstal}, manžel, byl doručen, nebo by o vydání Jeho byli vyrozumčnj, čt 
že tedy doručení takové podle § 6 nesp. říz. státi se nemusilo. Rovně"2 jest 
nero;dlOdn9m, že opa tr·ovník stČ'žova teIův podiJc projed'nacího pro'tokolu 
pr'ojevil s pT-enecháním pozůstalosti Kateřině I(-()vé na místč ~placení sou~ 
hlas neboť tím ještě nevzdal se lJráva na doručení písemnehn usnesem 
o t~m. Soud prvé stolice zamitI uvedený návrh stčžovatelúv dále tak~ 
z toho dúvodu, že tento ne!tvrdí, že by tu bylo i-e,ště jiné nové jmění, nez 
které jest uvedeno ve stavu jmění, pozu.stalo,u matkou jako věřHelkoll pře
vzatého, takže tu není předpo,bladu pro dodatečné proiednání pozůstalosti 

've smyslu'~ 179 nesp, říz. Leč při tom přehlíží, že v stěžovatelově ,podání, 
byť i ne d'osti přesně~ přece jen se uvádí, že v pozústalosti »m'usÍ se nachá-
zeti lunoh,em více předmětú, zařízení, šatstva a prádIa«, kter\Tmižto obra
tem mělO' býti patrně naznačenC'" že do po.zflstalosti patří mnohem' více 
věd, než je těch, které byly přenechány '..pozůstalé matc,e na místě placení, 
čemuž nasvědčuje další tvrzení, že )prú}edn8ní llcsltalo se o všem pozÍl
staJ.ostním jměnÍ«. Se zT-etclein na ustanovení ~ 2 čÍs. 5,92 a 179 nes,p'. pat. 
bylo povinností pmůstaloslního soudu, hy zjistil, vda a pokud' uvedená 
tvrzení jsou správnú a' je-li zde skutečně jmění pozů.stalostl1í, jehož dři
vější prcJednání se nctirkalo, takže za nově na j'evo vyšlé je PIOJdádati 
nutno. O zjiš1ění tak:ové však.:první soudce se ani' nep'Okusi1. Jeví se proto 
řízení, usnesení jeho předcházcvší, vadným. 

Ne i v v š š í s o u cl změnH usnesení rekursního soudu v ten rozum, %{: 

nevyh~věi rcknrsll Josefa M-a do usnesení prvého soudu. 
12' 
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Dúvody: 

Aók.ali to uplatňováno nebyl!o, shledal rekursní sCLHl vadu liŽ v tom. že 
dekret, jímž vrchnoopatrovnicky schv,ál>eno bylo odevzdání pozůstaloMi 
dle § 73 n.esp. říz. neb vyrozumění o jeho vydání nebylo doručeno také 
pozůstalému manželu neb jeho opatr'Ovníku. Vady tu není. Ačkoli patent 
o nesp. řízenÍI nemá podobného p,ředpisu jako '§ 426 c. Ť. s., plyne přece 
z přirozenosti věci, ·že by doručení byla zcela zbytečným, kde ho strana 
napros1to nep'Otfebuje, ani k vůli rekursu ani k vůli exekuci ani jinak. Proto 
ustanovil § 79 poslední ,o,dstavec zákona o soudní organisaci zcela vše
obecně, že straně, pin prohlášení usnesenÍ- přHumné, netřeba je pfsemně 
doručo,vati, když j.í nepříslnší proti němu opravný pwstředek ani návrh 
exekuční, což p'latíi Pro nesporné řízení. V daném případě rekurs nepří
s'lušel, neboť soudce vyhověl toliko sc,uhlasnému návrhu účastníkú, schvá
llv vrchnoopatroovnÍcky navržené jimi odevzdání jure crediti ohledně opa
trovanC0 Josefa M-a. Proti usnescnÍ návrhu strany vyhovujícímu, nemá 
však navrhující 11eb jinak souhlasící strana rekursu, neboť není jím stížena 
(§ 9 nesp. říz.). Tím jest však také celá věe vyřízena. Odevzdání jure cre
diti jest právomDcné a uelze je zvrá;tHi. TDmu by ulevadj1l,o ani to., kdyby 
odevzdání toto. bylo vskutku zmatečné nebo. říz,ení neúplné, jak bývalý 
OlPatrDvanec Josef M. ve svém rekursu míní, shledávaj,e zmalečno,s! v tom, 
;;,e nebyl dlo'statečně zastoupen, an za opatrovnikazřízen byl manžel pře
iímatelky pozůstalosti, hrdíž prý Dscha plOdja,tá, a ueúplnost v tom, že p'ře
vzaté svršky nejsou po'iednotlivě vyjmenovány, nýbrž pou'ze s.umárně 
poznačeny. Nehať i zmatečnD'stnebo ueúplnost řízení jsou pouze d ů
vo. d y k rek u r s u, jak z §§ 16 a 9 nesp. říz. zř,ejlmě plyue, a nelze je 
tely uplatňo.vati tomu, komu opravný p:rpstředek vúbec .a zvláště tedy 
rekwf's proti usnesení nep-říslu·ší. JakmHe tedy usnesení nabylo právní mlOci 
It. j. není rekurovatelné, nelze dltvody ty vůbec lIplahlovati. rozumí se 
tedy ani o,klikon nějakého. návrhu na prvnl stolici, neboť iinak by uastala 
neiistO'ta práva, kdyby právomocná usnesení mohla býti kdykoli PiOzději 
zvrácena. Usnesení, o něž jde, Je však, jak shor'a dotčeno, nerekuf.O,vaielné, 
proto.že neučinilo ničeho, než že vyhovělo. souhlasnému, návrhu stran. Opa
trovník představoval opatlOvance a neměl-li opravnéhO' prDstředku opa
trovník, nemá ho ani op:a1trovanec. Cítí ... li se ,bÝvalY- lopatrovanec s,tižen 
tím, že ho opatrovník špatně zastupoval, musí si to pohledávati Hnak ne 
remoustracemi 'Proti právoplatnému usnes,ení. 

Zbývá jeu ještě otázka dědické přihlášky JDsefa M-a a llDVého projed
nání pozůstalosti po rozumu § 179 nesp'. říz. To by přeclpokl'áda'lo, aby týž 
přesnč poznačil 'ono udanlivě nové .t. j. další jmění, než které i'ure credliti 
již odevzdáno bylo, kde j,est a v čem záleží. Toho však neučinil, on pouze 
vyslovuje d;omněnku posuď nijak nezaloženou, že v pozllstalosti »musk 'se 
nalézati ml10hem více předmětů, zařfzení, šatstva a prádla. Jak ale »mnú
hem více", když v sepsání pozůstalostního\ jmění, jure crediti Ddevzdaného, 
se počet neudává, nýbrž s'e všeohecně praví »zařízenÍ« (ve 2 pokojích a 
kuchyni) a staré prádlo a šatstvo, a tedy odevzdáno jest všecko po,zůstalé 
zařízení, šats.tvo, a prádlo. Jiný druh jmění, než zařízenÍ, ša'tstvO' II prádlo 
všaJo zakročitel vůbec nijak netvrdí. Žádá-li rekursnl soud, aby prvy 
soudce vyšetřoval, zda a pokud je tu jirré jmění, jehož posavadní projed
nání .( odevzdání) se netý'če, dlužno Se tázatl, jak by tO\lľvÝ ,soudce pm-

181 

vésti měl, když sám zakr-očitcl mu tu posud žádn}'ch dat, úclajťi a poukazú, 
jež by mu při šetření vodítkem byly, na ruku nedal" Zakročitel musí sém 
ono domnčlé další jmční přímo ll'vésti a dle přc-dmětu a místa udati. Do 
té tu není npravdu místa l( 'll,ějakémll novému řízení, a jest proto i při
hláška dědická vskutku bezpředmětnou, nehoť odevzdáním jure crediti 
jmění pOGud známého., jest pozl:ctalcst do té doby dle povědění § 73 nesp. 
říz. »odbyta«. 

Čís. 956. 

I usnesení, trpJcí zmatkem~ nabývá v řízen.i nesporném právomoci, 
nebyla-l,i zmatečnost včas vy!Ykána. 

"Třetí osobc>u" (§§ 9. II nesp. řlz.) rozumí se osoba od stěžovatele 
rozdílná. tedy i druhá strana. 

(Rozh. ze dne 8. března 1921, P I 299/21.) 

Ve sporu o placení výživného uzavřely strany dne 28. ledna 1916 
a. předmčtu sporu S.Q<ildnÍ smil", jenž byl oldednč jejich nezl. dHek c)lJatrov
nicky schválen. (§ 142 úov. zn. ohě. úk.) Na clobno,",olný rDzvod smír 
nezněl, -nicméně .procesní soud usnesením ze dne 1. února 1916 roz-vod 
povolil. Toto usnesení doručeno bylo. manželce, jejímu vykázanémll zástupd 
a vykázanému zástupci manželovu. By}o sice také nařízeno. doručení man
želi- samému, ale doručení to pro závadu v _doručení neuskutečněno.. Doru
čení manželce stalo se 6. února 1916 a jejímu zástupci 5. února 1916. Ona 
poclala rekurs až 30. srpna 1920 {po více než čtyřech letech), jeuž byl usne
sením prvéhc sondu ze dne 9. září 1920 jako opozděnir odmítnut. Pak 
podala dne 28. října 1920 ·žádost za navrácení v p-fedešl}"T stav PTO zme
škání rekur'sní lhůty, kterou <prvý so,ud vyřídil tak, že ji pojal jako rozklad 
a zrušil jak povlulení rÚ'zvo-du, tak odmítnutí o'pozděného r'ekursn. D ú
v o cl y: Usuesením ze dne 1. února 1916 byl stranám omylem p,ovolen 
fozvcd manželství nd stolu a lože, ač tu nebylo příslušného návrhu a ač 
nehy]v předscvzaty p'ředepsané smiřovací pokusy. Usnesení to jest zma
tečným a nemúže žádná strana odvoz;ovati z něho práv. Ježto tu jde 'Oi ří
·zení nesp-orllé, j,e'St možnO' soudu, jenž- byl vydal PŮ'vodní rozhounutí, by 
dle §§ 9 a II uesp. říz. vyhověl rDzkla'ďu, ježto ž,ádná ze stran z něho .práv 
nenabyla anEó nabýti mehla. Rek II r sní 'S o u d usnesení potvrdil. D ;1-

v o'd y: Z usnesenÍ, formálně i materi'elnc zmate~ného a právně neplat
ného, nemohly strany pdvozovati ]Jro sebe žádných práva jmenovitě ne
nabyl stěžovatel z neho práva, by na záJkladě' tohoto l1ezákonně povole
ného rozvo,du manželství žádal za f(;zluku ma.nžels,tví dl'c \§§ 15, 17 zákona 
ze d.ne 22. kvMna 1919, čís. 320 sb. z. a ll. pOovněž tak nenabyla práv 
tI-etí osoha na základě Slilbfl rnanždství, jež pdr stěž{)vatel u'činll ji'né ženě" 
poněvadž to·mut:o slibu rranželskémll, nehledíc k právním jeho účink~111 
dk § 45 obč. zák. musily by ,předcházeti rozvod manželství zákonuou 
eeslou a rozluka jeho na základě tohoto rozvadil. Poněvadž tedy usne
sením ze dne 1. úu,""a 19.16 nenabyly třetí OSDby práv, byl prvý soucl 
hledč k ustanovení §§ 9 a 11 ne>sp. říz., ,oprávněn, znlšW tOlťO usnesení jako 
zmatečné a prá'V'np, 11eplatné. 
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Ne j v J.'- š š í s O II d zrušij usnesení nižšÍ-ch soudú a nařídil prvému 
sondu, by znovu rozhodi o- návrhu manželky na navrácení v předešlý 
stav, 'jJcdaném dne 28. října 1920. 

Důvody: 

Dúvody obou nižších stoik praví, že rozvod povo,len byl bez návrhu, 
že tedy ]Jo'volení jest ničí a ,právně neplatné a nikdo z něho práv nabýti 
nemohl :Š§ 9 a II nesp. říz.). Tento náwr nelze po- náhledu Nejvyšší.ho 
soudu držeti. Jest otázkou, jaký význam te má, že rozvod bYl povolen 
bez návrhu? Bud' měl ,soud mylně za to, že takového návrhu třeba není 
(§ 1 nesp. říz.), anebo mylně pfedpokládal, že návrh takový učiněn byl. 
V prvém případě jest to patrná protlzákonno.st ,protože dle §§ 103 a 10.5 
obč. zák. jest návrhn nevyhnutelně třeba, v druhém pak jest to patrný 
odpor se spiSY, proto.že dle obsahu spiSl! takový návrh učinčn nebyl. Ale 
protizákonnos,t neb odpor Ise spisy jsou jen důvody k, rekursu proti usne
sení a to, jsou-Ii zřeimými i k mimořádnému do.volacímu rekursu (§ 16 
nesp. říz.), ale nezakládaií nkotnost a pr,ávní nephtnost usnesení tak, že 
by mu brámly vejí-ti v právní moc a byly tedy vadami nezhojitel-nými. 
Nižší. stelíce nebyly také s to., aby svůj o'pačni' názor O zákpn opřely. Ne
byl-II tedy r'ekur,s podán, nabývá usnesení právní moci a zaklácdá pro 
s,trany právo. Stran:\" nepodavš.e rekurs, ,patrně s opatřením souhlasi,jy, 
·tnnto· souhlasem, tedy formálně řečeno právní mocí usnesení jest neclo
st~tek návrhu definitivně odčiněn. Nebyla-Ii strana s opatřením spokojena. 
mela rekurovat; kam by to vedlo, kdyby str"Ona mohla kdykoli napadati 
usnesení. jež jí, ve lhůtě rekursní svčdči'J,o, plozdějj však se jí zneUhi1o, to 
by byla naprostá právní nejistota. Remon-struje-Ii žadatelka proti U'snesení 
po letech, proč pak to neučinila hned ,v čas, ve lhútě rekursní? Pr'1to ne
třeba ani v:yšctřuvat.i, zda prHvda jest, co stěžov-a1:el jiiž 'v rekursu a nyní 
opět v devollací stížnosti tvrdí, že návrh na dobrovoln~' rozvod skutečně 
učiněn byl, jenže nebyl nedopatřením protokolován. Dále: Je všeobecnou 
zálsadou právní, že i když usnesení je skut,ečně zmatecné (ničí), tvoří for
málně právo, jakmile nabylo právní mpci. Platito v řízení sporném (§ .514, 
odstavec druhý G. ř. s.) platí i v uesporném, kde rovnež i zmatečnost je 
dle § 16 nes·p. říz. Pouze důvcdem k rekursu. I proti zmatečnosti lze se 
nápravy domoci jen předepsanými, na určitou lhůtu vázanými apravnými 
prostředky. Proto netřeba ani zkoumati, zd'a-li povolení roz\,odw nebylo 
zmatečné proto., že mimo případ sporu O rozvod (§ 204 c. ř. 'S.), na nějž 
zde žalc>ba nezněla, jest k povolení dobrovo.lného rozvodu povoláu okresní 
soud ~~ 114 j. n.), zde však ho ,povom krajský soud: za přfležitos-ti sporu 
o výživné, ačko.]iv i v nespomých vecech, o jakou zde jde, nemá sOl>d 
příslušnosti své překročovati, nýbrž strany na příslušný so.ud odkázati 
(§ 2 čís. I nesp. říz., § 44 jur. n.), aniž jest možno příslušMst vů.]j stran 
měniti ('~ 104 i. n. na rozdíl od § 105 n. n. j. n.), takže nepI"ísl"ušr>ost za
kládá zmatek § 477 čís. 3 c .ř. s., jenž, jakož i všecky o'statni důvody 
zmatečnosti § toho dle nauky platí i v řízení nesporném: není to třeba 
zkoumati, protože byť tu il zmatečnost byla, právní mocí usnesení stala se 
bezpředmětnou, byla z!'>ojena. Z Ipráv-omocného usnesení nabyl te·dy man
žel jako strana práv - třetí osobou v §§ 9 a 11 nesl'. pat. myslí se I<aždá 
od rekurenta samébo rozdílná osoba, tedy i druhá strana - ani prv1T ani 
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rckursní sOlld nebyly tedy oprávnčny je rušiti, dako,nee už Jl:, kc1y~ tu 
ani rekursu nebylo an rekurs opozděně podan}' byl právoplatne odmltnut 
a návrh na rmvf.j~ení v předešl~' stav za rekurs pokládati nelze. 

Čís. 957. 

Zříditi nepřítomnému opatrovníka podle § 276 obč. zák. jlilst soud po_ 
volán, i když jedná se o ochranu ieho práv veřejných. 

"Nepřitomným" iest ten, kdo není v místě, kde jest třeba jehO přítom
ností k uhájení j,eho práv, třebas byl pohyt jeho znám. 

(Rozh. ze dne 8. března 1921, R I 302/21.) 

Oskar K., vlastník továrny v N., opustil toto místo, dav vyvěsiti vY
hlášku že - prQiVOZ továrllY zastavuje a veškeré dNnictvo propouští. 
Okres~í :po.]Hická správa, o,píra}íc se O' vládní nařízení ze dne 3. zář,í 1920. 
čÍs. 516 sb. z. a n., učinila opatření ohledné dalšího provozu tovaru.;: a 
žádala příslušný~ okresní soud, by ustanovil Oskaru K-ovi oP'atro~mka 
ve smy:slu § 276ob·č. zák., kterémužto návrhu soud ,":yho,věl,.?patr,ovmkem 
ustanovil notáře dr. V -a a dal mu směrnice, dle nichz mel ha]!!1 zaJmY ne
přítomného. až do té doby, dokud se nevrátí nebo neoznámí řád~éh,o zmo?
něnoc. Re k Ll r s II í s o. li d usnesení potvrdil a u'Ve.dl n11l11l0 nne, ~ .d D

v od.c ch: Dle § 2 nesp. říz. jest sO'wd povinen, starah 'se o osoby, lez JSou 
pod jeho zvláštní ochran·ou. Zvláštní ochrany zákona dle § 21 obč. úk. 
požívají též nepřítomní. Dle § 276 obě. zák. jest Jim zří~itl o,pat:ovn:ka, 
když by nezanechavše řádného zmocněnce, mohl1J pr:?mesk~tt sva p:ava 
nebo když bl' taMo jiným hylO' bráněno ve výkonu JIch prav. Poďmll1ky 
tyto js.o·u zdo. Oskar K. nezanechal plnomocníka, j1l1enov!t~ nikoU,,: v oS,o'bě 
Dr. Augusta S-a. Významnou j-DSt okolnost, že byl opusten velky tovarm 
podnik a propuštění dělníci byli by ve 'svých práve.ch zkrácenÍ; kdyby tn 
nebylo nikoho, kdož by za nepřítomného Oskara K:-a ~~,?I s mm~ J~dnatl; 
Rovněž jeho zájmy bylo třeba chrániti, ježto za nyneJslch ,pomeru nem 
vyloJučeno, že by dělníci sáhli ku- své'pcrnoci. 

Ne j v Y. š š í s o II d nevyhove'l dovolacím·u rekursu. 

Důvody: 

Nejvyššímu s~oudu není neznámo-, ž,e v právnické literatuře háji se čá
stečně názor, že nepřítomnému lze zříditi opatr'ovníka jen tehdy,- když by 
při určité věci, která so·udně má bý,ti projednána, nepřítomností osobY, ne
zústavivší řádného zástupce, její práva -prodlením byla ohrcž'ena ll:b! 
práva někoho: jiného ve "ém běhu oyla stanovena. V tom smyslu vyklada 
ustano.vení § 276 obč. zák. nejen Krasnopolski ve svém díle o právu ro
dinném, jež stěžovatel cituje v dovolacím rekur'Su, ?ýbrž i Stll~enrauch 
ve svém komentáři k obecnému, zákonníkw občanskemU', oba ovsem bez 
náležitého odÍ1vodnění. Než Nejvyššímu· 'soudu nel;dá se tento názor vyho,
v{)lvati doslovu § 276 obč. zák., který zcela všepbe-cně stanoví, že s,e ne
pmomným osobám zřídí opatrcvník, jestliž~ nezl!stavHi řádné];o zástup:,:: 
bez něhož by práva jejich prodlením vydana byla nebezpeol nebo necI 
práva ve svém běhu byla stavena. § 276 obč. zák. nerozeznává také mezi 
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ochranou práv .::)oukrom~'ch a veřejn~Th. Pečovati O' O'so·by, které nemohou 
sari-,y ob'starávati sv}'ch záležitostí, přináleží scudu dle § 269 obč. zák. 
bez jakéhokoliv obmezcní. Soudem zr-ízen:(~ opatrovnÍ'k ne:p.řítomného jest 
zákonn1TDl zástupcem nepřítomného, jehO' právo k zastupování se vztahuje 
- stejně jako zas'tupO'vací právo puručníkovo - neicn k záležitos.tem 
práva soukromého, nýbrž ke všem záležitostem. (V tom ;smyslu též Kra;nz 
»System des ósterreichischen allgemeinen Púvatrechts« V. vydání, 2 sva
zek str. 282 a Tezner "tlandbuch des 6sterreichischen Adminislrativver
fahrens« str. 220). Že pak v daném případě vzhledem k mimořádným po
měrúm PTáva a zájmy nepřítomného Oskara K. byly ohroženy a vyža
do'valy zvláštní ochrany, správně vyložil sond rckursní. Stčžovatel ar ci 
se domnívá, že nebyla ,tu prvního předpokladu ,~ 276 obě. zák., (otiž jebo 
nepřítomnosti. I tu však se mýlí. Nepřítomným ve "myslu § 276 obě. zák. 
jest ten, kdo není v místč, kde jest třeba jelIo přítomnosti k uhájení j,e.ho 
práv. Nes'ejde na t!om, zda jeho pobyt jest znám čm nic. Vždyť pc'slední 
věta S 276 obč. z.ák.obsalruje ustanovení právě pm ten phpad, že pobyt 
nephtomného jest znám. Že bylo v kritÍ'cké době třeba okumžit" přítom
nosti Oskara K-a nebo nějakého zástupce jeho v N., neměla-Ji jeho práva 
býti vydámj nebezp,eči, vyplývá z vylíčení situace okresním hejtmanem. 
a že Oskar K. tehdy v N. nebyl, jest nespornc. Nestačilo tudíž, že mu 
výnos ,okresní správy poHtické čtvrtého, dne po svém vydání moll! hýti 
doručen. Zbývá jen ještě otázka, zda Oskar K. zůstavil.řádného zástupce. 
K této otázce dlužno odpověděti záporně. Dru. Augustu S., jejž stéžova tcl 
označuj'e jako svého zástup'ce, ·bylo - nehledíc k tomu, že ani o,n v N. 
nebyl - dle jeho, výpovědi po odnetí pwokurypouze přikázáno, by svému 
šc!u Oskaru K. tlo]Ji,sy od poštovního úřadu v N. docliázející, pokud vy
žadovaLY rozhodnutí š·efova, jakož' i soukromé dopisy jeho zasílal dále na 
jeho diočalsnou ad'resu', která mu vždy bylo sdělována. To však není usta
novením řádného zástupce k obstarávání záležitostí nepřítomné osobY, 
nýbrž ustanovením pouhého sprostředkovatele korespondence. Nelze tudíž 
spatřovati patrné nezákonnosti nebo zmatečnu,sti' v tom, že ncpřít.onménlLl 

. Oskaru K. byl notář dr. V. zřízen opatrovníkem. 

Čis, 958. 

Právoplatným rozhodnutím, že věc nepatří ku kausální právomoci 
sbOrového soudu, není vyřešena otázka, zda věc patří na Obecný soud 
okresní či na obecný soud sborový (§ 46, odstavec prvý, i. n.), třebaže 
l<aus3lní soud poukázal v odůvodněni na předpiS, zakládající příslušnost 
soudu okresního, 

(j\ozh. ze dne 8. března 1921, R 1 307/21.) 

Žalobce vznesl púvodně žalobu na oclevz,dúní pachtovní věci II ,soudu 
obchodního, jenž ji odmítl pro, nepříslušnost, ježto ža~oba ,iáleží dle § 49 
j. ll.. na soud okresní. Ustanovení to nabylo právní moci. Na to vznesena 
žaloba u ckresního s'Oudu, žalovanr§T namítl věcnou ne'Přfslušnost a 
() k r e s II í s 10 II d námitce vyhověl. R. e k u r s II í s 'Ú' II d námitku zamítl. 
D" v o d y: StižnoM je opodstatněna. Obchodní soud odmítl žalobu pro 
nepřísllJšn-ost, ponĚv"Hlž je žalováno na odevzdání věci pachtovní, kterážto 
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žaleba vedle § 49 j. n. náleží před okresní soudY. ]3yla tedy obclJodním 
soudem dle § 46 odstavec prv~r j. 11. právoplatně vyslovena nepříslušnost 
toho-to soudu podle ustanovení o věcné příslušnosti soudní na tom zá,k!!adč, 
že je žalováno na ',odevzdání včci pachtovní a tím rozhod nutím }e :p'odle 
§ 46 odstavec prvý j. n. každý soud vázán. Je jím tedy také vázán soud 
prvé stolice, 11 něhož potom tato žaloba byla p.odána, a to potud, že ne
může vysloviti, jak ve svém usnesení učinil, 'že nejde o- odevzdání věci 
pachtovní, pokud se týče o pachtovní poměr, bY! i k ,takovému závěru 
bezpečně dospčl po'dle výsledků průvodních, bezvadně provedených. Ni
čeho na věci nemění, že obchodní 'soud vyslovil svou nepříslušnost pouze 
po'dl'e žalohních údajů a neučinil usnesení po ústním jednání, neboť seJde 
jedině na tom, že toto: jeho usnesení nabylo právní med a tím i se svým 
právním zjkladem :závaznosti pro každ3r .soud. 

Ne j v ~/ š š í s () II d :zrušil usnesení rekursního sou,du a uložil mu, by 
o rekursu znovu rozhodl. 

Dúvocly: 

!'\etřcba sle-dovati vývody rekursního usn'csení, zda-li právoplatn~T vS"
rok seudu o jeho věcné nepříslušnosti jest 'Piodk prvého odstavce § 46 j. n. 
závazn,ým pro každrý 'Soud pozdější, atsr nepříslwšnost soudu byla vyslo
vena ve smyslu první větv § 43 j. n. toliko na základě údajŮ žalobníci! 
(§ 41 odstavec drnhý j. n., § 226 c. ř. s.), či' ve smysln druhé věty § 43 
j. n.teprve na základo ústního jednání (§ 261 odstavec prvý a pátý c. ř. s.l, 
kdy již nastala litisPlendcnce (§ 232 c. I. s.). V daném případě obchodní 
soud žalobu od'mítl pro včc@u ne.příslušnost, tím však nebylo rozhodnuto, 
který jiný soud je k pwjednání sporu místně nebo předmětně příSlušným, 
nýbrž stanovena byla pouze nepřídušnost soudu obchodního: jeho poukaz 
na právní praVidlo § 49 čís. 5 j. n., podle něhož žaloby na odevzdání věci 
pachitovní náležejí ;před spudy okresní, nahražoval vlastně odůvodnění 
názoru, že tu pod[e obsahu žaloby nejde n spo,r patřící podle § 51 j. n . 
před dovolaný soudobchodllí. Proto také usnesením obchodního soudu, 
j1enž n.ebyl povolán r:ozhndo·vati o příslušnosti soudu jiného, ani nebyl po
zděiš'Í soud spraštěn povinnosti, jemu v § 41 j. 11, wlož'ené, ani nepczbyl 
ž'alovan~T :prráva, brániti se p'loH ,žalobr; námitkou nepřfsIušnolSti dovola
ného soudu okresníh.o, pokud arci tím není 'd'otčen 'práVioplatný vfrrok 
o nepříslušnosti soud,r ohchodního~ vždyť ani v případ,č, že žaloba byla 
pod~;e šestého odstavce § 261 c. ř. s. po ústním jednáni.dle návrbu žal'Oh
cova jinému sm_du přikázána, není námitka nepřílsl'ušnosti soudu při novém 
jednáni zcela vYlouce'l1a, a odmítnutím žalohY' podané li; soudu ,pravomoci 
kausální nenahude žalobce práva volby mezi soudy 'D'rávcmoci obecné' 
nebo jiné kausální. Protože tudít usnesením obchodního sou·du bylo Ic,liko 
vysloveno, že věc nenáleží př'ed soud obchodní, a jen tolo mzhcdulltí jest 
podle prvého odstavce § 46 j. n. pro pozděJší ,sou'd závaznirm, rekursní 
soud má neprávem za to, že 'olkresní soud byl názorem obchodníhc soudu 
vázán také v otázce, zdali sporná věc .náleží před sond okresní nebo 
zemský civilní. Vycháze}e z nespr'ávnéh'O výkla,du ip'rvé!to odstavce § 46 
j. n. re,kursní soud vůbee nezkoumal usnesení okresního s'O'udu' s hlediska 
vývod" žalobcových a nevyslovH se o důvodrro,ti námitky žalovaným 
vzne~'2né, takže žalobcovu stížnost zplna nevyřídil a dovolací soud nemá 



186 

podkladu pro rozhodnutí o vč ci samé, pročež bylo napadené usnesení zru
šeno a rekursnímu soudu ul-o'ženo, by o 7.1. 1 obcově rekursu 7.l1Cvu razho-dl. 

Čís. 959. 

Zákon ze dne 27. května 1919. čís. 318 sb. z. a n. o zajíštění půdy drob
ným pachtýřťtm neodporuje ústavě. 

O;:ozh. ze dne 8. března 1921, R I 316/21.) 

Požadovací nárok l:achl}'řúv byl přiznán sondy vše cll tří s t o I i c. 
Ne j vy Š š í ·s o Ll d uvedl mimo jiné 

'/ d ů vod ,p ch: 

Ve vĚci samé dlužnc říci, že stížnost jest napro.sto ll€olp'O'dstatněna. Ona 
přestává na tom, že 'dcv.QIzujc neprlatnost požadovadho zákona ze dne 27. 
května 1919, čís. 318 sb. z. a n., ale vývody její mUejí se cílem, protože 
dle § 102 ústavní listiny pla,lnost zákona sondům zkonmati nepIísluší, až 
na v~!jj,mkl1 níže uvedenou, ,ktter-nu: však stížnost 'pomíjí. Nicméně podotýká 
se přece, že stížnost trpÍ už ve svém základním naZÍ'ránÍ na ctazku plat
nosti zákonú po,ds:tatnými nmyly vycházejíc z nesprávných hLedi6ek. 
Pravda ske, že dle čL I. llV. zák. k úst. list. zák-o,ny o,dpprující ústavní 
listině js'ou neplla-tné, avšak neplatnost tato nenastává sama Ise,bou, jak to 
stÍ'žnosti na mysU tane, n}rhrž teprve nálezem ústavního soudu uv'eř-e,i
něným ve sbírce zálwnú a nařízení (čl. II. úst. lid. §§ lB-Zll zák. o ústav
ním soudě ze dne 9. března 1920, čís. 162 sb. z. a n.). Ale o' případ: čl. I. 
úst. list. zde vúbec nejde. nebof ten vztahUje se jen na zákony vydané 
teprve za platncsti ústavní listiny, tedy po 6. Meznu 1920 (čl. VIII. a X. 
uv. zák. k úst. lisU, kdežto, zákony vydané před tím dnem pozbývají plat
nosti dle čl. IX. uv. zák. k úst. lis~. samy sebo,u, ,poknd odpornji ustano
vením ústavní listiny, a 'O ten případ by šlo, protože požadova.cÍ zákon 
p(),chází z doby před 6. břez'llem 1920. Než i pak jest otázka bezpředmět
nou. Stížnost trpí totiž dalším zásadním omylem, že zaměňUje otázka 
ústavní genese zákona s ot.ázkon jeho obsahu. J eu tulto- smějí s!oudové 
v pořadn stolic v rámci čl. IX. uv. zák. k úst. list. zkoumati" nikoli iOl1n. 
Jestliže tedy stížnost snaží se ,dovoditi, že požadovacf zákon uskutečněn 
(usnesen) byl způsobem odporujícím ústavě, vymýká se to vzhledem 
k § 102 úst. list. diskussi. Jinak by bYlp, kdyby do,vnzovala, že obs'ahem 
svým, t. i. některým svým ustanovením odporUje ustanovením' ústa"lnÍ 
listin,y. Ačkoli toho sŤÍ'Žnos! nečiní, musilo by jí vzhledem k čl. IX. uv. 
zák. býti přece vyhlO věno, kdyby požaclovací zákon odporoval předpisům 
ústavní listiny. i dlužno proto pomčr p',Ožadovacího zákona k ústavní listině 
či jeho shodu neb neshodu s ní si ujasniti. Od'pověď jest ,krátká: § 109 úst. 
list. dovoluje každé cmezení vlastnictví i jeho odně:tí (VyVlastnění), avšak 
pouze zákonem, avšak požadovaCÍ záklOn jest pr'ávě zákon, a tak j,est 
tedy v úplné shodě s ústavní listinou. Jinak by bylo, kdyby ta. cebyl zá
k011, nýbrž pouze nařízenÍ. 
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Čís. 960. 

Ustanovení § 25. odstavec čtvrtý, zák. o společnostech s r. o. nevzta
huie se k obchodům. jež v mezích své mlOci uzavřel vnucený správce SPO
lečnosti s jejím jednatelem. Právní postavení jednatelů za vnucené správy. 

(I;:ozh. ze dne 8. března 1921, Kv I 777/20.) 

Na firmu tl. a "pol., společnost s r. o., byla uvalena v roce 1914 vnu
cená správa. Jednatel této spo.Ječnosti uzavřel s ní po té bez schválení 
domr'čí rady úmluvu, dle níž d'al si prodati od ní 3 vagony škrobu. Jme
novaná spOlečnost pokud se týče správce její konkursní pOdstaty clo

. máh{l. se na koupivším jednateli náhrady škody, jež prý vznikla společ
nO<Slti tím, že- musila tenty'ž škrob poz,ději koupiti za mnohem -včtší peníz. 
P r 'o c e sní s o li' d p r v é s tol Í! c e žalobu zamítl a uvedl mimo jiné 
v d ů vod ,e c h: Vnucenou spr,ávou nastala suspense dosavadní repre
sentace společnlo1sti a jednatel p:ozbyl své jedn.atelské funkce. Vnucen)' 
správce stal se 'Pro dobu vnucené správy rozhodujícím oTgánem, kterému 
vříslušelo právo vésti dosavadní závody firmy Jan H. a čindi jejich jmé
nem prá-vní iedn'ání a tu'díž firm'll li. zastupovati a právně zavazovati-o Přj 
tom nebyl vnucený správce nijak vázán n{:.jakýni souhlasem dosavadní 
representace firmy H., n~; brž byl na'p'rosto s'ouverainní, mohl či'ui,ti prrávní 
jednání a zavazovati firmu i přes eventuelní Jod'por dosavadních' repre
sentanti!, jednatelť! a dozorčí rady. Z toho ,plyne, že praewgativa dosa
vadních representantů musiJ:a nutně ustnl1piti pravomoci vnuceného 
správce a že f1lnkce jednateli! byly suspendovány na ďobu ,vnucené 
sp,rávy. Byla tudíž také suslpendována funkce žalovaného ja,ko jc,dnatele 
firmy H., žalovaný~ prntlO za doby vnucené s-právy ncbYI jednatelem firmy 
tl. a nebyl přirozeně vázán předpisy § 25 cit. zák. Mohl tuďž 1lzavírati 
cbchody s firmou tl .. aniž mu. bylo třeba domáhati se souhlasu iednatel
ského výboru a dozorčí r,ady, .poněvadz místo těchto soul!lasil potřeboval 
k ,těmto právním jednáním podle §§ 99, 109 a 112 ex. řádu so·nblasu vnu
ceného správce resp. exeku'čníhn soudu. Soud béře za dokázáno, že žal,o
van5' uzavřel toto iprávní jednání také skutečně s VI1l1f2ený"m správcem. 
Vzešla-li žalnjící straně tímto jednáním nějaká škoda, jest za. tuto škodu 
zodpovědn}rm vnucený správce a po ,přípa'dě i exekuční soud, nhkulirv však 
žalovan~T, který uzavře I koupi škrobu, jednaje při tom s firmou tl. zastc,u
penOll vnucenou správ-ou jako snuavník dc-..::cla rcvfii.occnný. O d vol a c Í 
s o u d rozsudek p'otvrdil. D ů vod y: První soud uvádí v důvodech roz
sudku mezi jinirm, že vnucenou správou závodú firmy H. a syn nastala 
susvense dosavadní re!presentace sp1oil.ečnosfi, že tím pominula tak€: Jedna
telská funkce žalovaného a že tedy žalovaný po do,bu vnucené správy 
uebyl jednatelem společnosti. V této všeobecnosti nelze ovšem k Itomuto 
právnímu názorn prvního soudu přisvěclčiti. Z ustanovení §§ 99. 109, 110 
a 343 ex. ř. vyohází, že jest účelem vnucené správy, aby výtěžků nemo
vitosti neho pioiďn]ku bylo užito k uspokcJení nmáhaných pohledávek a 
§ 99 ex. ř. stanoví výslovně, žedlnžník má se zdržovati veškerého na
kládání s užitky VDuee,UOu správou stíženými. Z tOho je zřejmo, že zave
dením vnucené s'právy nepozbývá dbžník p,otaž"mo jeho representace 
zcela a všech disposičních práv ohledně nemovitosti neba, podniku, ji'chž 



188 

se vnucená s_práva 't}'če, n~"b]'ž jen potud, pokud se vSTkon práv těch ne
srovnává s účelem vnucené správy. Zaved·ením vnu-cené správy 'na pod
niky společnosti s ručením -ohmezcn.\'m nenastává tedy zánik funkce jed
natelů ani dozorčí rady, n$"hrž ien obmezení j-ejich práva povinností po
tud, pokud dle předpilsů exekučníhmo řádu přešly na vnuceného správce 
vztažně na exekuční soud. Žalovan~r z'ústal tcd:\..' jednatelem spclečnosti 
i. po zavedení vnucené sprá'v:v. Přes to však je správným názor prvního 
soudu, ž'c, p'okud šlo o koupi oněch 3 vagonů škrobu, nepOltřeboval žalo
vaný vyžádati si souhlasu dozorčí rady. Je nespomo, že koupě ta stala 
se za vnucené správy a že knu:pě byla uzavřena s vnuceným sp,rávce111. 
Dle § 343 ex. ř. je vnucený s,právce plodnilm živnostenského nebo průmy
slového již mocí svého ustanovení (správcem) oprávněn ku všem práv
ním jednáním, jež PJ1ovozování podniku obyčejně s sebou nese .. Podle' 
§ J 12 ex. l"., jenž i tu platí, potřebllje správce k opatřením, jež ne]Jatří 
k -obyčejnému provozovániÍ podniku, jakož i ke všem j.inak:\Tm lo!patřením 
obzvláštnídúležitosti souhlasn soudu exek1lčního, jenž po případč před 
rozhodnutím vyslechne strany a "právce. Svolení nebo schválení d·lužníka 
nebo jeho representace není ani k takovým mimořádn.í'm opa-třením třeba. 
Že nákup a pno,ďej zbo·Ží, v přítomném případč tří vagonú škrohu, patří 
k úkonům vnuceného správce továmích závodil, není třeba blíže doHčoc 
vati a není o tom také sporu. K tomu je VDnCen}! správce mod svého 
úřadu již pro zákonu oprávněn, 'po p,řípadě ie mu jen -opatřiti si souhlas 
exek1lčního soudu. Z toho je zřejmo, že v tomto případě neměl ani jedna
tclskSr výbor ani dozorčí rada společnolsti' Jan řl. a syn ani práva ani 0'0-
vinnos'ti rozhodovati o prodeji škr;obu nebo 10 podmínkách tohot,o' prodeje. 
Jednatele společnosti nestihla ani v jeji<ch souhonl jako jednatelský výbor 
ani jednotlivě nijaká zodpovědnlOSt za obchod ten. Nešlo tudíž při obchodu 
tom ani na straně žalov.aného O< komsi zájmů, j.akou má na zřeteli § 25 
odstavec čtvrtý zá>lc ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák., jenž před~io
kládá, že jde c právní jednání mezi některým nebo některými jednateli na 
jedné a s ostatními jednaťeli nebo jinými representanty společnosti (§ 28) 
na dmhé straně, dále, že jednání to spadá v obor půsohnlOsti j'ednatelů 
a jen'ž právě jen z důvDdu této ko1Jise žádá souMas dozo.rčí radv. Dozorčí 
rada je povolána (§ 32 téhož zákona), aby vedla ci'ozor na to, jak jednatelé 
vedou správu společnosti. Zde šlo však o 'právní jednání spadající v ohor 
vnucené spil'ávy, p.ři němž representoval sP,olečno.st vnucený s,pTlávce bez 
iakékoli účasti jednatelského výboru, tedy o úkon, jehož kontrola radě 
vúbec nepříslušela. Schválení 'ďo.zorČÍ rady může býti účelně žádáno a 
·t",klé dáno jen pro správní úkony podléhající její kontncile, nikoli však 
také pro jednání, jež leží vůbec mimo, obor' jejípů:sobnosti. Vlastnost ža
lovaného jako jednatele nepřichází při tomto obchodu s hlediska § 25 
odstave·c čtvrtý cH. zák. vůbec v úvahu a je prnt1o! okolnost, zda žalovaný 
vyžádal si k obchodu tomu schválení dozorčí rady čili nic v každém 
ohledu bezvýznamnou. Jelikož pak žalobkyně o.pírá ž'alohní nárok právě 
jen 'O ono dnmnělé půrušení povinnosti uII:)iŽené žalovanému jako je·dnateli 
společnosti, vychází z toho, 00 hylo uvedeno, že žalobnÍ nárok není již 
co do· důvodú o-právněn. 

Ne j v y Š š í s o II d nev.yhověl dovolání. 
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Důvody: 

Právní poso-uzení věci odvolacím s'oudcm jest 'bezvadné, v)'vodům 
odvolacího soudu dlužno pÍ"isvěďčiti a nejsou výVody ·do-volání způsobilé, 
vyvrátiti nebo otřásti správností p""vníh,o' stanovisk" odvolacího soudu. 
Jen ·tolik jest pod,otknouti: Stanoví-li zákon v § 25 zák. o spol. s obrn. ruč. 
závazek jednatelů k náhradě škody společnosti, má na mysli sp-olečnost 
žijící \- normálnkh p-nměrech, mající své vlastní zastoupení jednateli, k1eří 
je také skutečně vykonávají a mají práva a povinnosti v objemu zákonem 
stanoveném, jichž funkce není jinak nikterak obmezena. tlodlá-li takOVý 
jednatel uzavříti právní jednání sc společn.ostí (§.§ 25, 28 cit. zák), jest 
·třeba souhlasu dozorčí rady nebo všech ostatních. jednatelů, poněvadž 
se střetly zájmy smlouvají cích stran. Jinak jest však tomu, když nastaly 
poměry nepraV'idelné a firma se -octla ve vnucené správě. Vnucen}' 
"Správce r;řejímá" správu závodu tím, že hyl ustanoven, v rozsahu záko
nem p'řesně stanoveném a v téže míře se obmezu~e funkce jednatelf!. 
Pokud se týče 1lráv a povinností jednatelů a j.ejích výkonu:, nejde více 
o Jednatele, jaké předpokládá § 25 cit. zák. při stanovení jejích závaznosti. 
BěžÍ'-li za tohoto stavu oprávní jednání mezi jedrratelem ve své funkci 
obmezeným a vnuceným správcem, spadaiící v obor vnucené správy, 
pak nenastClvá kolise zájmů a není třeba souhlasu dozorčí radv neb ostat
ních jednatelů. Tn nelze více užíti předpisu § 25 dl. zák. a nelze důvodně 
mluviti o jehc. porušení a o tom, že nevyžádáním si souhlasu byla způ
sohena škoda. Jest o·stalně v tomto smém poukázati ku zjištění, že se ža
liovaný teprve po dlouhém naléhání uvolil, převzíti škrob s podmínkou, 
že ho vrátí za běžné denní ceny, bude-Ii ho firma potřebovati, že však 
firma nežáclala vúbcc škrobu od žalovaného zpět, opatřivši si jej' výhodně 
jinde za běžné denní ceny a že žalovaný pomohl firmě, jež kup.o"a!a škrob 
nikoli 'pro vlastní potřebu, nýbrž na spekulaci, z tísně, převzal-Ii škrob. 
.Jinak stačí odkázati ku případným vývod'Ům r"ozsudku v o;dpor vzatého, 
jež 'odpovldaj'í zákcnll' a skutkovému stavU', 

Čís. 961. 

Jednatel společnosti s o. r. mt'iže požadovati odměnu za ítkony. jež za 
vnucené správy společnosti předsevzal pro vnnceného správce a k Jeho 
poukaz!1. 

U stanovení § 25 zák. o spol,ečnostecb s r. o, nepřichází zde v úvahu. 
Poměr zákonných představitelů společnosti k vnucenému správci. 

(Rozh. ze dne 8 .. břez'na 1921, Rv I 779/20.) 

Žalova·ný byl jedna'telem firmy tl. a syn, ,po1ečno-st s r. o. V roce 1914 
byla na spo·lečnost 11valena vnucená správa, vn11eený správce vyplatil po 
té žalovanému vetší peníz jako odměnu za vedení jednotlivých závodů, 
čímž zároveň vyrovnány d.ifference z obchodníhO' spojení. Slpolečn.ost 
pokud se týče správce její úpadkové podstaty diomáhala se vrácení vy
p!acenéh'o peníze. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalo1bu zamítl 
a U'vedl mimo jiné v d ů vod ech: ŽalUjící strana zakládá svůj náf"Ok 
na tom, ~e jednatelstvl společnosti bylo jenom čestným úřadem, že jed-
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natel měl pr{lvo jenom na náhradu hO'k)v:f'ch vJ';loh a na presenční marky 
a mo-hl bráti odlT:ěnu jenom se schválením valné hromady. K nějaké .oc1-
mčně žalovancmu nedala všo.k svolení ani dnz:arčí rada fi'.rmy ani valná 
hromada. Žalovanj'r byl jako jednatel společllnsti :pcdle § 25 zákona ze 
6. března 1906 Č. 58 ř. z. povinen zachovávati vúči S1l01ečnos"ti při ve
deni záležitostí opatrnost řádného obchodníka a jest po,vinen nahraJiti 
sI:olečnosti všechnu škodu, která by vzešla z opomenutí této opatrnosti. 
ŽalovaTI)! také skutečnč hrubě se provinil pro·ti tcmto povinnostem tím, 
že žádal a dal si vyplatiti jako jednatel bez schválení dmorčí rady a 
valné hromady odměnu 15.000 K, na kterou neměl pražádného práva, a 
tímto ncdovolcn1r m činem, příčícím se ja,k! normám smluvního pDmčru, ve 
kterém hyl vľlči firmě, tak i ustanovením citovaného zákona, ZP11sobH 
firmě škodu 15.000 K.'Těchto 15.000 K bylo ostatně vyplaceno žalovanému 
jenom na základě mylného domnění, že má nárok na tuto odmČnu. Na 
tomt.o základě domáhá se konkursní podstata na žalovaném zaplaceni 
15.000 K a to z právního dťlvodn jednak náhrady škody, jedna'k con
dictionis indebiti (§ 1431 obč. zák.). Co se týče věcných ,tvrzení žalující 
strany ·dlužnO' prohlásiti za nesprávné, že by jednat'elství společnosti s ru
čením obmezellým bylo' jenom čestným úřadem. Tyto společnosti jsou 
zři:znvány za účelem lukrativním, za účelem vydělávat.i a rozdčlovati 
čist)r zisk mezi členy; nelze žádati, a'by jednatelé, kteří SV.OiU činností nej
více přispívají k do.cílení zisku, neměli za SVDU činnost nároku na odměnu. 
Vždyť jedea'telé jsou pravidelně soukromníci, obchodníci, kteří jsou svou 
existencí odkázáni na to, co si vydělají. vl'astní činnQistí. Tato jejich čin
nost musí býti hrnorována, poněvadž jest základem jejich existence. 
Cestnými úřady mohou cýti jenom funkce v korporacích, klteré ,neslouží 
k dosa'žení zisku a k účelúm lukrativním, n~~brž které maH za účel nějak:\' 
cíl ideální, jako' na př. spolky humanní, vědecké, patriotické a jiné. Ale 
ve společnostech, zřízen~Tch za účelem lukrativním, má každý pracovn~k 
nárok, aby jeho činnost byla podle zásluhy honorována, poněvadž ostatní 
společníci nemohou přece žádati, aby jednatel jim sloužil zadarmo k ,do
sažení zisku, aby on sám pracoval vlastně se ztrátoll' a oni naproti tomu 
brali zisk heze všeho. pr·ičinční. Ani v 7,áh:oně nelze naléz~ti cporry pro 
náhled žalující strany, že by jednatelství byl'o· jenom čestným úřadem. 
Z toho plyne, že jednatel zásadně má nárok na to, aby jeho činnost byla 
přiměřeně honopována. Zákon ustanovuje, v jaké míře má býti tato činnost 
honOrOV:ll'2a a ponechává to rozhodnutí společnosti~ samé v konkretním 
případě. Firma Ii. měla ve stanovách, že jedna!te! m'Ůže bniti odmčnu jen 
se schválením valné hromad}-. Žalující strana kombinuje právní základ 
llc1:rokru jako náhradu škO'uy a condictio indebiti. Avšak oboji duv,od jest 
JpovallY naprnsto rozdílné, tak že nelze si představiti možncst., že by se 
mohly Oh3 dva tyto dúvody sloučiti a vtěliti v jeden právní nárok 'a 
v jeJnu příčinu, která by někoho zavttzovala k nějakému placení. Po·dle 
§ 1294 obl'. zák. škoda vzchází buďto z bezprávného' jednání neh opO'llle
uu,tí nějaké strany nebe z náhody. Dúvodem mohlo by býti v konkretním 
případě, že žalovaný proti své 'povinnosti sm~luvní neb zákonné nččeho 
se dopustil ať již přímým činem neb opomenutím, z čeho.ž vznikla .firmč 
li. nějaká škoda; totO' zavinění mohlo by svočÍvati jenom v tom, že by 
žádal a dal si vyplatiti nějakou odměnu. Condictio indebiti předpokládá 
však podle § 1431 obč. zák., aby bylo někomu .omylem něco dáno, nač 
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nemá nároku. Prúvní podstatu žalobního nároku bylo lJy lze rozumčti 
v tom směru, že by oba dúvody b~yly a působily paralelně a na ,sobě ne
zá;isle,; i&l?van}T prohřesil se p,tati sVýJl1i povinnostem -tím, že žádal ocl
menu Jak~) Jednatel, ač na ni neručl nároku, a druhá strana p:o'skYtl'a mu 
tl:to Ú'd;ncn~~ ?'roto, p'oněvadž ~e omylem domnívala, že jest k tomu pc
villn~. Zal:;J1Cl strana musila by tudíž dokázati existenci právních předpo
kladu oboJ1ho dúvodu i k závazku k náhradě škody a i condictio indebi'i 
Zalu!ící strana však nebyla s to do'kázati tyto právní předpoklady, l;~ 
nIchzc~ce:."akládR:i svúj nárok. Dle zásad o náhradě šk,ody bylo by pro
kazah, z.e zalovaný domáhal se odměny bezprávným činem a že žalující 
vzešla jeho jednáním skodli. Podmínky tyto nebyly však žalující stranou 
prokázány. Pokud jde o· condielio indebiti žádá § 1431 obě. "ák., aby bylo 
pl~ceno něco někomu z omylu, kterým se plátce domnívá b}Tti. vázán ža
IU11.?~mu, který ~en:á nároku na to, co žádá. Žalující strarra musi!a by 
tUCllZ ,llokazatl, ze v:a}ovaný nemel práva žádati o'dměnu za svou čtyř
letou Jedrra'tel,:;kou cmilost a.. že firma H., vlastně vnucený správce povolil 
mu tuto ()dmenu· z omylu. Zalující strana však nemůže provésti takov~·to 
dukaz, po-něvadž okolnosti, které uvádí, nemohly by činiti takový důkaz, 
j kdyby byly skutečně prokázány v plném rozsahu. Nelze jí dokázati že 
žalovan}'r neměl nároku na odměnu, nehať nárok, na odměnu, zaklád{{ se 
buď na nároku právním aneb iodměna mÍlže býti i, bez tohoto. právního 
nároku vyměřena vclný'm uvážením dávajícího a žadateli jest možno 
appeHovut; při své žádo-sÍl na uznalost a generositu tohO', kdo má odměnu 
poskytnonti. Zalovaná strana poukazuje v tomto směru na ustanovení 
zák!ona o. smlouvě pracovní; nutno' p'řiznati, že právem. Pcdle '§ 1152 obč. 
zák. platí přiměře-n{\ odměna za ujednánu, není-Ji ve smlouvě určena od
měna a není-Ii ujednána bezplatnost. Podle ,§ 1152 obč. zák. ve znění tehdy 
platném předpokládalo se, že ten, kdo zjednal nějakou ptáci, přivo.Jil také 
tkl při,měřené odměně za tuto prád, a s tohoto s:tancviska nutno po;suzo
vati také ·poměr žalovanélw jako jednatele k firmě li. a jeho výkon ohredně 
jednání o pacht přá-delny v li. Žalují~í strana musila by dále clokázati že 
15.0001<: hlo žalovanému zaplaceno omylem. Tento dúkaz jest však také 
úplně vyloučen a neprovedHelný, poněvadž jest zřejmo, že žádost žalo
vaného byla předmětem úvahy, vnucený správce, který byl se žalova
ným spoluč1enem jednatelského výboru, znal dopodrobna jeho činu,o.s't pro 
flrm~ li. a nemohl býti v pc>chybnostech a v žádném omylu, má-li žalo
vany naroky na odměnu či nikoliv. Taktéž ba",wa, která 'poskytovala firmč 
Ii. úv?:r, znala ,činnost žalovaného a věděla, zaslOUŽÍ-li ,odměny či nikoHv, 
Vnucený správce so·uhIasi! s vyplacením odměny žalovanému. Banka 
)a~ovymáh,:jící věřitelka také, konkursní podstata podala sice proti tomu 
namltky, avsak tyto byly zamítnuty excku'čním sou'dem a schválen účet 
vnuceného správce. který obsarfOval. vyplacenío.c1měny 15.000 Kžalova
nému a toto usnesenÍ' bylo potvrzeno soudem rekursní'm. Z toho jest pa
trno, že záležitost odměny byla podrobně zkoum:ina a že byla dokonce 
rigOrOSUE; zk,Q.umána i soudem exeku'čnÍm a soudem rekursním; nelze tudíž 
rr:l~uvi!i ~ nějakém om~'Iu. Vnucen~( s.pnlycc dobře věděl, má-li ža~ovaný 
neJake nawky na odmenu a zasluhuje-li ii. Měl-li žalo'Vaný nárok na ocl
m,ěnu, nelze mluviti o 'o.mylu, pak-li vllucená správa uznala tSltO existující 
naroky, a pakli nelměl žalovaný na odměnu nároku, za-pI.a-tila mll' vriucená 
správa něco, o óemž věděla, že na to. nemá náro,kll a platHa takto něco, 
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o čemž věděla, že k tomu není povinna; následkem toho nemá podle § 1432 
obč. zák. práva žádati to nazpět. Žalovaný dal si vyplatiti odmčnu v době, 
kd~y proti firmě Ii. byla zavedena vnucená 'Správa. Touto. vnucenou sprá
vou nastala suspense dosavadní representaoe společnosti, poněvad'ž' podle 
ustanovení §§ 99 a 109 ex. ř. dlužník musí se zd:ržovati všeho nakládání 
s v:\r-těžky spravovaného předmětu a vnucený správce má činiti všechna 
opatření sloužící k řádnému hospodářskému užívání nemovit~osti, jemu 
svčřené, maj.e Drávo, uzavírati všechna právní jednání, nutná k pr.ovedení 
vnu'cené správy; potřebuje pouze souhlasu exeku.čníhO' soudu "k jednáním 
zvláště důležitým a k rozhodnutím, nespadajícím do obyčejIlého hospo
daření. S touto. prerogai.i-vou vlluceného správce nesnáší se přirozenč 
disp,osiční práva d-osavad.ního vlastníl<a, p-okud se týče jeho reprcsentantlI, 
a musí tudíž nu{nč ustoulliti. Pro' dobu vnucené správy byl rozhodným 
orgánem vnucený správce, }emuž přÍsluše'l'O véstI dosavadní závody, či
niti jejf.ch jménem právní jednání ~a právnc zavazovati firmu, při čemž 
byl na,prosto souverainní, nejsa nijak vázán s011hlasem dosavadní repre
sentace a moha uzavírati právní j,ednání a zavazovalti firmu i pře's 'even
tuelní odpor jednatelů a dozorčí rady, jejíž fUllkce byly suspendovány 
na dobu vnucené správy. Také žalovaný byl suspendován ze své ftmkce 
jednatelské a Ileby! po· dobu správy více jednatelem a nebyl přirazen" 
vázán předpi,sy § 25 cit. zák., moha jednati s firmou tL, ani'ž by potře
boval souhlasu jednatelského výboru a d'Ozo,rčí rady, poněvadž jeho jed
natelská funkce Plominula zavedením vnucené správy: mís:ťO' souhlasu jed
nate,lského výboru a dozorčí rady potřeboval podle §§ 99, 109 a 112 ex. ř. 
souhlasu vnuceného správce pokud se týče exekučního soudu. Nárok 
z důvodu náhrady škody nelze tedy odvozovati ani z ,té pfíči!ny, poně
vadž žalovaný nehYI fakticky jednatelem v době, kdy mu byla odměna 
udělena. Následkem vnucené správy nebyl tI>díž povinen říditi se před
pisy, kterých musil dbáti jaloo jednatel a Ilebyl práv za š,Nodu, která by 
tím vznikla společnosti. To jest dalším dokladem, který vylučuje jeho zqd
povědnost k žalující straně z tituln n~hr.ady škody. Vnucenou správou byly 
samozřejmě sU!spc'ndovány' ve smyslu cilt. z'ákonných ustanovení i doz.orčí 
rada a valná hromada společnosti a prot,o, jsou bezpodstatná tvrzení ža
lující strany, že žalovaný způsobH firmě škoďu tím, že si: dal vyplatiti 
odměnu bez jejich souhlasu. O d vol a c í s o u 'd rozsudek potvrdil mimo 
j,iné z těchto d ů vod ů: Vývo-dy odvolání, pokucl napadají názOI prvého 
soudu, že funkci jednatelskou j",klOž i dozorčí rady ,po dobu vnuceaé 
spTávy dlužno považovati za zaniklou, j,so'U potud o'Pfávněny, že Ilelze 
přisvědčiti právnímu názoru prvního sou4u, že' vnucenou správou závodů 
firmy Jan ll. nastala s.uspense dosavadní representace společnosti, ž'e tím 
pominula také jednatelská funkce žalovaného a že tedy žalovaný :pn dobu 
VI!uceué správy r:ebyl jednatelem společnosti. Z ustanovení §§, 99, 110 
a 343 ex. ř. vychází, že zavedením vnucené správy nepozbývá dlužník 
po případě ·jeho representace všech disPllsičIlích práv ohledně uemovi
tosti nebo podniku, nýbrž jen :potud, pokud výkon ,těchto práv nesrovnává 
se s účelem vnucené ,správy. Zavedením vnucené správy' na podniky spo
lečnosti s ruč. obrn. nenastává tedY ZáIlik fullkce jednatelů ~ni jiných 
orgánů s.pO'l'ečnosti, ,nýbrž jen obmezení j.e~ich práva povinností potud, 
plo,bud dle předpiSŮ exekučního řádu přešly na vnuceného správce vztažnč 

.na exekučIlí soud. Žalovaný zůstal tedy jednate'lem spo,lečnoS'ti i po zave-

193 

de ní vnucené správy. V ostatním není však odvolání odúvodněuo. K vý
vodúm odvo·latelů poukazuje se především k důvodům rD'zsudku prvního 
so·udu v podstatě správným a dodává se k Ilim: Jak je ne$p'oruo, byla 
odměna 15.000 K žalo,vaným žádá·na a jemu také vyplacena z výtěžků 
vnucené správy podniků firmy Jan H., tedy z majetkové poclstaty, ohledně 
které ani dozorčí radě aIli valné hromadě společníků Ilepříslušelo ani právo 
disposičIlí aIli Ikontrolní. Jednání žalovaného., za Ilěr byla oodměm vypla
cena, týkalo se jednak dalšího vedení jednotlivých závodů firmy li. jednak 
urovnání diferencí z obchodního spojenÍ. Po dobu vnucené správy závodit 
firmy tl. příslušela veškerá oprávnění uveclená v § 343 ex. ř. j.ediIlě vnu
cenému správci, jenž byl v případech vytčeuých v § 112 ex. ř.povineIl 
vyžádati si souhlas exekučIlího soudu. Jedmtelům jako takovýmnepříslu
šela po dobu vnucené správy ani práva ani povinnosti ohledně vedení a 
řízení závodit stížených vnucenOu správo'U. Kona}-li' tedy žalovaný za 
doby vnucené správy shora uvedená jeclIláIlí, jež spadala výlUČIlě v samO
s'Í,"tný obor působno,sti vnuceného správce a byla působnosti jednatelů 
vůbec odň,"ta, Ilemohl ČiIliti tak ve své vlastnosti jako, jeďnatel, nýbrž 
jen za vml'ceného správce jako zprostředkovatel a v zájmu vnucené 
správy. Nešlo-Ii však o ČiIll1!OSt jeho jako jednatele, p",1< nebyl při Ilí vázán 
instrukcí pro jeduatele a nebylo tn také hollise, jakou má na zřeteli § 25 
odstavec čtvrtý zákom '0 ,společnostech s ruč. o,bm. Instrukce pro jed
natele a p,řeďpis § 25 cit. zákona týkaií se právního poměru jednate'le ku 
spol'ečnosti, zde šlo. však O> úkony ,koml!né pfO'středkovaielem pro Illi·eenou 
správu. Že žalovaný byl v době té ještě jednatelem spole'čnosti, na věci 
ničeho neměnÍ. Funkce jeho· jako jednatele společIlosti nepřich'ází při úko
nech těch v úvahu, jelikož jako jednatel byl po dobu vnucené správy z čin
nosti toho druhu již po· zákonu vyloučen. Vlastnost jeho jako jed'natele 

. společIlOsti poměrů znalého řiIlila ho jen obzvláště způsobilým ,pn} VIlU
cenou spr'ávu. 

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

D ův od y: 

Právní POlsouzení věci jest be.zvad'né, důvody odvol'acího soudu odpo·
vlda}í zákonu a stavu věci, nejsou VYvráceny vývody dovolání. Vnucený 
správce přejímá :správu 'Závo·du tím, že byl ustanoven v rozsahu, zákonem 
vytčeIlém, a v téže míře se obmezuje funkce jeclnatelu i po zavedení vnu
cené správy: jedmtelé nepřestávají sice býti jednateli, přece jsou zave
dením vIluce'll'é správy co úo práv a pDvinností obmezeIli, jak a pokud 
toho vyžaduje vnucená správa. Předsevzal-li žalovaný určité úkony niž·
šími soudy zjištěné, 7 o,bor púso~nosfi vnucené správy spHdaj,ící v zájmu 
této správy, nem~hl tak ·u.či'lliti jako jednat'el ve smyslu zákom, nýbrž 
}akopoUlhý slPTostřecIkovatel, ·jenž· obdržel -ocl vnucené správy odměnu, 
jež b'Vla za'sloužena a p'Čiměřena, jak zjistil již prvý soud. Jak byla odL 
měna vyúčtováIla, nepadá m váhu, jak odvo'lací soud správně vyložil. 
Snaží-li se dovolámí hodnotiti důkazy, nelze k vývodům k tomu se vzta
llUjícím hleděti. Ocenění důkazů jest v druhé stolici kcnečIlě vyřízeno' a 
nesluší je v do-volacím řízení uvádétl na přetřes. Žalovaný nejednal jako 
jednatel -a neobdržel odměny jako. jednatel ve smyslu zákona, nenastal 
případ kolise, nebylo potřehí souhlasu ani dozc>rčí rady ani valné hro-

Clvllnl rozhodnuti. JIl. 13 
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mady a nelze mluviti o porušení předpisu § 25 zákona o spo!. s obrn. ruč. 
a o tom, že žalovaný způsobil škodu. Jinak se odkazuje k správným dú
vodům napadeného rozsudku. 

Čís; 962. 

Nárok pozůstalé vdovy na slušnou výživu z manželovy pozůstalosti 
{§ 796 obč. zák.) není vyloučen tím, že Se jí dostává výživy od rodičů. 

POzůstalý mrulžel může požadovati slušnou výživu z pozůstalosti ze
mřelého manžela j2n potud, pokud nedostačuje k jeli ůbradě ani vlastní 
kmenové jměni. 

Míra výživy nesmí p·řesahovati důchod, jejž by při posloupnosti ze zá
kona poskytoval dědický podíl. 

(I\ozh. ze dne 8. března 1921, Rv I 8!2U 

Pozůstalá manželka domáhala se na soudě, by jí po čas jejího vdovství 
byla poskytována z pozů-stalosti manžela slušná výživa, tvrdíc, že žád
ného jmění nemá a že j'i toho času vyživuje otec. O b a niž š í s o u d y 
žalobu zamítly v podstatě z těchto d ů vod ů: Nárok žalobkyně není po 
právu, poněvadž otcc jí poskytuje nutnou výživu, 'jsa k tomu dle svých 
poměrů s to. Nárok, který má pozůstalý manžel dle .§ 796 obč. zák., jest 
vázán podmh1kou, že mu schází výživa. Z jakého pramene čerpá pozÍ!
stalý manžel svou výživu, zda z vlastního jmění či z jiných příjmu, jest 
pro řešení otázky, zda tu isou podmínky § 796 obč. zák., bez významu, 
zej"ména, poněvadž záklOn v tomtO' směru nemá žádných zvláštních usta
novení. Ro·zhodnou jest t.oliko ta okolno·st, zda vdovec či vdova jsou s to, 
slušným způsobem se vyživovati. Poněvadž však, jak zjištěno, žalobkyni' 
slušná výživa neschází, ať již tuto výživu jí opatřuje její otec z kterého
koliv důvodu, není tu podmínky§ 796 obč. zák. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by' ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Dovolání, uplatňujícímu dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., nelze upříti 
oprávněno.sti. Do,volací soud nesdílí právního názoru druhé stolice, že 
žalohkyně nemá práva žádati výživu ve smyslu § 796 obč. zák., poněvadž 
jí tuto výživu opatřuje její otec, nebo! žalobkyně vystoupila uzavřením 
sňatku z otcOVY r-odiny a nabyla vůči svému mamelovi dle § 91 obč. zák. 
nároku na slušnou výživu, a po jeho smrti nároku, ve smyslu t§ 796 ,obc. 
zák. prpti jeho pozůstalosti. Pokud jako manželka, pokud' se týče jako 
vdova pobírá slušnou výživu z manželova majetku nebo z pozustalost
ního jmění, nesmí, VystuPú1vati jako. dcera vůči svému otci s nárokem 
ve smyslu § 141 obč. zák., jelikož otec jest povinen pečovati o výživu 
dNí pouze, pokud samy nejsou s to se vyživiti. V tomto případě jest tedy 
lhostejnou okolnost, že otec žalobkyně své dceři po,skytuje nutnou vý
živu a že jest s to, aby jí poskytoval slušnou výživu. Rozhodujícím jest 
pouze to, zdali žalobkyně má vlastní jmění nebp jiné příjmy, z kterých 
by si mohla opatřovati scházející jí slušnou výživu, při čemž přihlížeti 
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nutno k zásadě, že žalobkyně na pozůstalostním jmění dle S 796 obč. Zák'j' 
nemůže žádati víee, než by jí bylo příslušelo při dědické posloupnosti z,: 
zákona. (Komentář Krainz-Pfaff § 442, Stubenrauch k § 796, rozhodnult 
nejvyššího 'S'Oudního dvo-ru ve Vídni ze dne 30. května 1894, čís. 5791,· 
Nowak IV. čís. 592,) Dále dlužno podotknouti, že žalobkyně slušnou vý
živu dle zmíněného místa zákonnéh(} po'žad()vati muže pouze, pokud ne
vystačuje její výdělek, ani kmen, ani důch·ody jejího jmění. <Rozhodnutí 
nejvyššího správního dvoru ve Vídni ze dne 5. června 1917 Rv II 222/17,) 
První stolice sice zjistila, že pozůstalostní jmění po manželu bylo oce
něno na 52.032 K, že žalovaných 600 K měsíčně pro výživu žalobkyně 
jest potřebno~. ž~ tO,váma, pó}o.yic~ k _pozůsta~osti patřící" v _ro~u 191~ \ 
poskytovala Clsty vynos 20.694 K, ze zalobkyne bere na vyslnznem 75 K: l 
měsíčně a že ,by si mohla opatřovati výživu pouze v služebním poměru' 
jako hospodyně. Nižší stolice však nepřihlížely k námitkám žalovaných, 
že žalobkyně nemuže více žádati než důchod, 'oodpovídající jejímu zákon
nému po·dílu dědickému, že žaloba jest předčasná, poněvadž žalobkyně 
má nárok na pojišf(}vaCÍ kapitál 5000 K vůči pojišťovne a že pojišťovací 
kapitál 9025 nepatří prý do pozůstalosti po manželovi. Dále nelze pomi
nouti mlčením tvrzení žalobkyně, že je vlastnicí šperku v ceně asi 4000 K. 
.Ježto v těchto důležitých bodech seházej.í potřebná skutko·vá zjištění, není 
dovolací soud s to, posuzovati ža:lob-ní nárok s hlediska § 796 obč. zák. 
a ve smyslu hořejšíeh právních vývodů a bylo tedy dO'éolání vyho-věti. 

Čís. 963. 

Neosvětleni vozu, určeného k dopnvě osob, jest příhodou v dopravě. 
V tom, že někdo ze spolucestujicích nložil si své zavazadlo na pro

střed cbodby pro chůzi, nelze spatřovati neodvratitelné jednání osoby 
třeli. 

(Rozh. ze dne 8. března 1921, Rv 61/21.) 

Žalo·bkyuě vstoupila dne ll. sr'pna 1917 v noci, obtlžena jsouc zava
zadly, do železničního vozu a nbírala se postranní chodbičkou do oddě
lení vozu. Před ní kráčel jakýsi pán, jenž v chodbičce klopýtl a zachytiv 
se dále šel. Žalobkyně na témž miste klopýtla 'O zavazadlo·, jež si tam 
uložil iiný spolucestující a pádem se poranila. ZaIlolbll o' náhradu škody 
proti dráze 'p r o ce sní s o udp r v é s t o I i ce zamítl. D u vod y: Dle 
cís. nařízení ze dne 16. listopadu 1851, čís. 1 ř. zák. z r. 1852 § 22, po·kud 
se týče čl. 25í5 pfedpisLr o dopravní službě čís. XIX }est ovšem přede
psáno, by vago,ny k dOl'ravě osob byly za tmy, -osvětleny, jest však ná
lezem a pos.udkem. znalce z oboru do:pmvy prokázán(}, že za války, kdy, 

. jak známo, nastaly poměry ·úp1ně abnormální, v dobách mírovýeh, z kte
rých právěon() nařízení o osvětlování osobních vozů se datuje, vůbec ce· 
do důsledků nepředvídatelné, a že následkem stále se stup-ňujícího nedo
statku osvětlovacích prostředků, zejména i pro účelY ž,elezniční, musilo 
býti osvětlování vozu. stále více obme,"ováno, až od něho musil,o býti 
úplně upuštěno, tak že vagon, do něho~ žalobkyně vstoupila, dle svě
dectví průvodčího vlaku, pro naprostý nedostatek svítiva byl neosvě
tlený. "Ne'osvětlování to' bylo všeo-hecněobecenstvu i necestújÍcímu známo 
a jak jest rovněž známo, hledělo si cestující obecenstvo, pokud samo 

13' 
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ještě nějaké svítivo, svíčky ncb lampičky, mělo, vypomoci osvětlován!~ 
se své strany, až i tyto prameny vyschly, tak že pak za d'oby nocm 
obecenstvo v úplně neosvětlených vagonech cestovalo. Dlužno tedy 
s jedné strany doznati, že, poněvadž vagon, do něhož žalobkyně vstou
pila nebyl osvětlen, jest to odchylkou 'Od předpisůosvětlocvacích, v do
bách normálních vydaných, a jest tím povaha příhody v dopravě po 
rozumu § 1 zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. z. dána, jest však 
zároveň prokázáno shora zjištěnými okolnostmi, že ne'Osvětlení vagonu 
se stalo pouze vyšší mocí 'Ívis maior), a že následkem toh'O dráha od 
ručení za následky tohoto neosvětlení jest osv'Obozena. Stejne nemůže 
býti žalovaný učiněn zodpovědným za to, že nějakýceslující své zava
zadlo vedle sebe do chodby postavil, nebo! za jednání jeho dráha neručí 
a nějaké opomenutí dostatečné péče v d'Ohledu nelze dráze přičítati, 
uváží-Ii se, že - jak svědeckou vÝpovědí průvodčího vlaku jest pro
kázáno - týž krátký čas před úrazem žalobkyně při revisi j.ízdenek 
chodbou onou volně šel a v chodbě té nic neleželo, a tedy jednání této 
osoby třetí vzhledem k 'Okolnostem bylo jednáním pro dráhu neodvra
titelným. Žalobkyně, vstupujíc do vagonu musila samozřejmě pozorovati, 
že vstupuje do neosvětleného vozu, a bylo tedy jeH volbě ponecháno, aby 
svou jízdu na denní dobu odložila a někde si nocleh vyhledala, aneb. aby 
p'Očítajíc S neosvětlením, cestu nastoupila. Zalobkyně volila tuto eventu
alitu, bylo tedy její povinností, by kráčela s potřebnou opatrností, ze
jména, když pozorovala klopýtnutí předcházejícíh'O pána, a měla při poLo
vičním jasnn nočním za hvězdnaté nad - jak svědectvím průvodčího 
vlaku prokázáno, - blí~e na ono místo přihlédnouti, a tím klopýtnutí a 
pádu svému předejíti. Stihá tedy bezprostřední vina na upadnntí a pora
nění žálobkyni samu a ·onoho spolucestujícího, který zavazadlo způ
sobem závadným v chodbičce postavil. O d v '0· I a c í s o u cl uznal dle 
žaloby. 

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

Důvo'd·Y: 

Jako dovolací důvod uplatůnje strana žalovaná nesprávné právnf po
souzení věci P'O str:tnce právní <§ 503 Č. 4 c. ř. s.), jež spatřule v tom, že 
'Odv'Olací soud nepřiklonil se k náhledu procesního sondu, že dány jsou 
omluvné důvody § 2 zák. ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. z., totiž vis 
major, zavinění osoby třetí a zavinění pošk'Ozeného. Avšak žádný 
z těchto omluvných důvodů nelze uznati za opodstatněný. Vagon nebyl 
vůbec osvětlen a tedy také ne přiměřeně. Závazku pfiměřeného osvětlo
vání, který 'Ostatně musil by platiti, i kdyby ani předepsán nebyl, již 
vzhledem k ručení dráhy za bezpečnost jízdy, nemůže se dráha žádným 
samovolným nařízením spr'Ostiti. To ostatně uznává sama v rozkaze ze 
dne 14. prosince 1914, č. 1572/1-V, když nařizuje šetření se světlem a 
osvětlování chodbiček pouze visacími lucernami místo dosavadních ply
nových lamp. Že by se vůbec mělo přestati svítiti, v rozkaze tom se ne
přikazuje a takť bez porušení povinnosti dráhy, peiSovati o bezpečnost 
cestujícího obecenstva, nařizovali nemohlo. Že by vůbec žádné svěHo 
nebylo k dostámí v době, o· niž jde, tvrdlti nelze, poněvadž různé, by! i 
méněcenné náhražky' za posaVadní svítící prostředky bylo lze po celou' 
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válku obdržeti. Dráha má peoovati o řádné osvětlení a nemůže se v ton; 
směru spoléhati na hvězdnatou noc, za které přece nemohla ~yagonova 
chodba tak osvětlena býti, abY tam bez nesnází a bez ~ebe~p~cI bylo Jze 
se pohybovati. Toho důkazem je právě nešťastné klopy tnu tJ ~3k!.ne, a 
cestujícího·, před ní kráčejícího. O nějaké nezdoné mocI zde tedy re~cI by tl 
nemůže. Udál'Ost v dopravě spočívala v neosvětlení vozu k doprave oso!" 
čímž nastala odchylka od normálního provozování vozby. V tom, ,ze 
cestUjící nějaký položil si své zavazadlo na prostřed ~ c?od~y, k ch~zl 
určené nelze spatřovati neodvratitelné jednání osoby treÍl; Vizdy! povm
ností ~rův'Ůjčího bylo, aby se, o to staral, aby na _ chodbě~ za,:azadla 
ukládána nebyla, zvláště když viděl, že nemá žádneho osvetlem. Tat,? 
jeho povinnost je zřejmá také z ustan9vení §§ 19 a 28 žel. dopr. r. 
O vlastním zavinění žalované, která vstoupila do tmavého vozu a tedy 
tam hned žádného wzhledu vůbec míti nem'Ohla, nelze již proto mluviti, 
poněvadž si nijak nenbvykle nepočínala, po nějaké zakáz~né ces!~ n:šla, 
nýbrž brala se přímo tudy, kudy jedině k sedadlu v kupe, na nez preee 
právo měla (§ 19 (4) žel. dopr. ř.) dostati se mohla. 

Čís. 964. 

Úřední zákaz okresního Národního výboru v době převratové jest 
vyšší mocí ve smyslu § 84 dopr. ~. ř. 

(Rozh. ze dne 8. března 1921, Rv I 73/21.) 

Žalobce odevzdal dne 5. prosince 1918 ve stanici K. dráze k dcpravě 
43 vepřů do stanice B. Zásilka do stanice určení však nedošla, ježto byla 
v mezistanici R. tamním Národním výborem k rozkazu ministerstva zá
sobování zabavena a vepři rozprodáni. Zalobu o náhradu škody p r o
e e sní s ú 11 d p r v é s t o I i c e zamítl. D ů vod y: Jest notorícké, že 
počátkem prosinec 1918 Národní Výbory, jalmžto orgány revoluční vlády, 
byly vybaveny rozsáhlou právomocí správní a že také požívaly autority 

. vrgánů veřejných. Zakr'Očil-li v tomto případě Národní Výbor způsobem 
shora vytčeným, jmenovitě zabavil-Ii spornou zásilku,ať již z vyššího 
příkazu, či z vlastního p'Opudu, bylo opatření jeho vůči dráze výkonem 
úředním jehož dráha ve smyslu instrukce II/lI čl. 52 bod 4, ad I bezpod
mínečně' musila dbáti. Stalo-li se tím dodržení smlouvy dopravní nemož
ným vzešla-li zejména ,odesílateli škoda, nemůže za ni činěna b~ii zod
povědnou dlláha, ježto splnění smlouvy zabrámila vyšší mOc ~~. 84 ř. d. ř.l. 
Odvolací so.ud rozsudek potvrdil. DůvodY': Odvola,cli lzc při
svědčiti potud, že o případu vyšší moci nemůže b:i"ti teči. Jinak s vý
\Tody jeho nelze souhlasiti.· Podle· skutkového děje náležitě zjištěného a 
doloženého bYla zásilka vepřů (podsvin'čat) na stanici v R. zabavena 
členy tamního okresního Národního vý,boru a bylo s nf pak tímto dále 
disponováno to vše k příkazu ministerstva pro zásobování lidu. Tímto 
úředním akt~m bylo dráze jako povozníku zabráněno, dostáti povinnosti 
ze smlouvy do.pravni, dodržení její stalo se právně nemožným a nedo
voleným podle §§ 878 a 879 zák. nikoli vyŠŠ.í mocí, nýbrž úředním zá
kazem, jehož bylo dráze ,dbáti bezpodmínečně podle ustanovení § 3 žel. 
dopr. ř. a instrukce II/ll čl. 52 bod 4. ad 1. Bezpodstatnou je v tom ohledn 
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výtka odvolatelova, že prvý soud nesprávně posoudil věc, když uznal, 
že okresní Národní výbor byl vybaven úřední mocí, které staniční úřad . 
uposlechnouti musel. Stačí úplně skutečnost, že okresní Národní výbor 
jedna! k nařízení ministerstva zásobovacího, což je bezvadně zjištěno a 
zřejmo i z dodatn~"Tch ještě disposic téhnž ministerstva, zejména z přijetí 
peněz za vepře (podsvinčata), v R prodané. Lhostejno je pak, komu 
mimsterstvo provedení svého nařízení uIožilo, stačí, že ono k němu bylo 
povoláno·. Námitka, že okresní Národní výbor nejednal k rozkazu dotýč
ného ministerstva, poněvadž prý nebylo lze nalézti písemných dekladů, 
je vůči bezvadnému zjištění, že se tak skutečně stalo, lhostejnou. Ostatně 
disposice, o ktepou ide, musela přirpzeně být dána a provedena ihned 
t~díž telefonicky, jednání písemné bylo vyloučenO' již proto, že by zá~ 
'nlku nebylo stIhlo a účel, zameziti vývnz vepřů za hranice, byl hy býval 
zmařen. Okresní Nár'odní výbory byly nrgány tehdejší revoluční vlády. 
Moci se ujaly samy nebo k nařízení Národního vÝboru v Praze a za 
souhlasu tohoto vykonávaly skutečně v okresích úřední správní jednáni 
v dornzumění s okresními úřady politiCkými, později také s ministerstvy. 
Důkaz, že úřední jich charakter byl uznán, je skutečnost, že byly pak 
když jich více třeba neby,lo, rozpuštěny "snesením ministerské rad; 
v době od 15. prosince 1918 dŮl 1. ledna 1919. 

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

Důvody: 

, Žalobce se domáhá náhrady škody z nedodržení c!opra vni smlouvy. 
Podle zjištění rozsudku soudu pmcesního, které i soud odvolací svému 
r,ozhodnutí za základ položil, hyla zásilka selat, o niž jde členy okres
ního Národního výboru ve sla'nici v R. zabavena. Poněv'adž v dobách 
těch, totiž v prosinci 1918 v trvajícím po převratu prvním zmatku utvo
řené Národní výbory skutečně vládní mnc vykonávaly a také skutečně 
jedinou autoritou byly, na níž udržování pořádku a vedení správy závi
";10, nem,ohla správa dráhy rozkazu Národního výboru· se opříti a pod 
natlakem tohoto rozkazu také zabavená u ní selata vydala a nastal tudíž 
v li 84 žel. dopr. ř. uvedený případ vyšší mnci, který dráhu od ručení za 
dopravované zboží exkulpuje. Žaloba byla tudíž p(} právu zamítnuta a 
není tu důvodu dovolacího § 503 čís. 4 c. ř. s. Vzhledem k tomu, ž'e za
bavovatelé zabavovali a dráze oznamovali, že tak činí jn,énem Národního 
vý~oru v 1(., jeho·ž členy byli, nic na tom nezáleží, zda si zprvu nebo po
zdejl vymohli svolení nebo schválení od ústřední vlády v Praze. V době, 
kdy rozkaz udělovaii, představovali členové NárOdního výboru nejvyšší 
správní a výkonnou moc v okresu, jíž dráha právě vzhledem k tornu p·oď
lehla a rozkazy jí dané vykonala. E"kulpačnl důvod § 84 žel. dopy. ř. tu 
nastal bez ohledu na 10, zda ústřední vláda Národnímu výboru okresnímu 
k zakročení rozkaz neho svole!l1í dala, a zbytečno by bylo v tom ohledu 
důkazy připouštěti, jelikož jde vzhledem k duvodu žaloby o oknlnost ne
~?zhodno:l a nelze proti rozsudku uplatňc'vati ani důvod dnvolací § 503 
CIS. 2 c. r. s. 

Čís. 965. 

Soud vyšší stolice může zrušiti rozsudek pro uezhojltelnon nepřísluš-
1Iost procesního sondu prvé stolice. 
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Příslušnost dle § 49 čís. 6 j. n, vztahuie se nejen na čeklď, nýbrž i na 
liné osnby ve služebním poměrn, patřící ku členům domácnosti. 

(Rozh. ze dne 8. března 1921, R Jl 21/21.) 

Žalobkyně tvrdila v žalobě, že žalovaná Ii vzala před 10 lety do do
mácnosti své, již sdílela Se sPolu žalovaným svým manželem, slibujíc jí, 
že ji bude vychovávati, že za práce a posluhu v jejich domácnosti stane 
se jeiich schovankou a bude její dědičkou, že konala po té žalnvané služby 
jako služka v domácnosti a na poli a že nedo.stávala ničehO' jiného nežli 
stravu a něco šatstva, že v roce 1919 ji žalovaná vyhnala, pročež domáhá 
se na žalované náhrady za slu,žby! jí vykonané, uvádějí'C, že nekonala 
žalovaným práci zadarmo, nýbrž v naději na příští úplatu a že z před
chozího jest nyní zřejmo, že žalovaní jí iiedajÍ svého majetku. K r a j s ký 
s o u d, u něhož žalnba byl" vznesena, rozhodlo ní věcně. O d vol a c í 
s o u d zmši! rozsudek prvého soudu i celé jemu předcházevší řízeni a 
žalobu odmítl. D ů V·O d y: Dle tvrzení žaloby npírá žalObkyně žalobní 
nárok o služební poměr ve smyslu §§ liSl a lIS2 obč. zák., na základě 
něhož k vyzvání žalovaných a pro ně jako. člen jejích domácnosti konala. 
práce domácí i polní. Pro otázku phslu'šnosti jsou tyto okolnosti směro
datnými. Dle '§ 49 čís. 6 j. n. náležejí spory ze smluv služebních mezi za
městnavateli a služebnými,· nebo jinými osobami Ye služebním pomeTu, 
patří-li ku členům domácno'sti zaměstnavatele, bez ohledu na cenu spor
ného předmětu na soudy okresní. Byl tedy k rozhodnutí tohoto sporu pří
slušným soud okresní. Jelikož pak bylo ve sporu tomto rozh,odnuto sou
dem, jenž ani výslovnou dohodou stran nemůže býti učiněn pro tento 
spor příslušným, jscu rozsudek a celé jemu předcházející řízení zmateč
nými a bylO' podle §§ 43, 104 'Odstavec druhý i. n. a dle §§ 477 čÍs. 3, 478 
odstavec prvý, 494 c. ř. s. uznati jak shora uvedeno. 

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

Důvody: 

Dovolací soud poukazuje ·žalobkyni na důvody napadeného usnesení 
od-p.ovídající věcnému a právnímu stavu tohoto sporu, jež nebyly vy"'rá
ceny obsahem rekursu. K jeho vývodům se pndotýká, že tu není před
pokladů § 45 j. n., jelikož sborový soud prvé stolice se vůbec nezabýval 
otázkou věcné příslušn'osti ani nevynesl výslovného rozhodnutí ve smyslu 
tohoto §. Odpověď ministerstva spravedlnosti k § 43 j. n. prohlašuje sice, 
že rozhodnutí o nezhojitelné nepříslušnnsti z moci úřednl musÍ se státi 
před rozsudkem a že takový· výrek po vynesení rozsudku jest nepří

pustným, avšak tat·o PIQznámka vztahU'je se patrně jen· na první. stolici a 
nezměňuje ničeho na povi:nnosti soudu odvolacího, dotýčné rozsudky z m-oei 
úřední ve smyslu §§ 471 čís. 6, 477 čís. 3, 478 a 494 c. ř. s. zr'Ušiti (K'o
mentář Neumann k § 43 j. n. str. 138, čís. 2 a k I§ 45 j. n.str. 143 Č. I 
ndst. 2). Nesprávným jest dále názor žalobkyně, že se v tomto případě 
nejedná o služební poměr ve smyslu § 49, čís. 6 j. n., nýbrž ;o žalobu 
z ohohacení. Žalo,bkyně přece sama tvrdí, že žalovaní vzali si ji do, své 
domácnosti, slibujíoe jí, že ji budou vychnvávaU, že za práce a posluhu 
stane se jejich schovankou a hude jejich dědičko,u, dále že vykonávala 
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jako člen jejich domácnosti veškeré práce jako služka doma i na poli. 
Žalobkyně opírá tedy patrně svůj nárok O· služební poměr ve smyslu 
§§ 1151 a 1152 obč. zák. a § 49 čís. 6 j. n., jenž má na mysli nejen čeleď, 
nýbrŽ i jiné OSGby ve služebním poměru, patří-li ku členum domácnosti, 
na př. i děti. (Viz rozhodnutí nejvysšího soudního dvoru Ve Vídni ze dne 
6. března 1912 R II 193/12 a komentář Neumannův k l§ 49 čís. 6 j. n. 
str. 158.) 

Čís. 966. 

Lhůta, na kterou byla exekuce vYklizením odložena '(nařízení ze dne 
25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n.), počíná se dnem, kdy doručeno usne
sení, odklad povolující, nikoli teprve dnem právo moci tohoto usneseni. 

(Rozh. ze dne 8. března 1921, R II 102/21.) 

Exekuce vnuceným vyklizením z bytu byla saudem exekučním dva' 
kráte odložena. Poprvé stal,o se tak usnesením ze dne 5. října 1920 (do
ručeno 11. mna 1920), jež pak bylo nahraženo právo·platným usnesením 
ze dne 17. prosince 1920 (doručeno 21. prosince 1920), po druhé pak na
padeným usnesením ze dne 10. ledna 1921 a to pokaždé na tři měsíce. 
V usnesení ze dne 10. ledna 1921 bylo vysloveno, že odklad končí dnem 
21. června 1921. K rekursu vymáhajícího věřitele stanovil rek u r sní 
s a u d konec lhůty, na niž odklad pa'volen, dnem 12. dU'bna 1921. D ů
vod y: Stěžovatelka napadá usnesení prvního soudu potud, že lmnečná 
lhůta 'Odkladu exekuce byla stanovena dnem 21. června 1921 a uikoliv 
dnem ll. dubna 1921 a davozuje v rekU'tsu, že rekurs proti usnesení, kte
rým se povoluje odklad exekuce, nemá odkladného účinku. Teuto· názor 
stěžovatelky dlužno sdíleti, ježto dle ustanovení § 67 odstavec druhý 
ex. ř. má rekurs odkladný účinek jen v případech, v zákoně zvlášť po
značených, a k těmto případům rekurs proti nsnesení, exekuci odkláda
jícímu, nepatří. První usnesení o povolení odkladu exekuce bylo povin
nému doruoeno' dne 11. října 1920 a po'čala tedy tříměsíční lhůta k od
kladu exekuce dle ustatiovení § 125 c. ř. s. a § 78 ex. ř. běžeti dnem 
12. října 1920 a skončila dnem 12. ledna 1921. Při dalším povolení odkladu 
exekuce na 3 měsíce (§ 1 odstavec druhý nař, ze dne 25, června 1920, 
čís. 409 sb. z. a n.) uplynula tedy lhůta dnem 12. dubna 1921. 

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

Důvody: 

Napadené usnesení bylo správně odůvodněno a dlužno ]loU'kázati stě
žovatele k jeho důvodům. Není správným názor stěžovatelův, dle kte
rého jest počítati odklad exekuce teprve ode dne doručení odkládacího 
usnesení ze dne 17. prosince 1920, t. j. ode dne 21. prosince 1920. a že 
tedy odklad končí se teprve dnem 21. června 1921. Vzhledem k usta
novení § 67 odstavec druhý ex. ř, bylo, tříměsíční lhůtu odkládací po
čítati již od ll. srpna 1920, jak to d)oIíčeno v r·ekursním rozhodnutí; druhý 
odklad exekuce končí se tedy správně dnem ll. dubna 1921, nikoliv 
však dnem 12. dubna 1921, jak scud rekurs ní mylně za to má, nepřihlížeje 
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k ustanovení §§ 124, 125 odstavec dru'hý c. ř, s. Ani s hlediska '§ .124 
c. ř. s. není opodstatněn návrh rekursnÍ, aby byla 'Odkládací lhůta stano
vena do 21. června 1921. jak to· učini] soud exekuční. Opětný návrh na 
odklad exekuce jest úp1ně samostatný, neodvislý od předchozího návrhu, 
oož vyplývá také z vysvětlivek ministerstva spravedlnosti čís. 2 k § 128 
c. ř. s. Usnesení rekursnilio soudu ze dne 10. ledna 1921· po·voluiící tří
měsíční odklad exekuce končící dnem 21. června 1921 nestanoví, jakým 
způsabem počítá se povolená lhůta; v případě takovém jest dle § 124 
c. ř. s. lhůtu počítati ode dne doručení dotyčného usnesení po způsobu 
§ 125 odstavec druhý c. ř. s. Zmíněné usnesení bylo dcručeno· stěžovateli 
dne 12. ledna 1921 a proto končí povolený odklad správně zase 12. dub
nem 1931. 

Čís. 967. 

Dotaz na liknavého objednatele, zda trvá na obiednávce, není výko
nem volby po rozumu čl. 356 obch. zák. 

<Rozh. ze dne 8. března 1921, Rv 11 317/20.) 

Dle úmluvy kupitele s prodatelcm měla býti kupní cena zaplacena 
předem a promptně. Prodatel v dopisu ze dne 7. ledna 1920 sdělil ku
piteli mimo jiné: ~Při této příležitosti dovolujeme si podotknouti, že Vaše 
objednávka (tvořící předmět sporu) posud ještě předem zaplacena uení, 
a vyžadujeme si vyjádření CO nejdřívější, zdali na zboží reflektujete čili 
nic.« Kupitel na to .nereagoval a když mu prodatel dopisem ze dne 19. 
ledna 1919 oznámil, že cd smlouvy odstoupil, zaplatil dne 21. ledna 1920 
kupní cenu a domáhal se splnění smlouvy, tvrdě, že úmluva o zaplacení 
kupní ceny předem nebyla podstatnou součástí smlouvy. O b a niž š í 
soudy žalabu zamítly. Důvody: V tomto případě byla žalovaná 
oprávněna odstoupiti od smlauvy, i když by se nezachovala pedle před
pisu čl. 356obch. zák. Neboť podstata obchodu, o nějž se jedná, ujednáním 
promptního placení kupní ceny předem za poměrů,jevících ve pIfčině 
cen vzestupnau tendenci, a pasivní chování se žalobkyně k dopiSŮ'" ža
lované ze dne 24. prosince 1919 a ze dne 7. ledna 192il až k dopisu ze dne 
20. ledna 1920 sp,rosti!y žalovanou povinnosti při odstupu od: smlouvy 
postupovati dle předpisu článku 356 obcli. zák. (oznámiti žalabkyni volbu 
a pfi tom uděiiti jí dodatečnou lhůtu), ježto z okolností právě uvedených 
musela žalovaná za to míti, že strana žalující nemyslí vážně se své strany 
na plnění, jež se zřetelem na jeho pravděpodobné zpozdění bylo by lze 
považovati za plnění smluvní. Avšak i kdyby správným byl názo.r, že 
žalovaná mohla od smlouvy 'odstóupili jen tehdy, když se zachovala dle 
předpisu čl. 356 ob-ch. zák., dlužno míti za to, že žalovaná předpiSŮ těchto 
šetřila. Neboť dle sliora uvedené podstaty obchodu, dle shora uvedeného 
pasivního chování se strany žalující, a dle zvykíLobchodních nelze obsahu 
dopisu strany žalované ze dne 7. ledna 1920 rozuměti jinak, než že chtěla 
míti volnou ruku, t. j.ad smlouvy odstoupiti pro ten případ, že by jí ža
lobkyně. nepradleně neoznámila, že na zboží skutečně a ihned reflektuje. 
Jelikaž žalobkyně se zřetelem na ujednání promptního placení předem 
dne 7. ledna 1920 byla již v prodlení, vykonala žalovaná dle čl. 356 ·obch. 
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zák. dopisem svým ze,,'dne 7. ledna 1920 volbu u,dstupu od smlouvy, po
nechavši žalobkyni až do svého dopisu z 19, ledna 1920 dodatečnou lhůtu 
více než d.ostatečncu. Opačn)' názor protivil by se zásadě o cti a věrnosti 
v obchodováni, a umožňoval by straně žalující spekulace s kOUsáním cen 
na újmu druhé strany smluvní. Neprávem dovolává se odvolatelka usta
novení čl. 343'obch. zák., neboť tento éředpis neupravuje podmínek práva 
odstupního. 

Ne j v y Š š i s o u d uznal dle žaloby. 

Důvody: 

Zalujíci firma uplati\uje dc,vc.[ací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. právem. 
Nelze přisvčdčiti názoru odvolacího soudu, že by v tomto případě byla 
žalovaná oprávněna odstoupiti od smlouvy, i kdyby se nezachovala dle 
předpisu čl. 356 obch. zák., neboť třeba by bylo pokládati za smluveno 
prJmptní zaplacení předem, nečiní ta:r úmluva obchod obchodem fixním 
dle čl. 357 obch. zák., platí proto na tento phpad ustanovení čl. 354 obch. 
zák. a k němu se vztahujícího čl. 356 obch. zák. Není o' tom sporu, že 
žalobkyně, nevyhověvši nesporně smluvené podmínce zaplacení kupní 
ceny předem, se ocitla v prodlení; to však ještě nestačí, aby pro žalo
vanou povstalio právo od sml,o,uvy· odstoupiti. Ža:lovaná právo to múže 
vykonati pouze za 'předpokladu čl. 356 ,obch. zák., dle něhož musí žalob
kyni v prOdlení jsoucí oznámili volbu práva od smlouvy odstoupiti a jí 
poskytnouti přiměřenou lhůtu dodatečnou. Žalovaná s." dle tohoto před
pisu nez?chovala. Napadený rczsudek spatřuje arciť oznámení volby 
práva, od smlouvy odstoupiti, v dopise žalované ze dne 7. ledna i98Q, 
než neprávem. Dotyčný odstavec dopiSU toho zní následovně: "Při této 
příležitosti dovolujeme si p,odotknouti, že Vaše objednávka (tve,řící před
mět sporu) posud ještě předem zaplac'ena není, a vyžadujeme si vyjádření 
co nejdřÍvější, zdali na zboží reflektujete čili nic.« Tím, není řečeno, nic 
více, než že žalovaná žádá od žalující vyjáéř'e,ní, zda na 'Objednávce trvá 
čili nic, vyžaduje se tedy projev žalující strany, aniž bY však žalovaná 
sama nějakého vyjádření činila. Čl. 356 obch. zák. nepředpisuje sice 
žádné- f.ormy prn oznámení, v článku tom požadované, přece však ozná
mení to musí jasně a určitě dáti na jev-o, že strana, nejsoucí v prodlení, 
chce uplatňovati některé z práv v článku 354 obch. zák. jí vyhražených, 
a které z práv těch uplatňovati míní. Uvedené znění dopisu nej.en že ne
chává pochybným, zdali žalovaná následkem prodlení žalobkyně chce 
užíti některého z práv jí dle čl. 354 obch. zák. příslušejících, nýbrž ne·· 
obsahuje ani ničeho o tom, kteTé z oněch práv uplatňo,vati chce, zejména 
pak, zdali chce u·žíti práva od smlouvy odsto,upiti. AnI při výldadu sebe 
liberálnějším nelze uvedený odstavec dcpisu vykládati v ten rozum, že 
žalovaná pro nastalé pTodlení žalobkyně reklamuje pro sebe právo od 
smlouvy ustoupiti pro případ, že by žalohkyně na dopis ten neodpově
děla neb<J, do přiměřené lhůty svému smluvnímu závazku, zaplatiti kupní 
cenu předem, nedostála. Opačný názor rozsudku odvolacího jest tedy 
právně mylný. Žalovaná nevyhověla tedy prvému, základníniu požadavku 
čl. 356 obch. zák., od něhož uplatňování práva odstupu od smlouvy jest 
závislým. Není proto zapotřebí uvažovati o tom, zdali žalobkyni peskytla 
dostatc-čcou lhůtu dodatečnou a zejména, zdali v sečkávání od 7. do 19. 
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ledna 1920, kterýž den žalovaná prohlásila, že zboží jinam pr-odala a tím 
od smlo,uvy ustoupila, Jest spatřovati poskytnutí dodatečné lhůty po 
rozumu čl. 356 obch. zák. Tím odpadá také rozebírání otázky, zda pro
dlením žalObkyně byla jí dána mcžno,st spekulovati na stoupnutí cen 
zboží, k čemuž ostatně dlužno podotknouti, že bylo v moci žalo'vané, aby 
případně takové spekulaCi předešla včasným zakročením dle čl. 356 obch. 
zák. Poněvadž se tedy žalovaná nezachovala dle předpisu uvedeného 
článku ob ch. zák. neměla práva uzavřený obchod samovolně stomovati, 
a když žalobkyně jí dne 21. ledna 1920 kupní cenu zaplatila, byla povinna 
zakoupené zbo'ží dodati. 

Čís. 968. 

Ve sporech, v nichž před konečným roztržením Těšínska rozhodoval 
v druhé stolici soudní dvůr l(rakovský, iest, přiřknu.to-li území, v němž 
sporna záležitost vzešla, Československé republlc,e, třetí stolicí Čs. Nej
vyšši soud. 

Nelze požadovali náhrady p061e § 1327 obě. zák., nepečova!'1i usmrcený 
o osobu, jež se náhrady domáhá. Pouhá možnost, že by snad v budoucnu 
o ni pečoval, nestačÍ. 

(Rozh. ze dne 8. března 1921, Rv II 326/20.) 

Syn žal'obcův utrpěl smrtelný úraz v závodě žalovanéha, Žalohu 00 pla- . 
cení důchodu pro ce sní s o udp r v é s tol i c e (krajský soud v Tě
šíně) zamítl. Ap e I a ční s o u d v !(jrakově rozsudek dne 1. června 1920 
potvrdil. 

Ne j v y šš í s o tl d ne'Vyhověl dovolání. 

Dltvody' 

J de tu o přezkoumání rozsudku apela'čl1ího soudu krakovského a tedy 
především 'O otázku, zdali rozhodoval právem v této věci. Tu dlužno vy
cházeti z rozhodnutí mezinárodní komise ze dne 12. února 1920, čís. 9, jež 
bylo Čsl. vládou uznáno a kteréž proto jest respektovati našim soOudům. 
Ro'zhodnutí to v odstavci čtvrtém stanc>vilo,že pro právní záležitosti, 
vzešlé v území východně o,d demarkační čáry, jde odvolání k soudnímu 
dvoru krakovskému; ° odvolání bylo rozhodnuto dne I. června 1920, byl 
tedy vrchní zemskí' soud krakovský příslu'šným p'odle rozhodnutí mezi
národní komise. Rozhodnutím konference velvyslancŮ v Paříži ze dne 
28. července 1920 byla však cua .část,východního Slezska, v níž sporná 
záležitost vzešla, přiřknuta definitivně repuhlice Československé; touto 
státoprávní změnou zanikla jurisdikční právomoc státu poiského pro tuto 
věc, a, ježto nestalo se ještě právoplatné konečné rozhodnntí, nastoupil 
opět pořad stolic dle platných zákonných předpisů v'území repnb1'iky 
Čsl. Ani soud procesní ani odvolací nevykonávaly v této právní záleži
tosti soudní právomoc z výsostného justičního práva státu polského, 
nýbrž ze zvláštního jurisdikčního mandátu mezinámdnf komise; koneč
nou úpravou hranic obou sousedních států mandát ten ne sice pro mi
nulost, ovšem ale pro budoucnost uhasl, tuzemská soudní právomoc 
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ohledně věcí, jež dle úpravy hranic jsou na dále zmístněny v tuzemsku, 
oživla, pokud jde o procesní období, spadajíCÍ do času po úpravě hranic, 
a pfechází proto so·udni jurisdikce v třetí stolici na čsl. nejvyšší soud. 
Pro řízení odvolací platily ovšem předpisy civilního soudního řádu pol
ského. Žalobce uplatňuje proti rozsudku soudu apelačního dovolací dů
vody čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s., leč dovo,lání není opodstatněno. Nesprávné 
posouzení věci po stránce právní spatřuje žalobce v názoru soudů před
chozích, že by 'O·tci zemřelého Jana M-a příslušel nárok na náhradu škOdy 
po rozumu § 1327 obč. zák. jen tehdy, kdyby byl Jan M. již v době, než 
pone·štěstil, svého otce podporoval, že však otcův nárok na ná»,adu škody, 
je'ž prý mu synovou smrtí vzešla, není opodstatněn, jestliže tu byla pouze 
možnost, že syn snad v budoucnosti bude s to, 'Otci svému nějakou pod
p.ortl poskytovati. Než právní názor soudů předchozích srovnává se úplně 
se zákonem; soudy zjistily nejenom, že zemřelý Jan M. svého otce dosud 
nepodporoval, nýbrž že jest dokonce možnost vyloučena, že by byl 'lzhle
lem ku svému výdělku a k nynější drahotě svému otci nějak přispěl. Při
hlížejíc k těmto Zjištěním tv·o.řídm základ soukromoll'rávnkh nároků, 
jež žalobce z úrazu Jana M-a odvozuje, nebYlO třeba zkoumati, zda ža
lovaný vůbec aneb jak dalece úraz svého dělníka Jana M-a zavinil aneb 
zda tu zašla nešťastná náhoda, a zdali žalobce upadl do ,nouze n'ezavi
neně nebo tím, že v roce 1918 největší část svého majetku postoupil 
svému druhému synovi. 

Čís. 969, 

. Třetí osoba, jíž p.onecháno stanoviti kupní cenu (§ 1056 obč, zák,), ne
musí označena býti jménem; jen když o jeií totožnosti není pochYbnosti. 
Lhůta k zaplacení není lhůtou k určení kupní ceny, 

(Rozh. ze dne 8. března 1921, Rv II 57/21.) 

V kupní smlouvě bylo stanoveno, že "přísežný odhadce v li. (dle 
inl-ormace sepsa'né s oběma stranami "tusoudní« (v li.) odhadce) vypočte 
knpní cenu dle stavu cen pozemkú dnem 1. listopadu 1920«. Soudní znalec 
v li. stanovil kupní cenu dne 26. listopadu 1920. Dne 10. listopadu 1920 
zadal prodatel žalobu na zrušení kupní smlouvy. PrO' c es n í s o u d 
p r v é s t o li c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d jí vybo.věl. O ů
v·o d y: Odv,olání nelze upříti oprávnění. Prvý soud zamítl žád'Ost ža
lohní: I. proto, že dospěl k názoru, že třetí osoba, která dle úmluvy stran 
měla stanoviti kupní cenu, jest osohou "určitou« po rozumu § 1056 obč. 
zák., 2. proto, že lhůta ku stanovení kupní ceny byla smluvena' a v čas 
podání žaloby ještě hěžela, takže žalobkyně nebyla oprávněna odstou
piti. Ad I. Podle obsahu smlouvY ze dne 15. března 1920 přenechaly 
strany stanovení ceny přísežnému znalci v li. a podle informace z tébo'ž 
dne zdesoudnímu přísežnému znalci. V tomto ujednání spatřuje prvý soud 
ustanovení třetí "určité" osoby dle § 1056 obč. zák.; avšak neprávem. 
§ 1053 obč. zák., který obsahuje předpiS o kupní smlouvě, činí podstatnou 
součástku kupní smlouvy určitou sumu peněz jako kupní cenu, takže usta
novení § 1056 obč. zák., který uvádí, za jakých okolností cena ještě se 
p'o·važuje za :určitou, jest ustanovením do jisté míry výjimečným a -musí 
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býti tedy vykládáno přísně. Když pak tento paragraf uvádí, že stanovení 
ceny může býti přenecháno třetí »určité« osobě nezbývá než za t,o míti 
že tato třetí -osoba musl b}rti určLtě označena, Že nemúže býti zaměněn~ 
s osobou jinou, t. i., že musí býti individuelní a nikoliv označena podle 
skupiny osob, ku které náleží. Tomuto p.ředpisu však ve smlouvě vyho
vě!}o ~ebylo, to tím méně, protože jest mezi stranami nesporno, že u soudu 
v li. JSou dva soudní znalci. Nebyla tedy už z toho duvodu uzavřena 
platná kupní smlo·uva dle § 1053 a 1056 ,obč. zák. Ad 2. Strany ve smlouvě 
ze dne 15; března 1920 se smluvily, že přísežný znalec, o kterém právě 
bylo Jednano·, má stanoviti cenu s rozhodUjÍCÍm dnem 1. listopodem 1920. 
Z toho usuzuje prvý soud, že byla skutečně smluvena lhúta ku stanovení 
ceny; onět neprávem. Jest jasno, že § 1056 obč. zák. míní lhůtu určitým 
dnem končí~í {arg. in dem bedungenen Zeitraum), ve které má býti cena 
stanovena. Ze takovou lhútou určení dne I. listopadu 1920 není, to uznává 
sám prvý soud, protože připouští, ,že před tímto dnem stanovení ceny 
bylo nemo'žné. Skutečně stanovení tohoto dne není vúbec stanovením 
lhůty, nýbrž směrnicí, podle které se má znalec vzhledem ku kOlísajícím 
cenám po.zemků při svém odhadu říditi, jest tedy právnicky řečeno "mo
dus« pro určení kupní ceny. Správné jest jedině zjištění prvého so.udu že 
ocenění Se mohlo státi tepive po I. listopadu 1920 a tím ovšem tento 'den 
je i časově významným v tom smysl'u, že konec lhůty musí .spa.dati za 
1. listopad 1920. Tento konec však mezi stranami nebyj smlu,ven, což se 
rovná drulré alternativě § 10560bo. zák. druhé věty. Nesp,oTilo jest, že 
s,oudní znalec stanovil kupní cenu dne 26. listopadu 1920. Žaloba, která 
má význam !1rohlášení, že žalobkyně chce od smlouvy odstoupiti byla 
podána dne 10. listopadu 1920, tedy před skutečným stanovením' cenY. 
M?s~ tedy důsledkem ustanovení § 1056 obč. zák. kupní smlouva býti p,o
kladana za nevyjednanou. 

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

DŮVOdy: 

. Dovolání uplatňuje jedině d'D'volací důvod dle § 503 čís. 4 c. ř. s., který 
snledává v tom, že soud druh'é stolioeneprávem posuzuje kupní smlouvu 
jen s hlediska § 1056 obč. zák., kdežto ve skutečnosti prý jde jen o. smlouvu 
dle § 1058 obč. zák., jenž nevyžaduje určení kupní ceny třetí osobou 
nýbrž jen určení kupní ceny prodaných p·ozemkú platné dne 1. listopad~ 
19~0, na .níž ·se strany dohodly. Dovolání není oclůvod",ěno. Mylným jest 
ovsem naze" odvolacího' soudu, že ku'pní smlouva ze dne 15. března 1920 
neobsahuje po rozumu § 1056 obě. zák. určení třetí' osoby které náleží 
určiti. k~pní cenu. Zákon v § 1056 obč. zák. nežádá, by oda třetí osoba 
byla )menem označena; stačí k určení oné třetí os.oby byla-li o,značena 
tak, .že ne:nůže být~ pO'chybno;"t! o tom, na kter.ou ,os~bu, třeba z íisté 
skupmy ~ekohka malo odboof'lllku, strany se smluvily. Jest zjištěno., že 
u okresmho soudu v li. jsou dva přísežní znalci, z kterých jeden měl 
odhad předsevzíti. Určitost kupní ceny jest dotyčným ustanovením smlou
vy Zjištěna tak, jakoby se strany byly domluvily na běžné ceně ze dne 
1. listopadu 1920 vů,bec. Napmti tomu má však odvoIací soud správně za 
to, že IhMa ku sta!Jovení tržní ceny přímo nebyla určena; neboť stano
vena byla lhůta k zaplacení nebo zajištění tržní ceny. která výslovně 
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při odevzdání pozemků dne 1. listoOpadu 1920 platiti .se má. Soud odvo
laci zjisti!, že s'Ůudní znalec stanovil kupní cenu teprve dne 26. listopadu 
1920, kdežto žaloba na rozvázání kupní smlouvy byla podána již dne 
10. listopadu 1920. Nastal tak případ, zmíněný v druhé větě § 1056 obč. 
zák., dle kterého strany moh'Ůu ještě od smlouvy odstoupiti, prve než 
cena byla určena. Neprávem dovolává se žalovaná ustano'vení § 1058 
obč. zák., který se již dle doslovu smlouvy na přítomný případ nehodí; 
vždyť se strany výslovné ve smlouvě dOhodly na osobě přísežného znalce, 
nikoliv na řádné ceně tržní vůbec. Dovolání připouští, že strany za úče
lem ušetření dalsích nedo:wzumění vědomě se dohodly na znalci, který 
tržní cenu stanoviti měl; lhůty k tomulo úkonu však nestanovily. Právem 
prole odvolací soud má za to, že žalující jest oprávněna, vykonati po 
f'Ozumu § 1056 obč. zák. právo na odstoOupení a stačí tedy po,ukázati na 
správné v tomto směru důvody druhé stolice. Že konečně nelze se dovo
l'ávati ani ustanovení § 918 obč. zák., vychází z toho-, že ustan'Ůvení § 1056 
obč. zák. jest výjimečné a že žalovaná není v prodlení Do,tud, pokud kupní 
cena není určena. 

Čís. 970. 

Přes jeden rok lMtn ku podání přihlášek dědických prodloužiti nelze. 
Zejména ue,lze tak učiniti ani v případě, kde pozůstalost"í soud zjišťuje 
movitou pozůstalost, v cizině se u,3cházeUcí. 

(Rozh. ze dne 15. března 1921, R I 140/21.) 

Zúslavitel, jeho i ,movitá pozůstalost byla částečně též v ClZlne, ze
mřel dne 5. října 1918. Žádost dědiců, podaná v roku 1920, by byla jim 
prndloužena IhMa ku podání dědických přihlášek, a ku projednání pozů
stalosti, byla obě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta. D ů vod y: Na
vrhovatel má za to, že ustanovení §118 nesp. fíz. není rázu donucujícího. 
Názo,ru tomu nelze přisvědčití. Dle jasného. znění tohoto, pře.dpisu určuje 
lhůtu ku podání dědické přihlášky pozůstal'ostní snud a může ji ze zá
važných důvodů pro,dloUlžiti až do jednoho roku (§ 115, 118 nesp, říz.l. 
V tomto případě jest jednoroční lhůta již dávno< překročena . ./de o to, 
by pozůstalost byla CD nejdříve projednána, což v tomto případě tím spíše 
jest míti na zřeteli, ježto drahného času vyžadovati bude jen zjištování 
jmění V cizině. 

Ne j v y Š š í s e II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Pro ncda-statek předpokladů § 16 cís. pat. ze dne '9. srpna 1854 č.208 
ř. z. musí mimořádný dovolací rekurs v t'Ůmto případě zůstati bez úspěchu. 
Pokud jde totiž 'O zamítnutí návrhu na udělení další lhůty k dědickým 
přihláškám zůstavitelových dětí, je v odpor vzaté usnesení hledíc k §§ 115 . 
a 118 cit. cis. pat. p'Ů zákonu odůvodněno. Než usnesení loto opodstatněno 
jest též, poku·d jím bylo potvrzeno usnesení prvého s'Oudu, odpírající 
další lhůtu ku prOjednání pozůstalosti po, zůstavitelí. V.tomto- případě není 
totiž vubec třeba nějaké lhůty ku prOjednání pozůstal'osti. Jde tu o po-
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zůstalost tuzemce v tuzemsku zemřelého, do. níž dle tvrzení přihlá'sivšího 
se dědice uáležejí movitosti v Paříži, Londýně a N'Ůvém Yorku se na
ch'ázející. Dle § 21 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. z. vztahuje se 
PQ·zu.stalostní řízení prnváděné příslušným tuzemským soudem· o pozů
stalosti tuzémcově na veškeré, kdelmh jsoucí movitosti, a náležejí tedy 
do pozústalnsti zmíněné movitosti, dle udání jeho dédice v cizi-r:S u'ložené, 
leda že Oy státními smlouvami mezi republikou Ceskoslovenskou a do,
tyčnými cizími státy ,ohkdně po-zůstalého movitého jmění tuzemci náleže
jÍcího, a v cizím státě uloženého bylo ustanoveno něco jiného. Nutno tedy, 
aby vhodným způsobem, po případě též dotazem u ministerstva spraw
dlnosti bylo zjednáno o této otázce jasno, a PCklld bude zjištěno, že se 
má projednání pozůstalosti vztahovati také na movité jmění zůstavite
lovo v Paříži, v Londýně a v Novém Yo'rku ulo-žené, aby stav t,ohoto 
jmění zůstavitelova byl vyšetřen a 10 inve'ntury polat. Mínění stěžovate
lovo, jako by ku zjištění těchto okohmstí měla býti p'ovoiena další lhůta 
ku projednání pozůstal'osti, jest však mylné. Úkol tento přísluší dle § :7 
odst. 5 a 6 zmíněného cís. pat. soudům pozůstalostním z moci ú~ední. 

Čís. 971. 

Soud, pOstoupiv věc dle § 44, odstavec prvý i. n., soudu, j~nž dle jeho 
názoru jest místně příslušným, nevyslovil závazně mistní příslušnost 
soudu, ua ktery věc postoupil. 

(Rc.zh. ze dne 15. března 1921, I~ I 342/21.) 
Nezl. dítě, žijící po rozvodu manže-]ství r'odičů u matky domáhalo se 

zvýšení vý'živného na manželském otci, jenž byl učitelem v N., okres S., 
a toho času měl ze studijních příčin dovolenou. Žádost vznesena byla 
u o 'k r e sní h o s o u d u v K., soudu to bydliště navrhovatelky, jenž 
'o žá,dosti věcně r,ozhodl. .R e k u r sní s o u d k otcově stížnosti napa
dené usnesení zrušil a ulnžil Q·kresnímu s,oudu v K., by, vyčkaje právo
moci, postoupil spiSY okresnímu soudu v S. D ů v 00 d y: Otec jest učitelem 
v N. (soudní okres S.) a jest toho času na dovolené. Jest proto opatrov
nickým s'oudem ne zl. dcery dle §§ 109 a· 71 okresní soud v S. Oko,lnost 
ta, že otec v době své služební dovolené jest bytem v obvo-du jiného 
s~oudu, nemůže změniti jeho soudní příslušnost, ježto pobyt jehO' mimo
řádné bydliště v místě služebním trvá jeu do ukončení služební dovolené 
a tudíž jest pouze přecha-dným. 

Ne j v y š ší s n II d nevyhověl dovolacímu rekursu Q,tcovu. 

D II v' () d y: 

Dohoda manželů o péči a výchovu dětí při rozvodu vyžadu,je pO'dle 
§ 142 obč. zák. (r. DiOV. § 6) souhlasu soudu a, nenHi tu dohOdy, určí soud, 
komu z manželů mají býti děti p'o'nechány ve výchově, jejíž. náklady hr,adí 
otec. Týž soud může podle druhého odstavce téhož '§ nehledě na své 
dřívější opatření nebo na dohodu manželů učiniti nové opatření, jestli 
to v zájmu dětí nutno následkem změněných poměrů, Takové opatření 
má učiuiti soud, jemuž náleží péče o zájmy nezletilých dětí, tedy soud 
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podle § 109 j. n. příslušný, totiž soud řádného otcova bydliště podleg 71, 
66 j. n. h:ádné 'Otcovo bydliště v době pOdání návrhu nebylo v 'Obvodu 
dovo,laného okresního soudu, takže rozhodoval soud, na nějž věc nebyla 
po právu vznesena, a rekursní soud na stížnost otoovu vyslovil nepří
slušnost soudu dovolaného a usnesení v odpGT vzaté zrušil; proti tomuto 
rekursnímu usnesení dovolací rekurs podán nebyl. Byla-Ii vyslovena ne
příslušnost soudu clo'volaného, má podle § 44 j. n. tento soud odkázati věc 
soudu příslušnému, pokud mu jest podle okolností případu mOžnO pří
slušný so,ud určiti. Aby tomuto předpisu bylo vyhověno, učinil rekursní 
soud opatření, aby věc převedena byla na soud, který podle ,okolností 
případu pokládal za příslušný. Podle zjištění byl stěžovatel tehdy učitelem 
v N. a jeho pobyt v Praze po čas dočasné dovolené byl toliko přechod
ným, pročež rekursní s'Oud byl oprávněn pokládati N. za tehdejší řádné 
bydliště otcovo a není tudíž opodstatněna stížnost do op,atření rekursního 
soudu, aby věc postoupena byla okresnímu soudu v S., v jehož obvodu 
tehdy ještě bylo bydliště stěžovatelovo. Zdali mezitím pominuly důvody 
pro příslušnost soudu tohoto anebo zdali dříve, než věc dojde na tento 
soud, nastanou olmlnosti příslušnost jiného okresního sDudu zakládající, 
vymyká se p.osouzení soudu rekursního a zůstává mimo úvahu, protože 
opatřením rekursního soudu, aby věc post.oupena "byla jinému soudu ve 
smyslu § 44 j. n., není tomuto soudu zabráněno, aby sám zko,umal svou 
místní příslušnost podle skutečného stavu a .okolností případu v době, 
kdy k němu věc dojde a tím u něho ou de zahájena; rekursní s'Ůud roz
hodl pouze o místní nepříslušnosti soudu dovolaného a, učiniv na místě 
toho,to soudu opatření ve smyslu § 44 j. n., aby žádost stěžovatelovy 
manželky byla postoupena na so'ud dle tehdejšího stavu věci příslušný, " 
nevyslovil závazně místní příslušnost soudu posléz uvedeného, takže re
kurent opatřením rekursního soudu nemůže se pokládati stíženým. 

Čls. 972_ 

/(upní cenu za tuzemskQu nemQvitost nutno zapraviti ve měně tu
zemské. 

(Rozh. ze dne 15. března 1921, I~v I 749;20.) 

Kupní smlouvúu dne 13. září 1918" odkoupi] žalú'laný, bydlící tehdy 
v Uhrách. pozděii ve Vídni, .od žalobce (tuzemce) nemovitost ve Franti
škových Lázních. Zalobě, by nedoplatek kupní ceny byl zapraven v Kč, 
pro c e sní s o udp r vé s t o li ce vyho'věl. O d v .o i a c í s .o u d roz
sudek potvrdil. D ů v 'O d y: Pw spor rozhodnou jest jedině otázka, v jaké 
měně jest zaplatiti zažalovaný peníz, jehDž výši uznal žalo'lwný správnou. 
PrQ obsah dlužního závazku jsou rozhodny intence stran v čas, kdy došlo 
k ujednání .o vzájemných závazcích; dlužník má p,lniti jen tQ, co umlu
vily strany v době vzniku závazků, a věřitel může žádati jen to" co tehdy 
bylQ umluveno< (§ 1413 obč. zák). Obsah tohoto závazku nemění se po
zdějšími změnami, ať se tjrkají osob, stran nebo měny věřitele, zůstává 
tentýž, jaký byl v době, kdy závazek vznikl." Ani změna státního občan
stvístran není s to, by přivodila změnu obsahu závazku. V tomto pří
padě byly obě strany , čas uzavření koupě státními 'Občany rakousko-

b uherského mocnářství, pro oba platila měna korunová dle zákona ze dne 
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2. srpna 1899, čís. 176 ř. zák Při uzavírání smlouvy nebylo za těchto 
podmínek pro žádnou strauu pochybnosti, v jaké měně jest platiti ujed
nané splátky zbytku kupní ceny. Pochybnos,t vznikla teprve, když se roz
padlo rakousko-uherské mocnářství a nemá Pf'oto místa § 905 obě. zák. 
a čl. 336 ob ch. zik. O korunové měně rakousko-uherské nemůže již býti 
i"eči, poněvadž zánikem mocnářství zanikla i měna. Nutno tudíž rozhod
nouti neodvisle od svrchu uvedených zákonných ustanovení jen dle po
vahy smlouvy samé, při čemž dlužno přihlížeti k ustanovení § 914 obě. 
zák. ve znění III. dílčí novely. Jak zjištěno, byla kupní smlouva ze dne 
13. září 1918, tvořkí pOdklad sporu, kterou se žalovaný zavázal zaplatiti 
prodávajícímu zbytek kupní ceny s úroky na koupeném domě váznoucí 
nzavřena v Chebu, zástavn1 ohi.ekt jest realita ve Františkových Lázních, 
kdežto dlužník přeložil své tehdejší bydliště mezi tirn z Uher do Vídně. 
Uváží-Ii se tyto, okolnosti, nutno přisvčdčiti vývodům prvého soudu, že 
'odpovídá zásadě poctivosti v O'bchodě, že splátku splatnou po rozloučení 
měny, jakož i úmk'y jest zaplatiti věřiteli v tuzemsku bydlícímu ve měně 
československé pozděíi zavedené a to tím spíše, že nejde o dluh odnosný, 
nýbrž o dluh přínosný. P'oněvadž závazek vznikl ve Františkových Láz
ních a má té~ tam býti splněn, není pochyby, že má býtf posuzo'váD dle 
těch zákonů, které platí pro oblast státu, kde leží splniště. Ohledně .otázky 
měny jest tudíž směrodatné ustanovení nařízení ze dne 10. dubna 1919, 
čís. 187 sb. z. a n., dle něh,ož závazky, které dlužno plniti v korunové 
měně _ nebyly-Ii výslovně ujednány jiné platební prostťedky - nutno 
plniti v československých korunách. 

N e j v Y š š í so, u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

. Bezdůvodnou jest výtka, že odvolací soud nesprávně po'soudil věc po 
stránce právní t§ 503 čís. 4 c. ř. s.l. Otáz[wu, je-Ii zažalovaná pohledávka 
splatnou v chlasti československého státu, a je-li pr'Oto žalovaný dle § 6 
zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. povinen zaplatiti ji v ko,
runách česlmslovenských netřeba se v tomto případě zabývati, poněvadž 
tato povinnost žalovaného plyne za daných okolností jíž z povahy věci, 
ja'k nižšími soudy celkem správně bylo' vyloženo.K:upní smlouvou ze 
dne 13. září 1918 nabyl žalovaný od žalobce dům ve Františkových 
Lázních v obapolné smluvené h,odnotě 370.000' K tehdejší měny rakousko
uherské, který dnes po rozluce měnové má alespoň touž ceDU v měně 
čeSkoslo,venské. Za t,o příslušela žalobci stejná vzájemná hodnota v pe
nězích, tedy 370.000 K měny rakousko-uherské, které, kdyby byly hned 
zaplaceny bývaly, po tuzemském okolkování byly by se v rukách ža~ 
lobce přeměnily v 370.000 Kč. Ale žalovaný nezaplatil žalobci celé kupl1l 
ceny, nýbrž zůstal dlužen částku" 150.000 K. Okol",o'st, že žalobce netrval 
nanepnodleném zap,laeení této částky, nýbrž kreditoval ji žalovanému, 
'nemůže mu býti na iljmu, a neodnímá mu práva žádati, aby k úplnému 
vyrovnání kupní ceny dostal tolik, kolik by měl, kdyby mu ihned celá kupní 
cena hotově byla vyplacena bývala, t. i. nyní ještě zbytek 150.000 K:č, 
jehož části žalobce se domáhá. Tokáte pro,stě slušno'St a spravedlnost, 
neboť jinak byl by žalovaný, maje sám plnon bodnotu z kupní ceny 1'0-

14 
Civiln! rozhQdnut!, !ll. 
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cházející, nepQskytnuv ale žalobci plné JlOdnoty vzájemné, bezdůvodně 
obohacen na úkor žalobcův. 

Čís. 973. 

Odporoval-li příjemce faktuře v jiném směru, než co do výše úroků, 
jest míti za to, že bYl s výší úroků srozuměn. 

O<ozh. ze dne 15. března 1921, Rv I 806/Z0.) 

Kupitel odporoval fakturám a kontokorentu, v nichž byly uvedeny 
úroky 8 proc., v jiných směrech, nikoliv však w do výše úroků. Žalobě 
o zaplacení jich pro c e sní s o II d p r v é s t o I i c e vyhověl. O d v v
I a c í s o u d f'ozsudek potvrdil. D ů vod y; Pouhý odpor proti kontoko
rentu z důvodů jiných nemllže býti dokladem o tom že žalovaná neso-u
hlasil~,s počíta.nými 8 proc. úroky, proti nimž, jak dlo.znává, výslovných 
a zvlastních namitek nečinila. V čem shledává neúplnolst řízení odvala
te!ka ani neuvádí, ale patrnč míní vadou tou, že neby'l připuštěn důkaz 
vyslechem stran o tom, že žai'ovaná nezpozorovala změny úrokové sazby 
na fakturách. Dospěl-Ii soud k opačnému mínění na základě provedených 
~ůkazů a zjištěných iokolnos'Íí, nemusil připouštěti důkazu toho (§ 371 c. 
r. sJ, a nelze tedy o nějaké neúplnosti řízení mluviti. Také výtka ne
správného právního posouzení v otázce této úr-okové míry není opod
statněna, poněvadž smlouva může býti uzavřena mlčky, nepmjevHi se 
souhlas s obsahem faktury o vedlejším závazku úroků z prodlení a strana 
žalovaná sama doznala, že nejen proti tomuto obsahu faktur;, ale ani 
proti skute6ně pO'čÍtaným úrokúm námitek nečinila. Právě zásada pocti
vého obchodního styku, D' kterou se odvolatelka opírá, vyžaduje určitého 
projevu o takovém pOlžadavku, druhou stranou projeveném, Ú) tím spÍ'še, 
když strany byly v delším obchodním spojení (dokonce kontokorentním) 
ja:ko v tomto případě (čl. 325 obch. zák.). 

N e j V.Y Š 'š í s o LI d nevyhověl dovolání. 

Dlivody; 

S hlediska nesprávného právního posouzení uplatňuje dovolání, že ue
vzešel pro žalovanou závazek, platiti 8 proe. úroky místo 6 proe. tím, že 
ona fakturám pokUd se týče kontokorentu, v nichž požadovány byly, ne
odporovala. Možno přisvědčiti zásadč,ktercu dov'olatelka uplatňuje že 
jiné clo,ložky fakturní, než ony, které se týkají založelní faktnrního SU',Úště 
příjemce faktury nezavazují, i když odporu pwti nim nepodal, aJe přes t~ 
nelze jí dáti za pravdu. Neodporování není sice ještě důkazem že pří
jemce so-uhlasí, ale zákon s neOdporováním fakturní doložce ~ sudišti 
spojuje ten účinek, že doložka nabS'vá právní platnosti a sudiŠtě faktmní 
se zakládá. Zákon ukládá tedy příjemci faktury povimwst, této doložce 
odpomvati, chce-Ji se t'omu účinku vyvarovati. Ohledně jiných doložek 
takového předpisu není a zůstává tedy otázka, zda a kdy ony právního 
účinku nabývají, otevřena. Tu pak nezbývá, než zásada § 863 ohč. zák. 
o. nepřímém či konkludentním proh'lášení vůle, která ovšem předpisem 
~ 88 j. n. nijak z platno,sti vYsazena není, nýbrž vedle něho trvá. Každé 
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prohlášení vůle a tudíž 1 souhlas s dohoik'Ůll muzc s~~ státi i. ~11čky t. j. 
takovými činy, Jež sice jin:(r účel sledUjí, avšak neprm::o i v,ull:, souh~as~ 
o nějž jde, bezpečně a ncpo-chybně dokumentují, v sobe za vlraJI. Kdy b,. 
byla žalovaná fakturám a kontokorentu vl1be':. necdpm,ovala, byla b, 
vešla v platnost pouze faktumí do,ložka 'o SUdlst1, osta tl11 obsah~ faktur '; 
kontokorentů, pokud nebyl zalo.žen v zákoně anebo ve smlouv,e, byl ~)~ 
ji nezavazoval neboJ by to byl jedn.ostranný návrh žalobkyne, na ~neJz 

, b' h ,,, t' hl b-úti řeči Avšak zalo-ona neodpověděla, takže y o Je o pnle 1 nemo Oj.: ' "' 

vaná, jak doznává, odporovala, než v jiných kusech, mkoh co do· vyse 
úroků a tím jest dán případ § 8630bč. zák.: jestliže odp0'1Ovala ostatmmu 
obsah~l, ,pokud se jí nezdál opráv~ěným, výši ~r.oků! vša~k :nl~ení~ P~l~ll~ 
nula, musila žalobkyně zcela logIcky za t'o' mlh a mUS1 s~ I obJektl\ n, 
tak sc.uditi, že proti výši úroků ničeho nemá a s ní souhlasl. 

Čís. 974. 

Potřebou, dáti stavem psem hlídati, není omlnveno chování psa zlého, 
i domácím lidem nebezpečného. 

<Rozh. ze dne 15. března 1921, Rv I 849/20.) 

Majitel dvora používal k hlídání psa, jenž ~ývalp.řes de~n chován na 
řetěze, v 11'ů'e; pak pobíhal v,O'lně po dvoře. ZaJobce ~yl e~led1l1em ve 
dvoře a když jedné noci poklidil koně a vrasel se, dO"sveho ,pnbytk~, V1~11 
se na něhO' pes a nebezpečně ho pokousal. Zalobe, lIZ, domaha~ ~e celedll~ 
na majiteli dvora náhrady škody, bylo s o u d y v sec h trl s t O II C 

V Y li ,o věn o, Ne j v y Š š í m S O' II dem z těchto 

důvodů: 

Dle § 132u n. zll. obč. zák. ručí držitel psa za poškození. jím zPúsc,bené; 
když neprok:'tže, že se postaralo potřebné stře~enf a dozoL;p'otrebn: 
ostřežeuí jest tako-vé, jaké se dle povahy věC! vyzaduJc. J~k mzs:. stollec 
zjistily, byl pes od pO'čátku zlý a tato jeho povl;ha se stale horsll~, 00:' 
správně svedeno na to, že byl přes den uvazpvan, neboť ~namo.' z~ pSI, 

držení stále na řetěze, divočí, činíť z nich -vazba zatvrzele nevl:dne 'po·, 
vahy. Ale D'll musel b~rti uvazovún, protože právě byl zliT. A nemůze ~ tom 
býti pochybnosti, že žalovaný tuto jeh-o zlou po~ahu o:nal, nebo·J p,roe pak 
hYl by ho jinak dával přes den uvazovati? Znamo, ze Jen ~se zlynn ~S} 
tak se děje: přes. den držen jest na řetěze a na, noc, kdyz se ?za vro,u 
vrata, pustí se, aby v ohrazeném dvoře volně pobíhal. Dob~í~Sl mohou 
pobíhati i za dne a neuvazují se. Jestliže tedy P:s ~yl tak zly, ,ze za dne, 
kdy lidé po dvoře chodí, musil býti držen na ret~ze, abY,hde od S~yku 
s ním byli ehráněrti, tedy měl'oi i na noc, p·okud lide i tu meh na dvore a 
v domě (;0 dělati, učiněno b-ý-ti takové o,patření, aby ·jim ubližlti ne~ohl: 
huď mělo býti nařízeno, aby vůbec nebyl odvaz?ván, anebo aSP~!l n" 
hned, jak se vrata zavřela, nýbrž až všiehni~ k spanku nl?hll po ~r:pade 
měl býti o·patřen bezpečným náhnbke111, jenz by k?usnut! znemoznov,a:: 
To bylo opatření potřebné, ba přímoi naprosto. nutne, kdyz pes, Jak UlZSI 
stolice zjistily, liž před úrazem žalloboovým na lídi úto.ky činil a v ně-

14' 
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kterých případech jim i ublížil, takže všichni se ho báli. Nedalo-li se však 
takové opatření dobře dělat, pak neměl žalovaný tohG psa vúbec držet, 
anebo držel-li ho, ručí za každý úraz, který pes spáše. To· ho. neomlo.uvá, 
že on potřebuje psa k vůli hlídce, nebo! hlídat mohou i psi, kteří nejsou 
uebezpečni lidem, kteří se na člověka vůbec nevrhajÍ, nýbrž štěkotem a 
dorážením povinnosti své zadost činí, takto domácí osoby na cizího t ve
třelce upozorňujÍce. Chtěl-li však žalo-vaný míti k hlídce psa, který by 
zloděje ne pouze zaplašoval, nýbrž příma hneclpio<!rhal, pak povinen byl 
učinit .opatření, aby mu znemožněno byLo potrhati také domácí lidi. A! 
už to učinitil mohl a neučinil, anebo učiniti' nem'ohl, fU!Čí, lltebO'ť i když to 
učíniti nemohl, pak měl psa dáti pryč, neměl tako·véhoi nebezpečného hlí
dače používat, vždY! se dá lJlídka noční opatřiti také lidmi, není k ní psa 
nevyhnutelně třeba, a když už psa, tedy ne zr.ovna nebezpečného psa. 
V tom, že nebezpečné zvíře, i když se bezpečně opatřiti nedá, přece se 
drží, sPO'čÍvá zavinění, nehoť tím držitel utváří situaci, neustálým ne
bezpečím hrozící, i je tu pak ručení ne sice dle § 1320 obč. zák., nýbrž dle 
vše-obecných zásad pro nedostatek a zanedbání povinné péče dle §§ 1294, 
1297, 1323, 1324 obč. zák., k čemuž srovnati dlužno ZOdpovědnost dle 
§ 335 tl'. zák. Že by žalovaný byl "oopovědnosti zbaven proto, že ža
lobce na sebe vzal úkol psa krmiti, .0dva2)ovati a když se v noci vrata 
vjíždějícímu kočáru otvírala, .p·,a držeti, aby nevyběhl, jest dGvo·zován[ 
naprosto nepřípadné. Není-li ani opatrovatel, na nějž přece, jak známo, 
pes je zvyklý a i když je zly, pokládaje ho za svého dobrodince, chová 
aspoň k němu jedinému přátelské smýšlení, pak je to taklové zvíře, že je 
vlastník držeti nemá a drží-li ho, činí se ZOdpovědným dle vyložených 
zásad vúči tomu, kdo- službu u psa převzal, leda že by se tento výslovně 
předem nároků z úrazu vzdal, což se tady nestalo. Nad to ale však úraz 
se zde nestal při opatmváuí (krmení, odvazováni nebo držení) psa, nýbrž 
mimo ně, v takové situaci, která s touto u· psa· převzatouslužbon neměla 
co činiti a v níž se mohl ocitno'uti každý, i neopatmvatel. V tom pří
padě by ani uvedené vzdání 'se nárokŮ' z úrazu ve službě žalovaného ne
vyručovalo. 

Čís, 975, 

Cís. naří21cní ze dne 24. března 1917, čís, 131 ř. zák, o opatřeni oby
vatelstva předměty potřeby, 

Určiti cenu za předměty, dodané iJ')dle cís. nařízení, přislušným jest 
okresní soud :(§ 7), i kdYž návrb p-odán byl v čase, kdy cis. nařizeni po
zbylo již účinnosti. 

Odmítnut-Ii z lormelních důvodů návrh na určení ceny, jest přes usta
nov,cní § 7 přípustným rekurs proti rozhodnuti druhé stolice. 

(Ro.zh. ze dne 15. března 1921, R II 89/21.) 

. Dodavatel domáhal se žádostí podanou dne 12. listopadu 1920 na okres
ním soudě stanovení cen za uhlí, jež byl dodal k výzvě býv. c. k. mini
sterstva veřejných prací dle § 7 cís. nař. ze dne 24. března 1917, čís. 131 
ř .. zák. O k r e sní s o Ll d odmítl návrh pro- nepříslušnost soudu. D ů
vo d y:Soudce obmezi! Se na řešeni otázkY, bYl-li § 7 cis. nař. ze dne 
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24. března 1917, čís. 131 ř. zák. v době podání žádosti t.)- 12. ]is~~padu 
1920 vůbec v platnosti a tím zavedení řízení dle tohoto. pr~~plsu pnpu<~t
ným. Ve směru tomto jest uvésti; čl. I zákona ze dne 17. [jma 1919, C1S. 
568 sb. z. a n. o trestání válečné lichvy zrušuje cís. nařízení ze dne 24. 
března 1917, čís. 131 ř. zák. potud, pokud ustanovení jeho odporují usta
novením zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. a jsou zákonem 
tímto zrušena 'ustanovení citovaného nařízení rázu trestního, tak, že lze 
za to míti, že ustanovení § 7 nařízení ze dne 24. března 1917, čís. }31 ř. 
zák. zůstalo tehdy dále v platnosti. § 26 nařízení vlády republikY Cesko
slovenské. ze dne 3. záři 1920, čís. 516 sb. z. a n. o záso·bování obyva
telstva předměty potřeby, kteréžto naříze,,; nabylo účinnosti 15. dnem 
po vyhlášení {§ 27 nař.), tedy dnem 3. října 1920, stanoví, že se zrušuJe 
císařské nařízení ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák, »pokud ještě 
v platno.sti trvá«, tÍtr. tedy také zrušen § 7 tohoto. nařízení (§ 9 obč. zák.). 
I nemůže se tedy jednati dle tohoto nařízení o žádosti navrhovatelky, 
podané touto 12. listopadu 1920, když nařízení zrušeno již dne 3. řijn~ 
1920 a to již proto, že zákony nepůsobí zpět (§ 5 obč. zák.). Názor 11a
vrho.vatelky, že stanovení cen uhlí dle předpisu § 7 nařízení ze dne 24. 
března 1917, čís. 131 ř. zák. zůstává v platnosti až do· 15. hstopadu 1920, 
p.oněvadž teprve tímto dnem nabývá platnosti zákon o úpravě uhelného 
hospodářství ze dne 9. dubna 1920, čis. 250 sb. z. a n. a sice ~.rvá část jeh" 
(viz § 5 cit. zákona a nařízení ze dne 6. listopadu 1920, C1S. 603 sb. z. 
a n.), který v § 5 stanoví komp.etencní orgány pro stanovení cen uhlí, ale 
nejvyšších pr'Odejních cen IDeo závod a pfíslušno.sti soudu nezna, Jest 
mylný již s 'Ohledem na prvuvedené zrušení §- 7 nařízení ze dne 24. březn~ 
1917 čís 131 ř. zák.; a také zákon o. uhelni, dávce nikde o tomto nařízem 
se n'ezm"iňuje, oo.ž by se zajisté stalo, kdyby zákon ten měl býti jcště 
v něja.ké souvislo'sti s naf"ízením z r. 1917. I(!o,necně jest POl:'~áza!~ k t.om~, 
že § 4 nařízení ze dne 3. září 1920, čÍs. 516 sb: z. a n., kterez ;oa:1zem, Ja!, 
již shora řečeno, zrušuje ds. nařízení zc dne 24. března 191', CIS. 1.31 r. 
zák obsahuje obdobné předpisy jako. §§ 6, 7 cís. nařízení ze dnc 2'1. březml 
196, čís. 131 ř. zák. pm stan·ovení cen předmětů denní potřeby, ll'ini
sterstvem vyžádaných, ovšem příslušné orgány jsou různé, .- a poně
vadž případ navrhovateřky dal by se sem subsumovati, měla navrhova
telka nastorupiti cestu, 3tanovenou §§ 4, 5 nařízení ze dne 3. září 1920, 
čís. 516 sb. z. a n. § 5 zákona o uhehlém hospodářství obsahuje předp"y 
pro stanovení nejvyšších cen uhlí Io,co "ávod Pro obyvatelstvo. Poněvadž 

. považu1e se s'Ůud za ne'příslušný vů-bec, ,nepustil se do řešení 'o~ázky 
místní ~epříslušnosti. Rek II i- s II í s o II d uložil ,okresnímu ~oudu, by včc 
vyřídil nehledě k domnělé nepříslušnosti. D ův,o d y: Návrh opir~ se 
o § 7 cís. nařízení ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák. Jest sPfQvno, 
žc uvedenÝ zákon v den rep,r·odukování žádosti, totiž 12. listopadu 1°20 
nebyl již v platnosti, byv úušen vládním nařízením ze dne 3. záři 1920, 
čís. 516 sb. z.'a n. Ale názor, že následkem toho není řízení, předepsané 
v § 7 uvedeného císařského nařízení, přípustným, nelze uznati za sprfivn:5r

• 

Prvým soudcem dovolá"vaný § 5 obč. zák. ustanovuje, že zákony nepůsobí 
zpět a ·ž~ proto nemají vlivu na dřívější jednání a dříve. nabytá l}rftvu. 
Uhlí, jehož cena má b!'thlTčena, po-žadováno bylo dle p'~edp!sú cis. nah
zení ze dne 24. března 1917, bylo dodáno· podle tohoto nanzenl, a Jeho cena 
měla býti dle předpisů tohoto zákona u.rčena. Na právo navrhovatele, aby 
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soud cenu dle předpisů citovaného ngřÍzení určil pořadem stDlic nemuze 
míti pmto pozdější jeho zrušení vlivu. Jmenovitě nelze pro tento případ 
použíti nových obdobných předpisů §§ 5-7 vládního nařízení ze dne 
3. září 1920, čís. 516 sb. z. a n. a to již proto ne, poněvadž v tomto pří
padě uhlí požadovalo dřívější c. k. ministerstvo pro veřejne ;Jráce, které 
již neexistuje. Nové citované předpisy, jimiž určením náhrady za poža
dované zboží pověřen byl úřad požadující po případě smírčí soud onebo 
ministerstvo spravedlnosti, tvoří s nov$rrni předpisy o požad0vánÍ jeden 
celek a vztahují se zřejmě jen na případy riovéhú požadování zboží dle 
nových předpislI. K'dyby byl zákonodárcc chtěl, aby nové řízení o určení 
cen se vztahovalo také na do·dávky dřívější, dotkl by se tím nabytých 
práv stran, aby ceny byly určeny soudem, a byl by to by; musil výslovně 
říci. Takového ustanovení ve vládním ,Iařízení nenÍ, jeho ~ 26 ust~novuje 
pouze, že se císařské nařízení ze dne 24. iJřezna 1917, I::ís. 1:n ř. zák. 
zrušuje. Předpisu tohot,o. zrušeného 1.:.Í3. llařízení dlt:žno použíti i rtynf 
ještě na všechny případy, které spadají do doby JebO platnosti. Núvé 
předpisy platí jen pr-o jednÓ!ní a dOdávky předs.evzaté PO' 3. říjnu 1920. 

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

Důvody; 

Dle ustanovení § 7 odstavec třetí cis. nař. ze dne 24. března 1917, čís. 
131 ř. zák. jest do rozhodnutí druhé slolice další opravný pr'ostředek ne
přípustný. Ustanovením tímto však, jak z obsahu § 7 odstavec prvý až 
třetí cís. nař. vyplývá, míněna jsou jen rozhodnutí soudit ve věd samé; 
vždy! odstavec prvý a druhý jednají jednak o řízení, dle kterého předse
jíti dlužno při u r·č e n í e e n za požadované předměty potřeby a zá. 
roveň ustana·veno, jakým zp,Ů'Slobem se má cena ta určiti, kdežto v od
stavci třetím se ustanovuje, že k rozhodnutí - rozumíť se, že ve smyslu 
odstavců předcházejících - tedy. o ceně - příslušný jest okresní soud, 
v jeho,ž obv'odu jest zboží. Zákonodárce tu neměl a nemohl míti na mysli 
rozhodnutí iormální a nemohl předpokládati možnost, že by při jasném 
znění § 7 odst. třetí cís. ,naL mohl ještě vzejíti spor o tom, zda a který soud 
je k rozhodnutí ,n ceně příslušným. Proto nejvyšší soud přes ustanolvenf 
to má po:daný rekurs dovolací za přípustný,' neboť první stolice odmítla 
rnzhodnouti pro domnělo;u nepříslušnost, aniž by se po rozumu ustanovení 
tohoto byla zabývala věcí samou. Výtky proti napadenému nsnesení ne
jsou oprávněny. Byf i byJ.o' správné, že jak cís. nařízení ze dne 24. března 
1~17, čís. 131 ř. zák. (o opatření obyvatelstva předměty potřeby), tak 
zakon ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n. (o úpravě uhelného ho
spodářstvO, tak nař. vlády ze dne 3. září 1920, čís. 516 sb. z. a n. (o zá .. 
sobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty 
potřeby) a ze dne 6. listopadu 1920, čís. 603 sb. z. a n. (o účinnosti záhlom 
'O úpravě uhelného hospodářství) stanoví normy správního řízení, nelze 
přece sdíleti názoru stěžo'vatelky, že platí proto dnem své půsnbnosti bez
podmínečně prO' všechna třebas již zaháJená řízení, není-li stanoveno 
ně 00' jiného. Vždyť nelze přehlédnouti ustanovení § 5 obč. zák., j.enž vý
slovně ustanovuje, že zákony nepůsobí zpět á že nemají vlivu na. 'jednání 
předcházející a na práva před tím nabytá. To vyplývá 'ostatně i ze smyslu 
vlád. nař. ze dne 3. září 1920, čís. 516 sb. z. a n .. kde se v § 5 praví, že 
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náhradu za požadované zbc1ží určí úřad, jenž o zboží požádal, čímž JSOll 

míněny jedině úřady českcslvvenské a nikoliv úřady bývalého mo,cnářství 
rakouského. Nařízení to má na mysli p,oměry nyněiší a v budoucnosti ležící 
a nikoliv minulé, jinými nařízeními už tellkráte upravené a nelze usta
!Wvení jeho použíti na návrh žadatelky, pokud nespadá dodané uhlí do 
doby, kdy ioionařízení vládní nabylo účinnosti. Kdyby názor stěžova
telův, že nelie na návrh žadatelky použíti cís. nařízení čís. 131 ř. zák. 
z r. 1917, oyl správný, nemohla by žadatélka si svého nároku vymoci, 
jelikož by se zmíněného cís. nařízeuí, nyní § 26 nař. ze dne 3. září 1920, 
čís. 516 sb. i. a 'll. zrušeného, nemohla dovolávati a vlád. nařízení totol pak 
nepůsobí zpět. Nelze také přehlédnouti, že navrhovatelka nabyla po záboru 
těženého uhií a přikázání jeho určitým mnolžstvím z dodávek těch práv, 
založených právě n~ ustanloveních cís. nař. čís. 131 ř. zák. z r. 1917 a že 
na ')rávech těchto nemůže zákon novější, pokud současně sám práv (ěchlo 
ner·esp·ektuje a neupravuje, nic měniti. Bodle § 7 cit. nař. císařského byl 
povolán k určení ceny za dodané předměty potřeby Q,kresní soud, v jehož 
obvodě bylo, požadované zbo'ží a proto rekursní soud právem uznal' na ph
sl"šnost prvé stolice. 

Čís. 976. 

nádní soudové jsou vázáni právoplatným rozhodnutím úrazové poji. 
šťOvny dělnícké, že úraz j",st úrazell' podnikovým. 

(Rozh. ze dne 15. března 1921, Rv fl 295/20.) 

Žalobce byl zaměstnán v továrně žalo'vané firmy jak!o vrátný a utrpěl 
úraz tím, že zasypán by! v noclehárně bořící se zdí a střechou, jež~o vy
kolejený vagon tovární vlečky vrazil do. n'oclehárny a ji pobořil. Urazo
vou pojišťovnou přiznán mu úrazový důchod. Kr'omě toho d.omáhal se na 
maiitelcetovárny další náhrady šlmdy. Pro c e sní s ° udp r V é st 0-

líce žalobě vyhověl, maje za to, že zodpovědnost žalované strany jest 
opodstatněna § 1 záklOna ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. O d v o
l a ci s o II d rozsudek potvrdil. D ů vody; Odvolatelka neprávem od
voJává se na to, že žalobce jako zaměstnanec v její tlovárně byl u úra
zQvé p,ojišťovny ve smyslu zákona o povinném úrazovém pUjišť,oivání ze 
dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák. na rook 1888 proti úrazu pOjištěn a po
něvadž jeho nároky úrazovou p(}jišr'olvnou byly uznány a stanoveny, že 
nemůže lod ní -nižádnou náhradu, zvláště však ne p'lacení bolestného po
žadovati. -Dra z stal se žalobci ovšem v továrně strany žalované, ve které 
jako vrátný byl zaměstnán, nikólivvšak u vykonávání jeho služby, t. j. 
v době, kdy bYl článkem provozu pOdniku strany žalo,vané, nýbrž t,ehdy, 
kdy v práci nebyl a kdy přes to, že iest dělníkem v podniku žalované. 
jevil se i vůčI ní OSOhOll jinou, než zaměstnancem jejího p'Odniku, p!oně
vadž, jak soud prvé stolice zjistil, stal seúraz žale,bcovi v době, kdy spal 
v noclehárně, kterou strana žalOvaná patrně za účelem pohodlí svých zří
zenců zřídila. Následkem toho nelze tvrditi, že žalobce, když v této 1I0'C

leMme strany žalúvané spal, í po tuto dobu byl ve službě a účasten pro
vozování podniku strany žalované. Na t{)m ničeho nemění se tím, že snad 
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noclehárna jest v továrně strany žalované, a že ji strana žalovaná zřídila 
v zájmu podniku, aby v ní přenocování svých přespolních dělníků umož
nila, neboť žalovaná strana, vydržujíc tuto noclehárnu, jeví se p-rávně 
přes to, žc jest majitelkou továrního podniku, úrazovému pOjišfování po
drobeného, vŮ'či 'Osobám v této noclehárně přenoeujícím, a f již jsou jejími 
dělníky čili nic, provozovatelem a vydržovatelem noclehárny tak jako 
k~ždý jiný sou~r'O~ník a musí škodu, která se nocležníkům jejím zavi
nemm v nocleharne stane, jako každá jiná třetí osoba nahraditi. 

N e j v y Š Š Í' s 'O II d žaIro'bu zamítl. 

Dúvody: 

pO,volání jest od~vodněno. Jest zjištěno, že žalobce. byl zaměstnán jako 
vratny v podmku zalované strany, podléhajícímu povinnému úrazovému 
~oji~tění dle zákona o úrazovém pOjištění, ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 
r. zak. ~a rok 1888, že úra21o'vá pojišfovna dělnická úraz, který žalobce 
dne 17. cer vence 1918 u·trpěl, uznala za úraz podnikový, a že mu násled
k~m. tO~IQ,to úrazu _v;t;'ěři1a úrazový důchod. Poněvadž úrazová poJišfovna 
delmcka jako vereJny orgán státní správy za spolupúsobení politické 
s~rávy koná svůj úřad (viz jmenovitě § 29 a násl., pak §§ 48 50 52 cit. 
za~. (j úraz. pojištění), a po' zákonu jest povinna, úrazy přihodivŠí s~ v pod
mClCh; podléhajících. úrazovému poHšťolvání, z moci úřední vyšetřovati, 
a, o mch f!OIzhodovatI, a rozhodnutí její jen rozhodčím sloudem (§ 38 cit. 
zak.) ,mohlou býti přezko-umána, plyne z toho', že řádní soudové nejsou 
po-voJa':I r?zhodovati o těchto otázkách. Zjištění úra"ové pOjišfovny děl
m~ke, ze zalobcův úraz jest úrazem podnikovým, t. j., že žalobce stihl 
v jeho činnosti, směřující k účelům podnikovým pokud se týče v situaci 
přivodené jeho pracovním poměrem k podniku v němž bYl zaměstnán' 
jest závazné pro řádné soudy, kterým nepřísluŠí přezkoumáv;ti rozhod: 
nutí správních úřadů, vydaná v mezích jich oboru právomoci a nelzé 
p~ot~vku zjištění nižších sondů, že se tu o podniko~ý úraz nejed~á, vůbec 
pnhhzetl. Jest lhostejno, že tu jde o úraz, související s provozováním 
vozby na vlečné dráze, neboť, jak jest prokázáno pokud se týče zjištěno 
jest vlečná dráha vlastnictvím žalo-vaného podnik~tele, který pno'voz koni 
~a ní ~lastními svými zaměstnanci, a svSrmi prostředky, vlečka sl'Oluží jen 
leho zav,o'du, a pmto dle § 2 zák '0 úraz poj, vztahuje se citovaný zákon 
O úraz. pojištění i na úraz žalobce, který nebyl ani při provozu vlečky 
zaměstnán, nýbrž bYl vrátným v podniku žalované strany. Následkem 
~~ho ne?řicházeií zde v úvahu ustanovení zákona ze dne 5.' března 1869, 
CIS·v 27 :. z., ~ok~d se týče ze dne 12. če,rvence 1902 čís. 147 ř, zák., a 
d,luzno zalo'~~I nar'Ok posu7iovati jen s hlediska zákona ze dne 28. pro
:mce 1887, CIS. 1/1888 ř, z, o úra7Jovém pojištěni, a poněvadž žaloba smč
rUje proti podnikateli, v jehož závodě žalobce úraz utrpěl, jest zde mzhnd
nýu; přvedpis § 46 cit. zák. Dle tohNo zákonného ustanoveni jest pOjištěnec 
'?pravnen protI podnikateli uplatňovati nárok na náhradu škody, byl-E 
u:az podmkavtelem neL osobou, jemu dle § 45 odstavec prvÝ a druhý cit. 
zak. na .roven pnstavenou, přiVOděn zúmys,lnč. Náhradní nárok pOjištěncův 
obmezuJe se v takovémto případě na to, 'oč odškodné, příslnšející mu dle 
~),latnÝ,ch zák?!lný~h předpisů (§§ 1325-1327) ob~. zák) převyšuje ,od
sKodne, na nez ma narok dle zakona Ú' úraz. poj. Zal'oba směřUjící na za-
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placení bolestnéqo dle § 1325 obč. zák., by t;'0hla dle to~o míti"ús~ěch je~ 
tehdy kdyby žalovaný podnikatel byl uraz. zalobcI se pnhDdlvsI zumJisln~ 
přivodil, cOž však žalobce 'vůbec netvrdí. Dle výjimečného. usta~ove11l 
§ 46 cit. zák .. , upravujícího v so.uhlase s účelem a povahou mstltu~e uraz~~ 
vého pojištění dělnického ručení pcdnikatele za úraz po?mkovy, nes'tacl 
důkaz o zavinění úrazu zřízenci podnikatelovými .(§ 47 zak. o uraz, POJ,), 
neboť zákon :0. úrazovém pOjištění r.ozlišuje přesně mezi ručením podm
katele a l}sob mu na roveň postavených dle § 46 a ručením zřízenců pod~ 
nikatelových dle § 47 cit. zák. Jelikož tedy pojištěnec mů"e na podmkatel1 
náhradu bolestného jen tehdy požadovati, byl-li úraz podmkatclem aneb 
osobou v § 45 zák o úraz. poj, uvedenou, přivoděn zúmyslně, plyne z toho, 
co bylo uvedeno, že žalobuí nárok jest neodůvodněn. 

Čis. 977. 

Záva~ek manžela že platiti bude ,manželce na výživu předem určiton 
poměrnou část výsluŽného, stává se dospělým t,eprve, když výslužné bylo 
manželi poukázáno a vyplaceno. 

(~ozh. 2e dne 15. březua 1921, Rv II 46/21.) 

Při dobrovolném rozvodu od stoln a lože uzavřeli manželé dne 8. čer
vence 1914 smír jímž manžel se zavázal platiti pře de II své manžeke 
na úhradu výži~y pro své dvě děti, jež byly ponechány v jej;í výchvově 
a výživě, mě s í ční výživné 100, pokud se týč: .60 ~ počín!J~ 1~: OC1'

vencem 1914 a platiti jí z p,udavkú plalo,vých, jez dostav a kazde tn roky 
v částce 250 K další částku 10 K měsíčně. Pro pHpad jeho odchodu do 
výslužby hylo 'ujednáno, že žalovaný jest p,ovinen> p}atiti ~vé manželce 
místo tohoto výživného 'j, výslužného, jež bude prave dostavatl {der Je
wei1s ihm zukommenden Ruhegenusse) a to- ve stejných li ě s í ční ch 
částkách pře dem. Ježto manžel, zatim pensionovaný, nezaplatil vÝ,
živného za měsíce březeu-srPen 1919, domáhala se ho manželka ex:ekucl, 
jež b:.rIa právoplatné povolena. Manžel vznesl po té ža~obu dle § 36, ?d; 
stavec prvý,ex. ř., tvrdě, že za uvedenon dobu nebylo mu dosu,d vysluzne 
ani poukázáno, na-ro,ž pak vy-placen'O. P r.o c C s II í SI'O II d p rve s t o II ~ c 
žalobě vyhověl. D ů vod y: Ve smíru ze dne 8. července 1914 nebylo SIce 
výslovně stanoveno, zda pr'o platební povinnost m,anželov~ jest !o,zhodpo~ 
splatnost výs}užného či jeho poukaz či jeho vyplata. Ze ~nem ~mlru. 
»jichž s'e mu aostane« dlužno však přikloniti se k ,žalobcovu nazoru, ze Jest 
mu platit teprve, až mu budou požitky poukáZány: Ježto se tak, jak pro
kázáno dosud nestal·o, jest žaloba odů~odněna, pročež bY)D exekuci pro
hlásiti ~epřípustnou. O d vol a c í 's o u d žalobu zamítl. D Ú. vod y~, Ve 
smíru nebylo ohledně splatllosti jednotlivých čás.tek, tedy am ~ro ~~IPad 
odchodu do výslužby nic ",stanoveno a nebyla splatnus! Jedotllvych cast~k 
učiněna závisl'ou na Dom, že výsluž,né, přísrlušeHd žalobci, musÍ.., mu by tl 
napřed vypláéeno nebo aspoň ponkázáno. Kdyby byly strany neco· tako
véhJO chtěly, byly by t,o také, uzavírajíce smír, vyjádřily a není připustno 
při výklaJu smluv do, nich něco vkládati, co není jejichobsa!lem. Z toho 
však vychází, že je neudržiteln·o mínení prvního soud~.' z~ JCdvDotlIV: 
splátky výživného jsou splatny h:prve poukazem Odpoclvneho zalobcI. 
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Jednotlivé splátky byly a jsou dle smíru splatny vždy.měsíčně předem 
a bylo proto námitky žalnbcovy proti povolení exekuce (§ 36 odstavec 
prv:(r čÍs. 1 ex. ř.) při správném právním posouzení věci zamítnouti. Na 
tom nemění ničeho ta okolnost, že pro případ odchodu l1a odpočinek jest 
na VýŽivném platiti 'I, výslužného', jež právě žalobci bude příslušeti, 
ježto tím jen jejich výše byla stanovena, ne však jejich splatnost, a 
ohledně splatnosti ve smíru zvláštní a VýSlovná ustanovení byla ujednána, 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Soud odvolací klade při výkladu smíru ze dne 8, července 1914 důraz 
na tu okolnost, že žalobce byl povinen 'j, své pense platiti v měsíčních 
lhůtách napřed a má za to, že splatnost jednotlivých lhůt nebyla závislá 
na tom, že bude pense žalobci poukázána neb vyplacena. S tímto názorem 
nelze souhlasiti. Strany neujednaly ovšem ničeho pro případ, že by ža
lobcí nebyla pense včas vyplacena, poněvadž v době, kdy byl smír uza
vřen, byly poměry normální a strany nemohly předvídati, že by tento 
případ mohl vůbec nastati. Avšak jest samozřejmé a nebylO' to třeba ani 
do smíru pojati, že předpokladem povinnosti žalobcovy, platiti žalované 
'jo pens,ijníeh požitků, bylo, že on tyto pensiiní požitky skutečně také 
obdrží, vždyt výživné bylo smluveno právě jednak' vzhledem k ,očeká
vané úpravě platové, jednak pro případ pense. Strany vyjádřily tento 
předpoklad ve smíru slovy, že žalobce bude platiti 'h pensijních požitků, 
k t e r é bud e d O stá vat i (der jeweils ihm zukollimenden Ruhege
nusse), Teprve poukazem stávají se tyto požitky likvidní jak pro žalobce, 
tak i pro žalovanou, určuje se jejich výše a žalobce nemá dříve ani mo·ž
nos,ti, aby své povinnosti dostál. Poněvadž jest zjištěno, že v době podání 
exekučního návrhu pensijní požitky, z nichž výživné mělo býti placeno, 
žalobci poukázány nebyly, a splatnost této částky nenastala, bylo první 
stoHej správně ohledně této částky žalobě vyhověno, 

Čís. 978. 

ZákOn "i2 dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. o zajištění půdy 
drobným pachtýřům. 

Pozemky ohcím patřícími '(předposlední odstavec § 1 pOžad. zák.) 
isou pozemky, tvořící součást statku, jenž, nepodléhaje záboru, jest obci 
připsán v zemských deskách. 

Předposlední odstavec § 1 požad. zákona nevztahuje se k pozemkťtm, 
jež teprvé za pachtovního poměru staly se místy stavebními nebo po_ 
zemky obcím patřícími. 

Nelze mluviti o dobrovolném vzdání se, bYl-ii k němu pachtýř do
nucen situací (zastavěním), již utvořil vlastník. 

(Rozh. ze dne 16, března 1921, I~ I 327/2 Ll 

o b a niž š í s o u d y zamítly požadovací nárok pachtýřů. D II vod y: 
Dle § 1 předposlední odstavec zákona o zajištění půdy drobným pach
týřům ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb, z. a n. netýká se tento zákon 
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zemědělských pozemkú v zasta vené části měst neb obcí (stavebních mísO 
aniž pozemků obcím patřících, O takovéto pozemky, 'Obci patřící, a sta
vební místa obce jde právě v tomto p,řípadě, ježto požadoNWlé pozemky 
byly již smlouv'Ou mezi obcí a děkanstvím ze dne 28. března 1919, .s~hvá: 
lenou dne 6. června 1919 městským zastupitelstvem, pro obec de!lmtlvne 
zakoupeny po případě směněny a za stavební místa pro, ,obec určeny. 
Stalo se tedy tak již před vyhlášením i působností zákona o zajištění půdy 
drobným pachtýřům a v čase pús.obnosti zákona toho, to jest dne 26. 
června 1919, nebyly již majetkem děkanství, nýbrž obce a již tou dobou 
též za stavební místa byly urč'eny, nejméně od května 1919, Z. to~o,to 
důvodu se zákon na pozemky tyto jako majetek obce a stavehm mlsta 
nevztahuje vůbec a tedy ani ne jeho ustanovení § 6, poslední odstavec. 

N e ,i v y š š í s.o u d zrušil usnesení nižšíéh soudů a nařídil pIvému 
soudu, bY doplně řízení znovu rozhodL 

Dů vody: 

Jde pouze '0, otázku § I předposlední odstavec po,žad, zák,. dle něhož 
zúk'On ten netýká se zemědělských p,ozemků v zastavené části měst neb 
ohcí (stavebních míst), jakož i pozemků obcím patřících. PředevšíI? dlu.~n? 
si ujasniti význam předpisu, že zákon neplatí pr~ pozemky ObCl pat~l,cl: 
Dle § I odstavec druhý vztahuje se požadovací pravo na pozemek, patr!:h 
státu neb jest zabrán dle záborového zákona ze dne 16. dubna 1919, ClS. 
215 sb. z, a n, nebo zaps,án v deskách zemských nebo jest součástí statku 
zemsko-deskového neb statku církevního neb nadačního, Poněvadž ze 
záboru vyloučeny jsou dle § 3 b) záborového zákona majetky obecní 
(tmění i statek, jenž oMatně zákonem ze dne 17. července 1919, čís. 421 
,'b, z. a n, přeměněn v kmenové obecní jměnj), zbývá jen.případ, ž.e 'O?ec 
jest majitelkou statku, jenž sice nepodléhá záboru: avsak zapsa!: .Jest 
v deskách zemských; tedy ani na pozemky k takovemu statku patncl, S? 
požadovacíprávo dle předposledního odstavce § I nevztahule, .to ledme 
tento předpiS chce říci. Z toho ale jde, že zákon myslí .na phpa.d, kdy 
obec je pmpachtovatelkou, to se podává z celé slOuv~slostl predpl~u 
s předpisem odstavce prvého a druhého a jeho odvislostI od tohoto, 100 

je však důJežito, nebet není-li obec propachtovatelk,ou t .. j. nebyla pu
vodně, při propachtování, vlastnící, nýbrž, pozemk.u nabyl~ o~ propaSh
tovavšího vlastníka až za trvání paQhtovmho pomeru, nem otazka poza
dovacího práva vyřízena již tímto předpísem 8 1 předP'l,;ední ,odstavec, 
pro!ože pod něj vůbec nespadC A docela obdobně s~ to má i s první alter
nativ'ou jeho, ,když totiž spachtovaJiÝ zeméděL:;k~' pozemek .leží v !d.'ita
včné části obce jest místem. st.avelPním; i tu vztahUje se preúPlS Jen na 
případ, když u{při propachtovárií pozemek byl místem sta vebním, takže 
pachtýř věděl, že ho pachtnje jako takový, nikoli ~le na příp~d, kdy po
zemek stal se stavebním místem teprv za trvaU! pachlovr,lho pomeru. 
Ani tu není otázka ještě předpisem samým vyřízena. A o takový případ 
pod pfedpis ten nespadající jde, nebol sporn.é P?zemk~ byly obci k~upenY 
pokUd se týče směnou nabyty a za stavebm mlsta .urCellY tep,rv v c:rvm~ 
1919, tedy' teprv za trvání pachtovního poměru; smlOUvU sch~·alllo.;nes!:ke 
zastupitelstvo dne 6, června 1919, ale ovšem se stav?,o'll zap.~caIQ 11~ z c~StI 
v květnu 1919, kdy pozemky pachtýřům byly octnuty (PTlplS mestskeho 
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úřadu ze 17. ledna 1921). Byly tedy pozemky lJ&ch'ýřúm odiíat, teprv 
po 1. srpnu 1914 II těsně před vyhlášením po-žadovacillO zákona t. j. před 
12. červnem 1919. Jde tudíž o to. jsou-Ii tu pcdmínky § 6 požad. zák .. 
podle iehož posledního odstavce vlastník jest povinen. byl-Ii pozemek po 
rozumu odstavce prvého odňatý po odnětí zastavěn, po·sto·upiti pachtýři 
do vlastnictví jiný pozemek stejné výměry nebo stejné hodnoty. Poža
dovatelé udali ve svých přihláškách, že mají požadované pozemky spoch
toványod té a té douy, že tedy ještě v čas přihlášek, jež byly vesměs 
podány 8. září 1919 po"emky ty pachtovné drží. To by dle § 15 p'oslední 
odstavec požad. zák. platilo za pravdivé, kdyby oznámení vlastnílm ne
bylo s'e stalo v čas. Tu sice vlastníkova správa pc.dala oznámení dne 27. 
března 1920, ale ze spisů není vidět, byla-Ii mu zákonná lhůta až do té 
doby prodloužena. Dlužno to tedy zjistiti a ukáže-Ii se že lhůta byla 
zmeškána, pak není ničeho dále třeba; jsou všecky podmínky p,o,žado
vacího nároku dány a musí vlastník (děkanské obročí) dáti pachtýřiim 
pozemky náhradní dle § 6 posl. odst., když pachtované jim dáti nemůže, 
ježto jsou zastavěny, pokud s'e týče, což rovnocenné jest, k bezprostřed
nímu zastavení nynější držitelkou (obci) určeny. Pod'O,tknouti jest, že 
stěŽJovatelé se výslovně s náhradními pozemky spokojuií a bude jen otáz
kou, které po.zemky se jim mají v náhradu dáti. Oni sice žádají pozemky 
směnou vyzískané, a však není ještě zjištěno, zda a pokud to byla směna 
anebo koupě, nechává! o tom shora cito.vaný přípis městského zastup i .. 
telstva na pochybnosti a teprv dovolací stížnost určitě tvrdí směuu. 
Pakli! však by se zjistilo, že loznámení vlastníka j·e včasrié, tu by, ponč
vadž v něm námitka z předposledního pokud se týče posledního o·dstavce 
§ 1 požad. zák. výslovně je činěna, a pachtýři jí čali právé replikou, že 
jim pozemky po rozumu § 6 byly odňaty, bylo třeba ještě zjbtlÍl, zda 
toto odnětí se stalo proti iejich vůli. Nebo! že se stalo bez pOdstatné pří
činy, jes,t jasno; vlastník nebyl k Prodeji pokud se týče směně nucen a 
neměl tedy prodávat po,kudse týče směňovat, leč až by pacht poža~(}
vatelů byl došel. Učinil-Ii tak vzdor pachtovnímu právu jejich, učinil se 
jim z toho dokonce práv PlO rozumu § 1120 obč. zák. a nemůže žádným 
způsobem tvrditi podstatnou příčinu. $10 by jen 'O to, zda k odnětí ne
svo.Ji1i dobro,volně. Tu pOdotýká zmíněný přípis městského zastupi leIstva, 
že jistě někteří nesouhlasili s odnětím, ale, vidouce nutnost stavby, svolili, 
což ovšem je odpor a chce říci. že pachtýři ti pndroblli se jen r~ntnosti. 

./estliže tedy soudce, vyšetře věc, shledá, že situace byla taková, že pach
týřům nezbývalo, než ustoupiti, třeba že by tak byli učinili le" k vůli 
tomu, aby se nemusili s 'Obcí, která již v květnu 191\1 začala stavěti ';tedY 
ještě před uzavřením smlo·uvy) spono·vati pro rušenou držbu, což by 
ovšem byli mohli, když obec výpovědi dle '§ 11200bč. zák. nedala, pak 
r elze o do·brovolném vzdání pozemků mluviti, nebo! toto předpokládá, 
že vzdání spočívá ve v,olném rozhodnutí pachtýřově, jehož ale není tam, 
kde pfOipachtovatelutvořil situaci, která pachtýře ku vzdání nutila. Dle 
těchto výkladů jest nerozhodno, co stížnost uplatňuje, že totiž smlouva 
m1ezi ohcÍ a olbriOčím o směnu pachto:vaných pozemkLI stala se hoto,yoU až 
po vydání požadovacího. zákona, byvši schválena pro obec usnesenim 
'okresní správní Namise z 28. srpna 1919 II pro 'Obročí dozorčími úřady 
doko·nce teprv dne 5. června 1920, nebo·! i kdyby byl"a schválena bývala 
a tedy hotovou učiněna ještě před zákonem, opět by přišlo jen na to, když 
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po.zemky byly jim ještě před zákonem odňaty, zda byly jim odňaty proti 
jejich vůli. A ien na to ovšem přiŠlo by také, i kdyby smlouva snad do
dnes schválena nebyla. 

Čís. 979. 

Poručenský (opatrúvnický) súud není 'Oprávněn, by donucovacími 
prostředky přidržel poručníka I(úpatrovníka) k úpisUJ čtvrté státní půjčky 
republiky Českúslúvenské pOdle zák'Ona ze due 24. června 1920, čís, 417 
sb. z. a n., odepírá-Ii tak učiniti, maje prú tú závažné dův'Ody. 

Donuc'Ovacích prostředků § 19, 'Odstavec prvý. nesp. říz, lze použiti 
proti zákonnému zástupci. 

<Ruzh. ze dne 16. března 1921, R I 330/21.) 

Usnesenim ze dne 3. listopadu 1920 vyzval první soud opatrovníka 
Dra. W., aby učinil vhodné návrhy ohleduě upsání IV. státní pŮjčky repu
bliky Československé ze jmění opatrovancova a za tím účelem předl'ožil 
d-oklady tam uvedené, načež opatrovuik vyjádřil se podáním ze dne 1 L 
listopadu 1920, že není s to tutr; pŮjčku upsati. - Usnesením z 20. listopadu 
1920 opětně uložil první soud 'opat.rovníku, by do 5 dnů buď podal vyplně
ncu přihlášku .a upsání IV. státní půjčky nebo přihlášku tu dvojmo soudu 
pl"edložil, by týž za jeho součinllosti ji vyplnil a aby záwveúpředložil 
nutné d-o.klady, tam blíže vypočteué, a pohrozil mu pokutOll 5 K pro případ 
nedoďržení lhůty, jakož i dalším následkem, totiž zřízeuím opatrovuíka ďle 
§ 19 DÍs. pat. z 9. srpna 1854, čÍs. 208 ř. zák. Opatrovník, jemuž usnesení to 
bylo 23. listopadu 1920 doručeno, vyzvání lomu nevyho·včl. Ustannvil 
protc prvnl wud usnesením ze dne 29. listopadu 1920 opatrovníka Dra. S., 
aby přihlášku ve smyslu dotyčného usnesení ze dne 20. listopadu 1920 
provedl. Do obou usnesení podal Dr. W. stížnosti. V první stížnosti pou
kazuje opětně k tomu, že mandantka jeho nemá potřebné hotovosti, aby 
provedena býti mohla konverse válečných pújček v pŮjčku státní, v drllhé 
stížU·osti poukazuje k lomu, že nebylo· tu předpokladu pro. použití § 19 
l1esp. říz. a navrhnul zrušení, pokud se týče změnu napadených usneseni. 
R. c k II r sní s o u d nevyhověl žádnému z rekursů. D ů vod y: Dle § 228 
obč. zák. má opatrovník, jakmile jmění převezme, je s tou pozorností 
spravUtvati, jak na poctivého- a pilného hospodáře náleží a je práv z vše
liké viny. Tímto předpisem se řídě, měl stěžo-vatel o to' pečovati, aby 
opatrovanka neutrpěla ztráty na svém jmění, záležejícím z valečných 
půjček rakouských, jehož upsání svého času sám navrhnu!, aniž by byl 
k tomu soudem vybídnut. Neup~aní IV. státní půjčky mělo by podle zá
kona ze dne 24. června 1920, čís. 417 sb. z. a u. za následek ztrátu celé 
částky jmění, uloženého ve zmíněných válečných půjčkách. "tomu dlužno, 
pokud je to m02no, zabrániti' a bylo pr-oto povinností stěžovatele, by 
v čas učinil vhodné opatření, pokud se týče podal' uávrh soudu opatrov
nickému, jakým způs'obem by umožněno bylo, by dostalo se opatrovancc 
možné náhrady za válečné půjčky. Jestliže tak v čas neučinil, byl soud 
opatrovnický, hledíc k ustanovení § 265 obč. zák. povinen, z moci úřední 
vybídnouti opatrovníka ku konání jeho zákonné povinnosti, což stalo se 
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usnesením ze dne 3. listopadu 1920. Opatnovník v podání ze dne ll. listo
padu 1920 prohlásil, že není s to, aby státní půjčku upsal. Nezbylo pwto 
opatrovnickému soudu, než aby vybídnul opatrovníka k předložení do
kladů, jichž pro upsání půjčky bylo zapotřebí, což stalo se usnesením ze 
dne 20. listopadu 1920. Když však opatrovník tomuto· vybídnutí nevyhověl 
a lhůta k upsání půjčky byla na sklonku, právem první soud ustanovil 
opatrovníka, aby za včas bylo učiněno opaUenÍ,. by opatrovanka od hro
zící škody byla uchráněna. Jakým způsobem a zdali umožně11'o bude 
opátřiti p:otřebné hotovosti k zamýšlené konversi, o tom nemohl opa
trovnický soud dosud uvažovati, poněvadž zástupce opatmvanky sou
činnost v tom směru odepřel tím, že ani nepředložil listin od něho vy
žádaných. 

Ne j vy Š š í s o II d zrušil usnesení nižších soudů. 

DŮVOdy: 

Nelze pochybovati 'O tom, že dlc § 19 odstavec prvý cís. pat. ze dne 
9. srpna 1854, čís. 208 ř. z., musí ,opatruvnický soud pmti stranám, jež 
vydaných opatření soudních neupcslechnoLl, bez dalšího právního řízení 
z moci úřední použíti přiměřených prostředků donucovacích a když tyto 
-;důtka, pokuta a vězení) nepomáhají, p'odle okolností na útraty liknavých 
k ukončení záležito-stí ustanoviti opatrovníka. I když zákon tu mluví vý
slDvně jen o stranách, není tím vyloučeno použití tohoto .ustanovení j na 
poručníky a opatflOvníky, již ustanovené, zavdají-li k tomu příčinu; vy
plývá to z odstavce druhého § 19 cit. cís. pat., kde se ustanovuje, že 
když poručníci a opatrovníci přes pohánění nevyhovuii soudním naří
zením mohou »také« b~Tti zbaveni' svého úřadu - tedy mimo shora zmí
ncné prostředky dOlluoovací může soud sáhnouti i k nejsilnějšímu pro
středku donucovacímu: k cdstranění poručníka neb opatrovníka. Prvá 
st-oHce použila v tomto případě lQ;lloho ustanovení, llstanovivši Dra S. 
opatrovníkem proto, že se Dr. W. jako opatrovník zdráhal upsati IV. 
státní zápůjčku republiky Československé na základě válečných úpúj
ček bývalého Rakouska a rekursní soud usneseuí to potvrdil. Leč usne
sení ta neboví zákonu. Opatrovník má převzaté jmění spravovati se vší 
pozorností jako poctivSr a lliln}T hospodář a zodpovídá za své zaviněni 
(§ 228 obč. záLl. Jest tedy v prvé řadě opatrovník osobou zC'dp'o,vědnou 
za osud svěřeného mu jmění opatrovancova, kdežto· soud ručí jen, když 
zanedbá svůj úřad ke škodě opatrovanců, tedy jen, když řádnč nedozírú 
na správu jmění a neupozorní GPatr,ovníka na mož-nost jak výhodného 
uložení, tak ochrany před hr,ozící škodon (§ 265 obě. záLl, jako právč 
v tomto případě. Nelze však přehlédnouti, že opatrovník, byv soudem 
vybídnut, aby upsal za svon ópatrovanku, o níž není jist6, je-li čsl. státní 
příslušníci a jež žije v l,alm,usku, IV. státní zápůjčku čsl., předložil Soud' 
důvody, proč jest mu nemožnJO., aby se súčastnH této akce a proč se tak 
zdráhá učiniti. Důvody uváděné, že nemá opatrovanka volného jmění, 
aby mollla dc·platiti částku dle zák'Ůna ze dne 24. června 1920, čís. 417 
sb. z. a n. nutnou a že také si nemůže peníze ty opatřiti dalším lombar
dem, jelikož by pak uemohla svým po,vinnostem bez ztrát na jmční svém 
dostáti, jsrOu zajisté závažné a nelze mluviti .o tom, že by stěžovatel za
ucdbával.své povinnosti dle § 228 obč. zák. a že by se zdráhal bezdůvodně 
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vyhověti .opatřením soudním, že tedy nutno sáhnouti k donucovacím 
prostředkúm, by opatrovnický soud supploval vůli svou v ten rozum, že 
ustanoví 'Opatrovníka, jenž by byl och'Ůten upsati zmíněnou zápůjčku 
státní. Opatrovník, jenž pr-es upozornční a vyzvání soudu opatr,ovnického 
na svém odmítavém stanovisku setrvává, iest sám z chování' tDhoto, a 
z případné škody opatrovanee tím vzešlé práv, jelikož soudce své po
vinnosti úplně dostál tím, že se p·okusil přiměti Q·patrovníka k této akci a 
nezodpovídá dále za ztráty, jež by snad 'O,patrovanku stihly, vždyť za 
řádnou správu majetku podle zákona ručí opatrovník sám. Když tento 
ze závažných důvodů přišel k př.esvědčení, že. by bylo upisování vzhle
dem na spisy a výkazy o jmění, soudu známé, pro nedostatek hotovo-sti 
spojeno pr!o opatrovanku se ztrátou, že by bylo jen k její šk<ldč, není pří
činy, aby se soud 'Opatrovnický od stanoviska opatrovníkova odchyloval, 
to tím méY,ě, když z účtů soudem tím schvalovaných vyplývá, že jměni 
lombacrdem jest zn-ačně zatíženo a že pasiva se 00 rok zvyšují. Vzhledem 

",k těmto úvahám bylo mimo,řádné stížne,sti vzhledem na § 16 cis. pat. 
vyhověti. 

Čís. 980. 

Postoupena-li táž nemovitost dvěma osobám, jest ten, kdo dříve za
žádalo knihovní vklad vlastnického práva, vlastníkem, třebaže věděl, že 
nemovitost byla již dříve postoupeua jinému. 

(Rozll. ze dne 16. březua 1921, Rv II 301/20.) 

Smlouvo,u ze dne 17. dubna 1910 prodal Josef Sch. sporné nemovitosti 
žalobci, jenž se ujal ihned jejich držby, převod vlastnického· práva uebyl 
však vtělen, sml-OllvoU pak ze dne 20. května 1918 prodal Josef Sch. tytéž 
nemovitosti žalovanému, jenž stal se zápisem do knih pozemkových 
kniho·vním ji'ch vlastníkem. Žalobě na kuihovníhonabyvatele o uznání 
pr';"a vlastnického a vydání listiny ku knihcvnínru převodu vlastnického 
práva pro žalobce procesní s ou d prvé st'o·lice vyhověl mimo 
jiné z těchto d fr v 'O d fr: 'J est pr-okázáno, že žalobce opká sc o platný 
důvod právní a že do držby nemovitostí se dostal zpúsobem pravým 
(§ 372 obč. záLl, kdežto žalova,uý, jsa nep'o.řádným a lstivým knihovním 
držitelem, ježto věděl, že sporné nemovitosti byly již dříve žalobci zci
zeny, musí mu ustoupiti (§ 3730bč. zák.). Mylným jest názor žalcvančho. 

,že žalcbce může své nároky uplatňovati pouze ppoli Josefu Sch-ovL Za
Jisté i rOn ničí -žalobci, tím však není vyloučeno ručení žalovaného. Hov
něž neprávem d:ovolává se žalovaný ustanovení § 440 obl'. zák., dle nčhož, 
prodána-li nemovitost dvakráte; stal' se žalovaný vlastníkem. Vždyť jme
novaný §upravuje pouze přednostní právo mezi dvěma nabyvateli, kteří 
oba žádali oQ vtělení svého vlastnického práva k téže nemovitosti, nelze 
ho však použiti, jde-li o rozřešení otázky, co platí, byla-li nemovitost jed
nomn předána do naturálni držby a jiný nabyl nemovitosti knihovním 
vkladem vlastnického práva. Ovšem nestal se žalobce knii10vním vlast
níkem sporných ,nem-ovitostí, ježto mu nebyly knihovně připsány, jest 
však přece jich vlastníkem ve smyslu § 372 obč. zák. a právem domáhá 
se jich žaJ.obou publicianskou. O d vol a c í so u cl žalobu zamítl. D ir-
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vod y: Odvc1acimu důvodu nesprávného právního posouzení nelze upříti 
oprávnění. Odvolací s<oud jest toho názoru, že soud prvé stolice usta
novení § 440obó. zák. vyložil nesprávně, domnívaje se, že § 440 stano,ví 
jen přední právo mezi dvěma nabyvateli, kteří oba o knihovní vklad 
svého vlastnického, práva k témuž předmětu zažádali, že však neupra
vuje poměr mezi naturálním a knihovním držitelem. Ve skutečnosti dlužno 
však vykládati ustanovení § 440 <obč. zák. ve spojitosti s. §§ 430 a 322 
téhož zákona. Neboť jako při movitých věcech pozůstává tradice ve sku
tečném odevzdání, tak při knihovních tělesech v aktu intabulačním a jak~ 
při několika' zcizeních movitých věcí náleží vlastnictví tomu, komu byla 
věc odevzdána, tak má vlastnictví ku knihovním tělesům přináležeti tomu, 
kdo byl do pozemkové knihy zapsán ~§ 431 obč. zák.l. V tomto případě 
dlužno však ro,zluštiti otázku, co jest právem, když několik os<ob <O vklad 
po-žádá. Tuto otázku řeší ustanovení § 4400bč. zák. ve smyslu priority 
žádosti t. j. nemovitá včc p' ř i p' a dne tomu, kdo dříve ,o vklad zažádal. 
Rozhodnutl sp<oru závisí tudíž jedině od zodpovědění právní otázky, zda-li 
§ 440 nbč. zák. předpokládá, že nabyvatel vklad si vymohší, nevěděl' o dříc 
věj,ším přenechání téže věci osobě jiné. Příslušné ustanovení není v zá
kcnč obsa,ženo a nelze je tam s poukazem na ustanovení o nepoctivé držbě 
vsunouti. Byla-li táž nemovitost dvěma různým Dsobám předána, mají 
tyto před knihovním 'Odevzdáním jen nároko,sobni. Teprve ten, kdo dříve 
o knihovní vklad požádá ~§ 440 obč. zák.), učiní svůj osobní nárok ná
rokem věcným a stane se vlastníkem. Pokud dřívější kup poskytuje pouze 
právní titul a prodaná věc před knihovním převodem dřívějšímu kupiteli 
ještě nenáleží, potud nemůže IDo nepoctivé knihovní držbě pozdějšího ku
pitele, byť o d ř í věj š í m k UPll věd ě 1, avšak přes to dřívějš'í žádostí 
knihovní přípis slObě zaHstil, býti řeči; vždyť se při jeho postupu nejedná 
o to, aby věc, která jest již ve v;lastnictví jiného, tomuto odňal, nýbrž aby 
své osobní právo, jež p'rávu jiného nezadá, zaměnil dříve v právo věcné. 
Ustano,vení § 440 obč. zák. dlužno i v tomto případě použíti; neboť jedná 
se o dvojí prodej sporných pozemkových parcel se strany Josefa Sch. 
kupem dne 20. května 1918 na žalovaného. V prvém kupu jest puuze jedna 
parcela totiž :574 jako prodaná uvedena, ačkoliv žálobce ve sporu uplat
ňuje, že veškeré sporné parcely koupil. Avšak i kdyby v kupu ze dne 
17. duhna 1910 veškeré sporné parcely byly jako, prodané uvedeny, při
náleželo by přece žalo'vanému vlastnictví k těmto sporným parcelám, 
jelik,ož sobě dříve knihovní vklad k těmto parcelám vymohl; avšak v prv
uějším kupu nejsou sporné parcely vůbec jako prodané uvedeny, ačkoo!iv 
se tam děje o nich zmínka: žalobní nárok jest proto, neoprávněný s pou
kazem na ustanovení § 440 cbč. zák. a bylo proto uznáno, jak jest svrchu 
uvedeno, t,o tím více, jelikož nějaké podvodné nebo lstivé jednání, jehož 
by se byl žalovaný opmti žalobcÍ dopustil, tímto tvrzeno nebylo a také 
ze skutkového a průvodního materiálu procesního ho nikterak odvozovati 
nelze. Již ta okolnost, že v kupu ze dne 17. dubna 1910 jest pouze jen 
Jediná parcela, totiž čis. 1574 jako prodaná uvedena, vylučuje mo"nost 
jlodvodného jednání na straně žalovaného, a není pr·oto· žaloba publici
.ánská vedle ustanovení § 372 a násl. obč. zák. na místě. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 
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Důvody: 

S hlediska clovolacího. důvo.du čís. 4 § 503 c. ř. s. tvrdí dovolate! pře
devším, že ustanovení ,~ 440 obč. zák. v tomto případě nelze použíti proto, 
poněvadž prý § 440 obě. zák. řeší pouze případ kolíse žádostí za vklad, 
že však neřeší otázky, co jest právem, byla-li nemovitost jednéosoobě 
odevzdána do· naturální držby a druhá osoba vymohla si knihovní vklad 
a poukazuje v tomto směru na doklad správnosti svého právního názoru 
na znění marginální rubriky k § 440 ,o,bč. zák.: »předpis -o kolisi vkladů«. 
Dovolatťl patrnč drží se tu důvodů rozhodnutí býv. nejvyššíhO soudu ve 
Vídni ze dne 31. března 1881, čís. 8354 sbírky Glaser-Unger. Na vyvrá
cení tohoto názoru stačí poukázati k t(}mu, že § 440 obč. zák. dle s v é ho 
t e x t u řeší otázku, komu nemovitá věc připadne, PDstoupil-li ji vlastník 
dvěma různým osobám. Citovaná margi'nální rubrika, jež k výkladu § 440 
vůbec se nehodí, nemůže přece ničeho měniti na tak jasně znějícím jeho 
textu (srovnej Stubenrauch strárika 575). Dpv-olatel zastává dále názor, 
ž'e již z důvodú morálky, důvěry a poctiv1O'sti v právním styku jest ochranu 
§ 440 obč. zák. odepříti (,omu, kdo- věděl o dřívějším mimokuihovním po
stoupeni. Tomuto názoru jako, i dalším vývodům dOVlo·latelovým s hle
diska dovolacího důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. nelze přiznati oprávnění. 
Úplné čili knihovní vlastnické právo· k '1ěcemnemovitým v knihách za
psaným (odvozené nabytO nabývá se jedině vkladem do kuih veřejných 
Ontabulací; § 431 a násl. obč. zák.) - předpokládajíc ovšem, že pře
v'Odce vlastníkem včci byl, že jest způsobilým k tomuto právnímu jednání 
Cl že příjemce jest zpúsobilý, vlastnictví statku nabýti. Poněvadž nabytí 
knihovního vlastnictví jest po.dmíněno vkladem do, knih veřejných a tra
.dice sama jes't pro převod vlastnictví hezvýzmimná, p,řísluší vlastnictví 
tomu, kdo· dříve o vklad u soudu knihovního zažádal (§§, 440, 430 obč. zák., 
~'§ 29, 103 kn. zák.). Odvo,lací soud správně vystihl podstatu sporu, vy
sloviv, že jeho rozhodnutí závisí jedině od zodpovědění právní otázky, 
zdali § 440 obč. zák. předp-okládá, že nabyvatel vymohší vklad ne věd ě 1 
o dřívějším přenechálllÍ téže 'věci oso,bě jiné, a když, položiv si tu to' otázku, 
z6dp'ověděl ji v ten rozum, že takové ustanovení v zákone ,obsaženo není 
a nelze je tam s poukazem na ustanovení o nepoctivé držbě vsunouti. Po
stoupil-Ii tedy vlastník tutéž nemovitou věc rozličným oso·bám, připadne 
lia toho, kdo prve p-odal žádost intabulačuí u s,oudu kuihovního. Zdali na
byvatel o obligačním nároku osoby třetí věděl čili nic, jest lhostejno. Právní 
názor tentOD jest také ve shodě s judikaturou bývalého nejvyššího soudu 
ve Vídni {srovnej: rozhoduutí ze dne~ 12. září 1~78, čís. 4491, otištěné 
v "Právníku« z r'Oku 1879 stránka 160, rozhodnutí z,e dne 23. října 1873, 
čís. 8489, reper. nálezů čís. 59,. čís .. 5114 sbírky Glaser-Unger, rozhodnutí 
ze dne 22. pro-since 1909, čís. 4847 Glaser-Unger), jakož' i s panujícídoktri
TlOU (srovnej. Randa: ,·Právo vlastnické", šesté vydání, stránka 249-'250, 
t~'ž: "Eigentumsrecht«, str. 339, 352, Stubenrauch "Komentar«, str. 575, 
Ktrchstetter k § 440 obč. zák.). Ony ohledy spí š e mra vn í nož právní, 
dúvody mOTálky, důvěry a poctiv,"'sti v právním styku, pro které d'O·volatel 
patrnčPQd vlivem Burkhardovým (Systhem des 6sterreichischellJ Rechtes 
III. str. 321) a Krainzovým Ol. § 157 p. 20) chce odepořÍti ochranu Su 440 
obč. zák. tomu, kde vědě} o dřívejš'Ím mimoknihovním pcsío'upení, ne
mohou na hořejším výkladu t'Ohoto zákonného ustano,vení, odpovídajícím 

Oivilnl rozhodnuti. III. 15 
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zákonu, ničeho měniti (Randa "Právo vlastnické" alinea nota 16 k § 34), 
V tomto případě se jedná o dVOjí prodej sporných pozemkových parcel 
se strany Josefa Seh, kupem ze dne 17, dubna 1910 na žalobce a dne 20 
května 1918 na žalovaného, V prvém kupu jest pouze jedna parcela, totiž 
1574 jako prodaná uvedena, ačkoliv žalobce uplatňuje, že veškeré sporné 
parcely l<oupiL Avšak i kdyby v kupu ze dne 17, dubna 1910 bylY ve
škeré sporné parcely jakO' proďané uvedeny, phnáleželo by přece žalo· 
val1ému vlastnictví k těmto spnrným parclám, jelikož si dříve knihc,\rnl 
vklad k nim vydobyL 

Čís, 981, 

Fakturové sudiště 'f§ 88, odstavec druhý, j, n,), 
POjem faktury, Lhostejuo, ua kterém místě laktm'y je doložka psána 

nebo tištěna, a lhostejna je současná výzva na kupitele, by tržní cen<l 
. zaslal poštovní spOřitelnou. 

(Rozh. ze dne 22. března 1921, R 11128/20.) 

Prodatel ollíral místní příslušnost dovolaného soudu o' fakturu, jež 
obsahovala doložku "splatno a žalpvatelnou v D.«, vytištěn on drobným 
písmem nad sloupcem, v němž byly uvedeny fakturované kupní cenY. 
Kromě toho, obsahocvala faktura výzvu, by kupitel zaplatil přiloženou slo
ženkou poštovní spořitelny. Žalovaný kupitel vzncsl pr,oti žalobě námitku 
místní nepříslušnosti, již s o udp r v é s t'O I i c c vyhověl a žalobu od· 
mítI. D ů vo d y: Dle nbchodního zvyku dlužno do,ložku splatnosti a žalo
vateln:osti umístiti bu'ď v ziÍ'hlaví nebo na konci nebo po stranách účtu. 
V případě tomto byla však proti zásadě věrnosti a víry umís tčna tam, kde 
bY ji obchodník, sběhlý ve čtení účtU, nehledal. Také při ohledání nalezli 
ji osoby, ač věděly, že v účtu umístěna jest, teprve po dlouhém hledání. 
Z toho vyplývá, že doložka byla \Ce faktuře proti zásadám věrnosti a 
víry (čl. 279 obch. zák.), což neodpovídá rpzšafnémuobchoctování <~ 914 
obč. zák.). Nedal proto žalovaný přijetím faktury nikterak na jevo, že 
se podmbuje fakturovému sudišti {§ 871obč. zák.), pročež jde nepřesný 
výraz na vrub žalobcův {§ 915 obč. zák.). Rek u r sní s o II d námitku 
místní nepříslušnosti zamítl. D ů vod y: Námitka nepříslušnosti opírá se 
jedině o tvrzení, že· faktura nevyhOVUje vzhledem k umístěllíd'oložky pře
depsané v § 88 .odstavec druhý j. n., uvedenému zákonnému požadavku. 
Zákon však vyžaduje pouze, aby faktura byla doložkou tou opatřena, aniž 
určuje místa, kde se tak státi má. Uvedená faktura má doložku tu v nad
piSu sloupce, ve kterém zapsána je fakturovaná kupní cena. Umístění 
to je snad málo obvyklé, avšak přes to nemohla doložka ujíti p'Ůz:o·rnosti 
příjemce faktury, jenž při bedlivosti, jakou sluší při každém předpoklá
dati, přečetl zajisté i nadpiSY jednotlivých rubrik. Nelze proto souhlasiti 
s názorem -prvého, soudce, že umí-stěni toto OdploTuje zásadám věrnosti i 
víry, jakož i řádnému obchodu, že nemůže proto založiti zákonné účinky 
§ 88 odstavec druhý j. n. co do příslušnosti scudu. Další náležitosti toboto 
§u jsou nesporny, a byla proto, přijetím faktury založena příslušnost pro
cesního soudu, na který žaloba byla vznesena. Doložkon "budiž zaplaceno 
přiloženým slóžnÍm lístkem na mé konto II poštovní spořitelny«, nebyla 
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doložka §u 88, o,dstavec druhý, j. n. derogována .. Přiloživ sIožní, lístek 
svolil odesílatel faktury k tomu, aby příjemce JeJl, za~lal mu. pen'l~e do 
místa plnění skrze poštovní úřad, místo plnění, urcene faktu! ou, zustalo 

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

Důvody: 

-'. " "k v' . DOZ mí se jím však dle Slova daktura« nas obchodl11 za Oll neUzlva . .1,\ u. . 
ustálené obchodní zvyklosti a jak tv~ také ze s!':.ySlu § 8~~!. ~:; kde slO~~ 
toho upotřeben 'O, na jev'Ů jde, 'V pnpade,? neJz ,tLlto bezl, u~et ,zas a y, 
pmdatelem kupiteli, obsahující podstatne nalezlto6b uzav.1 ene, kupl1l 
smlouvy. faktura obyčejně obsahuje místo a datum vy stavem, Jmeua ku
pitele a prodatelc, .označení prodávaného zbo.~~ co d~ ?l'uhu, Jakosti .~ 
mn{)žslví, cenu zboží, jeho. specifikaci a vedleJsl uJednal1l. ~;sak fakt;lI~ 
muže obsahovati i jiné dcdatky, které ovšem prodate\e vazou, kterynll 
však kupite! _ nepwkáže-li se mu - že jde o věc smluvenou, vazan nem, 
zejména ne pouhým neodporo,vání':1 a př~etím f~kt:Uy. Po~~e_ pro do
ložku na faktuře, že placeno bytí ma na urcltem miste a tamtez ze moh~u 
z obchcdu toh'Ů žaloby býti podávány, zákon v § 88 j: n. us~a:,o';;;II, ze 
bezvýhradným přijetím faktury takové zakládá se soud splUlste. Ze by 
pro ddožku tak'Ůvou, která není ani podstatnou známko~ faktury, bYd~' 
předepsán'Ů nebo: obvyklé nějaké ,určité místo na ~a,kture, neodpovl va 
skutečnústi. Doložka taková jest nekdy pod slovem ucet, ,pokud, se, týce 
nad vlastním vyp:odtáváním položek, nic však t0':1u n~nl n,~ pr,ekazku, 
abY nebyla v dalším textu účtu, tedY, jako zde, v zahlavl dal~lho slonllce, 
v němž jest i místo pro Vypočtenou peněžní čá~tku. lest :,vsem llrav,da, 
že nu,tno Jl'ožadovati, aby doložka ta byla psana. clt~lne. ,Tom~ vs~k 

tomto případě tak jest. D'Ůložka jest předtištěna Jas~ym, cltelnym plS
~em v ostatním textu faktury. Kupitel při vynaložem dost ll1ale P?:zor
nosti, jaká se rozumí při každém řádném obc~odníku,. mus!1, Jl spat!lÍl a 
m'Ůhl, 'p"kIiže newuhlasils d'Ůložkou, fakturu o~nlltn?'lItl;!O~O ,vs~k neU,C!r,~a 

ohl tedy prodatel ,odvolávaj.e se na bezzavadne ptlJel! faktury, z~ O u 
m I _ , ," I t v • 1 lni'ště na čemz tUe 
podati u soudu místa 'o;,načenehO' ve ta, ure JaKO sP; '. ,. 
nemění před tím uvedená slova faktury, o ]Jlacení posto,vm .~p~ontelno!1, 
jež projevují přání odesílatelov'Ů, nejsou však úmluvou .o splmst!. 

Čís. 982. 

Naříditi prozatímní (}]Jatření soudní úse,h'Ůvou pO' rGzumu_ §. 382 ~ís. I 
ex. ř. lze jen 'Ohledně svrškú, s nimiž nakládati 1e ve skutecne mOC! od-

p(ITce strany. . . / ) 
(Rozll. ze dné 22. března 1921, R I 21 21. 

" ~ 07cný domáhal se prozatimního opatře~.i ~s~h~v:QU svr~ků! jež ne
be'- VP .skutečné med odpurce, nýbrž bylY v UŽlvam os'Ůby treÍl. S,~ u ~ 
p :, é 's t o I i c e prozatímní opatření po:voli!, rek U} sní sovu d navr 
:,. ,'tj 'ežto navrhované prozatímní opatření (§ 3~~ cis. I e;<-.}.) Jes: ne-
,::.11 't J . ohledne- věcí s nimiž odpůrce nemuze skutecne nakladat!. 
pnpus nym ' 

Ne i v y š š í s 'Ou d nevyhověl dovolacímu rekursu. . 5' 
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Důvody: 

Do,volací soud poukazuje stěío,vatele na správné důvody napadeného 
usn~sení, jež neb?l)~ v~vrácen? ,Q,bsahem dovolacího rekursu. K jeho vý
v.od~m se Po?otyka, ze druha stohce zjistila, že sporných věcí užívá 
trett.osoba a ze soud do~ola?í jest tímto zjištěním :vázán. Dle § 382 čís. 1 
e::-. ,r. lze J)O~,Olrtl ?rozat~mm ,~'p,atření Uscf>o;vánímpouze oněch movitých 
veCI, ktete ~n sobe cho",a odpurce s(rany ohrožené, Dle § 253 ex. ř. a od
st.avc~ 6~ navo,du pro výkonné soudní zřízenoe ze dne 12. července 1897, 
v~stl1Ik c: 26 a ze d~e ,10. \<:větna 19~0 věstn. Č. 9 rozumí se výrazem 
»Gewahl same« skutecna moc s dotycnými věcmi nakládat· St" t I ' , h ' 1. ez,ova e 
ve ~vem n~vr Ll' ,sa:n uvádí, že žalobce L. sporné m!Qvi'té věci současně 
s mlstnostml v domeč. 301 se nacházejícími pronajal třetí osobě a že tato 
Jako fot?graf t~chvo věcí, při provo:wvání své živnosti užívá: faktickou 
m?c s ~emlto ve?ml nakladati má tedy on a ne žalobce, což 'ovšem nevy
~ucuJe, z~ tento jest držitelem ve smyslu § 309 obč. zák. S hlediska § 382 
c. 1 ex. r. Je .lhosteJl1ým, zdali žalobce při uzavření smlouvy nájemní jed
nal obmyslne, poněvadž tu přichází v úvahu pouze detence spo-rných věci. 
Za detentora ve smyslu zmíněného §u však nelze považovati žalo'bce 
poněvadž tento nájemní smlouv!Q.u detenci .sporných věd přenechal jiném~ 
a, ~le§ 1096 obč, zák. není oprávněn tomu(o v užíváp; najatých věcí pře
kazeh. 

Čis. 983. 

Pokud jest advokát oprávněn, by na mistě Opravného prostředku vrá
cené~o .. st~aně k podpisn advokátem, zadal týž opravný prostředek ; pod
statne jInym obsahem. 

(Bozh, ze dne 22, března 1921, R I 222)21,) 

?~v:?lání bylo o ci. V? 1 a c í m s o ude modmítnuto. J) ú vod y: Od
volallI ~alovane, ~tere ,SI sama sepsala, bylo jí vráceno prvým soudcem 
k podpls~ ~ct.vokata, Zastupce její ve lhůtě dané k této opravě p,o,depsal 
SIce, podam z~l~vané, ale, zápoveň podal nové ,odvolání, které jest .však 
podano ,po, Ihute odvolacl a jest obsahově změněno, zejména připojuje 
odvo,lac! duvody a odvolací návrhy, které v původním odvolání vůbec
obsaženy nebyly. To však je nepřípustl1o, ač se to stalo ve lhůtě stano
vené k opravě, přece Se to stalo po uplynutí 14denní lhůty k 'Odvolání 
co:ž je vylouče~o" ježto by v tom spoóvalo netoliko rozšíření propadu i 
Ihuty pro takove navrhy a důvody odvolací jako podstatu odvolání v § 467 
~~s. a c. ř. s, předepsané:. ný~rž ! porušení práv druhé strany, kte;'á může 
zad~tl, by st.rana obmeskala zustala se zameškaným přednesel1ím vy. 
loucena. Je SIce pravda, že se nemůže na advokáto,vi žádati by podání 
~epsa,né stranou práva ueznalou, ba dokonce snadpoko,utníke~ přes jinaké 
lOrmalní a obsahové vady svým podpisem .0patřiL Ale to má své meze 
M~sí. se mu sice ,:zhledem k uloženým mu po,vinnostem a proPůjčenýrr; 
pravum v § 9 adv. r. a§ 27 c, ř. s. přiznati oprávnění, aby podání, k opravě 
vráce,?é, o,bsahovými změnami přivedl do fo,rmy zákonem předepsané, jíž 
,est treba, aby se O< něm řádně jednalo a aby tím sp,fnilo svlIj procesuální 
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účel, Ale tot,o oprávnění odvolatelovo není ueobmezené. Již § 9 ad,"- ř. 
praví, že .. ,. »můž~ užíti všech prostředku strany k odporu a obhalem, 
pokud to není zákonúm na odpor«. Přednesení skutlm,vych tvrzení a prů
vodních prostředků, dále odvolacích a dovolacíoh důvodú a návrhů stran, 
se kterých jest strana pro nedodržení lhůty již vyloučena, jest zajisté zá
konům n", odpor. Pi'áve tak jako advokát, jenž převzal zastupování strany, 
v řízení před okresními soudu v prvé stolici advokátem nezastoupene, 
teprve v řízeuí ,opravném, uemúže z § 9 adv. ř. odvozovati oprávnění, by 
proti předpisu § 482 odstavec druhý a 504 odstavec druhý c. J. s. přednesl 
v odViolacím, pokud se hrče do~olacím řízení v zájmu své stranY ,nová 
skutková t'Jrzení a prwvodní prostředky, - nemůže mu také býti dovo
leno abl' v p,odání vráceném k opravě připOjením podpisu advokátova, 

" dl' dodávol skutková přednesení, odvolací {dovolací) důvody' a 'o vo aCI 
(dovolací) návrhy s nimiž strana jeho jest pro uplynutí lhůty k tomu 
určené vyI'oučena: Nesmí se přehlížeti, že § 84 a 85 c. ř. s" pOkud se týče 
§ 89 jedno ř. mai' za předmět pouze odstranění formálnícl ' .. ad a že také 
za tímto účelem, nikoliv neobmezeně, nýbrž podle počátečných slov § 84 
c. ř. s. pouze potud iich použito býti smí,' pokud v c. ř. s. nic jiného, nem 
nařízeno. Tím jsou vylíčeny hranice, uvnitř kterých se advokát, jenž má 
k opravě vráceué p,odání p,odepsati, volně může pohybovati. Z toho ná
sleduje, že nemůže se pokládati za přípustné, aby pro nedastatek advo· 
kátova podpisu k ,opravě vrácené odvolání {dovolání) dopluil připOjením 
nových v původním neuplatňovaných odvolacích (dOVOlacích) dllvodit 

'nebo návrhů, Ježto pak o,dvolání žalované ze dne 19. říjua 1920 neobsahuje 
žádného odvolacnw návrhu ani odvolacího důvodu a ;opravené jejím zá
stupcem odvolání, vnemž teprve tyto uáležitosti edvolání, ustanove!)ím 
§ 467 čís. 3 c. ř, S. předepsané, jsou uvedeny, podáno bylo sice ve lhůtě, 
kopravé připojením podpisu advokáta stanovené, přece však po ~plY!lUtí 
preklusivuí lhůty pro odvolání 'Šem 464 odstavec prvý c. ř, s, urcene -
ieodvc,lání to dle § 471 čís. 3 e. ř, S. nepřípustné. 
. Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl stížnosti z důvodú soudu rekursního,. 

Čís. 984. 

Ustanovením čl. J. čís. 13 zákona ze dne 18. prosince 1919 čís. 1 z roku 
1920 byl zrušen. též čtvrtý odstavec § 395 tr. ř. Přípustnost pořadn práva, 
"omáháno-Ii se stanovelÚ výše útrat trestního říz;enÍ. 

(Rozh. ze dne 22. března 1921, R I 365/21.) 

V řízeuí o soukrcmožalobním přestupku uložil sice trestuí soud sou
kromému žalobci po:vinnost, by nahradil obžalovanému útraty trestního ří
zení odepřel však, určiti jejich výši. Tehdejší obžalovaný domáhal se po 
té ~lobou přis<ouzení útrat určitým penízem, Pro c e sní s·o udp r v.~ 
st" I i C e zamítl žalobu z věcných duvcdů. O d vol a c í s o u d zruS!] 
z m-o·ci úřední napadený rozsudek i řízení jemu předcházevší a žaLobu 
odmítl. D ů vo d y: Žalobce domáhá se pchledávky, jež mu vznikla z práv
ního zastupování v řízení trestním. K nákladům trestuího řízení náleže;í 
dle §381 čís. 4 tr. ř, také odměny obhájcův a jiných zástupců stran. Po
vinnost k jich náhradě stanoví §, 393, odstavec třetí, tr: L Způsob, jakým 
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jest se jich domáhati, jest obsažen v § 395, 'Odstavec čtvrtý, tr. ř., dle 
něho.ž dlužno žádati o stanovení útrat zastupování u toho soudu, jenž jest 
povolán rozhodovati v prvé stoUei. Jde o to, zda postup tento jost zacho
vávati i po vydání zákona ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 ř. zák. na rok 
1920. K otázce této dlužno odpověděti kladně. Zmíněný záken stanoví sice 
v čl. I. čís. 13 krátce: ,,§ 395 tr. ř. se zrušuje.« § 395 npravuje však ve 
čtyřech odstavcích dva různé případy, a tú v 'Odstavcích prvém až třetím 
jedná o stanovení útrat zástupce vůči vlastní straně a v odstavci čtvrtém 
o stanovení útrat zastupování zvúězivší strany vůči jejímu odpůrci, je
muž byla trestním soudem uložena povinnost k náhradě útrat. Jak v ří
zení sporném (§ 52 c. ř. s.), tak i trestním (§§ 389 a 390 tr. ř.) ukládá se 
soudu, by v rozhodnutích, jež věc konečně pro tu kterou stúlici vyřizují, 
vyslovil též povinnost k náhradě útrat. Po-vinnost tato netýká se útrat 
zastupování, jež vzniknou zástupci vůči vlastní straně. Stanovení těchto 
útrat mělo se ve sporném řízení státi dle ustanovení čl. V. uv. zák. k c. ř. s. 
a v řízení trestním dle předpisů § 395, odstavec prvý až třetí tr. ř. Usta
novení čl. V. uv. zák. k c. ř. s. bylo "rušeno. zákonem ze dne 28. května 
1919, čís. 306 sb. z. a, n. a bylo uplatňování nároků příslušejících zástupci 
vůči vlastní straně v řízení sporném p.onechán-o pořadu práva. Týž účel 
sledovalo nepochybně též ustanovení čl. I. čís. 13 zákona ze dne 18. pro
since 1919, čís. 1 ř. zák. na rok 1920, pročež dle názoru odvolacího sOj.[du 
vztahuje se zrušení, tamževyslovené, pouze na odstavec prvý až třetí,' 
nikoliv však na ,odstavec čtvrtý §u 395 tr .. ř. Než j další úvaha mluví pro 
uvedený názor. ,§ 395, 'Odstavec čtvrtý. tr. ř. souvisÍ těsně s ustanoveními 
§§ 389 a 393, odstavec třetí, tr. ř. Kdyby se mělo za to, že zrušení, vyslo
vené čl. I. čís. 13 cit. zák., vztahuje se na všechny odstavce § 395 tr. ř., 
pak musily by změněny b~rti i oba naznače,né §§ asi v ten rozum" že 
útraty zastoupení vůči odpůrci nemá nadále stanoviti soud trestní, nýbrž 
že o tom rozhodnouti dlužno v řízení sporném. Ježto změna tak'ová nO~ 
nastala, dlužno míti za to, že ustanovení odstavce čtvrtého § 395 tr. ř. 
bylo zachováno. v platno.sti, ježto bylO by protlsmyslným, kdyby sice trestní 
soud rozhodovalo důvúdu nár·oku zvítězivší strany, avšak stanovení výše 
nároku toho bylo hy vyhraženo řízení spornému. Kdyby naproti tomÍl 
měl sporný soudce rozhodovati o nároku tom, bylo by mu přiznati nejen 
rozhodování o výši jeho, nýbrž i přezko.umání dúvodu nároku. Pakli by 
však túto oprávnění spornému soudci nepříslušelo, došlo by nevyhnutelně 
k nesrovnalostem v názorech sporného a trestního soudce, byla by však 
též dotčena neo.dv.islost sporného soudce, ]J'Oněvadž by musel vzíti.' ,0., 
základ svéhú rozhodnutí právní názor, jím po případě nesdílený a vyslo
vený soudcem, jenž mu není nadřízen. K,onečně lTIluvÍ pro názcr' ',c·dvola
cíno soudu i důvody vhodn[}sti. § 389 a 393 tr. ř. nařizují trestnímu soudci, 
uložiti podlebnuvší straně náhradu útrat' trestního. řízení. Řízeni to 'ode
hrávalo se před súudelll trestním. Tenlomohl postřehnouti, pokud zpŮse·!J 
zastupúvání obyl účelným a vhodným ku docílení úspěchu, a jest nejlépe 
povolán, by rozhodl o přiměřené odměně za výkony zástupcovy. Záko"í 
přece nemohl míti na mysli, ponechati trestnímu soudcj ro·znodniití Ve 
věci h}avnÍ a spornému soudci', ~e věci vedlejší a tím spornou věc rDz
d:vojiti. Tím byla I:lY stížena činnost soudů. Bylo tudíž rozhodnuto. o věci, 
jež .na pořad práva nenáleží, pročež bylo postupúvati dle ustano·vení 
§I§ 477 čís. 6, 478, 420, odstavec třetí, c. ř. s: 
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N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil ~dVú~~cí~u soudu, 
by. nehledě k uvedenému diIvodu zmatečnosti, odvolam vYIldl. 

DůvodY: -, 
Úvahy _ jinak zajisté pozoruhodné - jimiž odvolací sou~ sua:'l se do

kázati, že předpis čtvrtého odstavce· § 395 tr. ř. platí na ,daJe pres usta
novení článku I. čís. 13 zákona ze dne 18. pro~ince, 1~19, ClS',l Sb.,:, a,.;:; 
na rok 1920 musí ustoupiti před prostou skutecnost1, ze posleze dote.eny 

ustanoveni~ záNoua byl § 395 tr. ř. celý, b~,: výjimky a bez 0m,eze,n:. pro~ 
hlášen za zrušený. Zákon byl řádně vyhlas,~n,soudy JSou Jim vazan; 
(§ 102 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, C1S. 121 sb. z. a ;") a, neJ:<:u 
'oprávněny Iibewolně cd něho se odchýliti. Je-li tu me:,era ,v zako~e'"rn~ze 
případná náprava státi se zase jen zákonem. Jestl:~e vsak nep aÍl V1C~ 
předpis čtvrtého odstavce § 395 tr. ř.,. nelze v pnpadech, ~dy tre,stm 
soud uložil sice soukromému žalobci DO'vmnost, ~y n~hra~ll obz~lov~nemu 
ze soukromé obžaloby sproštěnému útraty trestmho nzem, zeJmena utraty 
zastupování a 'Obhajování, ale neurčil jejich V~~I, neho:dokon~e, Jako v ~a~ 
ném případě odepřel tak učiniti, ačkoli snad JIZ dle pnrozene pov~hY ve:, 
i k tomu byl by povolán, - brániti obžalúvanému, aby ~e ne~om~hal na
luady těchto útrat na s·oukromém žalobci pořadem prava Cl,:,'1}'lhO, Ja~ 
celkem správně vyložil soudce prvý. 8oku.d odvo!ací sou~ uv~d1 prú s,ve 
opačnéstano'Visko důvody účelnosti, vytyka!e, z~ SOUdCI" pred . kterym 
věc se [.dehrála, z vlastního· náwru jsou znamy ukouy za;t~p:u s,t!an. 
že soudce ten také ví, jakých o.patření bylo třeba k,uskr.;t;cnem .vzaJem
ných nároků; že tedY on bude nejlépe sto, by urc~. VYSl odme~y tak, 
aby byla přiměřena úlmnům zastupovacím; dlužno pnpomer;ouÍl:. ~e !~to 
zásada hyla prolomena pro obo.r řízenl spornébo, a ,nesp~rne~o'l J~ za :~ 
nem ze dne 28. května 1919, čís. 306 sb. z. a n.~ J!mz zrusen y ,:,ors JI 
dekret ze dne 4. října 1833, čís. 2633 so. z. s., a c1a:,e~ y. uvoz?v~clho. z~
kona k civilnímu řádu soudnímu o likvidaci a vymaham advokatmch fIatu; 
Následkťm toho i v těch případech, kdy práv~í z~stup;ce PW!' v ast~~ 
straně žádá zapravení útrat vzniklých v SOUdTIlID nzem, spor'll:ill ,.a :re 

sporném, rozhodovati bude nyní častol soudc,e, pře~,", kterym pra:fm za e~ 
žitos! nebyla projednána, kdyžtě soud . .hlavm ,rozepre dle § ?~, j. r.;. n.en~ 
soudem výlučným, nýbrž soudem na vulI danym. Pr? tres,tm nzeTIl vs~ 
ona. zásada odstraněna byla zajisté zrušením ,odstavcu 1 az 3 § 395 tL:" 
PO- kterémžto zrušení přísluší nyní jen soud~i -civi1ním~ rozhodovati Ol ~ai 
roku právního zástupce vil či vlastní strane na odmenu za zastupOvan 
v ťr~stním řízen~:" 

. Čís. 985. 

. Stavitele lze ve sporných věcech, lýkajicich ,;e prováděni určité stavby, 
žalovali na soudě, v jehož obvodu se stavba provádi ,(§ 87, odstavec 
prvý ,j. n.). 

(i(ozh. ze dne 22. března 1921, R I 372/21.) 

Žalo:vaná stavitelská firma prováděla š~chtovo~ ~tavbu v obvo~ě 
okresního soudu v J.;sídlo její byl.ty v obvode okresmbo. soudu v T. De-
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níci na oné stavbě zamě§tnaní domáhali se mzdy žalobami, jež podali 
u okresního soudu v J. Zalc·vaná vznesla námitku místní nepřísluštlD'sti, 
jíž s o u cl p r v é s t o Iic e vyhověl, rek u r sní s o u d ji zamítL 

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

'Důvody: 

Podle § 87 odstavec prvý j. n. mohou os-oby, které mají mimo soudní 
o,bvo-d svého bydliště provozovnu svého obchodu, žalo,vány bvti u soudu 
v jehož obvodu je provo"ovna, týká-Ii se rozepře jejich obchodní činnosti: 
Zpravidla provozují živnostníci svou živnost v provozovnách stálých. Jinak 
jest tomu u živnostníků stavebních. Zde jest provozování živnosti ve 
stálé provoZ)ovně povahou pro'váděných prací vyloučeno. Stavební živ
nostník zakládá přechodné pf'Ovozovny tam, Nde stavby pwvádí To 
uznává též ú~on ze dne 26. prosince 1893, čís. 193 ř. Z., jímž se llPr~vují 
konces·o,vane ZWllosti stavební, neboť naři'zuje v -§ 20, že povinnost živ
nostníkům podle § 44 zákona ze dne 15. března 1883, čís. 39 říš. zák nál"e
žející, by užívali vhodného vnějšího označení na svf·ch stálých pm~ozov
nách, se f(}zšiřuje ohledně stavitelů, mistrů zednických a tesaIských tím 
způsobem, že jsou povinni při každé jimi ,prováděné 'novo-, pfe- neb pří
~tavbě až do jejího ukončení u,místiti své jmén.o a označení své živnost-i. 
Sachtovou stavbu, již žalo'vaná provádí v obvodu 'Okresního soudu v J. 
mimo své. bydliště, dltJžno tudíž pokládati za prOVOZQvnu její živnosti 
a jelikož ve sporech, .o které jde, se dcmáhají dělníci při této stavbě za
městnaní po žalované zaplacení své mzdy, byla podle § 87 i. n. místní 
příslušnost dovolávaného, okresního soudu v J. ku projednání těchto sporLI 
právem rekursnÍ'm soudem uznána. 

Čís. 986. 

Tím, že starosta spolku vzdal se starosteliství a dal to výboru na vě. 
domí, přestává býti zákonným zástulJcem spolku, byť i to nooYlo' ·ohlá. 
šeno politickému úřadu. Doručeny_li mu po té soUdní zásilky, určené pro 
spowk, není doručení to účinným. 

V tom, že. adresát soudní záSilky, lJodepsav doručenku, v zápětí podpiS 
svůj 'přeškrtl, adresu přepsal na jméno jiné a vrátil zásilku poštovnímu 
úřadu, lest spatřovati Odepření přijetí soudní zásilky. 

<Rozh. ze dne 22. března 1921, Rv I 839/20.) 

V pů.vodním sp.oru byl žal.ován ženský spOlek, jejž dle stanov zas tu
p'~vara jeho předsedkyně. Ža!c,ba byla doručena Gabriele Wcové, jež tehdy 
JIZ. sta-rostkouspolku nebyl-a. Táž podepsala sice doručenku, seznavši však 
že jde o věc sp'olkovou,škrtla ihned svůj podpis na doručence, vr'átila zá~ 
silku poštov'nímu úřadu, označivši Emmu P., generální to sekretářku 
spo,lku, jako příjemkyni zásilky, načež byla žaloba do·ručena EmÍně P-ové. 
Tak se stalo později i s rozsudkem, vydaným v téže věci a odsuzujícím 
spdek. Opravný prostředek do rozsudku onoho· podán nebyl. SpOlek 
žaloval po té o zmatečnost uvedeného rozsudku, opíraje se c, důvod 
čís. 2 § 529c. ř.s: Pr-ocesní soud p'rvé stollce žalobu zamíll, 
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o d v 10 I a cí s -o u d jí vynověl. D ů vod y: Mylné dOVOZUje soud pro
cesní, že jak žaloba tak i rozsudek ve sporu eg II 124/18 doručeny byly 
straně tehdy žalov~né, v tomto sporu žaluiíci platuým způsobem, totiž 
do rukou předsedkyně Gabriely W cové. Ze spisu eg II 124/18, jakož i ze 
skutečností v tomto sporu zjištěných a z řízení prllvodního vychází ua 
jevo" že oba spisy doručeny byly' Emmě P-ové jako generální sekretářce 
žalujícího spolku. Dle svědecké 'výpovědi Gabriely W-ové dala si tato 
svědkyně přinésti z pošto·vního úřadu jak žalobu, tak i později rozsuddc 
s ostatními poštovními zásilkami pmni do.šlými do zámku, když pak !při 
prohlídce zásilek se přesvědčila, že uvedená sOl1dní vyřízení adresována 
jwu žalujícímu spolku, jehož presidentkou více nebyla, přetrhla SVlli pod
pis ua do-ručním lístku, tudíž přijetí spiSU nepotvrdila a vrátila celý spiS 
poštovnímu úřadu, Dznačivši sama jal<o příjemkyni Emu P-ovou. ,P.o
štovní úřad v Obell případech, ne trvaje na doručení spisu adresiltce, 
soudem naznačené, doručil jak žalobu, tak i rozsudek Emmě P-ové, jež 
oba spisy převzala a listy do·ručné podepsala. Z vyIíčenéhe' jednáni Ga-

. briely W,ové lze vyvoditi jedině to, že .příjetí ·obou soudních .spisů ode
přela, tak že jí ani žaloba ani rozsudek do·ručeny nebyly, a že obě doru
čeno byl'o osobě jiné. V o,bou případech bylo doručení provedeno teprve 
tím, že' spis převzala Emma P-ová, jež také list doručný podepsala, tudíž 
k rukoum Emmy P·ové. Vzhledem k tomu neni potřebí uvažovati, jaký 
význam má pro tento spor skutečnost, že Gabriela W-OV3: ještě .před 
po,dáním žaloby eg II 124/18 vzdala se ho·dnosti presidentky žalujíclho 
gp.olku a tím i jeho zastoupení. Zjištěno bylo, že k zastupování žalUjícího 
spolku oprávněny byly pouze jeho presid.entka, po případě její zástupkyně; 
Emma P·ová Jako sekretářka spc·lku nebyla oprávněna jej zastupovati. 
Z toho dIužn'o us-ouditi, že žaloba v původním sp.oru nebYla žalované 
straně d01fučelna způsnhem vytčen}rm v § 106 c. ř. s. t. j. do. rukou 'os'o:bY 
k přijetí oprávněné, že žalUjící spolek v ouom sporu vůhec nebyl za
sto,upen, mimo to však, že ani rozsudek nebyl doručen 'Oprávněnému Z{L

stupci sP'oilku a nelze proto ze skutečnosti, že proti rozsudku nebylo 1>0-
dáno {}dvoIá~í, dovoditi, že žalující SPOlek vedení sporu dodatně řádně 
schválil. Zpudání uvedeného ve spiSU eg II 124JlS, dle kterého dopisy, 
určené pro představenstvo sp.olku, mají jíti skrze sekretariát, nelze pro 
tento spor ničeho vyvoditi, ježto ani vyřízení žaloby ani rozsudek nelze 
zahrnouti poďpojem dopisů, k činn'ostispolklové se vztahUjících. Dodatué 
řádné schválení sporu :o·právuěnými zástUPCi spolku dle § 529 odstavec 
druhý c. ř. s. uelze vyvodit.i ani z návrhu, na který se vztahuje vyřízení 
ve spisu eg II 124/18, Ježto, není zjištěno, kým byl náy~h ten podán, zda 
l'owolaným'zástupcem spolku anebo osobou jinou, ani z protokolu 0, schůzi 
výborové z llJ. proSince 1918; v němž se výbor usnesl vzíti na radu advl}
káta, oož ncna,vědčuje schváleni sp·oru. Žalobní nárok je odůvodněn, bylo 
Ph.Ao, r,ozsudek změniti a žalobě vyhověti. 

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

. Žalo'vaný s .hlediska § 503 čís. 3 c. ř. s. vytýká, že prý sloudoovolací 
v odporu sesllornými spiSY pokládá za to·, a) že Gabriela \V-ová v době, 
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když žaloba byla doručována (v druhé polovici listopadu 1918), nebyla 
více presidentkou žalujícího spolku, a b) že Emma P-ová nebyla opráv
něna zastupovati spolek. Předpoklad pod b) uvedený není povahy skut
kové, nýbrž jest důsledkem právním ze zjištěných skutečlmstí odvoze
ným; nelze mu tedy odporovati s hledis!;:a § 503 čís. 3 c. ř.s., nýbrž pouze 
podle § 503 čís. 4 c. ř. s. Ve směru pod a) naznačeném dlužno především 
vytknouti, že otázka, zda Gabriela W-ová v druhé polovici listopadu 1918 
byla ještě presidentkou spolku neho ne, mohla by míti rozhodUjíCí význam 
jen tehdy, kdyby žaloba a mzsudek v původníni sporu byly jí vskutku 
c!Gručeny bývaly. Tu však soud odvolací privem uznal, že doručení do 
rukou Gabriely W-ové se nestalo, poněvadž tato nepřijala ani žaloby 
ani rozsudku. Neboť jestliže, jak zjištěno, Gabriela W-ová PlQznavši, lže 
soudní zásilky obsahující tyto spisy adreso'vány jsou spolku, přeškrtla 
svůj pOdpis na zpátečním lístku již připojený, přepsala adresu na Emmu 
P-ovou a vrátila sGudní zásilky poštovnímu úřadu, _ nelze v tom hledíc 
k § 863 obč. zák zajisté spatřovati nic jiného, než že '0' dep řel a p ř i
jel í n e jen p 'o I v r z e n í soudních zásilek, a nelze míti za to, že je 
přijala a pouze požádala pdtovni úřad nebo dokon"e soukromě p,o,štovní!1o 
posla, aby zásilky jí přijalédodali generální sekretářce spolku Emmě 
P-ové. Lze so,uhlasiti s dovolatelem, že kdyby byla Gabriela W-ová roz
trhla, spálila nebo jinak zničila soudní zásilky, nebylo by pochybností, že 
jí do. vlastních rukou byly dOdány, neba,! v tom případě nebyla. by ",ro
jevila úmyslu je odmítnouti, nýbrž byla by si je podržela. Ovšemneoyiá 
<Jabliela W-ová oprávněna měniti libovolně adresu na obálkách snudních 
zásilek, a taktéž ipoštnvní úřad nebyl oprávněn, doru'čiti soudní zásilky 
někomu jinému, než komu so,udem byly adreso'vány, nÝ~}fž ,měi Sy -?a;:" 
chovati dle § 109 c. ř. s. Nelze však tvrditi, že když se tak nestalo, byly 
žaloba a rozsudek doručeny Gabriele W"ové, pokud se týčé jí přijaty. 
Než I kdyby se mělo za 10, že se lak stalo, neměnilo by tn nic.!"a.yěci, 
nebot předpoklad odvolacího scudu, že Gabriela W-orvá tenkrát presi
dentkou spolku více ."ebyla, neodporuje nikterak spisům. Zjistilf .. ,~oud 
první stolice, že Gabflela W-ová v tom čaSe byla již se vzdala '!llÍsta 
presídentky, a zjištění to nedoznalo změny nebo opTavy v řízení odvOt-:
lacím. Zjištění to shoduje se úplně.·s obsahem příséžné svědecké vý~o
vědi Gabriely W -&vé, která dodala. že 'o' vzdání se vyrozumda gen,rální 
sek.relářku Emmu P-ovou a od té dGby se nestarala o to, co v organisaci. 
se děje, veškeré činnosti spolkové se .zdržovala, k výborovYm. schI4ím 
nebyla zvána a Hch se neúčastnila .. Vše to dopouští jen tell výklad"že 
Gabriela W-Gvá v kritické době nejen snad zamýšlela vzdáti se lI]ísta 
presidentky neho se do m n í val a, že presidentlulU spGlku víCe'nerii, 
nýbrž skutečně presidentkou nebyla. Tomu není na ziivaduokolnost,že 
t~prve 10. února 1919 byla Adela'K:-ová zvolena za novou presidentku. 
Bylt do té doby spolek bez presidenlky a dle § 12 (7) slanov byla v mezi
dobÍ. povolána k jehOI zastupování vicepresidentka. Tím, ,že vzdánÍ_,. se 
Gabriely W-ové nebyloozná.meno pnlitickému úřadu, poruŠeny. ovšem 
předpisy zákona spolkového a stal se spolek podle tcholo zákona oopo
vědným, ale uemění tOl nic na skutečuosti, že Gabriela W-ová vzdavši se 
předsednictví nebyla presidentkou spolku. Tvrzení žaloby, že v roce 1915 
byla. Gabriela W10vá presidentkou, bylo při líčení ze dne 22. března 1920 
o·pravenG v ten smysl, že jmenovaná dne 23. listopadu 1918 presidentkc~ 
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spolku více nebyla. Výtka, že předpoklad soudu odv.?lacího po~ a) ~ve
den~T odporUje vlastním údajťtm žalUjÍCÍ strailY, nem tedy o~uvodn~i1a. 

. Co. do právního posouzení věci připomíná se toto: Nebyla-II Gabl'.d~ 
\V-ová v (l~uhé po,lovici listopadu 1918 (v době doručení žaloby) skutecnc 
presidentkou SPolkl!, nepříslušelo jí podle stanov právo zastuPov,atl sp,0-
lek, a nebyla zejména oprávněna přijati žalo·bu a rozsudek v. puvo~lI1m 
sporu. I kdyby se tedy mělo. za to, že žaloba a rozsudek by~y .J1 doruceny, 
byly by se tyto spisy do.staly do rukou osoby k zastup'?'Vanl .spolku ,?e
oprávněné, a nebyl tudíž spolek zastupován zástupcem zakonnym. S~rav
ným jest totiž i další předpoklad' odvolacího soudu, že Emma P-ova ne
byla oprávněna zastupovatI spOlek, a mylným jest opačn.t názor _~OV?,
I.telův. Dle stanov právo, zastupovací generální sekretaree ?-':Pflslusl. 
Ze generální sekretářka Emma P~ová nikodi spolek, p'okud s,: ty ce os~b~ 
k jeho zastupování oprávněné, nebo představenstvo, !,:k prvm s.oud uva~l, 
- dne 16. června 1918 o,známila měslské rad" jako uradu p'ohltckemu, ze 
dopisy mají býti řízeny ve věcech v,š,eobecných na "se~retariát, a že v~~ 
šÍ<eré dopisy napředstavenstvo jdou skrze sekre!an~t: _ mohlo ~Itl 
nanejvýš tén význam, ž·e dopisy (vyřízení) vychaZe!lCl odpoh!lckeho 
úřadu v záležitostech spolkových mají býti zasílá~y se~".etanatu, _ 
s o ti 'li II í c h zásilek spolku svědčících, najmě so'udmch zasllek doruco
vaných poštou do vlastních rukou OSGb k zaslupování spolku d~e st~nov 
POvOl.]11ých oznámení to se netýkalo. a dle při:oz~ne ~?v<;hy :vecl ~ykat: 
se nemohlo. Vlom smoru bylo by bývalo potrobl zvlastO! posto".n1p.lne 
moci která dle úřední zprávy příslušného poštovního, úřadu vydana ne
byla.' Nebyla-li'.'Šak Emma P-ová oprávněna přijati žalobu a rozsude,k 
uspolok, nelze důvodně tvrditi, že tento' byl ve speru zastoupen ~a: 
kóiúiÝ~l iástilPcem, a zbývá jen ještě olázka, zdalI snad spole~ dodatec~e 
nesbhváli1 řádně vedení sporu. Toto schválení mohlo se :ovsem ~ vy~. 
slovně 'nebo mlčky - zase jen státi nsobami k zastupování spo,lku dle 
zákona PO případě stanov pov'olanými. Než schválení ta~~vé nebyln pro
kázái1o."O 101", že nepodání odvolání z rozsudku, clost~vslho se _d~ rukou 
osoby k zastupování spolku neoprávněné samo o sobe n,;lze Jes~e r:ova
žovati za schválení vedeného sportl se strany spolku, a ze schvalem_ne-' 
leži. v pozdějším usnesení, že má advokát býti tázán o radu, - netreba 
se ~ířiti. Náyrh na odložellí prvního roku, obsahující sp'olu uzn.án~ zaž,alo~ 
vaného nároku by] by ni o II 1 míti tento význam, kdyby by~ ucmen ,b~val 
oprávněnými zástupej spolku. Že tomu tak_ bylo, ne~ylo vsa!, dokazano; 
kdy::'tě {iřísmšné podá~í nenlOhl0 býti op .. treno; a dukaz sve!l;ecký v tc 
příčině vedený selhaL Odvolací soud' vysloviv, ze tu. JSOu PGd~nnky §, 5~ 
čís:2 c. ř. s. 'a uznarvllienávrhužalobního, neposoudIl tudiz nespraVilO 
\;~~ po· stránCf; právní. 

Čís. 987. 

Při koupi práv't vynálezu, jehož předmět podléhá cejchování (váhy), 
neručí zcizitel bez zvláštní úmluvy za to, že bu~e cejchování po~oleilo. 

(Roztl. '" áne22. března 1921, I\v I 78,2L) 

.'Z,llovaný koupil- od žalohce veškerá práva plynoucí z jeho vynáleztl',; 
týkaiicíl!o '" zl'láštního systému váh. Část kupní ceny zaplatil ihned, 
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zbytek měl zaplatiti dne 1. prosince 1919 s tím, že kdyb~! včas nezaplatil, 
má žalohce právo smlouvu zrušiti a svým patentem volně nakládati. Roz
hodnutím čsl. ústředního inspektorátu pro službu cejchovní ze dne 28. 
května 1919 bylo vy,s10veno, že systém nerovnoramenné váhy se škál:::l<11 
a měnitelnými běhouny - patent žalobcÍlv- nelze lÍ'řipustiti k užívání 
ve veřejném O'bch{)dě z důvodu nutné ochrany veřejné důvěry, že však 
ústřední inspektorát pro službu cejchovnl nestaví se protivý"obě a uží
vání váhy k účelům čistě soukromým. Žalobě o' doplatek kupní ceny bylo 
soudy všech m stolic vyhověno, Ne j v Y š š í m s o ude m z těchto 

dúvodú: 

Žalovaný koupil od žalobce, jakdroznává, veškerá práva plynouCÍ 
z jeho vynálezu týkajícíh" se váh a přihlášeného k ~atentování dne 22. 
března 1916; předmětem koupě bylo, tedy právo, nikoli fySická ,ěc (váhy). 
Ovšem i práva jsou věcmi p.o rozumu předpisú §§ 922 a 923 obč. zák. 
o správě, nebo! § 292 obč. zák. nazývá je také věcmi, ovšem nehmotnými, 
a tu žalovaný uplatňuje ještě v dovolání, že je tu případ § 923 obč. zák" 
že prý totiž předmětu vynálezu - tedy váhám - nedostává Se vlast
I\osti, kterou ,on pří koupi předprokláda! a nezbytně předpokládati musil, 
t. j. způsohiforsti k cejchování, ježto mu příslušný úřad cejchováni va.h dle 
vynálezu zhotovených nepovolil. On zaměňuje tedy předmět vynálezu 
s právem z vynálezu, které jedině koupil. Ale o' vadě koup'eného práva 
nemůže býti arii tehdy řečí, i kdyby se nepovolení cejchu zaměňovati mo
hlo s nezpůsobilostí k němu, k čemu lYodotknouti dlnžno, že sám žalovaný 
následuje tu cejchovní inspektorát, váhy na výsost chválí, a že dle něho, 
cejch nebyl povolen jen z důvodu nutné ochrany veřejné důvěry, ač kon
strukce je výbo.nlá. Nejele tu tedy .o vadu koupené věci (práva k zužit
k.ování vynálezu), nýbrž 'O> budoucí událost, kteron žalovaný ph koupi, jak 
tvrdí, předpokládal, která však se nedostavila. Pakli! však tak, pak to 
není případ správy, nýbrž případ t. zv. ko,ndikcc causa data causa non 
secuta, jejíž typický příklad uvádí § 1247 obč. zák.: očekává se jisiS' bu
do,ucí výsledek, dostavení se tohoto Výsledku jest podmínkou smlOUVY, 
avšak výsledek se ned,ostaví. Arci kondikce předpokládá, že už plněno 
bylo' a že se žádá vrácení, rozumí se alc, že nebylo-li ještě plněno, nelze 
splnění žádati a .o ten případ zde by šlo. Jde tcdy ú to, zda-Ii tu povolení 
cejchu byl'o učiněno podmínkou smlouvy. Podmínka ta nemusí sice po'lo
žena býti výslovně, ale musí se věci míti tak, že je zřejmo, že ji strany 
obmýšlely,že onen budoucí výsledek oboustranně předpokládaly a jen 
a jen za tohoto předpokladu smlouvu uzavřely. Je-Ii tento výsledek 
(úspěch) po,uze pohnutkou ne ho účelem j,edné strany, pwč v smlonvu 
vchází, avšak lona ho neučiní, jak § 901 obč. zák. praví, »v)rslovně« t. j. 
zřejmě či zřetelně podmínkou, buď si tedy výslovně nebo mlčky po rOz
umu § 863 obč. zák., pak nemá takový jednostranně očekávaný, ale ne
vyjádřený budoucí ·effekt pro smlouoVll žádného významu, jak cit. § 901 
obč. zák. výslovně stanoví. V daném přípa:dě koupil žalovaný dne 18. 
února 1919 práva z vynálezu k patentování dne 22. března 1916 přihlá
šeného; kdybY byl v čas k.oupě patent ještě nebyl udělen, pak by bylo 
bývalo zřejmo, že smlouva byla uzavřena pod předpokladem, že patent 
udělen bude, a byl by tu případ řečené kondikcc, kdyby očekávání to 
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byla. selhalo a patent udělen nebyl. Strany proto, aby šly jistě, čekaly, 
až žádost za patento,vání bude vyřízena, a uzavřely smlouvu teprve, když 
patent udělen byl. Ale tento příklad v. případě samém obsažený, doku
mentuje jasně, čeho k naší kondikci třeba, a že tu podmínky její nejsou. 
Nebo! o cejchování nebylo žádné řeči, sám žalovaný netvrdí, že se oněm 
i jen slůvkem zmínil, praví jen, že bezpečně předpokládal, že úřad, váhy 
cejchem opatří, pak ale naň dopadá ,§ 901 obě. zák. celou svou tíhou; 
musí nésti následky toho, že to nevyjádřil, musí si škodu, že se stran 
hospodářského (finančního) úspěchu vynálezu a tudíž kupní smlonvy 
zklamal, přičísti sám. Žalovaný po, patentování vynálezu práva z uěhe 
koupil a teprv potom sám o uděléni cejchu zakročil, úřad však cejcbu ne
udělil, takže vynález nemohI zužitkován býti pro veřejný obchod, nýbrž 
jen pro soukromou potřebu, a žalovanému se nezdá, že tento výtěžek 
odpovídá jeho nadějím, podle kter'ýchž vyměřil 'DMti vynaložené na zí
skání vynálezu. To je ale věc, ktelá se při každé odvážné smlouvě při
hoditi múže, kdo odvážnou smlouvu činí, musí na to být přípraven, o křivdě 
nelze mluviti. Že by tu šlo n sázku, jak dovolání míní, že by tedy smlouva 
byla nežalovatelna dle § 1271 'obč. zák. o tom ncmúže býti řeči. Je to 
smlcuva udvážná dle § 1267 a 1276 obč. zák. 

Čís. 988. 

Manžel iest povinen poskytovi\ti manželce slušnou výživu bez ohledu 
na to, zda sama ,má jmění. 

1\ žalobě manželky na manžela, zru~ivšího svémocně mallže1skéspo_ 
lečenství, o placení výživného, lze prozatimním opatř~nim přidržeti' man
žela k poskytování výžiVY, aniž by manželka bYla nucena osvědčiti po
všechné podmínky prozatimního opatření po rozumu eX. ř, 

(l\ozh. ze dne 29. března 1921, 1\ I 303í21.) 

S o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh manželky, by prozatímním op'a
třeiním u!loženo bylo. platiti jí výživné rnanž.cli, jenž ji s'vémocně opustil 
- v podstatě z toho· d ů vod u, že neshledal splněny všeo,becné podmínky 
o přípustnosti prc"atimních opatření, jsa toho názoru, že splnění jich jest 
i v tomto případě třeba. Rek u r sní s o u d vyhověl návrhu. D ů vod y: 
Povinnost manželova dle §, 91 obč. zák., aby své manželce a,patříl řádnou 
výživu dle své mohovito-sti, jest závazkem všeobecným, SPočívajícím na 
ohledech veřejnoprávních, k jehc,ž spJnční jest manžel potud zav8,zán, 
pokud ho nebyj s,ocudcovským výr,okem právoplatně sproštěn, nebo pokud 
teuto závazek nepominul fakticky úplným zrušením manželského svazku. 
Toto zákonné ustanovení je také, podkladem nařízení § 117 obč. zák., dle 
něhož uloženo jest soudu, by při ro,zepřích, vzešl'ých při rozluce man
želství, vyměřil výživu, jiŽ manžel má po'sky\ovati manžeke. Tím, že 
ustanovení pTáva manželského··o výživě, již manžel má poskYl'ovati man
želce, povolení odděleného bydliště nebo nařízení prozatimného přijetí 
do spo,lečné domácnosti (§ 382 čís. 8 ex. ř.) uvedena jsou v exekučním 
řádu mezi p'fc.zatimními .opatřeními, jež tu vypočtena jsou pouze pří
kladmo, nebyla změněna p'Qovaha oněch opatření a nebyly utvořeny nové 
předpoklady pro jich přípustnost. Ani zavedením exekučního řádu nebyla 
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zrušena ona ustanovení manželského práva občanského. zákona, poněvadž 
dle odstavce prvého čl. l. uvoz. zákona k ex. řádu upravuje hd tento 
pouze řízení při exekuci a prozatimních opatřeních, nikoli však hmotně 
právní předpisy. Ohrožení zákonného nároku manželčina na poskytování 
výživy jest spatřo,vati již právě v tom, zruší-li muž proti předpisu § 93 
obč. zák. svémocně manželské společenství, neplní-li svého, zákonného 
závazku a neopatřuje,li své manželce vÝživu, i jsou zde v tomto případě 
předpoklady pro použití § 117 obě. zák. a, poněvadž výměra slušné vý
živy řídí se dle mohovitosti mužovy {§ 91 obč. zák.), nelze manželce odpci
rati onen nárok proto, že provádí hostinskou živno·st a má sama jm~ni. 
nehledě k tomu, že v tomto případě vůbec ani nebylo zjištěuo, zda skýta 
jí jmění to s dostatek pmstředků k její slušné výživě. Ostatnč nebylo ani 
tvrzeno, ani osvědčeuo, že by muž nebyl s 10, aby clo'stál svému zákon
nému -závazku. 

Ne j vy Š š í s 'o; u d nevyhověl dic,volacímu rekursu z dúvodů soudtu 
rekursního, k nímž dodal: Neprávem poukazuje stěžovatel na obsah spisů, 
dle kterých. prý žalovaný svou manželku vy zv a], by ho následovala do 
spoJečné domácnosti, které ani blíže ;J.enaznačuje; ve spisech nk tako
vého obsaženo není. Než i kdyby tomu tak bylo, a vyzvání se skutečně 
bylo stalo jiným způsobem, zústalo by bez právního významu, ježto ža
lovaný sám připouští, že si vydělává sotva sám pm sebe, čímž p,ř,ece 
do-znává, že toho času není ani s to, by manželku svnU přiměřeně živil. 
Povinnost žalo,vaného manžela, poskytovati manželce přiměřenou vý
živu, se zakládá na ustanovení § 91 obč. zák., jest nárokem dle práva 
hmotného a pozůstává proto bez ohledu na vlastní snad jmění manžel
čillo a bez ohledu na to, zda její výživa jest ohro-žena čili nic: všeobec
ných ustanovení §§ 370 a 372 ex. ř. nelze proto použiti na opatření dle 
;§ 382 čis. 8 ex. ř. 

Čís. 989. 

I( vykonatelnosti zákonnitě povolených obecních přirážek iésť' třeba, 
by byla berní správon potvrzena vykonatelnost předpisu přímé daně na 
jejímž základě byla vyměřena přirážka.' 

VéSti exekuce pro obecní a školní přirážky není oprávněna obec, 
nýbrž ien finanční prokuratura (berní úřad). 

(Rozh. ze dne 29. března 1921, R I 376/21.) 

s o udp r v é stOo 1 i c e pOovolil exekuci, již navrhla obec k vydobytí 
obecních a školních přirážek ku dani výdělkové. Rek u of sní s o u d 
návrh zamítl. D ů vn d y: V tomto případě jedná se o nezaplacené obecní 
a ško-Iní přirážky,které se vybÍ'rajÍ dle výše přímých státních daní -při
rážkami. Předpisy 'O dobývání daní a jiných dávek k veřejným účelům, 
dále jiných povinností, zákonem daním ,ohledně dobývání na roveií po·sta
vených, článkem III. uv'Oz. zák. k ex. ř. byly výslovně v platnosti pone
chány. Dle § 91 zakona ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 z. zák mají přirážky 
k damím býti vymáhány týmiž vyměřovacími c'rgány a týmiž prostředky 
jako daně samé. Obecní a školní přirážky mají se tedy vymáhati politiCkou 
exekucí a když tato se vede podle exekučního řádu, úřadem, k tomu .I'D-
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volaným, a to dle §§ 1, 2 min. nař. z 9. března 1898, čís. 41 ř. zák. iinančuí 
prokuraturou po případě dle nařízení min. sprav .. a financí ze dne 24. 
dubna 1871, čís. 50 ř. zák. a ze dne 14. května 1878, čís. 76 ř. zák. a ze 

. ~ne 18. ledna 1898, ČÍs. 28 ř. zák. berním úřadem (čl. IV. uvc'z zák. k c. 
r. s.). Dle těchto předpiSú není obec sama oprávněna vymáhati zadrželé 
obecní a školní přirážky soudní exekucí. Z ustanovení § 1 čís. 13 ex. ř. 
n;lze do,:ozovati, že zařízení plolitické exekuce ohledně obecních a škol
mch přJražek bylo zrušeno. Vymáhající věřitelka (obec) předložila dva Y~'
kazy nedoplatků, jí samou sdělané, v nichž sama potvrdila jejich vyko·na
teln?st,.a berní úřad pouze potvrdil, že obnos státní daně, ve výkazu vy
zllvaCeny, Je spráVll#"ir a že obec sama přirážky vybk á. Dále předložila v")
mery ,zem~~e ,spravn~ komis,e, jimiž po\Coleno bylo, aby obec přirážky 
k ~a~llm pnm?,m vybnala. 1 ento vymáhající věřitelkou předložellýexe
k~cm tItul nem,~osta!ečným exekučním titulem, na jehož základě by mohla 
b?,!I povolena zadana exeknce ku dobytí dlužních oheeních a školních při
razek. pIe § 1 čís. 13 ex. ř. lze povoliti exekuci pro dlužné přirážky podle 
rozkazu pl~tebních a výkazů o nedoplatcích, ovšem jen příslušnými úřady 
vyhotovenych a dle platných předpisů vykonatelných. 

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

D li vod y: 

Rozhodnutí rekursního soudu odpovídá úplně zákonu a jest případně 
odův{)dněno, pmčež stačí na odůvodnění to poukázati. Názor dovolací 
stížncsti, že ustanovením § 1 čís. 13 ex. ř. dána byla obcím možnost bv 
si samy přirážky o~ecuí a šk,olní vymáhaly exekucí, není správným: Ai 
do doby, kdy vstOUPIl V platnost nynější exekuční řád, bylo dle dvor. deky. 
z~ ~ne 2? Un?fa 17~9, čís. 977 ~ 10. února 1832, čís. 2548 sb. z. s. vymá
ham dam a davek, JIm na roven p,ostavených, pravidelně vyhraženo exe
kuci politické a pouze v určitých případech zejména nevedla-li exekuce 
politická z nějakého důvodu k cíli, mohlo se 'vymáhání jich státi tiž exe
kucí soudní. Tento stav byl změněn ustanovením S. 1 čis. 13 ex. i. tak 
dalece, že vymáhání přímých daní, jakož i zemských 'okresních a obecních 
p~irážek us.nadněno, bylO tím, že platební ro'zkazy na' takovéto dávky, neho 
vykazy o H?h nedoplatcích uznány byly, pokud jsou dle platných předpisů 
vykonatelnymI, za tItuly ~xekuční, na základě nichž lze je vymáhati exe
kucí soudní přímo. Předj)isy platící do'sud v tom směru, kdo, jest k vedení 
těchto exekucí lo,právněn, zůstaly ustanovením § 1 čís. 13 ex. ř. nedotčeny. 
D!e těc~to.předpis~ jSIO~, jak s]"ávně uvádí napadené To"hodnutí, opráv
n~ny vestr exekUCI bud financní prokuratury nebe> berní úřady, nikoliv 
vsak obec a Jest proto zamítnutí náwhu exekn.čního pro' nedostatek legi
tImace navrhovatelky odůvodněným. Nelze přisvědčiti názoru dovolací 
stížn'Osti ani v tom, že výkaz o ned.oplatcích přirážek, sdělaný· úřadem 
obec,ním, dlužno považovati za exekuční titul po rozumu § 1 čís. 13 ex. ř. 
yykonatelnost .nezap.Jacených přirážek, zákonitě povolených jest dle je
JIch pO'1ahy zavlslou na vykonatelnosti předepsaných daní přímých na 
základě nichž jest je vybírati. Je proto nezbytno.aby tato po>slednl v;ko
natelnost byla příslušným úřadem potvrzena. Úřadem tím jest nyní dle 
zákona ze dne 20. března 1919, čís. 153 sb. z. a n. okresní berní správa. 
Této podmínce předložené výkazy o nedoplatcích, obsahUjící pouze po-
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tvrzení berního úřadu, že daň jest správně do výkazů přenesena, li.6VY

hovují a nevyhovu,ie jí ani vysvědčení berní správy, poněvadž potvrzuje 
pouze, že byl platební rozkaz na všeobecnou daň výdělkovou na rok 1918 
až 1919 doručen, neuvádí však ani vÝše této daně číselně, dokonce pak
nepotvrzuje, že dotyčný platební ra,zkaz, jehož rovněž ani blíže neozna
čuje, nabyl moci práva a stal se vykonatelným, jak toho žádá § 1 čís. 13 
ex. řádu. 

Čís. 990. 

Odklad exekuce vykliZlenim (nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 
sb. z. a n.). 

Náhradní by! nemusí býti rovnocenným bytem. Stačí, má-li nezbytně 
nutnou způsobilost, posloužiti rodimlým a obchodnim poměrům nájemníka. 

{Rozh. ze dne 29. břeina 1921, I~ r 393/21.) 

Manželé M-ovi cbývali v obci A. byt o kuchyrri a třech pokojích, a 
měli býti z něho vyklizeni. Bytovým úřadem v B. byl pno ně zabrán byt 
o kuchyni a světnici. Návrh povinných, by jim byl povolen odklad exe
kuce, s o udp" v é s t o I i c e zamitl, shledav náhradní byt přiměřeným. 
Rek u r sní s o u d odklad povoHl, ježto dle jeho názoru neodpovídal 
rezsah bytu náhradního bytu vyklizovanému. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovi'lusneseni prvého soudu. 

Důvody: 

Názoru rekursního soudu nelze přisvčdčiti. Nařízení vlády čís. 409 sb. 
z. a n. z rc;ku 1920 jest vyjimečné, a odklad exekI,ce podle téhož nařízení 
slouží 1)omu, by po'vinná strana byla ušetřena újmy, jež by jí provedením 
exekuce byla zpúsobena, při čemž ovšem i na vymáhajícíhO' věř1tele nutno 
bráti zřetel, by ueby] bezduvcdně zkrácen ve svých právech z exekuč
ního titulu. Stačí proto pojem »přiměřené náhrady" vykládati přesně a při
kládati těmto slovům ten význam, že náhradní byt nemusí býti úplné 
rovnocenným s bytem, jenž má býti vyklizen, llýbrž že stačí, když odpo
vidá podstatně nezbytně nutné způsobilosti vzhledem k wdínný~ a ob
chodním poměrům dlužníko'vým. V té přídně jest však ze šetření, prove
deného okresním scudem na místě samém zřejmo, že byt v domě čís. 231 
v B., sestávající z jedné světnice a z jedné veliké, k obývání způsobilé 
kuchyně, stačí k provozování obeho'du dlužníků pOdle dosavadniho způ
sobu, dále že jest tento byt sice značně menši, než byt v domě čís. 173 
v A., ale přece ještě tak rozsáhlý, že poskytuje malé rodině M-ových do
statečné místnosti, a to tím spíše, ježto patří k němu i dosti velká půda. 
Na tom ničeho nemění se tím, že jsem" manželé M-DVi příslušní do A., ni
Iwliv do B., jelikož se jim nový byt přikazuje v d'O,hoděbytovýeh komisí 
ohou jmenovaných obcí, a příslušnost manželŮ' M-ových tedy již na váhu 
nepadá. Opačné stanovisko vedlo. by k tomu, že by byla vymáhající strana 
ne,slušně zkrácena ve svých právech, a to tím spíše, jelikož dle zpráv 
představenstva o,bcí A. a B. nelze očekávati, že po uplynutí Y, roku uebo 
vůbec v dohledné době nastane podstatná změna bytových poměrů; 
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Čís. 991. 

Nelze povoliti vklad převodu práva vlastnického k nemovitosti, ne· 
prokázal-Ii žadatel způsobem, předepsaným v kníhovním zákoně, ž,e za
psané právo předkupní nhaslo. 

(Ro.zh. ze dne 29. března 1921, R I 402/21.) 

Kupní smlouvou vy'hradil postupitel nemovitosti předkupní právo I'ran
lišku a Kateřině F-ovým s tím" že nemá platnosti, ožení-li se Josef 11., 
jemuž byla nemovitost post.oupena. Josef 11. se pozděii oženil a prodal po 
té nemovitost Matyáši S-o.vi. Žádost tohMo o vklad práva vlastuického 
k n i h o v n í s o url zamítl, opíraje se o ustanovení §S 1072 a 1075 obč. 
zák. I~ c k u r sní s o II d vklad povolil, vzav na základě snímku ze spisu 
notářského zapmkázáuo, že se žadatel oženil. 

Ne j v y Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

lx.ekursní soud, vyhověv rekursu žadatelcvě nep'ovšiml si ustanovení 
§ 94 odstavec 1 čís. 1 kn. z. Soud knihovní má podle tohoto ustanovení 
žádost i s přílohami podmbiti zevrubnému prm:koumáni a smí povoliti 
knihovní vklad jen tehdy, není-li dle pozemkové knihy- ohledné nemovi
tosti nebo práva žádné překážky proti požadovanému vkladu. Nemovi
tosti tyto, jež mají knihovně přejíti do vlastnictVÍ Matyáše S-a, jsou však 
zatíženy právem předkupním pro františka a Kateřinu F-o.vy, tedy vzhle
dem na ustan.ovení § 1073 obč. zák. věcným právem, j·ež může býti uplat
ňováno proti každému třetímu držiteli (§§ 1079 a 443 cbč. zák.) a jež ome
zuje volné nakládání vlastníka s nemovitostí potud, pokud tento opráv
něnému ji nenabídl ke koupi (§ 1072 obč. zák.) nebo právo jinakým zp'u
sobem nepominulo .. Vzhledem k ustanovení § 93 kn. zák. posuzovati dlužno 
žádest knihovní dle doby jejího podání a, jelikož v čas podání její zmí
něné omezení právem předkupním nebylo vymazáno, vzal právem prvý 
soud na ně zřetel a knihovní žádost zamítl. Na tom nemůže nic měnili ani 
ta 'Okolnost, že právo to mělo, býti účinno dle spisu notářského jen pro 
případ neoženění se Františka l1-a, nebol i v tomto případě platí co shora 
řečeno; pokud žadatel neprokázal, že skutečnost tato, volné nakládání 
vlastníka dle knih omezující, přestala, nclze jeho žádostí vyhověti, jelikož 
to nikterak ze zmíněného spisu l1Jotářského, jak za to má soud rekursní, 
nevyplývá; mluví! se tam jen o- zamýšleném sňatku,F.l1-a s Marií V-ovou, 
došlo-li však skutečně k němu, nebylo dosud o,gvědčeno. 

Čís. 992. 

Úprava pachtovného (opatření stálébo výboru nár. sbrom. ze dne 
8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n.). 

Do lhůty, v niž dlužno oznámiti nárok na úpravu pachtovnéhO', včitají 
s,e dny poštovnl dopravy. 

(Rozh. ze dne 29. března 1921, R I 405/21.) 
CIvil ni rozhodnuti. lil. I. 
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Propachtovatelky oznámily pachtHi zvýšení pachtovného ve smyslu 
§ 2 opatření Stálého výboru dopisem, jejž daly na po·štu dne 30. listopadu 
1920 a jenž došel pachtýře dne I. prosince téhož roku. Návrh na zvýšení 
pachtovného byl soudem prvé stolice zamítnut. Důyody: Na
vrhovatelky jsou toho náhledu, že i když dopis doručeu bYl po 30. listo
padu 1920, přece zadOost učinily předpisu cit. nařízení proto, že dny po
štovní dopravy nelze zapo'čítávati do lhůty oné a dovolávají se analogie 
předpisu ~ 5 cit. na!'. (odstavec druhý), kdež jedná se o Ihútě k podání 
návrhu o soudili úpravu (t. j. do 31. prosince 1920). Předpis tento má 
cvšem dodatek. »Poštovní doprava se dOl ihůty nezapočítává« a jest 
v souhlasu s ustanovením § 7 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. 
a § 89 zák. o organisaci Slo'udní, avšak vztahuje se na lhůty při oněch vy
jádřeních, návrzích a podáních strany, jichž pi'edmětem jest řízení souduí 
a kteréžto písemnosti ve lhůtě zákonné či soudcovské na soud podati jest, 
netýká se tedy 'oznámení mezi stranami samými, jaJ,: je § 4 na mysli má. 
Není zde případu, který by analo.gicky mohl se vykládati, neboť ana
logie předpokládá řešení ve smyslu určitého zákona a dovowvání týchž 
důsledků i na případ, zákonodárcem nevyřešený, který by byl ale stejnč 
rozhodl, kdyby jej byl r'Ozhodování svému za základ položil. Zde však 
kategorická slova »musí do 30. listopadu 1920 oznámiti" zřejmě k tomu 
poukazují, že nejedná se o opominutí zákcnodárce, nýbrž o předpis od
lišný od onoho v § 5 vytčeného, zavazující propachtovatele nejdéle dnem 
30. 'listopadu 1920 pachtýře o, svých požadavcích ústně či písemně vy
rozuměti a právě rozdílná stylisace obou těchto §§ soud v náhledu tomto 
jen utvrzuje proto, že jinak zákonodárce byl by spo·lečným ustanovením 
připojil ke lhůtám jak dle § 4, tak i § 5 dodatek o nezapočítání poštovní 
dovravy. Nárok na rozhodnutí soudní o úpravu pachtovného ztratily 
navrhovatelky promeškáním lhůty. Rek u r sní s o u d zrušil napadené 
usnesení a ullQ1žil prvému soudu, hy nehledě k zamítacímu důvodu ve věci 
dále jeclnal a rozhodl. D ů vod y: Dle § 4 Opatření Stálého výboru ná
rodního shr.omáždění republiky Ceskoslovenské podle § 54 ústavní listiny 
ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n. o úpravě pachtovného· z po·lr>Ích 
h06podářství a zemědělskýchpozemkú a o obnově dmbných zernělěl
ských pachtů, musí sice propachtovatel,. domáhající se úpravY pachtov
ného podle tohoto opatření, do 30. listo·padu 1920 oznámiti pachtýři dopo
ručenirm nebo, na potvrzení dodaným dopisem Vyš'i požadované přirážky 
a olzuačiti daně, přiráž,ky a ostatní dávky veřejné, jež má 'pachtýř nésti, 
iinak zaniká jeho nárok na úpravu, v § 6 téhož opatření iest ale stano
veno, že, pokud V tomto .opatření není nic jiného stanoveno, platí o řízení 
při úpravě pachtovného zásady řízení nesporného. Dle § 7 patentu ze 
dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. platí pak ohledně zap.oó!ání lMt před
pisy platící pro řízení spo,mé, tudíž '§ 89 zák. o organisaci soudní, dle 
něhož poštovní doprava se do lhútynezapočítává. Také v .'§ 5 dotyčného 
opatřenÍ, dle něhož může prcpachtovatel žádati rozhodnutí soudní, když 
strany o Dznámeném nároku na úpravu ani -v)rslovně ani mlčky se ne
dohodnDu, jest stanoveno, že poštovní doprava se do lhflty nezapočítává. 
Třebas že takovéto ustanovení není V}Ts!ovnč uvedeno v § 4 tohoto opa~ 
tření, plyne přece 'jen ze srovnání všech těchto ustanovení zákonných, 
že platí také ohledně Ihúty, do které propachtovatel oznámiti' musí pach
týři požadavky své ve smyslu toho.to § 4. Dopis propachtovatele byl, jak 
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soud prvé stolice správně zjistil, podán dne 30. liste·padu 1920 u pošt~vního 
úřadu 'V Praze a doručen pachtýři dne l. prosince 1920 a to· ~Ie nahled~ 
soudu rek:uTsního úplně stačí. Povinnost (J,znamovaci, v § 4 opatr. uvede~a, 
H'kati se' může totiž jen propacllto.vatele a nikoliv pa,clltýře.;, pok~d, Jde 
o doručení oznamovacího dopisu na poštu včasně dal]-eho, mllze by tl do
ručen i po lhůtě' v § 4 uvedené. UplatlÍování nároku .~ro,pacht~vatelo,va 
na úpravu pachtovného stalo by se po Dřípadč nedoiStlZnY,m, ~ezto ~~IZ.~ 
vždy bezpečně na včasné, doručení zási-Jek poštovních sPole,hatI a, pecltall 
nutno s njzl1irmi poruchami, jež _mohou řádnou dopravu stIhnoutI. 

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

D ů vo,d y: 

Nelze sdíleti názoru soudu rekursního, jako by dc·ručenÍ dop-isu pro
Dacht,ovatelova s oznámením požadavkľt jeho pacht~ři pp lh~ltě z~kol1e;n 
stanovené mohlo býti s účinkem vykonáno, ien kdyz byl dopIS v cas dan 
na·poštll. Tím prohlašuje rekllrsní soud, že do lhúty de 30. listopadu 1920 
,npatřením Stálého výhoru Nár-odního shromáždění určené se nevpočítá
vají dny, co dopis šel p1uštou. V příčině té však přehlíží rekurs ní sou·d, že 
jednak- pod,obm~ho ustanovení zmíněné opatření nemá, jednak i když pro 
řfzení o úpravě pachtovnéllO dle § 6 opatření Stálého výboru Národního 
shromáždění podle § 54 úst. listiny ze dne 8. říJua 1920, čís. 586 sb. z. Cl n. 
-platí zásady řízení nesporného, že mohou zásady ty platiti teprve v té 
chvíli kdy byl dán podnět k tomu, aby se jednalo ve věci té u soudu, to 
iest v'šak 'tehdy, když pD nedohodnutí se stran o úpravě pachtovného dle 
§ 5 cit. opatření byl propachto.vatel nucen navrhnouti rozhodnutí soudní. 
Tu již 'ppo' návrh na úpravu pachtovného soudem_ platí, že se nepočítají 
do. lhůty dny dopravy poštovní. Jinak tornu jest však při oznámení ná
roku na úpravu pachtovného po rozumu § 4 -oIJatření tohoto. Tam se v'S.;
slo.vně stanoví, že propachtovatel musí clo 30. listopadu 1920 oznámiti 
pachtýři doporl1čen~'t11 dopisem požadované přirážky. Ze znění tohoto. 
§u nutno dovozovati, že oznámení to musí se státi IJÍsemnč, že musí -obsa_
hO'vati určité pozna'čenÍ nároku úpravy a že musí h~Tti před uplynutím 
IM.ty v rukou pachtýfe, jinak že nárok propachtovatelúv zaniká. Usta
no.vení § 4 nelze jiného smyslu přikládati, než toho, že slovy "propachto
vatel musí do 30. listopadu 1920 oznámiti pachtýři své požadavky" jest 
řečeno, že musí b~rti dána možnosf, aby vešly p-ožadavky ty ve lhlltč 
této t a k é vez n á rn o- st p a ch t Ý ř e, neho-ť jen tenkráte lze mluviti 
O oznámení d·o určitého dne. Váže tu zákonodárce oznámení to na přesně 
určit}r den, -na lhůtu propa-dno-u, 11a jejímž dodržení závi'sí osud návrhu 
prop'achtovatelova, -aniž hy soud, mělo nároku tom příležitost jednati a 
o- něm rozhodovati. J elikoždle toho bytí nebo nebytí nároku dle~' 4 cit. 
opatření závisí- na dodržení lhÍlty stanovené, jde tu o lhůtu práva matc
rielníh" a nikoliv o lhůtu práva formálního, a z toho pak dále vyplývá, že 
nelze ustanovení § 89 o soud. org. na případ tent.o vztahovati pfes to, že 
v řízení o úpravě pachtovného (§ 6 zmín. opatření) platí zásady řízení 
nespcmého a toto se v § 7, jednaiíc o lhůtách, dovolává ustanoveni řízení 
sporného. V~dy! § 89 o soud. mg. má na mysli lhůty zákonné aneb soud
covské, jež dány jsou stranám v občanskýeh záležitostech právních k pro
hlášení nějakému, návrhu nebop·odání nebo k předsevzetíiiných úkonů 
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soudního řízení se týkajících. O takovou lhůtu však v §. 4 cit. opatření ne
běží. Ostatně, kdyby byl zákonodárce zamýšlel lhůtu § 4 cit. opatření 
posuzovati pOdle § 89 :0' soud. org., byl by zajisté přičinil tam příslušné 
ustanovení tak, jak se stalo v § 5 odst. I (druhá věta) cit. opatření. Na 
věci nemůže nic změniti ani ta okolnost, že dle udání navrhovatelky pro
hlásil pachtýř dne 1. listopadu 1920 před právním zástupcem propachto
vatele, ;že zaplatí zVýše,né pachtovné dle úpravy dotyčným opatřeuím, 
nebo! hm nebylo vyhoveuo ustanovení § 4 cit. opatření. 

Čís. 993. 

Význam dOložky )}nezávazně{( při smloru.vě dodávací. 

(I~ozh. ze dnc 29. března 1921, Rv I 798i20.) 

Z~stupce k~pitelův li. jednal se žalo,vanou továrnou, jejíž ústředí bylo 
ve Vldm" o nakupu 4.000 židlí a sdělil žaluiící firmě (kupitcH), žc "kup 
Jest uzavren a to pm případné zvýšení ceny ústředím nezávazně (frei
bleibend) - brzký poukaz proto velminulný". Židle ncbyly však žalo
vanou dodány a žalobkyně, utrpevši škodu, ježto. byla vázána dodati je 
dále, domáhala se náhrady škody. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e 
žalobu zamítl v podstatě z těchto d ů v (} d ů: Jde tu o náhradní nárok ve 
smyslu čl. 355 obch. zi\k., proti němuž žalovaná namítá, že ku smlouvě 
vúbec nedošlo. V případě tomto nebyla umluvena cena zboží, jak vyplývá 
z dodatku »nezávazně«, jenž obsažen -jest v li-ově telegramu. Nedostává 
se tu dohody s ústředím žalované firmy o kupní ceně, pročež nedo,šlo ke 
ku~n~ smlouvě, ježto chybí podstatná náležifost její (§ 10530bč.· zák.). 
Prave tak bylo by tomu, kdyby se na věc patřilo s hlediska že stanovení 
kupní ceny bylo přenecháno osobě třetí (§ 1056 obč. zák.). 'Co' do působ
nosti doložky »nezávazně« (freibleibend)" jest zcela lhostejno, zda před-' 
pOkla,d tel~to učiněn bYl vůbec nebo ien pouze ohledně ceny. Rozhodným 
Jest, ze vyhradou tou byla dotčena podstatná náležitost kupní smlouvy a 
že nelze smlouvu pokládati za uzavřenou, nebyla-li v naznačeuém směru 
dodatečně schválena. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil a uvedl v cl ú
vod ech: Obch'od mezi fl-cm a žalobcem uzavřen byl s doložkou. »ne
závazně". Ať již fl. jednal a uzavřel obchod s ředitelem žalované vlastním 
jménem aneb jakJo zástupce žalobcův, ať již fl. prohlásil vůči žalobci, že 
koupě jest hotová, není vzhledem 11a shora uvedený dodatek _ který 
nepřipouští jiného výkladu, pochyby, že i když mezi stranami bylo jednáno 
o ceně a došlo, v tomto směru k dohodě, konečné a jedtně směrodatné 
ustano:vení kupní ceny bylo učiněno, závislým od vůle centrály. Z dopisu 
ze dne 15. října 1919 musil žalo,bce seznati, že sdělené jemu ceny se kte
rými byl srozuměn, nebylo pokládati za pevný a nezměnitclný 'podklad, 
nehledíc k tomu,.že byl fl. výslovně na to upozorněn, že předepsání vyšší 
ceny - i když jc nelze bezprostředně očekávati -- přece není vyloučeno. 
Býlo tudíž věcí žalobce, aby ohledně hotové kupní ceny dospěl k nějakému 
ujednání s centrálou žalované. Že by však žalobce byl jednal s centrálou 
o konečném ustanovení cen, ať prostřednictvím tl-a, ať bezprostředně, a 
že by byl výši kupní ceny závazně ujednal, žalobce ani netvrdil, tím méně 
dokázal. Když tedy žalobce počítal s cenami, které mu fl. sdělil a bez 
zřetele na centrálu poukázal u úvěrní banky ccnu, dle toho vypočtěnou, 
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žalo\-ané, tato vša,k faktické kupní ceny vúbee nesdělila, nýbrž, odcp'řevši 
přijati pcukázaného peníze, vůči žalnbci -nejen dala jasně na jevn, nýbrž 
i výslovl}ě prOjevila, že neschvaluje jednání, konané mezi li-em a jejím 
technick$/lli,ředitelem a vůbec St; nepustila d'D ustanovení kupní ceny. není 
zde nutné určitosti kupní ceny, a nedošlo proto ku platné kupní smlouvě. 

N e j v y Š š í s ;0' II d zrušil rozsudky nižších soudů a vrátil věc prvému 
soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Dovolání nelze odepříti oprávnění. Oba, nižší soudy vycházeji z práv
ního názoru, že mezi stranami nedošlo ke kupní smlouvě, 10 niž- žalo,bec 
svůj nárok opírá, poněvadž mezi stranami ncdošio k dohcdě ohledně kupní 
ceny, tedy ohledně podstatné náležito'sti smlouvy kupní. Nedostatek ujed
nání ohledně kupní ceny Vyvozují obě nižší stolice ze znění telegramu a 
dopisu, z nichž plyne, že obchod mezi tl-cm a žalovaným Gyl uzavřen 
s doložkou: t>wegen evcntueller Preiscrh6hung seitens der Zentrale frei
bleibend«. Než nelze sdíleti právního ná~oru' nižších stolic ani právníhO 
výkladu, kierý uvecjené doložce se dává. Dle tvrzení žaloby uzavřeli tl. 
jako zástupce žalobcův s ředitelem L. jako zástupcem žalované firmy pev
nou a určitou dchodu jak ohledné jakosti a množství zboží, tak i ohledně 
cen, jež zejména v dopisech ze dne 15. října 1919 a ze dne 16. října 1919, 
jenž žalobcem byl zaslán žalovaoé firmě, došly výslovné specifikace. Byla 
tedy cena koupených ž,dlí přesně stanovena. Již znění dopisu ze dnc 
15. října 1919 poukazuje na to, jaký význam mámiti uvedená doloik<:,; 
vysvítá z dopisu toho, že tl. naléhá na brzké poukázání akkredillvu z dli
vodu {wegen) možného zvýšení cen:y centrálou. Tim jest řečeno, že ceny 
mezi fl. a ředitelem L. pevnč umluvené mOhly po případě býti centrálou 
žalnvané firmy zvýšeny až do dojití- akkreditivu. Ke zvýšení ccn L:clluálou 
nedošlo, zůstalo tedy při cenách mezi li-em a L-em dOjednaných. Názor 
'Údvolaciho soudu, že hylo věcí žalobce, aby chledně hotové kupní- ceny 
přivedl k místu doho'du s centrálou, není sl)rávnSr , nemaje v uzavřené 
smlouvě opory, naopak bylo věcí ccutráiy, chtěla-li ceny ZV};Šitl, by tak 
určitým a jasným prohlášením učinila; to se v~ak n'estalo. Ncl;.::c prGto 
mluviti o neurčitosti kupní ceny, a následkem toho také ne o nedostatku 
této podstatné náležitosti kupní smlouvy. Sl'ovem "ireibleibend" jest toliko. 
nabízeiícímu vyhraženo právo odstoupiti takov9m způsobem, ž,c toto 
ustoupení musí bý,i spolukontrahentu oznámeno. ihned, jakmile dojde jeho 
vYTa,zuměnÍ o přijetí nabídky. Při nejmenším tedy v daném přfp~tdě bylo 
zkoumati, zda se žalovaná firma zachovala dle toho, co právě uvedeno. 
Po.něvadž prvý soud, vycházeje z nesprávného právního názont ohledl1~ 
perfekce kupní smlouvy, neřešil otázku nedostatku aktivní legitimace, de,!e 
zda a pokud ředitel byl oprávněn' uzavírati kupní smlouvu za i'alovanou 
firmu, jako,ž i otázku tvrzené výhrady schváliti ujednání ohledně koupě, 
zůstalo řízení neúplné, a bylo proto vzhledem k ustanovení § .110 c: ř .. s. 
uznati iak shora uvedeno. 

Čís. 994. 

Byla.li věc, daná v uschováni, II schovatele zl:racena, neplatí pro 
uplatnění náhradního nároku proti schovateli lhůta ,g 967 obč. zák., nýbrž 
delší lhůta § 1489 obě, zák. 
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Ručení hostinského podle § 970 obč. zák. trvá i po dobu, kdy host 
odcestoval, zanechav až do návratu věci u hostinského v uschován'. 
Předpis § 1316 obč. zák. platí a ručení hostinského za jeho lidi nejen ex 
delicto, nýbrž i ex recepto. I( ručení za personál se nevyhledává, by 
tento škodu zavinil. 

Hostinský n~opatroval řádně věci, svěřené mu na delší dobu k uscho-
vání, odevzdal-li ji pokojským, jež se často měnily,' . 

(Rozh. ze dne 29. března 192\, Rv I 34/21.) 

Žalobce svéřil hostinskému, Ll něho,ž byl nocoval, do uschování skříň 
se zbožím a odcestoval na delší dobu. Navrátiv se zjistil, že zboží ze 
skříně částečně zmizelo. Žalobě na hostinského o. náhradu škody jJ r o
ce sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. D ú vod y: Žalovaný jest ho
stins~ým a přiznává, že žalobce bydlíval u něho, že ho také před válkou 
jednou a ve válce podruhé. žádal, aby mu tam nechal tu skříň a že ža
lovaný mu řekl, aby si ji dal naheru k pokojské. Tím již převzal žalovaný 
žalo·bcovu skřínku v uschováuí a poněvadž se to stalo v hostinci, kde 
žalobce noclehoval, a ]loněvwdž žalovaný poukázal žalobce, aby si dal 
skřínku do· pokoje pokojské. jde tu o poměr hostinského k hostu ve smyslu 
§:§ 970 a 1316 obč. zák. a to, poněvadž přijeti v uschování stalo. se ještě 
před 1. lednem 1917. posuzovati jest poměr ten dle § 970 a nikoliv dle 
ustanovení III. uovely k obč. zákonu. Dle S 970 obč. zák. ručí hostinští 
za věci, jež od. cestujících, od nich přijatých, jimuebo jejich služebným 
odevzdány byly. jako schovatel. Dle § 964 obč. zák. nIčí schovatel za škodu 
zpl}sobenou oDomenutím pnvinné péče, nikoJiv však za náhodu. Žalova
nému p"hslcší dle § 1298 obč. zák. důkaz, že mu bez jeho viny zabráněno 
bylo vrátiti věci, v schování převzaté, žalovan:\i důkazu tohO' však ne
podal. Že škoda povstati mohla jen zaviněním žalo·vaného neb osob. ll> něho 
zaměstnan5rch, za jejichž zavinění taktéž žal'Ovaný ručí, vysvítá z toho, 
že by při řádném opatr'DvánÍ skříně, uložené v ložnici žalovaného, kam 
třeti osoby přístupu nemají, nemohly se věci ze skříně ztratiti. Námitka 
žalovaué!Jo. že nárok žalobcův jest promlčen. ježto nebyl 'uplatňován ve 
30 denní IhMě § 970 o·bč. zák., nenr správna, r10něvadž lhůta tato nepJatí 
pro žaloby o náhradu škcdypro neodevzdání věci a Pro žalobu o náhradu 
dle § 1316 obč. zák. Odvolací soud žalobu zamítl. Ditv.ody: Žalo
vaný jako hostinský ručí dle § 970 obč. zák. za skříň, v uschování vzatou, 
jako scho·vatel a jako takový jest dle § 964 obě. zák. práv ze škody, kte
rou způsobil tím, že ji prý opomenul dle povinnosti opatrovati. Dle tvrzení 
žalobce byla mu škoda způsobena odcizením části zboží ve skřínce ulo
ženého·. Žalobce netvrdí, že by se krádeže byli dopustili' zřízenci žalova
ného. Místem scllOvacím byl plO"kod pokojské a, pak-li žalovaný, když 
v o~ci krádeže se dály, skříň tu, aby hyla ve větším bezpečí, do své 
l'ožnice přenésti dal, kam, jak soud prvé stolice uvádí. třetí osoby přístupn 
nemají, učinil vše, co bylo povinností jeho jako uschovatele. Krádež v pří-. 
padu tom dlužno pokládati za náhodu, za kterou žalovaný dle §;§ 964 a 
965 obč. zák. neručí. Ostatně i kdyby zde bylo nějaké zavinění na straně 
žalovaného, zanikl nárok žalobcův dle § 967 obč. zák. Dle § 970 ú,bč. zák. 
ručí hostinský jako schovatel. Ustanovení § 1489 obč. zák. ohledně pro
mlčení žaloby 'o· náhradu škody tu ponžíti nelze. nebol nejedná se o ná-
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hradu škody dle§ 1316 obč. zák. (škodu deliktem způSObenou), jelikož 
žalobce ani netvrdí, že by škoda deliktem žalovaného nebo jeho zřízenců 
byla způsobena, nýbrž vznikla prý mn škoda zanedbáním péče žalovaného 
jako uschDvatele. Dlužno proDO' v tomto případě použíti ustanovení§ 967 
obč. zák. Dle zákonného ustanovení mohou strany vzájemné nároky ze 
smlonvy o nschování vznésti toliko do 30 dnů o·d navrácení věci. Lhůta 
ta jest lhůtou preklusivní a žalobce ve lhůtě 30 denní ani soudně ani ve 
smyslu záklOinnéhn ustanovení toho mimosoudně nároků svých neuplat
ňoval. 

N e i 1,.- Y š š í s o II d obnovil rczsudek prvého. soudu. 

Důvody: 

Prá vně mylným jest názor odvolacího soudu, že žalobce jest se svým 
nárokem na náhradu škody prekludován, poněvadž prý ho v 30 denní 
lhůtě S 967 obč. zák. ani soudně, ani mimo'soudně proti žalovanému ne
uplatúoval. Z ustanovení § 967 obč. zák., že vzájemné nár.oky (pohle
dávky) ukladatele a schovatele movité věci mohou býti činěny (ohlášeny) 
do 30 dnů od vrácení věci, plyne, že lhůta tato nemá místa. byla .. li věc. 
do uschování odevzdaná, II schovatele ztracena, tak že její vrácení jest 
nemožno, následkem čehož nár·ok na - náhradu škody způsobené ztrátou 
věci movité u schovatele podléhá promlčecí lhůtě § 14890bč. zák., totiž 
lhůtě tříleté ode dne, kdy se poškozený o ~kodč a osobě škúclcovč do
zvěděl. Jelikož _ jak ze· spisů na jevo jde, žaI.obce náhradní nárok v tétc} 
tříleté lhůtě žal·D·bou uplatni!, není o tom žádné p"Ochybilosti, že promlčen 
není. Podotknouti sluší, že v případě, o nějž tuto jde. užíti dlužno p'řeclpisu 
§ 1489 obě. záko.na v jeho znění dle III. novely k občanskému zákonu 
přes to. že vedle § 129 této třetí novely.k občanskému zákonu nelze 
schovací smlouvu, žalobě za základ sloužící, posuzovati dle §§ 127-128 
tétlo novely (§~. 970, 970 a-cl; ne·bol dle článku ll. novely - ·odstavec 
prvý - předpis § 1489 (§ 196 třetí novely) nabyl účinnosti dnem 1. dubna 
1916. Ve věci samé j;est zjištěno, že žalovaný převzal od žalobce k jeho. 
žádosti do uschování skříň, v níž bylo uloženo. zboží. Jelikož v tom pří
padě, když hostinský movité věci svého hosta. odcestuje-li tento, podrží 
do té do·by, až se host zase vrátí, ve svém uschování, ručení hostinského 
ex recept o trvá dále, je zajisté správným názóJ odvolacího soudu, že 
mezi stranami a nikoli tnezi žalobcem a pokojskou žalovaného byla uza
vřena smlouva schovací ve smyslu § 970 obě. zák. O tuto smlouvu opírá 
žalobce nárok na náhradu škody, vzniklé mu ztrátou části věcí uložených 
ve skříni žalovaným do uschování převzaté; jde tu tedy čistě' o nárok 
odvozeny z porušení smlouvy ex recepto, nikoli o nárok ex delicDo·, neboť 
žalobce nikterak netvrdí. že by Se byli lidé žalo'vaného, jím v živno"ti 
jeho zaměstnaní, do·pustili činu nedov·oleného. Jelikož předpis § 1316 obč. 
zák v § 970 lobč. zák. citovaný týká se, jak bude ještě dolíčeno, ručení 
hostinského za jeho lidi nejen při škodě ex delicto, nýbrž i při škodě ex 
recepto, dlužno ho posuzo·vati v případě, o nějž zde jde, jen jako· doplněk 
~ 970 obč. zák. a VYf·l~w" takto iako d.ůsledek ručení ze smlouvy scho
vad, že hostinsk:(r fa .,. , 00;' fo; o ,,..,,';00(,,,:;;-. nebo ztrátě 1/ěci od 
něho, pokud se týče jeho lidí do. uSChovani prevza,é nejen za své opo
menutí povinné péče jako schovatele dle § 964 obč. zák., nýbrž také za 
škodu. kterou jeho lidé na věcech těch ZpllSO·bili (§ 1316 obč. zák.). Zařa-
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dění předpisu § 1316 obč. zák. o ručení za třetí o'soby do třicáté hlavy 
ohč. zák. nemúže vésti k mínění, že by jím bylo vyřGenc. ručení hostin
ského pouze za nedovolené činy jebo personálu, neboť jednak již ze znění 
§ 1316 o-bč. zák., v němž se mluví o »převzatÝ'ch vť.ccch«, vyplývá, 'že má 
na mysli poměr smluvní, jednak pak z pI'edpisú třicáté hlavy obč. zák., 
nadepsané: »0 prúvu náhrady šk:Qldy a zadolstučiněnÍ«, vysvítá, že jedná 
se v -nich o náhradě škody jak -z pomĚrů smluvních, tak i z činú nedcvo
lených; dilsledkem toho dlužno za to míti, že předpis § 1316 ob,č. zák. 
uznávaný ,C:oktrinou pro platné právo za zcela ojedinělJ\ týká se ru'čellÍ 
hostinsk~Tch za ji'ch personál jak při p01"ušení PtJrVinnosti· smluvní (ex 
recepto), t"k i při jich činech nedovolených. Jestliže tedy nkladatci opírá 
svúj žaklmí nárok jen '0 porušení smkuvy schovací - jako v případě, 

o nějž tuto jde, - není ručení hostinského jako scho'vatele chmezeuo 
jen na jeho vlastní ;op'omenutí, nýbrž rc,zšířeno jest §em 1316 o·bč. zá~\. 
také na ručení jeho za porušení schovad smlouvy jeho lidmi. Pokud jde 
o ručení za persnnál, rlo'zhodnou jest jen okolnost, zda··Ji byla jim škc-da 
způsobena, nikoli zaviněna, nehoť v § 1316 obč. zák. se mluví vÝslovně 
o způsobení škody na věcech od cestujících převzatých. Z toho pl;ne pro 
žalovaného jako bostinského -' scho,vatele další důsledek, že o'pi'oti ža
lobnímu nároku založenému na porušení smJ,ouvy ex . recepte', musí doká
zati, že ztráta skříně pokud se týče věcí v ní uložených nebyla p'řivodeua 
jeho opomenutím povinné péče dle § 964 obč. zák. ani že nebyla způso
bena jeho lidmi, kdežto žalobci stačí pouze prokázati, že smlouvu scho
vací ex recepte se žalovaným uzavřel a že se mu. věci hostinským do 
uschování převzaté ztratily (§ 1298 obč. zák.). Po této stránce bylo· niž
šími soudy zjištěno, že žalovan}r žalobce, jenž ho' žádalo uschování skřínky 
s věcmi tam uloženými. poukázal, aby si ji dal do pokoje p'o.kojské, a že 
když v 'obci za války byly páchány krádeže, dal později skřínku přenésti 
do. své ložnice. Dále bylo zjištěno, že se žalobci ze skřínky té ztratily 
věci; zdali se však ztráta ta stala již v té d'Obě, dokuď byla skřiJ'í v PO
kOji pokojské, či až když byla přenesena do ložnice žalovaného" zjištěno 
nebylo; leč okolnost tatú je vzhledem k 'Objemu ručební povinnosti žalo
vaného lhrstejna. Zalobce vším právem ve svém dovolání praví, pouka
zuje ku zjištěnému ději skutko,vém, že nelze za to míti, jak to' činí odvo
lací soud, že žalovanir skřínku, do uschování pře'vzatou, PCČliV8 opa
troval. Vychází to na jevo z vlastního jednání žalovaného.·, kter~i Jako 
pÍlvodní místo schrvad určil pokoj poko'jské, ale pak sám shled"]. že 
skříň tam není bezpečnč uschována, a dal ji přenésti do. své ložnice, tedy 
na místo, kde, jak pa'avil, bude bezpečnější. Plyne to také z VÝiJovědi 
svědkyně Blaženy N., dle níž se za tu dobu. co skřiň byla v uschování 
žalovaného, více pGkciských vystřídalo, a odcházející pok'c,jská vždy 
skřínku pokojské službu nově nastupující odevzdávala v přítomnosti ža
lovaného" pokud se týče jeho domácích lidí. Zalovaný, přenechav takto 
skřínku žalovaného pouze v uschování p'Okojských, které se měnily, za
nedbal péči o věc svěřenou jeho dozoru, a ručí následkem tohov'edle 
.,,;, 970 a 964 a 1316 obč. zák. za ztrátu věcí ze skřínky vzatých, poněvadž 
se mu nepodařilo dokázati, že ztráta nebyla přivoděna jeho opomenutím 
a že nebyla zpÍ1scbena jeho l·idmi. 

Čís. 995. 

Ustauovení § 20 lit. a) adv. řádn jest vztahovati též na ,kandidáty 
advokacie. Lhostejno, že státní zaměstnanec, maje delší dovolenou, platu 
nepobíral. 

(Rozh. ze due 29. března 1921, R II 98/21.) 

v ý ber a d v o kát S k é k o ni o r y nevyhověl nsnesením ze dne 23. 
červenec 1914 žádosti o zápis. do seznamu kandidátů. DÍl vod y; Jak 
z předloženého žadatelem vyřízení odborné účtúrny c. k. ministerstva 
obchodu ze dne 13. července 1914 vyplývá, jest žadatel c. k. účetnim 
assistentem ministerstva obchodu (by! i na dovolené) a nep'o,volilo c. k. 
ministerstvo' obchodu podle výn(}su ze dne ll. července 1914 převzeti 
žadatele na trvalý odp'Očinek. Jelikož dle § 20 III. a) adv. ř. s vykoná
Y{lllím advokacie neslučitelné jest zastávání placeného. úřadu státníhO' 
(vyjma úřadn učitelského) a ježto zákonné nstanovení toto· analogicky' 
jest vztahovati i na kandidáty advokacie a kromě toho ,-adatel po dobu 
své aktivní služby státní po.dléhá příslušným disciplinárním předpisúm 
pro státní úředníky platným, a svým zápisem do sezuamu kandidátů advo
kac'ie podrobiti by se musel disciplinárním předpisům ·pw adv·okáty a kan
didáty adV"okacie, a obě disciplinární moci vedle sebe pÍ1sobiti nemohou, 
musel býti požadovaný zápis odep:řen. K o·petné žád(}sti v prosinci 1920 
setrval v Ý bor a dv o' kát n í k o mor y na svém původním rozhcd
nutí, po n ě vad ž o předmětných místech zákona nebyla vydána usta
novení novější, která by umožnila, aby od právo,platného usnesení ze dnE; 
23. července 1914 byl'O upuštěno. V r e h II i zem s k Ý s o u d usneseni 
potvrdil. D ů vod y: Stížncsti nelze přiznati -oprávněnosti. Okolnosti, jež 
stěžo.vatel pro zápis do seznamu kandidátů advokacie uplatňUje, totiž že 
v době 'od 1. do 31. července 1914 státního Madu nezastával a placen 
nebyl, jelikož tehda měl jako c. k. účetní asistent ministerstva obchod,u 
p'Ovolenu iednor·oční dovolenou bez platu, js'Ou nerozhodné, jelikož přes 
to státním úředníkem zllstal a proto vzhledem na ustanovení § 20 ,,) a.dv. 
ř. dal seznamu advokátní'ch kandídátú zapsán b§'ti nemo,h1. 'Poukazuje se 
proto stěžovatL pouze na případné dův'ody usnesení advokátní komory 
ze dne 23. července 1914, jímž jeho první žádost o zárlis do seznamu 
kandíóátú advokacie zamÍtnnta byla. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu )"e'kursu. 

Důvody:' 

Správně pouKazuje napadené ro-zhodnutí na výstižné dltV'ody usnesení 
advok komory ze dne 23. července 1914; úřad c. k. účetního asistenta 
ministerstva obchodu, který stěžovatel v době od 1. do 31. července 1914 
zastával, jest placeným úřadem státním, a nepřestal jím býti z té příčiny, 
že stčinvatel, maje delší dovolenou, z tohoto důvodu dočasně platu ne
pobír'lL Poúkaz stížnosti na to, že pensíonovaný státní úřednik múže 
vykonávati advokacii, není vhodný, neboť úředník ve vÝslnžbě nezastává 
právě žádného státníto úřadu, činnost iehoo, jako státního úředníka do·šla 
pensionováním svého zakončenÍ. 
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Čís. 9%. 

Prohlášen-li manžel za mrtva, počitá se tříměsíční IMta, do které 
jeho dědicové mohou odporovali manželskému původu děcka z jeho man
želky i(§ 159 obč. zák.) ode dne, kdy právoplatným stalo se usnesení 
o prohlášení za mrtva, nikoli ode dne, jenž dle usneseni jest dnem úmrti 
nezvěStného. 

{Rozh. ze dne 29. března 1921, Rv II 45/21.) 

Zal obou ze dne 29. března 1920 odporovali manželskému původu děcka 
dědicové zústavitele, jenž usnesením ze dne 19. prosince 1919 prohlášen 
byl za mrtva ku dni I. března 1919, kteréžto, usnesení stalo se právo
p,latným dne 28. ledna 1920. Zalo.bě bylo obě man i ž š í m i s o u d y 
vyhověnD. O d vol a cí s o u d uvedl co- do včasnosti žaloby v d ů v o
de ch: Lhůta § 159 obě. zák. k podání žaloby na oduznání manželského 

. původu počíná pno, dědice dnem smrti manžela a to pravidelně bez ohledu 
na to, kdy dědicové o smrti manžela zvěděli. Leč zde jedná se o mimo
řádný případ, t'otiž o nezvěstného. jehož úmi'tí musilo soudním us-nesením 
býti vyřknuto. A v takovýchto příp'adech platí dle § 10 zákona ze .dne 
16. února 1883, čís. 20 ř. zák., není-Ji den skutečně smrti prokázán, onen 
den za deh smrti, který v do,tyčném soudním usnesení uveden jest jako 
den, j~hož nezvě~tný nepřežil. Tím jest vyslovena právní domněnka. že 
pedle zjištěných skutečností nezvěstný toho dne pravděpo,dobně nepřežil. 
Jelikož presumptivní den smrti určuje soud; běží samozřejmělMta .pro 
žal·obu na určení jistého rodinného stavu, v tomto případě tedy pro žalobu 
na toduznání manžeI-ského původu -ode dne právoplatnosti soudního, usne
sení, jÍmž nezvěstný za mrtva prohlášen byl. Až do té dcby považován 
jest nezvěstný za živa, na čemž případná zvěst o úmrtí, došlá saukr,omou 
cestou, ničeho, měniti nemúže. V tomto případě nabylo- usnesenÍ', jímž zů
stavitel za mrtva byl prohlášen, následkem stížnosti opatrovníka nezvěst
ného právní moci teprve tím dnem, kdy 'potvrzující usnesení druhé stollice 
bylo vydáno, t. j. 28. le'dna 1920. Od teholo dne počítá se 3měsíční lhůta 
ku podáníža[oby na oduznání manželského původu bez ohleuu na to, kdy 
se dědicové o tom do,zvěděli. Jelikož žaIoba podána hyla dne 29. března 
1920 a zákonná lhůta 3měsíční dll té doby neuplynula, jest jasno, ŽC ža
lobccvé lhůtu dodrželi a žalobu včas podali.' 

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

'Důvody: 

Dovolání, uplatňujíc dovolací důvod nesprávného po,souzení věci po 
stránce práVní, pokládá žalobu podanou dne 29. přezna 1920 za '(ipozděrtou, 
prcíože usneseuÍ ze dne 16. prosince 1919, kterým nezvěstný zůstavitel 
byl prohlášen za mrtva, uvádí den I. března 1919 jakožto den jeho domnělé 
smrti, a po.dle p6s1ední věty § 159 obč. zák. žal'obu na oduznání manžel
ského původu dítěte musi dědicové podati do tří měsíci! ]JGsmrti manže
lově. Než v'ý"odům dovolacím nc;ze přisvědčití. Podie § 278 ohc. zák. 
pokládal se za úmrtní den nezvěstného den, kdy prohlášení za mrtvého 
nabylo moci práva, kdežtol podle § 8 zák. ze dne 16. února 1883 čís. 20 
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ř. zák. mé. by ti den domnčlé smrti v usnesGnÍ uveden, takže domnělé úmrtí 
nutně spad;.'t do doby před vydáním usnesení. Touto změnou zákona ne
bylo však obmí'šleno právo dědicú, v § 159 'Obč. zák. uvedené, vyl{)l\čiti 
v případě, že nezvěstn~J byl za mrtva prohlášen. Doml1ěl~r den úmrtí 
v usnesení určený. má arci v:\rznam při posuzování poměrů majetko·práv
ních, ale prohlášení za mrtva, majíc povahu deklar.atorní,-- přirnzeně ne
múže jeviti žádného účinku dříve, než bylo soudem usneseno. a účastní
kům vydáno a než nabylo moci práva, neboť do té doby platí domněnka, 
že nczvěstný ještě žije. Proto také clo, té doby nelzc jmění jemu připadlé 
vydati (§ 131 nesp. říz.). aniž ku projednání jeho pozůstalosti přikročiti 
(§ 20 nesp. hz.) a do té doby nemají jeho příbuzní ani možnosti, by před 
so,udem jednali jako jeho dědicové, což však jest jedllou z podmínek je
iich žaloby. Nelze tudíž tříměsíční lhůtu, dědicům v § 159 obč. zák. sta
no,venou, počítati ode dne, kdy smrt nezvěstného skutečně nebo domněie 
nastala, nýbrž ode dne, kdy nezvěstný bYl právoplatně za mrtva pro
hlášen. A protože se tak nestalo pIode dnem 29. prosinec 1919, není vzhle
dem k ustanovení § 902 obč. zák. (1lI. nov. § 98) žaloha dne 29. března 
1920 podaná opozděnou. 

Čís. 997. 

Nezbytnou cestn lze požadovati jen pro pozemek, jenž na dobro po
strád~ nutného spojeni. Občasný nedostatek nutného spojení nebo napra
vitelná vadnost veřejné cesty nestačí. 

(Rozll. ze une 5. dubna 1921, R I 209/21.) 

Žádosti ,o zřízení nt2bytnýTh cest s 'o II d p r v é s t o I i c e vYhověl, 
rek u r sní s o u d ji zamítl. 

Ne j v y Š š í s Cl II d ncvyhclvěl dovolacímu rekursu a uvedl mimo jiné 

v dúvodech: 

Hlavním důvodem, který žadatelé a prvý s(}ud uvádějí pro zřízení ne
zbytné cesty po pO'lemcích č. kat. 267, 270/2 a 265, jest okolnost, že pří
jezd na cestu Č. kat. 862/1 z obce vede přes potok a že přejezd přes tento 
p-otok bývá stížen a někdy znemožněn roz-v;odněnÍm potoka a v zimě při 
náledí. Avšak okoln'o.sti tyto nelze pokládati za dostatečný důvod pro zří
zení cesty nezbytné přes shora uvedené pozemky ve smyslu zák. ze dne 
7. července 1896, čís. 140 ř. zák. Dle § 1 tohoto zákona může žádati za' 
zřízení nezbytné cesty majitel tal<ového pozemku, který p,ostrádá zcela 
nuiného spOjení s veřejnou sHí komunikační, aneb je-li toto spojení nedo
statečné. Toholo předplOkladu' v přítomném případě není. Místním ohle
dáním jest zjištčno, žepm všechny pozemky, ó které zde běží, jest hlavní 
tepnou veřejná cesta Č, kat. 863 a že kromě pozemků č. kat. 795, 796, 797, 
798, 800 až 805 a 809 vedou k ostatuím p,ozcmkům veřejné cesty, které 
vycházejí z cesty čís. kat. 862/1. Jsou tedy tylo ostatní pozemky. spojeny 
s veřejnou sítí komunikační řádnými a veřejnými cestami, a závada ne
spnčívá v nedDLsíatku. toho,to spojení, nýbrž v tom, že veřejná komunikační 
síť sama na určitém ,místě {při přejezdu přes potok) test vad::a a yyža-



252 

duje opravy takové, by přejezd přes potok na cestu čís. kat. 862/1 byl 
v každém čase možným. Jak již správně vytkl soud rekursnÍ, jest zákon 
O zřiz'D'vání· cest nezbytných virjimečnirm, zasahujÍCÍm do soukromého práva 
vlastnického a sluší tedy ustanovení jeho vy.kládati restriktivně a nikoli 
extensivně, jak vyplývá z ustanovení § 2 a 4. Nehledě k lomu, že závada 
shnra zrnÍ'něná (nemožnost přejezdu přes potok) jest jen dočasná, že roz
vodnění potoka nastává je v době dešťů a že v době zimní břeby ledem 
pokryté mohou býti učiněny sjízdnými, a že mimo to· na pozemky, o něž 

. Jde, jest příjezd možný cestami jinými, ač vzdálenějšími, byl'ol by zajisté 
nepúpuslným rozšiřováním výše cit'Ovanébo zákona, kdybY cesty ne
zbytné měly býti zřizovány i v případě, kdy veřejná síť komunikačni se 
stala na určitém a od dotyčných pozemků odleblém místě dočasnč ne
schůdnDu neb nesjízdnou neb utrpěla jakoukoH jinou p'Oruchu . .Jest věci 
účastníků, aby se v tom ohledu d'omáhali nápravy na místě příslušném 
a po případě- společným nákladem, nikoliv však zřizování nové komuni
kace přes cizí pozemek. Odporovalo hy také předpisu § 2, kdyby zřizo
vána býti měla cesta nezbytná k docílení kratšího spojení nežli jest do
savadní. Na tom nemůže měniti ničeho ta okolnost, ŽC dle potvrzení okres ni 
správy politické nebylo povoleno následkem zamoření obce slintavkou a 
kulhavkou od 18. července do 24. prOSince 1920 s hovězimi potahy do 
sousedních obcí jezditi, Ploll1ěvadž i tato nehoda jest jen přechodná a ne
byla důvndem žádosti za zřízení cesty nezbytné, pcdané již dne 29. 
června 1920. 

Čís. 998. 

Nejen Jednotliví společníci, nýbrž i komanditní společnOst jako· taková 
má právo navrhnouti prozatimní opatření na ochranu majetku společnosti 
proti disposicím bývalého společníka, jenž není více oprávněn, by s jmě
ním tím nakládal. 

(Rozll. ze dne 5. dubna 1921, J( 1 366J21.) 

Komanditní sp01ečnost jako taková i její jedn'Otliví společníci dom6hali 
se prozatimního opatření, by k zajištěnÍ. nároku na vYloučení Josefa S-a 
zesP'Olečnosti bylo tomuto' zakázáno s jměním společnosti jakkoEv ua
kládati. S o udp r v é s t o I i c e prozatimní opatření povolil, rek u r s n i 
so u d zamítl návrh, pokud byl podán komanditní společností jako take
va". D ů vod y: Odpůrce navrhovatelů uplatňuje jednak, že se ncelo,stává 

. navrhujicí komanditní společnosti legitimace k podání návrhu, poněvadž 
nárok na vyloučení společníka mohDu uplatňovati pouze společníci, ni
koliv však společnost sama, jednak, že navrhujÍcí společnost, činíc náVrh 
na pOlvolení prozatimního opatření, nebyla při tom řádně zastoupena, po
něvadž osoby, návrh učinivší, jsou sice do rejstříku obchodního zapsány, 
zápis ten však že vzhledem k tomu, že je brán stížností v odpor, není 
dosud právoplatným. Pokud se týče prvého důvodu rekursniho, dlužno 
souhlasiti s náhledem stěžovatelovým, že k'omanditní společnost k pcdání 
návrhu oprávněna není. Ve směru tomto dlužno předeslati, že základem 
pr,ozatimního op-atření je náf'ok na vyloučení stěž,ovatele ze společnosti. 
Nárok takový, jak jasně vidno z ustane,vení čl. 170 čís. 2 a čl. 128 obch. 
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zák., mohou uplahio'vati jedině společníci, nikoliv však společnost a v du
sledku toho jsa-u také jedině srolečníci po zákonu oprávněni, žádati 
za povolení Dťozatíniniho opatření, jež se opírá v podstatě 'Ů nárok lla vy
loučení stěžovatele ze spólečnosti, není k tomu však oprávněna společ
nost sama. Skutečnost, že komanditní společnolSt, jak právě zmíněno, není 
k zakročení o povolení prozatimního opatření vůbec oprávněna, stačí však 
již sama o sobě, ahy návrh její byl zamítnut a bylo by proto zbytečno, 
zabývati se dalším důvodem rekurs ním, jenž vrch,olí v tom, že navrhující 
k'omanditní společnost není řádně zastoupena. 

Ne i v y š š í s o u d 'Obnovil usnesení prvého soudu. 

DŮVody: 

Podnětem pr'Ozatimního o.patřeni bylo ovšem vyloučení Joseia S-a 
z komanditní společnosti. Než chráněným předmětem prozatimních opa
tření,o něž se jedná, jest i majetek komanditní společnosti. Jak(} pak 
ostatní nevyloučení společníci má i komanditní společ,nost právo na 
ochranu svého majetku pr,oti disposicím osoby, jež nenl více oprávněna, 
by s jměním tim nakládala. Neprávem proto odepřel rekursní soud k<Q
manditní společnosti jako takové legitimaci k návrhu na prozatimní opa
tření. J ežlo pak ti, kdož za komanditní spo1cčnost návrh podali, dosud 
v obchodním rejstříkn jsou zapsáni a tudíž oprávněni, za sp-olečnost jed
nati, slušelo. se dovolacímu rekursu vyhověti. 

Čis. 999. 

Účastník, Jenž, ač řádně obeslán, k předchozímn r'Ozvrhovému roku se 
nedostavil, nemůže při pozdějším roku vznésti odpor proti nároku, o němž 
bylo jednání skončeuo již při roku předcházejícím. 

'(~ozh. ze dne 5. dubna 1921, R I 378/21.) 

K púvodnímu rozvrhovému roku, stanovenému na 11. října 1920, při 
něn;ž jednalo se mimo jiné o nároku S-ově, byl obeslán též účastník N., 
lenz se však k roku nedostavil, nýbrž přišel tep,rve k novému roku, jenž 
byl stanoven na 26. listopadu 1920 proto, že nadzástavní věřitelka D. ne
byla o prvém rDku vymzumena, a vznesl při tomto rDku 'Odpor clo roz
hodnutí, jež bylo učinčno v předchnzím roku o nár'Oku S-ově. Odpm byl 
s o u d y vše c h tří S t o li c zamítnut, N c j v y Š š í m s 0 ude m 
z těchto 

důvodů: 

Stěžovatel, jenž se k rohó rozvrhu nejvyššího p'Odání dne 11. října 
1920 nedostavil, ač byl oněm řádně vyrozuměn, má neprávem za to že 
od'Po~ proti přikázání úvěrnich pohledávek S-a, o nichž bylo jednáno' při 
roku tom, mohl pDclati ještě při novém ro,zvrhovém roku, ze dne 26. listo
padu 1920. Jednání o rozvrhu nejvyššího podání jest zajisté jednotné i když 
se v jednání p'okračuje p:ři. něk'Olika rocích, nebo! se týká téže podstaty 
rozděl?,vané, ale jednotnosti jednání nelze rozuměti tak, že by účastník, 
k prvemu roku se nedostavlvší, mohl při některém pozdějším roku }lodati 
odpor proti nároku, o němž bylo jednání již při roku předcházejícím skon-
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čeno. To plyne z ustanovení § 209-214 ex. ř., dle kter}Th jen osoby při 
jednání O jcdnoWvých 'nárocích pří tom n é mohou uplatňo'vati určitá 
O'právnění, tam blíže uvedená. V případě, o nějž tuto jde, jest věc i~ště 
zřejmější, nebot jednání rozvrhové bylo při roku ze dne ll. října 1921' 
již skončeno, a D"OVý r,ok k jednáni byl ustanoven jen pr,oto, pCllěvadž 
bylO' před vydáním usnesení rozvrhového zi,ištěno, že Antonie D-o\'á, ne
byla omylem Q prvotním roku uvědoměna. Tím, že prv~r soud, řídě se 
předpisem § 209 ex. ř., nedopatření to napravil, a že pak při jeuuání při 
novém roku neprovedl celé rozvrhové jednání znovu, nestalO' se řízení 
zmatečným, nebo! zájem žádného z účastníků nebyl tím dotčen, což platí 
také o stěžovateli, který, uedostaviv se k jednání ze dne 11. října 1920, 
ač bylo něm vyrozuměn, pozbyl tím dle § 213 odstavec prvý ex. r-. práva 
odporovati nároku S-ovu, o němž jednání tehdá již bylo skončeno. 

Čís. 1000. 

Bylo-li místo, v němž dle laktunwé doložky je pohledávka splatna a 
žalovatelna, napotom přiděleno do obvodu jiného soudu, je tento soud lak
turovým sudíštěm. 

(Rozll. ze dne 5. dubna 1921, R J 426/21.) 

Prodatel bydlel v obci České Cejk, jež jest v bezprostředním soused
ství Cmuntu. Faktura ze dne 30. září 1918 obsahovala do.Iožku »,platno 
a žalovatelno v Cmuntu v' D. R.«. Kupitel, bydlící v Píšta,nech na Slo
vensku, doložce neodporoval. Obec Česká Cejk hyl a po té přiřknuta re
publice Československé, a spadala do obvodu krajského soudu v Českých 
Budějovicích, u něhož pak podal pmdatel žalobu o zap.Jacení kupní ceny, 
opíraje místní příslušnost o zmfrtěnou dol,ožku ve faktuře. Žalovaný vznesl 
námitku místní nepříslušnosti, již s'o II d P ľ v é s t o lj c c vyhověl a ža
lobu odmítl. D ú vod y: Soud má sice za prokázáno, že žalovaná strana 
'O,bdržela fakturu ze dne 30. září 1918 o sporném zbod současně zaslanou 
se zhožím; avšak faktura ta nemá doložku o splatnosti a žalovatelnosti 
v Cmuntu, aneb v Č. Cejli, nýbrž v Cmiind N. O. Dle t'oho žalující strana 
sama si vymínila příSlušnost onoho so·udu, v jehož 'Obvodu byla a dosud 
jest cbee Cmunt; nikterak ale nevymínila si příSlušnosti onoho soudu, 
v jehož obvodu je nyní obce Č. Cejle, v které obci žalující strana měla 
a má svůj závod; obě tyto obce byly a js,ou úplně samostatné obce, na 
čemž ničeho nemění tvrzení žalu31cí strany, že prý obec C. CeHe vše
obecně se nazývá )}Cmund II.«, Ani žalobce sám v doložce 'o splatnosti a 
žalúvatelncsti tak neučinil, nýbrž udal za toto místo "Cmiind N. 0.«. 
Oproti tvrzení žalující strany, že d·oložka {) splatnosti a žalovatelnosti 
má přece jen ten význam, aby žalující si zajistil soud ve svém státě, a 
když nyní bydliště žalující strany patří do Československé republiky, jest 
patrně také onen so.ud příslušný, kam toto jeho bydliště přísluší, stačí 
poukázati k tomu, že také bydliště strany žalované jest v oblasti Českc:
sLovenské repubhky. I~ e k u r sní s o u d námitku místní nepříslušnosti 
zamítl. D II vod y: K názoru prvého soudu nelze se přikloniti. První soud 
přehlíží tu účel soudu faktury a zvláštní stav věci v tomto případě. Vzhle
dem ke vznik II § 88 j. n. nelze doložku faktury "splatno a žalovatelno 
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v. , .. ,« bráti dosluvně, n~Hlrž třeba jí rozuměti tak, že žaloba múže b:9ti 
podána u toho soudu, jemuž by podléhal žalovaný, kdyby byl v tom místč, 
kde má býti ~m!ouva splněna. Není tudíž pojmenování místa samo o sobě 
mzhodnÝrÍJ . .Je-li ve faktuře ndáno jako místo plnění a místo žaloby ně
jaké místo, kde není soud, muže býti žal'oba podána u věcně přísluš"ého 
soudu, v jeho.ž obvodu místo ono leží. Byla-li tudíž předsevzata změna 
v rozdělení soudního obvodu, může věřitel podati žalobu u toho soudu 
jehož obvodu jeho bydliště přiděleno. Soud faktury spočívá na mlčky pro~ 
jednaném souhlasu. Dle výkladu tohoLo scuhlasn nelze lpěti na doslovném 
smyslu výrazu, nýbrž je třeba zjistiti pravou vuli a úmysl stran. Je ne
sporno, že úmyslem žalobce bylo" určiti si za sudiště místo, v němž bydlí 
a že žalovaná Uřijetím faktury dala k tomu mlčky sviJj ,souhlas. V do,bě 
vystavení faktury byla bYdlištěm žalobcovým, a je jím dosud osada Česká 
Celle, v níž leží také n"draží stanice Cmuntu a která dle tvrzení žalobce 
se jmenuje Cmunt ll. neboCmunt nádraží a nyní, jak je patrno z dopis.ní 
"bálky stížnosti přiložené - Cmunt v Čechách na rozdíl Cmuntu v D. I( 
Tato Qsada tvoří sam'ostatnou obec ,a byla s nádražím, v ní se nalézajícím. 
míravou smlouvc'" St. (]ermaioskou ze dne 10. září 1919 přivtčlena Česko
slovenské republice a potom vládními cpatřeními rakouské vládní moci, 
učiněnými na základě této mírové smlouvy hla vnč také dosavadní kompe
tenci krajskéh() s(;.udu v Kremži odňata a krajskému soudu v Č. Budě
jovicích přidělena, Je tudíž nepochybno, že n~'ní p·o provecleném rozdělcllí 
~?vodu Q,bce, všeobecně známé pod ,jméncm Cmunt, jest pohlížeti Ila GUll 
cast města, v níž je obchodní záv'od žalobcúv, dle čl. 324 odstavce pnf· 
obell. zák., jako na sp,]niště a .že na základě soudu faktury múže hýti ža
loha podána II věcně příslušného soudu, jehož obvodu tato část města 
byla přikázána, tedy u krajského soudu v Č. Budějcvicích. Na tom ue
m~že ničeho měniti okolnost, že na příslušné faktuře jest doložka )}splatno 
a zalovatelno v Cmuntu v D. R.«, neboť to bylo v době, kdy faktura byla 
vystavena, oťicielním označením pro celý obvod obce Cmuntu včetně ná
draží Cmunt, kdežto nyní ona část města, kterou obývá žalobce, af již se 
Jm~nUle Česká Cejle, ne ho Cmunt nádraží, Cmunt II., nebo Cmunt v Ce
chach, patří pod krajský soud v Čes. Budčjovicích, ježto byla přikázána 
do obvoeu Českosl'o.venské republiky. 

N e j v y'Š š í' s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu s p'oukazem k dú
vodům rekursního soudu. 

Čís. 1001. 

• ?tázka,. zda. ujedn~"é sudiš.tě (§ 104 j. 11.) jest sitdištěm výlučným či na 
vyher danym, Jest otazkou vykladu vůle stran. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1921, R I 429/21.) 

~ Žahbce uza\~řel v rn~e 1911 se ž~lovanou pojišťovnou pojišťo<vací 
s':'!Ol1VU, podrolJJV se take nsta,novení § 8 pojišfovacích podmínek, že pr'o 
~sedmy spory ze smlouvy POJl~ťovacl plah věcně příSlušný so-ud ve Vídni 
Jak~ soud smluvený: V. mce 1920 žaloval pojištěnec p.ojišfovnu z pOjišťo
vacI, smlouvy u kralskeho soudu v Mostě, opřevpříslušnost o § 99 j. n. 
PO'Jlsťovna vznesla nám'jtku místní nepříslušnosti, jíž s o II d p -r v é s t 0-
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I i c e vyhověl a žalobu odmítl, jež t O strany d'ohodDu, obsaženou.v § 8 
pOjišťovacích podmínek '0 příslušnosti věcně příslušného soudu ve Vídni 
chtěly vyloučiti každý jiný dle zákona příslušný soud pro všecky spmy 
ze smlouvy pojišťovacÍ, Rek u r sní s o u cl zamítl námitku mís (ní ne
příslušnosti. D ů vod y: Názor prvého soudu jest mylný, Zvlá,štní s'Ůud 
§ 104 j. n. jest soudem na výběr daným, Úmluva dle § 104 j, n. poskytuje 
žalobci právo, žalovati dle volby buď u so,udu dle úmluvy neb u iiného 
soudu dle zákona příslušného. Vyloučení každého jiného zákonného ~'oudu 
l>rorogovaným soudem bylo by jen tehdy, kdyby to bylo výslovně umlu
veno, nebo kdyby tento úmysl smluvních stran vycházel na jevo způso
bem, vylučujícím každou pochybnost,' z listinné úmluvy, Toho však 
v tomvo případě nenÍ, Ustanovení § 8 pojišťovacích podmínek: "Pro všecky 
sp'Ůry ze smlouvy pojišťovací platí věcně příSlušný soud ve Vídni jakO 
smluvený", nelze naprosto ro,zuměti vzhledem k všeobecným pravidlúm 
o výkladu, obsaženým v § 6 obč, zák. a čl. 278 obeh, zák. v tom smyslu, . 
že tím mají býti- vyloučeny všecky jiné soudy, zákonem založené. Nebyl 
pr'Ůto žalobce vázán vy,loučiti každý jiný s'oud dle zákona a žalovati jen 
u věcně příslušného soudu ve Vídni, nehledě k tomu, že bylo, jak zřejmo 
z doby uzavření smlouvy pojišťovací v roce 1911, nepochybně úmyslem 
stran, dohodnouti se o příslušnosti některého s'Ůudu v oblasti tehdejší ra
kousko-uherské monarchie, kteréhožto. předpOkladu však tu již nenÍ, Dle 
řečenéh'Ů nutno přiznati žalobci právo, by žaloval i u ,oududle S 99 j, n., 

jehož se dovolává, jsou-Ii tu předpoklady pro to, Tomu tak jest dle zji
štění prvého soudu, pro·čež bylo rekursu vyhověti. 

Ne j v y Š š í S'O u d nevyhověl dov'Ůlacímu rekursu. 

Důvody: 

Sudiště prorogované (§ 104 j. n.) jest buď výlučné neho elektivní podle 
toho, zdali dle úmyslu stran, z prmogace zjevného, mělo býti výlučným 
Cl pouze straně na vůli daným, t. j, zda dle obsa·bu úmluvy u Pf(}rogo
vaného sudiště žal,ováno býti m u s í anebo m ů ž e, V daném případě zní 
~prorogační úmluva, že »pro všecky spory z pojišťovací smlouvy platí ví
d.eňský soud věcně příslušný jako smluvenÝ" (§ 8 podmíuek). Z toho však 
nelze dovozovati výlučnost příslušného vídeňského soudu, pr,oto'že se tu 
nic nepravÍ, co by na ni pcukazovalo: ustanovení obsahuje- pouze proro
gaci a nic více. Zůstává. tedy každé jitIé v zák!Oně založené sudiště nedo
tčeno., a tu jest sudiště dle § 99 j, n. dle zjištění prvého soudu plně za-
loženo. . 

Čís. 1002. 

Přerušiti řízeni dle § 162 c. ř. s. jest jen tehdy přípustno, IZ",-Ii s Jakous 
· !akous pravděpodobností očekávati, že překážka v dohledné době pomine. 

(Rozh, ze dne 5, dubna 1921, R ! 442/21.) 

Žalobou domáhal se žalobce, by bylo rozved'eno o·d stolu a lože jeho 
· manželství se žalovanou, jež měla před světovou válkou i za jejího trvání 
· svůj stálý pobyt v Kijevě na Rusi, avšak později, a to již v době podání 
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žalobY, t. .j, dne 13, září 1919 stala se nezvěstnou. Dle písemné zprávy 
žalobe.ova důvěrníka, kteTý se zdržoval na Rusi a p'Oměry žalované dobře 
znal, uprchla totiž žalovaná ještě s četnÝmi jinými obyvateli ihned na to., 
když měsfo Kijev bolševiky bylo obsazeno, a jest od té doby d·o dnes 
nezvěstnou, Následkem toho byl k návrhu žalobce za účelem provedení 
tohoto manželského, sporu po rozumu § 276 obč. zák. ustanoven opatrov
ník, který 'pak jménem a v zastoupení nezvestné žalované sP·or tento vedl. 
Při ústním líčení dne 29, září 1920 prohlásil ustallovený opatmvník, že za 
nynějších válečných události, v Rusku a jmenovitě v Kijevě se odehrav
ších, nebyl s to, by si, jak mu svědomité vykoná vání jeho úřadu. ukládá, 
zjednal bližší informace, že .nemůže přednésti žádné skutečnosti k vyvrá
cení žalo,by, ani nabídnouti důkazy a učinil návrh, aby za tím účelem, 
aby si mohl zjednati náležilou informaci, jednání bylo odročeno nebo pře- .. 
rušenO na takovou dobu, než by v Rusku nastaly normální poměry. P r o
e e sní S'Ů udp r v é s t o I i ce žalobě vyhověl a uvedl 00 do .. návrhu na 
přerušení v d II vod ech: Návrhu opatrovníka žalované, aby řízeuí bylo 
přerušeno až do doby, kdy na Rusi nastanou poměry mírové a opatrovník 
bude s to, -od žalované zjednati si iní1ormace:, nebylo vyhověno Pľ{ltO, že 
.ořerušení trvati by mohlo dobu nedohlednou, j·est zcela nejisto, bude-li 
Jpatrovník vůbec s to od. žalované informace si získati, pr·ovedcnými prů
v,ody jest věc dostatečně prokázána a přerušením sporu na nedohlednou 
dobu mohla by býti žalobci způsobena škoda nenahraditelná. O d VD I a c í 
s o II d vrátil věc prvému s'Ůudu, by ji znovu pr·ojednal a rozhodl. D ú
v o cl y: Návrh na přerušení byl věcně odůvodněn ustanovením I§ 162 c. 
ř. s" neboť ze zpráv denních listů jak tuzemských, tak i cizozemských, 
úředních i soukromých, je všeobecně známn, že na jižní R.usi, ~menovitě 
v oblasti, v níž jest město Kijev, až clo nedávna bydliště to· žalované, do
posud válka zuří, vládnou tam pDměry neunovnané, že 'o' území tom říci 
nutno, že jest odloučeno ·od styku so,stalním světem, tudíž též se s<Q·udem 
pf'Ocesním (§ 162 c. ř. ,,J. Tím, že návrhu opatrovníka nebylo vyhověno, 
nýbrž v jednání bylo pokračováno, nenastal sice zmatek, jak jej má na 
zřeteli § 477 c. ř. s., avšak byla tím způsobena knsost prOjednávání. Ne
byla totiž straně žalované oldňata vůbec možnost při líčiti, ovšem ale 
zabráněno jí bylo projednávati spor zp'ůsobem k poražení odpůTC'oya ná
roku příhodným a účelným. Z toho jde, že řízení prvé stolice trpí p·o d
statnými vndami, které zabránily -důkladnému vysvětlení a řádnému po
souzení rozepře (§ 496 c. ř, s.), i bylo proto, rozhodnouti, jak se stalo. 

N e- J v y,Š š í S'O II ,d! zrušil napadené usnesení a uložil \ odvolacímu 
soudu, by, nehledě k zrušovaCÍmu 'dúvodu, znovu ·0 o,dvolání rozhodl. 

DÍlvody: 

Přerušení řízení dle § 162 c, ·ř. s. jest - za dalších podmínek záknn
ných - cdův'O'dněno jen tehdy, lze-li s jakOUSi pravděpodobností oče
kávati, že překážka, tamže naznačená, v dohledné době pomine. Tohoto 
předpokladu tu 'není-, nehoť žalovaná jest TI e z v ě s t ,TI á a není vůbec ani 
jisto, zda ještě žije, Přerušovati za takovýchto. okolností řízení, zname
nalo by tolik, jako 'Oddalovati ro,zhodnutí na dobu nedozímou, po pří]ladě 
naprosto je znemožniti. Nutno sp,íše ,odpůrCi, ve sporu: podlehnllvšÍlTI'U, 
zůstaviti na vůli, by po přípa·dě použil práva, §em 530 čís. 7 c. ř. s. mu 
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vyhrazeného. Právem tedy soud prvé stDliee zamítl návrh. opatrovníka 
žalované na přerušení řízení. NebYlo-li však příčiny k přerušení řízení, 
nebylo ani důvodu ke zrušeuí rozsudku prvého soudu ve smyslu § 496 
čÍs. 2 c. ř. s. BYlo tu'díž vyhověno žalobcovu rekursu, usneseni v odpor 
vzaté zrušeno a 'odvolacímu soudu uloženo, by, nehledě k uvedenému 
důvodu zrušení, rozhodlo odvolání žalované strany. 

Čís. 1003. 

Pouhé sliby vůči zůstaviteli a pouhé jeho přemlouvání nečiní posledni 
pořizení neplatným. 

{I<ozh. ze dne 5. dubna 1921, I<v I 6/21.) 

Zú~tavitelka učinila 10 měsíců před svou smrtí poslední p.ořízení ll- no
táře. Zalobn zák'onného dědice 'O neplatnost závěti, ježto prý zÍlstavitelka 
byla k n] donucena, pro c es 11 í so, udp r v é s t o I i ce zamítl. D 11-

vod y: Zal'Obce nikterak neprokázal svého tvrzení, že zůstavitelka byla 
žalovanými d'Onucena pohrůžkami a klamným přcdstíráním, jakož i že 
byla v horečce a nephčetná, že obsal1 závěti neodpovídá její vůli a že ji 
by!y žal'Ovanými činěny sliby. Nehledě k tomu, i I,dyby byla závěť se
psana pod nátlakem žalovaných, měla zůstavitelka v době 10 měsíců po 
jeho sepsáni dosti času, své pořízení změniti anebo odvolati a když tak 
neučinila, obsahuje ono ;pořízení její pravou vúli. O d v 0'1 a'e í s 'o II li 
f0zwdek potvrdil. D ů vod y: Odvolání napadá rozsudek v tom směru, 
že rozsudek neuznal, že by v tomto případě běželo o neplatnost testa
mentu z dův,odu, že, testátorka byla vyhrůžkami žalovaných k jcllO se
psání donucena a jejich lstivým předstíráním k němu svedemt (§§ 542, 
'565, 570, 571, 572 obč. zák.), avšak jen do· té míry, že prý dědicové testá
torce "s.libovali" a ji "přemlouvali". Neúplnost řízení (§ 496 čís. 2 c. ř. s.J 
shledává odvolatel v tom, že nebyly pnoon stolicí provedeny svědecké 
důkazy, které žalobce o tomto s I i b o v á n í a p. ř e m 10 u v á n í testCt
torky nabídl. Nesprávné právni p,osouzení mohlo by přijíti na přetřes jen 
v případě, kdyby na základě průvodů dal se zjistiti takový faktický pod
klad, jenž by ospravedlňoval právní stanovisko prohlásiti z důvodu buď 
násilí vyhrůžkou, buď podvodu lstivÝm předstíráním testament za ne
platný. Jak z důvodů napadeného ro,zsudku vycházi, nevyskytl se fak
tický podklad tohoto obsahu, jest tedy .odvoláni ve směru nesprávné 
právní subsumpce zcela nemístné, Avšak ani ve druhém svrch" vytče
ném směru není žalobcovo. odvolání důvlQ,dným, nebo·f »slibování« a »pře
mlouvání« testátorky by. bylo faktem II e r.o z h o' d n Ý m, nezahrnu'ik 
v §obě p'Ojmových poznatků ani vyhrůžkY, ani podvodu po rozumu cito
vaných svrchu zákonných ustanovení. Ostatně poukazuje se ua správné 
·odůvodnění naříkaného rozsudku. 

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

Dll vod y: 

Dovolání uplatňuje dovolaci důvody § 503 čís. 2 a4 c. ř. s., onen proto, 
že prý řízení -odvolací jest neúplným, poněvadž nebyH připuště'ni svě'dd, 
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žalobcem vedení o tom, že zfistavitelka byla k ~epsání, p~slední" vůle do
nucena pohrůžkami a klamným předstíráním. D~volacl d~vo,d ~ 503 C1S. 
2 C. ř. s. předpokládá neúplnost řízeni odvolaclho; tvrdl-I! t~dy ~?vo~ 
latel, že svědci jím vedení nebyli ""ipuštěni, musrlo by se t,a~ st~ll '!. nzem 
odvolacím. V tomto řizení však dle spiSŮ, a to am v od~olam a;l1 pn odvo: 
laCÍm jednání nebyl podán návrh na výslech svědků tech. A,vsak I kdyb~ 
ve vývodech, jimiž bylo odvolání d(}!íčeno,. mělo by tl spatrova~}Q u~lat
iíování neúplnosti řízení v prvé stolici dle Š~ ~96 ,?dstavec druhY,c. j. ~': 
spočívající v tom, že svědci žalo-bcem v za;ob~lm S~lse V:,de~l ne~yl,l 
vyslechnuti, a kdyby následkem toho dovolacl du::,od § 503 C1S. 2.C. ;. ': 
byl fD1'melně sprá vně uplatňován, nebylo by lze duvod ten shlc~atl vecnc 
oprávněným. Jak již soud prvé stolice správně k tomu po,uk~z~l, vedl 
žalobce svědky o svém tvrzení, že "zfistavitelJ~a, b71a k S;pS~Ul testa
mentu donucena pohrůžkami a klamným předsllramm« amz, vS,ak u.v"d: 
skutkové okolnosti, z nichž by se na donuceni nebo klanllle predshram 
dalo souditi. Při ústním jednání pak tvrdil žalobce nikoli donuceni nebo 
lstivé předstírání, nýbrž tolika., že testamentární dědici, zůsta'!.ltelce slI
bovali každý den ){ kg masa a postavenipommku, a z,: J'l premlo,:vall: 
a na ni n~léhaJi, aby ",dělala testament, a O' lom vedl zalobce svedb 
v žalobě jmenované. Práv'em soud odvolací přes tyto ~a?ízené ,důkazY 
přešel, považuje je za ner,ozhodné, poněvadž ani shbo,:,~m aUl premlou
vání nezahrnuje v sobě po.jmovýeb poznatků a1l1 vyhruzkY am podvodu 
po rozumu §§ 542, 565, 570, 571 a 572 obě. zák. 

Čís. 1004. 

Ustanovení § 1346 odstavec druhý, ohč. zák. nevylučuje, by při vy
kladu písemné smlou~y o objemu převzatého rukojemství nebyly zhOdno
ceny okolnosti, listinou neosvědčené. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1921, Rv I 9/21.) 

Ža),ovanir zaručil 'se žalobci písemným potvrzením: »Po,tvrzuji, že 
mčím za oblek, nalézající se u Josefa Z-a, .náležející žalobci do projed
nání záležitosti účtu, že nebude dále zcizen«. Josef Z. oblek skutečně 
zcizil a, ježto žalobce nemohl ,od něho dosáhnouti náhrady, domáhal se 
jí na žalovaném. P ro c e sní s o II civ r v é s t o I i c e žalobě vyhověl. 
oplře'V se o ,doslov písemného závazku a vzav za pTokázán'O, že účet 
dosud Rrojednán t. j. vyrovnán není. O dv o I a c í s ,o'u· d žalobu za
mítl. D ů vod y: Odvoláni zd.ůrazňuje, že ruko~"mský závazek žalova
ného není časově neomezeným, a vyvozuje tento závěr ze spojitosti obsahu 
písemného potvrzení žalovaného, .odevzdaného žalobci samotným žalo
vaným s obsahem svědeckých vypovědí Marie Z-ové a Irmy Z-ové. 
V uvedeném potvrzení prohlašoval žalovaný. že ručí za obfek "do za
nlacení účtu«, éJ 1e ,10va rosléze uvedená »do zaplaceni účtu« j&OU pte
Škrtnuta a nahrazena ~lovy »d1o prOjednánÍ' záležitosti účtu«, z če-hož je 
pp.trno, že žalovar~l činil l"ozdil mezi zapIa-cením účtu a mezi projednáním 
záležitosti t' r'o ;'čtu, a pr'oto soud odvolací snaže se zjistiti skutečnou 
vůli žalovaného. při přejímáni ruk<ljemského závazku, vyhověl odvola
címu návrhu, aby byl opakován důkaz výslec'hem uvedených právě 

". 
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svědkyň, a usnesl se, že buctou tyto svědkyně před odv,olacím soudem 
opětně vyslechnuty. Svědkyně Irma Z-ová potvrdila při tomto výslechu, 
že žalovaný prohlásil tehdy u Jo~efa Z-a k žal'Obci, že mu za 10 ručí, že 
se to (totiž !šaty) žalobci do 3 dnů neztratí, a že si je, má žalobce od Z-Ů 
clo ,3 dnů vzít, dále, že tehdy dal žalovaný ža],obci k jeho žádosti na to 

, písemné ?roh~lášení, ~ tout? svědeckou výpovědí ve sPojení s písemným 
potvrzemm zalovaneho ma soud ,odvolací za do,kázáno, že platný pí
semný závazek rukoj,emský žalovauého (§§ 1,346, 1353 obč. zák.) byl 
omezen prouze na dobu tří dnů; tomu nasvědčuje zejména i skuiečnost 
tOUž"svědkyn! ~potvrzená, že později žalobce šel se žalovaným k jiném~ 
kreJCrllu ~ z~ ucele,ll ocenění krejčovské práce, čímž dán ie výklad pro 
]}orozumem SIOVllllTIU '0,bratu »do projednání záležit,asti účtu« totiž v ten 
smysl, že šlo o přezkoumání jeho přiměřenosti a nilwliv O jeh'o zaplacení. 

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

Dúvody: 

Nesprávné- právní po-souzení věci spatřuje d-ovolánÍ' v tom že s,oud 
odvolaci dOPlňoval písemné pr.ohláŠení žalovaného o zaručení ~vědeckou 
výpovědí Irmy Z-ové,ježto prý dle ustanovení § 1346 obč. zák. p.]atn'ým 
Jest pouze to, 00. obsaženo v písemném prohlášení >O převzetí rukOjemství 
a lllC více, ani nic méně. O -nesprávném právním posouzení věci nelze 
však ,;,Iuvi!i. § 1346 obč. zák. stanovÍ, že ku p I a t n o s t i smlouvy ruko
J~mske ,Je treba formy písemné, nevylUČUje však nikterak, by při výkladu 
p~semne sml'Q,U'VY o objemu převzatého rukojemství (§ 13530bč. zák.) po-
uZlto bylo pravidla § 915 obč. zák. Poněvadž smysl znění písemné smlouvy 
rukojemské. ve příčině doby, po kterou ručení mělo trvaH, byl mezi stra~
naml spornym, nechYbil odvolací sOUld, použiv ku zjištění této doby svě
dectví jmenované svědkyně, jež jednání mezi stranami o ručení žalova
ného bYla přítomna a mohla tedy podati spolehlivou zprávu 'o' době po 
ktewu mělo ručení trvati. Tímto zpŮSobem zjistil soud odVOlaCÍ, že ruč'ební 
doba smluvena bylavouze na tři dny. Zjištění toto je zjištěním skutkOVým 
a váže tedy i soud dovolací. ' 

Čís. 1005. 

Nejde o rozepři zahájenou, domáhají_Ii' se sice obě žaloby rozvodu 
manželství od stolu a lože. avšak každá z Viny druhého manŽela. 

O<ozh. ze dne 5. dubna 1921, R II 131!Zl.) 

Manžel podal u zemského soudu proti manžeIcedne 14. října 1920 
žalobll' o rozvod manželství od stolu a lože z viny žalo,vané, JÍž byla ža
loba doručena 21. října 1920. Na to dne 23. října 1920 podala manželka 
na manžela u téhož soudu žalobu o rozvod manželstVÍ od stolu a lože 
z viny žal,ovaného .. Soud prvé stolice odmítl žalobu manželky k námitce 
m~anželově z důvodu rozepr-e zahájené maje za to, že se jedná O' totOŽll~
narok. Rek u r sní s o- u cl zamítl námitku rozepře zahájené: a uložil 
zemskému soudu, by o žalobě manželčině dále jednal, ne přihlížeje k dů
vodu odmítacímu. D ů vod y: Rekursní soud nesdílí' názoru prvého so,udu. 
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Právní nár,ok vzniká aplikací právní normy na ii.sté ~kutečnosti" s~uteč: 
nostmi těmi bývá teprve právní nárok konkretJsovan., ~ pr,:e zal?b~ 
domáhá ~e manžel rozvodu z viny n:anželčin~: '! d~uhe ~ z~lo'be doma?~ 
se npět manželka rozvodu z viny manzelovy, pn cemz kazda strana ~oplra 

. ~ lb' , k ... k t' t'" tvrzene' Z toh,o plyne že aCNoltv SVŮJ za o lil nara .o Jme s II ecnos 1, Jl ,,', .', " '" 7 ., 

obě žaloby mají za předmět rozvod téhož manzelstvI, JSou narokl Vv ob?~ . • I. b V '~IVo ~ 'prekazl žalobách uplatúované různé. JelIkož tedy za o' e manze cme ne " 
rozepře zahájená, bylo, stížnosÍi vYh>ověti a uznati, jak shora uvede,uo. 

N c j v y Š š í s ,o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

n ú vo d y: 

Obě žaloby domáhajÍ se sice rozvodu tého·ž manželství, avi\ak další 
odsta vee žalobní prosby, který podle § 6 min. nař. ,ze dne, 9. pw:m~e 
1897 čís. 283 ř. zák. do rozsudkového výroku pojat bY tl mU'I, lest ruzny, 
KdeŽto. manžel Vystupující jako žalobce navrl)uje, aby ~mnž~lství rozve
deno bylO z viny man~elčinY, žádá manželka ve sye ~~l~,be: aby man
telství to byhj rozvedeno' z viny manželovy. V tom sP?clva ruznost obou 
žal'O.b a nic na tom nezáleží, že soud i bez návrhu o vme ~;V se VYS~OVl!l 
musil, nebni idetu o faktické znění žaloby a to- i'e v:. obovu pnpade:n r~zn~, 
protfchiidné. Nepnstačí k tomu, aby námitka r,ovzepre "JIZ z~luiJe~e s ",uspe
chem uplatňována hýti mohla; že jde tu o to{ez manzelstvl, za Jehoz roz
V'Od se žádá nýbrž žalobní nárok celý musil by býti totožným a t'omll 
tak, jak uvedeno, není, poněvadž každá z ohou žalob domáhá se iinéllo 
vÝl'oku 'o vině (§§ 232 a 233 c. ř. s., § 96 i. n.). 

Čís. 1006. 

Ustanoviti opatrovníka pro nepřítomného účastníka ;(§ 276 .Jbč. zak.) 
tllužno i tehda, je-li usedlým v cizině. Opatrovník nepřítomného účastníka 
nemůže žádati za sproštčnÍ dříve, než nepřítomná strana sal11a se nepI-i
hlásí a zmocněnce nepojmeuuje. 

(Rozll. ze due 5. dubna 10 ?1, R II 136!2!.l 

v řízení o výpovědi z bytu zřílil okresní so'ud opatrovníka nepřítom
nému náJemci, usedlému- v R.umunsku, prn,ti ·čemuž O'patrovnik si nestě
žoval. Teprve při roku o věci samé navrhoval, by byl své povinnosti 
sppoštěn, ježto výpověď může býti doručena přímo straně v Rumunsku. 
S o udp r v é s t o I i ce zamítl návrh na sproštění,·ježto by navrhovatelé 
v jejich právech byli ohroženi, kdyby doručeni v cizině se muselo státi a 
odvo,lal se na ustanovení § 276' obě: zák. Rek w r sní s o u d opatr'ovníka 
sprostiL D ů vod y: Rekurent dóvozuje ve svém rekursu. že právní stav 
vyžadUJe os'obní intervenci nájemonvu v -nájemním sporu, 'takže již z t{)
hoto dů'vcdu ustanovení opatrovníka je protizákonným, pokud doručenl 
návrhu na výpověď nájemci jest mo~ným. Rekursn; soud připojil se 
k právnímu názof'u rekurentovu, že není tUl případu §, 276 obč. zák. pro 
ustanovení opatrovníka, ježto zákon v tomto zákonném ustanovení má 
na mysli ustanovení opatrovníka NO stranu zde .usedlon, avšak nep'řÍ
t'Omnou, kdežto. v da'l1ém případě se jedná o stranu used'lou v cizině, tedy 
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o případ, na který myslí zákon v § 121 c. ř. s. Ježto jde o. řízení ve věci 
ví'~ovědní, p~i kter,ém dor~čení se má dle předpisu § 564 odstavec prvj' 
e. r. s. dle predPlsu pIatnych pro doručování žalob státi bewJkladně a 
osobní intervence strany v řízení jest žádoucná, má soudce postupovati 
podle § 121 c. ř. s. 

Ne j v y Š š í s o' ud obnovil usnesení prvého soudu. 

DŮVOdy: 

Názor ;ckursního soudu, že zákon v § 276 obč. zák. má na mysli toliko 
~stanoV;~l o~'~!rovníka ~flO nepřítomnou stranu, v tuzemsku usedlou, a 
ze nemuze bY~l vztahovan na stranu, usedlou v cizině, nemá v zákoně 
o~o.ry, ~ebOf crt. §~ ll'S~anOVllje všeo,becně, že prH osobu nepřítomnou zřízen 
bytr m~a opatrovmk, Jestliže tu žádného zmocněnce nezanechala bez to
l1'Oto vsak buď b,: bYly její zájmy průtahem ohr1o,ženy, buď by b;la práva 
Jme o~ob!. ve svem ,běhu :o.držována. Tomu by tak bylo v tomto případě, 
~,de ~alezltost, ~ pravu naJemnímu se vztahující, svo,u povahou vyžaduje 
lizem urychleneh? a kde doručení nemůže' se státi a potvrzení o něm 
z cI,zozemska d'OJltI v době, přiměřené naléhav'osti věci, pr.očež ustano
v~m prozatl~mho ~opatrovníka pro stranu nepřítomnou nebylo nepřípnst
nym a neoduvodneným, Proti usnesení, Dpatrovníka zřizujícím II a tomuto 
dne 24, prosmee 1920 doručenému, .opatrovník rekursu nepodal nýbrž při 
r~ku dne, ~3, I~dna 1921 navrhoval své sproštění jen z toho důvodu, že 
navr~ muze bytr s~raně samé v Rumunsku doručen. Než dokud nepři
tomna ~ strana, ktere byl Dpatrovník zřízen, sama se nephhlásí a svého 
zmo:n~er:ce nepjoJmenuje, není 'opodstatněn návrh opatrovníka na jebo' 
sprostem,. neboť, ~u podle § 276 obč. zák. náleží, aby nepřítomného 
o st~vu, Jeho~. z,alezltostr zpravil a jeho záležitDst obstaral, dOkud jiné 
opatrem neUCIlll. 

Čís, 1007. 

~, P~es to, ~e ;e s!"iru o výživném .manželky řečeno, že v.vživovací 
pr~~pe~e~ ma~ustatl ~avždy stálým a nemá podléhati ani zvýšeni ani 
smzem, lest snUr nzavren eum c1ansula rebus sie stantjhus, 

m:a-zh. ze dne 5, dubna 1921, Rv II 9/21.) 

~oudním sn;írem ze dne 17. čerVna 1899, jejž uzavřeli manželé v ří
zem r.ozv~do,vem, které skončilo rozsudkem, vysl.ovujícím r.ozvo.d z viny 
~?OU ?;anzelu, zavazal se manžel p,latiti své rozvedené manželce na vý
ZIV:' ,c~~t,k~ pm Vž9Y ,nezměnitelnou měsíčních 20 zL čni 40 K, nepodlé-

. h~JICl zao,nemu ~yyse'11l ani snížení, kteroužto částku z do.bré a svobod110 
vule s vyslovnym zachováním všech po,dmínek OTIúho smíru zvýš.il na 
60 I<; a Plozději ,na 76. K 60 h měsíčně. Žalobu manželky, by žalovan}' 
man,:'el byl u,zna.n !'ovmným, platiti jí kromě uvedených 76 K] 60 h nd 
L brezna ,1920 dalsíc;h 50? Kč měsíčně, pro c e sní s ° 'll d p r v é s t 0-

II c e zauutL O Q vol a c I s o u d rozsu'dek p,otvrdiL D ů vo cl y: Odvo
latelka. do~ozuje, že prvý s.oud nesprávněoeenil důkazy a nesprávně 
'paso-uthl vec pn stránce právní, uznav, že žalobkyni nepřísluší nárok na 
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'v , vS:živnél1o lJrotože talwvé zv~ršení není odůvodněno zněním 
Z\'Ydse~hl srn· 'Iru l17~vřpného mezi stranami dne 17. června 1899. Nárok, sou 111 o ,~..., " ~ , b . 
iehož zvf'šení se odvolatelka domáha, De111 narokem ze z~kona, ne Ol 

;nanželství žalobkyně se žalovaným bylo ro·zsudkem zemskeho dsondUl ve 
Yd "e dne 2 července 1899 z vmy 'ob.oU stran rozvedeno ° sto u a 
I 1_ III ~eměla t~dy žalobkyně, jelikož se provinila, dle §u 1264 obč. zák. 
:t~~c nároku na výživné. Dle dVDrské~h,o dekretu .ze ~,ne 4. kvě,tna 184,1 
čís. 531 sb, z. s. múžc sice soud vna zad?~t prOVI~!Vsl .. se ~avnze~ky' z:' 
zvláštních oko·lností z dúvodů slUSnoStl pnrkn.outl JI vYJlmecne vyZ1vne. 
Takový soudní výrok však vydán nebyl. Jest tedy vÝŽÍ'il"né, jež se ~alo: 
vaný soudním smírem ze dne 17. června 1899 zavaza sv: r~zvc ~ne 
manželce platiti, na straně žalující nárokem Tyze soukromop.ravmm a J~st 
proto pro posouzení ro~sahu práv~ ~ povin~ostí .s!ran scměl~odatnýn~ Je
dině znění tohoto soudmho narovnaDl. Soudmm 'smuem zavaz.al se zal~
vanS' platiti své manželce- na vtži~u~ čvá:tk~ prIQ V~~y ?ez~ě11l!~ln~u l~e
síčuích 20 zl. čili 40 K ne'p!odlehaJlcl zadnemu zvysell! all! smzem, kLe
roužto částku z do,bré a svobodné vúle s výslo'vným zachováním ~ v,š,ec_h 
podmínek on,oho smíru zvýšil na 60 K a pDzději na 76 K 60 h meSlcnc. 
.1e tedy jasno, že strany jakékoliv zvýšení nebo s?ížení st~n.ov~n~~o, mě
síčního příspěvku na výživu žalobkyně VYl? u C I I y, a ze ~eSlcr:1 ne
změnitelný příspěvek, ku kterému se ža!ovany, neu~nava~c nar'ok ZaID?" 
],yně zavázal měl ráz od byt n é h.o. Zalobkyně vsak pres to" by odu' 
vodnila žalob~í žádání, směřující ku zvýšení výživného-, tvrdí, že tehda, 
chtějíc si zajistiti aspoň polovici svých životních potřeb, uzavřela r:~rov
llání, majíc na mysli tehdejší výrobní poměry ob.ou stran a tehdeJs: pD
měry drahotní a vyživ,o.vací, jež nyní váll<ou tak doko·nale se zmemly. 
Jest ovšem nesprávné že žalobkyně nemohla tehda předvídati katastro
fální zlll'ěnu poměrů, j~ž nastaly válkou, avšak, nemaHc, jako provinivší 
se manželka 11 á r o. k li' na výživné, byla by musela svému úmyslu, za
bezpečiti si 'výživné, jež by krylo aspoň polovici jejích po·tře!",. dáti 
u r čit Ý výr a z, Přijavši však bez v Ý hra dy smlouvu, ktera Jake
koliv zv-}'šení nebo snížení výživného, do budoucna výslovně vyl II č II j e, 
vzdala se mlčky nár,oku na jeho zvýšenÍ. Správně proto prvý SOlld ocenil 
dosah soudního narovnání ze dne 17. čelvna 1899, uznav, že 'OUl~n před
]J.oklad, žalobkyní tvrzený, ze znení sowdního 'smím vyčísti nelze, Prvý 
soud však také správně p,osoudil otázku se stano,viska právního, dovodlv, 
že žal,obkyne, ne majíc jako provinivší se manžel'ka nároku na výživné, 
ze zákona plynoucího, nemůže se' zvýšení výživného domáhati, protože 
určité znění soudního narGvnání, vylUČUjící jakékoliv zvýšení do bu
doucna, tOiTI1U - brání. Tvrdí-li žalobkyně, že uzavřela narlovnánÍ' jen za 
předpokladu, že tehdejší výrobní poměry stran i všeobecné poměry dra
hotní a vy.živovaCÍ potrvají ·něz-měněny a že jí tedy za změněných po
měrŮ' obme'Zující ustanovení nar.ovnání neváže, otřásá :přímo pIa -t n o stí 
iediného titulu, ,o který svůj nárok na výživné 'Opírá. Vždyf tehda, uzaví
rajíc narovnání jako. provinivší se manželka, vůbec žádného nároku na 
výživné ueměla. Kdyby tedy s'oudní narovnání z některého z důvodú 
§ 1385 a násL obč. zák. pozbylo platuosti, n.emoh!a by žalobkyně žádati 
ani výživné, touto smlouvou jí přizn~né, tím méně by se mohla dovolávati 
jeho zvýšenÍ. Onen chybný předp.oklad, který žalobkyně uvádí proti plat
llo,ti zmíněného narovnání, není však omylem dle § 1385 .'obč. zák., nýbrž 
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llanejv1'še omylem v pohnutce na její straně, kter~~ narovnání neči.nÍ 
neplatným. . 

Ne j v y Š š í .s -o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by ji, d.opl'ně řízení, znovu rozhodl. 

Rozsudkem zemského soudu v Brně ze dne 9. Iist-optadu 1916 byl sice 
zamÍ'tnrd nárlok žalobkyně na zvýšení výživného a to hledíc k ustanovení 
smím ze dne 17. června 1899, dle kterého příspěvek žalovaného na vý
živu žalobkyně má zůstati provžďy stálý, nemá podléhati ani zvýšení 
anij snížení. Od té doby se však, jak žalobkyní jest tvrzeno· a jest též no
torickým, drahotní poměry značněpřiosHily, poměry žalovaného dle 
tvrzení žalobkyně značně zlepšily. Nastala tedy změna pomen'l jednak 
v.neprospěch žalobkyně, jednak ve pwspěch žalovanélw. Každí' soudní 
vyrok, kter1rm se rozhoduje n nároku na určení výše výživného. pro bu
dou?nost. může míti na zřeteli pouze p'oměry, jaké byly v dÚ'bě, kdy se 
o nm'oku rozhodnje;' p.latí tedy jen s výhradou rebus sic stanlibus. Dů
sledkem toho nemůže býti žalobkyni odpíráno právo domáhati St soud
ního výroku o tom, zda jest nY'ní vzhled.em na změ~ěné po-meTy její ná-
4tIO~ na zv~šenÍ výživnéhO' oprávriěn. Tvrzení žalovaného, že věc jest již 
pravoplatne rozs'Ouzena, jest tedy bezpodstatné. Dov.olání žalobkyně nelze 
upříti oprávněnosti. .~ posouzení otázky, je-Ii ooprávněn nárok talobkYI;č 
n~ zVýšení v3rživného, dlužno si především vyjasniti, k čemu směřovala 
vUJe stran, ~dyž se dohodly na smíru ze dne 17. června 1899. Tehdy do
mahala -se za!obkyně na žalovaném v1rživného, p,řÍslušejícího, jí pOdle 
dvorního dekretu ze dne 4. května 1841, čís, 53-1 sb. z. s. z důvodú sluš
no-sti: a zmíněným smírem bylo tMo vy živné stanoveno penízem 40 K, 
ktery pak dohodou z roku 1908 zvýšen byl na 60 K a v mce 1914 na 76 K 
60 h měsíčně. Účel této dohody, zajistiti žalobkyni tčmito' částkami přimě
řený příspěvek na výživu z důvodů slušnDsti, byl zneh·odnocením peněz, 
nastalým válkou a jejími následky zmařen. Žalobkyně obdr-ží nyní ve sku
tečnosti, hledí-Ii se ke kupní síle peněz a možnosti, opatřiti si za ně pro
středky k živobytí, jen zlomek toho, co dle vúle stran podle smíru obdržeti 
měla. Vykládá~li se tedy smír podle pravidla § 914 ohi:o zák., dle něhož 
nesluší -lpěti na sLavném znění, -nýbrž dlužno vyšetřiti úmysl stran a r{)z
uměti smlouvě tak, jak to káže obyčej poctivého obchodu, lze zajislé po
kládati za pří]Jlustné, by manželka, když se předpoklady smíru i8k pod
statně v její neprospčch změnily., -směla požadovati přiměřené ZvÝšení pů
vodně smlwvcného příspčvku na výživu. Tomu nevadí, že smír obsahuje 
ujednání, že žalobkyni ma!1želem poskytovaný příspěvek má zústati na 
vždy stálým, nemá podlélmti ani zvýšení ani snížení. Strany, odmítajíce 
změnu umluveného příspěvku bez ohledu na možnou změnu Doměrů 
mohly přece míti na mysli jen takovou změnu poměrů iež se za dob nor~ 
málních dala očekávati, nikoliv však okoIno-sti, jež s~ "předvídati nedaly 
totiž znehodnocení peněz a zhoršení vyživovacích poměrů, které válk~l; 
skutečně nastaly. Sluší tedy zde použíti obdobně ustanovení § 1389 obč. 
zák., který praví, že i všeobecná, na všechny m,ožné spory znějící na
rovnání se nemohou vztahovati na taková práva, na něž strany mysliti 
nemohly. Tím padá jediný důvod, z kterého nižší soudy žalobní žádání 
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zamítly.ŽalovanS· namítal mimo to, ~; žalobkyně není hodl~~, aby jí p,odlc 
dv. dekretu ze dne 4. května 1841, C16. 531 sb. Z. s. na vyzlVU: pnsplval, 
poněvadi prý ho po f.ozvodu.)~~jich ma'nže'lst~í všemož~~, pr?n~;ledovala 
a mu ubližovala a že vI'ozdcJsleh I~t~ch na vazala p~mel k Jl~e".nu mUZl, 
s kterým prý 'Od r. 1908 též spolccne bydlela. Take tyto namllky JSOU 
bezpodstatné. Podle smíru ze dne 17. června 18?9 má nánok žalob~y,ně 
na výživné zaniknouti jen tehdy, kdyby ža~ovanem~ nebo· ~eho do,:"ac!1I1 
lidem ublížila činem, soudně nebo pohceme trestnym, a zalovany sam 
připouští, že od této doby ho žalobkyně nec~ala n~ po~oii. 0, tom, ~e by 
ztratila nárok na výživné, kdyby nevedla ZlV-ot uplne bezzavadl1Y, na: 
rovnání nic neobsahuje a není také žádnéh,o zákonného ustanovení, klere 
by ji z tohoto, důvodu vylučovalo z práva, již nabytého. Jelikož žalobkyně 
může výživné žádati jen z důvodů stušnosti, tedy především jen tehdy, 
nenÍ'-li sama s to, si výživu opatřiti, a jen potud, pokud žalovaný dle 
svych poměrů jest s to, výživu- j.í poskyt,ovati, závisí TO'zhodnutí sporu 
na tom je-li pravdivým tvrzení žalobkyně, že pro- stáří a nemoc jest 
k výdělku nesehopna, a jaké jsou výdělkové a majetkové poměry žalova
ného. Tyto okolno'sti jsou mezi stranami sporny a nebyly nižšími soudy 
ziištěny poněvadž tylo je podle svého právního- názoru nep-okládaly za 
závažné. Dovo.lání uplatl1uje ovšem jen dovolací důvod čís. 4 § 503 C. ř. S. 

a nenavrhUje důsledkem toho zrušení r'ozsu-dku v odpor vzatého, nýbrž 
jen jeho změnu. Poněvadž však věc byla po. stránce právní nesprávně 
p.oso'uzena, a správné posouzení jest závis-lým na okolnostech, jež nebyly 
zjištěny, muselo př'es to uznáno býti na zrušení fuzsudku odvolacího soudn 
a poněvadž jest' patrně za]Jotřebí jednání v prvé stolici, aby včc se stala 
zra,ou k rozhodnutí, též na zrušení fOozsudku prvého soudu. 

Čis. 1008. 

Podmínce pOjišťovací smlouvy, podle niž předměty, pojištěné proti 
vloupaní, musí býti uloženy v pokladně, mimol pokladnu pak jen "během 
obchodní dOby«, sluší rozuměti tak, že uložení mimo pokladhlu připustuo 
je jen v čase, kdy majitel obchodil nebo jeho lidé jsoll v obchodní míst_ 
nosti, kdežto jinak, naimě za pOI(ildni přestávky, kdy obchodní místnost 
jes~ zřízenci i majitelem opuštěna, nlltno pojištěné věci chovati v pokladně. 

<Rozh. ze dne 12. dubna 1921, Rv I 54/21.) 

Poj.išfovací smlouvou ze dne 2. listopadu 1910 pojistil se žalující kle
notník u žalované pojiŠťovací sp·olečnosti pmtl vloupání. V pOjišťovaCÍch 
plodmínkách stannveno bylo ohledně skupiny 2. pojištěných předmětů: 
»zlaté zhe'ží, klenoty .s pravými "kameny a perlami v každém zasazení. 
perle a drahokamy, zlaté kapesní hodinky, uložené v 'Ohnivzdorné někoJik 
centů těžké pokladně a během cbchodní doby i mimo pOkladnu uložené 
(wiihrend der Gesch1iftszeit auet. auBerhalb derselben 'lagernd'k Dne 
8. září 1919 v po.]ední p-řestávce, kdy skvosty nebyly uschovány \' po
kladně, nýbr-ž byly ve výkladní skříni, byla výkladní skříň vyloupena a 
odcizeny skvosty, náležející do zmíněné skupiny 2. Žalobce domáhal se 
na soudě určení, že POjišťovna jest povinna, škodu mUl nahraditi. P r o
e e sní s o II d p r v é s t 'o I i c e žalobě vyhověl. D ů vo d y: Žalovaná 
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strana odepřela dáti náhradu za ztracené skvosty, náležeiící do druhé 
sknpiny, z tollO důvodu, že věci ty odcizeny byly během polední pře
stávkY, kdy nikdo nebyl v závodě, tedy mimo obchodní hOdiny, z vý
kladní skříně, kdežtodlc zvláštních pOjištovacích podmínek žalovaná za 
skvosty tohoto druhu ručila jen tehdy, byly-li mimo obchodní hodíny uza
vřeny v olmivzdorné pokladně, Rozhodnouti jest tedy otázku, sluší-Ii po
lední přestávku, za které skvosty byly 0dcizeny, pokládati za dobu' ob
chodní ve smySlu pojišt'ovacích pO'dmínek, čili nic. V t,omlo směru uabyl 
soud přesvědčení, že třeba rozlišovati dobu obchodní a dobu pracovní. 
V mee 1910, kdy byla uzavřena pOjišfovací smlouva, nebyly zOl'edeny 
obvyklé polední přestávky a trvala' doba obchodní pravidelně od 8. ho
diny ranní do 6. hodiny večerní. Za této doby stávalo se také, že majitel 
obchodu nebo jeho zřízenec z různýoh příČin ze závodu se vzdáli! 
(k obědu, na pošlu atd.), tento uzavřev, a jistě nikoho nena,padICl, a také 
pojišfovny s tím nepočítaly, že' by měl cbchodník-klenotník při každém 
takovém vzdálení se výkladní skříií vyprázdniti a drobné, cenné zboží, 
v ní se nacházející, pozorně do pokladny ukládati, a při návratu opě! do 
výkladu "ovna.ti. Bylo-Ii tedy v p,ojišfovacíchpodmínkách vysloveno že 
pOjišťovna ručí za skvosty určitého druhu jeu tehdy, byly-li mimo' ob
chodní dobu uzamčeny v pokladně, byla dle přesvědčení soudu touto 
dobou míněna ona doba, kdy obchod definitivně byl uzavřen (po, 6. hodině 
večerní, v neděli,ve dnech slavnostních atd.), aby teprve dne příštího, 
neb některého následujícího <lpět byl ctevřen. Rozhodně neměla smlouva 
z r. 1910 ua mysli ony náhodné přestávky pracovní, nebot byla by to 
jistě přesně vytkla. Přestávka až dvo,uhodinná, která za (Ičelem dodrženi 
;t;ákonem předepsané 8hodinné doby pracovní nyní se zavádí, nemá jiné 
po;vahy, než právě zmíněné přerušení práce, nikoU však přerušení doby 
obchodní. Dle náhledu soudu učinil žalobce za dost své povinnosti jako 
řádný ohchodník tím, že při svém odchodu za polední přestávky stáhl 
že,lezný závěs, vchod i výklad uzavírající, a jej uzamkl. Opatření toto 
mohl pokládati tím spíše zapostačitelné, ježto závod ieho jest v jedné 
z nejživějších tříd karlovarských. O d vol a c í s o II d žalobu zamítl. D ů
v (} d y: Jde (} výklad slov "během obchodní doby", ježto· ostatní pro spor 
závažné skutečnosti spornými nejsou. Úmysl stran je zřejmý. Jsou-li do
tyčné cenné předměty pod dozorem majitele nebo jeho zřízenci!, mohou 
býti mimo pokladnu, nebol pak není nebezpečí vyloupení, jinak musí se 
nebezpečí tomu čeliti uložením jich v bezpečné pokladně. Z toho důsledně 
plyne, že slovy "během oQchodní doby« sluší rozuměti dobn, ve které 
majitel obchodu neho jeho lidé jsou v obchodní místuo,sti, dotyčné před
měty koupěchtivým nabízejí, předkládají a prodávaií, kdežto kdYž ma
jitel o'bchodu a všichni jeho lidé ,obchodní místnost O'pustí, přestala. o·b
chodní jich činnost, s to, u t a k é dob a o.b ch 'O. duí, a pOjištěný .ma
iitel je povinen dostáti své smluvní povinnosti a uložiti předměty poji
štěné do bezpečné pokladny. Doba pracovní krYje se tu s dohou ol,chodn', 
rozlišovati je nelze, právě tak jako nelze čiuiti rozdilu, zastaví-Ii pc,jištěný 
činnost obchodní večer nebo v p!oledne, nebezpečí vyloupení ani pak ne
přestává, jak v tomto případě je patrno. Mezi stranami jest Tlesporno, 
že uloupené a v žalobě uvedené skvosty náležely do skupiny 2. pOjiště
ných předmě!ú a že ža!o.bce skvosty do skupiny 2. náležející v d.obě lou
peže v pddadně uložené neme!. Poněvadž se loupež stala v do·bl!, kdy 
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žalob~e se' všemi sví,mi lidmi obchodní místnost na, do~u přes h?din~ 
rrvající opustil, tudíž mimo dobu obchodní, nedostal zalobc.e ohled::,~ 
skvostů skljpiuy 2. své smluvní pevinno·sti a bylo proto cdvolanl \'yhov cl. 

a rozsudek změniti. 
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dov,olání. 

Dúvody: 

Pokud jde o důvod čís. 4. § 503 c. ř. s., přisvěclčiti jest mínění SOUdIl 
odv.olacího, že výraz »za -obchodní doby«, jehož v pojistce jest UŽito, nelz~ 
vztahovati na po,lední přestávku, která 8. září 1919 nastala v obchode 
žalobcově. Soud odvolací správně odůvodnil své mínění a výyody SpISl! 
dovolacíhG nej60u způsobilé, by odůvodnění tu vyvrátily. Poněvadž za 
polední přestávky žalobcova obchodní místmost jest uzamčena, ~n an; 
nil<do z jeho. lidí tam není a žádnáohchodní jednání se tam nekOna)l, nel1l 
to doba obchodní. Zda-Ii polední přestávka slouží žalobci a, leho. :-ří: 
zencům jen k odpočinku a k požití loMda, jest newzho-dno: v~dyť ucelu 
těChto lze dosáhnouti také tím způsobem, že osoby, v ohchod~l Jmstn~.stl 
zarn.ěstnávané požijí oběda i o,dpočinou si střídavě v různych dobach 
kolem ,poledn~, takž-e i přes poledne ·obchodní místnost může zůst~ti o;t;
vřena a v každé době někdo z lidí žalobcových nebo tento osobr,e muze 
střídavě se tam zdržovati za účelem obchodních styků s obecenstvem 
nakupujícím. Dle soudních zjištění tr'vá doba polední přestávky v žalob
cově obchodě déle než hodinu a po celou tuto dobu i maíite'l obchodu i 
ostatní, v obchodě zaměstnané os·oby zdrŽUjí se mimo obchodní místnost, 
takže tato jest v celé té době bez Ó!ozoru právě tak, jako v době od IlZa
vření obchodu večer až d.o ,opětného jeho otevření druhého dne ráno. 
Vývody dovolacího spisu v nichž jest řeč o nutné potřebě obchodníka, 
který 'Sám jediný bez po;".ocníků jest vobcho·dě zaměstnán, vzdálitJ se 
na krátkou dobu 10 až 15 minut z krámu, není vzhledem na to vubec 
zapotřebí se zabývati. Když dlouhá poled·ní přestávka taloo.vá, jako u ža
lobce, není pouze výjimkou, nýbrž každodenním pravidlem, IUP;Íčovč 
spoléhají na to, že za této přestávky mohou vnikuouti do místnosti ob
chodní a ji vylou,pHi. aniž majitelem obchodu nebo některou z osob, li něho 
zaměstnaných, budou při tom zpozorováni; ok'olnost, zdali po uhct kolem 
obchodu chodí obecenstvo, není pti tom na závadu lupičům zkušen:í'11I a 
zručným', kteří' otevrlO1l' si paklíčem zá·věs i dvéře obchodnf mÍlstnosti ne-
nápadně tak, jako majitelo'bchodu sám. Proto jest nedůležito, že, obch,ocl 
žalobcúv liachází se v nejživější ulici I(arlov}'ch Varll. Po·dle "S' 2 vse
ohecnýéhpodmínek smlouvy pOjišfovaCÍ platí předměty tam uvedené za 
pojištěny. jen tak dlouho a p,otud, pokud nacházejí se pod' pevnou závěrou 
V místech označených jako mísťo. p.ojištěnÍ. V p·odmínkách zvláštních žá
dáno jest pro určité předměty mimo to také ještě, aby tyto- předměty ulo
ženy byly v olmivzdorné, mnoho set kilo,gramů těžké pokladně, a výjimka 
z t'oho jest přiznána ta.!TI pouze pr,o d·obu obchodní; tuto výjimku tedy nelze 
vykládati extensivuě, nebo dokonce liberálně vzhledem na majetkové 
poměry žalobce a žalov.ané společnosti, nýbrž p-řeslle. Žalnvaná spo]e-č
nost neměla dle obsahu zvláštních podmínek po·jistky ze dne 2. listoll'adu 
1910 úmyslu. v příčině předmětů, pro něž tam přiznána Jest výjirnk~ pro 
dobu obchodnÍ. vzíti na sebe. nebezpečí kriIdde, spáchané v clore, kdy 
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předměty dotyčné nacházely se mime, těžkou a ohnivzd·mnou pokladnu 
heze všeho dohledu. Zdali není fysicky mol'JO. I'ro dohu polední p,ře" 
stávky ukládati dotyčné předměty do ohnivzdorné těžké pokladny, jest 
nedůležito, vždyf majitel ,obchodu může učir.iti nál~žité opatření, abY 
také za této přestávky vždy někdo zdržoval se v ob ch" dní místnosti. 
Jestliže to nebylo žalobci možno vzhledem na okolnnsti případu, musí 
vzhledem k zásadě, vyslovené v první věti'S ~, L311 obé. zúk .. ' nésti sám 
škodlivé náSledky. 

Čís. 1009. 

Nárok státu na náhradu proti odesílateli, jenž vplati! u poštovního 
úřadu padělanou bankovkou, není nárokem ze správy, nýbrž náTokem ze 
zmocnitelského pOměru. 

Potvrzení bankovního úřadu ministerstva fi!nancí, že bankovka ia 
opatřena kolkem padělaným, činí o této okolnasti plný důkaz. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1921, Rv 1- 69/21.) 

. Žalo,vaný vplatil dne 16. září 1919 u pošlovníha úřadu tisícikorunovou 
bankovkou, jež byla po té bankovním úřadem ministerstva financí poza
stavena pro padělek kolku. Žalobě státu, podané dne 18. srp'na 1920 o za
placení 1.000 I( procesní so·ud prvé stolice vyhověl, vzav za 
prokázánu jednak totožnost bankovky, žalnvaným vplacené a bankovním 
úřadem postavené, jednak zjistil na základě potvrzení bankovního 
úřadu ministerstva financí ze dne 18. června 1920, že kolek na oné 
bankovce bYl padělaný. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl, maje za to, 
že tu jde o nár.ok ze správy, jenž uhasl, nehyv uplatúo-ván ve lhútě § 933 
obč. zák. 

Ne j v y Š š í :) o II d obnnvU rozsudek prvéhO s:oudu. 

Do,vo\<ťní.uplatňujícímu dovolací důvod' ClS. 4 § 503 c. ř. ,. nelze 
HP'říti oprávněnÍ. Dovolací so.ud nesdiIí názor 'napadeného rozsudku, že se 
v tomlo případě jedná o žalobu ze spr'ávy ve smyslu '§§ 922 a násL ·obě. 
zák. Žalující er;;r v žalobě tvrdí, že' tisícovka, kterou žal(waný dne 16. 
prosince 1919 u poštovního úřadu sl-ožil, bylao-patřena kolkem nepravým 
a žádá na žalovaném, aby dodatečně zaplatil 1.000 1(. O nároku ze 
správy žal·oba se vůbec nezmiňuje a to vším právem, jelikož naduvedená 
ustanovení obě. zák. o správě se nevztahují na zmo.cnitelský poměr ve 
smyslu §§ 1400 a násl. obč. zák., jenž vzniká mezi poštou a odesílatelem 
zrusláním peněz pošto,vní poukázkou nebo složenkou. Žalující erár vy
platil ,osobě žalovaným označené 1..000 K' a má proto nárok na 10, aby 
též žaloyaný dostát svému závazku, plyn9ucímu ze zmíněného poměru 
zmocnitelského. Zaplatil-li žalovaný tento peníz, nepřenechal ve smyslu 
§ 922 obé. zák. ",r:rTU způsobem úplatným dotyčné banko,vky, nýbrž splnil 
pou'ze se své strany sml!Quvu ve 5myslu §§ 1400 a násl. obč. zák. Žaloba 
není tedy žalobou ze správy, nýbrž žalobou na splnění, pro kterou pre
klusivní lhůta dle § 933 obč. zák. neplatí. Podstatným základem této ža
loby však jest okolnost, stranou žalující tvrzená a žalovaným napadená, 
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že kolek, kierým sporná bankovka byla opatřena, jest n~pra;r/m. Prvý 
soudce tuto okolnost zjistil na základě potvrzení bankovmho uradu mini
sterstva financí ze dne 18. června 1920. Žalovaný toto zjištění ve spiSU 
odvolacím napadal uváděje že zmíněné potvrzení nevystačuje a že jest 
zapotřebí důkazu ~nalci. R~zsudek zabývá se pouze otázkou, zda-Ii ža
loba jest promlčenou ve smyslu § 933 ,obč. zák., nepřihlíží k ostatnímu 
obsahu spiSU odvolacího a nevyjadřuje Se výshovne c> tom, zda-li pova
žu~e důkaz znalci za zbytečný a zda-H na základě potvrzeni bankovn~o 
úřadu ministerstva financí převzal dotyčné zjištění prvého soudce. Pres 
to řízeni odvolací není kusým a soud dovolaCÍ jest s to rozhodnouti ve 
věci samé, poněvadž otázka, zda jest bankovní úřad ministerstva fi.nancí 
oprávněn pravost kolků posuzovati, se tý'ká právní stránky tohoto sporu 
a druhá stolice. v důvodech svého rozsudku 'označuje sporný kolek za 
padělaný. Vzhledem k ustanovení § 10 vládního nařízení ze dne 12. května 
1919, čís. 246 sb. z. a n., že bankovní úřad ministerstva financí má právo 
bankovky, padělaným kolkem opatřené , majiteli na potvrzení odebrati. 
vyplývá, že zmíněný ~úřad j,est i oprávněn, pOsllzo.vaU, zda je ten který 
kolek padělaný, číli nic. Potvrzením bankovního úřadu ministerstva fi
nancí ze dne 18. června 1920 jest dle § 292 c. ř. s. prokázáno, že sporná 
]jankovka jest opatřena k,olkem padělaným. Žalovaný jest tedy, jak výše 
vyličeno, povinen, žalUjícímu eráru zažalovaný peníz zaplatiti. 

Čís. 1010. 

Nárok ze správy pro evikci dobytčete ubasne v šesti měsících. 

(~ozh. ze dne 12. dubna 1921, Rv I 71/21.) 

Žalobce koupil dne 22. března 1919 od žalovaného koně, jenž byl pak 
dne 2. června 1919 vojenským erárem zabaven. O zabavení hyl žalobce 
vyrozumčn dne 4. června 1919 a domáhal se žalobou, podanou dne 18. 
listopadu 1919, náhrady na žalovaném. Žaloba byla oběma nižšími sowdy 
zamítnuta, ježto byla l'odána po šestinedělní lhů,jě ku uplatňováqí vady 
dobytčete, o jakouždle názo-Tll nižších soudů šlo i v tomto případě. 

N ej v y š š í s o II dl zrušil rozsudky nižších soudů a vrátil věe prvému 
s'oudu, by j! znovu proje,dnal a mzhodl. 

Důvo-dy: 

Podle žalobního děje jde 'o žalobu ze správy pro~ e'vikc; (§ 931 obě. 
zák.), na čemž nic neměnÍ, že žalobce sám konstruuje ji nyní právnicky 
jako žalobu z obohacení, kdežto zákO'll' (§ 931) mluví tu ,o odškodnění. Na 
jméně nezáleží, dlužno jen vždY na paměti míti, že nárok pro nastalo u 
evikci ~odléhá zánIku ve lhůtě v § 933 obč. zák. určené. A tu jest otázka, 
jak dlouhá jest tato lhůta. Nižší stolice mají za to, že jde o vadu dobyt
čete, ne sice fysicNou, ale .právní, a že tedy má místo, lhůta šestinedělní. 
Ale to je '.myl. K:dyž bylo kupci dobytče evinkováno, nejde vůbec o vadu 
rl o byt čet e, nýbrž o nedostatek p r á v a prodatelova, a má místo 
lhůta š e ~ t i měs í čn 1. Vady dobytčete ovšem vyžadují, abY se věc 
v I>rzku a rychle vyřídila, protože po delší době nedá se virbec anebo jen 
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sríží zjistiti, zda dobytče stí ženo' bylo vadou již před odevzdáním, a proto 
zákon ustanovil jednak výlučnou příslušnost okresnUJO soudu a iednak 
ikrátilp.oQstatně lhůtu k žalobě. Když však jde o natok pro evik~i, není 
třeba VŮDce vyšetřování dobytčete, protože tím se nedostatek práva 
prodatelo.\" nezllstí, nýbrž musí býti proto jiné důkazy, a věc tu nemá 
tak na spěch. Jest pak bezesP'orno, že kůň skonfiskován bYl erárem dne 
Z. června 1919 a žalobce sám udává, že o tom byl vyrozuměn již dne 
4. června 1919, žalDvaný pak netvrdí, že by se žalobce byl dověděl 
o evikční'll náro.ku eráru již dříve, i počítají nižší stolice lhůtu od tohoto 
dne 4. června 1919, alcovšcm šestinedělnÍ. Počítá-Ii se však správně 
IMta šestiměsíční, tedy uplynula teprve 4. pmsince 1919, žaloba však 
prodána už 18. listopadu 1919, a třeba, že podána u soudu dle právoplat
ného rozhúdnutí, jehož správnost zde zkoumati nepříslušÍ, nepříslušného, 
nevadí to, "rotože věc postoupena byla soudu dle mínění mzho,lnutí toho 
příslušnému po rozumu § 261 'Odstavec šestý c. ř. s., takže se zahájenost 
rozepře dle VÝslovného předpisu § tDho nepřerušila. Dlužno tedy věc 
p:rojednatl a zkoumati základ žaloby, co·Ž se nestalo,. 

. Čís. 1011. 

VýrQbce, jenž prO' válečné poměry není s tO', by zplna dostál obj,ed
návkám z doby předválečné, pokud se týče Z doby, než účinky válečných 
poměrů počaly se ve výrobě ieviti, jest oprávněll, by poměrně rOzdělil 
vyrnbené zboží na jednotlivé objednat,ele. 

Výrobce, Jenž prO' válečné poměry není s tO', by vyrO'bil, cou něhO' na 
zbO'ží vbie6náno, není povinen, by opatřil si scházející množstvÍ zboží 
odjinnd. 

Zanikl-Ii takto odběratolův nárok v jednotlivých létech války, neob
živne později,. třebas by Sll byly výrO'bní poměry podstatně zlepšily. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1921, Rv 76i21.) 

Zalovaná, majitelka kaolinových dolů v B., uzavřela se žaluiící to
várnou sl1IlohvU v ten smysl, že jí bude "O dávati ročně určitý po6et va
gonů kaolinu, jejž odběratelka vždy předem stanoví. V roce 1914 {v dubnu) 
stanoveJa byla pro rok 1915 a 1916 dodávka 19 vagonů, z nichž však 
žalovaná dodala pouze 11 vagonů, ježto se výrobní poměry následkem 
válečn:(rch poměrů tnu měrou zhoršily, že ža1ovaná' nebyla s to. vydobýti \ 
nmo'žsÍ'iÍ, k jehož dodání byla různým 'Objednatelům zavázána. Zalobu,' 
Gomáhající se dodání zbytku kaolínu,o b a niž š í s o u d y zamítly v pod
statě z těchto d ů vod ů: Jest prokázáno, že žalovaná pro válečné po
měry nemohla vydobývati kaolin {cu' měrou, jako dříve, a že nemohla 
dOoStáti všem objednávkám, již před válkou uzavřeným. Bylo úplně v son
hlase se zásadami poctivého obchcdování ,pakliže do'dávky jednotlivých 
objednatelů "Dměme obme-zila. Zalovaná nebyla povínna, by nedostáva
jící se kaolin kryla koupěmi 'Odjinud, ježto smlouvy dodací týkaly se 
vesměs kaolinu určité značky (13) a žalovaná přichází tu v úvahu pouze 
jako výrohe a phmý dcdavatel kaolinu. Strany, uzavírajíce v dubnu 
1914 smlouvu, o. níž tuto jde, zajisté nemohly předvídati válečné události 
a vliv jej,ch na hOSPDdářské ptlmčry a vzhledem k tomu, že dle změně-
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ných ta~\tc pomerú 1 vzáiemná oprávnění i závazky ze smlouvy
y 
pl~~'iloucí 

s hledisl," ,§ 1447 obč. zák. posuzovati sluší, dlužno míti za to, ze z a lo
van á gl"éu;u smluvnímu závazku vůči žalob'kyni, seč byl a d O s t a liL 
a že nastaiá nemožnost plnční nad tu míru, do které vskutku plnila, zba
vila žalovanr.u. povinnosti k dodávkám, jichž se žalobkyně dovolává. 

Ne j v y Š š í sO u -cl nevyhověl dovclání. 

,D Ů vod y: 

Co ďG Pl ávniho poso-uzení, dlužno p,řec\evším připomenouti, že llLroZ
hoduje. kolik lmohnu žalDbkyně v letech 1915 a 1916 poHebovala, nýbrž 
kolik u žalo'· ané .odvolala, a kolik jí tato na Objednávku dodala. Tu pak 
dovolací sO;Jd plně souhlasí s právním názorem, jejž odvolací soud V}-'

slovil, že hlovaná, nemohla-li všem svým závazkům dostáti, byla zajisté 
'Oprávněna, r:ozdeliti poměrně vyrobený kaolin mezi své o'dběratele, s kte
rými uz"vfela smlouvy před válkou a dříve, než účinky válečných po
měrů ve výrobě počaly se jeviti. Každý jíný po,stup byl by se příčil ob
chodn!cké slušnosti a poctivosti. Ježto pak jest zjištěno, že žalobkyně 
obdl'žeb na množstvÍ v kritické době odvolané tak vysokou kvatu kac
linu skutečně dodaného, jako ostatní odběratelé žalOvané dostali vzhledem 
k poměru sv)'ch objednávek, ano kvotu poměrně Vyšší, - dlužno za 
správný uznati názor sOll'du odvolacího, že žal,ovaná svému smluvnímu 
závazku VÚČl žalobkyni, seč byla, dostála, a že nastalá nemožnost plnění 
nad tu rlÍru, do které vskutku plnila, sprostila ji dle § 1447 obč. zák. po
vinruosti k dodávkám, jichž žalobkYně se domáhá. Názor' ten ~Iuší tím 
spíše poidádal1 za bezvadný, když lze souhlasiti též s dalším právním 
názor.em 'úižšÍch sDu,dú, že ž,alovaná nebyla pDvinna, opatřiti si odHnud 
scházející mnoiství kaolinu, by takto mohla plně vyhověti své po.vinnosti 
dodací, .- neboť žalobkyně koupila c,d ní kaolin jakožto od výrobkyně, a 
to kaoiin určitého puv'odu. Konečně dlu'žno, dodati, že žalovaná nebyla 
snad povinna, dodati zbytek kaolinu z let 1915 a 1916 v ietectt 1917 nebo 
1918, ježto byla podle smlouvY vyšší mocí, za ktercu lze pokládati vá
lečné pom'čry a jimi způsobené 'omeze,ní výroby, poměrně spro·Štěna po
vinnosti doJad, a nárok žalobkyně takto v letech 1915 a 1916 zaniklS
nemohl obživnouti, kdyhy snad v pozdější ,době výrobní poměry žalované 
bylY se zicpŠúy. 

Čís. 1012. 

I papírové peníze mohou. )JýtLpředmětem směny. Výměna peněz llos! 
právním jednáním úplatným; Poskytnuta·li Jednou stranon bankovka pa
dělaná, příslnší'druhé straně nárokJ ze směnné smlonvy, poďpMně též ná
rok z bezdúvodného obohaceni. 

(R,ozh. ze dne 12, dubna 1921, Rv I 103/Z1.) 

Zalcbce pJOmenl] počátkem listopadu 1919 žalovanému tisíciko.runovou 
bankovku za drobné. Třetí osobě, jíž bankovK<ll] tou žalobce dále platil, 
byla ta.!ú zabavena, ježto hyla opatřena nepravým kolkem. Zalo.bce na-
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hradil treti:rl.1u škodu, zabavením mu vzešlou, a dOrmáha~ se žalobou, 0'0-
danou dne 2. června 1920 náhrady na žalovaném. Pro c e sní s 00 u d 
p r v é s to! i c e žalobě vyhověl. o d vol a c í s o u d ji zamítl. D ů v.o d y: 
První soudce má za proki:lzáno, že bankov'ka, o niž tu jde byla žalobci 
odevzdána a to počátkem listopadu 1919 Emilem P-em.' v zasloupení 
žalovanéM jako jejího vlastníka ku výměně za drobné. Šlo tu tedy o pře
n~chánl. ~ě::~za věci ji~é čili o smlouvu směnnon ve smyslu § 1045 obč. 
zak., lejIZ ucmky sÍlhan podle § 1017 obč. zák. nikoH Emila P-a jenž ne' 
jednal při tonI vlastním jménem, nýbrž žalovaného jako osobu, jí~ zas tou
p~n~u. Sn:lou,va, směnn~ jest zajisté právním jednáním úplatným, vždy! 
dava ,se pn, m ve~ za vec, tedy majetková hlo:dnota za jinou prohu,odnotu. 
Bezduv?dne ~vrdI protn odpůrce odvolatelův, že výměna peněz není 
aktem uplatnY111. Tanul-o, mu tu patrně na mysli, že, jí žádná strana ni-čeho 
hmotné nezískává, po.kud jde jen o výměnu peněz téže valuty. Leč pojem 
~platn~SÍl nekrYle se s pojmem zisku a p.rávní jednání nepřestává býti 
~pl";tnym proto, že při něm žádná ze stran hmotně ničeho. nezíská. Z ře
ceneho plyne, že zabavená 1000 K bankJovka byla žalobci přenechána 
způsobem úplatným. Podle § 922 obč. zák. ručil žalovaný že má vlast
n~sti, u ní 'Obyčejně předpokládané, tedy zejména, že jesť o.patřena pra
v~m, k?lken~: Je-li nesporno" že kolek na bankovce té jest padělána do
maha-1I se zalchce pro tuto její vadu na žalovaném zaplacení 1000 K 
v,kteréžto hO?'notě ji od něho přijal, plyne z toho', že uplatňuje protiněm~ 
narok ,ze spravy podle § 932 obč. zák. Takovýto nárok, týká-li se věci 
mo.vl~e, a, o takovou tu jd-e, - musí však býti p.odle § 933 obč. zák. so.udn~ 
ujJla!nm:an v ,~e~ti měsících, jinak právnžalobní uhasíná. Tato preklu
SlVll! lhuta poema se podle jasnéh!o znění téhož§ zásadně ode dne ode
vzd~ní věci. SP?:ná bankovka odevzdá'na bYJa žalobci pedle zjištění 
prveho ,s,oudu p'Ocatkem hstopadu 1919, kdežto žaloba byla podána teprve 
dne 2. cervna 192,0 tedy již po uplynutí řečené šestiměsíčití lhůty preklu
,:i,vní, tudíž ,?po.zděně v době, když žalobnÍprávo byl,o již zaniklo. Pokud 
zalobc~ za nzení prohlásil, že jest jeho nárok odůvodněn také pro- nespra
vedlIv,:: ~boh~cení" ~ímž z 'Opatrnosti také žalobu plodporoval, přiznal 
vlastne. sam, ze oplra Jela správu, v jejímž pojmu v 'p.odstatě tkví právč 
~noment nespravedlivého Gbohacení, spočívajícího v tom, že někdo na 
uko.~ odyůr,eův přijal úplatu za věc, nemající vÝslovně ujednaných neb 
obyceme, predpokladanych vlastností a že jí podle povahy jednání nebo 
:ml:,venc~o ule~náni pOll'žíti nelze (§, 922 obč. zák.), takže úplata není 
u,?erna temto pr~dpokladům a její přijetí pr·oto nespravedlivo a příjemce 
~asledkem toho nespravedlivě 'Obohacen. Mylně domnívá se první soud, 
ze v tcmto příp,adě nemůže jíti o nárok ze správy, ježto prý bankovka 
nebyla a nemohla býti předmětem nějakého obchodu, neb'Oť o obchod 
t. J. iO. SP:'k~lativní Jednání zde nešlo, n:(rbrž 'O výměnu její za drobné 
tedy, lak receno, o smlouvu směnnou, jejímž předmětem zajisté beze vší 
pochy?y býti mohla. Názor opačný vedl by k absurdnímu důsledku že 
by veskeré výměny vyšších jednotek peněz za nižší (drobné) v ži~otč 
n,apořáde :den!;ě se, opakující, byly neplatny. Zákaz týká se p;llze ažio
!~ze mIll.:'! s,tnbrnych a měděných {min. nař. ze dne 28. listopadu 1850, 
ClS. 4,51 r. zák), mkoli však ]1o,uhé výměny jich. 

Ne j v y Š š í sn U d obnovil rozsudek prvého soudu'. 
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Důvody: 

Dle čísla uplatňuje žalobce důvod čís. 3, věcně provádi vš~k důvod 
čís. 4 § 503 c. ř. s. Výtce, že ;odvolací s03d, změniv .r,e:zsud~k p}'vé ~tol~ce 
'I zamítnuv žalobu, použil zakona mylne, nelze upni! opravnennstJ, tre
baŽe vývody dovolacího spisu valn'ou měrou neobstojí před zákonem. 
Ne~í v právu žalobce, p'okoušeje se dolíčiti, že právní jednání, z nčhož 
vzešel tento sp!or, není je,dnak smlouvOU směnno-u, jedn~k pr?vnín: jed
náním úplatným. V onom směru utkvěl dovolatel na uvodmm vyroku 
, 1046 ,obč. zák., ponechav veskrze mimo úvahu druhou část téhož zá
konného ustanovení a neuvěJ.omiv si dvojí hospooářský úkol, jemu-ž peníze 
slouží a k němuž v § 1046 obč. zák. jasně jest 'poukázáno. SIoužíf ovšem 
peníze v prvé řadě a po výtce svému vlastnímu úkonu, býti zákonným 
platidlem a zákonn'Ou mírou hodnot, mohou však i bez ohledu k tomut,o 
svému ruč~ní býti předmětem právních jednání. P06kytuj.Í-li se na pL 
peníze za věc nebo se závazkem, by vrácena byla kdysi táž suma peněz, 
p!lní peníze svůj vlastní úkol, právní jednání jest v onom případe smlouvoU' 
trhovou, v tomt,o zápůjčlwu a nelze .ovšem v těchto případech mluviti 
o smlnuve směnné. To jsou případy, na něž p-amatováno p'očátečui'mi' slovy 
§ 1046 obč. zák. Dávají-li se však peníze za peníze, zejména za peníze 
vyšší hodnoty v téžehndnotě peníze nižší hodnoty, ustupuje vlastní úkol 
p)enez do pozadí a není zde rozdHu mezi penězi a jin}rm!i v~cmi. To isou 
případy, jež míněny jsou v dalším obsahu § 1046 'Obě. zák. Ptá vem proto 
odvolací soud přizrial právnímu jednání, z něhož jest žalováno, povahu 
smLouvy směnné, poněvadž pro totožn.ost poměrů jest i ta oNolno'5t lho
stejnou, že zákon mluví jen o penězích kovových, kdežto zde jednalo se 
o peníze papírové. Tomu-li tak, nemtIŽe býti pochybnosti ,o bom, žeprávuí 
jednání bylo právním jednáním úplatným. P.o této stránce stačí poukázati 
ku správným důvodům odvolacího soudu a k usta'novení § 917 obč. zák. 
v (Io.slovu § 109 III. dílčí novely, dle něhož úplatným jest právní j.ednání. 
při němž věci splácejí se věcmi. Za tohoto stavu věci ne'bylo by námitek 
pr'Oti správnosti rozsudku druhé stoJice, předpokládajíc, že žaloba opírala 
by se pouze o právní důvod ručení ze správy. Tomu však není tak Ža
lnba vybudována jest na tom, že žalovaný 'nesplnil to, co na vzájem pIniÍ! 
mu náleželo. Na tom ničeho není s bo změniti o·kolnost, že žalobce z opa
tmc}sli dovolával se též právního důvodu nespravedlivého obohacení, 
p:oněva~ž nesplní-li jeden ze smlu'lníků ze své strany oboustrannou 
smlouvu, přijav vzájemné plnění, jest zde zajisté na Jeho straně povždy 
též bezdůyodné obohacení, čímž vš.ak není řečeno, že by druhá strana 
mohla nebo dokonce musela žalovati z tohoto podružnéh'O právního dů
vodu, majíc po ruce žalobu o splnění smlouvy, tudíž' žalobu ze základního 
právního poměru. Tak jest tomu i v·lomto případě. Žalobce poskytl žalo
vanému výměnou za 1000 K bankovku týž peníz v drobných. Není o tom 
p·o·chybno&ti, že na vzájem měly vyměněny býti peníze mčny tuzemské, 
že ledy žalobci, jenž, jak nesp.orno, vyplatil ze své strany peníze v této 
měně, vzešel proti .žalovanému smluvní nárok, by odevzdal mu 100U ko
runoV'ou bankovku. měny tuzemské. Takovouto bankovkou byla tehda 
pouze řádně olwlko·vaná bankovka. Odevzdal-li, jak zjištěno, žaLovaný 
žalobci 1000 korunovou bankovku, opatřenou koIkem padělaným, ode
vzdal mu něco jiného, než co plniti byl zavázán, nesplnil tím svého smluv-

Civilui rozhodnutI III. lb 
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lIího závazku ,a jest povinen, by dle § 10.47 obč. zák. učinil tak nyní. O po
minutí tohato závaz'ku projitím času: nemúže ovšem býti řeči. 

Čís. 1013. 

Zhodnotiti odchylně výpovědi svědků, kteří procesním soudem prvé 
stolice přímo byli vyslechnuti, jest odvolací soud oprávněn jen lIa zá
kladě svého vlastního přímého jich výslechu. 

(~ozh. ze dne 12. dubna 1921, !<v ! 139/21.) 

Zalobě o náhradu 1.0.0.0. lVč, ježto bylo placeno padělauou bankovkou, 
pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a e í s o n d ji za
íllítl. Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věe, by ji znDVU projednal a rozhodl. 

Důvody; 

Procesní soud prvé stolice dospěl k skutkovým zjištěním, kryjícím se 
se skutkovÝm přednesem žalující strany. Podkladem těchto zjištění byly 
srovnalé údaje přísežně slyšených svect:ků Roberta P-a a Reinholda li-a. 
Zhodnotivšizároveň údaje přísežně slyšeného svědka Jana Seh-e, uvě
řila prvá stolice prv řečeným dvěma svědkům a odůvodnila, prc>č nepova
žuje touto výpovědí ,o,ny výpovědi za vyvráceny. Ve svém odvolání napadl 
žalovaný skutkové zjištění prvé stolice o totožn,osti bankovky, doličuje, 
že prvá stolice nesprávně ocenila výpověď svědka Jana S-e. Odvolací 
sóud, neop,akiOvav řečených důkazů, dospěl k opačnému skutkovému zji
štění, nepl<ijav za dokázáno, že dotyčná 10.00 K bankovka pochází od ža
lovaného,. Tímto postupem druhé st'Olice přivoděna byla neúplnost odvo
lacího řízení (§ 50.3 čís. 2 c. ř. s.), a v tom, že odvolací soud učinil pádkla
dem svého rozhodnutí skutkový předpoklad, že bankDvka nepochází od 
žalovaného, SPočívá vada odvolacího rnzsúdku po rozumu § SQ.3 čís. 3 
c. ř. s. Odvolací soud bYl arciť, hledě ku shora zmíněnému 'Odvolacímu 
důvodu, púvi11'en, by v prvé řadě zabýval se otázkou důkaznÍ. Zhostil, se 
však tohoto úkolu zpilsobem, který nelze uvésti v soulad s právem pro
cesním, takže odvlOlácí důvod nesprávnéhp ocenění důkazů není dosud po 
zák-onu a tudíž \T pravdě vůbec vyřízen a 'Odvolací- řízení trpí mezerou 
dosahu § S03 čís. 2 c. ř. s. Z porovnání § 498, odstavec prvý, s gem 488 
c. ř. s., plyne totiž, že zásada bezprostřednosti, "ovládající řízení v prvé 
stolici, platí i pro soud odvolací, že druhá stolice, jsouc p'f,ocesuálně llU

cena,' zab-J'Tvati se o1ázkóu průvodní, čerpati má své přesvědčení o skut
kových okolnostech zpravidla z týchž "drojů, pokud se týče ze zdro.i,Íl 
t,éž,e,jakosti, z jakých čerpala přesvědčení stolice prvá. V daném případě 
domníval se odvolací soud, že smí pro.stě samostatně hodnotiti protoko·ly 
o seznáních svědkú P-a a li-a, poněvadž tito svědci byli v prvé'stolici 
vyslechnúti soudcem dožádaným. S tímto náwrem nelze so,uhlasiti, 'Ne
hledíc k tomu, že dle obsahú prctokolu o odvolacím líčení ani nebvlo 
učiněno a prohlášeno usnesení o tom, že, které důkazy a jakým zPůSúbem 
budou opakúvány, ani nebyly příslušné svědecké protokoly přečteny, 
zapomněl odvolací soud uvěáoniiti si, že svědek S. vY'slechnut byl přímo 
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, ' .• , , ohoto svědka nebyla lze spokojiti 
scudem prvé stolice, že tudlz olseJnC

I 
t,., soud na Íiném místě sám a to 

~e s přečtením jelm výpovědi. vo ~CI h, dno cení . výpovědi svčdha S-a 
zcela- spr{lvně -uvá9Í , že o?po;em pr~c~ní °v5rpovědí svčdků P-a ~ Ii-a. 
vytýká se zároven nespravv~e hvo dn '{ch v' povědí nesmčl odvolacl s.oud 
Při vnitřní spojitosti těch~o .tn ~vedec:l ek .,J; protokOlů, nýbrž bylo Jeho 
spokojiti se s prostým precte:"m sve e 'I" I Položiv pak svému mz-

. b ' •. 1 svedky znova s yse . . I " d povinnostI, y sam prIn 0, ", IV d Vl porušením nutkavyc 1. zasa 
hodnutí za základ zjištěnI, k nem;lz ospe , právní existence, plivodll 

. . h kt·· tudíž po zakonu nema § 03'" 3 pr;ocesualmc a, elC '.J " zhodnutí po' rozumu. 5 C1S., 
odvolací soud naříkatelnost s,::,;hŮ'. ro oslěz zmíněný odpor se, spisy ty-
C rv s Shora vylíčená kusost n,zem da ~- ;.'/ I .. , str'ana označuje žal,obu . . . .:... - ho ne /~a UJ1el . 
kai,í se skutecnosÍ1, pro spcr roz ': m Nelze o tom poohybovatl, 
jakožto žalobu' o splnění smlou:,,:, a tD

t 
JH ,;ežaioval1é měly býti tuzemské 

že předmětem vzájemného pln~n~ se ť r~1 6,bdržela~li žaludíci strana o,d 
. peníze, tudíž řádně O'kolko~ane ' a~~~I~n>: ~ kolkem, byla jí plněna zcela 

žalovaného, bankovku, opatr:nou :pa k • ~ aný v tomto rozsahu clo,sud 
J"iná věc než, na 'kterou m, ela nJtro :" za, oVe snllouvY piovinen učiniti tak 

1 '- I 'I . st pro- o pnmo z 1 

. svého záyazku, nesp" lil .~ ~e '. řirozenč projitím času neuhasl. 
nynL Tento narok Zaluglcl shany P -

Čís. 1014. 

, ',' t ' kdo osobuje si k pachtované 
I( ochraně pachto~l"c}1 pra; pro~~ ,om~~IUši pachtýři nejen žaloba po

věci právo, pachtovnt prav? o ~eZU1ICl, P 

sesorní, nýbrž i žaloba pelJtornt. 

{Rozh. ze dne 12. dubna 1921, Rv I 140:21.) 

•.. d ·b~' dn 28 září 1919 od obce dílec aZl1a-
Žalobce najal ve verej11e raz e. :' •. i 74 a 27 V dražebních pod-

čený čís. 21 a žal?V<ťní :dílce ?zna~el~ec~:'~,l dílců čís: 24 a 27' byli oprávc 
mjnkáeh nebJ::lo l1I;eho.? t~T' :\~~a~í vš~k tak přece činili, o'dvol~vaj~ce 
11',0111 JezdlÍI pres dllec CIS. , . za . h d'l ' p'es dílec žalohcův ze pres 

v ., rávo jezdHl ze svyc 1 cu r ' , I 
se na to', zema]l p' '.....,.. d h' dci v pachtu přes 30 et, 
pp~emekd knkna }eH~ht ,~íiet~~~~~II~í~~IC~;~~{:li eSI~žebnost jízdY proti kte-
aze te y]a ,o pac yr • 'h loto by na ochranu 
rémukoli pachtýři dílce čis. 21.Zalobce doma a ž~e r~Iov~ným nepřísluší 
jehD práv pachtovních bylo uznano prave';"h' ,'ech, k nčmu porušili 

. , .,' d' 's dílec 21 že ho v pachtovmc prav, ' , 
pravo Jl.Z Y PIe. • -' d 'l"h '''·d·ní se zdr;Žeti. Pro c e snl 
a"že jso-u. p,o,vmm ka:cdeho a SlO pl.el,lz e, ~'d . Z' 'kl dem práva 

, t I' ·alobě vyhovel D II va y. a a s o Ul d prv,e s ,o I ce z .' ',,, 1919 nerozhodno 
'závazků stala se 'smlo:lva, Pha.chtdoY~I,zk<e d~lne 2t

8
y' pZřa:~tím .s,~a, chtovhy a 

. t kdy komu 'I za Jakyc l){)' mmc I ce " B I 

~e?aii a j;k ~~c~t?~ní :b;m;;~dP~~~P~~t~~:~í~~~kr~:t~~s~:~iav~:~;09Y~~ 
V:'CI propade. UlICI t o, ..• stalo bylo jeho věcí, abydoda'tečnč tak HClm.!. 
d!Ice, a k yz se '0 JIZ ne , , .' ,. • u Zalovilní Opl
Pachtýři dílců nejsou n'avzái.em v zadnem pravmm yomer ·v ~ , "cl • 

oj j j. d ~ j • d však rúá za to, ze vydrzem z e nelll; 
raH

v 
sve pravo o' vy r~ell1, j~o~Yla vydržena, jest slu'žebností, o_mezujÍ~l 

Sluzebnost cesty, ktera Pr:I, b~ 'k " b' t liko protivla, stnlk, u, a du-, I t i ké dle· 472 G C za pUSD I o .' . " ' 
pravD v as n c , '. ",. .' . " • '. b "ť do knih pozemkov}'ch 
sledkem tcho je, ze muze Jako pravú vecne ,I , ' 180 
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vložena. To tedy předpokládá. že ve vlastnické právo vlastníka pozemku 
(služebnébo) vsábá vlastník jinéh,o pozemku (panujícího) a nabývá proti 
němu práv. Zde vlastníkem obou pozemků (slu·žebného i panujícího) jest 
táž osoba a nelze tedy mlnviii o tom, že by pachtýř proti pachtýři mohi 
vydržct nějaké věcné právo, působíCí proti vlastníku. Ostatně pachtýř ne
vykonával by ono právo jízdy vlastním jménem, nýbrž jméncm vlastníka 
a pno něho a není možno, aby pachtýř nabyl nčjakého podobného práva 
věcného pro sebe. Vykázal-li tedy nějaký zástupce obce cestu pro jed
notlivé spachtované díly, upravil tím jen spomé poměry pro dotyčné pach
týře a nelze z toho dOvozovat, že by tím chtěl jeden díl učinit služebným 
dílu druhému na vždy. Konečně dlužno uvážit, že by žalovaní ani nebyli 
oprávněni započítati si vydržeeí d'Obu svých předchůdců v pachtu, nebo·! 
dle § 1493 obč. zák. tak učiniti může jen nás·tupce držitelů práva, to jest 
ten, na koho právo přešlo. buď universální nebo singulární sukcesí přímo 
z předchůdců. V tomto případě však neodvozují žalovaní právo pachtovní 
ad předchitdcu v pachlu, nýbrž přímo od pr10pachtující obce. O d vol a c í 
s o n d žalobu zamítl. D ů vod y: Otázka, přísluší-li žalo.vaným právo 
služebnosti jízdy, muže býti předmětem toliko žaloby zápůrčí dle § 523 
obč. zák. Zalobou tako-vou jest dle svého obsahu a dle své právní povahy 
žaloba, jež jest podkladem této rozepře. Žalo.ba zápůrčí slouží k ochraně 
vlastnictví prvti bezprávnému obmezování, j,inými slovy hájí se jí ne
obmezenost čili svoboda vlastnictví. Základem jejím jest jedině vlastnictví 
II rušení jeho činem. Na žalobci jest, aby dokázal vlastnictví k věci a čin 
rušební, dalšíto důkazu se nevyhledává, zejména není potřebí, by ža-
10bce mimo to dokazoval, že zaIovanému nepfisluší práVlo obmezující. 
To jest pouhý důsledek práva vlastnickéh'O. Ze zásady té 'plyne, že žaloba 
zápůrčí přísluší jen vlastnlku věci, vlastníku pozemku. Vlastníkem pozemku, 
od kterého sporné strany mají ,spachtované dílce jest toliko obec a nikoli 
žalobce. Žalobce 'jest pouhým držitelem práv p~chto.vních a jako takový 
není k podání žaloby zápůrčí oprávněn, nemůže žalobou Vystupovati proti 
žalovaným, že jim nepřísluší právo jlzdy přes sporný dílec, že ho v jeho 
pacht(wnícJl právech porušili a že jsou povinni ka:ždéllOo dalšího přejíždění 
se zdržeti, žalobce mohl by se dovolávati ochrany pouze žalobou pro ru
šenou držbu. Nepožívá-Ii žalobce ochrany žaloby vlastnické, nelze mu 
přiznati ani prejudicielní žaloby určovací ve smyslu § 228 c. ř. s., ježto 
nemá právního zájmu na tom, ,aby tvrzený právní poměr co nejdříve bYl 
zjištěn. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého souldu. 

D ů va dy: 

Žalobce k ochraně svých pachtovních práv, žalovanými rušených oso
bováním si a výkonem práva jizdy, přes dílec jím pachtovaný, podal ža
lobu označenou jako žalobu o uznání nepřÍ'slušnosti práva jíZdy a, ocťt
ňuje předmět sporu na 200 Kč, domáhá se soudního výroku. že žalovaným 
nepřísluší právO jízdy přes jeho dilec, že žalovaní přejíždějíce přes ten·to 
dílec porušili ho v jeho pachto.vních právech, tak že js'OUJ poviuni ka;;dého 
dalšího přejíždění pod exekucí se zdržeti. Tato žaloba se sice podobá ža
lobe zápůrčí, která přísluší podle § 523 obč. zák. toliko vlastníku, ale žalobce 
neobhaiuje ne'Obmezenost práva vlastníkova, nýbr'ž své právo pachtovní. 
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.. _ odyolacího soudu že pacht~'ř, nemaje práva: k žalobě zápůľ~í, 
S n~orť~ .j':' k žalobě urČovací, jejÍž ráz má 'první část žalob~i1!~ ža.-
11cmd ta e pl <1\l al "t: bOo! ve smvslu ,~ 228 c. ř. s. mM.e kdokoh zadalI, 
d ' ' nelze sOu 1 aSI 1, ne .' ,~ , 

31l1, ,'. 'cho rávního klidu odstraněno bylo soudmm urcell1m spor-
ahy Qhr?Zé~ll 1 ~ru osobuje-li si ndpůrce neprávem urči'té právo v ne
ného.?rav;J1ho pome fedmětem určení při žalobě po·dle § 228 c. L s. nebo 
pro·spech zalobce,. a ~ dl § 236 c ř s nemusí býti výlučně pravO proti 
při návrhu n, a ll~cen;l po :r "za'l'em'n)'r', ·z:aloba nebo návrh na určení ne-ni 
d' . bo praVll! pome. ' " ' . 

o purCI nel lotnéh'O práva pro li 'Odpůrci příslušejÍcíh'O, a take IDoz:udek 
yy~o~~~ ~n. en m~zi stran~mi spornými. R,ovnež není po pravu Odllvod
J\VI ueme ] ~ sou~du odvo1acíh'(l že ža'llobce nemá zájmu na tom,. ab:v 
nenD ~cm~evn!'\ po~ěr cO nejdřívt:,' byl zj,ištěn; odvolací- soud přehlíží ne

, tvrzeny pra' , .. d . I ďl ' za všemi h'O-
, rné tvrzení že si žalovaní p:ravo JIZ Y ze SVyCl _ 1 cu. , . 
~P~dářskými p~třebami přes dílec žalobcův osobu!í a přes Jeho dllec také 
n~ p'Odzim s hnojem přejeli, a že podle pac~tovmho 'protok'Olu byly pa-

k d 28 za"r'! 1910 lJIo<pachl'ovany drazbou na sesl let od 1. ledna zem'y ne . '. ., • b I 
19'0 . z čehož se podává zájem žalobcův, aby sporny praVTIl pOTIl.er ~ 

t .' 'd" ""t'n Ale krom toho nejedná Se 'O pouhon žalobu llrco'VaCI, 
co lleJ nve ZJIS e . ,.' k t t .•• I by I § 228 c ř s takže není potrebl podmrne sam'Os a ne za o 
ve. smy~ uN"elze také' sdlleti názo.r odvolacíh'o soudu, žc žaLobce mohl by 
urcOWCI. ' . f,t e í ve sporech 
se dov.o.lávatiOlchrany soudní jen ž,aIob?:l P?sesorl1l. lZ,TI ) lk • 
'O rušenou držbu věci nebo práva ma totiz mlsta (§ 454 c. r .• s. :01 'O pn 
žaLobách, jejichž žádání směřnje pouze na 'Oc!,.ran~ po,sledm ~rzby pr?t; 

h " výkon p·ráva žalobcova v nzem tOll! Je vsak lednam 
vsa a?vvank

1 d
v
r
e
z'be. u'e'b 'O nárocích náhradních vylcučeno <§ 457 c. ř. s.) a 

'O pr 'u" ..' Id' d"b' konečné usnesení dává j.e-ll prozatinmí pravIdlo o sk~ltecne pos~e .~lv' lZ e 
nebo d·c.časně vysl'Ovuje zákaz nebo zaiiště~í; a,le tlln~ se ~epr~kaz(,§a~y 
se kdo p'ozději nedomáhal práva k držbě a n~roku na. nel? za.vlsly:h, • 4"-~ 
c. ř. s.). Předpisy o urychleném řízení ve vec,ech ruse~ne dTZby n,lll ,~dlz 
ochrana práva vyčerpána a žalobci není odnata moznost, ab>: l1a. ;TIlsto 
ža'loby pro rušenou držbu podle § 454 c. t. 's. domáhal se SO?.dJl1~[) vyr?ku 
'O právu samém a o důsledcích z něh·o plynoucích., Pnotl zalobe namlta!l 
žalovaní že jsou oprávněni iezditi přes vozemek zalobcem pach~ovany, 
protože tak činili P'O mnoho let je}ich předchů~ci v pachtu a pr,otoze .~ro; 
pachtování v r. 1919 staLo se za starých podmmek, te·dy 1 s pravel~.j1z.d} 
do té doby vykonávaným. Toh'Oto práva arci nemohli Jako. pacllt~n n.~
býti vydržením, j.ak první soud sprá'Vně'odůvodni!; skutec~ost, ze dn: 
včjší pachtýři j.ezdiH přes dílec nyní žalobcem pachto,:any , mohla by 
míti význam POollze p'ři pos,ouzení, zdaJi při dražbě bylo umyslem smluv
ních stran propachtovati, pokud se týče pachlovatl po·zemky S obmeze
ním a právem do té doby vyk'Onávaným. Aie v té přlčině okresní :oud 
zjistil že se pozemkY dávaly v,.pach·t dne 28. září 1919 vetemou drazbou 
pO'dle' draže·bních podmínek před :dražb'Ou veřeině přečten~ch, že při !om 
bylO sice, mluveno o to~ožnosti -nov1:ch podmíne~ s podmmkam: sta!.ym!, 
že však se nemluvilo o propachtovalll za podmmek d.o,savadnlch Cl dle 
'skutečného způs'obu pOl1iívání dosavadního a že se pachtýřům ncvyhra
žovala cesta přes dílce jiné, ba že se ani nevědělo, že by !,aeh~ýř n.ěk,te
rého dílce neměl SPOjení s veřejnou cestou a lllusel jezditI presddec Jmeho 
pachtýře Dále zjistil první soud, že v dražebních podmínkách nebylo 
ničeho u~tanoveno o právu jízdy z dflců čís. 24 a 27 přes dílec čís. 21 a že 
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o takovém Pf'ávu~ a IQ povinnosti, jízdu trpčti, nebylo při dražbě am recI. 
Proto první soud právem uscudil, že zákla-dem p,ráv a závazků stala se 
toliko pachtovní smlouva a že žalovaní nenabyli práva přejíždMi přes 
dílec žalobcův. Z rozsudku prvního soudu žalobnímu žádání vyhovujícího 
podali žalovaní odvolání toliko z důvodu nesprávného· posouzení věci po 
stránce právní a dovozovali, že tu jde o žalohu zápůrčí ve smyslu 'Š 523 
obč. zák. a že její dodatek 'O porušení pachtovních práv a o· pOvinnosti 
dalšího přejíždění se zdrže'ti, by mohl býti uplatňován toliko při žalobě 
pro rušení držby. Než v předu již bylo ukázáno, že nelze s·ouhlasili s dů
v-ndy, pro zamítnutí žalo,bního žádání v odvolání a v rozsudku odvola
cího soudu přiváděnými, a že žalohní nárok v prvuí své části jest odů
,"odnčn; zákaz dalšího přejíždění joe vzhle·dem k ustanovení §:§ 19 a 339· 
obč. zák. jen důsledkem toho, že žalovaní osobovaného ,práva jízdy ne
nabyli a že žalobce nepřevzal ~ovinnosti, jízdu přes svůj dílec trpěti a 
tudíž oprávněn jest pachtovaného dílce plnou měrou (§§ 1,096, 1098 obč. 
zák.) bez 'obmezo.vání užívati. OkoInost, že v žalobě jest navrženo i určení 
práva i vyďání zákazu, nemůže býti důvo.dem k zamítnutí celého žalob
ního žádání, jelikož i v tom případě, když určovací návrh o prej,udici;\lní 
otázce byl podle § 236 c. ř. s. učin.ěn, musí býti o něm rozsudkem rozhod
nuto. Předmětem určení ovšem nemůže b:\,!ti žádná Do·uhá skutečnost, Že 
žalovaní přes žalobcův dílec přejížděli a tím žalobce v jeho pachtovních 
právech porušili, ale tato část žalohního žádání v souvislosti s ostatním 
jeho obsahem slouží k urči,tějšímu vyjádření nároku a není příčiny ji jakO 
zbytečruou vylučo,vati. Stylisace žaloby nedopouští o tom pochybností, 
že žaIobce neobhajuje právo vlastnické, nýbrž své právo pachtovní proti 
nenprávn~nému jeho obmezovártí, a že nejde o ža!obu- pro rušenOu držbu 
ve smyslu § 454 c. ř. s., neboi žalobce se nedomáhá poslední držby, nýbrž 
p:ožaduje určení práva a sp'nIu zákaz ,ne1o'právněného j'eždění; nejde proto 
ani o nedovolené hromadění žalob. A plrotože skutková zjištění prvého 
sondu odvoláním v odpor vzata nebyla a tvrzení odvolání, že žalo·bce 
v době pachtu .Q skutečném přejíždění věděl, jest neclo,volenou novotou, 
která nemá ve výsledcíGh provedených důkazů a v zjištění prvého soudu 
opory, jest rozhodnutí prvého soudu D žalob ním návrhu na určení práva 
a vydání zákazu odůvodněno , 

Čís. 1015. 

Zákon ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., o společenstvech výdělko
vých a hospodářských. 

Správní rada může pouze prozatímně zbaviti členy ředitelstva pokud 
se týč,e likvidátory jejlch funkce. Jsouce i len prozatimně zbaveni funkce, 
nejsou likvidátoři oprávněni za společenstvo jednati, zejména pak žá
i1ati o výmaz jeho, 

(~ozh. ze dne 12. dubna 1921, R II 107/21.) 

Rej s tři k'O V Ý S o u d vyhověl dne 4. listopadu 1920 jednak žádosti 
představenstva a správní rady společenstva, by bylo na základě usnese11í 
správní rady ze dne 28. října 1920 do rejstříkw společenstevního zapSáno, 
že Se vymazují do,savadní likvidátoři Jan F. a Josef K. a Antonín V., jed-
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nak zamítl télloždne žádost i:nenovaných Iik~idát()rů,. by b.\')~ ~oleče:ll; 
sl\'O z rejstříku vymazáno vzhledem k ukoncem hkvlda<::e. "t eur s a 
" , , I'k 'd't' t d že žádost preds avenstva 
s o u d vyhcv~1 rekursum I VI a oru po u "', 'h.. dotvrdil 
;právní rady zamítl, y druhém bodě však us~esem prv.e o ~ou, uP: 
n fr vod Y' Usnesením čís. 1 bylo na za.klade usnesem spravllI lady spo 

• . ' <Ok • že se vymazUll dosa-
lečenstva do společenstevI1lho rejstn u zapsano, :', .. 

. vadní likvidátoři Jan r., Josef I<:. a Antonín V. Do tohot;> usn~~euI stezUlI 
si jmenovaní likvidátoři právem, neboť úřad tento byl JIm sveren valn,o~ 
hromadou a rozumí se tedy sama sebou, že. odvo!ání ~ohot,o .splno~ccneDl 
milže se státi opět jen valnou hromadou, I kdyz v " 41 zak~na .ze ?!,e 
9 dubna 1873, čís. 70 ř. zák. výslovně uvedeno není, kdo ~a,k uClmtl muze. 
Zejména nelze se tu dovolávati § 24 cit. zák., p!okud ?e týce § 22, ;,tan?v, 
dle nichž správní,.p.okud se týče dozorčí rada může Jednatele a uredmkY 
jejích funkce až do rozhodnutí příští valné hromady, tedy pouze PWVI
sorně zbaviti, nikoli však zřízení člellů předst:,venstva .snad. o d v o.~a t 1.. 

Bylo protQ této stížnosti vyhověti a napadene usnesem zmemtI. ;,tIznost 

z usnesení čís. 2 naproti tomu odův.odněna není. Tímto' usnesemm byla 
žádoot JmenovanýCh likvidátorů za. výmaz sp.oleč;!'stva vzhled<;m, k uk?n' 
čení li.kvidace. zamítnuta, protože se jim k teto zad osl! ~ed?stava Opl av
nění,. a tav souladu se zákonem, ne sice proto, že je sprav~1 rada zb,avI1a 
práva, spo!ečenst"o zastupovati, ný?rž prot'o~ že !ohoto ~rava. J~ko !l~VI= 
dát.oři jichžo;pr'ávněnÍ vymezuje zakon ve ctvrtem oddllu prveho nlav 
ního dílu zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., nikdy nem~hl. }oto 
právo jest i ve stav]! likvidace v::hraže:no p,ř~dstaven~tvu: Jeho," pus ob
nost jest obmezena v tomto 'obdob! j.ednatelstvlm lIkv!dator;, p.ouze potud, 
pokud toho právě vyžadují účely likvidace <§ 44 spoleeen. zak.l. ~est pr.ot~ 
pouze p,ředstavenstvo oprávněno, po p,řipadě na zákla,dě usnesem posledlll 
valné hromady, o výmaz společenstva z r:jstřiku žMati. 

N e j v y Š š ís o· u d nevyhověl dovolaclmu rekursu. 

Důvod)': 

Soud rekursní vyhověl rekursu Iikvi·dátorů a zamítl žádost přeásta
venstva a správní rady o výmaz ií.kvidatoni, poukázav k tomu, že správní 
rada může členy .ředitelstva len provisorně, až do rozhodnutí valné hro-
madY, jeiich funkcí zbaviti. Přesbo, že sp·olečenstvo jest v li-kvidaci, p·o
ďržuj'e. svou ostatní statutární o'rgal1isaci, zvláště tedy valnou hromadu 
a správní radu á jen na. místo ředitelství vstupují likvidátoři (§ 50 zákona 
ze dne. 9; dubna 1877, ČÍs. 70 ř. zák.). Z toho, plyne, že mŮže správní rada 
cleny ředitelstvá, pokud se týče li.kvidátnry provisorně jejich funkce zba
viti (§ 24 cit. zák.). KdYž zbavila likvidátory jejich funkcí podle protokolu 
o schůzi správní rady, konané dne 28. října 1920, nebyla .ovšem oprávněna, 
učiniti takdeflnHivně a nemohlo·pr'Otonávrhu na výmaz likvidátoru z rej
střlkll . nižŠími· soudy býti vyhověno, avšak toto usneseuí správní rady 
podržuje přece jenom až do usnesení valné hromady Svou' předbě'žnoll 
působnost <§ 24 zákona' 'o společenstvech) a nemohli tudíž likvidátoři za 
spole'čenstvo dne 4. listopadu 1920 navrh·ovati,bY bylo· z rejstříku vyma
záno, jelikož v té 'době své funkce již provisorně zbaveni byli. Správne 
tudíž dbě nižší stolice zamítly návrh likvidátMů za výmaz sp'Olečenstva 
z' reJstříku a nejde tu (} žádný. 'Odpor se zákonem neb ,obsahem spisů a 
o žádnou zmatečnost. 
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Cís. 1016. 

Cizozemci mohou se ve sporech manželských podrobiti dohodou nebo 
preklusí námitky nepříslušnosti tuzemské soudní pravomoci. 

d'(ozh. ze dne 12. dubna 1921, R II 151/21.) 

Oba manželé stali se politickým převratem pclskými příslušníky. Po
slední jich společné bydliště bylo v Dukle v lialiči. Manželka, bydlící nyní 
v tuzemsku, pOdala II krajského soudu v Novém Jičíně žalobu o rozluku 
manželství uzavřeného v tuzemsku, () níž p r 10 ce s II í s o II d Pi rve' 
s t o I i c e věcně rozhodl. O d v c I a c í so II d z'rušil napadený rozsu lek 
j hzení jemu předcházevší a odmítl žalobu. D ů vod y: Odvolacímu 
soudu p'řináleželo především zkoumati, zdali s.Qud prvé sto.lice k projed
nání tohoto sporu byl příslušným. V tomto oh,ledu ustanovuje § 76 j. n., 
že v manželských záležitostech jest příslušným onen soud, v jeho,ž obvoJě 
manželé měli své poslední společné bydliště. Toto Po'slední bydliště dle 
udání žalobkyně samé a dle dopisu ředitelstva pošt a telegrafů pro lialič 
ve Lvově ze dne 5. červenec 1914 bYlo v městě Dukle v lialiči nikoliv 
tedy v ,oblasti Československé republiky. § 100 j. n. ovšem us,tan~vuje, že 
žaloby na rozluku manželství pro.ti příslušníkům Česko,slovenského státu, 
není-li pro· ně v tuzemsku ani obecného ani zvláštního s,udiště, mohou býti 
pOdány buď u obecného soudu žalobce, nebo, nenHi ani tohoto v tuzem
sku, u zemského soudu ve Vídni, avšak, nehledíc k tomu že toto 
p051ední ustanovení pro Československý stát platnos,t míti ne~ílže, ne
může se žalobkyně Tla tuto příslušnost odvolávati, ježto, jak sama ve sporu 
udala uvedeným dopisem ře·ditclstva pošt a telegrafů ve Lvově dokázáno 
jest, žalovaný jest příslušným do Dukly v lialiči a tudíž není příslušní;kem 
Česko:sl:ovenské republiky. Ježto v manželských záležitostech není stra
nám dovoleno, by se o příslušném soudUl dohodly (§ 76 i. n,), nebyl kraj
ský s,ouď v Novém Jičíně ku př'iietí žalOby a projednání spom příslušným, 
i když námitka nepříslušncsti soudu vznesena nebyla (§ 43 j. n. a §. 42 
odstavec prvý j. n.), a bylo proto dle § 471 čís. 3 c. t. s" jak napadený roz, 
su.dek, tak i pi'edcházevší mu řízeni jako zmatečné zrušiti a žaI:obu pro 
nepříslušnost soudu odmítno.uti. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacíl1Cu Soudu, 
by, ne:přihlížeje k domnělému důvodu nepříslušnosti, ve 'věci samé dále Jednal. 

DŮVOdy: 

Obě strany jsou pi'íslušníky státu polského. Staly se jimi politickým 
přewatem, když lialič a tedy i město Dukla, kde až do svého(} rozchodu 
měli své po~lední Spo,]ečné bydliště a kam až do té doby byli p'říslušnými, 
připaclla státu polskému. Jde tu tedy ° manželský spor dvou cizincú, 
z nichž nyní žalu'ÍÍcí v oblasti státu československého a žalovaný V repu
blice franc:ouzské sídlí. K rozhodování o žalobách 'O rozluku mal1Ž.elství 
povolán jest. pOdle uslano,vení § 76 j. n.· výhradně soud posledního společ
ného bYdliště. Avšak cizinci se mohou ve smyslu § lD4 j. n. pO'drobiti 
právomoci zdejšího soudn, hYť i tu pcsledního společného bYdliště ne-
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. ,. - , t hol o § praví také mlčky měli, a to- jak vosJedni odstavec noveho zne~~v o~. n'imitky ~epříslušnosti 
tím způsobem,. že ž~I~va,ná .stra~1a, ~ neo,pove evsl. : omto případě. Pro
zdejšího SO,Ud~l,. ve V~~I d"le Jedua: : ak tom§u l~~IO ln \ 'i~ý so,udní dvůr než' 
rogace tak6va leS{ pnpustna, lehkoz p.?-dle" J.. i-f "že a jen pro 
mís t n ě přísiušný dohodou stran pnslusnyu: se s a I mu, ' epří-
V e' c n O u .p ř í s I u š n O S t dohoda jest vyloucena a len v e c n e u . 

-, " t 'f nemúže Omezem slušný soud ani dohodou stran j'C1slusnym se s a I . . h "' 
§ 104 j. n. pro: oprávnění proragace na případ, o n~jž jd:" se nevzta u~~ 
Prorogace nepříčí se podstatě sporu o rozluku manzelstvl,nelde lu o v,e 
vyňatou z působnosti řádných soudů ani o záleži!?st přikáz,~IJ(}u soudum 
okresním a není zakázaná předpiSY práva mezIllarod'l1lh~ ,do ,!X. _uyoz. 
zák. k kn.), § 76 j. n. nečiní rozdílu mezi zdejšími a clzlml_pnslusmky, 
Manželství, O něž jde, uzavřeno bylo v tuzemsku dne 11. _~e-rv;:ra>l902. 
Nedostatek určité místní příslušnosti nahrazen v tom!o pn~a~e 'mlč;ky 
projeveu(}u dohodou stran. § 104 pósJední odstavec ,:oveho znem J. n:.~o' 
hody t.~kové nevylučuje advor. dekret ze dne,,15. cerven:~p~6, p::lh 2 
k dvor. dekretu ze dne 23. října luúl sb. Z. s, Cls.4S.2. uznava pr;slusn.ost 
tuzemského so,udu Hm, že nařizuje, že žaloby mezI clzmc: v:m.anzelskych 
sporech .nutno posuzovati podle. p'ředpis,ů země, kde ma:1Zelstv; ?ylo uza
vřeno když jeden z cizinců má v oblasti tuzemska sve bydlIstc. Dehet 
ten n~upravujeďotázku příslnšnosti, nýbrž obsahUje ~ředpis me;;,ln,árodního 
soirkr,omého práva ,a není tedy ,odstraněn ustanovemm ~unsdlkcnt normy. 

Čis. 1017. 

I pohledávky bÝvalého c. a k. erá!u, splatné na ,území Českoslov:enské' 
repnbliky, zaplatiti jest v korunách Ceskoslovenskych. 

<Rozh. ze due 12. dubna 1921, Rv II 36í2I.) 

Kons,umní LÍstav c. a k. továrny na "prach v Blumau objednal roku 1918 
od -tuzemskéhoubchodníka potraviny. Ze smlouvy vznikla onomu proti 
tomuto poh!edavka 2334 K 50 h, již vymáhaL Nkvidační c. k. erár v roce 
1920 a sice. žádal zaplacení v Kč. Pro c e sní s o ll' cl žalobě vyhověl. 
O d v:o 1 a c Ls úud. rozsudek potvrdil a uvedl v otázce měny v d ů v.o
de c h: Názor žalovaného, že měl býti odsouzen ku placení toliko v k,o
runachnekolkovaných, jest právně mylným. Stanoví-li se y § 6 zákona 
ze dne 10; dubna 1919, čís. 187 s.h. z. a n., že závazky, mějící na koruny 
rakousko-l1herské měny,. které jsou splatny v oblasti Československého 
státu, platí se v kmuna.ch Československých, opakuje se tím jen zásada, 
vysLovená v čl. 336 obch. zák., pokud se týče y š§ 905 a 1420 o·bč. zák., 
podle nichž co do měny:rozhodným jest v puchybnosti, t. j, nenHi něčeho 
jiného dojednáno neb určeno podstatou obchodu, splniště závazku. Tato 
zásada p'l)dl'c ·čl. 325 odstavec druhý o,beh. zák platí i tenkráte, když 
dlužný peníz zasilá se podle prvéh,o odstavce téhož zákonného předpisu 
na místo.různéod sp'lniště. Těžiště ustanovení § 6 zákona ze dne lO,dubna 
1919, .Čís. 187 sb. Z. a n. sp{)čívá v dalším předpisu, podle nčho.ž počítá se 
v těchto případech 1 K českos]{)venská za.l K rakouSlko-uherskou. Teuto 
zákonem stanovený poměr obojí měny .. prlatí, jelikož zákon nerozeznává a 
splatností peněžitého závazku míní se místo plnění, pro vše ch n y p ř í-
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pad y, k nimi vztall")e se zásada převzatá podle § 6 cit. zák. z čl. 336 
·obch. zák., pokud se týče §§ 905 a 142.0 obč. zák. Zásada ta platí tedy i pro 
případy, kde včřitel není s.tátním občanem a kde zasnají se odtud peníze 
do ciziny W. 320 obch. zák.), jelikož nelze do zákona vložiti rozeznávání. 
které v něm obsaženo není, a je tu plro!o, zejména také nerozhodným, 
z kterého právního duvodu závazek povstal. Avšak odvolatelka jest také 
na 'Omylu, poukazuje-Ii k domnělému obohacení žalUjÍcí str.any, neboť 
nelze přehlédnouti, že odvolatelka se zavázala zapl.atiti zažalovaný peniz 
9ne 1. září 1?!~ a že tedy plátiti měla v tehdejší plnocenné měně, dále pak, 
ze zaplacem toto Se az dosud nestalo a že žalovaná firma nezaplacený 
peníz nyní má včeskoslovenských okOlkovaných bankovkách nebo v hod
notách za ně obdržených a československé měně odpovídajících, takže o ně
jakém poškození u ní řeči býti nemůže a naopak těžila by z toho ne
oprf!vt1ěnýrn ~Fůsobem, kdyby zažalovanou částku nyní platiti mohla 
v jiné méně"elme měně. Pokud ndvolatelka poukazuje na domnělý úmysl 
zákonodárce, . aby tolil,o občanům, bydlícím v oblasti Ceskoslovenské 
republiky bylU placeno takovou měnou, jaká v republice jest ustanovena 
p,řehlíží, že li/ko takového v zákoně vysloveno není a že kdyby zákono~ 
dárce něco jiného zamýšlel, než řekl,' závazný'm jest ~řece jen to co 
:: ~á'l<oně vyslovil, neboť nesmí se zapomínati, že vyhlášený zákon ddlu
CUle Se 'od svéh'Q- au tetra-zákonodárce a stává se samo dělným, od něho 
neoclVÍ,slým. Netřeba proto ani zkoumati, směř.o,val-li skutečně úmysl zá
kouodarce k onomu cí];, jak to tvrdí odvolatelka. 

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

Di)vody: 

Dovolání jest na omylu., hájí-li opětně názor, že nstana,vení § 6 zákona 
ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. na tento případ nelze použíti; 
z tohoto přece vyplývá, že dřívější měna rakousko-uherská korunová 
přechází v měnu česk{)slovenskou, při černž s.e p:očítá jedna' koruna ra: 
kOHSko-uherská za jednu komnu československou' tato pak J'est dle ' 5 
. 'k b C . '." zm. za . v '0 lasti e~koslovenského státu jediným p,latidlem potud, po-
kud strany se nedomluvily na měně cizí. Žalovaný nic netvrdí, že by se 
stramy bylYd1ohodly na ,,,rčitém Splniš!i neb že by se místo placení dle 
P?vahy neb účelu závazku žalovaného mo)Jlo určiti; náletí proto žalova
nemu, jak o-dvolací soud správně odůvodňuje, plniti (zaplatiti) dle § 905 
obč. zák. a čl. 324 ,obch. zák. v místě jeho bydliště nebobchodního pod
mku, tedy dle shora řečeného v měně československé. Mylným jest tedy 
náhled dovolání, že § 6 zm. zák., :ll'okud se týče splatnosti nemá na zře-' 
teli bydliště dlužníkovo, nýbrž bydliště věřitelovo nehledíc ani k tomu 
že touto j;«lnhou uplatňUje vlastně finanční praku;atura (čj. IV. uv. zák: 
k c. ř. sJ pOhledávku.našeho eráru, vzni'kl:ou ovšem z likvidace býva
lého c. k eráru, kterou dle nepopřeného (§ 504 c. ř. s.) obsahm rozsudku 
prvé stolice jest platiti k rukám mOr. sl. finanční pmkuratury, tedy uvnitř 
oblasti č.eskoslovenského státu. Nynější rozdíl v měně československé a 
rakouské nemůže býti zažalované POhledávce eráru na újmu. a tvrdí-li 
dovolání, že erár zaplacením v měně zdejší byl by obohacen, dl~žno po
ukázati k tomu, že' žalovaný domnělou svou škodu sám zavinilprMahem 

. I ' '1 Věc" sporná byla tedy soudem odvolaCÍm správně posouzena 
v ll' acen '.. I" d t f -

I t -oVal1'" dllv.od dovo aCI nem o-po s a.nen. fi'upan .) 

Čís. 1018. 

Š ťměsíční promlčecí lhůta čl. 349 odstavec druhý obelL zák. platí 
pro ~Sš~Chny žaloby proti prodateli, jichž žalobní ddvod jest odvozen 
z vadnosti zboží. 

(Rozh. ze dne 19. dubna 11)21, Rv J ll/zl.) 

Z I "'í firma koupivši od žalované firmy p·o·čátkem dubna 1919 vagon 
I·"a :'lkIC. ala p;'odatelce by zásilku zaslala přímo firmě ti. v Chebu. 

ze I, pn az , 1"19 b -- b I - I .. c' dlle 10 Vagon zelí došel clo Chebu dne 8. dubna " , z OZl,. Y o za· Ul! .l __ • o' 

dubna 1919 pozastaveno pro vady a ~~.l ?ro,:e~el1 dnkaz ku. zallstem d!!-
k· F' ,g vzes-Iy tím vy'lohy lez JI ZalU]lCl s.trana nahradlla a domaazo. Irrne H. . , , Ž . 't I ť 
hala' se jich plo. té v č~rvnu 1920 na žalovane. alovana namla. a_ pro I 
, I b- 'mo l"lne' z-e byla podána opožděně vzhledem k us.taljovem cl. 349 za o e ml '.' . . ,.. _ h -I D' 
b h 'k Pro e e snl s o II d p r' ves t,o 11 c e zal obě vy ove. \1-o c . za . . -. I k ll' , s 

vod y: Nár-ok žalující strany zakládá s,e ?a porusem s~ ouvJ:: .. t;. lil, e 
strany žalované, která, jak sama ·doznava, ~oda!a, Zbo101 _ zk~zene, t.'"dl.' 
snilouvukupní nes,plnila řádně, čímž ,vze.šly zalu!lcl .:t;ane vyIohy: llchz 
vý.ši žalovaná strana d.oznala a !'1chz n~hradu zal<uJlcl stra?a ?Ozad~le: 
Nárok ten jest tedy nár,okem na nahradu skody dle ~. 128~ ob,c. zak., ~ter~ 
žalující firmě právem přísluší ~ podlébá dle.§ 1489 ob~. _zaL P:,9~I,čell1 
tříletému, a nikoli, jak žalovana strana mylne za to m~, se:!tm"""n~m1!, 
dle čl. ~49 obch. zák., kterážto lhůta jest tímto ustanovennr~ z'lkona ~rc~na 
toliko !lm oznámení vad prodávaj.ícímu ať žalobou, a.t ~amltko? Ze za
lující firma tyto vady včas o.známila, žalovaná d,oznava ~ !"'ke" u;p,:,stil~ 
-od s,vé žaloby na zaplacení kupní ceny za .onen vag>.on zelI ZalIl)l~l !tr~e 
prodaný, i jest pouhým důsledkem, že nyní žalující fir'.?," se, clom~ha n:
hrady své ško·dy nahoře vytčené. O d vol a c í. s o u d za~obu:am\tl. ~ u
vod y: Šlo tu o vady jakosti zboží, dodaného na zaklade }o~o,ve~o 
o:bchodu a dlužno na žal'obu nazírati tak, že zakládá se na llra'lTIlm du
v·odu vad a že pTO zažalovaný nárok je vada jakosti zboží podnětem 
ipodklad~m. Žaloba. tako,vá prornlčuje se však dle čl. 349 odstavec druhy 
obeh. zák .. v šesti mě'sících, počítajíc od dodání zboží, ať již se, jedná o do
daní jiného. zboží, nebo vrácení výloh aneb [) náhradu škody. Když tedy, 
jak pfednesem stran je zjištěno, vagon. zelí, který jest podkladem žalqb~, 
do Chebu' došel dne, 8. dubna 1919, měla žalUjící firma, když náhradu na
kladů na dodání zboží domáhati se chtěla, podati žalobu nejdéle do šesti 
měsícůjJO dodání zboží, t. j. do dne 8. října 1919. Pro,tože však .žalobu po
dala. teprve dne 12. června 1920., sfalo se tak o;pozd'ěně, .a s.luše],o se za 
lehoto stavU) věci rozsudek změniti a žalobu zamítnouti. 

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

D ů vody: 

Soud dovolací sdHí plně právní názor, jejž projevuje soud odvolací 
v~'kladem čl. 349 ·obch. zák., a je'nž zamítnutí žádosti opodstatňuje, najJa-



dellÝ~ rozsudek názor ten případné odůvodňuje, důvody ty vývody dovo
lání nejsou nikterak oslabeny, pročež se na ně poukazuje. Dovolání na
padá výklad ten jal<o< nesprávný, leč neprávem. Clánek· 349. obch. zák. 
mluví sice jen o žalobách pro vadY, nelze však pochybovati o tom, že 
má na mysli všechny žaloby, jimiž se uplatňují nároky, odvozované 
z vadnosti zboží, tedy i nárok na náhradu škody. Jet intencí zákona, by 
obchodník nebyl dlouhD' v nejistotě o tom, jaké závazky mu z určitého 
obchodu vzcházejí, poněvadž toho vyžaduje řádný běh obchodování. To
muto úmyslu zákonodáTcovu vyhovuje výklad, jejž dává soud odvolací 
čl. 349 o-bch. zák., je proto výklad ten správným. 

Čís. 1019. 

Význam úmluvy, dle níž pachtýři jsou povinni platiti pachtovné v pří
padě j a k é k o I i v devalvace v takové hodnotě která se rovná měně 
V době uzavřeni smlouvy. ' 

.<Rozh. ze dne 19. dubna 1921, Rv I 63/21.) 

~alobcové propachtovateli žalovaným .své statkY smlouvou ze dne 
22. cer vence 1913 za úhrnné roční pachtovné. V 'Odstavci 3. smlouvy sta
noveno: "Za jakékoliv devalvace měny ne,bo změny bankovní valuty 
fulerá by po čas tohoto pachtu nastati mohla, jsou páni nájemci vázáni 
pachtovné vždy v takové peněžní 11Odnotě spláceti, která s.~ nynější ra
kouské k<Jrunové .měně r,o·vná tak sice, aby, suma pachtovného žádného 
ztenčení nevzala.« Na základě tohoto ustanovení smlouvy domáhali se 
žalo'boové v r. 1919 zvýšení pachtovného- o 150 proc. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t ol i ce žalobě vyhověl. D ů vod y: Žalující usuzují z ustano.
~'en,í třetího o,ds,tavce pachtovní smlouvy, že jsou oprávnění žádati ZVy

~cm pachtovneho o 150 proc., poněvadž skutečně dev"lvace .penčz nastala. 
Z~lovaní ~~pfr.ají tuto po'~innost, tvrdíce, že' žalobcové byli by oprávnčnl 
zadat! zvysem pachtovneho jen tenkráte, ~dyby. devalvace peněz, t. j. 
percentuelníurčité ciferní snížení vnitřní hodnoty bylo vysloveno· zá
konem, PDněvadž odst. 3. nájemní smlouvy lze použiti jen na takový pří
pad. PřI tom odv·olávají se na ustanovení § 5 a 6 zákDna ze dne !O. du.bna 
19}9,. čís. }87 sb. z. a n. a nařízení ze dne!. dubna 1919, čís,. 167 sb. z. a n. 
Tem!IO zákooy zavádí se jako jednDtka Pro re"Pllbliku Ceskoslovenskon 
komnačeskoslovenská a stanoví se způs.ob, jakým se závazky až dosud 
vzniklé, mají v této měně vYl1ovnávati. Se zavedením této n~vé 5amD
sta,tné měny nemá však nic S'!lol·ečného úmluva článku 3. pachtovní sml,ou
vy. V článku tomnestan.ovily strany, že pachtovné platiti se má v jiné 
mě~ě než korun?vé, ný.brž že pachtýř má v případě devalvace měny nebo
zmeny bankovm valuty platiti pachtovné v takové peněžní hodnotě která 
se rovná hodnotě .peněžní v daM uzavření smlouvy tak sice, by' suma 
pach~ovného. žádného' ztenčení pachtovného nedo0nala. To jest úplně 
v?ln~ d!s:V:0Sl~e stra.~, není to úmluva contra jus CDgens, když strany 
UClil! opatrem pro pnp"d, že· hodnota platidel' právě platných a běžných 
pok~e;ne. Tu nejde O· jiné pilatidlo, než zákonné, nýbrž o to, by pronají
ma]le! dostal na pachtovném takov:ou směnnou hodnotu, jakou znamenala 
suma ve smlouvě uvedená v ,době uzavření smlouvy. Žal-obci nevzpÍraji 

se- přiJímati l:ad·ále- placení pachtovného v zákonité ~něně k~runo~é, čímž 
ukazují je)1 k tOITU, že nastal případ devalvac,e penez - zakonneho pla
tidla dosavadního ~_ na který bylo právě v clanku 3. smlo,uvl' p~mato
váno. Jde tedy jen o to, zda taková devalvace znehodn~cemm Il'ene~ ~~
pírových ·nastala. Tu pak nelze popříti, že p,apíro-vé pemze, jak nYll1 ?
hradně jsou v oběhu nemají na peněžním trhu a v obchOdě ceny penez 
zlatých .. Jest všeobe;ně známo, že rakousko-uherská banka sama, platIl~ 
za zlaté mince korunové měny v penězi ch p,apírových sumy o ~!ce ne~ 
100 proe. vyšší, než je jejích nominální ho·dnota. Také Jestv~~ob~cne 
známo, že ceny všech předmětů nutné potřeby, ba všeho- zb~Zl vubec 
za války nesmírllě stouply a že všeobecná drahota byla vyvolana nejen 
zvýšenóú p{)ptávkou' při zmenšené naMd;ce, nýbrž z valné části tím; ž~ 
dáno tylo do oběhu mnohonásobné množství peněz papírových, naplTotI 
tomu z oběhu vzaty peníze zlaté a zmizely také stříbrné. Tím cena. papí
ro.vých peněz, nYJlí ve skutečnosti jediného platidla, va,lně P9~lesla. ,!,o 
jest patrno na trhu devis z p.oměru naší koruny k platIdlum st~tu neut;al
ních-. To však 'nenÍ' nic jinéh,o než devalvace - znehDdnocem ~ - naslch 
peněz papírových, Jakou právě na mys.!i má článek 3. pachtovm smlouvy. 
Deva'lvace ta jest úředně potvrzena nařízením ministerstva financí, ob
chodu a orby ze dne 18. září 1918,čís. 339 ř. zák. a nařízením ministerstva 
financí z téhož dne čís. 340 ř. zák., dle nich·ž se poplatky! celní platiti mo
hou místo: v mincích zlatých také v banko'fkáeh rako·usko-uherské banky, 
při čemž však se má platiti p,řirážka 150 P1"oc. Je na bíledni, že suma 
pachtovného, ve smlouvě stanovená - v 'penězích pap'írových ~ nemá 
nyní daleko té hodnoty směnné jako v době uzavření smlouvy. Zákonem 
devalv%e peněz přímo vystovena nebyla. Než to nemůže býti na újlll~ 
žal'obcům, ježto. ustanovení článkn 3. pachtovní smlouvy má na mysli jac 
koukoli skutečně nastalou devalvaci peněz. Ač devalvace peněz zákonem 
VYSlDvena nebyla, přece ji stát připustil tam, kde byl právě poměry k tomu 
donucen, jako při vyclívání zboží, jak shora již řečeno. V tomto smyslu 
vyslovili se také znalci z oborupcnčžnictví. Má proto soudní dvůr za to, 
že devalvace peněz skutečně nastala a že žalobcové jSDU oprávněni zvý
šení pachtovného ve smyslU článku 3. ]lachto,vnÍ smlouvy žá'dati, pOně
vadž by jinak ustanovení článku 3. nemělo žádného významu pro strany. 
K tomu nemálo přispívá ustanovení článku 29. nájemní smlouvy,dle kte
rého, vznikne-li plochybnost o výkladu této smlou>vy, má se vždy smlouva 
vykládati ve prospěch žalobcův. Jedná se jen o to, v iaké výši vzhledem 
ku znehodnocení komny pachtovné žádati lze. V tomto směru vyslovili 
se znaki, že znehodnocení koruny projeVuje se v ]X)měru českoslOVenské 
koruny k jiným běžným zahraničním valutám a v poklesu Kupní síly ná
sledkem zdraž,ení životních a výrobních potřeb. V prvém směrú j.eví se 
dle oficielních záznamů znehodmocení Noruny k cizím válutám meú 200 
až 250 proe., v ,druhém směru pak znalci ciferně znehodnocení nevysloviii, 
nemajíce po :Wce pntřebných dat, prohlašují však, že nákupní síla koruny 
všeobecně poklesla a že pokles ten je různý dle toho, jedná-li se o domáci 
~boží bez možn:ostfexportní či se značnou možností- exportní, neb o zboží, 
z Ciziny dovážené. Dle jich pDsudku nastalo u velké skup,iny předmětů 
zdražení, tedy zmenšení kupní síly komny, kdežto, u jiných podstatuější 
zdražení .nenastalD, poněvadž v doM, (} ni,ž se jedná, nebylo ještě takové 
exportní možnosti, jako je tomu dnes. Na základě tohoto posudku a vše-



DI),eCně známé ,drahoty má soudníd'vůr za prokázáno, že nastal silný po
kles koruny. Aby pak v tomto případě ciferně zjištěn mohl býti pokles 
koruny v době podání žaloby, dlužno přihlédnouti ku. směrným cenám 
za výrobky hospodářské. A tu byly stanoveny tyto ceny: 

1,> Nařízeůím ze .dne 20. července 1919, čís. 434 sb.' z. a' n. na žito a 
P~~l1lci po 60 Kč, na Iečmen a oves p,o 55 Kč, za 100 kg s příplatkem 20 Kč 
do 1. března 1920, tedY' vlastně po 80 Kč pokud se týče 75 Kč. 

2. Nařízením ze dne 6. března 1917, čís. 20 z. zák. u jatečního dobytka 
a to u volů od 2 K 50 h do 3 K 50 h za 1 kg živé váhy, u krav 2.30 K až 
3.50 K, u'telat 2.60 K: až 3.- K, kteréžt,o směrnice byly později zrušeny 
a prodával se dobytek za mnohem vyšší ceny, jak všeobecně jest známe. 

3. Nařízením ze dne 8. ledna 1919, čís. 9 sb. z. a n. u vepřů 1 kg živé 
váhy na, 15 Kč. 

4. Nařízením ze due 6. březpa 1919, čís. 116 sb. z. a n. u selat 1 kit 
živé váhy' na 30 Kč. 

5. Nařízením ze dne Il.ledna 1919, čís. 22 sb. z. a n. u telat na 4 Kč 
70 h za 1 kg živé váhy. 

6. Nařízením ze dne 20. ledna 1919, ČÍs. 39 sb. z. a n. za I litr mléka 
1 Kč u vÝT'obce a 1 K'20 h u obchodníka. 

7. Nařízením ze dne 29. červenc'e 1919, čís. 435 sb. z. a n. za 100 kg 
bramborů 28 Kč a 

8. Nařízením ze dne 21. března 1919, čís. 116 sb. z. a n. za 100 kit 
řepy 15 Kč. Nejvyšší ceny za máslo nejsou již v platnosti, kupovalo se 
však v době podání žaroby máslo za 56 K:č až 64 Kč, což jest všeobecně 
známo. 

Již z těchto nejvyšších cen jest patrno, že ceny hospodářských vý
robků v době žalo,by u porovnání cen v době, kdy pachtovní smlouva 
byla u>zavřena, stouply nejen třikráte, nýbrž i vícenásobnc nad tyto směr
nice, uváží-li se, že v roce 1913, jak všeobecně známo, 1 q pš,enice stál 
nejvýše 20 K, žita 15 K, 1 ,kg živé váhy jatečného dobytka nanejvýše 
1 K, 1 kg vepřů živé váhy taktéž nejvýše 1 K, lkg telat živé váhy 1 K 
20 až 1 K 50 h, 1 litr mléka 20 až 22 h, 1 kg másla 2 K až, 2K: 50 h, 100 kg 
bramborů 8---9 K a 100 kg řepy 2 K. Má proto soudní dvůr za to, že hod
nóta, koruny, y době podání žaloby byla nejméně třikráte menší, než 
v· daM uzavření pachtov,ní smlouvy. A počítá-li se i s poměrným zvý
šením výdajů, zbývá vždy ještě několikanásobný výtěžek v roce 1913. 
Jést PToto jen spravedHv'0 a p,dpovídá to úmluvě odstavce třetího uach
tóvn(smlOl1vy" by pachtýř zvýšil pachtovné o tolik, aby hodnota ieho 
rovnal~ ,se, hp;(lnotě '. v dáM, uzávření smlouvy pachtovnÍ. A poně~"dž 
h.odnOtan,ylr1!jší klesl~ nejl!léně o třikrát tolik, jest nutno nájemné zvýšiti, 
takják' Y'ž!,\()Jiě ieštžáďáno. O d v,o I a c í s o u dmzsudek potvrdil a 
dodal kdů v() <!,ům prvého soudú: Nemúžebý.!i vykořiSťováním pach
týřů, tedy '1ic!j~/QU, " arii příčiti se dobrým mravům, žádají-li' propachto
vaťelé ]l~chtb,vn;é,nynějšímu znehodnocení peněz odpovídající. Vždyf na 
stanovisko tt;Jt"9 'p,n,stouPila i nynějŠí naše zákonodárství llznavší v zásadě 
nu,tnost nov,~ 'úpr~vy ,pachtovného záko,nem ze dne 15. dubna 1920, 
337 sb. z. a n.,paknařízením vlád,ním 'z 3. srpna 1920, čís; 471 sb., z., 
a opatřením Sťálého,yýhoni Národního shromáždění republiky.éeskoslo
venské podle § 54 ústa'Vní listiny ,ze dne 8. řÍjna 1920, čís. 586 'sb. z. a n. 
Pachtýři sami, prodávajÍ ce své hospodářské výrobky, činí tak za ceny 
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h ,násobně vyšší, než-li činili v r. 1913 a činí tak právě ien následkem 
nlllO,O, "1 t . 'lh ''''h znt.::hodnŮ'cení peněz a jím zpusobene 10 s Dupnuti vy o rezlJll1c. 

DllVody: 

Dovolání (,pír" se o důvody čís. 2, 3 ".4 § 503 c. h. Dů~o~ čís. 3 není 
\'úbee proveden, ostatní p'ak nelze pokladal! za opodstatnen':,. Jest sice 
,Jr'lvda, že zákonným měnidlem a platidle';! JSOU Jed,~otky ,csl. korunY 
, neztenčenou nominální h-odnot·ou na roven postavene stare r,ak. uher. 
koruně. To plyne z ustanovení zákopa ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. 
z a ll. dle něhož veškeré závazky, zněiící na koruny rak. uher. měny, 
které j~OU spla:tny v oblastí Ceskoslovenského státu, plněny býti mají v ko
runách československých a vyslovena parita českos!. kornllY s kOI"UnO'll 
rak. uher. Avšak tímto zákonem stanovÍ' stát jednostranně a: formálně nO~ 
mineIní cenu papírových peněz, upravuie nucený oběh a správu platidel 
a sluší ho ovšem pokládati v tomto smyslu za jus c,o.gens a použíti za
jich jinak-ou úmluvu o hodnotě svých p'ohledávek a úvazků neučinily, 
\nitřní hodnota a kupní s.íla platidel, kterou si hospodářský život určlIje 
samostatně, a není také vyl0':l;čeno, aby strany PTO. případ znehodnocení 
jich jínakou úmluvou O hednotě svých pohledávek a závazků neuči'lÍly, 
Že koruna česko'slovenská ve skutečno'sti nemá té platební síly, kterou 
jl' stát 'tímto zákonem určil, a že zejména hodnota jeH Se nerovná hodnotě 
rak. uherské koruny, kterlllltato měla v 'f. 1913, jest věc uotorická a ne
třeba se O' tem šířiti. Usta'l1ovenÍm pachtovní _smlouvy, že jsou p,achtýři 
v Vřípadě jakékoH de,valvace měny povinni platiti pachlo.vné, vždy v ta
kové peněžní hodnotě, která 'se rovná rak.-uherské měně v době uzavření 
smlouvy, měli hýti 'pwpachtující chráněni před ztráton, vznikající jakým
koli znehodnocením peněz, a mělo býti nebezpečí s tím spojené, které 
by je Hnak stihlo, přesullluto na pachtýře. Jiného smyslu toto ustanovení 
nemá a, kdyQy. již vznikla 'o něm nějaká p'o,chybnost, sluŠÍ' je dle c:dstavce 
~9, pachto,vní smlouvy v twnto smyslu vykládati. Že by Se pod výrazem 
»devalvace měny« měla rozuměti pouze devalvace zákonná a nikoli sku
tečná. {ať již se na,zývá znehódnocenÍm neb ,zmenšením, kupní síly), nelze 
z t'óhoto ustanovení smlouvY 'pachtovní. ·která v tem směru nerozez'nává, 
d,ovochiti. Zákonná devalvace a ,zákonné stanovení zmenšené hodnoty 
měny jest vždy jen následek předchozí devalvace skutečné, které se tím 
aostává jeh sankce zákona., Tak tomu bylo také při vYdání finančního 
pateniu'ze dne 20. ún(}ra 181L Jest přimzeno, že se stát, pokUd možno, 
tul<'Ovémuto uzákoněrií deva!val'e brání a snadno se k němu neodhodlá. 
Tím ,však se, faktická devalvace a její nep,opírate1ré a každému, zřejmé 
učinky na, celý hospodářský život státu i jednotlivce neodstraní. Pi'Oto 
jest tato okolnost, že devalva,e, u,zákoněna nebYla,lhoslej?cu. Ostatně 
by sporné ustanovení pachtovní' smlouvy pro, p,řípad zákonné devalvace 
bylo z1Jytcčným, poněvadž by stát v tomto' případě, jak se'to také stal" 
" § 12 zl)1íněného finančního patentu, poměr, vj'lkém dřívější dlullY V no
vých platidlech zapraviti sluší,museI ustanoviti. Uváží"ll se dále,ž, 
smlouva pachtovní mlilví ci jakékoli devalvaCi, nutno dosPěti k závČ1'u,že 
j\:.~st tím míněna' i' devalvac'e: skutečrtá,c nejen zakonná. I(ozun1Í s"e ,sam'o' 
sebou, že tato devalvace irlá pak b následek zvÝšenívše,ch nákladů 'vý
robních a všech výd"jů, k nimž však počítatí sluší,:když tak strany vý
slovně ustanovily, i pachtovné a' odpovídá tedy, úrhIuva strah' a poža-

, ' 
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. davek žalobci! i po této stránce změněn~rm poměrúm hospodářskÝm .. Míra 
znehodnocení peněz dá se-_zjistiti, jak také soud procesní učinil, srovnáním 

j"dnak s cizími valutami (ač by tytD ,amy o sobě rozhodnými nebvly), 
jednak s cenami zboží, zlatých a stříbrných peněz a v tomto případě ze
jména s cenami hospodářských výrobků, jež žalovaní na pachlovaném 
statku těží a' z nichž pachtovné platí. Soud procesní vzal při stanovení 
mlry devalvace za základ směrné ceny hospodářských výrobků v den po
dání žaloby a ceny jejich v čas uzavření sm~ouvy a phhlížel též k tomu, 
že vydání se zvHila, Okolnost, že zlaté a stříbrné mince nebyly v oběhu 

jak10 peníze, nýbrž jako zboží, nepadá na váhu a není p,noto řízení ne
úplné, že nebylo tom prove'den důkaz znaleck.f'. Neúplnost řízení není 
také tím oclůvo-dněna, že nebyla zjištěna výše jednotlivých nákladů vý
robních, poněvadž zvýšená vydání jsou v'yvážena zvýšenými příjmy a· 
ciJe úmluvy stran jest rozhodna pm posouzení sporné otázky skutečnost a 
v"STše devalvace měny. Lhosteino jest, co různé zákony a nařízení usta
novují ohledně zvýšení nájemného a pachtoV'ného, poněvadž v prvé řadě 
razhoduje úmluva stran. Rovněž jest lhostejno, jaké návrhy činili žalobci 
žalovaným v této příčině, poněvadž jak z přilo,ženó korespondence vy
p!;ícvá, činili tak s výhradou, že rozsudek prvé stolice právní moci ne'na

,bude, a není ani tvrzeno, že by žalovaní tyto návrhy byli přijali. Dovolání 
není tedy ani co do vytýkaného nesprávného právního posouzení věci ani 
CD do vytýkané neúll'lno,sti řízení 'Opodstatněným a nebYlo mu vyhověno. 

Čís. 1020. 

Dohoda manželů o majetkoprávních otázkách při dobrovolném roz
'vodn nevyžaduje .formy notářského spisu. 

(Rozh, ze dne 19. dubna 1921, Rv I 75/21.) 

lVLa!llželé dohodli se na dobr,ovDlném ro,zv'Odu manželství od stolu a lože 
. s Jím, žé manžel bude platiti manželce výživné v určité výši. Smír nebyl 
soudně protokolován, byla však o něm sepsána prostá lishna bez formy 
notářského spisu; Žalobě manželky 'O plnění výživného pro c e sní s o- u d 
prvé stolice vyho,věl a uvedl mimo jiné v důvodech: Neodůvoď
něna jest námitka žalovaného, že ujednání jest nep'latným, ježto nebyla 

. zach'Ována forma notářského spiSU, Ujednáním tímto upravena byla pouze 
povinnost žalovanéh'O, vyplývajíCÍ ze zákona, a spis, který si zástupci 
st'an o tom pořídili a vzájemně pOdepsali, nemá účinku disp'Ositivního, 
nýbrž jen průkaznÍ. Jest pmto smír platným p,řes to, že není seps:ín ve 
formě notářského spisu, kterol] předpisuje § 1 lit. b) zákona ze dne 25. 
července 1871, čís. 76 ř. zák., pro smlouvy mezi manžely, chtěje zabrániti 
možnému předs.tírání a poškození věřitelův. O d vol a c í s o u d žalobu 
zamítl. D ů v od y: Ku spisům jest přiložena listina, v níž jest doslova 
uvedeno ujednání mezi manžely ° Výživném, jež soud 'Odvolací pokládá 
za takovou smlouvu, která ku své platnosti vyžaduje formy notáhkého 
spiSU vedle zákona ze dne 25. července 187-1, čís. 76 ř. zák., neboť obsa-

'hujeuznání dluhu mezi manžely, třebas by se jednalo o pohledávky, 
vzniklé ze závazku manžela poskytovati manželce výživné. Předpisy tyto 

- JSOll po.vahy abs:oI1ltně příkazující, {jus cogens, jako právě jiná ustanovení 
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, ... . ,,' 't yloučeno, abY stranám bylo 
::-!l(ó. zák. na př. cO f~rmě };sta!r\entu), '~c~e~es~ zajisté, aby z~a~ráněn~ bylo 
Ponecháuoua vul.l, ]lch UZltl. Uce~em ] , .. by'ti bezpecne sepsana, a 

) . I' a !}rava shau mall ~ t' řcd Silorúm tam, kde povmnOS.l - , • hranou osobám tre lm p 
kde má býti tato předepsaná fOj'ma,za;~~~n ~~ uíednáním oním byla upra~ 
jich po,škozením. Názoru soudU, prve s, ~, ' .. , z~ zákona a že spis, ktery 
""Ila pouze povin. no. st .žalovaneho, VYdP YValllcI na' u' c"lnku dispositivního, 
" "Od']' JYO epsa 1, nel , " 
z,.stupci stran. o to.m PO,fl 1 1 a cl I . nesdílí neboť z obsahu u]ednaTIl 
nýbrí má účinek prukazl1l: souc1 0. va aCI 'f ',' to co jest v oné lis tmo 
jest zřejmo-,. že závwzek za,lovaneh?, 'pJ,11l~z~St~dY' pokládati závazek te~ 
uvedenD, vznikl te]Jrve tímto. u]edna~lm. "7 'itovaného. V dile Tilschove 
za uznání dluhu ve. smyslu zako-na s ora ~IZte~ielle Rech!" se vykládá, žc 
"EmfluB .der Zrvilp~ozellordnung ~~f d::vní ajednání samo, nýbri obsahuje 
uznání dluhu, kterym ~e ll,euzavI;a ? h ·ed.nání nutno p.okládati za Ustmu , " .. , ...... Ilzavrenych pravme], d ' b 
Jen ,Prtzp.am,Jtnah ..,., " /, ik m žela p'latiti urve, -enc Ol nosy. 
ll'z,n~yací.,V· tomto pnpadlC ,se zavaz,e

l 

10'?:~ vz~ikl a nelze jí p'řikiádati 
'listitl?l{,:'shora' ,ji~ l.:veden?u, teprve za Zl, 

vlasi.llo.st toUklo hstmy prukazm. prvého soudu. 
'Ně'j v.yš š í s o u d obnovIl mzsudek 

Důvody: 

'. .' ' lé dohodli na dobrMolném rozvodu, je!,c~ 
Jest tIespo:no~ ze ~e ma~z~05 obč. zák, pfedcháze1i dohoda mauzelu 

!Jov-olen! ~u~ vsa~.p~dl:'n,iní a výživnéJ'o Towto doholdou\ ,bylO' s,porne 
o podmmka,e ,v ?,ncme "J -"elky na' ~laceni ~ýživného určeno, pročež tat~ 
nebo pochybne pravo monz. ~ "k).. tom 'ak p'lněua býti má zákonna 
dohlOda je smírem (§ 13800bc., za ... Ol . '. ~vu: (§ 91 obč. zálk.), a není 
pov;nn'osl manžeb, .p-oskytov3'tr "monze,?e ~:zldo 'd V daném případě 
(lznáním dluhu, k.terý by postrakdal pra'::l1l o e~;Oz:~ůjčka ani dikhod, 
předmětem 'ujednaní, nebyl aUl up, s:nena n. . _ .v~ svatelmí ve 
v zákonné povinuO'sti. nezaložený. Take tu neJde,. o sml?~ tu není :lOvace 

1 § 1217 obč zák aniž 'O ~mlouvu ,darovaeI, rovuez . " 
(§~~7~ obč. zák.>', neb'of právní c\ůvod"!:ni hla,:ní předmět pOhl,,~a~k~ 
nebyl změněn nýbrž byly určeny jen bhzSI podmmk?, kdy a lak ma Y 
uhlěn zá:Vazek .podle zákona již trvrujíd (§ 1379 o!bc. ,~ailcl: Nelz~. ~rot~, 
;ouh1asiti s <náz,orem odvolacího. soudu, že .': t'~mto pnpade J;;:u p ut.IOS. I 
5lníru mezi manžel" bylo potřebl SPISU notarskeho. 

Čís. i021. 

Manžel nepozbývá práva domáhati ~e neplatn6sti ~ manž~l~tví ~e§ 5~ 
obč. zák. lim, že žil s manželko~u ~ man~~!skem spole~e~stvl I po te, kdyz 
(Jojal podezření, že byla v dobe snatku liZ tellotna s llllym. 

(I(ozh. ze dne 19. dubna 1921, Rv 1 119/21.) 

·2.alu'Hd manžel uzavřel se iak~lallou sřIatek ,dnc .1,5. ~erve~ce 191~. 
Dne 19. bjua porodlla manželka douošené děcko. V k:ltreke dobe ?bcoval 
žalo1bce se ža'liuvanOIU! 'D,ouze dne 8. dutbt:Ia 1919. 2alo~e' o neplat-nos! man
želství pro překážku dle § 58 obč. zák.p r o. c e s n I s o udp ~ ves t o
J i c e v"hověl, odvolací soud rozsudek potvrdtl a vzav souhlasne s pr~ym 

Ch-ilní rozhoClnutL llL 
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soudem za prokázáno, že dítě nepochází ze soulože ze dne 8. dubna 1919, 
uvedl dále v cl ů vod ech: Obhájce svazku manželského tvrdí v odvo
lání, že žalobce po súatku musel piQznati, že těhotenství žalova'l1é nemůže 
pocházeti ze soulože z 8. dubna 1919, že však přes to s ní dále souloži! až 
téměř do porodu a že tím ve smyslu § 96 obě. zák. pozbyl práva odpo
rovati platnostimauželství z důvodu § 58 obč. zák. V té příčině uvedla 
žalovaná, že jí žaIobce na počátku září 1919 vyčítal, že je tčhotna s J-em, 
a že jí hrozil rozvodem, že však i potom s ní vícekráte tělesně obc~val 
a to až do nějaké doby před porodem. Žalobce, uepopřev tohoto tvrzení, 
uvedl, že o žních 1919 v hostinci lidé si z něho dělali žerty, že má siInou 
paní a se ho ptali, kdy bude míti rodinu a když on na to pravil, že po 
novém roce, že .řekli, že by musela míti žena trojčata, aby si daJ na ni 
pozor, a že byl následkem toho domnění, že ho ženao,klamala, že musela 
býti s někým jíným těhotná, že proto ženě, když se vrátil domů, řekl, že 
ho oklamala, že si počká, až se dítě uwrodí a pak že zadá o rozvQd, že 
však i pak se žalovanou častěji obcoval a to do září 1919. Soud prvé sto
lice na základě toho dospěl ku přesvědčení, že sice žalobce měl v době té 
{o žních 1919) podezření proti žalované, že však PQuhé podezření nestačí, 
že se vyhledává určitá vědomo-st a napotomní pokračování v manžel
ském spu,lužití, vědomosti té že žalobce neměl a nepozbyl proto práva 
žádati, aby manželství bylo prohlášeno za nep,latué. Také soud odvolací 
jest toho náhledu, že pouhé podezření, pouhé domněnky nestačí, nýbrž že 
vyhledává se skutečně nabyté přesvědčující vědonmsti o dotyčné pi'e
kážce manželstvÍ. Vědomost 'O nějaké skutečnusti je tu pak tenkráte, když 
dotyčná o,sDba sama z vlastního názoru si o její jsoucnosti Zjedná subjek
tivní jistotu nebo když o ní zví jiným bezpečným způsobem, vylučujícím 
každý rozumný důvod, o tom pochybovati. Soud odvolací, aby zjistil 2PO
lehlivě okolnosti, z nichž by souditi se dalo na plné vědomí žalobce o těho
tenství žalované v době sóatku s jiným, provedl při líčení odvolacírri 
informativní výslech sporných stran o tom, kdy a jakým způsabem ža
lobce žalov8né vyčetl, že je těhotuou s jiným a jakým způsobem ialo~ 
vaná na výčitky ty reagovala a tu udaly strany souhlasně, že žalobce, 
když jednou a žních 1919 v měsíci srpnu přišel z hospody domÍl, Í"ekl 
žalované, že mu, v hospodě povídali, že je mne tlustá, že to nebude s ním 
a že jí vyčetl, že to bude s J-em, a tu že ona mu to vymluvila, řkouc, že 
lidé by všechno rozváděli, že je těhotna s ním {žalobcem) a nikoli s J-em, 
že žalobce tomu uvěřil a s ní dále souložil, že žalobce i pozděii aí do 
narození dítěte žalované i dále vyčítal, že to dítě bude od J-eho, že mu 
to však žalovaná po, každé vymluvila a soul,ož s J-em 'vědomě popřela. 
Soud odvolací uváživ výsledky jednání před soudem první s,tolice a vý
sledky tohoto informativního výslechu, zejména tu okolnnst, že žalovaná 
veškeré pochybnosti žalobce, které v příčině jejího těhotenství s jinym 
Jflužcmpo. sňatku choval, vždy dovedla rozptýliti a že až do posle·dní 
chvíle soulož .s J-em z měsíce ledna 1919 vědomě tajHa,dále okolnost, že 
žalobce jako mladý muž a nezkušený manžel z okolností zevnějších ze
jména z 'Objemu života manželčina nemohl nabýti jistoty, že manželka je 
těhotná s jiným, dospěl stejně jako soud prvé stolice ku přesvědčení, že 
žalobce teprve po· llaJrození dítěte, když porodní babička pre>hlásila k němu, 
že dítě je úplně donošené a když pak žalovaná pod tlakem tohoto usvěd
ČUjícího dÍl kazu s,e mu přiznala, že s J-em v lednu 1919 souložila, nabyl 
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. v ," .,' _ v" ide o dítě splozené iil1:(-1l1 ITlUŽem než jfl~) . že 
(1- t6m skutccnc JlstUY, 7~~k· ··stotv té nemel, ll}Tbrž pDuhé pode'zřel;l, Jak 
vsak až 'do tohoto ok~m~l .l\,~ po' prvních výčitkách vitči žalovane pro
nasvědčl1je)tomu ~l ~~;o ,}~ude míti jistotu, až se dítě narod'Í a dl~ t;)~o. 
nésený, 'Ze tedy I~OC a, ..... ~az ~ t' ke~ učinil přerušiv hned po narozel1l d'ltctc 

vod zakrocl coz a, o~O Z I I že pak o ~oz j - ,vor' odstepovav se ke svirm rodlCum. to 10 P yn_c, 
další rna""clske SPOlUZ11 a 'slu g 96 obe. zák. právažalobního, dle § 08 
že žalobce nezt!,atlrl ~ v.: ,S~~J a p~oto právem uznal soud prvé stolice ve 

b ' zák mu pns USC]lCl , 
o c. . 1 b 'h . vrhu 
m 'slu J'eho ža o nI o na· ~'d' d' I I '1,0 o'ludll s). . o ~ ..... ' s o u c1 nevyhověl dovolam z tlVO II oc vn UCl . ~,,, ' . 

NelV]'SSl 

Čís. 1022. 

, k na obnovu pachtu dle § 8 opatření Stálého výboru 
podmínkOu o na;~d:ní ze dne 8 října 1929, čís. 586 sb. z. a n. jest ohledně 

Národni~o s~r l~{tohOto opatře~í) uvedených, jde-li o případ § 13 lit. b} 
poz~mk_u v Sb emek byl propachtován již před 1. srpnem 1914 -
prva veta, a Y P?Z 
lhostejno komukohv. 

(Rozh. ze dne 19. d,u,bua 1921, I;: II 12S/ZJ.) 

J, 'řka domáhala se na rok 1921 obnovy pachtu pozemku, .jei~ měla 
I dehty d I řrua 1914 a jenž již před tím byl v pachtu osoby yne'.,pro-

vpa~~~~~~t~l n'amital proti jejím, ,u návrhu~ že hOdlá ptszeI?esk Op,'f\edvzpl[ll \~Oe' • hl d I t \'ellÍ' o 13 b) o'Pa rCn! " , vlastní správy vz ,e em <\. U1S ano "."J. ' I~ 13 b) ~·t _ 
s t o I i c e návrh pachtýřkY zamítl, vykladaw ustanovem, , .c~. opa. 
tření v ten smysl, že doba 1. srpna 1~!4 se týk~_pachtuc uzavrene ,o mez~ 
propachtovatelem, který námitky č~m, a Iyachtyrem a ze ule9'i:r~~1 Okol_ 
nost že pozemck pachiovaný dc! zadatelky po 1. Sl pnu ,Y . pro 
pacl;tován již před tímd!ruhé osobě, ,jest nerozhodnO'U. Rek u. r snl ~:) udd 

, h 'yhověl DÍl vod y: Dle § 13 b) o·patření Stálého vybaru arO
navr u v. _. 586 b n má nárok dIob
ního sl1Tomáždění ze dne 8. října 1920, ClS. s : z. a ~ §.) . o~ Iti 
ného pachtýře na prodloužení p'aehtu (o pac~tovnI rok 1921" h8 ust "~. 
h o s ',p 'o od á J' s:k Sr Ol Z á j ll' Ú 111 V I a s ,t n~l k a, p-acht~,:,anyc~ , poz.e, a,}\u; 
zj'lstí-li se že propachtovatel chce do vlastm s,pravy VZ1Ťt pac h t o v a ~ Y 
pozemek'který teprv po 1. srpnu 1914 b!1 proP,acht,ov,,,n. 
O výklad těchto slov se tu jedná. Má-Ii se za to, ~e pachtyrka.,:,a ,narok 
na prodloužení pachtu již tehdy, byJ-li pachtovnI pozemek llZ, .Pled .1; 
srpnem 1914 propachto,ván \stanovisko stěžovatel;ky), pak pl IS,1 u,s ~ 
v tO'mtO' případč pachtýřce tento nárok. ~ehoť nesp:otně bylo pole."Jlz ~:"v 
1. sr,pnem J914 propad1továnq, Odyo,;'ule-It se ;sak z c1tl,"~nJ;::h ,10 II 
zákona, že pachHTřka sama mu-sl sporne ~acht~v11l J]ozem~~ mlÍl " ;Dacht 
JÍž před 1. srpnem 1914 (stanovisko prve stoltee!, pak st~z.ova~elc~ t~nto 
nárok na prodloužení pachtu nepřísluší. Rekurs:t1l so'ud S~J11 pravll~lv na~Ol. 

t" Vrt lky Neboť jedná se tu O' řešení rozporu meZI hosp?darskyml 
s czova e, . VI 'k""- p'ed valko'1 pro-
zájmY vlastníka a paeht)'rře zákonem. astm, ]cnz JIZ r, , ,< 

pachtoval pozemkY, má dále čekat ještě jeden rok ua vr~ce11l pa,~htova~ 
uého p1ozemku, nemá-ll zákonného dúvod~ k odst~up:ll1 od ~ach.t0v11l 
smlouvy. (§ 8 zák.). V takovém případ,ě mapachtyr narok nazvyse~ou 
ochranu. Jinýrr.i slnvy: jmellovana veta za,kona. »Pro.pachtovateI

19
: ..... st 
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oprávněn, zpět vzíti pachtované p-ozemky kter" te' 1 
bl' h' , , " PIV po . srpnu 1914 

Y j.1 propac tovany« stanoVl V}wstnnst pozemikm (ne náležito t, o I t" ) 
N ' , • , ' s pac 1 yre . 

e 1 v Y s S 1 S () II d l1evyhověl dcvolacímu rekuI' su. 

Důvofly: 

Výklad, kterého se napade " , 
b) opatření Stálého "b N~yn~ ~snesel1ll1l dostalo ustanovení § 13 lit. 
čís 586 sb' Vy o~u aroQmho shromáždění ze dne 8 řiJ'm 19?0 

. . z. a II srovnavá se ' 1 "~k ., -) 
§ 8 opatření stano~í se V § 13 rtuPť)e 3'e za onem. Výjimkou z předpisu 
o pozemek ktery' byl nro I t I,' , ,ze obnova pach, tu, nenastane, jde-li 

, ~" pac 1 ova'l1 teprve 1 l' 
a contrario již dle doslovu tohoto _ d " po _ . srpnu 19,4: z c;eho,ž plyne 
které vlastníkem byly h pre PISU, ze na zemedelske pozemky 
" ' propac továny již před 1 sr 1914 . ' 
Jlmka ta nevztahuje a že nárok ht'" ' ' ,pnem , se vy-

k I ' 'pac yruv na obnovu pachtu tal o 'h t JJOzem u d užno posuzovati dle "dl I " , ve o o 
lého Výboru D tl' plaV1 a, vYS oveneho v § 8 opatření Stá-

, a um . srpna 1914 zvole' § 13 r b) , 
se té~ :ryskytuje v § 6 zákona ze dne 2/~ v, It. "C

1t. opatření, jež 
nasv,ed,cuje tomn, že sonvisí s váleč " : v~tna 1~19: :'S. ~18 sb. z. a _ n., 
pomeru hospOdářskÝch p" , t k nyml udalostml: Jez zpusobrIy zmenu 
nými poměry pacht~ p'oz~;\ve ~ Jak~ dlouhodoby pachtýř, jenž váleč
'3 6 zák. ze ,dne 27. května '1;~9 D'_"e 'o mu'sel vzdáti, ,n:á us!a~ovením 
vlastníku, jest zaso účelem 'řeď .?IS, 318 sb. z. a n. !,yt,1 chmnen proti 
Morý dosud zeměděIs'ký pozePm "kPl~n § ~~, ht. b) opatrem, aby vlastník, 
hyl donucen po 1. srpnu 1914 d\ ~a~ o, ' elaval, a~e válečnými u,diálostmi 
týři. Jak tato tendence § 13 1i~.1 b)o o o f,ac~tu, ~o,sel DC?rany proti pach
doslov, _ neboť podle něho, neb '1 pa ,renl Sta]'~ho Vy~'oru, tak 1 Jeho 
spachtoval pozemek 'O 1 "J o uC1nen~ p~dnllnkou, ze pachtýř, ,ienž 
ktery' ho me"1 v pachPtu ,:, sr~ndu 1?'14, musI bY, tJ totožným s PRchty' čem 

J.lZ pre' tlmt t' ~ , v ' 

podmínkou nár,oku na obnovu o eJmmcm v - zreJille dokazují, ž,e 
ohledně po,zemků v § 13 (tOh~~Chtu t~le :') 8 opatre,ní Stáléh'O výbom iest 
pr~pachtovil'l1 iižpčed 1. s.ipne~ °i~ ~ em l~vodenych, aby PDzen;ek byl 
rozadavek kontinnity pachtu v . d ' h - k ~osteJllo __ komukoh a ze tedy 
vený v § 1 zákona ze dne 27 kvk~n ne~91 ru "ach mCllou řadu let, vyslo
oprávnění pachtýřovo na oť, ,a 9, CIS. 318 sb: z. a n, neplatí pro 
'",ýboru, a proto také jest spr~~~': pac!'t~ d~e § 8, C1t. DPatře:rí Stálého 
venímprvé věty § 13 odst b) y;: :~ve! I e~,:rsll1ho, soudu, ze, ustano
v I a s t n 'O s t PO zem k u ulko]' pa,rbem Staleho , vyboru byla určena 

" 10SO Y pachtyro,vy. 

Čís. 1023. 

ZákOn z~ dne 27. května 1919 ' 
drobným pachtýřům. " cis. 3l8r sb. z. a n. o zajištění půdy 

Maletkem Církevním POdléha'ící v d . , 
zemky, z nichž kanovllí~i dle n á ' ~ go~a ovac~m,: zakonu, !SOU též po. 
steino, zda pozemky ma'í a. acm s my mal~ narok na vytěžek. Lho_ 
zbYvším kanovníkům. J po te, kdYby se kaPItola rozešla, připadnouti 

(Rozh. ze dne 19. dubna 1921, R II 135/21.) 
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s o II d pr v é s t,o 1 i c e přiznal drobným pacht~'řům pnžadovací ná
rok ku pozemkúm, jež připsány byly do vlastniciví kapijole a z nichž dle 
aadační li~tjnY l1,čli kanovníci nárok na užitek a jimž měly po případném 
f{}zejití se kapitoly připadnouti do vlastnictvi. Rek ll' r s' II í s G II Ll nárok 
zamítl. D ů v Co d y: Dle § 1 zákona o- zajištění pMy dwbným pachtýřům 
podléhá tomuto zákonu i slatek církevní. Církevním statkem jesi ouen 
movit}' a nemovit}T majetek, jenž slouží přímo neb alespoň nepřímo úče
;úm církevním, účelúm bohoslužebný'm, anebo slouží k zvelebování zbož
ných myšlenek; majetek takový mů'že vynáš,eti o-všem tRké u,žitky; než 
i požitky ty slouží zase církevnítil účelúm: pobírá-li tedy duchovní požitky 
z onoho majetku, pak je po'bírá jen proto, aby vykonal ony bohoslužebné 
ukony, kterých ten kteTÝ statek církevní docíliti chce. Vždy zůstane účel, 
spojený s církevním statkem, věcí hlavní a významu podružného. mají 
prosUCldlli:Y (jednotlivé úkony a os,oiby, ú~kony ty viJkonáv:ající), j-ež O'llomu 
účelu slouží. I celá řada nadací sleduje týž účel bohoslužebný, slouží přímo 
nebo nep'římo k zvelebování zbožných myšlenek a, ježto nadace jako 
právnická osoba sama žádných úkonů k dosaženi onoho účelu vylwnati 
nemůže, musí osoba fysická -:- osoba kněžská - Llkony ty vykonávati a 
za to jest osoba ta odměněna pobíráním požitků, spOjených s nadací. Vždy 
jest i zde docíleni nadačního účelu věcí hlavní a duchovní, úřad SVLlj vy
konávaj.ící, jest pouhým prostředkem, sloužícím onomu účelu. V, našem 
případě nesledUje však nadace onoho účelu" nýbrž výtěžek nemovito,stí, 
v muda,ční listině zle ,dne 14. dubna Iť69 ~poznačenJ'T'ch, má dle obsahu: lisltiny 
té sloužiti lepší subsistenci šesti v K-i bydlících kancvníků, má tedy, jak 
finanční prokuratura správně udává, slo'užiti ku zlep'šení hmotného posta
vení kanovníkfl;' běžÍ' tu vlastně o pensijní fond pro takové kanovníky, 
kteh již nemohou do,státi povinnos,tem duchovního úřadu; nadační majetek 
jest tudíž věnován 'Ůso'bám kněžským, jež svúj úřad již zastati nemohou 
Istr. 2 nadační listiny). Kanovníkům, v nadační listině poznačeným, jsou 
sfce uloženy i.isté povinno,sti, mají totiž každoročně je·dnu mši sv. sloužiti 
(Sacrum unum legant); avšak z celého obsahu listiny plyne, že čtení mše 
není hlavním účelem nadace, nýbrž účelem jejím jest, jak zmíněno, zlep
sení hmotných poměru vysloužilých kanovníků. Jest pravda, že cit. zákon 
mluví všeobecně c statku nadačním, aniž by rozeznával Jednotlivé účely 
nadačnÍ, avšak nadační statek jest v zákone na roveň postaven se ~,tat
kcm CÍrkevním; j,e-žto však statek církevní slouží, jak shora vylíčeno, 
hlavně nábožensk:{rm a církevním účelúm, má soud rekursnÍ za to, že 
Z{lkonu tpmu p-Qluz-e podléhá ono nadačnI jmění, Jderé sleduje p·odobný 
cíl, jako majeiek církevní. Je-Ii lomu tak, pak nepcdléhá nadační jmění, 
o něž tu jde, zákonu ze d'ne 27, květua 1919, čís. 318 s,b. z, a no, a ndze 
prot'Ů dotyčným drobným pa)::ntýřům. přiznati požadovací nárok na po
stoupení částí sporných pozemků do vlastnictví pokud se týče do pachtu. 
Nelze také p-řehlížeti, že zmíněn~r zákon zrušuje z části majetek sou
kromý, jest to zákm1 v}rjimečný a slu:ší jej pra-to vykládati zPljsobem o,h
mezujícÍm. Pro názor soudu rekursního jest koneČ1iě i duch citovaného 
zákona, neboť dle něho má býti IlG-spodářsky slabší ,občan podporován; 
zákon má tu na mysli ·majetnou nsobu, a to· hrsickou nebo právnickou 
z jedné strauy, kterážto osoba má ještě dosti ostatních zdrojů pro své 
účely, a nemajetného pachtS'ře, ze strany druhé, V našem pfípadč jest 
však vúči hospodářsky slabšímu l~achtýři nsoba .ku práci z větší části 
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neschopná a na požitky nadačliíhn jmění ,odkázaná; takové oS0bě .odebrati 
pensijní fond nebylo by v úmyslu zákona. Lze ovšem namítati, že kanov
níci obdrží za odebrané jim pozemky cenn kupní; avšak jest obecně 
známo, že vnitřní hodno·ta dnešní koruny jest mnohem méně cennou, nežli 
l(oruna předválečná, pročež i v tomto ohledu by stěžovatelé utrpěli znač
nou újmu na nadačním majetku, kdyby majetek ten jim byl odebrán. 

Ne j v y Š š í S O' Ll d obnovU usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Nelze pÍ'isvědčiti mínění rckursního soudu, že na pozemky, jež stěžn
vatelé p,ožadují, se zákon ze dne 27. května 1919, ,čís. 318 sb. z. a n., ne
vztahuje. Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 311 sb. z. a n., roz
umějí' se statky církevními ve smyslu § 1 zákona ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. nemovitosti kterékoliv církve nebO' náboženské spo
lečnosti vůbec, jako pozemky kostelní, zádušní, farní, obroční a pod. 
Pozemky stěžovateli požadované jsou všechny připsány do vlastnictví 
kollegiatní kapitole, jejím majetkem a tudíž pozemky církevními. Podle 
nada.ční listiny mají kanovníci tcliko nárok na výtěžek, který jest mezi 
nč ro2ldě1iti pOdle ustanovení nadační listiny, kdežto podstata náleží do 
vlastnictví kapitoly ,ja!ko korporace. Nemůže tedy býti o tom řeči, že 
pozemky Jsou soukr.om}rlll vlastnictvím kanovníků, nýbrž pozemky jsou 
vla,stnict'vím kapitoly a jako takové majctke'm CÍrkevním, Nesej.de na tom, 
že zmíněné p'OzemJ~y, kdyby kapitOla přestala trvati, připadno'uti mají do 
vlastnictví zbyvších Imnovníkú a, kdyby tčchto nebylo, chudým města. 
Rozhoduje stav v době vyhlášeuí zákona a v této době byly a jsou dosud 
pozemky vlastnictvím kapitolním. Také nemá žádného významu, zda po
zemky jest či není P9kládati za plczem'Jey obrnčni. Záknn ze dne 15. dubna 
1920 čís. 311 sb. z. a n. vypočítává jako statky církevní, na něž se zákon 
ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a '11., vztahuje, phkladmo pozemky 
kostelní, zádušní, farní, obroční a pod. Pozemky, o které zde jde, ncjsou,1í 
p:o'Zemky olbročními, slouží přece účelu zcela podobnému jako p'ozemky 
obTočni, totiž výžvvě osnb duchovních a proto jest je též zařaditi ll·ezi 
pozemky, ku kterým se vztahuje zmínčný zákon. Důvod, z kterého re
kurs ní soud požadovacÍ nároky dovolacích stěžovatelů zamítl, tudíž ne
obstojí. 

Čís. 1024. 

ú'prava pachtovného z polních hOspodářstVí a zemědělSkých pozemků 
{opatření Stálého výboru Národního shromážděni ze dne 8. října 1920, 
čís. 586 sb. z. a n.), . . 

Pachtovné bylo po!. lednu 1918 nově ujednáno. převzal-li pachtýř 
po tomto dni placení veřejných dávek, které do té doby hradil propach, 
tovatel ze svéhO. 

{Rozh. ze dne 19. dubna 1921, R II 145;'21.) 

Vroee 1914 uzavřel František J. s pwpachtovatclem pachtovní smlou
vu na 12 let za určité pachtovné; veškeré daně, přirážky a ostatní ve
řejné d&vky měl hraditi propachtovatel z~ svého. V únoru 1918 vstoupil 
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• _, ,T J '~ ~ P při čc"mž na vý'ši pach-
_ 'sto pfIvoclního pachtHc ~ d~ smlc-ll~{ '._ O'~~k ".~ zavázal hraditi na příště 

ml. 'ho nebYlo ničeho ZHlLlleno, ,pac : ~ r, \ds: k~; Žádosti propachtovatele . 
tovne j._ ~., Yk ostatlll vcrC]l1e clV \'. ~< I' 
veškeré danC:, pnraz, y a, r'd .vé st(}liC~e ncv~vhověl, jsa t010 na~ 

'o zvý~ení pahetbt~~~e~~I~ ~~vě Pll~ednáno po 1. lednu 1~18. bR e k ~~:r~~ 
zoru ze pac o' _' _ "'ďl prvému \;,OUUU, J.' 0 ' 

S o u'd zrušil napadené ~sneS~l1az~~r~e" Josef P. stal pacbtýřem: dv~rll 
dále jednal a rozh,odi'9~8u ~ °pr~ 'p;souzení jeho jl,ovinnc;ti, pl,:t.ltl PI°';;~
teprve po 1. lednu . ' II t'ení Stálého výboru ze ono 8. rt)na -, 
dované vyšší pachtovno ( e opall skutkových okolností, prvým soudel~ 
čís. 586 Sb.,}: n. ll. "erOZh,~~ne'o~h'~dnutí uvedených, a dle jasného z'n~l1l 
správně zllstenyeh a v.le o r1918 neuzavřel Josef P. s navrhovatc1un 

Předložených listin z unora . I' nvbr" vstoupil pouze do smlouvY 
8 . pachtovl11 S111 'OliVY, - .J v. né 

V únoru 191 novc _, _ - J2 le' , Františkem J-em uzaVle 
914 hl dne GvmLl na l ,.). " .. " 

již 29. března 1 ,,o e 'smlouvu na místě františka J-a SplnIll a 
s výslovnoU j"o.JmlTIkOu, t~ltSOtďl'\ vy'boru neváže na den l. led"a 19'18 

. C' - 'opatřem II L 10 - "b 7 dodržetI. ltovane ' v b uzavření nachtovní smlouvy. TI:Y r z 
. d I t ního pmueru ne P - I 'b - t' vstoupem o pac 1 ov '\ nc.múže hSrti pInto POC l.} noS 1 

. ., b ovu paebt,o'vne 10, a - ď 4 d kt ,'. 
j'OllZe lllednam o o 11 o led-ne 29 března 191, o el e 
~ . ht I ' sm 'Ouva z,· , 
O tom že, nebyla-It pac o,m· 'I o 1 ledll11 1918 zmcněna, mUol 

, '1 II d - pachtovnel0 jl • -
.losef P. vstonp', 01 e. ne , _ .. Stáléh.D, výbcrn i na pachtovní ?onrel' 
s.c vztahovati Cltovane ?patT:l1l, 'll stran nebylO' při vstupu JoscIa, P-a 
Josefa P-a. I?le sou111asne~o p:e~~~l~tovllé nijak změnčno, ale zav~za~_ se 
do paehto,vm smlouvY vl~stn:., P -k jiné veřejné dávky, Idere dnve . 
Josef P. též: veškeré d~ne,. pmaz ť J~st otázkou, zdali v této nově pře
nesl propachtovatel, nyll1 ,~am ~,Iatl\é ujednání pachtovného pro zbytek 
vzaté po,vmnostl I~e spoyoval! no řed'is § 1090 obč. zák., že pacht?vné 
pachtovního obdob!. Se zretele~. ~a p " ~osem a že Se musí rozeznavat~ 
musí býti pe'Vně stanov_~,no urclty~ ~bnt" 'a vzhledem k cit. opatřeni 

. h ' . t'l 11ajCmCem pre\' za yC:1, - ~ I h 
od jinyc ' rOv1l1nos v , '" ":'ť Nařízení ,o Zv}rsenem pac: -
Stálél"o výboru dluzno tuto otazkn P10Plll1.stn' p.acllt pak daně, přirážkY 

, ,I d' hém p'aragra Ll val " , 
tavném Tozeznava ve 1 li v ~{.' dl .v, l'llent a má zvláštní llstanOVeJll 
fl jiné veřejné dávky, a k:?l1:cne ve . eJSl P, - acht ~'ř~vých. Z toho, jde na 
o každé z těchto jednothvy~h /~vtn~os~ ~918 lUjednancm, miní tím jen 
jev:o. že, mluví-li o pachtu pre, , : e vn~l, se vedlejší dávky. Tomu na
čistý pacht bc.z zl'etcle na ostatm 111e.m~~ p"r'l.pus'ne·ho obnosu pachtov-

I ,v d' '" e do ne'jvyse' ~ 
svědčujei vysl0'v.n~ pr~ Pl:,;, k dále hodnota vedlejšího p.)nětú zapo-
ného se dané a liTI; Ver~ln\ ~v ~' opachtovatel vedle zvýšenéhO' pacl1-
čítati namaJÍ. Take ,oko nOs, ,_ z~, d r r áhra,du zvJ'ršen í veřejných dávek, 

~~,~~~~~ ~:~~ ž~l~á~io~d~~;~~;;Vi~~~~;i o~~eddně ~á~~l~v~er~ej~;~~~d'~~f~ 
za změnu paclJt.o'vne~10 nepw.,"~uie. Nelz~,staÍl~ vedlejší povinncsti platiti 
ž'e Josef P. bude nym mll1,Q p.aCl ov ne a. k· 'lno. ,okládati 
í~ké daně, spatř,Qvati nové ujednání pa?htovncho, II,aO?a n~ Ig14 ; je 

;- 1 'osu-d r:acht zaklzda se na um uve z 10 ~ ,-' I ~ 
z~ to

h
, ze P a~~ny. Ptohoto pachtovného dle citovaného oPHtrem Stalcho 

navr na zvysem 
výhoru oprávněn. 

Důvody: 

, ,y y. y y , ta' zkl' l'e- 1 i zvýšení , ě v tkl rckursm s-oud, ze jJfl resem o . , i,v ~, ~ 
Zcela spravn , y, I §? SVlého výboru Núr.odního shromazdel1j ze 

p,a.chtovneho VL srny s II _ a 
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dne 8. r-íjna 1920, čÍs. 586 sh. z. a n., přÍPllstnSrm čili nic, nesejde na tom, 
kdy pachtovní smJ.c·uva byla uzavřena, nS'brž pouze a j.edině na tem, kdy 
bYlo ujednáno pachtovné dosud placené, zdali totiž před 1. lednem 1918 
nebo p\() tomto dni. Nelze však sC>lJhlas.iti s lalším názorem s';:ludn r8-

kllrsního, že v tomto případě stalo se ujednání pachtovného pře d 1. led
nem 1918. Dle p.achtcvní smlouvy ze dne 29. března 1914 bylo. sice sta
noveno pachtovné 18.900 K, ale propachtovatclé hradili veškeré daně, při
rážky .a ostatní veřejné dávky ze svéh'O. V pravdě tedy úplatou za pře
nechání nemovitostí do pachtovního užívání nebylo 18.900 K, nýbrž částb 
zbf'vající po odečtení daní, přirážek a ostatních veřejn}ich dávek. Tomu 
není na závadu předpis § 1090 obč. zák., p'ředrpokládaHiCf ll. r čit o -ll cenu" 
nebeť skutečná úplata za pr'O.pachtované nemovitosti dala se ciferně vždy 
sn<tdno vypočísti. úmluv,ou ze dne 20. února 1918 však, kterouž .Josef P. 
byl na místč Prantiška J-a uznán za pachtýře, bylo stanoveno, že veškerc> 
daně, p-řiráž'ky a nstatní veřeJné dáVky bude na příště platitii pac h. t S' ř. 
Třebaže tedy tento od té doby odvádí prop<tchtovatelllm hoOtově týž pe
níz, jako před tím, totiž 18.900 K, bYlo přece pachtcvné fakticky zvýšeno, 
neboť užitek pr·opacht,ovatelů z nemovito'Stí do pachtu daných činí nyní 
plných 18.900 K, nikoli pouze částku, zbývající z 18.900 K po srážce 
veřejných dávek, které podle doOpis.ll správy velko.statku ze dne 8. března 
1\<21 k dovoJacímu rebursu .phl,olž.enéh'O d!osah,ovaly v roce 1920 19.382 K 
66 h, tedy převyšov3'ly pachto'vné 18.900 K. Za těchto 'Okolností dlužno 
však uznati, že pachtovné bylo pol. lednu 1918 nově upraveno a značně 
nýšeno, nelze tudíž tvrditi, že j.de o ]lacl~tovtlé před 1. lednem 191H 
ujednané, z čehcž plyne, že další zVÝšení ve smyslu § 2 shora d'otčeného 
opatření jest vyloučeno. Z ustanovení poslední věty odstavce l. a od
stavce 5. toho-to § 2, jichž rekursní soud ,se dovo·lává, nelze nic nd voditi 
proti t'Omuto, názoru, neboť tu i tam jde o případy, :jode pro op ach t o
vat e-l nese daně, přirážky a c,statní veřejné dávky, pachtý~ř jich tedy 
nepřevzal, ktcréhožto' vř<edpokladn Drávě tu ne,ní. 

Čís, W25, 

ObnOva pachtu (opatření Stálého výboru Nár. shrom. ze dne 8. října 
1920, čís. 586 sb. z. q n.). 

Soudu příslUŠí rozhodOvati jed i U ě o uámitMe.h, které Propacuto
vatelemproti pachtýřovu návrhu na obnovu pachtu učiněny byly ve lhůtě § 15 opatřeni, 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1921, i~ I 481/21.) 

Návrh pachtýřky na obno·vu pachtu byl s o ude m jl r v é s t o I i c e 
zamítnut vzhledem k propuchto'vatelO'vě námitce, předne,sené dtle 4. únOra 
1921, ž;e pacht končí teprve dnem 25. února 1921. .R e k u fs.n í s o u cl 
usnesení potvrdil. D ů vod y: Dle .~ 8 opatření Stálého výboru Národ
ního shromáždění ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n., cbno,vuje se za 
podmínek, v Domto předpiSU uvedených, Pouze tcn pacht (púdpacht) z e
mě děl s k é h :o-pozemku, který skonČÍ nebo j,iž sk'onči! ve druhé p-olovici 
roku 1920. Pouěvadž tentýž .předpis mluví dále O pac h t o v nim r o k u, 
poněvadž o·patření, o které jde, je výjimečné a tudíž, jak soud p.rvě s.to
lice zcela spráVI)ě vyslovil, musí b§'ti vykládáno přesně, nelze D'ochy-
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~ ,~ oměr ktedr končí teprve 25:_ b ' ť o tom že se na tento pachto\ ill p. dž na tom nesejde, bylo-ll 
,'ova 1 19?1 cJt:o~'anÝ předpis nevzfahuje, PO,oneva ~dzim sklizeno. J<.ovn,ěž 
unora, -, k osled r 192 na jl . ... á"ok 

-z,' pachtovI)ího PŮZC}11' tl na.~ ';>,', t to olkolnosti, ZPlHsoblVSl, z:' ll' J 

'Ie s,o'uhl.asiti s vývod", StJZ~lOStI, ze Y, . htovatclem vf'sl'Ovne uplat~~~hl1<ovu pachtu nen~ po ~ra:lI,. by 1~IPr~p~c cit. opatření nellí ?án:ntl~ou . 
úovány o·pozděně,ponevadz tlamltka . e :;. " "8 téhož o,patrem vse
ve ~myslu § 15 téhož! opatř~ní, tl~b~ž J~ ~;~:2 ~ůže býti uplat!'ován. 
06,)cno11 náležito·stí, kdy na~ok re~e~y d j> aby propachtovatel vsechny 

. Ostatně se dle § 15 téhož opatrem n~vy;a u ~~azně uvedl jelikož něoo la-
" , . k" 'm Il<Ívrhu tax·attvne a za . ' •. du aby sve namlt Y' ve sve ,. . 1 na".pak Je veCl s,nu , ' 

k'Ového z řečeného předpisu Cd.."O~ltI ne IzekdYŽ C nedostatek povšcchných 
'opodstatněnos! nároku i tehda pre,z mn~'~án. ' ... 

náležitostí,propaehtovatele~ neb,1 v.y y ... h soudů a vrátil vec prvemu 
' , 'v ,v' -'. o II d zrusll usneSel11 illZSIC , . "k 

Ne LV y ss 1 ': -' : znovu razho.dl o návrhu pachtyr y. soudu, 'by, ,doplne nzem, , 

Důvody: 

, .';'- b "10 otvrZC110 usnesení ,oh:resníh:) sou,du, 
Nap<tdeným usnesel1lm, Jlmz ?" p t', ' Stálého. výboru Narodmh,o 

bYl ,porušen zákon, po~~d si9ióc~, oj};8~c~~. z. a n. Dle jeho Š ! 5 jest 
' shromážděni ze dne 8. mna , '. Cls

t
'
k 

proti pachtýřcvu návrhu na ob-
h t I vinen by sve naml y ._. 'd'ie propac tova e P?, , : , 14 cl' o o oznámení paehtyrovt, neJ e 

novu paeht~ ohlasll neldel~ .do '. n~ Pi n a k z tra t í po r á v o o d_p 0-

doJl. prOSInce 1920 Okresmmlu SOU~L, I n/tmitkami které byly ohlasellY 
. b o v č Z toho p' yne ze s " , "d ' ' 

r o vat Ion, '.. O . st ' fa ach-t"ovatel prckludovan, a s:ou ;O ve 
k soudu po.31. prO$1~cI.192 __ ~~'7. f. kP námitce ,propachtovatclo.vě, teprv~ 
nižší nesmělI proto vubec pn ,lze.l 1921 vznesené že totiž paclllOV111 

při jednání so·udním dn~ 4. ul~~~ a o násíedkem' tol1Oo předpiS § .8 cit. 
smlcuva uk,ončí dne 28. UDOl a , a ze ~ 'ht I tí Opačl1\í názc-r 

ht'''' árok na obnovu ,pac II nep a . . . opatření pro pac yruv,n, , _' slem v tom že je povinností soudu. 
rekursního s~~du, .vrcho.het SVYdm S~y tu náležito~ti .~ 8 opatření, neSfQY
aby z moci uredm zk,oumal, z a J:

k
11 , • Neboť J'I'Z' ze zI1Gní § 8 opa-

• • v d 'SY za {mnyml " 
nává se s citovanyml pre pl , ," ';.- záleží' iedil1ě na propadl-

' třenl»proti vůH .p;opachtovatele". v~]l;yva" Z~a~htýře' žádaiícího. za .ob
!ovateli chce-Ii vubec odp·orovatt oznamem

o
" ' h musí b' ti jen 

n,ovu P~oMUI na další pachtovní mk 1921,. a ~tlSICdlkemhtt~oo o np;ti Při 
k' ,.& hc' prah naraku pac "rovu vz '0 • 

jemu p'o~echá~o, j~oeanc~~~v~ef p~vine~' své námitky uplatniti ,ve lhůtě 
. ~O~~Vj~~~oJ~:~o,~ý&to námitkách přísluší soudu rozhodov~:: N~Slledl~~]~ 
myl~ého ~ýkladu zákona nebyla podstata námitek, opr~pa~ fvas~I~~Ové 
a obrany pachtýřčiny vYšetře~y a jest,pro~o nutno, a· Yb ~ Y . chlovní 
okolnosti oběma stranami o prednese,ne zre~elem na o sa 1 pa 
smlouvy zjištěny, a neúplné řízení b~ylo dop!lneno .. 

Čís, 1026. 

. Zákůn ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., 'O zajištění půdy drob-
ným pachtýřům. .. k' u"" se 

Prů otázku, zda požadOvaný pozeme~ patn k }~~zem. um, na
l 

a::z . 
vztahujle :zákon o zajištění půdy drobnym pachtyrum, Jest roz I nym 
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s k tl teč n Ý nikoliv k n i h o v n í stav v době, kdy zákon nabyl Pů
sobnosti. 

(Rozll. ze dne 26. dubna 1921, R 1 521/21.) 

, Pachtýř domáhal se; by mu byly přizliáuy clo vl8stnictví pozemky, jež 
mcl spachtovany od byvaleho císařského velkostatku, který je smlouvou 
trhovou z: dne 12. června 1919 zcizil na soukromníka, na něhož byly ,pak 
dne 10. zaří 1919 též knihovně převedeny. Nárok byl zan;ítnut s o u d y 
v, cell tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s G' ude m z těchto 

důvodů: 

v~těž,ovat~!~{~ ~'omíjí, a přehlíží docela, že k pr'Odeji sporných POZ8111kl! 
~dehlo dle zllstem prveho soudll ministerstvo zemědělství (§ 1 zákona ze 
>one 9. hsto'padu 1918, čí". 32 sb. z. a n.) svokní' již dne 17. února 1919 že 
potom kupní smloU',vou ze dne 12. června 1919 na zák'ladě svolení toho 
nahyl r-ozemků těch Muřic 13., že smlouva ta bYla schválena vnnccn'ou 
spravou hahsburko-Iotrinských velkostatků v Praze dne 24. července 
1919 a ministerstvem zemědělStví jménem p'ozemkového úřadu (čl. J. čís. 2 
zalL ze dne í 1. července 1919, čís. 387s:b. z. a n. V'e spojení s §cm 15 zá
ko":, "e dne 16. duhna 1919, čís. 215 sb. z. a n.) dne 25. ST'pna 1919; 
tahe, poněvadž to-lo schválení ·rúsobí nazpět, čili od tehdej.ška {nehledě 
am ku svolení napřed již 17. února 1919 udělenému), dnem uzavření 
smlo,uvy k t. i. 12.č e r v n a 1919 po'zemky 'ly Se nenalézaly již v ma
Jť~tku neJa1ke 'osolby, proti níž vý,'k,upní' právo d.Ie § 1 odlstavec dru,hý pážad. 
záona ze dn~ 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. působí, t. j. nebyly ani 
v, majetku stahl, ani nepatřily k zabranÉmu velkému majetku pozemko-. 
vel,nu (vlastníku takovéh,o majetku) ani vlastníku vlo'žky čís. 305 zem' 
skych desek, nýbrž Mořici B., o 'němž ani nebylo tvrzeno že by k lako
vý":, o~obál1J ná~ežel, a nebylo tedy dne 26. č e.r v n a 1919, kdy požadú
vacl" zakan v pusohnost vst'oupil, p1ožadovací právo pro nedostatek ten 
~a}lo}eno. To, ~e věc k~1i-hovně ještě provedena nebyla a pozemky byly 
lest~ v, zemsk>:cl~ deska ch, nevadí, roz1lOdujef jen skutečný právní stav, 
~dyz zasada duvery ve ve-řejné knihy tu vůbec ve zřetel nepřicházÍ' ne
}~ef o 'he:p~~no~t ,právního obclcodU', o to, že by byla požadovatelka :uiza
v:ela ":..duvere, z'e knihovní stav se -sr'ovnává se skutcčnfrm stavem práv
llun, nClah:1ou smlouvu a dovolávala se nyní veřejné víry kil-ih na svnu 
ochranu. 

Cis, IOn 

Žaloba dle čl. XLII. tlv. zák. k c. ř. s. přísluší i tomu kdo sl oe vi že 
jmění zde jest, ale jest v nejistotě o jeho osudu. ' ~, 

(Rozll. ze dne 26. dubna 1921, Rv r 19/21.) 

?ě~iC, d~m.áhal se na sou?ě žalobo~, by sch~vanka zůstavitelky, jež 
s. ll! az d~ leJI smrtr byla sdllela s[1olecnou domacnost, byla uznána pv
vmnou, ~redložiti s,eznam jmění a -dlubů zůstavitelky, a udati 00 ví 
o tO~ltO !mění a d!u~ích, ~~kož i vůbec o pozůstalosti, zejména 'pak, co 
lest JI znamo o lmenl, v pnloze ku žalobě pvdrobně uvedeném, a o jebo 
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al'" stvrdila udání svá přísahou. O b ~ nli žtš í zamlčeni a -zata~ení" a,.) -;:, TV 'ežío žalobce pOzllsta os '111 
so ud y žal,obu zamltly v rcdsta!e proto, ze,. 1 : "<aha podle čl. XLll. 

' • . oto na mlste V\'JeVO\'aCl ,prL jmění .saf.! zn<~ nelll p~ " .'" . 'talobee iako přihlášený dědic ne-
11V, zale k c. L s, Ne111, PI <;kaz.ky, _ b

d
).- d' clýeh pozůstalostních věcí. 

domáhal se na žalo,vane p-nmo vy- am za rz . " 
N.e j vyš Š f s '.0 II d vyhověl žalobě potud, pobiJ se domal~al~'nbcYb zzaa= 

. d ť . t" zn-lmo o zam cell! ~ lovaná byla' uznána pOVlIm10U II a 1, e~. J~S "J} í 'v dání její v tomto 
tajení včcL v žalobě uv~dených a" SlO~ltI p:~ls~a lU, ze tl 

směru js,ou správná a 'úplná a, uvedl mImo Jme 

v diIvodech: 

Z 1 b, " .• ~~, '1 XLII llVOZ. zák. ke. L s., který v odstavci prvém , a'O'dO,Plraseoc.. . -' ~', IV' ", hy 
obsahuje," dva případy rOVil1TIOs~ti ~. :y~evem ~~mel1l a ,s o~e~l pn~~ .

.osprávnostf údajů, ,o tomto jměm ucmenycl1. Pnp,:d p::y ty~a ,s~ PO;t= 
. osob jež jsou [jO dle občanského práva povmny sl,ozltl ucet o .Jmen! a, b u 
zfeh ~O iento případ ",de nejde, poněvadž žalujicí strana v, za!o?e vu e: 
'ileť;rdila, že"'ža},ovaná jest s ní v právním p~m!r:l, }~kJadaJ:clm .p~dle 
občanského práva povjn.nost, složiti účet Q. spravc jrr,em ~o zusta~l't~~cc: 
Z tohoto diIvodn jest neoprávněnou žalob~í pr?sba, ktera: v ,p:ve ~astol 
.Ýi{V by ž'alovaná byla uznána povinnou ,prcdlozltl seznam lmem a d,uhl~ 
~(:st:;vitellky, a Uld'ati, co jí o tomto· jmění, dluzícb, ja~ož i o :P?zústnloslt 
p'o zllslavitelce vůbec je známe>, jakož i SlOŽIti o t~m pnsahu. Prav:~m tedy 
byla tato část žla~obní oběma nižšími soudy zaJ:lItnuta, ~ byl~,tez do,vo
lání odepříti úspěchu. V žalobní- pro:bě jest d~le '~bsazena za.do~t, db~ 
byla žalovaná uznána povinn·ou, udatJ, co Jest !t znamo~ ? zamlcel1l

v

,a za 
tajení jmění v sez-namu A. k žalnbě připojeném a slOŽItI- .o tO!1l, pnsa~u. 
Bylo dlužuo si polo'žiti otázku, zda tato část žalobní pro.sb! J;st ne~o 
jiného,' než .prvá čás,t, svrchu již uvedená, a zejména, zda ž~da VIce, n?Zl~l 
pTvá část žalohní, či' méně. Uvážf-li se, že tato část "ž:alobn~ pro,sb! ,ty~a 
se jen předmětť't uvedených v sez'namu A.,_ nik'oliv v;mk ~:l~ho J,m~nI Z:l
stavitelky jest míti za to, že tato část ža!:obní prosby zada mene, a ze 
základ jej! tvoří druhý důvod nároku ua složení vyjevovací př~sahy pod~e 
čl. XLII. uv. zák. k c. ř . .5" Tento d'llvod t,oliž opravňuj.e k žalobe p:roti kaz
dému. kdož asi ví o zamlčení nebo zatnjení nějakého jmění. Tnto část ža
lohní 'prosby dlužno" po,važovati za odůvodněnou, nebol nelze sc}lJhlasiti 
s výkladem který daly soudy 'lližší drnhé větě čl. XLII. uv. zák, k c. ř. s. 
odstavec p'/vý, Vycházejí totiž, oba nižší soudy ze stanoviska, že žalobce 
zná jmění, kteréhó se žaloba dotýká, a že k tomu cíli, by se blíže dozvěděl, 
kde se tyto věci nacbázejí, nepřísluší mu žal'oba ,podle čl. XLII. llV. zák. 
k c. ř. S., nýbrž p'římo žaloba na vydání zadržených p'ozůstalostních věcí. 
Tímto zpÍ1sobem obmezují njžšísoudy žalobu podle čl. XLII. HV. zák. 
k c. ř. s. vlastně jen na tell případ, kdyby již nebylo P"O ruce žádných 
prostředků jiných. Text zákona tomuto obmezení nenasvědčuje, nebof 
dává právo žalobní každému, kdlQ. má na tom saukromo<právní zájem. 
Ta!ké povaha věd nc'nasvedč'uje ,oibmezujícímu výkladu: soudu' nižších 
stolic, neb by tímto zpÍ1sobem po'žíval větší právní ochrany, kdo vÍ1bec 
ničeho neví b nějakém' jmění, než osoha, která sice ví, že nějaké jmění 
tu jest, které však jsou' bližší okdnosti uschování toho,t'O jmění neznámy. 
Úmysl zákrnodárcÍ1v mluví tedy proti výkladu nižších stolic, a žalobní 
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prosbu ve druhé části jes'! pro·to pokládati za odůvodněnou; neb žalovaná 
po stránce právní nenamítala pr'oti žal;o:bní prosbě právč nic jiného, než 
že žalobci p'rávo, žalobní podle čl. XLII. uv. zák. k c. ř. s. vůbec nepřísluší 
jinak však skutkové okolno,sti žaloby pcpepírala a p,rohlašovala, ž'e jest 
ochotna přísah u složiti. V drul1é části žalo·bní prosby bylo tedy dov'olání 
vyhověno a rozsudek obou nižších stolic změněn přiměřeně této prosbě. 

Čís. 1028. 

Opatrovník nezvěstného manžela není oprá vněn k žalobě na odnznání 
manželského původu dítěte. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1921, pv I 24121.) 

Opatr'ovník, zr'Ízen:\T nezvěstnému za příčinou prohlášení jeho z-a mrtva, 
domáhal Se ua s.o·udě žal'Obou, by oduznán byl manželský původ dHěte 
počatého manželkou nezvčstného v době, kdy tento, byl již nezvěst"ým. 
Pr'Úcesní soud pr'vé stoli ce žalohu zamítl. Důvody: Návrh 
žalobní domáhá se výroku, že opatrovanec, nezvěstny Emil O., není otcem 
nezletilé Marie, narozené dne 14. února 1920. Z toho,t.o žalobního nároku 
jde na jevo, že nejde v tomto sporu o hmotný zájem Emila O-a, jenž jest 
nezvěstným, nýbrž že jde o uznání aktn splození dítěte, totiž o to, zda 
nezletilá Marie jest doerou manželskou, totiž dcerou Emilem O-em, man
želem matky dítěte splozenou, tedy 00 zjištění rodinného stavu. Poněvadž 
ta,tD povaha žal0,bního nároku již sama o sobě potvrzuj-e, že rozhodování 
o tom, zda nezletilá Marie jest dcerou Emila O-a, přísluší výhradně to
muto, že jedině on může tvrditi, že dítěte toho, nesplodil a PPOito, také jedině 
on lest opifávněn odpÍ-rati manželskému zrození dítěte tohoto, jest zřejmo, 
že jde o právo ryze osobní. Výkon tohoto ,0s'Obního· práva přísluši jedině 
a výhradně manželi matky, tedy otci a jedině on jest oprávněn prohlásiti, 
že dítě jest jeho vlastni, či nikoliv, a nemůže proto projev jeho vůle býti 
nahrazen pr'Ojevem vůle ,o8<Yby jiné, najmě ,a,patro\Oníka. Tnto povahu ná
rokn žalobního má také na zřeteli ustanovení § 158 a 159 obč. zák. ve 
znění III. novely, jež výslovně VY'počítává případy, ve kterých může týti 
zřizen opat1'Ovník domnělému otci dítěte, o jehož původ se jedná, a kdy 
tedy projev otcúv může b~Tti nahra,žel1. Mezi přípa,dy tyte, vSrsl10vně vy
počtené v §§- 158 a 159 ,o·bč. zák. nespadá však případ S,POf'llÝ, poněvadž 
i v tomto případě jest domnělý otec nezvěstný a dosud za mrtvého pro
hlášen nenyl. Poněvadž tedy jednak povaha žalobního nároku, jednak 
ustanovení zákonná ned,oNolují, aby jménem manžela matky žalovaného 
dítěte Emila O-a vystupoval opatwvník jako žalobce, jest námitka nedo
statk" aktivni legitimace, opatrovníkem žalované strany vznesená, odů
vodněna a byla proto žaloha z tohoto důvodu zamítnnta. O d vol a c í 
S'O U d r·ozsudek potvrdil, dodav k d ů vod ů m r·ozsudku prvého' soudu: 
Zpráva justiční komise bývalé panské sněmovny, probírajíc vládní před
lohu o refcrmě odporovatelnosti manželskému zrození dítěte, výslovně 
zdliraznila (str. 15), že právo k odporu přiznáno býti může zákonnému 
zástupci manž,elove ponze v jediném prípadě, totiž, je-Ii manžel ol1'Or",
myslným, a dle toho uzákoněn pak třetí novelou nový text § 158 obč. zák. 
Poněvadž. pak mys.Jitelny jsou připady, že manžel, jenž z choromyslnosti 
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'. . _ . manžels!<é zrození dítěte, vzaté jí odpor 
se 'lZdravl, uzna pred soudem " .' la ustanovil zákon v § 159 
zákon. ným zástupcem chorom}~ll1eho nkla'nzde, pmníJ'í Další myclitc[ný . 

•. I, t' , . a'k zas,tupce· oporu.' . 
oOč. zak., ze rtn .... p-ravo z .; v d -' náním v nivec uvede odpor, 
případ, kdy manzel dod:~tec~e sou mm , UZ. , eu latněný, uvádí týž 
osobou jinou proti mallzelskem~., zr.o~en~ dltete t~ktvém případě plomíjí. 
§ ustanovením" že. také práVO dlt~te ? pl0trUoVtce J'sou I('fomě něho k ža-

'§' b'· , k I' ( t dy ze za ZlV(} a . 
, ~bě 1~9 ::a~Žet~(ý v:'.~~~~k~iv~ě legitimováni: zák. ZáS!I~P~t~cC~~~~~Yns~= 

'.ué.tro m. au žel a neh. o dítě samo, tODOI pak pouze tehdy, J~ I' .. . á-, ..) Z ~ 159 .) obč zák nema na mys l Jme z 

fc~~~~;~~gq}~~801~~~;~k;;láš~ě;;tedY a~\koli' té~k ~pa~rovz~ískt~p~~z;ěps~n:~~ 
"'; ,. _' t t t I ěmž mluv!' se o za onnem "a otcc,- zrcJmo!, Jes z ex ll, v 1. .~, _ ~ I t t"~ chorDmysIného jenž 

fmu"'e,d,n<ání ZP1Isoblleno ma-nzea, OlL:: v '~, 

~véPráJllostiopět nabyl, iinak ~y 1l<;mělo zdůraz~:ě.~~oV~~k~:;e~~~~\t~t~: 
zIJů:saliHiosti iki právním činúm zadneh·Q smysI1.!-. e, " , ' ''>';'' .~_ 

. _ _ ',v,' • - - - _. '~ aprostém ·so·uladu s tendenCI ve zmmene Zd 
o znem zakona. Jest tez vn, ,.- t' okruh osob legitimo
kOl1odárnékorrH," (str. 17) pr.oievennu, nerO~S1f'O~ahl trovníka nezvěst-

, van" ch k řečenému odporu 1 nelze tll ve p .. r,ospec o?a . ~-' 
néh~ ma",žela pOužívati obdoby s opatrovmkem m~n:ela cho;.~my,lne~o~ 
Tepť've úmrtím ma'nželovým Olk:ruh~ tědlt~ oso!b znac~e ;;e roz~lI.u~~ a tr.O ~ 
hon vedle dítěte i dědicové, ve svych prave_ch ?hrozelll, domahatI se od 
uznánrjeho manželského původu (§ 1580bc. zak.). 

N' e j v y Š š í s.o 'll d ncvyho'věl dOl/olánf. 

Důvody: 

Upl 'tňovall~' dovolací důvod nesprávného právníh.o posouzení., ve_d 
spatřuj: žalobce v tom, že názor, vY'vozovaný odvolac~m s,oudem ~ ~ ~.')8 
obč. zák. (novéilO znění), že žalující .opatrovník nezvestn,;,ho EmIla (l-a 
není ,oprávl1en pťláati žéJlobu na :uduzllání manželského~ pu;,odu; ne,o~dI)O: 
vídá duchu z{lkona. Ná{>o( napadeného1 fozsu,dku jest vsak uplne spraVll,Y 
a zákonu také vyhovlUjící, takže v}"fv,cdY dovolací nedsou ,s to., <by vyv!a
tily názor ten. RDzši1ova,ti ustanovení §§ 158 a 159 ·ob~. zák: (no,:·ehn 
znění) i na rřípady ibé, než o kterých se tam ZÚkOll vyslo;r~e Zmllll1~e, 
nelze naopak nutno, JJJedk k d-oslovu oněch ustanovenI, mlh za to, ze 
výpotct osob. lder~'mž ~e přiznává právo odepírati manžel'skému půvq?:I 
dítěte, je taxativní Pro jiný ~ náz-or ne?k:{rtají ~ !at~ ustanDv~ní, ~odk!a,un. 
Pii tom nelze přehlédnouti, ze od prvych l'.Qcatku pla~osh o?canSKeh~ 
zak-ona p:o.važoval-o se toto 'právo manželovo za', praVD v y s o s t II e 
o s o b II i, jež jen výjimečně se přiznávalo v § 159 ,obč. zák. dědicům m~n
žela zemřelého před uplynutím zákolmé lhůty k odepírání manželskeho 
původu, kdyby se jim stala újma na jich právech; soudní prakse připou
štěla pak i opatrovníka choromyslm\ho manžela, tak že za živ(}bytí jeho 
nebo,pokud nebyl za mrtva pro·hlášen, žádné jiné osobě práv·o toto 118-

přísluše1o. Obtížím, takto se objevujícím, mělo se čeliti právě novel'~u, 
k ustanovením těmto VydallO'u, a bylo túlo výsostné osobní právo manze-

. loV-o rozšířeno, na zákonného zástupce manžela k právním jednáním ne
způwbilého avšak jen výslovně pro případ jeho cIDoromyslnosti. O takový 
pl'ípad tu ~šak nejde. Nemůž,e také nezvěstnému manželi žádná ú!m:, 
povstati, jelikož lhůta k podání žaloby p(}číná ode dne, kdy se dovedel 



302 

o narození dítěte, jím nezplo'2cného, a pak jest jedině na něm, by se r02-

hod-! dle svých mravních nebo právních názorú J chce-li odel)Írati manžél
skéiTIu pův10du dítěte čili nic. Zakročení opatrovníka jeho pro řízení, ,) pro
hlášení jeho za mrtva v této příčině není tedY OspTétvcdlněno, jelikož 
zákon omezil práv,o odepírání jen na manžela nebo zákonného zástupce 
manžela choromyslnéhc, nehledě ani k tomu, že u.stanovení opatrovaíka 
sledovalo účely zcela jiné. Právem mu pr1oto nebyla soudy nižšími yři
znána- k této žalobě legitimace. 

Čís. 1029. 

Zákonem ze dne 28. května 1919, čís. 299 sb. z. a n. o lidových soudech 
cenových nebYlo zrušeno ustanovení § 20.Čís. 5 cis. nař. ze dne 24. března 
1917, čís. 131 ř. zák., podle něhož lze domáhati se zruš(mÍ sDÚOUVY. Pro 
zrušení smlouvy jest lhostejno, zóa žalobce kouPi! věc k dalšímu zcízení. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1921, h~v I 84/21.) 

Žalobce domáhal se zrušení kupní smlouvy naprodateli jenž byl pro 
obchod, J~hož zrušenÍ: se domáháno, uznán Vinným -přečinem' předražovánf 
dle § 20 čls. 2 cls. nařízení ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák. ;~alo
vaný namítal proti žalobě mimo jiné nepřípustnost pořadu, práva vzhle
dem k ustanovení § 2 zákona o lidových soudech cenových. Pr o c e s n i 
~ o u d,'P r v,é s t o I i c e ža,lo'bě vyhověl. shl'edav prokázanými podmínky 
zalobmho naroku a vyvrátil námitku nepřípustnosti p,ořadu práva v d ů
:" od ee h taho: Jest sice pravda, že dle § 2 zákona ze dne 28. května 1919, 
CI~. 299 sb. z. a n. nemúže se domáhati náhrady příplatku ani před lido
~.vml soudy c~enovými, ani před řádnými soudy ten, kdo koupil před· 28. 
nmem ,1918 ?r~dmety potřeby za přílišnou cenu, aby je dále pr.o,dal, avšak 
toto vYJImecne _ ustanoveni nemúže b}'ti rnzšiřlQváno obdobně na tento 
přípa~, kd~, j,ak ze žaloby jest patrno, nedomáhá, se žalohce přeplatku, 
nybrz zrusem .smlouvy a vrácení kupní ceny pro neplatnost téže knpní 
smlouvy (§7 obč. zák.). O d vol a c í sou d rozsudek potvrdil. O ú
vod v: Zákcn ze dne 28. května 1919, čís. 299 sb. z. a ll., na nějž odvolatel 

-poukazu!e, obsahuje ustanovení výjimečné, stauově jednak nárok na ná
hradu preplatku tomu, kdo byl předražováním zkrácen, jednak zvláštní 
s~ud pro řízení o tomto nároku. Tím Plo-skytnut jest v případě předrato
va11l souhlasně s dřívějším pře,dpisem § 20 cís. nař. ze dne 24. března 1917 
čís. 131 ř. zák., :pioškczenému další narok vedle práva stanoveného- vše~ 
obecným ustanovením obČ. zák. (879), domáhati se neplatnosti smlouvy 
příčící se dobrÝm mravům, a zvláště smlouvy, při níž druhá strana do~ 
pustila se lichvy. Za lichvu tako,vou považovati jes.t dle doslovu zákona 
toho i po-žadování nepřiměřené ceny za zboží hutné plotřeby, o něž je 
nouze. Takovýto vyjimečný předpis zábona musí býti v}"kládán přesně a 
~en:~že~ b}'ti obdobně rozšiřován na případy jiné, než v něm uvedené. 
Zvlast11lmi předpisy .o vymáhá",í přeplatku nemohla býti změněna vše· 
obecná zásada obč. zákona a nemůže tedy ustanovení zákona toho rOZŠI

řováno býti na ná:ok ~a neplatnost smlouvy a důsledky z tohO' dle ~§ 1431 
a nas!. a 1447 'obc. zak. vyp~ývající. To jest tím spíše patrno z toho že 
nal"izeuí ze dne 24. března 1917, čís. J31 ř. zák., oba tyto ·nároky r~ze-
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Zl) 
'lV 'í a vedle sebe stavi dávajíc poškozenému právo volby, kdežto 

o" ..., . I Z'k ' toho nelze tedY 
z,Ueon citova'Í1ý je-dnť:! pouze o jednom z nIC 1. ,..,a Ol~a . , ,~ 

. použiti na -jJřípad,tvořící předmět tOll0tú sporu, kde zalo~c:.e domoha ,s,: 
neplatnosti smlouvy a nikoli náhradY přepla~h, a I~emuze tedy t."-oK~ 
.platíti zde jeho ustano.vení o nepřípustnosti poradu pI:.ava a~? VylOUcd~1 
Jíál:U&a II toho; :kdo v,ěci nuiné,potfeby kou!pil předražene ~ dals1mu :CIZel1l. 

NenJ tu tedy anivylcučcn pořad práva, ani l"'ozhodnou ota.zka, zda, zalobee 
koupil věci k dalšímu zcizení, neboť nal·. z r. 1917 tal<o~veho ,rozdJlu J1,ec~

a t~ké ho ne.čini zák. občanský. Vývody odvolateJcmy, ze by kazdy, 
nemťrže domáhati :se náhradý přeplatku, mohl žalovati na n~?latr:osj 

.•.••.. Srr!Ioll', fY, . úvaha že nemůže toho nároku činIti ten, kdo ZbOZI vratlÍ! 
n~,tI1č anebo nemliže, poněvad'ž je slJotře-

poskytuje zákon zvláštní výhOdu, ale 
klÍipitelú, p'onechávaje ostatním jenom vše-

. . .. '0 U d neVyhověj dovolání a dodal k d ú vod ů m odvo
Zákonem ze dne 28. května 1919, čís. 299 sb. zák a n. nebylo 

CH'.nla',.ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák. zrušeno, nýbrž zachováno 
jak z§§ 10 a 13 cit. zákOna vyplývá. Zrušeno bylo teprve 

zálmnem' ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., pokud tomuto zákonu 
odp()ruje avšak i tento zákon převzal ustanovení § 20 čís. 5 cit. cís. nař. 
o so,uktdmoprávních nárocích, pojav je do'~ 17. Zákon ze dne 28. května 
1919, čís. 299 sb. z. a n. jedná o nároCÍcb na vrácení přeplatku, nedotýká 
se však nároku na zmšenÍ smlonvy v púpadě odsou~ení pachatele dle 
§ 20 cit. cis;nař. Tento nárok jest tedy odův,odněn ustanovením tohoto 
cis. nařizení přes to, žle později byl vydán zákon, jehož se žalova'lý do
vlOlárvá. 

Čís. 1030. 

Zápisem práva předkupníbo není dísposiční. najmě pak zcizovaci právo 
vlastníka nijak obmezeno. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1921, R II 124/21.) 

K n i h o vn í s o u d zamítl žádost o vklad převodu práva vlastnického 
kunemoviVosti, na níž bylo zajištěno právo' předkupní. Rek u r s n i s O .ll d 
vklad povolil. D ů V'O d y: Rekursní soud nesdílí názoru prvého sondu, že 
zápisem práva předkuP'llího do knihy pozemkové stává se vlastník nemo
vitosti obmezeným ve volné disposici s ní. Prvý souďdovozuje to z před
pisu § 1073 obě. zák. a sice z toh'oustanovení, že zápisem práva před
kupního do knihy pozemkové s!avá se právo, to právo věcným. Z usta
noveni § 1079 obč. zák. však plyne, že když vlastník nemovitosii opráv
něnému před pr,odejem nemovitosti ke koupi nenabídl, že nabyl ·oprávllěný 
nároku vůči dosavadnímu· vlasvníku na náhradu škody a v. případě,- že 
právo předku]1ní v knize pozemkové bylo zapsáno" že může oprávněný 

. pwdanou nemovitost žádati na novém vlastníku. Z toho je zřejmo, že zápis 
práva předkupního do knihy pozemkové má jen ten účinek, te kaž'dý nový 
nabyvatel vstupuje do obligačního poměru pův.odního vlastníka a že 
oprávněný může žádati na novém vlastníku nemovitosti proti splnění 
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podmíu,:k smlouv>: kupní odsto~pení a že soudce knihovní není oprávněn 
vklad prevo~u prava vlastn~ckeho na nového nabyvatele z toho. důvodu 
za~ltn~u~, ze mu nebyl predložen výkaz o tom, že bYla nemovitost 
oP~'av~enen:u ke konpl bezvýsledně nabídnuta, Jedině s hlediska tohoto 
pravmho nazoru lze vysvětliti shora zmíněné ustanovení § 1079 obě, zák 

Ne j v y Š š í s,", u d nevyhověl ~ovolacímu rekursu, , 

Důvody: 

, Dovolací soud sdílí názor druhé stolice a poukaZUje stěžovatele na 
d~vody napadeneho usnesení, které nebyly vyvráceny obsahem (Iovola-' 

,clho r~kursu. I<; jeho ~ývodům se podotýká, že právo předkupní neomezuje 
vl~stmka v~ vraVil zCizeni a no ani tenkráte, Je-li t-oto- právo v po-zemk:.ové' 
kmze zapsano., Soudce knihovní proto není oprávněn odepříti vtělení 
SI~Iouvy trhove z ?uvodu, že není vYkázáno, že oprávněnému věc hez 
vy~ledku bYl.a ~abldnuta. (Randa Eigenhlrnsrecht 1893 I. str. 224, týž 
PravD vlastmcke 1917, str. 78; Bartsch: Das allgemeine Omndbucllsge-, 
sctz 1914 str. 428.) Ani knihovní zákon ze dne 25 července 1871 čís 95 
ř. zák; (§ 9), jenž byl vydán p'o judikátu ze dne 7. října 1870, čís. 68, v 'do- . 
vola~lm re~u~su zmíněném, ani exekuční řád .~§ 171) nepočítá právo, nřed
~u.pm ~ k . prav~m ~ěcnÝI?' pr,Qčež zápis tohotO' práva má j,en ten vý;nam, 

.ze ka~dy nOvť kn~hovl11,nabyvatel vstupuje do obligačního závazku)noho 
vlastmka, Jenz pravo predkuP'llÍ povolil. 

Čis. 1031. 

Spor o ~znání, že soudním složením dluhu v rakouských korunách zá
vaz~k pommul, vadí tomu, by zahájen byl spor o zaplacení téhož dluhu . 
v~ . 

~ , I při exek~ci na základě rozsudkú rakouských (naříZleni ze dne 19. 
brezna 1919, CIS. 145 sb. z. a n.l nutno dbáti předpisů § 80 ex ř 

, Tuzemské sndiště, ujednané jako sudiště Výlučné, odnímá' ~izozem_ 
skern,u ro.zsu,dku tuzemskou vykonatelnost {§ 80 čís. I ex. ř.l. 

Tlm, ze umluvou o splništi a sudišti byl právní .poměr zmístněn v tu
zemsku:,P?drobe~} ~ohl~dně cizozemského smluvuíka právu tuzemskému. 
, SPlmste, a sudiste, lIJednané s osobním a zároveň hypotekárnim dluž

mkem, pjatI i pro každého právního nástupce v držbě 'hypoteky. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1921, Rv II 313/20.) 

?aluiící bnl~~ská POjišťovna zapůjéla roku 1912 Adolfu O-ovi větší 
P~l1IZ; dluh 7~1~ten byl ~a jeho vídeňském domě. V dlužním úpisu za
v,azal se dluz1mk, konab splátky u pokladny žalujícího ústavu v Brně 
(cl.,2) a podr'?bH sr; též, ustanovení čl. 9, dle něhož stanovena byla pří
~Iusnost ,-:?udu Brne~.~kych, leč že by věřitelka dala tomu přednost Ža
lOvatI pnJemce zapujcky u jeho řádného sudišlě. Zápůjčka byla co do 
Zbyt~.:"" sp~at:lOu dn~m 1., listo'padu 1919. Zavázané nemovitosti nabyl 
v ~e::Icasl, zrulQlvany, Jenz v dtYbě splatnosti Gznám·irl' věřiteke, že má 
,dluzny"pemz ,P?hotově'v,žádaje 'o sdělení, u které Vídeňské banky má 
.JeJ .S.fOZIÍ!, nacez mu ventelka dopisem ze dne 6. listopadu 1919 od:po-
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'. ",". 7'1 'eskoslovenské měně II filiálky 2ivno-
věděla, by dluzny pcmz sloZI ve, , , fT 'lka vYfczun'ěla o složení 

. stcIlské ba~kyve Vídni s tím, by"zmmena 1 ra I " pení~ v českoslo
brněnskon filiálku téže banky s prrkazem} aby s ~zen: dl po té žalobkyni 
venské měně připsala věřitelce k d~b!u. zalo,:an~ r;~Ia' načež složil žalo. 
placení v korunách rakouských, coz za!obkY~'dO ,m~ '1' oudu a domáh'll 
'vanýdlužný peníz v rakouských kO'runach II 1 ,er;s· ~ 10 S d 'm složení;n 
se.žalobc.u II vídeňského zemského soudu ~znan1- ze. SOU,!ll máhala se 
dluhu V rakouských korunách závazek pom.mul. ZalobkYIle, d~ 'eskaslo
.žalqbouu zemského soudu v Brně zaplacelll dluhu v korunac, c, " 
;en"kých.2alovan'ývzncSl po' 'formál?! ,s~ránce nám,ltl!u .:mstm r;ePll
slušnostia.zaháienérozepře. O ba n 1 z S 1 S a u d y zal~be, vyhovely a 
vyvráilly námi t ky žalovaného takto: Třeba ze žaloNa?y sam n:uje~nal 
se ,žalující stranou, .že se podrObí p~íslu,šnosti ,Brněn,sk-,:ch" s?ud~, pr:,~e 
.jeJJřís]ušnosl zemského soudu v B;n~.vdana, Je:to pr;,vm predchud,ce z~: 
I()Vanéhopři po'yolení a výplatě zapulckydle uvodll'lho usta~ov~l11 d!uz 
'nÍhoúPistlze dne .15. dubna 1912 se zá~aza! n".jen za sebe, nybrz take .zo 

. syé.p,r:í.vnl nástupce, 'že převezme veskere zavazkY. z tOh,o,t? dluho!,lSU 
plynoucí, tedy také závazek, pododstavcem 9 uvedeny, t~tIz, ze, ve VS':Ch 

sporech, z télo zápůjčky p'n p'řípadě vzniklých, se p,odrobl soudu~ brnen~ 
ským.JeIŤkoi' dluh'opis ten tvoří součást, p,ozemko~e knIhy, le;~ zal,ovan~ 
vzhledem k zásadě veřejnosti z toholo. zavazku prav. Co se n ce nanutk) 
zahájeného sporu, jest tato rovněž bezpodstatna .. NárokY(J~ou stran, ve 
zvláštních sporech uplatňované, jsou sice navzaJem v J:ste SO~VlS.1~OISt1. 
neboť mají ]1odklad v hypotekární záp,ůj.čce; přes to vsak ne!ed,fia Se 
o tytéž nároky. VždYť žalovaná strana žaluje před soude,:, :,emskym ."~ 
Vidni na základě složení dlužného pefiíze v 'rakouské mene za vydam 
výmazné listiny, kdežto ve sporu, O který se zde jed~á, ~a~lljící str~na 
domáhá se zaplacení zmíněného peníze v českoslo·venske mene. Ve ve c 1 
s a mé vycházely pak z názoru, že splništěm bylo Brno, na čelllž,'n~bylo 
ničeho .změněn" dopisem žalo'bkyně ze dne 6. listopadu 1919, .procez Jest 
p,lniti ve měně česko,slovenské. 

Důvody: 

Poněvadž k rozepn zahájené přihlížeti jest dle § 240, odstavec třetí 
c. ř; S. v každém obdobl z úřední po·vinnosti, dlužno nejprve tuto otázku 
vyříditi, třeba že žalovaný, jak sám v dovoláni uznává, oprávněn nebyl, 
so'uhlasná. rozhodnutí nižších stolic v tomto hodě v odpor bráti. Když ža
lovaný žaloval žalobkyni 11 zemského soudu ve Vídni na vystavení vý
mazné kvitance na spornou hypote'k,ární p:ohledávku t. j. ve spojení se 
žalobnim dějem na uznání, ž~složením pohledávky v -rak. korunách 
k sondu byla táž zaplacena a on dluhu spraštěn, a když nyní žalobkyně 
postihuje žalovaného u tuzemských soudů na zaplacení téže pohledávky 
v Kč, neuznávajíc ono složení za placení, jde jak o tytéž strany, tak 
o tentýž nárek v obou sporech, neboť v obou jedná se o to, zda pohle
dávka byla zaplacena či trvá I-~O právu a teprve zaplacena býti má, a 

, fo,zdíl jest Jen zevněJší a záležť pouze v tom, že [{aždá strana zaujímá 
k otázce té jiné stanocvisko, jedna kladné a druhá záp,orné, a pOdle toho 
z.něH protichůdně jejich návrhy. Tato z ruznosti procesních rolí vyplývající 
různost žalobních žá<1ání však totožnosti nároku a tudíž totožnosti r'Ú'Zc-
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pře neruší, sice bY tu rUZllOst rozepře byla vždy, kdykoli ž_alovan~T z před
ního procesu Vystupuje jako žalobce v procesu zadním. Nelze tedy sou
hlasiti s nižšími stolicemi, že by tu byla různost nároku a zahájenost roze
pře tedy z tohoto dilvodu nebyla dána. Zahájenost r02epl"e. vlastně nyní, 
kdy spor pi'ední rozsudky zemského soudu ve Vídni ze dne 12. května 
1920, vrchního zemského soudu tamže ze dne 6: října 1920 a ncjvyšŠÍllO 
soudu tamže ze dne 10. ledna 1921 jest již právoplatně rozhodnnt, roz
se,uzenost věci není dána z jiného důvo,du. Jdef o rozsudek c i z c ze m
s k Ý a tu není věc pr'o t1lzemsko rozsouzena, není-li rozsudek ten v tu
zemsku exekvovatelný ·(vykonatelný). Tak rúzh.' býv. nejv. sondu ve 
Vídni ze dne 6. září 1910 R IV 384/10 Ol. U. n. ř. 5156 (k tomu Neumann: 
Komentář k c, ř. s. k '§ 411 str. 1283). A citované rozsudky vídeiískýcb 
soudů v tuzemsku vykonatelny nejsou. Nebof dle § 80 ČÍs. 1 ex. ř. může, 
i když tu podmínky § 79 ex. ř. jsou, exekučnímu nárokn na základě cim
zemského rozsudku vyhověno býti jen tehdy, jestliže »nad to« věc dle 
předpiSŮ o příslušnosti v tuzemsku platných v onom cizím státě zahájem 
býti mohla t. j. byl-li nějaký soud cizího státu dle tuzemských soudů pro 
ni p'říslušným. A tu po náhledu nejvyššího scudu ani vídeňský zemskS' 
soud ani žádný jiný rako,us'ký soud pro ní příslušným ne~yl. Jak beze
spomo, obsahují již ustanovení o poskytováni hyp. zápůjček se strany 
žalobkyně schválené zemským výborem v čl. 5 čís. 3 a čl. 8 čís. 4 a J 3 
předp'Ís, jenž musí pOjat býti do dlužního úpisu, že všecky platy musí 
konány býti II pokladny ústavu (roz. v jejím sídle Brně) a že se dlužník 
ve všech sporech v záležitosti této zápŮjčky podrobUje příslušnosti okres
ního soudu v Brně, i obsahuje pak dlužní listina ze dne 15. 'dubna 1912 
vzhledem k tomu v čl. 2 nejen ustanoven'í, že všecky platy konány býti 
musí ti pokladny ústavu v Brnč, nSrhrž v čl. 9 i ust?l1ovení, že »V e vše c II 
s por ech, jež by z této zápÚjčky vznikly, nebo se 11 a hy pot e ku, 
jež s e zří d i ti m;:l, v z tah o val Y, jakož i ve všech případ'ecll s o II cl
ní che x e k II c í podwbuje se příjemce zápŮjčky zem s k é m u s o u d u 
v Brn ě, neb 'Okresnímu soudu Brn o-m ě s t o, leda že 'by úst a v dal 
tomu přednost, příjemce zápÍljčky u jeho řádného sudiště postihovatk 
Z povahy ústavu a ze. znění, jako'ž i intence citovaného ustanovení, je'l 
dáno je jedině a výlučuě v prospěchu ústavu a sleduje účel, aby ústav 
nebyl vysazen nebezpečí, že bude poháněn před soud jiný, než před soud 
svého sídla (Brno), plyne zřejmě, že prorogace brněnských so,udů má pro 
d I u žní k a zakládati sudiště v Brně jako v Ý I ll. Č II é, nebofdlužníkll 
nemá dle tcnorl! a úmyslu dlužní listiny příslušeti právo volby mezi su
dištčm tímto a jiným dle zákona PO případě přípustným' sudištčm, nýbrž 
toto právo vo,lby má příslušeti toliko ústavu . .Te-Ii však prorogovaný soud 
prorogován jako soud výlučný, pak jsou všecky ostatní soudy podle ustá
lené praxe, zavedené již bj:Tval:frm vídeňsk}rm nejvyšším sond-em, nepř~

slušny, a tedy pro žalobu dlužníka každý jiný soud mimo brněnský ne
příslušen. Když pak, jaik níže v rozhoru věci samé dolíčeno bnde, na 
nynějšího držitele hYPoteky, jenž v předním ve Vídni provedeném sporu 
vystupoval jako žalobce, přešel závazek vtělené dlužní listiny, týkající 
se jak plniště, tak sudiště, tedy také závazek výhradného fara brněnských 
soudů, pak byl nejen vídeňský zemský soud, nýbrž i každý jiný f'akouskí' 
soud pro žalobu jeho n e pří s I II Š n Ý m, podmínka '§ 80 čís. 1 ex, ř. není 
splněna a rozsudky rakouských sondů v té věci vyš'lé nejsou v tuzemsku 
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". czsouzellé a nebsrl 
',,' ,'t't pří"iny případU veel r,,, .' A'" § 8d 

vvkónatelny-anení tll tedy 7;, C ~ ~ ,'" . případ věci zahDje~ť. rel., ,}' 
tt~ pro.to hned z púvo~u" dusle ne ~nl;f' i )okud ve státn:ch ~mlOlAval".; 1 

ev ř st?oovÍ, že předpISU § 80 ~~Ckl~c l~;a;tk'(')IJ,n'lk!1 vvlllášen:rch JSOU o l~O
.'. .., ' ,-' h V řlss em ,,< '. k' h exe

nebo vládních prc-hlasefl1 ... c " ,cl h v konatelnosti ClZQzems yc ,_ 
skytování exekuce a predEokl~ ec ,y a Ale toto ust"nOyeill zde 110 

kučúích titlilů odchylná n.anz~nl O,bs~~!~~ ~icc vládním Jlařízenim ze d,l1~ 
'd' boftakovéhc,omezem ne11l. ", "emnOst v pOSkytavaOI 

va I, ne 45 _ b n zarllcena vzaJ 'bo i 
19 března 1919, čís. 1 s. z. a,' ' , naše otázka alter<Jvana, ne, ' 
cx'ekucc podle § 79 ... ex. t:' ale t~m. nem ZU111U '~ 79 zaručené" arg. slo.v~ 
~ 80 ex. ř. platí i pn vzaJemnůstI, po r ... o I, u ovšem stÚl111 smlouVOLl 
5, ("b d' ) Dle'~ 84 eX r. ma 10 . .S 80 a I e 
»kromě toho« II er' 'les. ", b"ť z platnosti i předpIsy, " , 
nebo vlá'dním prohlášením vy:azen~ y r: e' S t a I o" nýbrž toto V~s~zuJe 
to se citovanýmnar},Zenlm " celý § 80 "šak nechava ne-, 
z platnosti jen pI'edpis § 81 CIS, 1. a. :s e~3 r tedy se to jak ze souvislostl 
cÍótčenÝill VYSazilje~]i z Platn,osil " "4 ',83 ex' ř neplatí,,) plyne, 

..' ( Ut' ení § 81 čís 1 a a, " t' § 81 t i 
jeho,přec'pisu » S ~n,:v. . " kterou vysazen z platno s I., .": 
může uplatňovati pravc Jen na m"'u" § 81 t j co do čís. 1 a 4, I zabyv" 
že i § 83 neplatí plOtu,d, poku~. neplat~. 'ď i~y § 81, jež v platnostI PO-
se dotyčnýodstavee i v dalslm pouze pre p , 

nechal t. j,Čís. 2 a 3. " olací důvody čís. 3 a 4 § 503 c. 
Ve věci samé uplatfJujc dovolal1l dO~ . odů setrvává clovolatel ila 

'1' s .avšak ,neprávem. Ke konCI s;~c ,v~v m nen'astala změna, zákon
." . 'd ím d'luzmm Uplse , .. 

svém stanooVlsku, že pUVC ~ "1, . h bydliště nehot pry ustanovei1l 
ného splniště, jhnž prý' J,e Vlde,n Ja ~ž Je ř~dpisujc §' 905 obi':. zák., že totiž 
úpisn neobsahUje me JIl1<;h,o ne~ ~o P Logicky patří tataoiázka na za
jako splniště ~latí bydhste ~luzn.lk~vo~, v říditi nejdříve. Odůvodnění do
čátek dovolaclho SPISU I dluzuo JI prot .t ~ , ale stanovisko samo hlasa, 
volatelova stanoivis~a, je .:~~el nesrol.zU1~l_ e s~~'~'ištěm jest Brno, za mylné. 
Z-e nn pokládá mínelll nlzSIC 1 stor~, z.o,' e dne I" dubna 1913 za-
, "T Dl '111m uDlsom z' ~. 
Dlužno tedy ~.?tázku ::eJI 1., uz,: Adolf Ó. za sebe a své uástupce 
vázal se VYPllleltel a puv~od!1l ddluzn;k ky splátky konati u p o k I a dny 

. .., t 'k' k t'omu ze lm e vsec . d'l 7, 121'lmo ,J:ne, ~I e, .' , 'B r n ě. Z toho, nižšÍ' stolice pra~el?- so,u 1 y, ~c 
zaluJlcrho ust,av~ v I "t' neboť vůle stran, řízena umyslem ,a
Brno ustanoveno bm za SP.11:S e, m aby právní po-měr zmÍstěn byl 
pŮjčovatelky, nesla SO, poall ne. k I ~o u,, klaclny ústavu má tu dle úmyslu 
vsídle jejím. Ustanov'OOI, konatIp a ~ u,po 's R 905 odstavce druhý, n. zn. 
stran patrně význam dale JdOUCl, nez pledp; S d ' 'sta joho 'hydliště nebo 
obČ zák" že dlužník: má věřiteli zaslat1 pe11lze '? n:1

d 
" . am' nemůže . ." , _ I ,-, ", ten dale J OUCI vyzn' , . 

závodu; čímž ~e oysem sp mste n~~~m'h~'lo splníštč' jinak by toho, usta
býti jiný než ze llm ustanoveno, y_1 ce. '''t Ik; měla předIYis nyněj-

, vůbec třeba nebylo kdyz preee zapUJel e , ." kd • 
~~:e§1905 odstavec druhý ~bč. úk. ':' cas':Y3tavení dln'l,flh07 UPls~I' 32~ 
tento § ve svém nynějším, znění o::~em_ Jeste n~ex~st~~a 'čl JIZ2:2 iís. 2 
obchodního zákona, protoze Jde zr~~e o ?b.CČ~y Že měl právní po
obch. zák., ježt'o, ona dle stanov Il,oS _ Y uJ:' . zapu! .... v Brně plyne 
měr, dlužním úpí'sem za]ožen'ý,zmlsten byil v sldle ~~:Iť;:'('l 9) Pak jde 

k ' t h ~ Brno zároveň ustano'veno- bylo za Sll lS ce.. , 
, ta e z o o', ze t I I 's't'em také pro žalovaného jakožto pnu-

. o to vda-h Brno se s a o sp Ul 'k dl' 

~~~k~~~,t~~~:~~o~~:~~í ~~i;~í~t~nv():írC~bir~~D'~~e~;in:št~ j~t~z v
U 

kn~~~~ 
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vtělen t. j, ve sbírce listin založen, s'jJllniště 10' platí tedy i pro každého 
jeho nástupce v držbě hypoteky, Na tomto splništi nezměnilo se nic tím, 
že žalobkyně dopisem ze dne 6, listopadu 1919 svolila, vlastně žádala, 
aby žalovaný dlužný peníz sI-ožil n filiálky Živncstenské banky ve 
Ví dní, ovšem v československé měně, Má sice pravdu dovolatel, že, 
odmítl-li platiti v československé měně, lfezměnilo, se tím nic na jeho právu, 
složiti peníze na udaném místě Ve Vídni, a jsou v tom nižší stolice na 
omylu, když myslí, že když žalovaný ne,přistoUPil na to, platiti v Kč, že 
nepřijal ani nabídky, platiti u řečené filiálky, avšak dopis žalobkyně ne
involvoval dokonce žádné změny splniště, nýbrž jen změnu platiště, Sám 
zákon tu přesně Uší: tak má dle čl. 325 Oobch, zák, a ~ 905 obč, zák, dlužník 
placení peněžité zaslati na své útraty a nebezpečí věřiteli do jeho bYdliště, 
tím však zustává, jak čl. 325 vÝslovně praví a § 9,05 mlčky piředpokl'ádá 
(arg, motivy), splniště nedotčeno, Tak i zde určením platiště nezměnil" 
se ničeho v příčině splniště a závazkťl, na něm závislých; žalobkyně ustou.
pila Pouze od svého práva, aby jí žalovaný dluh do Brna do její pokladny 
dodal, ,zrušila povahu dluhu jako dluhu dono'sného a přešly na ni pauze 
nebezp,ečí a útraty dopravy z Vídně 'dú Brna, jež jinak nesl by dlužník. 
Je-li však sp~nišlěm p'Mád Brno, musí žal,ovan,.;- dk § G zák. ze une lO, 
dubna 1919, čís, 187 sb"platiti dluh v Kč a sice v paritě I K tak,-uh, = 
1 Kč, UplatňUje-li dovo,lateI proti tomu, že on jest POolále, že v čas, kdy 
hypoteku převzal, byl rak. občanem, !>o převratu však že je cizozemcem 
jak vúči esl. republice, tak 'vůči Rak. republice, a že tedy právní jednání, 
jež dle dlužního úpisu ve Vídni uzavřeno bylo, dle § 36 obč, zák. posuzo
vati jest dle rakouského práva, ježto na jiné, zejména nyněiší, tebdáž 
ještě neexistující čsl. práv,o zřetel 'brán býti nemohl, dlužno. Proti tomu 
uvésti, že poměr z dlužního úpis·u, jemuž nyní pO'd'léhá, jak vYlo'ženo, i ža
lovaný, dlužno posUzovati dle práva sídla žalo'bkyně, nebOť, když sídlo 

- to ustanoveno za splniště a sudištč a žalobkyně dala si od dlužníka slibid, 
ž'e závazky ty přejímá za sebe i své nástupce, chtěla žalobkyně zcela 
patrně, aby sídlo její bYlo, sidlem právního p,omčrll a tentú aby tedy pod
léhal právu toho místa, a dlužník, přijav všecky ty pOdmínky, vůli žalob
kyně se podrobil. Tímto místem je však Brno a musí tedy poměr posu
zov~n by ti dle práva pro tOoto místo: platného, třeba že se právo to v mezi
časí změnilo: místo rakouskéhG nasto-upi/o československé, Ale §§ 36 a 37 
obč, zák. - a pod jeden nebo ,pod druhý případ nutně spadá _ dovolUjí 
výslovně, aby strany samy ustanOVily právo, pOdle něhož pOměr posu
zován míti chtějí (VŽdYť jde o pr'ávo soukromé, jehož jsou pány), a to se 
muže státi také mlčky (§ 863 llbč, zák.), činy konkludentními, S jakými 
úkon dle znění svého právě Plovýtečně po-čítá, Jen v jediném Pří'Padě není 
takov,á dohoda platná: když tntiž cizinec v tuzemsku uzavře dvojs'trannou 
smlouvu s tuzemcem, tu se musí poměr posuzovati beZPodmínečně »podle 
tohoto zákona«, t, j, dle práva t u zem s k é h o _ žalovaný tomu rčení 
rozumí OVšem jinak, ale rozhodně mylně, maje za to, že tn, znamená to,lik 
co »dle práva rakouského« - a to tuzemské je 'opět nYní československé, 

Čís. 1032, 

Nejde o obchOd fixní, byla-li stanovena lhůta pro povinnost k u p li_ i í c í h 0, Odebrati zboží do určité lhůty, 
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ť lhůty k plnění ozná-
- • t vykonána s účinkem, k~y! po ~~~~~šlě přiměřeny čas, by Volba les stornnje a secka se 

meno že smlouva se e-s' kal dohoniti. ' rll - Ok mohl co zrn , I'knavý í IIZD. , ) 

I (Rozh, ze dne 26, dubna 1921, R\' II HZl. , ' , 

' odala žalovana firma ' . ,., . e dne 8, listopadu 1919 pr "'le do konce roku 
Dle závěrečn~ho !~~h~ dřeva s tím, že ža3o;b~e ne1~~,áCí spotřebitele, 

žalobci 50 ,:,ag01~~ m~ edloží nákladní listy, Znej1CI ~a Žalobce požádal do-
1919 bdvola zboz~ pr leplní jako zálohu 50,009 ': II ěru do 31. ledna 
a slo.Ží a dle p.otreby ( e 1919'0 pr,odlaužení lhuty klO

d
( o 1920 že;í není 

d 26 prosme d o e na ,', 
pisemze ned '. -děla žalovaná dopisem ze ne d~Ytové poměry násle~~ 
1920. Na to.o pove "-t cny sto-uply a o , ' -tě stars1 mož~() lhůtu prodIZU;!~~tk~Z ~a~onů iso,! }ak ,špatné, á~~e:~% j~~hO, ježto k~111 a.I?~olut2:lh.o n ~ se dále tedy nemuz~ ,;a::al1. N,' by žalobce uzúzakázkYVY~~dl~l ~:: o'debnáno nebylo, žada zaa,:~ne~u Na to žalobce 
'lurčitéddoe Slez{istopadu 1919 považoval z~ y,:~~ mu' nebyla udělena věrku ze - 'ne , "ozuměn nelil, jez " ' 50 n' klad-. • <-dTžé se stOmo,val1llTl sr _ 'bude hleděti opatrrh a. 
odpove e, k d b 'ni 'sděluje, ze SI d ohlo býti odedOdatečnálhúta, '?o e ~~ ~yžáda-né lhů,tě do 31. le

11
na (~a že k udělení 

'h listů ahy I eZlv 'd 'cm ze dne ,je, , m~ . N; to ,odpověděla žalovana ~P1sk debráníbyla stanovena, pe,:"" ~~~~~~čné lhůty povinn~, neb~la, ~z~~PiS~ ze dne 13, ledna prohla,~ll ,z~~ 
lhůt~ ~, ~~nZV;e p~~tro~~r~as~~~;;"í ~~vza\~!~et~~~~ ~h~I~O~~;I~d~~ \~~~l~: ~oa~~va:" i nadále, ŽaI-obce ne~~e~~~z~~ ~~20 je přecll~žil, ž~lova~a J~ ,~~~~ 
ja,k bylo ujednán~, teprve dndetér~ a nikoliv na dOomácI spotreblle c', zsoo li d 

'tl 'ežto zn cly na spe " d', ' dřeva pro c e snl , 
odkml "'s~luvené výši neslo,žil. ZaI.o,bn o do, ::~ldě jednalo se o r,ozhodnu. (1 
pa ve .. . 'tl D o vod Y' V prve ra 'k bcho 
p r v é s t ol i c e zaml, u " ,,', za základ'žalobního naro u: 0, _ ~ 

, otázky je-li obchod, slouzrc1 d "klonil se k názoru, ze Jedna ~~'::,n;xnfm, čih nikoliv, V tom s111~m S~~el~r~triktního znění ,z~věrcčuého, 
se.o obchod fixní; plyne to Jedna z~e'zazši lhůta pro odebram do, ~once 
listu -kde výslovně uvedena je,~t JakO

h 
1 o ě~í závěrečného listu lIa u!nysl k , 1919 'Také lze souditi joJZ z to o z,n . II b" p'odatclku již vazatl, 

1'0 ll, , , d dá ky nemo 1 'c, " ' " , 
stran, že pozdější pržado,:amo , ': známých soudu přiobchod~,qnv;111, 
Tato.vule stran' plyne ,tak':.,z, p0r;.e:u . o odebrállí, aby pro ne]bhzsl dODll,. 

- Pro-datelé totiž s,tanovl urclte lhut,:I pr 'I ké řezIvo' měli určllo,u .kalku-
' ť ebný matenal ,pro mc < . , t' 'ak vy-vekterénakouPl po ,r . ' 'v' še mrhou kulatiuu nakup'o,:a~, a 1 " lační basi a 'onen!acI, ~do l,"ke ~'" h atd, Tento mOÍlv svedc1 r:roto, ,~e 

so-ko mohou jíti, v~ vyl,ohach :~ZIJ~ICakO fixní a iaké to Potvrzule ,I sv~,: 
lhůta pro odebra~. byl~ ~,stanoven . ] 'ctí trhotoO obchodu jako h:'~lho d,~ 
dek Zdeněk S, Dale svedcI 1 t.oPLo P~l , dalo o uvolnění skladls!e v K., 

' vdk· S že se- žalovane le II ' ,,' d- vem vý-povědl Sve . a, -y, '_ nebo sp.o,le,čno,st,obchodu]lcl s re ',' 
a je zcela 'pochopllelno, ze banka 'I' h nebyla jí stěž'ov;;na mall1-
ustanOovuie, aby si uvnlmla sklady na p: a,c dř~va a ponechává si při tom 
PI;lace skladištní; určité lMtj. 'p':o o~;~~:;u kdyb~ kupec dřeva d,o určité 
stanovení těchto lhůt lako IX~' '': zk o 'I -'t',' ab" svoje skladiště uvol-
o· I" 'm můze lIna na OZl, .) t' 
doby neodebra, ze s ni,. o' " k" 'ědek Zdeněk S, povrZUlC a 
nila, Ze všech těchto dllVO~U, ~tcr,e t: 'O~~hy samého obchodu dřevC'n ' d tak" l'ako cbecue zn,ame a z p Jdere sou, J 
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ve velkém vyplývající za Pf-ukázané má, bylo považovati ku'P. žalobě 
za základ sloužící, za fixní. Ježto však žale,bce do konečné lhůty ne ode, 
bral koupeného dřeva, octl se dnem 1. ledna 1920 v prodlení a pří"lu"í 
dle čl. 357 obch. zák, žalo.vané právo od sml,ouvy odstoupiU, a učinila 
tedy žalovaná tak 3. ledna právem, když ustoupení od smlouvy žalobcI 
oznámila. O d vol a c í s o u d ro,zsudek potvrdil. D ů vod y: Dlužno sice 
přisvědčiti odvolateli, že soud prvé stolice nesp'Távně případ p'rávnicky 
posoudil, uznav, že ·obchocl mezi stranami dne 8. listopadu 1919 uzavřený, 
je 'Obchodem fixním ve smysln čl, 357 obch. zák., přes (o však nelze odvu
lání vyhověti. Fixním obch'O.dem zmíněná dodávková smlouva není proto, 
že takový obchod je jen tam, kde smluvena byla přesná IMta do d a c í 
(čl. 357 ohch. zák.). V tomto případě však smluvena byla toliko lhůta pro 
o d vol á n í dřeva, pokud se týče pro předložení nákladních listú ku
pitelem; to však není lhůta k do d,á n í zb-od. Dále není do.statečných 
důvodú ani důkazů, že i ona IM!a pro odvolání dříví, to' jest koncc roku 
1919, bYla oboustranně s.tano'vena jako lhůta fixní, nepřekročiteln';. Z ]JOll
hých slov Uzávěrky, že musí dříví býti odv-oláno, to jest, že musí nákladní 
listy býti předloženy nejdéle do konce roku 1919, nelze souditi na to, že 
smluvena byla tato lhMa jako nepřekročitelná; dokázáno by býti musilc, 
že to bYla smluvní vMe obou stran. Nelze souditi na takovou Vlili z po
měrÍl v obchodě dřevem, ze 'stou;p'ání cen d'řeva, mezd a z potřeby uvol
niti skladiště, kteréžto poměry svědek Zdeněk S. uvádí a které soud prvé 
stolice dokol1!ce jako jemn známé ZjiŠťUje. Tyto poměry a o-kolnosti mo,hly 
býti Ovšem příčinou, pro kterou žalovaná strana mínila IhiItu 'k odvoláni 
jako nepřekroČitelnou určiti, ale z poměrů tech ještě neplyne, že s k u
teč n ě taková fixní lhůta byla ohoustrannč smluvena, VždYť Zd'eněk S. 
nedosvědčil, že sdělil žalobci, že by právě vzhledem k zmíněným POIv.ě. 
rům v dřevním obchOdě nebo k vůli uvolnění skladiště kladl k odvoláni 
dřeva Ihútu do konce roku 1919 a že to je lhúta nepřekročitelná. Schází 
též všeliki

1 
projev se strany žalobce, že přistcupil na lhůtu do konce roku 

1919 jako na fixní; pak-li v dopise ze ·due 26. prosince 1919 píše »ich 
erSllchc sie 116flich den Termin verW.'l1gern Zll w-oIIen«, nelze z toho USu

zovati na to, že žalobce uznával, že nemá nároku na prodlc.uženÍ lhůty 2 

že termin ku konci mku 1919 je pevným, nepřekročiteluým. Než přes to 
nebylo lze odvolání vyhOvěti. Dle uzávěrky ze dne 8. listopadu 1919 měl 
žalobce nejdéle do konce roku 1919 zboŽí odvolati a předlo,žiti nákladní 
listy, znějíCí na domácí spotřebitele, a složili a dle potřeby dop!Il0vati jako 
zálohu 50.000 1(. Je nespoTu.O, že nesplnj] žalobce v té době z těchto zá
vazků žádného a ž·e zejména neslo,žil .plné zálohy, čímž se ocitl v průtah'l 
s placením, ježto zálohu jest plovažovati za část kupní ceny splatnon před 
dodáním (čl. 354 obch. zák). Následkem tohoto Průtahu v placení hyla 
žalovaná oprávněna za podmínek čl. 356 'obch. zák. cd smlouvy ustoupiti. 
Podmínky ty pak nastaly. Odstoupeni o,d smk.uvy oznámila žalovaná ža
lobci dopisem ze dne 3. ledna 1920 a, když žalobce storna uznati nechtěl, 
s.elrvala na něm i v dopise ze dne I I. ledna 1920. Žalovaná nedala sice 
žalobci vři tom výslovně dodatečnou lhůtu k plnění, lhůtu tu mu však do 
19. ledna 192.0 skutečně p.oskytla. Tato lhMa bYla dostatečná. Žalobce 
však neměl plnou zálohn 50.000 K slo.ženou ani dne 19. ledna 1920, kdy 
předložil nákladní listy, které ovšem byly žalovanou Odmítnuty, ježto 
nezněly na domácí spotřebitele, nýbrž na speditéra. Dle Výpovědi Zdeňka 
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• '1 ~ená pro žalovanou, hala znloha, s oz ~. dod'l-S~y apřiZll~ál1fOilVolaltelckrY,'c' n~~~.~a 5g~00 K. Ž~lov:r~á Pdos::rlt~~~;' ustO:,-
. . dell zal·oby sm IIV.. d'~ pra,'nena o o ~ • 

am. v ' .. '. .' 19"0 byla tu lZ o, .~ . plneJ1l 11"-
tcčnoui~ir.!u d~ 19'yleJ~I~ z:V,{zál~a a žal?bce' žáddá t~~I~eP~a~~ba zamítá, 
piti,nem !e sm au~ .. b 10 výmk prveho sou ll, z I}rávem. Z toho dllvodu y 
potvrditi. 

d n,cv"hověl do,yolání. NeJvyššisou " o 

Důvody: 

~", I . aUJ'a1 správné p,rávní ,>:. ., 'hu Soud odvo aCI z . . b I D'ovolánL nelze přiznati uS'Pec . _ t Aípadě nelz~ mlUVItI, ne o,,' 
, ......... ""' fxním obchodu v tom op. b h stanove'l,l 

sta110vi§ko, ze ? hl z'išlění nižších soudil jde .n~ Jevo, é~'~ ctfíví, tedy 
iakzo.skutl<:'ovyC J. 0t ouze ]Jro cdvo·lam kou~en. ',. lom 
srHuvn~mezr stranamllhll a'h

p d~' í odebrati do urcene Ihut}, v '1 ~o~lzepro povinnost kUpUjí,Cl 0: nv prodavatele k dodání kowpene I~ 
všaknespcčívá také ur~cm lhut~ ~1~viti.O obchodu iíxním rDu,ze, .kdYZ 
dříví' dle čL 357 obeh. zak. Ize?a 1'(" má Avša-k rovněž spIavue p?_ 
v urČité stanúveném čase d!Qda~o ly 1, ní' vyřknuv, 7ť následkem prL;

soudil soud odvo,laci věc po strance pr~\o~aná oprávněna od smlou''Y 
tahu kupujícího (žalobce). by'la W~~~ .o~~h zák. na něž právo, od smlou
llstcupiti, vyhověvš~ 'P?dml~kamI?', míní ž~ ~ dr~lpjse žalovan.é strany ~~ 
vy ustoupi'ti, jest vazano. 'o~o a~l ozná~lení o výkollu ,:olb"y po r0.zW.T~ll 
dne 3 ledna 1920 nelze sh.ledava.' t' 'alovaná shana oznamUJe, ze 

. . 'k ~ dž doplsem lm z ~ 'Iz> "1. 356 'obcll za poneva - I tornovati chce, ze ne c c . .., Ok r v srn OHVil S ' " 
smlou.vu již stoľpova~~, a nI 0.1) z~ ~, :atečné lhůty, a konečl:ě, že ,1hl~t>~1_ 
v tomto případě mluvltl oposkyt~utr do~ ,oskytnutou 1Joklád'a, nelil 1lr:
do J 9. ledna 1920, kterou odv~lac: s~~d ~~:olání důvodná; zákon ncžáda, 
měřena. Ve směru prvém nem.naml a rve po nplynutí dodatečné lhúty 
aby napřed bylo volhou Jl'ohroz~no, a .tep , .. ' že smluvníkod smlouvy 

" lb oznameno ozname,"" I kd" ,.;novu bylo vykonam vo, y ~ ." : k' d ~ prvotní Ihútaup.lynu a a yz 
. t·' ·es·t pTavne ucmne, yz 'd"' , ('pu"-ustnpuje, s ~Cl a J~. V~ 'Ih - tě dodatečně prood'lení sve neo ;'1l11 . '. 

sp.oJusmluvmk v PrIm. ere~e v. v~" n'l bez vy' znamu že žalovana dopIse lit ) O t t ~ le pncme ne , . . ~atl·omorae. s a ne v. . hl'~' z~e od smlouvy ustupnJe, se-~ O·' , pro asem ,_ . " 
Ze dne. ll. le·dna 192 pn sv~~ cl t ~ , lhůty připouští dovolám samo: 
trvala. Co se t~ne ll

o
;;kytnu!! ,Olh\;;~odateč~é, oo.ž jcst správné, neb;lť 

že n~! třeba v~slovneho ude ~~' tn~ta, t. j. dopřá"a, aby totiž bylo 11';1': 
dostacl, aby Ihula ~a .byla 'pc y léva'ící strana své po\"innostlk plne'l1 
měřenou. <tobu P'Oseck~no, zd.~ pn:;~ zJ'vazku vúbec nedostál ani do po
dostojí; Ze.žalobee svem? s~ u~n~la~í saond na jehož dú\'ody se v toml? 
"a'ní žaloby do\'odrl spravne o v, ' t 'k' z"e z~oi.obci pos-kytnulil 
LI '" I' , t d 'epravem vy y a, ~ ,.ll 
bodu poukazuje;' dovo am e y n. l' soudem byla v úvahu vzala 
lMta nebyla, ]J,řiměřen~uJ zdl~2~d;rOá~~~~ či neprávem, zÍ1stává 1j;~ost2jn?, 
lhůta dodatecna do ~ 19 ... ~e, na ~ alobce smluvuímu závazku ku slozom za
když, jak b,:zvadne zJl~teln~ z 1920 kterážto Ihúta dozajista byla ~osta
loh

y 
ncdostal am Ilo 3 . ':Odnal' " prodlouz" ení lhůty odhěrné sam Za . d " " I bce v za 'Os I sve 'o čitelna, K yz },a 'o t d 'e' sám za dostatečný považoval, tento termm zadal, a e Y J J 



Čís. 1033. 

úmluva, jíž jeden z manželů za úplatu napřed se za varuje, že dá sou. 
blas k žalQbě nebQ žádQsti drubébQ manžela 'O rQzluku, jest neplatnou 
(§ 879 obč. zák.). 

(I\'o,zh. ze dne 26. dubna 1921, pv II 18;21.) 

V řízení o rQzvod manželství od st,olu a l'Ožeumluvili manželé: "Obě 
strany ,'Ouhlasí, aby jejich manželství se dobrovolně rozvedJc>; zavazují 
se vzájemně, že svolují k tomu, aby každá strana mohla žádati o roz
luku manželství, až zákon- to dovolí, ,a zavazuH se k tomu potřebné P,1"O

hlášení u soudu na žádost druhé strany kdykoliv podep,a ti." Na základe 
toheto smíru bylo manželství mezi stranami rozvedenQ, a ]J'O ll]Jlynutí zc;
konné lhůty žádala manželka na soudě, aby pov'Olil rozluku manželství. 
Manžel, byv předvolán k soudu, odepřel souhlas. k r'Ozluce. Tím, že žádost 
o rozluku byla zamítnuta, vzešla manželce škoda, ježto musela zaplatiti 
útraty právního zastupQvání a domáhala se proto náhrady této škody n.l 
manžell, tvrdíc jeho hrubé zavinění. Pro c e sní s o u. d p l' V é s to I i c e 
žal'obu zamítl. D ů vo d y: Omluva, že žal'Ovaný podepíše žádost o roz
iukn, a že bude souhlasiti s rOzluko·u, jest ve smyslu § 8780bč. zák. uc
p:latna a neúčinna. Neboť jedné se v tomto přír>adě o .0soLní právo, které 
jest nezadatelné, následkem čehož jest nem'Ožno žalovat na splnění tako
véto úmlnvy. Zákon o rozInce ze dne 22. května 1919, čÍs. 320 sb. z. II D., 
připoušii mzlnkn, když manželství bylo rozvedeno na základě žádosti, 
avšak ::;oud z úř'ednÍ povinnosti musí konati šetření v tom smyshT., zda 
jest zde nepřekcnatelný odpor, N'k-li ovšem vůbec jest této podmínKY 
zapotřebí. Manžel se -nem11že nikdy napřed zavázat, že i v budoucnosti bude 
míti proti druhé straně odpor. Ostatně jest právem kteréhokoliv manžela. 
by za řízeni dal k rQzluce so,ublas, a toto právo nemůže mu býti odňato. 
Následkem toho ve smyslu § 1305 obě .. zák. nemůže zodpovídati za škodu, 
která vznikla někomu z výkonu toboto ieho práva. O cl vol a c í s o '.I d 
uznal dle žalOby. D 11 v 'o' cl y: Závazek rm;vedenýcb manžel11, kterým se 
navzájem zavazují, že o žádosti jednoho. z nich za TDzluku manželscvÍ 
pro nepi'ckonatelný 'Odpor druhý potřebná pr'Ohlášení " soudu podep'ÍŠc, 
~eshledává 'Odvolací soud ani za plnění' nemožné po rozumu § '878 obč_ 
zák., ani princtpielně za nemorální po rozumu § 879 obč. zák. Takový zá
vazek, Který v době převzetí nehyl nemonální proto,poněvadž v té době 
měli oba man'želé k sobě nepřekonatelný odpor, m1Iže se státi nemerálním 
teprve tehdy, když se poměry změní a nepřekonatelného odporu k PQvolení 
mzluky manželství předpokládaného na straně jednoho manžela tu více 
není. V našem případě se poměry na straně žalobkyně dle jejího tvrzení 
od uobl' převzetí závazku nezměnily a nepřekonatelm', 'Odpor tll zůstal; 
jinak je tomu na straně žalovaného. Ten dle s.véh·Q prohlášení z 19. května 
1920 k manželce nepřekonatelnéh'O odDom nemá a tvrdí, že m,opak po 
povolení rozvodu vyjednávali manželé s'polu vážně o obn'ovent manžel" 
ského :,polečenství, scházeli se a projevovali si vzájemně nákřonnost. 
Poněvadž se na straně žalovaného změnily poměry, které ho, přiměly 
k t'Omu, aby souhlas k rozluce nedal, a 'Oll manželku neuvědomil, že na 
jeho straně nastaly poměry, které jscu překážkou, že závaz.ek ze smí-ru 
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. . . _ 'tOllotO závazku 
. . c ". '. • škoóu z nedodrzeln , 'k hraditi. 

převzatýnesplml, mu? d 'Sll §§ 1295 a 1311 o·be. za '. 
vzniklou:,porozumu pre pl . ozsudek .prvého soudu. 

. 'v., S o II d obnOVil r ' NelVyssl 
D Ů v o ci jl: 

· uznúvá ncpřeko ·na-
• . 1919 čís. 320 sb. z. a n., který lze se 

Zákoll ze .dne Zk2, ~ve~~~dém 'mariželství. za (d§lr~~d:) P{~dnak při man
ťelný'odpOl' Jedna pn . . ku manželskeho : ' ák ných-· 

. domáhati žalob~U }.ozlukY r:;ch _ za další~h p,o-dmm~k ,zrn t§§ 15 16). 
želstvícllsoudu~ll': rO~~~v~dU v rozluku v řlzem ~espo{~~ od]Joru vzá
Zá:dfíyod pro vr~\l1e~ll. atelného odvoru o~cu s ran, druhého man-
2(íÍkO?nCvy~adUl?~e;;r::~n[ v onom případě ~reba s~~hi~~t býti dáván jen . 

•. ···J·emneho, .oysem Jes .' , 'ak pOl1hou formalrtou, an . Vll ° le a SVo-", "',',' .,,',' blas'nem vs ~. ~ em prave 
,žela;'J.~ltto,SQU ,; dl úmyslu zákona bytr .Vyr'On. ° že tu jest sku
,1laJ?ko,matsplse. e h rolevem má~y,tI (\ot~:zen.' nitřnípos tup 

hOdllého.rozhodnu.\a ;~zl~':Y se domáhajlClllO, J".Jz !~~O zá~ona, uplynu
tečně oupor manze a .. " to také dle § 16 a) dot<;ene. zluce sou11lasu 
těžkoIzckondtrol?rat~'o~J~ího rozvodu tři léta, n~~tre~a ; ~'~konem samý!U 
la-li od prove. ene.''O •. ~e odpor v takú,výchto pTlpa ec , ;ouhlas. druhéhO 
druhého ma~z,:la~~z~v tomll tak jest. nelze přIP~st,ltI, ab~ ad" by tím bylo 
již ,předPokladal · ~~l se předmětem' obcho~ovkanr; ~o~~~\rY" manželského 
manžela k mz U;"., '. nekalé yYuzJt oVa?', .. ". man
umožněno obcha:;e~l ,zakon~ amanželského. Ujednmn',Jl!nz. led~n 'žádosti 

. soudruha o T'ozvaZam svaz II . zVe dá souhlas. k zalObe ne c ... 
· ~ed se zavazuJe, ' , Tslem zakona a 

žel~é~aO u~,l:~~er:p~ rozluku, nesrovnává sedl~e~Y87~ ~~y zák. neplatným 

, ~~beCn)'mi názory o ~lušn3;sti,d~ j::I~O~~~~ě sa~a uvádi, že žalovalt G(),; 
a bezúčinným. V danem pTl]Ja. e 1'. dá souhlas k rozluce. Dle t~ o, ".
stal 10.000 K za to, že ;e z~v~~~!rt~~ ne;latná: jednal-li žalovan~, ~~~~ 
uvedeno, jest úm1uva a ~d't' 'e p'oruši! smluvní závazek, a ne 1 1 d'-

· . I . nelze tVl ll, Z .. "d ť rozluku prQ o· L 
nep'latac um u,;e, "1 žalobkyni zmaře,nim jC11 za o"s 1 Ů1 • ;-1; oznámiti 
ze škody, ldera vzes a , du -odvOlacíhO že zalo~/2ny me ~ .. 
ř.ený souhlas. Takté'ž názor sou, , raně se' změnily, a že ~neUCI11lV 
~ čas ialobkyni, že .po~~y .n~z~~~o~~ neobsto,jí, neb'ol žalovaný n,e.~ohl 
tak, ručí za škod~; zal?' kXlll žalobkyně odvodí .dtrsledky z. u]eclnal11 -
věděti, zd~ po ,prlllade y 
ostatně neplatneho. 

Čís. 1034. 

, daně nábQženské obce židQvské J~~u 
Platební rQzkazy o n.edoPI".tcl~:k b" ti řádně dQIQženy a neslačÍ.!lflP;s 

tituly pro soudn! exe~ucl. MUSt~ vs., dol~žkQU vykQnatelnosti. 
PQlitické okresm spravy, opa ren) 

. . d 27 dubna 1921 p II 97íz1.) (Rozh. ze ne . , 
"lvI p"úti , P domáhala se na soudě, by }l ). a.', , 

. Židovská náboženska obec v. d platek náboženské daně, anlZ 0\ 
její~U čienupovolena exeku~e pro ne °bo výkaz 'O nedoplatcí<;b; S? ud 
však byla předlo,žila platebm rozkaz aen~ u r sní s o'u d exekucm navll1 
p r v é s t o I i c e exe,kucI povohl, 1 
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zamítl. Dů vod y: Co se týká příslošnosti . 
je rekursni s,oud toho náhledu že s-o d' ~:)~d~r ~ro povolení exekuce, 
~(llce za ~čelem vydobytí náb~že!1SkéU d~~ěP~:~ usny;u PTO P.olvolení exe-" 
ze § 22 zakona ze dne 21. března 1890 čís ,I ?vske. Je,st SIce pravdou, 
tJekou exekuci, avšak nutno uvá"'t' "'" . ~7 r. zak., pn pouští jen poL-

d"" Zl I, ze , 1 CIS 13 ex ' . k 't poz eJSl, ustanovení to změnil a 'k'" f :, • r., ]a Oz o zákon 
platební a výkazy nedoplatků 'o d:naíc~xe"uc~I tItul uznal veškeré příkazy 
rážkách zemských okresn;' h b pr,Imych a p'Oplatcích, jakož i o pj"_ 

dl ' d ' le a o eCTIIlch vyhoto' k ' po e pre pÍsiI 'O tom platnýcll Za k"" vene a vy onatelné .. 
považovati platební příkazy . . k exe lICm tItul v tomto smyslu nutno 
chce, nebof náboženska' sp I ~ vy azy nedoplatků židovské náboženské 

. j' " '" 'O ecno'st Jest veřejno .' . "k ' V.yp yva, ze pO'platkilm jejím je t V· • pla"nI orporací, z čehož . 
máhání těchto dávek iscu PříSIIS, ~nznaÍ! p'Ovahu veřejné dávky. K vy
ovo,z. zák. k ex. ř. zů;talY v I~SnYmI soudy tín; v!ce, když článkem III. 
daDl a Jmých dávek k úĎelům ~e:~.~S~I dosa,:adDl predpISY o vydobývánÍ 
do dobývání jsou zákonem t J ym I 1mych povmností, které dani co 
dl" , h d' po·s avcny na roveň, .. d' . 

dznyC :avek soudní exekucí ~ b " " " a za ny z meh vymáhání 
ze d~e 10. února 1832, čís. 2548 ~ebz r~nuJ:, a dle § 4, a 7 ?říl. k dvor. dekr. 
cbava, rozhodnouti se 'pro exek : zak. ~c 'PolItlcke. ~pravě na vůli po ne
nutno však řešiti Mázku bYl-I" u~:k soudm nebo P?htrck'ou. Naproti tomu 
kaz vyhotoven ve formě' i'tk J.l /1' ,~z ol' nedo~latclch anebo platební pří, 
soud dl' , " I, CIS 3 ex r ua nI"' K ' e vyslovného znění t h t, /'k ~.. lyS 1 lna. ,tomu jest 
den dariiber bestehenden V~r~c~ .~: o)nneho ~Istanovení oprávněn (nach 
o'dstavec druhý ex ř pov' : I cn, vymahaJící věřitel ie dle § 55 ' 

. dl .;;: .. men sva tvrzení v 'P d ~ , . . 
a Je, e S 54 odstavec prvý ex' ,,' : 0,. am uvedená, prokázati, 
o,pravněll vyzvati ho k p're'dl '.c. ?ll!o,~am.I dolozr!J, a exekuční srud iest 

, k ozem potrebll' h r ť V ' 
vsa nepředlnžil ani D'latebního fozka . YC, 13 ln. ymáhající věřitel 
podal prostě exekuční žádost za kt zu, aI:~ vY~azu o nedoplatcích, nýbrž 
a ?řípis politické okresní S~;ávy ~~o~ pnpIS ZI90vské náboženské obce 
lozka vykonatelnosti politick' k p ~z!O,v~tr dluzno' a nestačí pouhá do- . 
'po" b d' . e o resm s,prav" Exek ' , .. ;'Inen u vymáhající věřitelku k ,,' , '.ď. . UCTIl soud byl tudíž 
Tlel vyzvati (§§ 78 ex. ř. a 84 ' r edloze~: Irstmy, exekuční titul tvo-
hstlllapředložena nebyla a rekc~r~~~' , neb? zadost zamítnouti. Poněvadž . 
v době podání žádosti nemá mo' \SObUd Jako so,ud ?řezko.umávající děj . 
bylo na-padené usnesení změnit' znos J, y v tomto smeru zjednal nápravu, 

N e j v y Š š í s o u d' nevYhov
1

'C'1 do I ' , _ 'v'o aClmu rekursu. 
DŮVOdy: 

Dle § 1 čís. 13 ex. ř. byly v příčině d' . ' 
uznany za exekuční tituly platební r ~ek, pod ~redpis ten spadajících, 
v~kona,telné dle platných před isů E oz ,~zy a vYkaz,:, o nedoplatcích, 
JelI opravněnost může býti pos~'o " xekncm trtrII Jest zakladem exekuce 
a mu ' ! u vana len dleob s a h I k" . ' . Sl p'ro o exekuční titul býti z' :d'! ' , I exe 'ucmho titulu, 
dech, v nichž nalézá se ve spisech p;~v~ a predloze~, ~cž platf i v přípa
To:"u nebylo v daném případe v hOl, o Po-volo,"act zaznam (§ 54 ex. ř.). 
kucní titul, vyho,vuiící for m' I .~ oven~, zeJmena nebyl předložen ex 0_ 

.a nIm u predplsn § 1 čís. 13 ex. ř. C 

Čís. 1035. 
Zákon ze dne.27 května 1919 .. 

nÝm pachtýřům. . , CIS. 318 sb. z. a n., o zajištění půdy drob_ 
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Ustanovení § l,odstavec pátý, týká se též ovocných ~~brad polníc~, 
. převládá-Ii za pravidelných poměru užitek z ovoce nad uZltkem z obde
rávání PUdÝ. 

(Rozh. ze ·dne.2. května 1921, R I 457/21. - Toto rozhodnutí přijato ple
nárním llsnesením ze dne 2. května 1921, čís. pres 410/21.) 

s o ucl p rv és t() I i c e přiznal pachtýřům Ilo.žadovací nárok ku po
zemkům, na nichž byl'O pěstová)1o též o,vocné stromovÍ. Rek u r sní 
s O u d zrušil.usnesenÍ prvého soudu a nařídil mu, by řízení znovu pro
vedl a pak rozhodl: D ů vod y: Stěžovatel napadá usnesení soudu prvého 
pmto, . že .požadovanépozemky jsou ve skutečnosti polními zahrad'ai1li, 
jsouce ,,·osázeny ovocným stromovím, z něhož užitek béře majitel, lderý 
pěstuje. toto ovocnářství ve své režii a také považuje toto ovocnářství 
za hlavní vÝnos pozemkiI, kdežt'O výtěžek zemědělský, z rolnického o·bdě, 
láy,árií)jlyúbucf~ jest pro něho věcí podřadnou, vedlejší, pročež i pozemky 
ony;fJokudse týče hosp,odářsiké úrody, v pacht dal. Ježto· prý zde nejde 
o pacht dle zák: cit., nemohou p'o.zemky ty drobnými pachtýři požado
vány býti. Nutno především řešiti otázku, zdali námitka tato s ohledem 
na zjištěné 'Okolnosti nalézá opory v zákonu o drobných pachtýřích. Zákon 
Pf.ováděje tutO' pozemkov,o,u reformu, měl na zřeteli především tu okolnost, 
že vlastník p·ozemku tím, že pozemek dle jeho povahy hos.podářské ne
obdělává, zříká se svého vlastnictví ve prospěch toho, kdo P'O dobu zá
konnou pozemek má v pachtu' a jej hOSPOdářsky obdělává a z výnosu ieho 
sebe a svou rodinu vyživuje. Z toho patrno, oož i § 1 odstavec pát:{r jasnč 
dává na jevo, že se vyžaduje, by pozemek celý ncb .aspuň pokud se týče 
hlavního výtěžku z něho dán byl do pachtu. Co považovati jest za hlavl1í 
a vedlejší užitek pozemků požadovaných, lze posouditi dle· skutkových 
okolností, které v každém případe bezpečně a úplně jest zjistiti. Iiledě 
ku stěžejní zásadě práva vlastnického. uvedené v S 354 obč. zák., nl1t11o 
v tomto případě prohlásiti, že v prvé řadě záležeti bude na vlastníku, by 
on llT'Čil, co pnvafuje za hlavní a co za vedlejší výnos p.,ozemkit p-ožado
v.aných; ovšem jedině toto určení jest přÍ"pustným Ilouze potud, pokud 
skutečn-os,ti na jisto postavené neprokáží, že vlastník požadovaného po
zemku určuje hlavní výtěžek, jódnal DPO·ti zákonu o. drobných pachtýřích 
za tím účelem, a-by účinky Jeho zmařil. Pro' posouzení věci samé tvoří 
po.dklad v případě, o nějž jde, po,uze tvrzení vlastnfka pozemku a neúpJný 
znalecký Il.o·sudek. Soudce prvý ve směru tom nepředsevzal zvláštního 
zjištění, spokojiv se peuze místním 'Ohledáním, na základě něhož pak znalei 
podali posudek. Posudek ten však, nemaje podkladu 'skutkovéh'O, nemůže 
sloužiti za základ mzhcdnutí. pokud se týče f·ormální stránky, neni ze 
spisu vLIbec patrno, zdali znalci, kteří ku jednání byli přivzati, jsou db 
§ 17 odstavec PTvfr požad., zák. znalci, jmenovanfrmi ministerstvem zem2-
dělství v s,ouhlase s ministerstvem spravedlnosti. Zákon v cit. '3 před, 
pisuje, aby pouze takoví znalci, kteří podmÍn'kám shora uvedeným odpo
vídajÍ, přivzati byli. Nestačí tudíž přibrati znalce, kteří pro všechny pří
pady nebo pro jedno.tlivé případy soudem samým jsou ustano,veni. Pokud 
se týče véci samé, nutno v předběžném řízení prve než podán bude ko
nečn}' posud'ek znalel!, zjistiti, zdali požadované pozemky tvoří hos,p'Ú
dářský cele'k, který jest, jak majitelem tvrzeno, polním sadem, v němž 
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Ovócnictvf jest soustavně hospnd;ářsky pěstováno, jakým zpusobem s.e to 
děje, kdy pozemky ty p'ůvodnímu. svému určení byly odňaty a kdy byly 
proměněny v zahradu. Jaký roční výnos PO dobu od 1. října 1901 až do 
vydání zák'Ona vydávaly z plodin ho-spodářských, z ovocnictvL jaký druh 
ovoce a jaké polní plodiny na nich jsou pěstoOvány a zdali s ohledcm na 
místní poměry hosP'Odářské lze na nich se zdarem veškeré plodinv pěsto
vati, zdali a jak dalece pěstování Ovocnictví má vliv na úrodu p-olních 
plodin nebo na'o-pak. Konečně nutno vzíti zřetel na veškeré okolnosti, které 
ve směru tom za- šetř'ení Vyjd'DU na jevo a které pro posouzení věci roz
hodnými se objeví. TYI'O veškeré oko.]nosti jest předevšim zjistiti, znal
cům sděliti a pak teprve bud'Ou moci znalci pOdati POSUdek. 

Ne' j v Y š š i S'O U d nevyhověl d'o-volacímu rekursu _. mimo jiné z těchto 

dllvodů: 

v § 1 odstavec pátý zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. l. ,« U., 

stanoví se všeobecná zásada, že za pacht Ve smyslu to.hoto zákona se 
nepOkládá, týče-li se právOo pachtýřovo toliko vedlejších užitků po'zemků. 
Jako příklad vedlejších nžitkú uvádí se tamže při zahradách tráva. Názor, 
jako by se to,to ustanovení zákona týkalo pouze zahrad domovních, ne 
však polních zahrad, nemá v zákoně žádné opory. VždYf i při takOVých 
zahradách mÍlže tu býti dV'ojí užitek, totiž užitek hlavní ze zahradnictví, 
a užitek jiný, vedlejší I(:ku příkladu i zde travní). Steině mÍlže tomu býti 
při po.lnich 'Ovocných zahradách, t. j. při takových pozemcích, na kters'ch 
jsou založeny ovoché sady a které jsou hlavně věnovány pěs-tování o,voee, 
jichž půda však, aby neležela ladem, užívána jest zároveú k účelúm země
dělským a to buďto vlastníkem samým nebo pachtýřem, jemuž PÚdapře
nechána k účelům zemědělským. Převládá-li zde za praVidelnÝch poměrů 
užitek z ov-oce, a je-li užitek zemědělský hOSPodářsky méně cenným, 
pouze Podružným a vedlejším, na němž vlastníkOovi valně nezáleží, a 
jehož by se tento snad dokonce vzdal" kdyby měj voliti mezi ním a užit
kem z ovoce, - dlužno pokládati pozemky takové za p'ozemky, které dle 
§ 1 odstavec pátý zákona vÝše dotčeného nepodléhají výkupu drobnými 
pachtýři. Správně uvedl SOud rekursní, že závisí v tom kterém případě na 
POScuzení skutkOVÝch oko-Iností, co jest po-važovati za užitek hlavní a co 
za užitek vedlejŠí. Poněvadž tu p'ak jde o o'tázku vyžadUjící znalostí od
borných, nutno v takových případech po Zjištění sku-tkových OKOlností v té 
příčině roOzhodných vyslechnouti os,o,by znalecké. 

Čís. 1036. 

Na »přednostní odkaz« -(§ 758 obč. zák.) dlužno použíti veškerých ustanovení o odkazu. 

(Rozll. ze dne 3. května 1921, R I 431/21.) 

ZllStavitel zemřel dne 25. coervence 1919 bez zanechání posledního po
řízení. K P'Ozůstalosti přihlásila se jeho manželka a s'Ourozenci. Manželka 
zemřela dne ll. července 1920 dříve, než-li byla po,zůstalos_t odevzdána 
a bratr její jakožto jei' zákonný dědic požadcval z p'ozůstalosti P'O před-
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, '-" " 58 obč. zák. svršky, jež prý náležely do 
'nřelém jejím lranzeh d!e ~ 7 , ' ů s t a los t n í s 00 u d zadateh pok~d 

zCollec'né d91,nácllosti manzelu'
l 
P o ~kte' re' ze svršků přiznal, jsa toho na

sp " . anže ce ne ~, ..., ~. ~ by 
se t\'če pozllstalostI po II ~ ,. dkaz není právem člste osobmm, Jez , 
zoru, -že nárok na p.re.dno.~t~'~r~ že dlužno 'naň použiti všech "us~anov"enI 

tí 1Jlanželky zalllkalo" ny ',-uý dnem nápadu, po nemz m?zno S~~kazech a že tedy nabyva ho opra;~~ í s o u d návrh zamítl, vychazeje ~o> zciziti po případě !'oděd:tI. R e k."vo rYze osobní, jež úmrtim manželky 
z opačného n.ázoru, ze tu Jde- o p~a 

zaniklo. __ , d poukázal žadatele na pořad práva. NejvYSsl sou 

Důvody: 

v ,', nelze upříti oprávněnosti, nebo'!; ja~ V-5/-
Do>v-o-Iacímu rekursu, zadate~ r usvermachtnis" v § 758 obc. zak. a 

ch"zí ze zákonn,ého v;vraz.u " ~k: sněmovny k § 69 první dílčí novel~ 
z dúvodo,vé zpravy byv~le, pan 'rok na tento odkaz veškerá ustanov,:UI 
k obč. zák. str. 103, platI ~ro nk~ 'koně a v patentu o mimospoornem 

h b -ená vobcans em za ' . 'dO vod o odkazee osa! ' ,. . dná jest spiorným nejen ]JravnI llo .' 
'řízenÍ. V případe, o ,kler>: se l~ z~ a ~trany uplatňují v řízení pozusta
nýbrž i r'ozsah požadovaneuo, ,?d. a ~. 'mimosporném. Pozůstalostní 
lostním okoln.csti, jež nel':,e zl~t1tr ,Jl':'§I~n; čís. 7, 160 a 161 zmíněnéh_o 
soud dle §§688 a 817 ~bc. zah 'd~val o sp~rném 'o_bligačním nároku sto-patentu není povolan, a ~ r~~ o , ' 
žovatelove v mimospornem nzem. 

Čís. 1037. 

. I cem a cizozemskou Právní poměry z pojišťovacích smluv mezI k ,uzhem 
. ť dle zákonu tuzems yc . . I pOjlšf,)Vnou Jest posuzova 1 a cizozemskou pojišfovnon byt 

Měla-Ii dle smlonvy mez} tuzem.c~~ I ve měně rakousko-uherské, 
vyplacena pOjištěná s~ma SI~ v c1zme, a e , 

dlužno zaplatiti, ji nY~1 _v !<c. řevratu v republice Rakouské, ~~: 
Ohrožením uhrad, J,ez zustaly 1'0_1' k r se závazkům VUC1 'může cizozemská pojišťovací spolecnost vymy a I 

tuzemským Poiištěnc,ům. d 10 dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. lze 
Ustanovení § 6 zákona~.!1e " zky korunové z dřivější dOby, dle okolností případu POuz1h 1 na zava , 

splatné v cizině, , __ . t brti pojištěnou samu, jest rozhodnou 
' Pro otázku, v iake mene Jes ~kYPI' I době k<ly nastal pojistný případ. měna v době skutečné výplaty, m. 01V. v. ' , 

(Rozh. ze dne 3:května 1921, R I 468/21.) 

... ' Št tl artské banky na doŽítí. POjistné V roce 1909 P-oJlstil se tuzemec II I ~ g korunách pojištěný peníz za-
premie bylo platiti v r~-kousko-u~~rs~~~t~noově proti předložení pojistky , 

,vázala se banka VYP~at1ti po _ smr 1 p i-orunách rakouslooruherských. Po
u své p'Okladny Ve Stuttgarte a to V o talá vdova jehOo domáhala se pak 
jištěnec zemřel dne 4. ledna K 19}9V'CZ~S" ání protáhlo se následkem vy
vyplacení pOjištěné sumy v JC' -t Yle .n·~f~vna byla ochotna platiti pouze hledávání až do dubna 1919. -ez o P-O].IS - -
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v nekc,lkovaný·ch korunách rakl>l1sk~'ch, domáhala se oprávněná plnění 
žalobnu, jíž p r. o C e s II í s o tl,ctl P r v é s tol i c e vyhcvěl a uvedl v pod
statě v d U vod ech: Jde tu o obchod, jenž byl mezi tuzemcem a cizo
zemcem uzavřen v cizině, a dlužno proto dle ~ 37 obč. zák. použíti před
pis.u říšsko·německého práva a to obchodního z.ákcna ze dne 10. května 
1897, jehož § 361 od]Jovídá zplna čl. 3250bch. zák. V úvahu přichází tli 
dále §224 něm. obč. zák., jenž tu platí vzhledem k ustanovení čl. 2 uv. 
zák. ,k něm. obell. zák. a dle něhož jest platiti v měně- řÍŠské, leč že by 
bylo výslovně umluveno placení v cizozemské měně. Případ' takovfr tu 
nastal. POjišťovací smlcuvou bylo umluveno placení ve měně, jež byla 
tehdy měnou po.jištěncovou. Rozlukou měnovou nastala změna potnd, že 
měnou pojištěncovou, pokud se ti'če 'D'právněného, jest nyní měna česko
slovenská a proto vyžaduje zásada věrnosti a víry, by bylo IJlněno ve 
měně této. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 
prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D ú
vod y: Dle spisů lest žalovaná cizozemskou pojišfovací společností a 
potřebovala tudíž dle záko'nů ze dne 29. listo'padu 1865, čís. 127 ř. zák. a 
ze dne 5. března 1873, čís. 42 ř. zák. svolení správy státní, by připuštěna 
byla k provozování obchodů v Ra,kousku. Platí tudíž pro žalovanou mezi 
jinými také ustanovení IV. a VII. článku zákona ze dne 29. listopadu 1865, 
čís. 127 ř. z,ák. Dle toho nep-osuzuje se tudíž tenlo spor dle německého 
práva, nýbrž dle tuzemských zákonů. Ježto žalúvaná měla v čase uza
vření smlouvy svůj hlavní závod a tudíž také své zastupitelství v tuzem
sku ve Vídni, může se také Vídeň s ohled:em na ustano,vení článku IV. 
zákona ze dne 29. pTcsince 1865, čí.s. 127 ř. zák. považovati za lnísto, na 
němž smlouva lIza vřena byla. Ze smlouvy p-ojištovacÍ samé nelze dle 
právního názoru sc'udu odvolacího vzhledem k tomu, že byla smlouva 
dne 7. ledna 1909, tedy ještě před převratem a v čas, kdy platila ještě 
stará korunová měna, uiavřena a vzhledem k tomu, že František M. Jíž 
dne 4. ledna 1919, tudíž před zavedením československé koruny, zemřei, 
dovozovati, že se má placení státi v Ceskoslovenské měně. Zákonem ze 
dne 25. února 1919, čís. 84 sb. z. a n. bylo okolkování v Ceskosl-ovensku 
se nacházejících bankovek korunové mčny nařízeno a zákonem ze dne 
10. dvbna 1919, čís. 187 sb. z. a n. byly okolkované bankovky pr·ohlášeny 
za jediné zákonné platidlo a jako K'č .označeny. Vnitřní cena, kovová cena 
koruny, zÍlstala i na dále tak jako ]Jřed tím zákonem ze dne 2. srpna 1892, 
ČÍIS. 126 ř. zák. určená kovová cena koruny. K'Oruna zústala pr,o tuzemsko 
i na dále. korunou. Změněna byla bě2cm času pouze kursovní hodnota 
koruny v cizozemsku. Kdežto kurs něrneckorakol1ské ,koruny v poměru 
k československé koruně značně klesl, zlis.tal h'o,dnotní voměr českoslo
venské koruny k německoříšské marce téměř nezměnčný. Dle § 6 zákona 
ze dne 10. dubna 11}19, čís. 187 sb. z. a· n·. platí se jen závazky znějící na 
koruny rakousko-uherské měny, které jso,u splatny v oblasti Ceskoslo
venského státu v Kč. Zažalované ]Johledávání je však podle smlouvy 
splatné v Štuttgartu tudíž v cizozemsku. Dle ustanovení § 988 ·o,bč. zá~. 
arcif jen pro zápůjčky vydaného však také všeobecně upotřebitelného, 
jdou zákonné změny valuty hez změny vnitřní hodnoty na účet zapúj
čitele, tudíž v tomto případě na účet pojištěného, jeH" se při placení 
p,emií mlčky před]Jokládá, že je pojištěný svého času se vším příbytkem 
zpět obdrží. Nařízení ze dne1ú. června 1919, čís. 321 sb. z. a n., jímž bylo 
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ustanoveno. že cizozemské pOjišťovací společn~-sti musí ~tak~ ~ to~mto stát~ 
'v'k"lzati IHemiové reservy bylo teérve vydanO, kdy z narok zalobkync 

v . ,,' ' ~ d' I ,. t t ' jiŽ vlnikl '1 nemá tu pr'oÍ'c, žádncho v"$:znamu. Znacnol! u ez~ os pr'~, roz-
hodnutí loholo sporu však mají dnem 1. ledna 1918 platnosti nabyvsl dc:,
nucovací předpisy §§ 39, 40, 41, 42 a 140 zá:kona ze dne 23. prosmce.~9!1; 
čís. 501 ř. zák. o smlouvě pojišťovací, jež dle § 167 platí take pro pOJ~s~el1l 
. tell čas již pozůstávaiící. Dle nich byla pOjištěná suma po uplynutI Jed
~,ohO měsíce po oznám'ení, že pojistnýv p~ípad na:ta!, ,s~latn,?u .~~ ':la,st.ala 
s.platno"t jen tenkráte 14. dne p? .ukon.,:~m vyhledavam, k.~y_z ,Z)iste~l ~o~ 
tyčného případu a objemu pInem POlislovatelc neb k Z)lstel1l opravnem 
k vybrání nutná vyhlcdávúní bez za~jnění I=oHšťovatel:,.. do měsí~e nk'~~,
čena býti nemohla. I'rantišek M. zem rel 4. ledna 1919. Zalobkyne dostaJa 
jí §em 140 uložené povínnosti, hy r-řípad pojištění. do. 3 dnů po vzn!ku 
np'rávnění u·dala, tím, že úm,rtí Františka ~-a. dopIsem ze dne 6. leo'n,,: 
1919 filiálce banky v Kar10vych Varecll ozn-"mila. Tato dodal: ozna~meUl 
to dopisem ze dne 8. ledna 1919 žalované. Zalovana tu nesmela vyokah. 
až jí žalobkyně sama předloží k vyplacení potřebné doklady, nýbrž bylo 
t'o dle donucovacího předpisu §§ 40 a 42 jeji]Jovinností, by ihned vvžá
dala od žalobkynč veškeré doklady, jichž k objasnění věci potřebo·vala, a 
by vyhledávání to do jednoho měsíce ukončila a žalobkyni p'Ojištěnou 
sumu do 8. února 1919 vyplatila. Povinnosti té žalovaná nedostála a musí 
proto dokázati, že se to stalo bez její viny, při čemž případnou vinu banky 
v Karlových Varech a jejího zmocněnce, filiálkY banky v Chebu sama 
nésti musí. Musí proto dokázati, že žalobkyně byla včas, to jest bez zby
tečného průtabu vyzvána, by doklady předložila, že však přes to předlo
žila doklady tyC>]Jozdčnč. Z psaní banky v Karlových Varech na žalo
vanou sice vysvítá, že úmrtní list a prohlášení ve smyslu § 151 ;,,''''':_\'a
dho zákona žalované teprve dne 2. dubna 1919 zaslány byly; z nich, 
jakož i z ostatních příloh vša'k nelze seznati, byla-Ii žalohkyně včas 
k předložení dokladu těch vyzvána. Stihá-li žalovanou vina na tom, že 
pojištěná suma teprve po 12. dubnu 1919 vyplacena býti měla, musí dle 
'~ 1311 obč. zák. také nésti uásledky té náhody, že v mezidobí tom v tu
~cmsku nastala změna měny. Min1'O t~ měl býtj na přetřes vzat právní po
měl', v němž s.e žalovaná nalézá k odbočce banky v Karlových Varech, 
o níž žalobkyně tvrdí, že byla stálým orgáuem pro likvidaci p,ojistek a 
hlavním výběrčím pro CechY, aby se přesnč posouditi mo,hlo, měl-Ii poměr 
ten také pro rozhodnutí otáiky, v které měně pOjištěný obnos vyplacen 
býti má, nějaký význam. Ježto' tudíž dle právního náhledu odvolacího 
soudu pro rozhodnutí důležité skutečnosti na přetřes vzaty nebyly, bylo 
odvolání vyhověno, mzsudekdle .~ 496 čÍs. 3 c. L s .. zrušen a věc k jed
nání a rozsouzení post'oupena soudu prvé stolice. 

Ne j v y Š š í s o II d zrušil' napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by, nehledě k 'použitému dÚ''\lodu zrušovacím:u, znovu rozhodl 
o odvolání. 

Důvody: 

Dovolací soud se přidává k názor.u odvolacího soudu, že sp-orn~~ případ 
posuzovati jest dle zákonů tuzemských, nikoli dle práva německé' říše. 
V tom směru stačí poukázati k ust.no,vení článků' IV. a VII. zákona ze 
dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř. zák., ,odvolacím "oudem správně po-
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3žit1'ch. Nelze však souhlasiti s dalším názorem ,s-oud:u odv'olacího, že v"$r
sledk:'; provedeného sporného řízení, zejména 'obsah pojišťovacího. listu 
neposkytují dostatečného podkladu pro řešení otázky, v jaké měně žalu
vaná má vyplatiti pOjištěnou s,umu. V tomto případě 'Ůkolnost, že splništěm 
žalované pojišťovací společnosti jest Stuttgart, nemá pro zmíněnou otázku 
rozhodujÍcího významu, nebof, nehl,edíc k tomu, žc dle článku 336 obch. 
zák. dlužno- měnu splniště jen v po ch y b n ,o s t i pokládati za měnu 
.smluvenou, v .první řadě však rozhodují vůle a úmysl stran, jakož i po
vaha' a účel obchodu, - není vůbec -sporu 'o tom, ž,e pojištěná suma v měně 
splniště (Štuttgart) t. j. v německých markách splatnou ne n í. Jde pouze 
{) to, je-li žalovaná p'o,vinna vyplatiti pojištčnou sumu v korunách česko
slovenských, jak žalobkyně tvrdí, či ve starých neokolkovaných koru
nových bankovkách rakouských, jak žalovaná nabízí. O tom, že ppo, na
.bídku 20.000 korun rak'Ůuských není tu žádnéh-o podkladu skutkového a 
právního, netřeba se šířiti. Zbývá pouze otázka, má-li žalobkyně vůči 
žalov,né nárok na 20.000 I<: či jen na 20.000 neokolkovaných ko,run rakou
sko-uherských. Dovolací soud po,kládá druhou eventualitu za vyloučenou. 
Vedle čl. 278, 279 obch. zák. a § 914 obč. zák. (!§ 105 třetí dílčí novely) 
nelze při výklad'u smluv lpěti na slavném znění, nýbrž sluší vyšetřiti úmy31 
strn a rozuměti. smlouvě tak, jak toho, žádá obyčej p o cti v é h o o o
e h od u. Hledí-li se k této zásadě, lze .důvodně tvrditi, že vůle a úmysl 
ohou stran při uzavírání smlouvy pojišfovací nesly se k tomu, aby p'Ůji
štěnec po případě majitel pojistky dostal svého času pOjištěno,u sumu vy
placenu efektivně ve své měně, kterouž byla v clobě 'u,zavření smlouvy 
ovšem korunová měna rakousko-uh-erská. Jinak nebyla by zajisté poji
štěná suma stanovena bývala v této měně jakožto měně poji'štěncov~, 
nýbrž v měně pojišfovací společnosti, t. j. v německých markách. To
plyne však nejen z předpokládané vůle a úmyslu stran, nýbrž i z p'Ůvahy 
a účelu smlouvy pOjiš/'Ůvací. Počítalf pojištěnec" jako ve všech podobných 
pří'Padech, s pevně ujednanou pojištěnou sumull, vyjádřenou v určité měně, 
t. i. v měně rakousko-uherské, a nezávislou na kolísání kursu cizi měny. 
Žalovaná pak sama uvedla, že od roku 1906 uzavírala vedle pojištění 
v markách též pojištění korunové, byv y š I a v s tří c obyvatelům ra
k'Ůusko-uherského mocnářství. Lze však jíti 00 krok dále a tvrditi, že dle 
presumované vůle strana povahy i účelu obchodu měla pojištěná suma 
v ral<ousko-uherské měuě vyjádřená v případě, že by se měna ta změnila, 
býti vyplacena v měně nastnupivší na místo měny v pOjistce uvede:1e 
v poměru zákonně stanoveném. Nelze přece míti za to., že by byla poji
sf'Ůvatelka ja'ko slušný obchodník předem chovala vážný úmysl, vnutiti 
pojištěnci v takovémto připadě placení v měně neexistující v platidlech 
z úb(;hu vzatých, a že by byl pojištěnec ochoten býval, tomu se podrobiti 
a spokoiiti se s tím, by se mu místo, pojištěné sumy, pravidelným pla
cením premií zabezpečené, dostalo plnění pro něho bezcenného. Na tom, 
zda strany uzavírajíce smlouvu poJišťovací skutečně si uvědomilY' mož'nost 
změny dosavadní měny, nesejde; - stačí, Že kdyby byly na ni púmýšlely, 
byla by jejich vůle se nesla směrem výše naznačeným. Ostatné nebyla 
změna měny při uzavírání smlouvy pojišf'Ůvací mimo do,sah možnosti tak, 
te ty bylo lze tvrditi, že strany nemohly naprosto na ni pomýšleti. VždyE 
nebylo nikterak vyloučeno, že by by1-o Rak'Ůusko-Uhersko za trvání poji
šfovací smlouvy přešlo k jiné měně, ku příkladu k měně franko·vé a to 
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'řeba v poměru 1 :1, v kterémžÍo případě zajisté žád-ný rozumný čl'Ůvěk 
,\ebyl by pochybovalo tom, že, až se dostaví p'Ůjištěný případ, poii~těná 
suma vy.pla,cena bude v této nové měně, tedy penízem 20.0.00 fra~ku. ,Ne 
jinak má se věc, když v Československé republice na území byvaleho 
Rakousloo-Uherska se uivořivší nahrazena byla dosavadní společná ko_č 
runová měna rakonsko-uherská česk,oslovenskou měnou koru'novou, pn 
čemž se počítá jedna koruna československá za jednu korunu rakousko
uhersk'Ůu. Ža·lovaná namítá, že, kdyby měla vyplatiti p'ojištěnou sumu 
20.000 K v měně československé, znamenalo by to pro ni, - poněvatlž 
případ nezůstal by ojedinělým -c- ne'smírnou a naprosto nespravedlivou 
ujmu, kdyžtě. kromě zcela nepatrných úhrad v Česk'Ůslovenské republice 
umístěných její korun'Ůvé hodnoty při ro,zluce měnové byly uloženy v Ra
kousku, a záležely v podstatě z konta 800.000 K u anglo-mkouské banky 
ve Vídni, z hypotek vídeňSkých, vídeňských městských Obligací a raka u
ok:;'eh státních papírů, zejména dluhopisů válečné pl,jčky. Námitka ta byla 
vznesena teprve v odvolacím spise, ale přes to nelze ji pokládati za ne
dovolenou no,votu, p'Ůněvadž měla sloužiti k vyvrácení domněnky soudem 
~rvé stolice bez jakéhokoliv spis-ového, podkladu vysl'Ůvené. že žalovaná 
"eun pí hmotné újmy, ježto prý premie byly placeny u pokladny v Stutt
garte, a t,om pře'počftány v marky, tak že ž'auovaná vzhl'edeml k p'oměru 
marky k česboslovenské ka,runě nemá žádné ztráty kursové. Než z věc
ných důvodů nelze k této námitce míti zření, poněvadž nebylo žalované 
předpisy pojišťovacího regulativu '(nařízení ze dne 5. března 1896, čls. 31 
ř. zák.), nnenovitě jeho § 30, nikterak zabráněno, použíti ke krytí přede
psané premiové reservy jiných hodnot majetkových ,než v~rše naznače
ných, zejména cenných papírů, vkladů, hypotek atd. českých, morav
ských, slezských ap., _ a okolnost, že tak neučinila, jd.e na j'ejí vrub 
(§ 1311 obč. zák.). Vážnější mohla by se na první podkla.d zdáti další 
námItka žalovaně, že dle § 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís .. 187 jen 
takové závazky zněiicí na koruny r'akousko-uherské, které jsou splatny 
v oblasti československéh'o státu, IlIatí se. v k'Ůrunách československých 
v poměru tamže naznačeném, ~ v t'omto případě však jde O> závazek 
splatný mimo oblast Československého státu, na nějž tedy dotčen-é usta
nc>vení zákona se nevztahuje. Námitka ta byla by oprávněna, kdyby ře
čen), § 6 skutečně zněl tak, jak žalovaná - a s ní odvolací s-oud - ],ej 
citují. Než lomu tak není. Zákon nepraví, že jen korunové závazky 
v Česko,slovenské republ'ice platí se napříště v l<!orunách českosloven
ských.Stanoví pouze zásadu p'ro tyto pravide,lné případy, ale tím není 
vysl'Ůvenc>, že jiné starší komnové závazky, které nejsou splatny v oblasti 
Cesk'Ůs,lovenského státu, nejs'Ůu dotčeny změnon .. měny, i když iu jsou 
okolno-sti zvláštní, jako> v tomto případě. Nelze sonhlasiti s názorem žalo
vané, že při takovémto výkladu bylo by ustano'vení § 6 zákona výše 
naznačeného zbytečným, kdyžtě prý vůle stran vždy bude směřovati 
k tomu, aby staré závazky korunové vůči příslušníkům Československého 
státu plněny byly v korunách československých, - záležíf vždy na okol
nostech zvláštníh,o připadu. ~onečně dlužno ještě přip-omeno.uti, že při 
pojištěních k'orunových na území bývalého Rak'Ůusko-Uherska uzavře
ných může pro otázku, v jaké měně na místos,taré korunové měny na
stoupivší pojištěmá suma má býti vyplacena, rozhodUjící býti zásadně 
;muze měna v době skutečné výplaty pOjištěné sumy ]l-laticí, p'Ůněvadž 
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teprve touto výplatou končí se právní poměr smlouvou mezi stranami 
založený. PriMo musí p.ou'kaz žalované k tomu, že v daném případě poji
štěný případ nastal ještě před r'Ozlukou měny (4. ledna 1919), a tvrzeni, 
že se tedy může sprostiti svého závazku vy,placením pnjištěné sumy 
v rakousl{O~uherských korunách tehdy také ještě v Ceskoslovenské repu
blice plativších, zůstati bez povšimnutí. Z toho, 00 uvedeno, plyne, že již 
na základě výsledků provedeného- řízení" lze bezpečně rozhodnouti otázkl1, 
v jaké měně vyplatiti jest dle s mlo u v Y pojištěnou sumu, a že není třeba 
zkoumati, zda žalovaná jest v prodlení a proto snad z d Í1 vod u z a v i
ně n í povinna náhradou škody. Lz'e se tedy obejíti bez dop'lnění odvolacím 
soudem nařízeného, zvláště když skutkový podklad ke spolehlivému ]'e

šeni otázky, 'Od kterého dne žalovaná má platiti úroky z prodlení, snad 
ještě potfebný, lze snadno si zjednati při ústním jednánl odvolacím. 

Čís. 1038. 

Třetí osoba, jež si činí nárok na věc, nalézající se v pozůstalosti, nemá 
práva žádati v nesporném řízení, by věc nebyla dědici odevzďána do 
správY. Nedohodne-Ii se s dědici, nezbývá než pořad práVa. 

(Rozh. ze dne 3. května 1921, R I 522/21.) 

Třetí o.sobyohlásily p'Ozůstalostnímu soudu své vlastnické nároky 
k některým věcem, jež by·ly pojaty do inventáře po zústavitelce a pOZ1í
stalostní soud poukázal je s jich nárokem na pořad práva. K žádosti dědiců 
byla těmto p'o, té celá pozus.tal'Ost ·odevzdána soudem do správy. Zmíněné 
třeti ""s'Oby domáhaly se pak, by usnesení, po.volující odevzdání pozůsta
losti do správy dědiců, bylo doplněno v tom směru, že odevzd'ání nevzta
huje se k věcem, k nimž ony uplatnily právo vlastnické. p·o z II s t a
los t n í S'O U d návrh jich zamítl, ježto, odevzdání bylo provedeno již 
před podáním tohoto návrhu podle dohod'y stran, přítomných výkonu, a 
pozůstalostní soudce nemftže více na tom ničeho cestou nespornoU' měniti. 
Re k u r sní s 'Ou d ul'oěil prvému soudu, by usnesení doplnil' dle ná vrhu 
stěžovatelů. D ů v·o d y: Stěžovatelé nebyJi při odevzdání věcí p'odle pro
tokolu o tom sepsaného vůbec přítomni a jejich souhlas není nijak Vy
kázán. Také není nijak vykázáno, že by by.Ji ·obesláni k tomuto od'evzdá"í 
a že by byli dali svůj souhlas k tomu, aby také sporné věci byly ·odevzdány 
dědicúm. Z ustanovení § 145 nesp. říz. plyne, že dědicům mohou býti ode
vzdány do správy pouze předměty, jejichž přis]ušnost k pozůstalosti lest 
nespo.rná, nikoliv však předm.ěty sp-orné. Okolnost, že odevzďání věci jest 
již vykonáno, není tHmu na překážku, p'onĚvadž j,edná se j1eno,m D prove
dení nařízení, soudem již vydaného. Nebylo-Ii toto nařízení správně pro
vedeno, nemMe bÝti závady, by nedopatření nebyl'O napraveno žádaným 
doplňkem. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvéh·o souďu. 

Důvody: 

Nikdo(} nemá práva, míchati s.e do správy pozůstalostníh·o jmění, soudem 
dědici svěřené, ať odvozuje své nároky z důvodu jakéhokoliv. Soud, svěřiv 
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spr'lvu tlozůstalosti dědici, uvede ho do správy té. Soud prvé stolic~ při~ki 
~právu pozůslalostního jmění bez výhrady dědicům, a jen p.o~olenI k za: 
danému prndeji předmětů, zkáze p'odléhajících, IQ·mezll n~ svrs~Y, k ,~1l11Z 
vlas.tnictvl není sporno. Předměty, o něž tuto jde, nachazelY se smlSel~y 
s .ostatnimi a nutno je do správyd'ědicul11 spolu'O~,evzdaÍlJ ja~ to RlY e 
z ustanovení § 145 cis. pat. ze dne 9. srpna 1854, CIS. Z08 r. zák,' .a ; ~1.~ 
obě. zák. Nároky stěžovatelů, kteří proti pozůstalosti jSOU,?OU~yml ::en_ 
tely mohou býti uplatňovány jen za souhlasu stran v n~enI pozu;ta 
lost;,ím pokud se týče, kdyby k dohodě nedošlo, jenom poradem ~~ava; 
N

'· k'h'.o vlivu na projednávání p·ozůstalosti a správu majetku ventele 
,eja e, . (§ b' 'k) S . 'ted" 
v pozůstalostním řízení míti nemohou . 8~~ o. c. ,za " '. p:a.vne :~ 
pozůstalostní s'oud nevyloučil ze spráVY, sverene dedlcu-m, veCI, na ~ez 
stěž-ovatelé nár'Dky činí, nebnť v nesporném řízení ~emůže soud r,o::no~ 
dovati o sporných otázkách vl,:stnictví. V tom smeru mohou dotcene 
os.oby zájmJi wé hájiti pouzeporadem prava. 

Čís. 1039. 

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. o zajištění pi'tuy droÍJ-

ným pachtýřům. .. .d b' t·· 1 t 
Požadovatel není povinen, by převzal závazek, o e. Ifa" piVO Z V as -

níkova pivovaru. Právní povaha a přípustnost takovehoto závazku. 

([\ozll. ze dne 3. května 1921, R I 571/21.) 

Požadnvatel domállal se, by mu byly do vlas.tnictví postoupeny p~
zemky, jež mu byly jako hostinskémn Pf'opacht?vany vlastmkem se za
vazkem, že bude oclebírati pivo. z vlastl11h·o ,PIVOVaTlt: dl;' pachtovmch 
po.ctmínek~byla pa.k hospodářské, sprha vlastmkova oprav~ena padlt zru' 
šiti, kdybY pachtýř přestal pivo odebírati. Se ,:d p rve st o II C e ~o
žadovací nárok zamítl. Rek II r sní s o 11 d z1'11511 n~padene usnesem a 
uložil prvémn soudu, by o požadovacím, nár·oku dále Jednal ~.Zll:~VU ~?z: 
hodl. D fl vod y: Jedná se o práva, ktera Sl Vyhra~ll,a hospodarsk~ s.pro va 

. velk,o.statku k pr.opachtovaným po.zemkům za trvalil pac~tu, a prava Jato 
musí také býti vlastníku pozemku zachována. Práva ta JS-ou ~v'Ou prav~l 
p(waho.u břemenem reálnim. Po~adovaci právo stěžovat~le lest plodn~l
nečné a sluší proto vlastníka pozemků o tom vyslechnou,tl, zda navrhuje, 
by práv.9, jemu vyhražené, na pro.pachtovanýcI: p.oz~mclch bylo, ve pro~ 
spěch p,vovaru také knihovně zjištěno, a zár·oven take nutno vyslec;l110,uÍl 
stěžovatele .0 tom, zda svol uje k tomu, by povinnost jeho a )eho yravlllch . 
nástupcú k odebírání piva z pivovaru na dotyčných pozemclch pn vkladu 
práva jeho jako knihovní břemeno· ve pro·spěch panskéh·o piv,o:',am ,byla 
vložena. Ok.o'lnosti tyto dosud Zjištěny nebyly, pr'oto dosavadm TlZenl jest 
ne'úplné a následkem toho slušelo usnesení v odpm vzaté zru~iti. 

Ne j v y Š š í S'O ud' nevyllOvěl d'Ovolacímu rekursu vlastmka. 

D ů vod y: 

Ovšem jest na omylu rekursní soud, když se domnívá, že z~vaz~k 
pachtýře, odebírati pivo z panského ]Jivovaru p·od tou sankcí, že vlastmk 
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oprávněn jest pacht zrušiti, když pachtyř pivo ,odebírati př~stane, jest 
reálním břemenem, nebol jest jo závázek ryze o s o b n ě o b I i g a č nf, 
ačkoli právo mll odpovídající blíží se pDvahou SVOll právu propinačnÍmu 
(Halič) a vůbec někdejším t. zv. právům donucovacím (Bannrechte), zá
leževším v povinnosti obyvatelů jistého vrchnostenského (statkového) ob
vodu tu ktero.u potřebu nekrýti jinde než u vrchno·sti, na př. právě neode
bírati pivu jinde než v panském pivovaře (po'vinní tedy pivo odebírati 
nemusili, chtěli-Ii však odebírati, neměli tak činiti jinde), takže by spadal 
pod pojem t. zv. povinnosti vázanÝch, kdybY byl nero:zlučně sp.ojen s držbou 
nemovitosti, t. j. bYl na ní intabulován, čímž :by ovšem vstoupil v řadu 
povinností reálních. Bylo by otázkou, zdali nyní po vyvazcníbývalých 
poddanských povinností, kdy takové závazky ne'vyvaditelně už zakládati 
nelze (pat. ze dne 7. září 1848, jímž zrušeny vrchnoste'!1s:ké mono,poly 
pivní a kořaleční, pat. ze dne 4. března 1849, § 32 a bývalý zákl. zákon 
státní ze dne 21. prosincc 1867, čís. 142 ř. zák., jimiž zakázáno zatěžo,vati 
nemovitosti nevyvadi!elnými povinnostmi), je přIpustno <§ 879 odstavcc 
prvý obě. zák.) povinnost toho druhu knihovním vkladem radilmvati, takže 
by stihala na věčné časy každého nabyvatele (držitele) požadovaného P'O
zemku. Stěžovatelka míní, že knihovní zápis povinnosti k odběru piva 
není možný, protoee prý nejde o žádné z pr,áv, jež § 9 knih. zák. zapiso
vati dovoluje. Bylo by však zkoumati, cO se tam míní výrazem »věcná 
břemen-a«, i aniž by se v řešení té včci vcházelo, připlQ,míná se jen dobré 
zdání býv. víd. nejv. soudu ze dne 25. února 1896 (Manz Oew. O. 1908 
str. 161 nn.), kde zkoumán byl souběžn~~ výraz téhož § »věcná práva" 
(ve zdání prostě »práva,,) vzhledem k otázce, mohou-li radikované živ
nosti býti předmětem knih. zápisu. Ale všecky tyto otázky možno· pomi
nouti, jef taková stipulace neplatná již z jiné příčiny, než pro zákaz zří
zení břemena uevyvaditelného, té totiž, že ohmýšlené účinky její jsou 
p r á vně ne m o ž n é, tedY z 'příčiny § 878 obč. zák.: platí-li v moderním 
státě právním zásada osobní svobo,dy, jakož i svobody výdělečné činnosti, 
u nás p'oslec!ně i ústavní listinou (§§ 107, 108) o'pětně zaručené. nemů'žc 
nikdo býti nucen, aby PTovovoval jakoukoli ži'l'I1ost, tudíž ani požadovatel 
sám, neřku jeho právní nástupce v držbě pozemku sml(}uvou, aby živnost 
hostinskou i na dále pwvozoval, a nemo,žnoproto strany k takové sml,ouvč 
míti, jak rekursní soud činí. Právo takové mohlo by se vždy týkati j'cn 
požadovatele oso'bně a míti jen obsah negativní, t. i. ukládati povinnost 
nekupovati jinde než v určeném pivovaře, takže by 'Odpadlo, l'estliŽe by 
živnost provozo,vati přestal. Tolik asi plyne z '1, 1459 a § 17 obě. zák. nyní, 
kdy tyf'o mohou míti platnost jen v rámci hořejších patentů a ústavních 
předpisů. Prvý jedná 'o právech č.lověka na osobní jednání Ú. zv. jura 
merae facultatis, práva k projevu osobnosti) a uvádí za pIíklad právě 
práva »zboží nějaké tu nebo tam kupovati« a jl'řipouští tu jen nabytí práva 
zapo,vfdiacího (I. i. tedy práva ŽJádati, aby tu neb tam nekupo·val), nikoli 
ale práva přikazovacího (I. j. aby tu neb tam kupovaO, což se srovnává 
s šem313 obč. zák., jenž ro'vněž zná jen prá'l'o zapovídací. Druhý I§ 17) 
pak dí, že c·o přirozeným právlim člcvěka přimčře'110 jest, trvá potud, 
pokud zákonité obmezení prokázáno není. Avšak i kdyby uložení tako
vého 'břemene, jak je intendují nižší stolice, dle zásad těch právně mož
ným bylo, není možné dle samého, předpisu požac!ovacíh(} zákona. Tento 
totiž v §§ 9 a 10 nedepouští, aby se p'ožado,vateli jakékoli břímě ukládalo; 
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leda že jeh o pot ř e b í k to m u, a b Yo v la s tll í k n a z byt k ~ 
p o zem k o v é od' r ž e b II o s t i h'O S P o ~ a. Tl t i m ohl, o~o ,Jest pod 
minka nepominutelná (sine qua non), a! uz Jde ° to, aby ~nme }ep,rv ~o 
knih vloženo. bylo (§ 9), anebo o to, aby břímě do klllh uz vlozene bylO 
převzato (§ 10). Tato p'Odmínka však tu nedopadá, nejde!'~ to, ~b>: se 
vlastníku zem ě děl s·k é hospodářství nestížilo, jak zákon zretelne pred
pokládá (slova "hospodaření na púzemcícI;«), nýb:ž aby se ,;:ac~~va~~ 
prosperita j.eho. pivovaru, tedy p'odmku prumysloveho. !,achtyn pnslu~i 
tedy právo p'Ožad'ovací bez D,hledu na p(}vmnost k odberu, P'l\:,a. Ale ua 
omylu je stěžovatelka, míni-li, ·že právě proto požado·vaci nar.ok ne!zc 
uznati. Ustaruo,yení, že, přestane-Ii pachtýř odebírati pivo,. vlastm~ ~'PT~V
něn jest pacht zrušiti, jest ustanovením roz;,azcvací llodmmky: Iwyz vsak 
případ podmínky nenastal a pac h t p o z a k o n n o u do ob,: t r ~ a I, J~st 
skutk'Ový základ požadovacího práva dle §·1 odstavec tretl ~ pozad. z~k. 
dán. Totéž by platilo, kdyby byl pachtýř sice pivo o:debírati pres!a], avsak 
vlastník z toho důsledky nevyvodil, pacht nezrušil a pozemek pres to mu 
ponechal. Zál<ouodárným důy-odem postupné povinnosti vlastníl00vy J~, 
že po zákonnoU' dohu sám pozemek neobhospo·dařoval },;tedy si.! za to ~a, 
že ho nepotřebuje. Tomu tak i zde. On sice z pachtu tezll i v zajmu. sveno 
pivovaru, ale tento jeho obchodní záíem zákon nikde r:~re.s,pc'ktu~e, a to 
právem. Ne,bol, nemá-Ii pachtýř-hostinský výběru, umoznuJe to pivo:varu 
vnutiti mu výrObek méněcenný, a je v zájmu jak je~o, t,~k kousumuJicihu· 
obecenstva, aby nezdravý te:nto poměr přestal. Ponevadz tato Jedma na
mitka vlastníka je 'bezpodstatná a zástupce vlastníka jinak nárok uznal; 
bylo. možno požadovací právo hned ]l'Ťiznati a nebylo třeha, aby re~urs!ll 
soud usnesení 'Prvé stoH ce, jež nárok zamítlo, -avšaI: v d~Víode~h pO~,t pod,: 
míukou že pachtýř b:ude "choten závazek k odberu plva dat kmnovne 
zjistit, ~yhradilo _ zrušoval. Ježto- však p.achtýř si již ~,estěžuje ao:,.lastník 
ve stížnosti intenduje toliko zamítnutí narnku, nemnze neJVYSSi soud 
v neprospěch jebo, usnesení rekursuího soud'!l změniti, nýbrž bylo, mo~no 
tolíko stíž'nost dovolací zamítnouti a zÍ1staviti to při výroku rekursllltro 
soudu, že s.oud pr vé stolice má znovu rozhodnouti. 

Čís_ 1040. 

Neknihovní pOlhledávka zllstává přes to, že nebyla přihlášena k son
pisn, IJQhledávkon věřitele dotud, doknd stát na ni nečiní nároku. 

D1užnfk může IJQužiti cesty §u 1425 obč. zák. 

(I~ozh. ze dne 3. května 1921, Rv r 121/21.) 

DlUžník uomáhal se zrušení ex'e:kuce ža!(}bou, již mimo jiné odůvod
ňoval tím, že neknihovní pohledávka '(zadrželé výživné Pro nemanželskC 
dítě), pro niž se exekuce vede, nebyla přihlášena k scyupisu ve smyslu 
nařízeni ze dne 10. dubna 1919, čís. 185 sb. z. a n. O b a niž š í so u d y 
žalobu zamítly; o d vol a c í s v u d uvedl v uvedeném směru v d ů v o
de c h: Nelze SQuhlasiti s náhledem odvolatele, že ,Pohledávka žalované, 
nebyvši ohlášena k soupisu, dle § 5 zákona ze dne 25. únOra 1919, čís. 84 
sb. z. a n., pominula a 'nyuí státu patří. Předpis ten stanovi sice, že ne
knihovní pohledávky, které nebudou řádně ohlášeny, propadají státu, ale 
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hned za tímt,o ustanovením následuje další, že nepřihlášené neknihovní 
pohledávky nesmějí býti vůhec vypláceny a že výplata řádně přihláše
ných může býti obmczena ministerstvem financí až d,o 50 proc. Z tohotb 
zákonného ustanovení vYiplývá, že ministru financí "náleží rozhodnouti 
o výplatě nepřihlášené pohledávky věřiteli. S tímto 'obsahem propadnuti 
pohledávky' shodUje se zají-sté i stejné ustanovení § 15 zmíněného zákona, 
ve kterém s.e ministr financí zmocňuje, aby stanovil vedk trestu na p,c
nězích a na svobodě též pr'Opadnntí předÍnětů, řádně nepřihlášených, ve 
prospěch státu, jakož i ustanovení § 7 nařízení vlády ze dne lO. dubna 
1919, čís. 185 sb. z. a n., které jest provedením zmocnění, uděleného mi
nistru financí k prohlášení propadnutí nepřihlášených předmětů. Ani 
v těchto dvou §§ nemohl jíti ministr financi dále, ne,ž že' nepřihlášené 
knihovní pohledávky nesmějí býti vůbec věřiteli vyplaceny. Neustano,vil 
tedy ani zákon ani prováděcí' nařízení, že nepřihlášená pohledávka za,;iká 
nýbrž, že se výplata nep,řihlášené ne'knihovní pohledávky 'Odkládá. Osoba: 
opomenuvší přihlášku neknihovní pohledávky k so·upi·su, zMtala tedy 
i nadále věřitelem, který ovšem neví, kdy a zda vůbec stát uplatní proti 
němu účinky propadnutí nepřihlášené, ne knihovní pohledávky. Věřitel 
múže považovati sv,ou pohledávku za podmíněnou, nehledíc ani I, tomu, 
Že se mllž-e nedbalý věřitel sna.žiti .Q zmírnění následků opomenutí, COž 
zákon svrchu zmíněný nikterak nevylučuje a co·ž dávkcvý system stát
ního hospodářství i v jiných případech uznává. Proto nemŮ'že býti diuž
nfku přiznáno oprávněuf, aby na -základe: nephhlášenÍ ncknihovní pohle
dávky k soupisu domáhal se zrušení právoplatnč plO,volené exekuce. Jest 
však povinen k placení i v exekuci jen proti výkazu řádné přihlášky a 
proto by byl oprávněn jen k žádcsti za odložení exe,kuce dle § 42 odstavec 
čtvrtý eX. ř. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovoláni _ rnim10 jiné z těchto 

důvodů: 

Dovo.Jací důvod I1csprávného právního posouzení věci není op;odstain~11 
~~i pokud jde o druhou žalobcovu námitku. § 5 zák. ze dne 25. února 1919, 
CiS. 84 sb. z. a n., ustanovuje sice, že neknih'ovní pohle'dávky, které l)C

budou řádně přihlášeny, propadají ve prospěch státu, a stejné ustanoveni 
obsahUje i § 7 nař. vlády ze dne 10. dubna 1919, čís. 185 sb. z. a n. Z toho 
však nelze ještě dov1oz'CJ'vati, že tato. všeobecně zde vysk.vená zásada 
bude také v každém jednotlivém případě provedena a že následkem tcho 
i pohledávka, 'o kterou jde, zani,kla a patří státu. Dle poručenských spisÍl 
byla podána dne 19. června 1920 žádost za dodakčný soupis této pohle
dávky a dokud není jisto, že tento· dodatečný s,o,upis pove.len nebýl a že 
s.tát na tuto pOhledávku činí nár'ok, zůstává žalovaná strana věřitelem 
žal'Obce, kterému jest volno, má-Ii pochybnosti o osohě věřitelově, aby 
se zachoval dle ~ 14250bč. zák. Ost",tně dle usnesení exekuci povo.]ujíciho 
má býti zabavený podíldMický ža!o,bcův složen k soudu, který při even
tuelním vydání peněz k tomuto stavu věCi vezme zřetel, takže žalobce 
nestihá nebezpečí, že by snad bYl povinen pohledávkn VYmáhanou ieště 
jednou s,tátu p.]niti. . 
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Čís. 1041. 

Neplatna jest úmluva jíž dodavatel vy,míni! si zvláště placení daně 
obratu lep by šlo o dodávku, uj,ednanou před I. lednem 1920 neb o do. 

věcí~ pro něž jsou stanoyeny zákonné sazby. v, ~ 
§u1432 obč. zák. poslední případ lze pon,žíti ie.n. v t~m p~.pade, kdy 

někdo plní, nejs:P nijak v pochybnosti o tom, ze plnilI nenI povmen. 

(I\ozh. ze dne 3 .. května 1921, I~y I 154/21.) 

Žal<wa'r,ý loo,upiJ dne 4. února 1920 od ~,alobce stroje za 42',274 K .56 h; 
peníz 41.460 K splatil po částkách, zbytek 814 K 56 ~ byl vYbran d_obltko~;. 
Dne 17. dwbna 1920 koupil žalovaný od žal·obce o,petne stroje z:, b2.44~.1' 
85 h., za něž sllhl'til 51.503 K 07 h, takže zbývalo doplatItI ~37 K /8 h. Pi cd 
uzavřením smluv umluvily strany, že daň z obrat~ nahrad. kupitel. V obou 
účtech byla daň z obratu zvláště uvcde;Ja úhrnnym pemzem 937 K 78 Ir 
(418 K 56 h a 519 K 22 bl. Proti žalobe 00 zap-Iacem nedo'platku na!,'utal 
žalovaný, že 519K 22 h,vypadajících na daň z ,oh~a!u z~ ,druhou d~davku; 
nezaplatil proto, že byly žalobcem nOj"rávem, z:;laste zaudo·vanY' Jak(~ dan 
z opratu; peníz pak 418 K 56 II vybral si pry ~alobce ?obirkou ?~pravem 
a to z téhož dúvodli, pročež jej proti žalovane pohledavce nam!'ta. PI o
e e s n f s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ú vo· d y: Jd,~ tu pouze 
00 řešení otázky, zda úmluva o přesunu daně z obratu. Jest ;pnpustnou a 
pTá vně účinnou, či zda kupíte! mů!že, tře'bas, tl.1l takoVia umluva b~la, ode~ 
píra!; zaplacení daně z obratu po~ případě zaplacenou daň zpět pozaclovatl. 
S.oud má za to že z § 12 zákona ze dne 11. pr'osince 1919, čís" 658 sb. z. 
a n. vychází, Že zákonodárce nechtěl takovou' úmluvu ",,,řipustiti. Neb?:, 
kdyby byl zákon chtěl vyloučiti změnu v osobě povinneho pouze V~Cl 
bernímu úřadu, muselo by znění zákona zákaz obmeZDvati na tentO' pomer, 
čemuž však tak není. Odvolání se jedné strany vúči druhé na úmluvu 
takovou jest nepřh:lUstné, ;pročež byio srážkovou, piokud se týče namí: 
t<Lnou položku uznati oprávněnou a žalobu zamítnouti. O' cl- v 0·1 a c i 
S o II d žalobě vyhov;ěJ. D ů v () d y: §- 12 zák,ona ze dne II. prosiTIce 1919, 
čís, 658 sb. z. a. n. zní: "Podnikatel jakoo, platitel daně není o-ptávnGn 
zvláště súčtovati daň osobě mající nárol, na dodávku nebo VÝ'kOll dani 
podléhající, Odběrate~do.dávky není oprávněn dali, připadající na další 
zcizení, sraziti s 'úplaty, účtované jeho dodavatelem. Na ujed'nání, tomuto 
ustano·veiJí odporuiící nemúže Se platitel daně, pokud se týče v poslednim 
přÍPadě' odběratel ·odvolávati. Při cLodávkách a praeoovních výkonech 
smlllvených před 1. lednem 1920, avšakp.'Ováděnýéh po 1. lednu 1920, 
jest platiteld'aně op~ávněn daň zvláště súčtovati a sniluveno·u cenu o daň 
zvýšiti«. Jen v tomto ·pHpadě zabýv? .se zákon přesunem; 'jmenovitě ne
Z:JJpovídá nikde přesun vše·obecně. Shora uvedené znění zákona vykládá 
odvúlaeí soud takto: Všeobecně není zakázáno, přesunouti daň na odhě
ratele neb objednatele; jest tudíž přesun přípustným, leč nesmí se státi 
zpúsohem, uvedeným v § 12. Váhu dlužno klásti na slůvko "zvláště". Ne
bylo-Ii tudiž mezi dodavatelem a odběratelem ničeho umluveno o tom, 

. kdo má daň hraditi, nesmí se zvláště započítati. Ani odběratel není op'ráv-
něn při dalším prodeji koupeného zboží peníz, vy-padající na daň z .obratu, 
'C·dpočítati od Ílplaty, jak mu byla jehe dodatelem vyp,očítána. Umluv a 
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proti tomu směřující jest neplatnou. Z vysvětlivek k zákDnu vyplývá, že 
daň z obratu jest vypočítati z cel é úplaty, již byl prodatel obdržel. To
hoto úmyslu zákona nebylo by dosazeno, kdyby zmíněné úmluvy byly 
přípustny, poněvadž by.pak daň z obratu postihla pouze část úplaty. Pouze 
z tohoto důvodu hyl ll,řesun daně obmezen. To vyplývá jmenovitě z dmhé 
věty § 12, jak shora uvedena. K:dyby zákon chtěl přesun vůbec vyloučiti, 
byl by jej "krátka prohlás.j] nepřípustným. Zákon chtěl v"ak pouze učiniti 
neškodnými jisté machinace. Dalším dokladem pro přípustnost přesunu 
daně jest též výnos min. financí ,,;edne 6. července 1920, čís. 37.484{20, 
dle něhož lze i při dodávkách zbožÍ, pro něž stanoveny isou směrné ceny, 
přiraziti daň z obratu ke kUllní ceně, aniž by do'datel dostal se v r'D,zpor se 
zákonem. Je-Ii tu přípustným přesnn danč dolmnce pm zboží o směrných 
cenách, tím spíše dlužno milí za to, že jest přípustným i pro ooStatní zboží. 
Nemůže si tudíž žalovaný daň sráž'eti, ·l~okud se týče ji zpět požad·ovati, 

N c j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého s,oudu. 

Duvor!y: 

Právem vytýká žalovaný odvolacímu s,o,udu s hlediska dovo,lacího 
důvodu § 503 čÍs. 4 c. ř. s., že myhlě vyložil ustanovení § 12 zákona, o vše
obecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů ze dne ll. prosince 
1919, čís. 658 sb. z. a n. Pravdu mi< 'Dvšem ,odvolací soud v tom, že úkon 
dopoúští, bY piodnlkatel daň přesunul, a že těžisko řečeného zákonného 
ustanovení spočívá v zákazu, daň z v I á š ť účtovati. Nelze však přís.včd
čiti právnímu názoru odvolacího, soudu v tom, že byl by v zákoně miněn 
jen případ, kde mezi stranami nebylo úmluvy o tom, kdo má d'aň hraditi, 
a dodavatel ji chce odběrateli zvlášť započítati. Co bylo zákonodrrrcovým 
úmyslem, vysvítá zcela ne·pochybně ze zpr,rvy finančního výboru (tisk 
1908), kde se praví: "Vládní osnova dop'o,ušlí, by podnikatel daň pf e
s u n u I, avšak zapovídá, by jl zvlášť ú čt oval, nutí ho tedy, by daň 
započítal clo ceny. Se stanoviska s,tátu jest toto ustan'ooVení zcela pochc
pitelné, poněvadž při této metodě neuvědiomuje si konsument, 
že a j a k o u daň p I a t í. Jest to metoda všech nepřímých daní. NaprotI 
tomu je zájem abchodníka, by daň nejen přesunul, nýbrž též, by ji směl 
zvláště súčtovati a tím odsunul vůči kGnsumentovi zodpo
věd n o. S t za z výš e 11 í cen y n a stá t. Zájem státu v tomto případě 
dlužno považovati za vyšší, pfes Gpačné návrhy obchodních a živnosten
ských komor {str. 21 Dbk Hledi-li se takto .na věc,. příčl se zákonu vše
liké ujednání, dle něhož má představa ceny a daně zus.tati isolována, tudíž 
zejména ujednání, dle něho,ž úplata, jíž má se dostati podnikateli, jest roz
článkovaná na smluvenou cenn a na obnos daně. Jedině přípustnou formou 
přesunutí daně jest její zakalkulGvání do úbmkem vymíněné úplaty. Zce:a 
ve shodě s tímto stanoviskem jest jednak ustanovení druhého odsta vee 
§ 12· citO'Vaného zákona, jednak výnos ministerstva financÍ, k němuž 
pc ukázáno v dův'o,dech rozsudku druhé stolice. Také v těchto p'řípadcch 
mělo přesunulí daně býti umožněno. To nemohlo s:e však dle přiwzené 
povahy věci státi formou, ji'ž zákon jedině považuje za přípustnou, to 
jest zakalkulováním do ceny, poněvadž šlo v ·případech § 12, odsta vee 
druhý zákona o cenu, před půscbno.stí zákona již smluvenou, v případech 
výnosu ministerstva financí pak o ceny. vázané normami (taxami, maxi
málními cenami), tvliíž iv tom, i v onom případě o ce.ny, zakalkulováním 
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da'ně nezměnitelné. Setrvati i pm,tyto phpady na zásadě r.rvého?;!sta\'Cc 
§ 12 zákona, bylo by znamenalo, d·aň dodavatelum v tcchto pnp~dech 
definitivně uložiti, což však bylo by se příčilo zásadním~hledlsk~. za~~na 
o JJřes.unutelnosti daně. Byla proto vyjimečně pro tyto r.npad~ pr:pu.st.el1ct 

možnost daň zvlášť súčtovati. To stalo se dIlem tak, ze k dopl~uJlclmu 
návrhu ~ 97. schůzi Nár,odního shromáždění (těs.nopisecká zprav,a s~·. 
21)72) připojen :k § 12 zákona )lynější jeho cdstavec druhý jednak tlln, ze 
byla finančuím výborem ,navržena (zpr~va finančního výboru,. tISk 190b, 
StL 27 C »ZávěJ'« 1.) a Národním shromážděním přijata tato resol[[~c,: 
"V,láda se vyzývá, by vzhledem li dani z převodu statk~_ ~ z,~raOOYm~l: 
úkonu podle tohoto zákona, kterážto daii se nesmí ;ovlastc suctavah, ,!,

se dovoluje p'řésunouti ji, přiměřeně upravila zák'mme no'rmy c.cno~e, l~O~ 
něvadž v ·případě zá:konr.ých cen nemají 'pod'nikatelé možnostI dan pre
sunouti" (k lomu viz odův,odnění na str. 22. téže zprávy); Dle toho" co 
bylo uvcdel1o, nem'úže ža!t.;jící- strana odvo1ávati se na umlu~vll o Gam 
ziJbratu, jak předchlYZími st'DHcemi byla zjištěn:" a ne_smí ná~ledkem toho 
daň nezakalkulova·vši jí do ceny, na žalovanem ,pozada,vah. To platl 1 

o'P~nízi 418 Kč 56h, jenž jako daň na prv{JU dodávku byl Zaplacen. ,Nelze t 
souhlasiti s od'púrkyní dovolatelky v iejím p'rávním stanOVisku, \e pry 
nárok žalovaného na vrácení onoho peníze dlužno posuzo,yalI dle S 1432 
a nikoli dle § I4310bč. zák. Prv řece·né ustanovení platí jen pro přípaú, 
kde někdo plní, nejsa nijak v pKlchybnosti o tom, že lYlniti není p(}Vinen. 
Tu jde v jádru věci o zahalené daro vání a nemá proto' kor>drkce l111St(1. 
O takovýto případ zde však nejde. Jest nesporno, že žalcvaný ·nalaktu
rovanvu cenu 42.274 K 56 'první dúdávky zaplatil nejprve 41.460 K, zbytek 
814 K 56 hpak že byl II něho vy>zdv,ihnut dobírkou. Za toho stavu věci 
nelze přejíti k dennímu pořádku přes tvrzení žalovaného, jenž vysvětluje 
z",placení celého zbytím 814 K56 h tím, že jecln.alo se mu pmstě o to, hy 
dostal zboží, na které již tak značný penk by! zaplatil. Ostatně jest ze 
stanoviska předcho'lích stolic a obou sporných stran iasno, že výkla.d 
§ 12 cit. zá'kona nebyl tak nasnadě, by bylo. lze o žalc>vaném tvrditi.: že 
platil, ač mu do;;,ah tohoto zákonného ustano,vení bYl již tehcla zcela 
jasným. 

Čís. 1042. 

,Úprava nOtářsképečeti. Svrchu musí býti text v lazyku státním a 
tj)xt v jazyku menšiny musí býti pod ním, nikoli v e dle něho; 

(Rozh. ze dnc.3.hětna 1921, R II 178/21.) 

Not á ř s ,k ,á k .o m OJ a po dohodě se státuím zastupitelstvím neschvá
lila nárys nové pečeti notářovy, jenž obsaho,val jméno notářovo. J)'Du?/e 
jednou a pod ním vlastnost a sídlo v jazyku státním a vedle toho v jazyku 
menšinovém. V r choll í zem s k Ý s 'o' u dpoukázal notáfskou komo,,", 
by nárys pečeti schválila, ježto odpovídá všem ustanovením nařízení 
vlády ze dne 22. prosin<:e 1920, Čí~. 657 sb. z. a n .. 

N c j v y Š š í s o ir d obnovil usnesení notářské komory. 
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Důvody: 

Notářská komora stěžuje si do usnesení vrch-ního zemského s,olHlu 
tvrdíc, že úřední Péčef notáře nevyhovuje ustanov-ením vládního naří-z~l1í 
ze dne 22. ,pr,osince 1920, čís. 657 sb. z. a n. Stížnos,ti dlužno phsvědčiti. 
Zmíněné vládní nařízení upravuje nejen text úřední pečeti notářské, nýbrž 
i jeh{) umístění. Textu týkají se ustanovení' o obsahu úřední pečeti a 
jaz:y~ka jeho, kdežto druhá část upravuje umístění státního zn.a1ku' a textu. 
Tato druhá část upravuje vlastně ,obraz úřední [Ječeti notářské, kterak 
se jeví oku, nikoliv kterak se jeví při čtení, kteroužto: úpravu má na mysli 
ve své stÍ'žnosti dia, usnesení notářské komory notář, pioukazuj,c na to, ž(; 
účelem vládního nařízení svrchu zmí'něného bylo, říci, aby text byl na 
prvém místč ve státním jazyku a na druhém místě v jazyku příslušné 
menšiny. Nástin jeho pečeti úřední 'prý proto vyhovuje úplne vládnímu 
nařízení, ježto p,ři čtení textu jest na prvém místě text v jazy,ku, státním 
a na druhém v jazYlku německém. Jak již by].o svrchu ukázáno, má však 
IIstancvenÍ vládního ,nařízení za účel umístění textu, a proto nelze slovům 
jeho, žep o d s-lovní výplní ve s.tátním jazyku může býti nvedeno' jméno, 
úřed11Í vlastn'o6t a sídlo notářovo i v jazyku menšiny, jinak rozuměti, než 
žes v r ch u je s t t e x t v j a z y k II stá t ním a pod ním týž text 
v jazyku menšiny, kdežto po,dle úpravy předložel1ého ,nástinu bylo by 
v pečeti jméno notářovopcuze jedenkráte, vlastnost a jeho sídlo v jazyku 
menšiny byly by ve dle textu v státním jazykn a nikoliv 'P'O d ním. 

Čís. 1043. 

Paukázal-li tuzemský věřitel tuzemského dlužníka před 6. únorem 
1.919, by platil mu Vídeňskou pošto",ní spOřitelnou, byl dlužník, zamýšlej" 
takto platiti, po onom dni povinen, dotázati se věřitele, zda trvá na pou
ka"". Přes to však jest placeni určeným způsobem i bez předchozího do
tazu účinným, bylo-li věřitelem schváleno. To státi se může i mlčky IhÍ!, 
,že věřitel \prodatell zašle zboží po 6. únoru 1919, nestaraje se (> to, kd:, 
byl peníz poukázán. 

Nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. n,etýká se ani případu, 
kde v tuzemsku poukázán plat Vídeňskou poštovní spořitelnou, ani pří

. padli', kde poukázaný peníz' byl v cizině z účtu iednoho tuzemského ma
litele konta odepsán a přepsán k dobru na účtu druhého tuzemského ma
iitcle účtu. 

(~oczh. ze dne 3. kvčtna 1921, Rv II 56/2l.) 

Dopisem ze dne 30. ledna 1919 požád"al pxodatel kupitele (oba byli 
tuzemci), by hodnotu za zbo'ží předem poukázal připojenou složenkou 
Yíd'eňské poštovní spořitelny depositní bance v Bohumíně, na kter'oužto 
jjúdmíuku kupitel dcpisem ze dne 5. únma 1919 přistoupil a vykonal vplat 
dne 12. února 1919 Vídeňskon Iloštovní spořitelnol!. Kupite] dodal pD té 
zbmlí. Ježto peníz vplacený byl mu připsán k dobru pouze v korunách 
rakouských, domáhal ,se zaplaeel1i kupní ceny v Kč. Pf' Oe e sní s o II li 
p r v é s t o I i c e ža],obě vy hoc,věl v [podstatě Foto, že shledal v placení 
po 6. únoru 1919 IprodlenÍ žalovaného, za něž musí sám zodpovidati, a 
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iežto žal'obci byla disposice s vplace'ným penízem vzhledem k nařízcI~l 
~e" dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. II n. úplně odňata, pročež jest žalovan,. 
povinen kupní cenn znovu zaplatiti a to v K:č. O d vol a c í s o u ~ žalobu 
zamítl. D ů v,o d j.r: Soud {)dvolací jest toho názoru, že ~ sou~ plIve stolice 
zaujím{r nesprávné právní stanovisk!o, ,před pokládaje, ze nasled~em_ nu
"izení ze dne 6. únOra 1919, čís. 57 sb. z. a n. žalobkyni jak~kolIv diSPO
sice se slnženým penízem byla odňata a i~ se žalovaná tím; ze pl~tIia na 
s'l o žen k II žalobkyně od závazku svého neosvobodila, takže v du;;ledku 
roho lze vplat u pošt(}vní spořitelny ve Vídni jedině na Nonto stare spo: 
Ječné měny přip,ati k dobru, a zažalovaný obnos se jakc,nezapla~enY 
jeví. Návom tomu nelze se přikloniti. Nebol dne 8. února 1919 po,uka,zala 
(;eská průmyslové. banka filiálh v Opavě poštovní SPořitelnu ve Vldm, 
aby uhradila peníz depositní bance !iliáke v Bohumíně pro účet žalobkyně; 
Vídeiíská pošÍ'ovní spořitelna to pr'ovedla přepisenl ,peníze z účtu Ceslce 
prl1myslové banky na účet depOSitní banky v Bohumín~ a ,tato; mě:a. peniz 
ten přípsati k dobru na účet žalobkyně v plné hodnote t e hd e JSI J e d
not n é: val u ty. O tomto převodu v účtu uvědomila poštovní spořitelna 
ve Vídni ih,ned jak Cesk,ou prúmyslo,"ou banku, tak i depositní banku 
v Bohumíně; tato oznárn,ení tOl vzala na vědomí a oznámila zap.JacenÍ la
lobkyni, aniž by reklamovala řáduě u poštovní spořitelny a Čes~é prů
myslové banky a aniž by včas vytýkala nesprávnost zásilky. PreplSCll1 
tím nastalo zaplacení a nelze tudíž tvrditi, že placeno nebylo. Avšak i 
z jiného' dův'odu dlužno po'važo'vati úáz'or prvého so-udu za nesprávn~r. 
V do~,isu ze dne 30. led,na 1919 učinila žalobkyně dodávku odvislou orl 
}J ř e de h n z í tJ -n z a D I a c e TI í a přiložila za účelem tohoto zaplacení 
s 10 'ž e n k u roštlJvnÍ spořitelny ve' Vídni ]}PO depositní banku v Bohu
míně. Již z této <okolnosti vychází· na jevo, že žalob k y TI ě s a 111 a 
s placením prostřednietvím v.íd·eňsk.é 'pošt,ovní S[JO
ř i tel n y s," u h I a s i I a. Toto zaJ]lacení se také stalo, by! i poněkud 
odchy-lným způsobem. ZalobkYl1ě byla o tomto placení se strany depe
silní banky v Bohumíně vyro,zuměna dne 14. února a uznala tolo placení 

,tím, že ničeho nenamítajíc, zboží dle faktur ze dne 21. pokucl se týče 22. 
února 1919 žalované zaslala. Vž'dy! sobě v do'pisll' ze dne 30. ledna 1919 
v}'slnvnč vyhradila, že obnns La cbjednané zbro'ži, mus,í býti zap.Jacen 
jl ř e d ~ m u filiálky všeobecné depositní banky v Bohumíně. Tuto pod
'mtnku talovaná strana splnila tím, 'že obrno,s na ,oIbjednané zboží vypadajíc: 
předem pr,ostřednictvím Vídeňské poštovní spOřitelny zaplatíla. Zalob
;,yně toto placení se stra'ny žalo·vané prcstřed,nictvím Vídeňské poštoVllí 
spořitelny uznala tím, že 'objednané zboží, jak svrchu uvedeno, dodala. 
Dlužno p'"o,to v této okoln,osli spatřova ti s ch 'v á'le n í z Jl Íl s o b II 
placení strany žalované.se.str'any žal,obkyně vedle 
tl s t a fl o v'e 11 Í' §, 863 ob č. zák. a není preto, žatovaná za další ná
sledky, které žalobkyni nařízením ze dne 6. ú'nora 1919, .čls. 57 sb. z. a n. 
vzešly, zodpovědnou. Avšak. i kdyby žaJova'llé byla dle dopisu žalo'bky"é 
ze dne 30. ledna 19'19 použila složního lístku, v nn,om dOlpjsu přiloženého, 
a byla vykonala tímto lístkem vplat u po,štovního úřadu ve f'rýdku ně
který den: před 8. únorem, bylo za normálního, chOdu u poštovních' úřadů 
naprosto vyl,oučeno, aby žalobk.yně ještě pled 6. únorem 1919 mohla n:l

kíádaÍí s dobropisem, jí takto vzniklým, jeliko'ž by bylo, jak jest nejell 
s::}udu, n}'brž i všeobecně známo,. nd zaplacení dlo vyrozumění žal0·bkynč 



depositní bankou uplynulo jistě něko];k dní, takže by byla mohla žalo(
ri:yně oním dobropisem dls.ponovati teprve p·o 6. úuo-ru 1919. Konečně 
nelze přehlížeti dopis žalobkyně 'na žalovanou ze dne 15 .. června 1919, dle 
něhož tetD oznamuje, že jí všeobecná depositní banka filiálka v BohulllÍUč 
připsala kupní peníz ze dne 14. února 1919 na ko II t u s tar éra k o u
s k ,o-u her s k é k o r II II o v é mě·ll y k dobru a v nčmž' p r a v í, že i i 
m ů ž e ob n o sté ž jen v též e m ě II ě k dob r u p f'j p s a t i. Již 
t:mto dopisem se žalobkyně vzdala práva, aby mohla požadovati ce i Ý 
obnos, a mohla by pouze ž:;,dati rozdíl mezi starou rakousko-uherskou II 

československou měnou. 

Ne J v Y š š í s o u d nevyhověl d:cvolání. 

Důvody: 

ŽalUJÍcí společnDst DPiráAiovolání '0, důvody § 503 čís. 3 a 4 c. č.s., 
J.oličuje však v pravdě dovolad důvod nesjlfávného, právního powuz"ní 
záležitosti. Netvrdí, že by odvolac, soud byl v podstatné části vybudoval 
své rozhodnutí na s k u t k 0' V é m předp-okladu, jenž jest v rozp'Oru Se 
spisy,_ nýbrž snaží s,e dbUčiti, že stavem spisÍl není ospravedlněn čili, jak 
praví dovolací spis, jest v odpo,ru se spisy názor ,odvolaclho soudu iednak 
v te1l1, že žalu'iící společnosti byly zaplaceny ko·nloborentní pohledávkj, 
"okud se t5"če účet za dodaný destilovaný petrolej, jednak v tom že ža
lující společnost měla bY nanejvýše nárok na TDzdí! mezi měnou ;dkousklO'
'lherskou a československou. Ve věci samé ueshledal dovolací soud, že 
by odvolací soud, změniv rozsudek prvé stolice a zamítnuv žalobu byl 
i>Gsoudil SJYo,r nesprávně. Dorpis,em ze dne 30. ledna 19]9 požádala ždluiící 
s!lolečnost žalovanou stranu, by vzájemnou hodnotu poukázala připojenou 
složenkou Vídeňské poštovní spořitelny. V rozpúru s -obsahem tohot-o 
dopisu ocitá ,se dovolatelka, tvrdíc, že bylo prý podmínkou, že kupní cena 
lude ,,,plaoena bu'ď u .d·epositní banky, filiálky v Bohumíně, nebo slo
ženkou Vídeňské poštovní spořitelny. Procesní soud prvé stelice vzal za 
ziIštěno, že byla složenka k řečenému dopisu skutečně připOjena, a tentG 
skutkový předp'Ůklad zlls,tal v Dpravném řízení 'bez od'pom. PřistoUPFifŠi 
ve svém c!opisu ze dne 5. února 1919 ve všem všudy na il'odmínky dopisu 
ze dne 30. ledna 1919 byla žal,waná strana ovšem nejen O'!Yrávněna, nýbrž 
povfuma, platiti složenkou Videňsképoštovnl spořitelny. To však jen 
lJotud, pokUd poměry pbdstatně se nezměnily. Takovouto podstatnou 
změnou poměrů byl zákaz, vyslovený nařízením vlády r~P'llbliky Česk'J
slovenské ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. ,z. a n. Nařízením tím přivo
děna byla změna poměrů potud, že bylo sice i nadále moožno peníze u Ví
deňské poštovní spořitelny z tuzemska vpláceti ale tuzemský majitel 
účtu nebyl právně s to, by s dobmllisem na tu~emsko disponoval. Za 
takto změněných poměrů nebyla žalovaná strana !DO 6. únoru 1919 více 
oprá vněna, ,by, nevyžádavši si prve SKluhlasu žalu,jící společnosti, platila 
složenkou Vídeňské poštovní spořitelny. Kázala jí tak nejen rozšafnost a 
věrnost v obchodování, nýbrž i,povaha právního poměru, jenž zalOžen 
byl mezi Stl anami p,oukazem k placení Víd'eňskou ,pošt-ovní spořitelnou a 
přijetím tohoto poukazu. Tento právní poměr byl aSi'gnacÍ, tudíž zvláštním 
dl11hem zmocňúvací smlouvy (§ 1400 obč. zák. v cl<oslovu § 176 III. dílčí 
Ilovely), a byla proto žalúvaná strana pevinna, by, provádějíc poukaz. 
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počínala Sl h,orlivě a' bezelstně (§ 1009 obč. zák.), to jest by dbtáz~l,a s" 
prve žalující) s~olečnosti, zda tato přes nařízení čís. sb: z. ~ n.~111919 
trvá na tom, by placeno by],o složenkou Vídeňské P'O'S!O~ll~ sponte~n~. 
Neučiniia-li tak žalovaná strana, stíhají ji následky zmenenych pomeru, 
ona, nezjednavši žalující společno.sti možnosti plné disposice a ceno~ trhu: 
vou, nesplnila svého závazku řádně a tu<líž vůbec a byla by ,zasadne 
pOVIDna, žalující straně znova zaplatiti, to tím spíše, že žalovana stra?~ 
nese ;ooelpovědnost za postup peněžního ústavu, jehož p'emOCI k~ splnen; 
závazku použila (§ 1313 a) ,<lbč. zák.). Věc jest tedy ta to·: Kcll"bY zaloval1" 
společnost byla složenk.o," zaslala peníz před 6. únoren~ 1919, b~la ,?y 
plat.ila řádně, byla by prosta závazku, a změna .poměru dle dotceneno 
nařízení šla by na vrub žalující společnosti. Plativši však IPIC' řečeuém 
dni' nesplnila žalovaná strana řádně závazku a měla by zásadně platiti 
ještě jednou. Nicméně muselo dovoláni ža.1ující SD'Oaečnosti m,inouti s,e 
s uSJlěchem, wněvaďž i dovolací soud sdílí ,právnÍ' stanovisko ,odvolacího 
,oud" v tom směru" že 2)púso,b pla'cení, jak s,e stal, byl žalující společností 
mlčky schválen" takž,c tato není více o·právněna, by z vadného způso,ou 
pia cení Vyvozo;"'ala právnÍ' důsle,dlky. Domní,vá-li se žalující společnost, 
že převod, pmhlláše'ný záko,nem za neplatnÝ, nemusí bý/iodmi/nut ihned, 
roněvadž :ani :p,rotil'enÍm času nemÍlže býti spraven a san.ován, zapomíná, 
že žalovaná strana, Tlou'kázavši v tuzemsku peníze sInž,enkou Vídeňské 
P'oštovní spořitelny, uskutečnila přev'od z území Csl. republiky do. ciziny, 
což nařízením zakázáno nebylo, a (Ž0 -zákaz netýkal se též transakce, 
pT,ovedené Vídeňskou. P{)što,vnÍ spořitelnou a zúleževši v tom, že pouká-:
zan} peníz byl v cizině z účtu jedllohotuzemského majitele konta ,odepsán 
a přlps&n k dobru na účtu druhého tuzemského majitele konta. Tím ve 
"ýskdku nic nebylo do území republiky Ceskos],o·venské převedeno. 
Pravu'll má o;yše'm ·uovolatelka v tom, že ani z dopisůl ze dne 7. února, 
8. února a 14. února ]919, ani z výpisu Vídeňské poštovní spořitelUY ne
!-ylo zřejmo, zda peníze byly v tll'zemsku V(p,]aceny před 6. únOrem 1919, 
či PO tomt,o dni. Jisto jest však též, že žalující společnost neuznala za 
dobfé, po tom vůbec pátrati, a že přes to dne 21. a 22. únOra 19]9 zboží 
zaslala a až do června 1919 k" věci mlčela. Chtělacli poukaz Vídeiískou 
jlo~tovní spořitelnou uznati za řá,dné pIa cení jen za podmínk.y, že tyl 
Jskutečr.én před 6. ú'norem ) 919, kázala i jí věrnost a rozšafnost v obcho
dování, by za.včas 'O tom se vyj.ádřila, to tím 'Ipíše, že, jakž žádá to na 
žaloVal1é straně, bylo i její prnvinností, by nařízení .zn.ala a zavčas z :něho 

. důsledky vyyodila. TOP'D však žaluií,ej společnost neučinila a, přijavš; 
dílem sama, dílem svým zmncněncem řečené 'd!C'pisY ti uskutečnivši do
JávÍ<u zboží, dala tím zřejmě 'I1a jevo, že poukaz peněz Vídeňskou po
štovní spořItelnou, al již byl uskutečněn pře'cl 6. ún,orem 1919 nebo po 
tomto {mi, 112m.ává za řádné placení. Za tohoto stavu věci jest zbytečllo, 
zabývati se lo,tázkoll, co byla by žalující strana ollrávněna po.žadoovati, 
kdyi,y hllo'bní nárok byl po právu. 

Čís. 1044. 

Při posuzování připustnosti dovoláni , hlediska § 502 odstavec třetí 
c. r. s. celze ~sečístl hodnotu předmětů sporu, jež by~ dle !l187 .odstavcc 
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prvý c. ř. s. spojeny ke společnému projednání a dle § 187 ·odstavec 
druhý c. ř. s. mzhodnuty týmž rozsudkem. 

Ustanovení § 502 poslední odstavec c. ř. s. nelze užíti. zrušil-Ii dovo
lacÍ soud rozsudky nižších soudů a vrátil věc soudu prvé stolice. 

{l~ozh. ze dne 3. května 1921, Rv II 113/21.) 

Nejvyšší s o u dodmítl dovolání. 

Dúvody: 

Tím, .2e rozepře, zahájené žahobami Cg lal 143/15 a eg la) 161/15 
bYlY dle i; 187 odstavec prv}' c. ř. s. spojeny ke spo.lečnému pPOďednání 
a tile § ;87 odstavec clruhý c. r-. s. rozhod'nuty společným rozsudkem, 
llcpozbyly nároky uvedenými žalnbami uplatúované své samostatnosti, 
poněvadž nahodilá okolnost spojení má důsledky pouze rmmáluí. Při po
suzúvánÍ přípustnosti dovolání s hlediska § 502 c. ř. s. nelze tedy sečisti 
hcJlJotu o·bou sporných předmětů, nýbrž dlužno ohledně každého z obou 
rál'ol\.l! zvlášť zk"oumati, je-li dovolání přípustným. Tu .pak sluší uvážiti 
totu: ŽaloLou Cg la) 143/15 domáhali se žalobci původně z,"placení 2500 
l(, kteJ'yžtc nárok byl však konečně omezen na 910 K 97 h. Soud prvé 
stolice přIsoudil žalobcům z toho 790 K 65 h, ohledně zbytku. 120 K 10 II 
správně 120 K: 32 h zamítl žalobu, Odvolání ,bylo podáno pOllze žalo',anou 
do části, hlo!bě vyhovujÍd, te·dy co do 790 K 65 h; hoc!no,ta s,porného 
předmětu, o Ilěmž o,dvdací soud rozhodoval, nepřevyšovala tudíž 1000 1\, 
a ježto odvolací soud v tom kuse ;potvrdil rozsll'dek prvého soudu, jest 
dov·)I:mí žalované v tom směru dle § 502 odstavec třetí c. ř. s .. :(čl. VI. 
Cís. llD·\,. o liL ;plro soudy) nepřípustným. Neiinak má se věc 'Ohledně roze
pře Cg Id) 161/15. I zde směřuje d'0'v01ání proti potvrzující části rozsudku 
"Dudu o.lvo'acího. Hodnota příslušných nároků činí však 320 K a 510 K, 
tedy '.hmem ro·vnež méně než 1000 l(, a proto jest dovolání také v tom 
směru nepřípustným. Výjimečného ustanovení posledního odstavce § 302 
c. r. s. nelze obdnbně použíti v lP·řípadech, kde - jako, v tomto přÍ!padc 
- d o vol a c í soud zrušil rozsudky nižších soudů a vrátievěc soudu prvé 
stoli,-c. Vovolání mělo ledy dle § 507 c. ř. s. být! odmítnutú ji'ž prvním 
so,udem, a když se tak nestalo, vysloveno odmítuutísouc!em dovolacím. 

Čís. 1045. 

Vedle finanční prokuratury jest i finanční okresní říditelství oprávněno 
k poďáv ání návrhů na !>O'V.olení a zrušeni exekuce k zajištění důchodkových 
pOkut. 

(Rozh. ze dne 10.kvčtna 1921, R I 329/21.) 

Okresní finanční ředitelství v L. žádalo dne 30. ledna 1921 na okresním 
soudě za závěru pohledávky povinnéhú u banky ku zajištění důchodkové 
pokuty a útrat řízení úhrnným penízem 80.000 Kč na základě §. 567 dů
chodkového tr. zák. Usnesením okresního snll'ln ze dne 3. února 1920 bylo 
okresní finanční ředitelství vyzváno, by k této- své žádosv přjpojiIo exe-
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kuční titul. Návrhem ze dl1C 13. bÍ'ezna 1920 údala pak íinanční prc·kn" 
ratura v Praze jménem eráru na základě dopisu' české~o vrchníh,o ~,Ll~ 
chodkověho soudu ze dne 9. března 1920 za zájem pohledavky vymalla]lCl 
L, téže banky, :povhmému příslušejících k zajištčnÍ pohledávkY vymáh,a]Íci 
strany 20.000 K rúvněž na základě § 567 duch. tr. zák., při čemž tento na\'1'h 
byl označen jako d,oplměk žádosti finančního okres .. ředitelství shora uve· 
dené. Exekuce talú byla usnes.ením zectne 15. března 1920 povolena. 
1\' žádosti povinného za zrušení tohoto zájmu, podané li zemského finan· 
čního ředitelství prohlásilo okresní finanční ředitelství v L., jemuž žá·dost 
ta k dalšímu b;zodkladnému opatření byla postoupena, dopisem ze dr.e 
4. prosince 1920, že pov.innémn bylO zemským finančním ředitelstvím 
povoleno, upuštění oéprávníhc jednání (správně od zajišťovací exekuce) 
proti s!oÚní 15.000 K;. že povinný tuto částku u lllavního cclníllo úř1d~j 
V L. složil a navrhlo, by závěra {správně zájem), uspes-cním ze dn~ b . 

. března 1920 povolená, bYla unšena. S o II ct P r v é s t o I i c e exekuci 
zrušil. Rek II r sní s o u d návrh na zrušení exekuce zamitl. D ů vod y: 
Zdviženi exekuce zaso.učasného zrušení všech exekučních až dotud vy
konaných úko'nů mflže nastati jen v případe cll· § 39 ex. ř. Z těchto však 
:n·ení Í;dJe žádného, zejména není z,de připadu § 39 odstavec šesti' ex. ř. 

'K návrhu- na· zdvižení exekuce jest dle- t.oh,oto zákonného usnesení oor<:1"'/
něn věřitel v tomto případě žádala strana po,vÍ'lrná zemské finanční Í'edi
teIství v Praze o .zruš·e-nÍ soudní závěry exekučním soudem povolenť. 
Žádost tuto sdělilo zemské fin.anční reditelství v Praze o,kresnímu finan
čnímu r-editelství, které navrhlo zru-š'ení zmíněné z,úvěry. Neprávem však 
zrušil exekuční scud exekuci dle .§ 39 .odstavec šestý ex. ř., poněvadž 
návrh .na zdvižení nepochází od vymáhající-hO' věřitele a není také souhlas 
jeh'Ov}Okázán. 

Ne j V Y š š í s o II d obnovil usnes'e'l1Í prvého soudu. 

Důvody: 

Dle § 567 důcllodk. tr. zák. a ,§ 51 úÍ'edního poučení I, němu může b~·ti 
žádáno za zajištěnÍ- 'lJ'Clkut dúchodkových a útrat řízení buď IprostřednictvÍm 
Unanční prokuratury neb v naléhaNých 'případech přímo úřadem vyše
třuj;ícím: Dv. dekretem ze d.ne 25. dubna 1839 sb. Z. p. sv. 67 čís. 50 bylo 
uloženo ,okresním úřadům, 'by zakročily z úř'ední moci" bylo-li zajištěúí 
vydoby!e přímo pod·řízeným úřadem důchodkovým nedostate/mé nebo 
přesahovaio-li zákonné meze. Z tcIto., co uvedeno, plyne, že ,vedle finanční 
ptokura'tury s.IUŠí ,p,okládati i fi'na'l1ční okresní ferditelství za o.p-rávněn'}T 
úřad k podavání návrhů na povolení a zruše1n,jÍ exekuc.e vedené ku, zajištění 
důchodko.vých pokut, že tedy také návrh, podaný okresním finančním ře
clitelsvím v L. ze dne 4. prosince 1920 ,na zrušení exekuce byl podán 
Jprávněným vymáhajícím věřitélem a to tím spíše, že tento úřad sám 
púvo,dnč o exekuci zakročil a že tedy soud .exekuoní na základě toholo 
návrhu dle § 39 čís. 6 ex .. ř. právem exekuci zrušil.' 

Čís. 1046. 

V řízení ohledně zájemného popisu vnesených svršků Pro pohledávku 
z nájemného platí předpisy exekučního řádu. 

(Rozh. ze dne lO.května 1921, R I 544/21.) 
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Do usnesení rekursního soudu, jímž zamítnut byl návrh na zaJemný 
popis vnesených svršků a jež bylo doručeno dne 23. pmsince 1920, byl 
podán dne 3. ledna 1921 dovolací rekurs, jejž Ne j v y Š š í s'o u d odmítl. 

Důvody: 

. Dle čl. X:~:yIJ ~vo~. zák. k ;;x. řá>d\t platí v tě'ch případech, ve ,kterých 
z~~~ony ~, nanzem, jeZ exek. radem dotčeny nebyly, připouštějf pOVl()leni 
Z"I1S~O;racI exe~~ce ?e~n jednotlivý~ch zajišfovaCÍch o·patření, pro zajišfo
,~aClj ukony ~ n;:em pre'~PisY exe~. řádu o exekuci: zji'šť.ovací a o proza":' 
tlm~lch op~tr:TIIch. K temto opatrením náleží také zájemný popis Vi<e
,eny~h ~vrsku pro'}lohledá;:ku z nájemného, neboť předpisy, toho se tý .. 
kallcl, Zllstaly dle cl. XIII CIS. 6 uvoz zák. k ex. řádu nedotčeny. Z toho 
~hlŠ~ dovozovati, že zájemný popis svršků, o jaký i v tomto případě bylo 
:aaan~, ,Jest v ~rozatu~~ím ~pa~řením, pro něž platí co do řízenÍ' p.ředpisY 
LxekUCI;lho mdu, tudlz take pred,p;sy o. opravných prostředcích a lhůtách 
k m~. ,Jle § 65 ex. ř. činí lhůta rekurs·ní 8 dnÍ. Napadené usnesení bylo 
doruc~r'o rckurentu dne 23. prosince 1920, rekurs, proti němu byl sepsán 
a poda~ teprve dne ~. !e'dna 1921, tedy po, Hlynutí 8 denní lhůty cl bylo 
Jej prO'IO Jako opozdcny odmítnouti. 

Čís. 1047. 

Poznámka zákazu zcizení' a zavazeni nemovitosti ,(§ 384 ex. ř.l není 
o sobě na překážku dalším knihovnim zápisllm. 

.(j~ozh, ze dne 10. května 1921, R I 550i21.) 

- K n i h o V h í s o u d '1l'ovúiil vklad přev,o,du práva vlastnického ku ne
~Il(}v!tosti, jež byla stižena poznámkou zÚ'p{)vědi zcizení ,a zavazen~ <§ .384 
ex: L). ,R e k u r S;t í s o u d ~niho'vní žádost zamítL D úv o.d y: Soudci 
kmhovmmu lest pn rozhodovaní o knihovních zápisech přihlížeti k tomu 
zda zápis, ;0 nějž se žádá, lze provésti v souhlasu se stavem knihovním' 
a ~emMc v ~řípadě záporném zápispřÍJ]l'llstiti. Též v tomto případě od:po~ 
Ilue pc'volenl " klam, práva vlastnického, k domu kniho,vního stavil nebo-f 
n:mo'~it?st tato,: jak z přIloženého lus,tra vysvítá, iest stížena p02)dámkou 
zal!lovtdl Z~ILCl11 a všelikého zavazeni. Nelze tedy, dokud tato poznámka 
"leb~de v.vmazána, jmenovdllou nemovitost zCizovati a nepJrávem proto 
rrvy scudce Vkldd vlastnického práva pro žadatele připustil. 

Ne j v y Š Š Í' 3 o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Dilvody: 

Zápis1\,které byly :po poznámce zákazu uvedeného v druhém .ods,tavci 
§ 384 ex. r. vykonany n!, základě opatření, jež odpůrce ohrožené p'řed
:evzal pr~!l z:akazu'_vm."2~ pOdle ustano,vení třetího. odstavce téhož § l1a
protI o.brozene stran~ ucmnost jen plro ten případ, že bude její nárok na 
n~n:o::ltost ,n~bo v~'nIhovní právo tpravolplalně zamítnut. Zákon sám tu 
z~el?,e uznava, pnpustnost dalších zápisů a toliko účinnost jejich činí 
zavlslov na pravomocném zamítnutí nároku strany ohrožené. Zákazem. 
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zcizení a zavazenÍ nestala se povinná strana nezpůs,cbilou, aby s kniho\J
ním tělesem nebo právem nakládala; její disPos,ice a knihovn~ v~ápi~ ,~o?k 
~·éto disposice provede'tl)! jsou naproti ohrožené straně beZUCUlDyml. Jť~ 
tehdy,bud2-1i pravoplatnč uz'nán nárok strany, kteTé byle· prozatI1l1'1~ 
opatření zákazem zcizení a zavazení povoleno. P,cznámka zákazU' 2C1Z:111 

a zavazEní podle § 384 ex, ř. dalším knihovním zápisům tudi'ž na pre
kúžku není. 

Čís. 1048. 

Řizeni o nepatrných věcech má místo i při žalobě oposiční !(§ 35 ex. ř.l. 
V otázce, zda není překročena hranice pro řízeni v nepatrných věcech, 

jest soud vázán žalobcovým oceněním sporného předmětu. 

<Rozh. ze dne 10. května 1921, R I 593/21.) 

Žalobce ·ocenil předmět spolru, zabájeného oposiční žalo,bc-ll v exekuč
ním .řlzení 00 vyklizení bytu na 200 K. Za ústního jednání prohlásil s o 11 d 
pr v é s t o I i c e k návrhu žal·ovaného rozepři za věc bagatelní z těchto 
d Ů vod ú: Žalobce udal v žalobě cen,u sporného předmětu penízem nad 
100 K:č, kteréžto' 'o,cenění však jest zřejmě přemrštěné. Soud sice jest 
vázán žalobcovým oceněním ve smyslu § 60 j. n., avšak .naproti lOmu 
přiznává s'oudu § 41 j. n. právo zkoumati příslušnost na základě žalolb
cových U'dání, leda že by tato u'd'ání soudu již předem jako nesprávná byla 
známa. V tomlo ohledu jest ze s,pisů sporných C b I 1121, týchž sporných 
stran a téhož sJ:nrného předmětu se týkají'CÍcTI, zjištěno, že předmět spolru 
byl oceněn na 100 Kč a strana v' tomto sporu C bl 1/21 žalovaná, ncp'o
dala svým zástupcem proti .ocenění tomuto. námite1k, takže celé totŮ' říze-ní, 
jak ostatně odvolací s,oud sám potvrdil, byln p'osuzo,vati jako, řízení baga
telní a bylo PT'OtO toto ocenění vúči žalované straně již tehdy směro
datným. Vzhledem k tomu ,pak, že tyto okolnosti js'o,u soudu zřejmě známy, 
nepotřebují dle § 269 c, ř. s. důkazu, Rek u r sní s o. ucl zamítl ltávrh, 
by záležitost byla prohlášena za věc nepatrnou_ D ů vod y: Při, rozho
dování o příslušno'sti, vyslO'vuje-li se soudce n s v é pří s 1 II Š 11·0 S t i již 
při vy říz eu í IŽ a 1 (] b y, má vzíti za p'Odklad svého To,zhodnutí údaje 
žal'oby, ač-Ii nejsou soudu známy jako: nesprávné. V případě, 00 který se 
zde jedná, rozhoduje se však nikoliv o příslušnosti sOltclu prvé stoUce, 
nýbrž jedině (] tom, zda zavedeno býti mělo, řízení bagatelní čm nic. Již 
p'fOlo není citace § 41 j, n., v tomto pří:padě vhodnou, nýbrž rozhodným 
jest ustanoiveuí § 60 j. n" dle něhož, pohd nejedná .se 'O výjimečný případ 
§ 60 od'stavec prvý j. n., který v úvahu nepřichází, úrčení ceny předmětn 
žalobcem nepodléhá kontrole a j,e ur,čení. to pro. soud závazným' <§ 60 po
slední odstavce j. n.) a je úplněnemzh'Ůdno, že v jiném spoon týž předmět 
sporu Hnak byloceuěn. 

Ne j v y Š š í s O li d nevyhověl dOlvoladmu rekursu. 
Dúvody: 

Přípustnost rekursu, p'o'daného žalUjící stranou do usne,sení prvého 
soudu, nelze posuzovati dle § 517 c, ř. s" ne'b'Ů! nejde tu o řízení bagatelní, 
nýbrž 'o. wzhodnutí 'Otázky, zda-li prvý soud, jenž o žaloM zahájil řízení 
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ř~dné d}; předpiiSú civ. soud. řádu, pro okr·esní soud T _ '" , 

nen za nzení, aniž by žalobce byl cenu předmětu 1 plat~;\:cll. ,bYl oprav
tak učiniti, a převés,ti řádné řízení v říze ' b sPo;u smzll, sam od sebe 
tak, jak tvrdí dovolací stěžovat~l bYl bv ~,I , alg~}elll!. KdYby věc se měla 
rekurs, a musil ,by býti, hledíc k ,s 51 i Ir;r S[HSe vJ;'loučen jeho dovolací 
nosti jak žalobcova rekursu tak i 'do I c .. ;. s., odlnl"nut. Než o ,přípust
bYti hledíc k § 514 c. ř. s. doch bn~, '~o aCI 10 rekur:,u žalova~ého nemůže 

, pok~d se týče otázky shora uV~den:t p: Je_ proto treba_J~J vecr;ě vyříditi, 
o iIIZ tuto Jde, jest upravena věcn' _: ,~zalobu OP?slcm dle § 35 ex. ř., 
na výši a hodnotn nároku v jl, ~ pnslus_nos t okresmho soudu bez ohledu 
ex. ř.l. Třeba že §§ 35 a 38 x "_10\ pros!Jech bYla exekuce povolena {§ 38 
n1110 ustanovení, nelze 'Pře~e . ;feohl~eddnezPu~Ob~ řízení neobsahují zvlášt
před okresními soudy (§ 431 a n' 1 ~outJ,. ze lIm bylo, zavedeno, řízení 
9Y10 by projednávati dle řízel/~fe~ ~·o~~ I pro tak~ve spo'ry, které jinak 
r. s.). Dle toho zaují1mají žalob t t ": sborovynll ('§ 226 a násl. c.' 
stnvenÍ. Jest arciť pravd'a ž:b y 0' v ws_t,emu, pr,ocesuálním zvláštní po
řízení před 'okresními soud; ," aga~~Jlll f!Zenl spadá rovně'ž dOl rámce 
t~ Se může státi jen tehdy, ;s~~~~i tt~dlz_]~ zaloby oposiční lze ho užíti, ale 
zakonného předpisu jest 'pro zod 'O'v- Ple, j}o~lady § 448 c·f, s. Dle tohoto 
pro-Jednati dle řízení bagatelníht /den!, (}Ía~k!, z~ah urclty spor dlužno 
rozhodnÝ-m ocenění pr-edme-t ,I v _fl zem radnem dle § 431 C. ř s 

-- u sporu v zalo/b' Z 'k . ., 
pn rozhodování o otázce věcné __ , I _ e., ~ 'On tedy právě tak iako 
~hává žalobci, zdali oceněním Pře~~~t~snos,tl "VIZ §§ 54--60 j. n.), :p~ne
!Itr, aby jeho spo,rná zálezitost neb la" "por~ nad 100_ K, ~hce toho docí
nzell!. Soudu v té příčině nepr-I'sl ! _ Pd"O!ednana dle predplsů bagatelního 

" " USl za ne rozhnd ~ ~. ~ 
c. ~. s. stano'ví podobně jako 'ustano '§60' ovam; Jen predpis § 453 
slusnostl sondu výjimku t h t vell!. J. n. odst. 1-3 ohledně pří-
Poněvadž žalobkyně o,cen~la ~ °ž~;o'ť~av~dla ~hledně řízení bagatelního. , 
prvý soud správně řízení ~I'a'dn' )~ predu;et sPoru na 200 K, zavedl 
t d -- , , e, nepravem vsak -- ,-
o ~ nzenÍ bagatelního. Předpisu § 60 . Z! nzem prevedl řízení 

o otazce příslušnosti mezi sou'd b J. 1;" platneho Jen Pro rozhodnuti 
11C . V' Y S IQJ'HVYInI a so' d k ,. . pravem :pouzltO, jelikoi ,přísl - , , t, ,.' u y o resmml, bYlo 
Jest proto o, důvodn·ěno usnes'en~snosk' ok~esmho,. soudu nebYla SPOtna a 

'h ' I re ursmho od" - ' prve () s!oud'l1 zm;ěněno. s II ll, 31mz byla usnesení 

Čís. 1049. 

Opatrovník, jenž zřízen b I o' b - --
Upl?tňovati, že dlužník koná ~IUŽ~~ ~o~)Cpr~omné PřL draž.bě, jest povinen 
nuII toho snad vzešlou. Jens ou, a fUel za skodu z opome. 

O~ozh. ze dne 10. května 1921, Rv [ 100/21.) 

Žalo_~aný notář zřízen bYl opatmvl 'k, , ' , , _ 
s,'toUPlvslho válečnou sluz-bu vOJ' k 11 el~, ku zastupOVJl1I zaJabce na-

~ ens Oll v fr ~ , d'· " b ' ' 
I1e~ovitosti žalobcovy. Nemovitosti b i ten! vlaze ?lm, vedeném na 
amz by žalovany bYl v za" -·1 bY y exe ucne p'fOdany v lednu 1916 
'd - - Jmu za o' ce uplatIlO I d 'b d" , ' ze_ ne 29. cer vence 1914, čís. 178 _ 'k ,va, o r~ ml CIS. nařízení 
sluzby vojenské v led'nu 1919 cl, 'I r'

l 
za : Ba- svem navratu z válečné 

škody, jež záležela v rozdílu oma 1a se zal obce na 'žalovaném náhrady 
ceny nemovItostí v lednu 1919 a v den 

, 
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uražbJ'. Pro c e sní s o udp r V é s to I i c e uznal nárok co do důvodu 
po právu a uvedl mimo jiné v dÍl vod ech: Žalovaný hájí se mezi. jin}'m 
též tim, že byl pouhým opatro-vnikem ,pro doručování (§ 116 c. ř.s.), 
avšak llcpravem. ježto se zde jednalo 'Ů opatrovníka os,obě nepřítomné ve 
smySlu ~§ 270, 276 obč, zák. Jl'okud se týče §§ 133, 162 ex. ř. (Viz též 
'~ 78 ex. ř.). Povinnost ta'kovéhot·o opatrovníka určena je ustanovením 
,~ 276 obč. zák. a § 162 'o,dstavec třetí ex, ř. totiž, že je zástu:pcem osoby 
nepřítomné a má záležitosti' obstarávati tak, jak je ustanoveno při osnbách 
nezletilých (o tom S 222 násl. ,obč., zák), totiž má věno,vat záležitosti po
zornost řád'l1ého a pečlivého" otce rodiny a je z,o,dpovMen za pf(>viněni 
~§ 228 obě. zák.), O d v 'O I a c í s o II d rozsudek potvrdil. D ů vod y. Po
vinnosti opatrovníka, zřízeného v řízení dražeb'ním, ustanovuie § 174 ex. 
ř, v souvislostí s § 162 odstavec druhý a třetí ex, i'. ta'k, že opatrovník 
zastupuje toho\ pro koho by! zřízen, pokud se ned,ostaví nebo ji'ného zá
stupce nezřídí nebo pokud jeho zájmy zastoupení vyžaď'ují. Již z tohoto 
všeobecného ustmto.vení plyne, že žalovaný byl zřízen z,ástupcem žalo!b
co-vým a že tedy opačné tvrzení odvolání odporujezákmmému ustano
vení, které žaloiVa'ný jakožto práv'nílc 'dle své odborné vědo'!ll(}sti znáti 
byl povinen, Tvrzení, že žalovanému nebyl doručen dekT'et a 'že nebYlo 
ustano,vení ve veřeiných listech vyhlášeno, jest nevotou, která V j'ízení 
v prvé stoli'Ci uvedena, nebyla a tedy v řízení odvŮ'lacim dle § 486 c. ř, s. 
přípusJnou' ne,nL Ostatně jest tvrzení to pravdčnep'D'd·obnf1m, p'ol1čvadi ve 
S:,pisech exekučních jest při dotyčném nařízenÍ: soudcově poznámka kan
celáře »vypravi! 13. října 1915", z čehož vzhledem k předpisům § 172 
j. ř. a vzhledem k lomu, že pro doručení tohot,o druhu předepsán jest 
úře,d\lí formulář (čís. 145), který vyplniti náleží kanceláři, s(Jll'diti dlužn,o" 
že dekret vyhotoven a vypraven byl. Nebyl-li edikt vyhlášen, mahIo by 
to býti jen formální vadou řízení, z níž mohl by důsledky činiti dlužník 
co do jeho platnosti, nemůže však ničehol měniti na povinno-sti uložené 
žalovanému, . aby o,patrova'llce zastupoval. Tím vyvráceny jsou také 
ostatní vývody 'odvolání, o tuto okolnost se opiradícíi, zejména jeho 
tvtzení, že zřízení opatrov'llÍ'kastah, se způsobem neplatným a tedy vůbec 
se nestalo. Padá tím tedy i vytýkaný ,odpor se spisy. Další vývody odvo
lání, p,cukazující na to, že bylo věcí soudn, aby nepřítomného zastupoval 
a(} jeho zájmy dbal a že měl 'Po zákonu i z moci úředuíexekuci zrušiti 
dle § 6 cis. nař. z 29. července 1914, čís. 178 ř. zák., nemohoU' odstraniti 
zodpověd1nost žalovaného, za jeIw op·omenutí '.prřísJušné péče; opomenul-li 
snad i ,někdo jiný dle své povinnosti zájmy žalcbcovychrániti,nezbavilo 
to žalovaného povinn,osli té a nemůže ho také zbaviti zo,dpovědnosti. 
Naprosto neodůvodněno iest tvrzeni, že sond jednal nesprúvnč, dav usne
sení dornčiti žalovanému, nebo! sDud jednal, jak již řečeno bylo, dle 
předpiSŮ exekučního řádu. Ža'lob.ce 'nemohl nápravy docílití žalobo,u pro 
zmatečnost, 'poněvad'ž v řízení bYl zast'Oll~1Jen opatrovní,kem právě- žalo
vaným, a neposkytovalo mu takovébo .prostředku ani cis. nař. z 29. čer
vence 1914, čís. 178 ř, zák." poněvadlž vyslovilo toli",o, nepHpustnost exe
kuce uhražŮJvací a její zrušení z moci' úřední proti vojenským os.ohám 
nikoli však zmatečnost provede,néh'o řízení. Také nemohl pon'žíti zvláštnl 

, ~aloby § 6 cit. nař., p'Onevadž byl zastoupen opatr,ovníkem. Tvrditi, že 
sk'oda žalobcova -není v IP,říčinné souvÍ'slosti se zaviněním žalovaného za-
jisté nelze, ,poněvadž škoda vznikla Novedením dražby, kterému piede-,.. 



jíti žalovaný opcmenul, ač po zákonu tak učiniti mohl a povinen bYl, jsa 
z důvodú prvým sou·dem správně uvedených, jak iÍ'Ž rOzvedeno bYlo. povolán zájmy dlužníkovy hájiti. 

Ne j v y Š š Í s o II d nevYhověl dov,nlání. 

Důvody: 

Výtka, že řízení odvolací sJejně jako řízení v prvni stolici zůstaLo. ne
úplným (§ 503 Č. 2 c. ř. s.J proto, .že nebylo zjištěno, že notáři ne bYl 
do ruč e n dekret, ustanovu·ifcí ho za žaloboova n:p,":trovnfka, a že usta
novení ·opatrovníka ne bYlo Ve veřejnÝch listech vYhlášeno, _ mo.hla. 
by býti opr'á vněna jen tehdy, kdyby zmíněné okolnosti byly pro, fO'Z
hcdnuii důležity. Než t'Omu tak není. Dle §§ 174 a 162 odstavec druhý 
ex. ř. může v dražebním řízení býti upuštěno 0,,1 toho, aby zřízení o.pa
trovníka bylo ediktem 'O,známeno. A že notář přes to, že mu snad nebyl 
c}o-ručen zvláštní dekret, dOhře byl si vědom to·ho, že byl zřízen 'Opatrov
níkem nepřítomného žal'obee ve smyslu §§ 270, 276 cbč. zák .• 133, 162 
odstavec třetí ex. ř., a ne pouze opatrovníkem pro doručování, ply;ne zřejmě z tol1'O, že za nepřítomného s,úča'Stnil se roků dmžebních a rOťlvrh'O_ 
vých. Vedle §. 162 odstavec třetí ex. ř. však bylo jeho powinno'Stí, aby 
z a s tll;P 'O val nepřítomného, dotud, dokud! tento se.' nedo'Stavil neb'O 
ji n é h .o z á s tup ce soudu nep'Ojmenoval, a jeho zájmy nevyžadovalY 
již z a s t o tl P e·n í dalšího. S hlediska § 503 čís. 4 c. ř. s. llplatňovám jest 
nesprávncst právního PosOuzení pro,to, že Případnou škOdu zavinil v první řadě sond. exekuční, nezastaviv ihned sám řízení exeku'ční, jakmile zvěclěl, že žalobce jest ve službě válečné. Než nečinnost Soudu nesprošfovala 
o.patrovníka povinnO'5ti, aby v zájmu .opatrovance přiměřeným o.zná
mením uebo návrhem dal pcdnět k zákonnému postwpu. Lichou jest ná
mitka, že notář nebYl by bez dekretu oprávněn býval k nějakému práv
nímu jednánÍ. VŽdyť legitimace jeh", byla patrna ze spi"ů cxekučnkh, a 
kdYby snad soud byl žádal formálně průkaz jeho legitimace, byl by stači! pouhý Poukaz na spisy exekučnÍ. Nápravy dle § 6 od'Stavee třetí 
CÍs.nařízení ze dne 29. července 1914, čís. 178 ř. zák. nebo dle § 529 čís. 
2: c. ř. s. nebylo mOžno docíliti a to nejen z duvodu odvolacím soudem vytčeného, že dlužník byl v exekučním ří0e!ní zastonpen opatrovníkem, nýbrž 
i proto, že ustano.vení §§ 529 a násl. c. ř. s. Pro řízení exekuční neplatí 

. {§ 78 ex. ř.). Jinak odkaZUje se k rozhodovacím dŮVOdům napadeného rozsuC}ku. 

Čís, 1050. 

Žaloba o plnění knihovně ZajištěnÝch výměnkářskÝch dávek a 'O ná
hradu za nepOskytnuté dáVky není hypotekární žalobou a nelze ji proto kUi/lOvně poznamenati, 

íRmh. ze dne 10. května 1921, R II 166/21.) 

Žalobkyně domáhala se žalobou plnění Výměny, knihovně zajištěné a 
zaplacení náhrady za její ne'P!něnípo určitou dohu a žádala též o knihovní 
poznámku žaloby. l( n i h o vn í s () u d poznámku povoH!, rek u r sn, 
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, o ,. • Povolení kni.hovní poznámky žaloby, 
s o u d návrh zamlt!. D u '. o d Y', .' y je pro .nemovltost realn;m ~ niž tu jde, není. příp~:"tnym. :ra~oS:~O~~~bY předpisu § 59 ~nih. z~k. 
břemenem a nelze tllOlz dovolav~tJ. ~ , , " 20 lit. b) knih. zak. o'. Pl :' 
o poznanjenávání žalohy h!:po.tek~rn;. Izneln~V~íCh účinkil dle předpisu. Cl: 
]JUstnosti poznámek k zalo?;c?l ~r~I~C 1 f § 73 knih. zák. svého omezem 
vilního· řádu sou,dní~o dO,C~~ZI6~Z\~ ~~h. zák. 
na případy, ,vytcene vd§, 'hověl dovolacímu rekursu. N e j v y s S I S o II ' nevy 

Důvody: 

',,, . "'c'í žalo·ba jest žalobou hypo~e-K názoru c}OYOlaCI stozovatolky, ze § J
20 

lit b) k.nih. zák., nelze pn: 
kární; a že ji proto sluší yO~luzo;atl ~l~ , 59 k~ih. zák. může k žádostI 
svědčiti. Žaloha hYllotcka:m, Jez ~~S:i ,~niho'vně poznamenána, přcdpo
věřitele býti na zavázane nemo;,!' II dávku čís e 1 'n ě určenou, naproti 
kládá že se v ní jedná o knih5>VllJ po 1 e t 'měna na realitě pro ni váz
t{)Jnu 'Přectmětemžaloby, o lIlZ tu Ide, J~S, ~y výmlny žalobou rovněž za 
noucí a 'není. Í1 áhradní nárok DPO ne

d
P nt em, smlouvě na icjímž zá.ldadě 

' "d' -{r ani vos upm '. 'I' dobu uplynul'Ou poza Gvan j
, " , "cn ani v pozemkove nuze 

v 1 ~ ýměna clselne vyznac , I " , 
byla knihovne v·oze!," v 'k'h 'k J. Pr.oto 'okolnost, že za p u.cn: 
zástavní právo vlo.zeno ,(§:~ Ul. z~ 'rávně charakterisuje iak'O realllI 
Výměny, kterou ct.ov'O.lacl S~,e!Z.ova~~~~ ':ečiní ze žaloby ještě žalobu hy
břemeno., ručí nemovltost" Jl ~:,va .,' i oznámky žaloby dlužno. p.oSU
pOlekámí. Otázku ohlcdne ?npus,t~ost p . oněvadž tento zákon p.řesně 
zovati dle předpi:ů kn;bev,n!ho za °t~'e~n~stí a reálních břemen 'í§ 12 
rozlišuje meZl kl1lhov~m1 z~Plseť§ 1s3 uz 18 tého:ž zákona), z nichž v § 12 
knih. zák.)" a zasta:::lJ]ho~r~v~ udati hodnotu v penězích, kdežto, § 14 
se výslovne pravI, ze ne~l re:~, ' 'ena }lyn.:: z toho, že se zalol1-
vyžaduje, by byla pohled~~ka dC!s,cl~ne turnca př~ctPiS § 59 knih. zák., který 

v o., zor nemll'Ze ,o vo ava 1 lk h" 
. kyne pro SVUJ na " ';, _00 .. 'h Výkladu, stěžovate 'Ou aJe-

. dle svého znění ne;En]lOu:'~l. rozsl~uycI,Oy !obácho výměnu vúbec, bez 
ného, jako hy se shrselo UZltl ,~o taí ~ ~~v~~ní jsou v !p.ozemkové k"Jize 
·olIiedu 11a ,t~, ,,;da-h Jednot~l:a J~II' n~oliv. Pokud jde o ustamvení § 20 
udáním urelte elsllee vY2mace,n~;. Cll. vahu jen poznámka spornosti, a po.
lit. b)knih. zák, mMe zde prrll 1 '!.~ b m tuto poznámku byly zde 
něvadž stěžovatelka sama ne!kvrdl'l z~ IOY

s 
~ její dovo.lací rekurs hle'd'íc pudmínky §š 61-72 kmh. za ., s use o e _ . 

k § 73 knih. zák. zamítnonti jako neoduvodneny. 

Čís, 1051. 

. '" . b sm slu § 99 j, ll" přísluší-li mu nárok na Neni ,,)menlm« zalovane 'O v~ . r dm'tnutí žaloby I>ro nepří-náklady, k nimž byl žal'Obce o(lsouzen pro 'O' 1 
slušnost soudu. 

(Ro,zh. ze dne 10 .. května 1921. R II 195/21.) 

, , .. I b ""ho žalobce rpwti cizozem8ké firmě, podaná 
Puvodm za () a nyne.!,$! la soudem pro nepříslušnost odmítnuta a 

II soudu žalobcova bY,dhste, by . P právní moci odmítajícího usnesení žalované přis'Ůuzeny nakla:dy spmu. 'O 



342 

po'dal žalobce II téhož soudu proti témuž žalované ~ v • 

mÍs~ní ?řfslušnust o sudiště jmčnÍ' <§ 99 j. ~.) 'O ,k~l,ll .:0112 z~!n~~v,a ?píral 
zela nakladl! mezitimnílho sporu žalovan" ' P Ž ~llZUle ~a dnveJSl pnsou
,prúvnÍ moci a nepříslušnnsti S-Olld~~ Prváe~ui ~'?van}'. v,,:~n:sl námitky 
mítnuta, druhou 'p r v -Sr S O tl d zamítl . 1 Ya 0, ema nJZSllTIl scudy za
a žalobu odmíil. D u vod Y' Z oko'l' ' I te '.U r.s n I s o. u cl jí však vyhov-ěj 

• ' -nOSI I ze zaloba f' p;-o nepříslušnost dovolaného soudu od ' 't ". pro I cIzozemci byla 
k uáhradě nákladu, nelze při op'tn' rr;: ,ll:'ta .. a ,,-alobee byl od'souzen 
odvozovati jeho příslušnost z 8, ;9 em r:;:' am t~'ze zaloby u téhož sO'lIdu 
ním cizozemského žaJovanéh ~ J. n. ento narok~ na náklady není j,mě
Opačný názor by nejenom v~ vf I smyslu uve~e~el,? zákonného místa. 
hodnutí věci ve svém kOl1e'čn ~ va a, neuspokOJUnCI vys,ledek, že by r02-:
zvráceno Ve svůj 'opak ale m cm ;YSledku bYlo l'OIzhodnutím o nákladech 
j. ll. a k obcházení zolkona 1~0,,; _ o by :0 vedlu' k0 ~neužití ustanovení .§ 99 
to\'ati. ' CCl111iZ soud '11emuze SVOll pomnc !pDsky-

'1_ Ne j v
d

y 
Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu 

III 10 sou u. rekursu z dův,ordů rekurs-

Čís. 1052, 

, P~~adavek nezbytné cesty může dl '" -, , 
Ileu tez nepoměrně kratším spOjen' S e :;'kOI~ostl pnpadll bYlI opodstat_ 
dující opatrné jízdy, není důvod _ lm k' ~': O,Vltos t po~avadní cllsty, vyža

em zrlZem nezbytne cesty. 

(I~·ozb. ze d'ne 17. května 1921, R I 486i21.) 

Žádosti navrhovatelů Frant"k Č ' 
d'licích vesměs v o.bci T b' :s"a ., Anny S. a manželi! K-ovýeh, by. 
ceslta, bylo, s o u d y v š e'~h:lt ~:,zefa IbYla pro i~jich pozemky nezbytná 
želů V'ovych téhož obsahu I t I S ~. I c v]iilo-veno, kdežto žádost man
své r,ozhodnutí ,1)7 a zamltnuta. Ne j V ':,r Š Š í s o II d odůvodnil 

takto: 

, Podle § 2 odstavec druhý z,ákom ' , cl' • 
r. zák., neposkytuje se siccnezb " ze ne 7. e~rvence 1896, čís. 140 
než jest dosavadní. Avšak Poslou~ey!nat' :~s~a k docllení kratšího s,pojení, 
delší než žádané či '.1' d m ~ a,z Y, Je-li dosavad"í sp,ode"í pouze 
I' d " . , ' Je 1 ne ostatecne vc smysl ., 1 "h' , 
J'ue se ndIII vždy dle okol 'o' t' .~. ., "u, te 'Oz zalmna, 
nut "hl'" n s I Jeunothveho pnpa'du b ď ., • -no pn lzetI k poJoze hmpodářsk' h t' . a u e zeJmcna 
ze František Č. Anna S a '.' IYC s avenI navrho'vateW. Uváží-Ii se 

.. "" ' . manze c K'O,VI dle po r dk' 1 ,. ' ll}neJSlhn stavu, aby se dbstali k '" o' Sll II zna cu musí za 
která s potahy bní I až lY. I d ~~]i:', p.oze~kum, ,po cestách oklikou, 
cestě by činila 3 až 5 minut J~ i o ezlo vzdalenn.stP~ žádané nouzové 
tento rozdíl asi JI, llodiny j~'St .e take ,u n~~Jltel? Jmych pnzemkůčiní 
dlí se nejen kratšího spuje'ní, 'l1ý~~~l~~" ze" znzel11~l' ,n:~bY!TIé cesty 80-
na pozemcích těchto žadatelů ' '.. s:, JI,m, um'Oz~I radne hospodaření 
trpí následkem ned.ostatečnéh~a JeJIch, uZTlvam, ktere za nynějšího stavu 
které, ležíce v kat obci K J's' "poJenL o platí zejména o po·zemcích 

., v • " ou sice spojeny kOffilunik " I T ' 
nemaJ1 vsak dOlstatečného spojení s T Je Fo, , . a:~, Sl I. s touto obcí, 
stavu věci uznaly, že dosavad ~ :" st lZe tc.~y TIlZS1 stohce za tohoto 

nI SpoJem pro maJl'tele pozemkť] jest ne do-
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statečné, . nelze v tom shledati ani protizákcnnosti, ani odpnru se spisy 
ani zmatečnos'ti a není tll tedy podmínek dovolacího, reloursu dle § 16 
nesp. pat, Pokud si odpfIrci navrho,vatelů stěžují do výroku o útr."tách, 
jest tato stížnost dle § 14 nesp. pat. nepřípustnou II byla proto o.dmltnuta. 
Dovolací rekurs manželú V-ovych jest zcela bezdúvodný. Dle zjištění 
prvého soudu mají lito na své pozemky příSltup ze silnice po cestě, eož 
také souhlasí s mapnu katastrálnÍ. Okoln,Q,st, že cesta jest svahovitá a že 
nlitno po ní jezďit opatmě, nemi!že býti důvodem ke zřízení cesty ne
zbytné. Ostatně dle posudku znalců je tatO' cesia nezpůsobilá jen k jízdě 
povo·zů s hnojem, jinak však ji ·Ize k vyvážení plodin ipoužívati. Cesta ta 
má spojení s veřejnou cesto-u, ze které lze p·o.zemkú používati :právě tak 
ja-ko zřízením žádané cesty nezbytné, která nemá jiné'ho v1Jznamu než 
usnadniti přístu-p na cestu již trvající, 

Čís. 1053. 

Okresní soud není oprávněn, by přezkoumával v otázce příslušnosti 
žalobcovo oceněni sporného předmětu, považllje je za nepřiměřeně nízké. 

Přípllstnost rekursu, rozhodl-li soud ve smyslu posledníhO' odstavc" 
§u 261 c, ř, s., ač tOl nebylo žalobcem navrženO'. 

(Rozh.ze dne 17. května 1921, R I 561121.) 

Žalobce vznesl 'll rekursního souuu žal-obu na plnění nepeněžité a o'cenil 
žalohní nárok na 1000 K; žalovaný vznesl 'námitku věcné nepříslnšno'sti. 
Návrh na posto'upení věci ve smyslu posledního odstavce § 261 c. ř. s. 
nebyl žalobcem učiněn. O k r e sní s 'O U d vyhověl námitce a postoupil 
spisy kmj.skému soudu, shledav ocenění žal,obního, předmětu nepřiměřeně 
nízkým. Rek u r' s ,n í s O' u d námitku' zamítl a u'ložil 'Okresnímu soudu, 
by o žalobě dále jednal. D II v o ,d y: V lomto SPOTU, kde i'de 'Ol předmět 
žaloby, nepozůstávaHcí v ,penězích, kd;e cena předmětu rozepře 'pro urČení 
příslušnosti jest ,dllležito.u a kde se strana žalujicí nenabízí, na místč 
požadovaného nároku určitou sumu pc'nčz při'jmouti, aniž činí alternativ
ního ž'á'dánína plřisrouzen.Í' sumy peněz (odstavec prvý § 56 j. n.) musila 
strana žalu~ící dle odstavce dru'hého § 56 j. n. udati cenu předmětu Slporu 
pro určení věcné ,příslušnosti so'udu důležitou. Udala·Ji ji 1000 Kč, jest 
dovolanyokr'Csní soud dle IOldstavce prvého čís. 1 § 49 j. TI. k jednání 
a .rQ-zho,do,vállí, 'o lžalobě věcně pří~lU'šnÝ'm bez ohledu na to-, je-li ocenční 
předmětu rozepře ceně zažalovaného. nárioku přiměřené či nikoli, neboť 
zákoTI dovoluje výjimečně v'Qdsrta-vci prvém §u 60 j. n. toliko soudn[mu 
dvoru první stolice, aby, má~1i ocenění předmětu sporu za ]Jříliš vysoké, 
z moci úřední přezk'oumání 'ocenění toho prove,dl .a ]::'0 případ.ě věc soudu 
okresuímu po stoupU {odstavec třetí, § 6,0 j. n.), prohlaŠUje však napfIOoti 
tomu v odstavci čtvrtém eito'vaného § 60, že mimo případ v odstavci 
prvém citovaného § 60 naznačen1r ocenění žaLobního předmětu v žalobě 
obsažené jest závazuým, pokud se týče příslušnosti, jak ,pro so,ud tak i pro 
odpůrce. 

N e j v y Š š i s Q U d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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DŮVOl!Y: 

Poklici stěžovatel vytýká, že soud' rekm'sni mzl1'Od'l o nepřípustném 
rekursu, stačí po'ukázati k usta.novení § 261 od-sltavec šestý c. I-, S., dle 
něhož soud, Vyll0ví-li námitce ne.p·říslušnosti, má žalo.bu .odkázati k ža
lo,bcov'u náv"rhu scudu, jejž žalobce pOjmenuje a proti takovémuto odká
zání 'žaloby jest pak ovšem rekurs ne,přípustným. Avšak v tomto přípa.dě 
žalobce takového návrhu neučinil, výrok prvého soudu 'o postoupení ,sVisů 
krajskému soudu se stal neprávem a jest ,proto rekurs proti tomu pří
pustný. Předmětem sporu není peněžitý obnos, nýbrž plnění, záležející 
v pwvedení stavby silnice. Dle § 56 odstavee druhý J. n. jest žalobce po
vinen v tako,vémto pl'Ípadě cenu předmětu spmu v žalobě udati. Ocenění 
toto děje se za účelem zjištění příslušnosti soudní a jest dle § 60 odstavec 
čtvrtý j. 11., vyjímajíc pnpad ·odsltavce ·prvého- t(,hnt'O §u jak :PIfO soud, 
tak pro odpůrce závazným. Okolno,st, že dle smlouvy a žaloby byla stavba 
celé silnice zadána žalovanému za 459.440 K 19 h, pokud se týče za 
519.440 K 19 h, není pro určení příslušnosti soudní rozhodnou, poněvadž 
tellto peněžity obnos uení předmětem sporu. Ternu neodporují stěžovate
lem citované předpisy Doplatkového. zákona a .~ 500 c. ř. "., které tím 
z[lstávají nedotčeny. Žalovaný nebyl ,proto oprávněn, vznésti uámitku 
nepříslušnosti souduí z důvodu nízkého ocenční předmětu sporu a byla 
tato námitka scudem rekursním právem zamítnuta. 

Čís. 1054. 

K dohodě mezi držitelem svěřenství a pachtýřem o zvýšení pachtov" 
ného !(§ 5, odstavec prvý, opatř"ní Stálého výboru Nár. shrom. ze dne 
8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n.) není potřebí schválení soudu svěřenského. 

(Rozh. ze dne 17. kvčtna 1921; R I 612/21.) 

Dohoda držitele svěřenství s pachtýři o' zvýšení :pachtovného ve 
smyslu olpatření Stálého výbor-u Nár. shrom. ze dne 8. října 1920 čís. 586 
sb. z. a n. nebyla soudem svěřeus,kym schválena. Domáhal se proto držitel 
svěřenství dle § 5 zmíněného opatření na soudě, by bylo pachtovné sta
noveno. S o udp r v é s t o I i ce návrh zamí,tl, neshledav podmínek § 5 
cit". o1)atření. Rek ti r s' II í s o II d zrušil napadené usne's-enÍ a ulOŽIl prvému 
soudu, by, vyčkaje právo-med, .předepsané řízení záhájil a o návrhU' znova 
rozhodl. D II v 'lJ' d y: Dle § 5 opatření Č. sb. 586/1920 rozllOduje soud jen 
v :případech, v tomto § uvedených. Jest nesporno, že strany bez před
cholzl'ho schválení svěřenskéhoi sou'du v příčině úpravy pachtovného se 
dohodly; než usmesením svěřenského soudu odepřeno uděliti schválení 
uzavřené dohodě. Tímto odepřením IPozbyla dohoda platnosti, nebol dle 
ustanovení § 631 a 634 obč. zák. je k uzavření takového právního, jednání, 
ktéréž dotýká se svěřenské podstaty, třeba schválení přís]nšného svě
řenského soudu. Soud -rekursni nesdílí názor prvého sou-du, že netřeba 
toh'Oto schválení proto, že' se v opatření č. sb. 586/20 neděje zminky o ně
jakém schváleuí, nebo,! 'Opatřením Stálého vyboru čís. 586i20 nebyly zru
šeny platné předpisy občanského práva a prot,o' nelze;ustanovení tapře
hlížeti .. 

Ne j v y Š š Í s o II d obne,vil Ll's,nesenÍ pTvého soudu. 

345, 

DůvodY: 

. . 'ho že k platnosti dohodY 
Nelze souhlasiti s názorem so~du I ekur~~~ ~ 11 zvýšení pachtovného, 

stavšÍ' se, mezi držitelem svěřenstvl a, pa~h,~r s~romážděn.í ze dne 8. října. 
',,; smys.]!1 o'patřeniStálého' výboru Naro n"l o, scu'd',u svNenského. Nelze 

b I ť ba sehva cm . . h 1920, čís. 586 sb. z. a n. yo re, 'k I ursnÍm soudem citovanyc , 
to odvoditi ani z §§ 631 ~. 63~ ~bc. za, " ,re (í obecného zákoníka občan: 
ani z některého jiného z pnslusnych t;~anovtn t, (§~ 220 až 256), kdyžte 
ského ,(§§ 618 až 645) neha nes,porneo' 'E~ entu. n"y'brž pouze a jedině 
, 'k' d ta ty sverem VI, , 
dohada se 'nikterak nety a ,jJCo s . I' bez jakéhokoliv omezem 
užitků, jimiž dočasný držit:1 s;,ě\en~~~~e~~ n;c~válení svěřenského soudu 
může nakládati, (§ 631 ob,c. zak.. 'I d milže vzhledem k trvání pach
neplyne ani ': úv~I1Y, že, pus,obno.st 7d~ lf9!s zasáhnruti i dTžbn pHpac!~ého 
to,vního pomeruQO roku 1926, 192". ' hl beze vš"ho ,',.2 p o U Zl tl 
nástupce. V:i!dyf nynější držitel sverent~tv: nm1Cu'. oro,pu'J·čer;Ýc. h, a ponechati 

~ 2 d t' éh11 'Dpa rem . . . práva a vyhod ',em . o cen. d' '. k' pachtcvné pře,d 1. lednem 
takto do Iwnce pachtov-ní dobydosa':," n~n~~o enástupce mnohem více do-
1918 uje~nané. Tín"rbyly ~\ zaJmy p:~fadOI>odOU o zvýšení pachtovné~o, 
tče'ny byvalY, ne'z skl!tec~c ;e

b 
st;., 10 sowhJasu čekatelú a opatrovmka 

aniž by bylo v tom pnpade tr,e' a 1 V~I . <CUlIli svěřenského. Okolno,st, 
svěřenství i potoms,tva, lako~ 1 ~c _~a,el~l u:avření dohodY _ z důvodiL, 
že držitel svěřenstvI ,po ?eZpodn;.I~~cfel1 schválení s<w'-du svěřenského ?
jež netřeba zde zkoumati, - zaza a /a

d
_ hody linak ,hczva,dn~ učinene. 

tento je odepřel, neruš~' -tedy pJa.tn~s I ť~~ní v};še dotčeného rcdlodnuti 
Poněvadž pak dle § 5 odstavec p,rv, ,Ot

pa 
.re tehd" když stra'ny ani V)'-

d ' . 'pachtovného ma mlS o J n J' • 1 d ,·t I sou Ul o uprave . I ' .tl okresní soud,právem navr 1 rZI e c 
slovně, ani mlčky se neclohc.d y, za1111 ~' 

svčT·enstvl. 

Čís. 1055. 

, anebo nesprávnou výpovědi propuštěn předčas?ě ze 

SIU!~~ n~;~;:?~CthO~ní POp~a.~C:í~y?~~ái!~tiž~~o~~~o:a~:n!~:o~~~,v::~~~ 
že sluzebnr ,pomer rva po , ' 
sluší mu podle § 29 zák. o obchod. pOmoc. 

<Rozh. ze d'ne 17. kvdna 1921, Rv II 30/21.) 

Žalovaná fir'llla přJ,jala žalobkyni jako správkyni závodu s, tím
t
:. Ž~'!I'cC:I'l'~' 

• . " k b 'd ľ j' dána v' tomto mee nmes 
ustano,vena na zkusebm, rO ,a, ne, u e-'di ven na daWch 'pět let. Dle 
v' pověď že bude sluzebm p,omer pro ouz 8 D . m 
t Yr .: l~bkyně počal služební p'Oměr dnem 15. dubna, 191. OPIse, 
z~' ~~~I I~a února 1919 sdělila žalovaná .žal~b~yn!: ž~ ?,o~az~Je z~ďdekn ~~.j 

, I 'by 15 kv-eten 1918 a že Jí ,d'ava tnmcSlcm Vypove u_ sl Depem s uz· '" .. d k' í-
'1" k 't a 1919 Žalobkyně domúhala s,e :zalobo'u urcenl Je na , ze zm 

o. ve n· . ,,, ' děnost jednak že slu-
něná tříměsíční 'výpověď jest 'bezucmna pr'o O?O.lZ , • tl' c 
žebnt ;poměr trvá dalších pět lel. Pro c e snl s o u d ~ rve s. o 1 ,c ,_ 
,: I b míti O d vol a c í s o 11 d rozsudek pctvrdll. D u vod ~. SP.ra, 
Z~T~, ~e::n~z~r prvého soudu, že ne'ní tu p~d~~nek žalo?y ur~o'V~~l! dle 
r>22SJ c. ř. s. Žalobkyně neměla v čase podanl zaleby zakonneho zaIru", 
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aby bylo zjištěno to, co soudním fa.zhcdnutím chce míti zjištěno. První 
část žalohní prosby, aby bylo na jisto, postaven.o, že tříměsíční V}'p,o<věď, 
žalující straně daná, jest o"PDzděná a :proto bezúčil1'ná, jest po,chybena, 
neboť týká se skutkové okclnoSltl, z které vzniká právo a která sama 
Cl sobě, byf zakládala nějaké právní následky, nemůže být! předmětem 
určovací žaloby. Druhá část žak,bní prosby, .aby zjištěno byl-o, že slu
želmí smlouva trvá po dalších 5 let, tj'ká se sice právního poměru, jenž 
múže býti pfedmětem urč.ovací žaloby, ale není rovněž přípusrna pro nc
doslt3tek ',právního zújmu žalchky'ně, ahy byl tento právní poměr co nej
dříve zjištěn. ŽalUjící strana byla v čase podání žaloby ve službě v pjnych 
požitcích a neměla nároku domáhati se zjištění dalšího trvání služebního 
pomeru. nehof jako správkyně závodu konala vyšší nikoliv kupecké 
služby a proto vztahuje se na jeji služební poměr se žalovanou stranou 
zákon ze dne 16. ledna 1920, ČíIS. 2.0 ř. zák. o· obchodních pomocnících. 
Podle § 29 tohoto zákona má zaměstnanec, byl-Ii předčasně ze služby pro
puštěn, bez újmy ,připadnfch dalších nárokiI na náhradu škodY POIUZC 
nárok na celou odměnu, která mu podle smlouvy náleží za čas, který by 
musel pr'ojítj a!ž.do skončení služebního p:01l1ěru uplynutím buď určeného 
smluvního času, buď řádnou výpovědí. Námitka žalující strany, že tohoto 
ustanoveni nelze zde p'Olužíti, poněvadž v tomto případě se nejedná o před
časné ,pmpuštění ze služby, nýbrž o nesprávnoU' výpověď, neobstojí,nebot 
žalující strana sama uvitáí, že měl býti sJ<;ončen výpovědí služební poOměr, 
tvrdí však, že výpově'ď nebyla řádná. Z textu § 29 zmírtěného zákona, 
jmenovitě ze slov »řádnnu výp.oyěldí« p.atrna, že zákonodárce měl Ha 
mysli i y!orZvázá.ní služebního, poměru hez řádné v~Tp:ovědi, o které sle 
v tomto sporu právě jedná. 2aluiící strana měla by tedy pouze .právo, 
domáhati se na žalované straně v 'JJřipadč předčasné v~Tpovědi celé od
měny za další pětiletou služebnictovu, splatné najednoli dnem propuštění, 
nemi'iže však domáhati se práva, wby žalovaná zaměstriavatelkyrně ji ve 
svých službách dále ponechala. Pro tento, žalující stranou uplatňovaný 
nárok. není teely předpokladu, aby se mohl vymáhati určovací žalobou, 
ježto mo,hla žalobkyně k d·osaéení svého práva ihned podati žalobu na 
plněnÍ. Z toho plyne, že žalo·bkynč nebyla oprávněna podati uToovad ža
lobu, pročež žaloba p.rvním soudem správně hyla zamítnuta. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovc,lánÍ. 

Důvody: 

Právní náz.or napadeného rozsudku od:p,ovídá zákonu. Dle .. S 228 c. ř. s. 
jest žalo·ba zjišfovací přípustna jen tehdy, když žalobce proOkáže pr'ávnÍ 
zájem na toOm, by sporný právní poměr nebo, rprávo co nejdříve bylo 7-ji
štěno. Dro,voOlatelka měla by právní zájem na zjištění služebního poměrů 
jen tehdy, kdyhy mohla vymoci, aby byla na dále ve služebním poměru 
ponechána, toho však d-osíci nemůže, nebof dle ustanovení § 29 zák. 000 ob-ch. 
pam. má pouze právor požadovati s).užebnÍ poOožitky za ,dobu smluvní, jak 
správně doOvodil soud odvolací. NámHkudovolání, že uvedené ustano·vení 
zákona má na zřeteli plouze případ předčasnéh·o propuštění a nikoli: případ 
nesprávné výpovědi, vyvrátil soud odvnlací zcela případně a poukazuje 
se pro,to na dotyčné 'odl'!vodnění rozsudku odvolacího. Jest ovšem mož
ným případ v dov·olání uvedený, že by lhůta výpovědní byla ne·poměme 
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" .' ,.,," zák o obell. pom. plynoucích 
dlouhá, takže by uplatnovom nalokn z ':,,29 d~ vÚk tomu tak není, ba na
bylo na dlo,uhý čas oddáleno; v tomto pnpa e " - lob" zkušební rok byl 

I d'" , se kdy dle tvrzem za o " 
opak žalo~a by a po ana \ ca, d I' t Ik ',hned' nevystoupila Se za-

I - I I -' \'"dy abj' ovo a e a uplynul, ta {ze ne JY o za '(~ ,c 

lo·bou o plnění. 

Čis. 1056. 

_ . d" pokladní knihy na tom, 
Přejímatel lirmy nemů"~e"!:~zadOV~!11 v~ ~~~y nýbrž po případě na 

u koho byla uschována dnve3S1m mall e e , 

tomto. (r~ozh. ze dne 17. května 1921, Rv II 72/21.) 

, . kl d . k 'h I žalovanému do uscho-
DT·ívějŠí majitel firmy c,devzdal po~ ~' Dl. , nt tr r n c e sní In S () u-

vání. Žaloba přejímatele lirm;" na vyd~m k;'~'~ í ~ I~ : II d' e m bylo jí vy" 
dem p r v é s t o I i ce zaml tnu ta, o '~,o 

hověno'. 
N- ci j v y Š š í' s (l II d obnovil rozsudek prvéhO soudu. 

Důvody: 

. ··""t" "'I k ltečností zcela správně, že 
Odvolací soud usuzuje SIC. e ze Z]lS ,cn} Cl S Lf' d 'a ny' brz" 'lC . hd .,,~ .. telem Inny Hrovan, ' ~ 

žalo·vanému nebyla ·kmha te e!SI.m ma]l.. . 'est však další závěr jeho, 
mll hyla dána pouze v~'~~ uscl~,?van:', nes~rav~~ J, v o žalovaném Vj,'

ž~ žalobce j~~o ';lyne]SI ~oa]1t~i f~h~Y ;1~t f:Zta~~~~~:ný jako schov~tel 
da·111 kmh'.: zadati. v~9dl~ :rltiti ukladateli jeho zmGeněJlci Jleb jehoO ]Jrav
po,vlllcn vcc mu svereno _ 'd' I' , to že od ukla
ním nástuPclm::. Žalobce opir~ svůj ná!ok. n,a .~y:~n~·l;~n í~ko' pfíslušenství 
datele knihy nabyl firmy ~ Z~VIO'~U a t:~ IbsP:Ol n~e 's~or~ou knihu jest po
závodu. K:dyby i byl s~ra;'ny nazDr z ·0 cuv'"z§" 047 a 1061 obč. zák. 
kládati za příslušenstvl zavodu, mohl, by, podk ,1, I . m . knihu do 
ž"dati toliko po zciziteli neb Jeho pravmch nasltupclC 1, by. ~ , . k 

. v'o,lného držení odevzdali. Pr'o,ti žaLovanému jako uschovateli vsak naro II 

na vráce'ní knihy nemá. 

Čís. 1057. 

Zákon ze dne 1& srpna 1918, čis. 317 ř, zák" o' povinno~~~. st~tu na
hraditi škodu' za bezprávná poškozeni civilních ,~sob >;a nynelsl val~y. 

St .' - -Akone' míněn ,'est oObratem »ll1'ltollma valka«, neprestaI 
av, jenz v "" ... 28 -" 1918 

v Českoslov. republice (J sobě státnim převratem ze ""e . rtjna ov ; 

ovšem alé nejpozději formelnÍiii u~avřooím míru. Zda v tomtol meZlcaSI 
byl zde tento stav, i,est otázkou případu. 

(Rozh. ze dne 20. května: 1921, Bc II 2í20.) 

Žalobou na vrchním zemském soudě do.~áhal se žalobce na Čsl. re
pubLice odškodnění za úraz, jenž mu byl zpusoben koncem Itstopa?u 1918 
čsl vJo~skem, zakrnčivším -proti shluknu'Všímu ~e davu. P r ~'c~ e ~ II 1 S ~o u~d 

. . tl' 'z-alobu zam'ltl D ů v o -do Y' Zal obce <aklada zalobm na-
prvesOlCC~"" • 
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rok opmti čsl. eráru na us,tanoveuí zá:kona ze dne Itl. srpna 1918, čís. 317 
Ť. zák.; nehof-v ž,alobě se tvrdí, že nezl. žalO'bce hyl »V přítomne váke(( 
přísluš-níkem vojenské moci poraněn. Tomuto názoru nelze však opřisvěd
čiti. Nebo·f zmíněné ustano,venÍ vztahuje se pouze na světovou válku, kte
rau vedlo Mv. Rakousko-uherské mccnářství v době vydání onoho zá
kona proti státům d01Todovým. V době, kdy se poranění žalobcovo stalo 
- dne 29. listo'padu 1918 - bYla tato válka nastavším státníin převratem 
ve skutečnosti již ukončena, ježto jednak Čsl. republika Proti 'žádnému 
znepřátel ,býv. Rakousko-uherské řÍ'Še válečně nevystupovala, jednak 
válečné operace a 'olpatření této' říše proti všem zevnějším nepřátelům 
v té doM již byly ukončeny. Nelze proto zmíněného zákona užiti na tento spor. 

Ne j v y Š š í s o u d HušiJ PO úSltnÍm odvolacím líčení nap"adenSr roz
sudt?k a vráti-l věc soudu árvé stolice, b~y o tlí dále iednal a ji znovu rozhodl. 

DŮVOdy: 

Soud procesní VYchází z názoru, že ustanovení zák'ona ze: dne 18. srpna 
1918, čfs. 317 ř. zák. vztahUje se p'ouze na světovou válků, ktemu vedlo 
býv. Rakousko.-uherské mocnářs,tví v době vydání zákona toh'O pro.!i 
státům dOh'Odovým a že tato. válka byla státnim převratem ve skuteč
nosti již ukončena, ježto jednak Čsl. republika p-roti žá,dnému z nepřátel 
bývalé RakOUSko-uherské říše válečně nevystupovala, jednak válečné 
nperace a op~tření této říše prroti všem zevnějším ne,př:áte111m v té dnbě 
byly již ukončeny. Prvým z uvedených důvodů staví se prccesní soud 
na stanovisko, žalovanou strannu obhajované, že» přítomnou válkou« dle 
zákona shora uvedeného rozuměti jest to,liko válku, kterou vedl stát, jen'ž 
zákon ten vydal, totiž říše Rak-uherská s dCh'Odovými státy, že říše Rak.
uherská státním převratem dne 28. října 1918 :přestala jako politický a 
lnezilnárodní útvar existovati, a že zánikem jejím jako je'drnoho z válčíci'ch 
soupeřů zanikla sama sebou i válka. Stanovisku tomu nelze přisvědčiti, 
nehof jest pooehYbený·ni v závěru: i když říše Rak.-uherská přestala jako 
politický a mezinárodní útvar státní exist'Ovati, nepřestala faktem tím 
ještě válka jako faktický stav. Se zánikem říše Rak.-uherské jde ruku 
v ruce vznik Čsl. republiky; o.bé jest v tak úzké časové i příčinné sou
vislosti, že okamžikem, kdy Čsl. republika vstoupila v život, rozpadla se 
dosavadní říše Rak.-uherská. Nově v2)niklá Čsl. re,publika již samým fak
tem svého zrození vstoupila do války; nezáleží na tom, že Čsl. repu'lilika 
se postavila na stranu dohOdových mocností ~re válce té, proto ještě vá
lečný stav, v němž se Čsl. republika při svém vzniku nalézala, nebYl 
jinou válko,u,nežli ona, kterou ve'd'!a bývalá řfše Rak.-uherská. Válka ta 
zůstala tOUlž »ipiřítomnou válkou«, kterou mínÍ' zákon shora 'uvedený. Že 
válka ta státním převratem ze dne 28. října 1918 nebyla pro Čsl. repu
bliku skončena, vysvítá nejlépe z toho, že 'náš stát jako strana smluvní 
se súčastnil všech mírových jednání, jež přece v 'P-rvé řadě směřují ke 
skoncování války, a pOdepsal mírové smlouvy, Sjednané mezi mocnostmi 
sPOjenými a sdnrženými se strany jedné a Německem a státy nástlrpními 
se strany ,druhé; Jest tedy přistoupiti k řešení druhé otázky, zdali totiž 
shora uvedený zákon ze dne 18. sr'pna 1918, čís. 317 ř. zák. platí pro Čs!. 
stát, přes to, že říše Rak.-uherská přesta.la existovati. Proti kladnému 
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. , , I' I' k ustarovení čl. 2 zákona ze dne zod,povědění otázky te bude vzn ce cm. "ľ. f Zbývá tedy pouze f'DZ-

28. října 1918, čís. II sb. z. a n .. sot~a COI3i\~"\ad~ po.rauění žalobccvú se 
IlOdnouti oťázku, zda dne 29. hstop~du 'ozumu zákona ř. čís. 317 
přihodilo, trvala ještč »příto,mná" valka". po :dY sc válka kG'Učí. Že for: 
z roku 1918. TeoretJcky muze byl! sP~Jn~, netřeba pochybovati, ae 
I11clním uzavřením míru jest valka~ s (}In~en~, m'J"'u není nezbytnou po:d-

- I' ", t·t· z'e formelm UZaVleJll , 'lk . vesmes d uzno pnp,us I!" " v., ~'n z'e s,trany va II VC-
' , 'Ik· ponovadz jest moznyl , t' 

l11ÍnkoIl ZéU\.011Cem va J.', - ~. " "10 st·avu Nelze však opro 1 
" f kt' k' ohncvemm mlrove 1. .. k' doueí se sPO,kO'lI a le ym " "t I t ' zakládá se toliko faktlc jl, 

t.omu přehlédnouti, že zastavcmm neDra e,,~ V!". a ]'ehozv trvání opětné 
'd .'" ornčr pnmen z , právního podkladu :postra ajlcJ~' Z t h 'o právě řečeno vyplýva 

' "t·l· není vyl'Úllceno. o- o, c . ,,' v 
vzplanuh nepra e SVL " ....." jest nejzazší hramcI caso:voll, 
pro tento s-por, ž: f~rmel~l llz~vr~~l k~l~U ákona opětovně zmín,ěného 
po jejímž přehocem vzmknutJ nalo

k 
u, ze

k
: takovy' ch vylučující, nastal 

I v Zd]' šak stav vzm naro II ". , jest vy'Ou·ceno. a I v v,,' - , dIu vno rozhod'n-Quti uvazemm VE-
dříve, před fO'fmelním uz~vr:m.mh mJ~u'l . :- Tu dlužno přihlížeti přede
škerých !lil'O 'o'Ťázku tu dulezltyc 'o,·~ ~o3 II'obcovo stalo nebyly poměry, 

" • cl 'b" kdy se p·oranem za ' ' , . ' k VSIm k tomu, ze v ~ c'" I - .• • ~ ~ II tál'eny že ke srážce meZ!' VOJS cm 
zejména právně-,poI.ilIcke, n~jak ]este s , , t' mu dos'lo zavdala pOdllět 

" kt em ku poranem o , , 
a obyvatelstvem, pn, er .. k 'h . převratu, válkOll přivoděneho, 
právě okolnost, 'ze nasledkem pohtl~ :, o., í Čsl republiky ,kde se 
ohledně politického přís].ušenství <;ne ~astJ. ~~e~Íry n·eujasněné, le,ž defi
poranění ;pnJ~odilO, ~a~ovaly ~O:::l~[~hlQ,'O ř!l:e~íl došly mírnvou smlouvc:u 

V!~~~;h~ko:~zď~~~ ž~a~~t~~ta\;í urcep.l~1i7e j:!t~n~~~l ~;~~p:~~čf~8~a~Sn~~ 
lépe vychází na jevo· Zv ~Oh'"'tzl~knal:l~etl1IvmOJ'Skl a do~obran.jl čs!. ze slu. ž. b. y b b"la propustena 0'1 ocas ' , I t 
s . z. a n. " . . 'I' . 't' povedena nebyla. Ne ze :pro o voje'n~k~, kdežto. demobvhsace Ull c,t~ee U'~lika ve válce nenalézala, n,~-
tvrdIl!, z~ v knhcko,: dO,bu tUh~e iciiě tr~al stav, který jest míněn »,pn
op.",k dJ.tlzno za to mltl, ze te y. . 1918 ň' 317 ř zák Soud pro
tomnou válkou« v záko,ně ze dne 18. srpna :,' vlS._" ..... ·m l~ého neza-
cesní, vycházeje" z~ stanoviska, j~~ p'~~;ueld~g~~'žtf;~~n~o:enty. 'proč-ež 
hýval se ostatmmJ pro ro,zho·dnuŤl sp '·t' 'c odl.,ázati sOlldu procesbylo dle § 496 čís. 2 c. ř. s. roz~udek ZruSll a ,ve 
nímll k dalšíncu jednání a no'Vemu rozhodnutI. 

Čis. 1058, 

e o sinJouvu společeuskou, převzala-li jedna strana spro~tř:~kovál1í 
proJ:sobu, druhou strauou jí jmeno.vanou, slíbívší drnhé strane cast pro.-

víse . . < '''.t I Ňesložil-li společník účet z províse dle § 1198 obč, zak;, lest ve!, e 
o rávněn ua uěho uastupo.v~ti žalobou dle čl. XLII. ~v. zak. ,~. c. r. s. o~edně výše provise. Žaloba tato není vyloučena tím, ze by ventel mohl 
ihned žalOvati o. plnění. 

íRozh. ze dne 24. května 1921, R I 476/21.) 

Žalobce vyzval žalovaného, by pro ,urČitou, třetí osobu, již 
jmenoval, sprostředkoval kou,pi domu, zalovany nabídkn přijal 

zároveň 

i s do-
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chitkem, že vJ-'platí žal'obci třeti·nu pr'ovise, již obdrží za sprostřcdkování . 
koupe. Ku koupi po té skutečně došlo. žalovaný zdráhal se však nejen vy
pla,!iti žalcbc; smluvený :podíl provise. nýbrž nechtěl mu ani udati její 
výši. Žalobce domáhal se proto "alobou, by žalovaný byl uznán povinným, 
Vyúčto,vati IPro-vi-si a přísežně ·dotvrditi správnost sVÝTh údajů. P r ,n-
e e sní s o udp r v é s t o I i e e žalobu zamítl. D ů vod y; Jde tu o to, 
zda žalovaný jest dle předpisů občanského. práva povinen učiniti žalobci 
údaje o svém jmění. Žalobce domáhá se toho na základě poměru s:pole
čenského" jenž prý byl mezi stranami a z něhož odvozuje je'dnak nárok na 
vyúčtování (§ 1198 obč. zák.), jednal na složení přÍ'sahy (čl. XLI!. uv. zák. 
k c. ř. s.J. Leč nejde tu o společenský a"iiž o nijaký jcmu podo.bný poměr, 
nýbrž o smlouvu služební, jež však 11'ezakládá mír'Oku 'na vyjevení jmění. 
Avšak i kdyby tu byl :poměr společenský, opravňoval by sice dle § 1198 
obě. zák. ,k vyúčtování, nikoJiv však ke slo·žení přísahy d:le čl. XLII. uv. 
zák. k c. ř. S., jeržto sPorlečník povinn~r vyúčtováním, nemůže 'bSrti p,řidržen . 
.ku přísežném'u prnhlášenÍ, že slO'žený účet jest správný"m a úplným, ježto 
dle čl. XLII. uv. zák. k c. ř. s. lze požadovati pouze údaj jmění pokud se 
týče dluhů a přísežné ,potvrzení správnosti· a Ú:phlGSti údajů; správnost 
a úplnost účtu ze správy jest však výkazem o veškerém hospodaření toho, 
kdo skládá účet, a hOSPOdaření t'o,to může býti sporným nejen co do jed
notlivých skutečností, nýbrž i 00 d'o účelnosti a nezbytnosti jednotlivých 
úkonů. Zalobci nejde tu '0, zjištění jmění, nýbrž pouze o VYšetření skut
kových okolností, jež se vztahují na zji'štenL Vyšetření takových, olml
nosU nelze se domá·hati sporem. Ustanovení čl. XLII. !lV. zák. k c. ř. s. 
dlužno vykládati přísně, aby nebyl nucen ku slo.žení přísahy ten, kdo 
jest ochoten ku všelikým údajům, eku věcí se vztahujícím. Od vO I a c í 
s o u d zrušil na:l)adený rGzsudek a vrátil. věc prvému s(wdu, by, vyčkav 
,právomoci, dále jeelnal a mo'vu rozhodL D tJ vod y; Odvolací soud, ne
souhlasc s· právním názorem prvého soudu v této. věci, pokládá nárok 
žalo·bní za důvodný, je-Ji správným skutko..vý přednes žalobcův. Soud 
procesní zamítl totiž žalobu, nepřipustiv důkazů, stranami nabídnutých, 
a odůvodníl své rczhodnutí jednak názo,rem, že v tomto případě jde 
·0 smlouvu námezdní, nikoli však o smlouvu spnlečen.skou,· jakou má na 
mysli čl. XLII. uv. zák. k c. ř. s:, na druhé straně pak, il kdyby šlo o smloovu 
společenskou, že nemůže žalovaný nucen býti k přísaze dle čl. XLII., 
o který žalobní nárok se ,o,pírá. Obě strany shodují se v teu rozum, že 
žalovaný převzal sPrGstředko,vání koupě dDmu pro osobu, jejíž jméno ža
lobce mu sdělil, spolu pak 'že zavázal se zapraviti žalobci třetinu pwvise, 
ktemu měl obdržetí, kdyby dúšlo ke koupi ,o,sobou jemu jmenovanou. Ža
lobce přednesl dále, že koupě byla přičiněním žalovaného PTOosobu tu 
uskutečněna, že však žalovaný zdráhá se nejen mu vyplatiti smluvenou 
třetinu provise, nýbrž i sdčlHi jeH výši. Uvedená smlouva není smlouv.ou 
námezdní, jak prvý snud omylem za to má, n~Tbrž smlo.uvou. spolecensknu 
ve smyslu § II 75 'D,bč. zák.,p.oněvadž obě 'trany sPojily námahu k spo
lečnému zisku, t. j. k docílení sprostřeclkovatelské provise, žalo'bee sdě
lením jména ku:pitelova, žalovaný pak další činností sprostředkovatelsko.ll. 
Odměna, jež měla připadnouti ,ž.alobci, nebyla platem ve smYslu §§ 1154 
a 1155 ,obč. zák., který měl poskytnouti žalovaný ze svého jmění, nýbrž 
měla býti vyplacena výhradně z pm-vise, žalovaným docílené, její třetinou, 
takže šlo o podíl na zisku a nikoli o mzdu. Tímto skutkovým přednesem 
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."' '" b' a t0111 aby mu známa byla odůvodněn iest právní zájem, JeJz ma zaJO ce :lv t -'tO ien sdělením žalo-
•• ~ v I '. dodlené což se muze s a 1 " ~ v}rŠe prOVIse, za cvanym .. ,..,' " . ,v ',' tomto s!poru od--

vallého. K zjištěni této, výše, Je~l:Z sdel~l1l z~lovan} 1 I ~ 1198 obč. zák. a 
pírú, .s1011~iti 111<1 .. účet, sl-o·ž.eny ~alo;anyI1l. ~ e {.rr:r~l~ ~lnženST účet) jsou 
pfisežné stvrzcm žalovancl1D, ze lld?-Je ~e o ~1 k tvrdě v P"l"vé řadě, 
spťávné a úplné. Žalovaný -od'pírá žal?bmmu n--;~ro- u;ovise po~ěvadž ža
že žal-obce nemá vllbec náro.ku na smlllveno:u c~st p. .ž~lobce mu jme
lovaný spmstředkoval koupi pm jin,oll OS?bll, nez i(Íe~ou a 'plněni a že tu 
noval, mimo to namítl, že mě~ žalobce, zalo~a:~~~~o 1:~slednímu názom 
není po.dmínek čl. XLII. uv ... z~k: ok c. r. s. 'účelcm této žaloby jest 
přiklo.ni! se bez dalšího jednam 1 soud procesm . .-, "st má žalobce dle 
však jedině p·řísežné ud·ání výše p'~·ov!se, n~ .!~JIZ 'r~: ·e mu ~však proto 
svého skutkovéh,", pr-ed~es~ smluvn't nar,ok'.b~e;~~l v~drál;á se výši její mu 
neznúm3' že ž~!o,:aný, Jen~ pr~vls1 II ~Jl~nO s'u kO~})i domu sprostřed-koval 
s~ěliti. ZaI9va?y), Jcn~l d1f lzt~g oC~č~~t:.e po~inen, přija v pravisi v ne,zná,;,é 
(S, 1199 obo. zak. ,Je e, . vb' 'j' dle § 1198 obc zak 
~ýši-, nejen ·odvésti smluveno'u ~~st ~al0, c:' ,~y J~~ hlavně aneho ~.OtlZ~ 

. složiti mu účet, jenž v tomto PrIpade zaleze!; b e. ' t účet 
d Vl n' částky kterou jako proV>S! o·bdrzel. Nejde tu pro o o 

ve s e e I, , . v, a to bez ohledu na to °ako v~rkaz ho.spodaření se spravovanym )memm, ." ~. ~ '. '~t ' ke prosba ·zal'o;bnÍ přizpůsobená ·doslovu § 1198, zm v ua SI?Ze~l. uc u, 
~ejde také ~ příse'žné stvrzcní správnosti ~}I~I!lOS~. ~ctu, /,yl~Z Jd; t~ 
pouze -o přísežné ud,íní výše pro'vise, lna ]eJIZ caS!kCll

pl1 s: zaJ~ ~:l~~;~.V 
'ako na č-íst společného: jmění dle čl. XLII. UV. za. oneva,~. Zv Ii 
~dráhá se 'žalobci :podati účet o tom!o společném jměni, ke J)~I~IÍl ,di XL .: 
i na tento případ bez obavy, prvmm soudem vyslovel~e, ze ,Y za ?:,anJ. 
byl tím donucen udati něco, 00 udati jest ochoten. NeJ~~ tUdlZ, o vyklad 
čl. XLII. tú 6xteusivní, že by ,použití jeho na t,ento pnpac! ,r-res"chovalo, 
hranice př·ípustllosfi přísežného udání článkem tnTI" s,tanovene~~.o zalf'~,c~ 
mohl sice žalovati i na plnění a to huď .pouze na pinem, nebo ,ta e ,n~ I~ n.~1l1 
v s-ouvislosti s touto žalobou, avšak možnost tato 2:evy~ucuJe za '; ~11l1O 
nároku na přísežné sdělení výše pro.vise. V onom pTlpade :nohl by ~alo
vaný dccíliti pr·ospěch;u ke !íkod~ žalo,?coVě tím; že v by zalob111 narol~ 
znějící na ni1ž,ší penÍ<z, uznal ať vyslovne a-neb~: tlrn, :-.e b! do sporu, ~e 
vstoupil, kdyby však žalobce zažaloyal více, ne.,'; mu }'r;sIUSl;byl bY,11l,~en 
omeziti žalo·bní námk a vydati se hm nebezpecI mozn~ ~tra!y POl~ernych 
útrat sporu. Žalobce mohl ovšem spojiti žalobu na ·plnem s t'o'"t~ zal'o~cu, 

, k v. 1'11' tak ne'pozbyl' nároku touto· žalobou uplatnovaneho., a"sa , neUCIn - I, ~, ... v , 

nýbrž má to pouze za následek, že bude nucen domahatl se pinem n~v~u 
žalobou. Zela ,odůvodněna je konečně další n~m!tka žalovanel1o, totIz ,ze 
není tu po,dmínek smlouvy pro rúznost skutecneho kU·Pltele a ,osob,y, z,~
lobcem žalovanému jmenované, ? tOln nelze mzhodo;yatI bez doplnem I I~ 
zení totiž bez probrání skutkbvéhc; přednesu obou stran a wove,dem 
dúk~zůo něm nabi'dnutý·ch. V první řadě má ovšem žalobce probzaiI 
správnost svého, skutkovéhopřednesll. 

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

Důvody; 

Slížn·os! není odúvodněna. Nutno předně souhlasiti se správným ná-
d ' I ' 'r mezI· stra·riami, posuzovan}' zorem odvolacíhoj sou u, ze srn llVf11 pome~ 
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dle obsahu žaloby, dlužno považovati za společenskou smlouvu ve SIl1Ys~u 
§§ 1175 a násl. o'bč. zák. Předpokládajíc, že d·o,šlo k uzavření smlouvy 
tvrzeného obsahu, dlu!žno :rřisvčdčiti názoru odvo·Iacího soudu, že .jsou 
pro žalobu dány podmínky čl. XLII. UV. zák. k c. ř. s; Pokud v prvé řade 
jde o otázku, zda má žalobce právní zájem na tom, abY zvěděl výši pro
vise, žalovaným vydělané, - otázku tu dlužno přes to, že se jí žalovan:\T 
ve své stížnosti nezab}'vá, zkoumati z mod úřednf, poněvadž je m"oce
suálním předpokladem žalo,bního nároku, - stačí poukázati jednak k obsahu 
smlouvy, ža~O'bcem tvrzené, jednak k tom, že žalovaný za sporupřeé 
soudem 'prve stoh ce výši pr'Ovise neudal a žaLobci dříve udati odepřel 
tak že žalobce výše pro vise nezná. Poněvadž žal'Q,vaný jest dle § 1198 
obč. zák. 'Povinen složiti mu účet, jest žal'O:bcll'V soukromoprávnÍ záj.em 
na zjištění výše provise PG ,zákonu opodstatněn. Tvrzení žalovaného ve 
'stížnosti, že nikdy neodpíral žalobci udati výši provise, jest ve zřejmém 
'Odporu se SPISY, a nelze k němu jako k nedovolené v rekursech novotě 
vůbec přihlížeti. Výklad stěžovatelův, týkající se rčení obsaženého 
v prvém odstavci čl. XLII uv. zák. k c. ř. S., kdo je pONinen udati jmění 
nebo dluhy, jest uesprávný. Žalovaný, který dle přednesu žalobcova spro" 
středkoval koupi domll (§ 1199 obč. zák.), je dle§ 1198 obč. zák. pONinen 
sLožiti mu účet ohledně vydělané provise, na jejíž část činí si žalo·bce 
nárok jako na část společného: jmění a jest té~1 povinen, »udati jmění totO« 
-nikoli však celé 'Své jmění a své d'luhy, a uelze :předpis čláuku XLII. cit: 
zák. na roveň klásti § 47 ex. ř.; to .iižproto ne, poněvadž v případě § 47 
ex. ř. byly okolnosti, ku složení přísallY zavazující zjištěuy v dřívějším 
'řízení, kdežto v případě našem teprve dlužno vyšeÚiti-, zdali jsou tu pod" 
mínky ku složení přísahy. Poněvadž žalobce dle své žaLobní prosby žádá 
jen a) složení účtu ohledně :pr!o,vise, kteroU' žalo,,"aný následkem smlouvy 
vydělal, a b) vykonání přísahy, že udání jeho jso·u správná a úplná, nejd~ 
!u nikterak o odpřísáhnutí sl<J~'enébo účtn jako takového, a jest proto 
I tat,o námitka stěžovatelova, jak ostatně již odvolací soud ji vyvrátil, 
napwsto bezdůvodna. Pokud se konečně týče náZOru stěžovatelova že 
ž~lobce ,měl a mohl podati žalobu na plnění, stačí poukázati k tomu, c~ po 
~eto stmnce uvedl odvolací snud ve svém usnesenÍ. I bylo proto stížnost 
zalovaného zamítnouti jako neodúyo,ďněnou. 

Čís. 1059. 

K náimu pozemku opatření Stálého výboru Nár. shrom. ze· dne 8. října 
1920, čis. 586 sb. z. a n. se nevztahuje. 

(Razh. ze dne 24. kvčtna 1921, R I 559/21.) 

. Pronajímatel domáhal se úpravy llájemného z pozemku, jejž měl vo
Jenský erár v nájmu za cvičiště. S O udp r v é s t o I i c e návrh zamítl. 
D ~ ': od>:: Navrh?'vatel žádá za úpravu pachtovného, ve smyslu opatření 
St "Jeho vyhom Nar. shrom. ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a, n. Dle 
§ 2 ()patř. mohou zvýšení požadovati propachtovatelé polních hospodářství 
nebo zemědělských pozemklI. Zákon mluví Ien o poměru pachto,vním. Soud 
tudíž V té příčině musel vzíti zřetel k námitkám zástupce vo~enského 
. eráru, proti němuž1žáďost směřuje. Ohledně sporného pozemku byla dle 
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,. 'V 'enský erár se zavázal 
)ředloženó smlouvy uzavřena smlouva nalemn!.. Ol' . 
~oužívati najatých pozemků jen jako cvičiště pro vOlsko. -r,ato sn:l()~Va 
nájemní byla jakO taková ~o pozem~ové knihy vložena. yo~er k~~~h~ ~;; 
ilami jest pdsuzovati dle § 1091 :obc. zak. odsta::,ec prv>:,. e, ' " 

I
)ronají.matel věc, do nájmu mn danou, jenom uZlvat!. Vyse clt?vanekoPlav '" . ht' "d·lsk' ch 'pozemku a mO, I tření vztahuje se tudlz len k pwc um zeme e Y . • ., t 
k nájmu. V tomto 'případě jedná se o n~iemnÍ p0r,něr ~ sluselo. z~~: z~; 
mítno'uti. Rek u r sní s o u 'd' usnescU! plotyrdllc D u vod~: . "'~ ms 
soud stOjí též na stanovisku, že na případ tento nelze P'Ouzlt,;,Pledplsu 
",patření Stáléhn výboru Národního. shromáždění z~ dnc 8. r;Jna 1920~ 
" "86 b z a rl l'y'o ~ředpisy' týkají se vyslovne pachtovneho z pol 
CIS. o s.. . ".~ 'I· 'k ľ ,vak 
llích llOS:podářství neb jednotlivých zemědělsk!ch pozem 3u, m~ ~~l ~~ 
smluv 'nájemních o užívání pozemků jiným zp.~sobeI?'. n:zlI ze,m~ e s y~ 
jich, vzděláváním. Opatření zmíněné bylo vya~no zr.eJ?;e. v le. uv~ze, :k 
pachtýři dodlují za nynějších poměrÍl vySokych vytezk~. a. zeV a~t11l 
nijak na zvýšení výnosu není zúčastněným, ba n",~pak Pl'} p~lesu c':,nl 
peněz 'při placení stejného lPachwvného příl?0 p~skoz~van." omu v~a 
tak není, kde užívatel nedocUuje užitku z" naJem~~ho ~redmetu ne~? l~n 
v nepatrné míře, čemuž tak boude při p~merec~ nalemn:ch Jako ,::. pnpauu 
tomto. Smlonvu stěž'o'vatele s vojenskym ,efarem ,dluzno, povazovatI. za .. 
smlouvu nájemní ve smyslu § 1091 obč. zak. a nrkolIv za ~ml?uvu: pach
tovní. Dle sml,ouvy té na dobu do konce sr,pna 1930 ~zavrcne nalal ,;'0.
jenskýe,rár pozemkY k po'užívání co cvičiště vojenske za, 1730 ,K r',::cne. 
Tento způsob užívání mlu'Ví pro to, že jde 'o ~mlouvu nalemm! yeba 
snad, a to ještě j.en za doby války, kdy se h~,,?el? k tom~, ,3Y kazda ~ast 
pf1dy byla obdělána, nepatrná část byla vzdel':,van,a zemedelskY: nes~ava 
~e poměr smluvní ještě pachtem dle § 1091 obc. zak. .amz!,odule z,pusob 
užívání přev,á1ž,né čá'sti. Rovněž okolnost, že vOlenska ~p~ava ~d?cllovala 
výtěžku za trávu nepadá tu na váhu; ~yl0 10 200 K ro?~e, ':'?Z Je vz~le
dem k oplacenému nájemnému nepalme a ro~,u .1920 JIZ .:;al~mce trav~ 
nedostal. Jak vojenská správa s travou naJ-ozI, Je vedlelsl, lest o6tame 
možno že trávY někdy vůbec nebude docíle'no při cvičeních dělostřelectva, 
které ~yní cvičiště používá. Vzhled-emna řylo .okolnosti a na dikci cit. 
nařízení nelze po'chybov,ati, že takové případy ono nařízení up'fa ~lD'Vati 
nemínilo a také jinými předpisy nebyly takové případY upraveny. Ze by 
za pozemky k témuž účelu ,nyn, najaté platiti se mnselo více, je snad 
možno, aledoknd tyto poměry nebudou upraveny zákonodárně, platiti 
musí uzavřená smlouva. Do,viQ,lávání se záko,na ze dne 8. dubna 1920, 
čís. 275 sb. z. a n., rovněž je tu nemístné, nebo! tam se jedná o' úp'ravu 
nájemného z bytu a místností. 

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

'Dúvody: 

Stěžovatel SVUJ mimořádný dovolací rekurs proti usnesení reknrsníhn 
soudu Hmž bylo potvrzeno usnesení prvého soudu, OdůiVodňuje tvrzením, 
že uS~l~sení to zřejmě 'Od'poruje z.ákonu,. Názor tento není losprav"edllJ.lěn. 
Důvody. které vedly ku vydání Dpatření Stálého výbOru Národ,níhoshr,o" 
mážděnÍ ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n., pokud jde o mO'ŽTIOIst zvý" 
šení pachtovného, opírají se o notorický lakt, že ceny p,olních plodin 

Clviln! rozhodnuti. lil. 
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stouplYOilroti poměrům ilřecl 1 lednem 1918 ' , ' 
n~sledkem toho je slušno, aby' :pachC-ř " ne~cekav~n?u měrouc ~ že 
nych platil vyšší pachtovné Přiměřen~'"' pOz~~k~ zeme~elsky ,obdelava
spodářství zemědělském vytěžených ~JS\ zvysenY?>cen~m plOdin v ho
roku propachtovatelova na zvýšení ~ ~: pr,oto základm podminkou ná
dané byly zemědělsky obděláván . 'lac oV,neho, ,aby poz,emky do, pachtu 
tření, jmenovitě jeho odstavce še~;"1Iyne to ta~e ze znení § 2 cit {}'pa
usnesení dovodil že o' takov' e't C o. RkekU,rsnr soud správně ve svém , 'o pozem y s d . , 
o~~ah dovolací stížnosti není vlastně .. , .. ~ z e ?eJedna, ,a .,p'oněvadž 
stlznostl, podané do usnesení p' ~h menu JlI1ym~ 'V~ez opakovanrm obsahu 
na odůvooónění napadeného usne~ve, o SOU?k'U' stacI pO~~ázati stěžovatele 

elll, se za 'Dnem a veCl se spovnávající. 

Čís. 1060. 

Vyrok trestního soudu o n 'kl d h ' 
samém zákOnu řádnému op a, a ec tr,:stmho .říZlení, nepodléhajicí po 
aniž třeťa potvrzení o jeho ~a;:::~el~~~~:.redku, Jest exekučním titulem, 

(Rozh. ze dne 24. května 1921, R I 599121.) 

~ xe k u ční S !O' U cl povolil exekuci k - d " 
vzeslých v prvé stolici penízem 422 K, vy o,bYt! utrat, trestního řízeni, 
I~, e;k ur s n i s o u d v prvém " , , ' v dr~he pak pe~lzem 183 K 75 h. 
h~.m ~směru exekuční návrh za~,%~,~~ovolu!lc~ usnesem ?otvrdi!, v dru
pr~lo~ltl k exekučnímu návrhu od~ , ,u:: ~ cl y. Dle S: ~ CIS: 8 ex. ř. jest 
tycnem ,§ uvedenym dle § 54 ' ,vodnenemu exekucmm trtulem, v do
že usnesení, tvořící 'eJ<:ekučn' t~xt·lr. pot,vrzení onoho úřadu, který ,rozhoodl, 
k' '. h ,1 1 ll, nem omezeno -upravny' t' 
,:ry Je,. o vYkonatelnost odkládá. Tent' '," m pros,;edkem, 

drzetr. Utraty okresního soud ,", () r:rey~PIS zakona nutno pnsně do-
st > , u, pnsouzene castkou 4?0 K:' dl' vrzell1m, ze T10izsuderk: vešel v. moc _ ,~ ~ ", ""'" ,JS~OU 'QIO'z,eny 

'!. tomto sm~ru zadost učiněno .. Co s/~~va. ~~konnemn predpisu bylo 
Ul a!y, kraJskeho S'Doudn částkou 183 K 70 shak ty;e pov,o}en: exekuce pro 
,procez bylo vyhOvěno stížnost' k ' , ',nem zde zadneho, pio/vrzení, 

N' , , , I a exe ucm navrh pro tenlokráte zamítnut. 
e J v y s S I S o u cf obnovil usnesení prvého soudu, 

Důvody: 

Dle § 54 ex. ř. nutno .ovšem předlo'žit', d ' . 
potvrzení, že nález trestníhO. soudu o ,,' 1 SOU ~', ex~'kucI povolujÍ'CÍmu, 
nému prostředku jenž b" v-~' ' t I nakladech nzem ne,podléhá oprav-

l ' ' o >!ftona e nost za~,fa voval N - 'I ' us anovellluemá na mysli zb te' / . , . ez ,'o o zakonné 
jichž vylwnatelnost jest zřej~o~.ntP'~tv~zelll !.ozh~dnutí nejvyš~ích stolic, 
rozsudek krajského. soudu jako d Cia~em p;IPade Je exekucmm titulem 
dle § 479 tL ř, lze vzíti v" sou IU ° v,o.I~,c:ho ,:;e věcech trestních, jej'ž 
tedy mimořádným np'rav~~~r P~oUs~~ez;natecnl s!lznos!í na záštitu zákona, 
prekážku. Neprávem tedy žád ,P db' akem, Jenz vyroo;natelnosti nen'í na 
jež jasně vysvítá z na'duveden:hur)t t~. s:.ohee ;potvrzem ,o VYkonatelnosti, 
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Cís. 1061. 

Ve sporu o zvyšení výživného nelze povoliti prozatímní opatření po. 
s!,stováním zvýšeného výživného, a to ani penízem, jejž zavázaný byl 
uznal a jenž původně stanovený peníz převyšuje, 

(R:ozh. ze dne 24. května 1921, R: I 629}21.) 

Mezi stranami byly ve spom o rozvod jcjicll manželstVÍ od stolu a lože 
dne 15. února 1919 upraveny veškeré majetkové nárOky ~§ 105 obč. zák.) 
v ten způsob, že se manžel zavázal platiti své manželce na výživu 1. 
březnem 1919 počínajíc 100 K měsíčně pod exekucí, při čemž si strany vy
hradily p"ávo, :pro případ' pc>dstatné změny v příjmech manžela žádati 
zvýšení nebo snížení 'smluveného výživného. Zalotou zadanou dne 15. 
úno·ra 1921 domáhala' se manželka zvý šení výživného na 700 K měsíčně, 
tvrdíc, že v nynějších těžkých doMch s výživ'ným 100 K nemůže vystačiti 
na úhradu živobytí a všech svých ,osobních potřeb (nájemného, ,o'šacení, 
prádla atd.) nemluvíc ani 'o' tom, že by mohla z peněz těch býti slušně 
ži~va. Také neodpovídá prý ujednané výživné ,nynějším příjmům žalova
ného, činícím 27.996 Kč, od doby smíru téměř ztrojnásobněným, nehledíc 
k jiným jeho příjmům za konané práce účetnické a po,d'. Současně navrhla 
žalující strana, aby ku zajištění jejího nár,ofku na výtživné bylŮ' povoleno 
prozatimné o;p.atř'ení v te,n rOZll'm" že žal.Q;vaný jest povinen až do. !právo
platného rozsudku od podání žaloby po,čínajíc platiti výživné měsíčních 
700 Kč. S ou d p r v é s t o I i c e prozatimní opatření povolil a: uvedl mimo· 
jiné v d' fl vo cl e ch: Ježto dosavadní výživné, žalovaným žalobkyni plO~ 

skylované, jak S.oudu jest obecně znúmo, za dnešních drahotních poměrů 
ani z daleka ncstačí k úhradě nejmutnějších potře'b živo!nkh a ježto při 
dnešním přetlžení .soudů nelze očekávati, ve by spor mohl býti v brzké 
době skončen, jest již tím osvědčena s dostatek i důvodnost 'Obavy, že by 
,;aiobkyně bez povolení žádaného proClatimního, opatření mo,hla utrpěti 
následkem nedostatečné výživy nenahraditelnou újmu na svém zdraví. 
Jsou tu tudíž 'p'Odmínky pro povolení prozatimního opatření (§§ 381' a 389 ' 
ex. n. R: e k u r sní s o u d návrh na povolení proq;atimního .opatření za
mítl. D fl v '0' d y: SmÍ'rem zedlle 15. února 1919 up'!'avilystrany veškeré 
majetkové nár,oky jim z manolelského ,poměru příslu§ející {§ 105 ohč. zák.), 
a byl tím i nárok manželky na slušnou výživu ve smyslu § 91 obč. zák. 
jakož i nárok na proza(imné výživné dle !§§ 108 a 117 o'bč. zák. Ioonsu
mován, Zádá-ll nyní žalo'bkyně podle s,ondníh'O smíru zvýšení výžIvného, 
tehda dohodo,u se žalovaným mpraveného, nezakládá se žádost její na 

'prozatimní vÝživné již na us.tanovení §'§ lOS a 117 obč. zák., nýbrž může 
nyní prozatimní o·patřenl žádati p,ouze dle předpisů exekučního, řádu. 
S těmito předpisy se však nesrovnává, by ji'ž před-em prozatimním opa
ti"ením domáhala se t,oho, 00 by ji patřilo teprve po právoplatném mz
hodnutí o jejížalohě na zvýšení příspěvku výživnéhO', o kterém stalo se 

. narovnání. Povolení navrhovaného pmzatimnih'O opatření so'udem pro-
cesním spočívá pr·otú na mylném :p:rávním poS'oluzení věci, a bylu napa
dené usnesení k rekursu žalovaného změniti vůbec a to i co dG měsíčních 
275 K, k jichž placení ž,allo,yaný svou ;povinnost přl prvém roku ITznal, 

23' 
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proiože ani v tomto směru není tu zák,on!1}'ch předpokladů pro prozatimní 
opatření. 

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

Důvody: 

,Po.v~lenvé 'P::?U stolicí prozatimné opatření právem rekursní soud za
n~lll" Jehkoz ::-YZIVn~ ~žaJoh~yně by];o, již smírem určeno a tak spllJěn byl 
na~oK na ,~lusnou vYZ~~U, ]1 dle § 91 ,olbč. zák. vůči manželi ipříslušející. 
N~!d: tudlZ v tomt~ pnp~dě ,o prozatim~lí výživné dk § 382 čís. 8 ex. ř., 
no::orz o p:-~:atlm~e :;vysem dohodnuteho výživného, tedy o jiný pro
s~~edek zaJlstovacl. Trebas § 382 ex. ř. uvádí prostředky zajišťovaCÍ' ien 
pnkla~mo, Ja~ ~ ~,o,slovu~ prvého ,o.9stavc~ zmíněnéhlo ustanovení vyplývá, 
JSOU pres to, '. Jme ,pros!redky :;aJlslovacl, v :~ 382 ex. ř. neuvedené, pří
pustny, hodí-Ir ;e za ne. To vsak o navrhovaném pflDzatimním opatření 
t\ir~ltl ,nelze. Vzdyť zvy,šení v}rživného bude závi,seti -nF!. právním posou
zem~ vyzna,?u a dO<Sahu smíru a mimo to na příjmech ža.Iovanéh'o nebel 
na techto predpok~ad~ch závisí oprávněnost žalobního nároku. Po~olením 
pwzatlm~l:h~ ,opa!r~em, které'.'lU by nezbytně muselo předcházeti Poson
zem ~a . zJlste;n, VYse uvedeneho obsahu, prejudikovalo by se rozho,dnutí 
~e ve~! s~me. Na tlQiI?~_ ničeho nemůže změniti okolnost, že žalova'ný uznal 
z~lobm narok, d~ vyse 275 Kč, jelikož jedině tím uznáním neisou dány 
sl.ora ~lv:dene pr:dpoklady. Nesmí Se však také pustiti se zřetele ta okol
nost, ze zalobkyn~,sarna tvrdí, že nemá žádného jmění a že jest pwto 
nuce~ana 'SVou: vyzlvu vydělávati tím, že pomáhá sourozencům při vedení 
domacnoSll, pmzatimním ,opatřením bylo by jí přiřknuto už to oč ede 
spnr a 00 ~'y ~aiovaný asi stěží dostal zp'ět, kdyby s:por pm ŽalobIyni 
dopadl nepnzmve. 

Čis. 1062. 

, ! cu, u ~ěhož bJ;'la z příkazu soudu věc doličná v uschování, přestává 
bYlI soudmm a stavá se soukromým schovatelem okamžikem, kdy mu 
soudem bylo naříz,eno, aby věc majiteli vYdal. 

(Rozh. ze cine 24. května 1921, R I 631/21.) 

, Žalobci b~lo .v t!e~tní věci PM podezření z krádeže zabaveruo d'říví a 
dano Jako vec dohrna v uschování obecního úřadu. Trestní řízení hylo 
pak zastaveno, a okresní soud nařídil obeonímu úřadn, by zabavené dřiví 
vydal to:nu,. ko,?u bylo~ zabaveno. Ježto obecní starosta poukazu t,omu 
nevyhovel, domahal se zalobce vydání dřeva žalobou o níž pro c e sní 
s o ~ d pr ves t o I i c e věcně rozhodl. O d vol a c í 's o ti d zrušit naua
d,;ny mzsud~k i !ízení Jemu předcházevší a žalobu odmítl. D ů v o cly: 
Dle skut~oveh,o> deJe neslo tn o wukromoprávní ujednání mezi žalobcem 
ať ~sobne, a! P;ostř~dnictvíJ? vrchního četni'Okéh:o strážmistra a žalo
vanym, dle nehoz by zalD'vany po roznmu §. 957 ohf. zák dříví ' 'V>-l 
bYL převzal d . h " . , o nez s o, 

~ 10 US,C '~v.~n! pro -žal?bce~,nýbrž 0' úkon pOlTI'Ocného orgánu 
trestn:ho osolldu, n.alezcncl k trest'l1lml1 nzení, pří něm'ž obecní úřad v pře
nesene pusobnoslr obce dle § 29 obecního zřízení pro Cechy a <Ile § 26 
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" . I' 98 t 'věci doličné konpora tL ř. k účinné :pomoci byl zavazan, abY d e ~ f: 1. ' " 1 . 
deiictil pro řízení trestní náležitě byly zabezpe~eny", Tlm povst~ mez~ 
soudem jménem státu právomoc trestní vykonavaJlcllli a ?be~ll1m sta 

, ,..." . c'm dle nehoz star,osta rostou pravní poměr zakladaJlcl se na pravu vereJn .' , ' d" , 
převzal závazek od pomocného 'orgánu soudu, cet~lctvva, pl ev~~t,e }1Vl 
míti v uschování a vydati je dle nařízení soudu buď temuz ku ponzlt;,dreva 
jako věci doličné v řízení trestním lleb osobě soudem mu Jako. ;Pl1]emCe 

dřf\, í cznačené. Žalobce, jemuž dříví P,O:lli;OCTlým orgáncI?- soud~ v za b~veno 
a starostovi jako věc doličná bylo v uschování odevzd.ano, muze nasled
kem toho, kdy>ž řízení trestní proti němu bylo právoplatně zastaveno' a 
přičina dalšího ponechání dříví v uscho'Vání starosty p,ornl!nul~, po-u ze na 
soudu žádati, aby dle § 126 nařízení ministerstva spr,aved'lnostI ,;e, d~.:' 16; 
čeIvna 1854, čís. 165 ř. zák., jímž vydána byla mstrukce o vmtml uredm 
působnosti a o jednacím řádu soudcích úřadů v záležitostech trestního 
sordniclví když řízení trestní proti nemu práv,olplatným ustanovením bylo 
sk~nčeno 'ohledně dříví jemu zabaveného a v soudním' uschování II sta
rosty se ~acházeiícího učiněno. bylo o·patřenÍ, odpovídající -zákonným usta
novením totiž aby starostovi nařfzeno byJ,ol cestou justiční správy, aby 
dříví u ~ěh{) uschované žalobci vydal. Uplatň,o'lání námkn žalobcova na 
vrácení dříví, 'Q nčž tu j-de, může se tu-díJ státi pouze v cestě justiční 
správy a nikoli pořadem práva, který jest tu vylo,učen. Jelikož dle toho, 
co uveden'o, rozsudkem, rozhodnuto bylo o věci, na pořad práva nepatřící, 
bylo f<Ozsudek a cclé mu' předcházející řízení jako zmatečné dle >~ 477 
čis. 6 c. ř. s. zrušHi a clle >odstavce prvého ,§ 478 c. ř. s. žalobu odmítnouti. 

Ne j v y Š š í s o n d n~padené usnesení zrušil a ·ulo,ži1 odvolacímu 
soudu, by vyřídH odvolání, nehledě k domnělému důvodu' zmatečnosti. 

D ů vod y: 

Dříví, o než jde, byl,o' v trestni věci proti žalobci pro krádež. četnictvem 
zabaveno a - jako věcdoJičná - dáno v uschování obecnímu úřadu 
(§ 106 instrukce pro trestní soudy). Trestní vyhledávání bylo· zastaveno, 
a okresní soud nařídil obecnímu úřadu, aby zabavené dříví bylo všem 
oprávněným, jimž bylo zabaveno, i1med vydáno (§ 126 dotčené instrukce). 
Tím pozbylo dříví povahy do'ličné věci, ten, kdo je dosud měl v uscho
vání, ,přestal býti soudním schovatelem, a d'ržel dřívi na dále bez úředního 
příkazu jako osoba soukromá. Zdráhá-li se pak vydati dříví tomu, komu 
bylo zabaveno, nelze t,omuto brániti, aby se nedOlpáhal vydání dříví po
řadem práva soukromého, zvláště když treslní soud v tomto případě, kdy 
dřiví bylo již rozebráno, nemá dle platných předpisú možnosti, by na 
do,savadním schovateli vynuti! vydání věci doličné. V daném případě ža
lobce tvrdí, že žalovaný, jemuž prý dříví. jako vec doličná bylo dáno 
v uschování, po zastavení trestnÍ:hn řízení přes vyzvání trestního sou.du 
se zdráhá vydati mu dříví a domáhá se jeho vydání žalobou. Tvrditi, že 
pro tento nárok vyloUčen jest pořad :p,ráva, znamenalo by za daných 
:okolností odepírati právo vůbec, pročež ne~ze souhlasiti s názorem soudu 
,o{lvolacího, že věc nepatří na pořad práva a že rozsudek okresního soudu 
a celé řízení jsou zrna tečny (S 477 čís. 6 c. ř. s.). 
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Čís. 1063. 

Nelze povoliti odklad exekuce vyklizení ( ., . 
1920, čís. 409 sb. z. a n.) místností do nieh~ nabnz

l 
e.llI

d
ze dne ~5.červn@ 

, z se y za atel vetrel. 

(Rozh. ze dne 24. května 1921, R I 648/21.) 

Užívatel hy tu byl uznál '. . 
jakéhokoliv právního d~v,o,~uPo~I~~ym, vyk!Idi~i jei, ježto jej ,obýval bez 
van}' odklaún exekuce dle' shor:cm c:ek,~cmm ~.omáhal se v}'lklizo
s o u d návrhu vyhověl Re k ' uve ene ,0. nanzem. Ex e k ,u Čll í 
pisu nařilzení čís. sb. ~. a n. ~~~r9~~ ~ u d J~J z~mítl. D ů vod y: Z nad
že nařízení to vztahnje se pouze na ~ I' zVy~octll' 'Osob v § 1 vyplývá, 
jíClIll věřitelem v nějakém právn' OSC~y, Jez ~~ou?eb byly s vymáha
náwr, že by ho bYlo 1) ,··t . lm p,omer.u. Nanzem neskýtá opory pro 

, , ' ,OUZI o I ve pros pech osob .• b' ., 
pravmhodůvodu a proti vůli váh .. , ...' Jez o yvaJI byt bez 
a n. 409/1920 jest jakýmsi dru:e~ al~clhO' ver,ltcle. ,Naříiení čís. sb. z. 
,prostl' základním zásadlám 'právnk ú~ rany naJemeu a odpcrovalo by 
i ten, kdo pou,ž.Ívá bytu své-ma • tVl

b
, kdyby ,se h? mohl dovo,lávati 

N' • • cne a ez pravmho duvodu 
e J v Y s s í s O' u d nevyhověl dovolacímu rekursu. . 

D ů va d y: 
~apadené usnesení jest dŮVOdy k· ...,. , 

s veCl se ·sr"Ovnáv,ajícími ospr dl. v nemu pnp3Jenyml se zakonem a 
n~řízení vlády ze dne 25. čer::e 1~;go .• Jest ovsem pravda, že Úče'lem 
pred vyklizením 'D'sohy nemajetn~ k. ',C1S. 4()9 S? z. a n. Jest, chrániti 
jiné přiměřené náhrady (vi § 1" tere. beze Sve VlilY nemohou nabýti 
hiíží, že používání místnostf p . c. nar.), ale odo,:o'lací stěžovate>] pře
právní důvo'd. Poněvadž v P'ří~~~~oU s~r~nou musI se op.írati o nějaký 
místllo,stí, do nichž se vetřela ' 'I '. ob neJ'; tu J~e, ~?vinná strana užívá 
soud její návrh na ndIolžení ~x~f ne ezd~vod~ne, v~lm právem .rekursní 
používaných zamítl. mce vykhzelllm mlstno'stí bezprávně jí 

Čís. 1064. 

Zákazem obch()dováni mezÍ ván" , 
mezi jej,jeh příslušuíky z dOby ře~ CI?,I staty b~ly dodávací smlouvy 
tomním odvolánim zákazu. P zakazem zruseny a neoživly napo_ 

. . (J~ozh. ze dne 24. května 1921, Rv I 38/21.) 
I~umunsky obchodník uzavřel v I' • .•. . 

o dodállí' porcelánového zbo.' K d ,,~te 191~ se zdejSI fIrmou smlouvu 
vypukla mezi Rumunskem a R~k .. ~Ga~~e vsak n~c!oš!o, je>Ž;to mezi tím 
dekretem ze dne 16. srpna (t ou~ t . e~skem valk~" za níž I~umunsú{Q 
s., Ýlíl příslušníkům obchOdní :t;~~ eto~?(t9 ,1916, CIS. 2790 zakázalo 
llačež Rakousko odplovědě! ' ., ~ pns usmky znepřátelených moci, 
• 'I .. • o nanzellIm ze 'dtne 9 října 1916 ., 
r. zaL, lImz zavedl,o proti Rumul1'ku t.'· , CIS. 347 
22. řijna 1914 čís 291· 'k p' > , opa rem ve smyslu nař. ze dne 
dodání zboz·I"p r'·. r., za. o statním ,převratu domáhal se kupitel 

. ·ocesnl soue] pr ' t ľ . 
statě z toho dŮVOdu že se • I' ves o I c e zalobu zamítl vpod-

, za ovanemu stalo plnění nemožným {§ 878 
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DUČ, zák.) .. O d vol a c í s o u d r.o·zsudek potvrdil. D II vod y: Těžisko 
rozhODnutí procesního soudu spo-čÍvá v právním názoru, že žalovaná 
nebyla povinna ku plnění smlo,uvy a k dodání prodaného zboží 'žalobci, 
poněvadž .kupní smlouva, o ktewu jde, se stala následkem zákonného 
zákazu provo,zu mezi Rakouskem-Uherskem a Rumunskem, k němuž 
doš;o po uzavření kupní smlouvy, pro 'Obě strany nesplnitelnou a ne
pl.alnou a nemohla se státi opět platnou a závaznou, když onen zákaz 
provoZ~ byl po,zději zrušen. S toho práv,ního stanoviska jest úplně ne
rozhoúl1o, zda po-zději žalovaná firma :podržela pr,odané vboží či je jinam 
prodala, zda v lomto, případě později vyráběla jiné zboží téh,nž druhu a 
měla je na skladě, čili nic, nehot když prodej pozbyl zmíněným zákazem 
prc,\OZU platn.osti, a jí nemohl již nabýti, jest úplně nerozhodno', zda ža
lovaná mohla dodati či nic. Proti shora uvedenému :právnÍ'mu názcru, 
tvořícímu podklad rozhodnutí proc'esniho soudn, uvádí žalobce, ,ž:e zde 
neJGo ani o trvalou nemožnost žalované strany Ve smyslu § 878 obló. 
zák. ,plniti, jak za to měl soud procesní, ,ani' 'Ol trvalou nemožnost plnění 
\T(.; s;-uyslu § 1447 'obč. zák, nastavší po ,uzavření sml,ouvy, nýbrž o PO
zděJi ua:;talou částečnou l1emožnost dodržení smlouvy stran žalované, 
ktcnižto nemožnost plnění jen ,oddálila, kdyby však odpadla,byla by 
ždíovaná opět· povinna plniti. Soud odvolací nemůže přisvedčiti shora 
uvedenému prá\rnímu náz,oru pr,ocesního soudu, neboť ustana:V'ení § 878 
oCč. zák. má na mysli, že :plnění jest nemo1ž,ným' již při uzavřenÍ' smlouvy, 
kdežto se zde jedná 'c' nemožnost, která nastala později. Soud odvolací 
má za to, že zde jde o případ druhé věty I§ 1447 o·bč. zák., kde se plnění 
závazku stalo pro j,ednu stranu n:em,o:žným náhodou, :pT1očež smluvní 
povinnost této strany zaniká. Dekretem krále Rumunského ze dne 14. 
srpna 1916 byly totiž následkem válečného stavu lEezi Rumunskem a 
R.akuusko-Uherskem a jeho spojenci; každému na rumunském území za
kázány bezpodmínečně veškeré 'o,beh·odhí OUl,erace s podniky nob se zá
vody o"ěch státú. které byly s Rumu'nskem ve válečném stavu. I k,dyž 
císař R"komko-uherský vydal pF> své poddané ,podobný zákaz toliko 
ohledné vyplácení penčz veškerým osobám, tehdy v rumunském území 
bydlícím, nikoliv však též zákaz týkající se d,oda vání zboží, bylo teh
dejfím rako,uským ohčanům hledě k shora uvedené z;lp'olvědi platící pro 
rumunské .poddané, znemO'žněno, dodati zboží osobám v Rumunsku na 
záldndč kupních smluv, a to proto, p'oněiradž, osobám těm bylo zakázáno 
přeýziti dodané zboží a zaplatiti zaň kupní'céiiu. Tomu tak zde je ohled,ně 
dod§.ní zboží, které žádá žalovaná firma, nebof zboží mělo býti. dodáno 
y čase, kdy nastal mezi Rumunskem a Rnkouskn-l}herskem stav vá
lečn:;', žalobci, hydlícímu v Rumunsku, bylo také již připravenO' k do
pravě, a jen z toho d'llvodll nebylo dodáno, poněvád'ž :právě tehdy nastal 
slov válečný. Co se pak týče. otá"ky, zda,nemožn,ost plniti, nastavšÍ' po 
uzavřeni kupní smlouvy, byla na straně firmy žalované t r val á, dlužno 
otázku tu zodpověděti kladně. Nutno při tom nvážiti, že vypuknutí ne
.,i'átelství mezi řečenými státy znamenalo novou jási světové války, 
tehdy již. téměř dva roky trvající, že Nonecválky byl následkem této 
pové Nomplikace v dálce naprosto nedohledné a že následkemnarrosté 
ndistoty a neurčitosti, kdy opét zavládnou mírc;vé poměry mezi těmito 
státy, bylo. pokládati obchody mezi příslušníky těchto států následkem 
vzójeml1é nemožnosti plniti za zr,ušené. Poněvadž pak, nehledě k těmto 
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oko:nostem, za takového, stavu věCÍ nebylo lze na obchodníku žádati 
ahy zboží, které měl nepřátelskému cizozemci dodati, pro něho uscho~ 
vával po celou nedohled"""l dobu války, zejména když se jedná o zboží 
a množství takové, jako v lomt,o, případě, dlužno pokládati nahodilou ne
možnost plnění, nastavší pco žalovanou firmu následkem .války s Ru
munskem a následkem zákazu v Rumunsku vydaného, obchodovati s cizo, 
zen,ci, za trvalou. Následkem této nahodilé nemožuosti, splniti smlouvu, 
byl závazek žalované strany dle § 1447 'obč. zák. zrušen a nemohl se 
sám o sobě obnoviti, i když plnění se stalo možným, když odpad!la pře
káika L j. poměr válečný, po,něvadž smlouva, podklad tvořící se stala 
právně bezúčinno'u, když zanikla smluvní povinnost jeclné stra~y. K ob
nvvení povinnosti žalované firmy dodati bylo. by, když opět nastala 
možnost pJniti! hS/valo zapotřebí- uzavříti novou kupní, smlouvu mezi 
strdnami. Ze by bylrn- došI,Oi po znovuzahájení vzájemnSrch siykú k uza
vření takovéto nové kupní smlouvy, žalobce ani netvrdil. 

Ne j v y Š š í S 'G' U d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

S hlediska důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. vytýká žalobce rozsudku druhé 
stolice v podstatě, že odvolací slOud 1. vycházÍ mylně se stanoviska že 
kU~I;í smlouva rn.ezi stranami stala se nesplnitelnou a neplatnou, že 'po'
Zdejl nemohla jlZ 'Oživnouti a 'ž,e 2. nesprávně klade dočasno'll a pře
chodnou 'p,řekážku dopravy na r10lveň nemožnosti plnění' mimo to dovo
latel ještě tvrdí, že v době uzavření smlouvy stranám' bylo již zmimo. 
že poliUcká situace byla hr:o,zivá a že žalobce, lituje patrně uzavřeni 
~ml?uvy, oddaloval dodání prodaného zboží, takže tvrzená nemo,žnost clo
uam nenyla nezaviněná. Než právní p-osouzení véd druhou _stoliCí je v pod
statě správné. Nejvyšší so'ud poukazuje tudíž především na tvto dúvody 
ke kterým se jen ještě diOdáyá toto: Dovelatel sám uznává, ie j,e v prv6 
~adě ~?,~h~·dn:9m, ~yla-Ji llzavfená kupní' sm10uva řečenými zákazy zru
sena cllI mc. Po teto stránce má' -odvolací sOIud právem za to že nastal 
případ dmhé věty § 1447 obl'. zák., totiž že Pro náhodu nel~e závazek 
splniti. Z obsahu zmíněných zákazů obchodo,vúní a dopravy vyplývá že 
doprava byla zakázána na na'Pfosto neurčitou dobu. Tím bylo, žal~va
nému znemožněno, by zboží, k dopravě již přichystané, do, Rumunska 
odeslal. Taktéž nic nenasvědčuje tomu, že mohl předvídati neb alesooň 
předpokládati, že překá'žka pomine v brzké nebo dohledné dobe. N~lze 
též nam~~ati, !e nastal" překážka byla by smlouvu zbavila platnosti jen 
v '0:", ,pnpa~e, kdyby se bylo jednalo o .obchod fixní neb Ihůk,vy (termi
Davy), jeltkoz nebylo lze ani z daleka tušiti, kdy nastanou zase normální 
POmery. Proto není případným tvrzení dovolate!e, že stano,viske oclvo
laclho sOQ!du vedIo hy k vratkému důsl'cdku, že' by musila nastati ne
'plotnost uzavřené smlouvy i tehdy, kdyby byla doprava znemožnčna 
jen na" krátko,u dobu, oa příklad následkem krátkou dobu trvající stávky 
noh prech'Odr,ího uváznutí neb přerušení dopravy. Dle toho'a jeliko'ž 
žalobce sám ani neuplatňuje, že projevil 'protistraně, že llJPouští' ,odi do
pravy zboiží do Rumunska a 'ž'e snad zamýšlí naložiti se zbožím v tu
zems:ku, Jest těžiště věci právě v tom, že obchodování mezi stranami bylo 

.na neurcltou dohu, tedy vůbec znemcžněoo. Taktéž nelze připustiti, že 
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s'rany mohly míti na vůli, odkládati plnění na dobu ;ůb~: 11E;určitou, 
~bo'( pro tuto domněnku není ve smyslu čl. 278 obch. zak. zadne 'OpOT~; 

~hledně tvrzení dov'o,latele, že žalovaná strana svého .času dod.ání ZbO~1 
zbytečně odd<alovala a tím znemožnění dopravy zavlillla, sta~l, pouka-

ati na to,! jak jíž odvolací s,oud Ip-rávem zdůrazňuje, že toto udam l~ ne
~říPustnou novotou, mimo to ne~ní pro n~ ve spisech ~ž,ádn"é opory. ~r~v~r~ 
dospěla tedy druhá sto!ice k .usudku, ,ze nas,tala,n~;n1Q.zn.o"t spln~11l, ~el; 
smlouvu definitivně zrusl-la a z,e ~ato naho-da sko,dl z.alobc.l, vv_ Jeh(JZ)me~l 
., udála (§ 1311 obč. zák.). Netreba proto zabyvatI se jeste s vyvod" 
~i~lliŽ d'ovolatel, opakuje V}'VO~y o.dvolánÍ: sna'!í se dolíčiti, .že z r,oz: 
sudku prvé stolice není jasně VIdnO, ~ ktefl??o: duvodu tato stoh~c vl~stne 
žalobu zamítla, že p:ovažujíc prO'dane ZbC;Zl Jedlmk ze genu-s, Jedna)':: z~ 
s,pecies, takto si sama odporuje, dále že žaJ.~::aná firn;a byla s t.o' takove 
zboží později dle objednávkY dodatI. Rovnez Je hchym tvrzem dov:,la: 
telav,o, že se -občané Československé recpubHkY již v da.bě", uzav.ľe.~1! 
smlouvy nenacházeli ve válečném stavu s R,~munskem, p:oto~,,~ bvYh JIZ 
tehdy 'P0važo,váni Rumunskem za spojenec. 1 t; dovolatel P1~ehhz.l, ze Rn
l1Iunsko nebylo sice nepřítelem Ceskoslovenske republiky, ze vsak tent~ 
jiný stav nastal teprve dlouho po uzavření sml-c'llvy, totiž po rOlzpadnuh 
bývalého Ra,kousko-nherského státu. 

Čis. 1065 .. 

Úroky (pro vise atd.), byvše započteny do salda, nepodléhalí již tří-
letému promlčení. • .... 

Tím, že konto od poslední uzavěrky neobsahuje dalslch polozek. a 
saldo se již nezjišťuje, lest kontokoreutní poměr ukončen, byť i v k~ihach 
majitele salda byl jako takový dále veden, a nelze na dále počitati uroky 
z úroků a provÍsi z úrokú. 

Věřitel nemůže žádati zaplaceni od solidárního spoludlužnlka, dokud 
má v rukou úplatu pOSkytnutou druhým spoludlužníkem, byť úplata ta 
byla předmětem sporu. 

(Rozh. ze dne 24. května 1921, Rv I 92/21.) 

Žalovrrný, byl v obcho'dnim spojení se žalující bankou, měl II ní ot~
'vřeu běžný účet, 'jejž mu banka vždy púlletně vykazovala. Posled1ní vy
kaz 'Podán byl dne 1. ledna 1914, dle něhož žalovaný povino,val banée 
18.894 K. Za dluh žalovaného zaručila se tchýně jeho Ema J-ová a byla 
na jejím domě vl07.Rna.pro banlm kanóní hypoteka do výše 18.000 K. Když 
pak Ema' J:ová wku 1918 zemřela, žádal žalovaný zpO'pudu děďicu ža
lující banku, by dúm zůstavitel~in vhodne zpeněžila a kupní cenu na svou 
pohleďávku súčtovala. Banka skutečně pr,odej domu sprostředkovala a 
kupitelé složili trho,vou cenu :22. 850 K u banky. ŽaloM banky, hy žalo
vaný hyl uznán povinným, zaplatiti jí 25.650 K (původní dluh vzrostlý 
tak co 1. září 1918) s 6Y, prloc. úroky od 1. září 1918 a K pmc. prOVIS1, 
pr·ncesní soud prvé stolice vyhověla uved'l mimŮ' j.iné v du
vo d ech: Jest lresp,OHlO, že dne 1. ledna 1914 činila pohledávka žalob
kvně 18.894 R. Jde nyní ó to, zda žalobkyně byla i po 1. lednu 1914 na
dále oprávněna počítati 6Y, proc. úr"ky a Y, proe. provisi. K této ·otázce 
bylopřisvědčiti, ježto dle posudku znalců jest zvylklostí bank úroky z běž-



362 

ného účtu pcčítati, t když nebylo saldo nadále zjišlovt.no. Zalovaný namítl 
též :promlčení úroků a ostatních vedlejších pOložek pokud jsou starší tří 
lel. Ph řešení tétO' otázky d,lni'no přihlédnouti k povaze poměrn konto
korentního. V tomto případě bylo mezi spomými stranami účtováno vždy 
pololetně a žalovanému bylo zjištěné saldo až do 1. ledna 1914 vždy polo
letně oznamováno·. Zjištění salda děje se v řízení kontokorenlnfm vysta
vením účetní uzávěrky věřitelem a jejím uznáním dlužníkem; zjištění toto 
má v zápětí, že dřívější jednotlivé p,oohledávky jsou odčiněny a povstává 
pohledávka nová, slI)O'čívající na zcela 'samostatném právním základu, 
totiž pohledanost ze sald'!. Promlče;1Í nároku z takto' zjištěného salda ne
hdi se již kratšími lhůtami těch kterých položek, takže úwky a jiná opě
tující se plnění, jakmile jsou vpočítány do salda, nepc·dléhají již tříletému 
pwmlčení. V tomto případě Ol.edošlo však po 1. lednu 1914 již ku sta~ovení 
salda a podléhaj.í proto úroky a ostatní vedlejší plnění promlčení tříletému. 
Leč tu přichází opět v úvah-u, zda žalovaný se námitky promlčení napotom 
nevzdal. Jest zjištěno, že žalovaný, kdykoliv bylo na placení dluhu nalé
háno, žádal o poshovění a ,0' sečkání s pf'oldiejem domu, ježto pry cena 
jeho stolVpne, a banka pak zcela dojde úhrady. Z tohoto chování se žalo'
vaného má scud za to, že žalovanS' se námitky promlčení vzdal, jež\{) 

. v žádosti za ,poshovění dlužno spatřovati uznání dluhu a uznání dLuhu 
vylučuje napotom'l)l námitku promlčení. Klonečně námltl žalovaný, že ža
lobkyně započítala na svou pohledávku kupní cenu za dům a že nemůže 
se tudíž ·opětně domá:hatí plnění. Zalovaný však Gopisem zedhe 7. pro
since 1918 oznámil žaluiící bance, že nebyla c'právněna započítati přijato·u 
kupní cenu na jeh,oi dluh. Tím prohřešil se žalo-,aný proti zásadě věrnosti 
a viry a pwti zvykům řádného obchodování. Poclavši žalobu, dala banka 
na jevo, že vYhověla protestu žalovaného proti započítání a nemůže 
se nyní žalovaný do'volávati opaku. Žalovaný zřekl se dopisem tím zapo,
čítání, jež byla již banka 'pwvedla, čímž právní 'důsledky zániku dluhu 
uhasly, a žaloba jest od'Ůvoclnčna. O d vol a 'c í s o u cl r-ozsudekpo1vrdil 
a uvedl mimo Hhé v cl ů vod ech: Žalovaný broií proti Oláhledu prvého 
soudu, že žalobkyně uznala [lrotest žalovaného proti vyúčtování ceny 
na pohledávku strany žalující. Ok,cIn,",st však, zda žalobkyně umala pro
lest žalovaného, jest nerozhodna při řešení télo sporné věci, poněvadž 
vzhledem k prosbě žalobní jest jen ta oko'lnost rozhodUjící pro spm, zda 
tím, že 'žalobkyně částku 22.850 K pHiaté kupní ceny vyúčtovala ve stejné 
výši na svou pohledávku za žalovaným, jest zapravena tato ,pohledávka 
žalobkyni. K vyrovnání pohledávky žalobkyně v obnosu 22.85,0 K Súčto
váním stejné Částky ve prospěch žalovaného nemohlO' d'oHli z toho díl' 
vodu, poněvadž kupní cem za pr-od,mý dům byla složena pr,o' pcQezůsta~ost 
p'o· Emmě J-ové, a 'P-ozůstalost nedala s·.volení k :použití kupní ceny tako
vým způsobem, jak se pokusila žalObkyně. S pezůstalostí po Emme J-ové 
však žalohkyně nevyúčtovala, jak žalovaný ve svém spise ,odvolacím 
výslovně podotýká, a pohledávka 22.850 K kompeusací nezanikla. Na tom 
neměuíuičeho ta -okolne'st, že žalobkyně zadrž.ela kupní cenu ku krytí 
své pohledávky jednak vůči Ipozůstalcsti po Emmě J,ové, jednak vMi ža
lovanému, a ještě clnes zadržuje, poněvadž jest věcí těch, iiehž se věc 
týče, aby vynutila vydání kupní ceny. NezanilÚa-1i však pohledávka ža
lobkyně kompensací, jest prosba žalob ní, směřující k zaplacení, opráv
něna, poněvadž dle toho, co shnra řeč-eHc', není správné, jak míní žalo-
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vaný, že by žalobkyně obdržela, dluhova~ý ob·nes od ža,lo,v~ného dvakráte. 
Náhled žalovanéhlo', že mdo bYli žalovano len na zllstem. s~lda žalo,:a
ného postrádá dův'D,dnosti, poněvadž kupní cena nebyla sloze,na pro, za
lova~ého, a žalobkyně nemá ve svém. držení peněžní částk~, z-alovanen:u 
patřící. Neprl\vem brojí též ž."lovaný proti náhledu PJVe~'o s ~",du, ;e 
úrokY a provise nejsou promlceny. Prvy s.oud v tomto smcru z]Istrl. ,z~ 
žalovauÝ byl v roce 1918 a jiŽ dříve u'P-omínán lG zaplacení dluhu, ze v let~ 
1918 ,požádal ředitele žalujíCí banky, aby :po-sečkal s prodejem d~mu 
č p 240 a 'že žalob-kyne této prosbě vyhověla. V tomto pcstupu spatruje 
P~YÝ so~d žádost .0' poshovění dluhu uznaného žalovaným ja,k,ol splatný 
a likvidní. Zalovaný též př.iznal skutočnost, že Žádal -o posruo'Věni a že, slíbil 
zaplacení, j"est však toba- mínění, že, poněvadž c'd 1. ledna 1914 o·d! z·al·ob
kyně nedostal žádného výtahu z knih, vY'účtování jeho salda v čas, k?': 
žádalo poshovění, mu bylo známo jen penízem ke dni 1. lednu 1?14, uzn~n~ 
dluhu se vztamavalo tudíž jen na Ob01O'S 18.894 K, Jemu v cas uznam 
známý. NaprO'ti tomu jest po·ukázati k té olmlnosti, že měly strany sm~o·uvu 
kontokorentní tak, že vyúčtování se dělo pololetně, že úro~y, a, jrne ve~ 
dlejší závazky, tudíž i Y. proe. pravise na zálohu byly "pGkazde zal·obkym 
dle usancí kapitalisovány a úroky dále pločítány z celého ,0b'1]?Su. ,MUSil 
si tudíž 'žalovaný, který od 1. ledna 1914 nekcnal place~r, ,bytr vedol1l; 
že i Pll 1. lednu 1914, jak se vždy děle· před tím, pololetne se kaPltahs.ujl 
úroky a Y. proc. 'p-rovise na zálohu, lak že musil- býti v každé daM znam 

.stav jeh.o, salda, i ,když n~měl k dislposici výtah z knih. K'dyž tudíž, znaje 
svůj dluh žádal o po-shovění, joest v tom spatřovati uznání dluhu, a to 
~ té výŠi' jak byl dluh v čase, kdy žádalo poshcvění. Tvrzení žaloVa'T1éh?, 
že dle dobrozdání znalcc kapitalisování úroků a jiných vedlejších za
vazků jest odvislé ·od zaslání pololetního výtahu z knih, jest v rozpmu 
se spisy, poněvadž znalec toliko udal, že jest všeo·becue zvykem, že ,~anky 
po,loletně zasíla-jí svým stranám knihovní výtahy ku kontrO'le; ucele;n 
zaslaných výtahů jest tudíž »výslovně kontrola". Právem tudíž odmltl 
prvý soud námitku Iprlom~čení. 

Ne j v y š ší s ,o' u ď uznal žalovaného Do'v,uným, zaplatiti žalobkyni 
pouze peníz 1988 Kč 96 h s 6 proc. úrokem a. X proc. provisí ze zál,ohy, 
pO'ČÍnajíc 1. zářím 1918 s dalšÍ1rr zažalO'vaným 'penízem 811 Kč 04 h a 
22.850 .Kč s 6% prIQ,c. úr~kem a X pr1oc. provisí ze zálohy pOČÍ'"!Iajíc 1. září 
1918 žalobu zamítl co do peníze 22.850 Kč však jen pro tentokráte. 

Důvo.cly: 

Dovolacímu důvlů,du ČÍS. 4 § 503 c. ř. s. Olelze npříti oprávněnosti. Za
lující domáhá se zaplacení otevřeného· účtu žalovaného 'penfzem 25.650 Kč 
s 6 Y, pmc. úrokem a Y. p,,-oc.jJrovísí ze záLohy ode' dne 1. záři 1918. 
Vzhledem na Olámitky žal,",vaného jest proto řešili otázku, v jaké VýŠi po
zÍlstává dilVh žalovaného, v p,odstatě nepopřený, a ie-li dluh, te·n již vy
rovnán zaplacením hžní ceny za dům čís. 240; ohě nižší stolice rO'zho,dly 
ve směru tom ve smyslu žaloby. Pokud jde o v~'ši dlu,hu žalovaného, zji-' 
stily nižší stc-lice, že 1. lednem 1914 vyp·očtenobylo saldo ve pros]Jěch 
žalobce na 18.894 Kč, kteréž p'ak žalobce dále vedl jakiol Ik,ontokorent pc> 
rozumu čl. 291 obch. zák., ,přes to, že, jak bylo Zjištěno, konvo, žalovanéhc> 
od toho dne nevykazovalo no'Vých položek a přes to, že do toho dne ža-
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10,vaný výtahů svého účtu již neob9fžel, pro,tože P?zdějí ;aldo po _ roz:lm~ 
čl. 291 ji" zjišťováno nebylo,. Pomer kontokorentm, ktery zd:e nepoprene 
byl, jest proto, hledíc k poslední účetní uzávěrce, dTIem 1. ledna 1914 po
važovati za ukončený a žalující banka nebylao;právnčna, by i dále 6)1, 
proe. úf'oky a X proe. pr101visi po rozumu čl. 291 ,o:bch. zák. při.puč'Ítala 
ke kapitálu. Ustanovení čl. 291 obcl1. zák. jest ustanovenim výjimečným, 
čelícím proti zákazu, § 3 a 6 zákona ze dne 14. června 1868, čís. 62 ř. zák. 
(]llac"'ní úroků z úroků) a zákaz ten nelze obejíti tvrzeným zvykem pe
něžních ústavů,kterého se žalobce dovolává a který proti urdtému 
z!~ěTIí zák'ona povstati nemúže. Saldo ž.alu1ící stranY, počínajíc dnem 
1. ledna 1914 a'ž do 1. září 1919, jak jest žalováno, činí tedy správně: 
závěrečné saldo dnem 1, ledna 1914 . 18.894 Kč h 
6'1,'1, úroky do dne 1. září 1918 5.731 Kč 18h 
'1,'1, provise za tuto dobu. . 213 Kč 78 h 
(příslušenství toto není prornlčeno dle §u 1480 obč. zák. 
jak nižší stolice správně odůvodnily). 

Úhrnem tedy. . 24.838 Kč 96 h 
s dále běžicími 6)1, pro,c. úroky a Y, proc. pro visí, kteréžto příslušenství co 
do výšežal0,vaný ve svém odvolání bance výslovně přiznal. Po'kud tedy 
žalobce dnem 1. září 1918 saldo ve svůj prospěch vJčpočetl penízem 
25.650 ~č, maje mylně za tu" že kontokorentní ploměr ještě neTIí ukončen, 
jest výpočet ten v částce 811 K:č 04 h neo,dúvodněn, a bylo proto žalobu 
touto částkou naprosto zamítnouti. Nesprávně posuzují nižší stolice spor-· 
11011 věc, majíce na základě clo'pisu žalovaného ze dne 7. ,presince 1918, 
ve kterém se žal,oivaný ohražuje proti ponechání celé kupní ceny za d"Ů'm 
čís. 240 u žalující banky, k čemuž bance plnou moc prý neudělil, za to, 
že kupní cena, jak zi'i'štěno, kupcem domu u banky složená, nebyla pla
cena na dluh žalovaného přes to, že banka do,piscm ze dne 4. listopadu 
1918 kupní, cenu 22.850 Kč súčtovala "na bývalé Imntc - Id:ebetsaldo« 
firmy "Emma J.« jako úplatu. Olmlnosti té dovolával se žalovaný již při 
noku dne 3. června 1919, než. soud prvé stolice shledává v popření žalo
vaného, že ža]ujíd k vyúčtování kupní ceny byla oprávněna, bezúčinnost 
tohoto súčtováni, Ikde'žto soud odvolací p'O'dmínel5 kompensace neuznává; 
Zjištěno-li však, že žal0,bce obdržel 22.850 Kč z pozůstalosti IPO Emmě 
J-ové z tr'žní ceny jejího domu, pak byl obnosem tím také její dlU'h proti 
bance placen, pr"tože dle 'kaučni listiny ze dne 9. dubna 1913 Emma J-ová 
vzala na se osobní ručení jako rukojmě a plátce a rukou nedílnou za dluhy 
žalovaného zetě u banky a řečený dům čís. 240 do, výše 18.000 Kč do 
zástavy dala. Byl to tedy její dluh, který penízem 22.850 Kč ,od vydra
žite,Jú domu čís. 240 u žalující byl placen, a, dokud žalující peTIíze ty má 
v držení, nemúže dle § 893 obč. zák. zaplaceni žádati. Lhostejno jest pro
zatím, zda ŽJalující banka převzala kliP ní cenu právem či neprávem a zdali 
ostatní účastníci pozůstalosti ,po Emmě J-ové súčtování konta žalo'vaného 
uznávají; prozatím jest žalujlcíbanka ve výši 22.850 Kč na konto žalo
vaného zaplacena a dle Í1o'řejšího místa zikona nemůže zaplacení po druhé 
žádati. Vzhledem na spor eg I 97/19, kterým dle souhlasného udání stran 
jest žalováno na vrácení kupní ceny, bylo' tedy žalobu na zaplacení 
22.850' Kč zam1tnouti jen pro tentokráte. Z úvah těchto vyplývá samo 
sebou, že žalovaného bylo odsouditi k za,placení zhytku 1988 Kč 96 h 
s přís1ušenstvím výše uvedeným. 
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Čís. 1(166. 

I když zhotovitel díla dodal k němu látku, jde o smlouvu o dílo, jed
nalo-Ii se sm:Juvníkům předně a hlavně o zpracování látky. 

(Rozh. ze dne 24. ,května 1921, R.v I 160/21.) 

ŽallQ,van~' objednal u žalujícího kolářskéh,o, mistra zhotovení dvou 
žebhn. Žalobce nabídl se je zhotoviti a to za cenu, za jakou je byl zho' 
tovil sousedu žalovaného s příplatkem za to, že budou úplné. Zalobce 
žebřiny zhotovil a, ježto jich žalovaný neodebral, domáhal se na soudě, 
by žalovaný byl uznán p'o,vinným, žebřiny odebrati a zaplatiti za ně 
1000 K:. Procesní soud prvé stolice žalo'bu zamítl, maje za to, 
že tu šlo' o sm'lou'Vu kupní, ježto žalobce měl k žebřinám dodati materiál, 
jenž dle posudku z.!laJc.ova hyl cennějším práce, a ž,e smlouv,a kupní· ne
byla uzavfona, ježt,Q strany se nedohOdly o k·upnÍ ceně. O d·v o 1 a c í 
s o u d žalobě vyhověl. O ů vod y: Dle § 914 obč. zák nelze 1lři výkladu 
smluv lpěti na holé liteře záikona, l1ýbl"ž dlužno úmysl stran vyzkoumati 
a smlouvě tak rozuměti, aby to vyhovovalo zvyklostem poctivého styku. 
Když má soud prvé stol'ice dle § 272 c. ř. s. bezvadně prokázáno, že žalo
van}' sporné žebřiriy II ž:aJobce objednal a že určitá cena za ne smluv'ena 
nebyla, pak zajisté podle zvyklostí p,octivých styků je podstatou věci, ku 
které se zřetdně úmysl obou stran odnášel, zh,oto'Vení žebřin, což pIyne 
zejména ze všeobecné úvahy, že jde ° vesnického mistra kolářského, 
jemuž pOdle toho, že objednané předměty zhotovuje, zdrOjem výživy je 
řemeslná práce, nikcHv obchodováuí hotovými výrobky, že tedy při celé 
věci nešlo v podstatě oclodání suroviny - 'ďřeva - nýbrž o zhotovení 
žebřin. Svědek František M. udal, že byl poslán od talovanélw, k žalobci, 
zdali by mu udělal 2 páry žebřin, a žalobce vzkázal ž,aIo,vanému, že je 
udělá clo 14 dnú, tedy oběma stranám smluvním šlo o udělání 2 párú 
žebřin jako o věc hlavní, pročež nutno s-milo-uvll' ill'ezi stranami považovati 
za smIouvu o dilo dle § 11660bč. zák., přes to, že si obje'ďnateL díla dříví 
sám na žebřiny nedoďal, poněvadž o' tom, že bylo úmo/slem stracn učiniti 
smlouvu o dílo, není pochybnosti, pročež smlouvu tutO' z 'Výmine6ného 
důvodu § 1166 odstavec prvý obč. zák. za kupní nelze p'okládati. Jelikož 
jak má soud prvé slolice bezvadně pmkázácno, odměna za dílo smluvně 
určena nebyla, náleží žaIobci dle § 1152 obč. záik. odměna přímeřená. 
Pcžadovanou odměnu shledal pak oclv,olad soud pIiměřenou. 

Ne j v y ~ š i s () u d zrušil rozsudky nižších soudů a vrátil věc prvému 
s'Úudu, by ji znovu p'f'O'Íed'nal a rozhodL 

D.ů. vo<Í y: 

Do',-"o{ací soud sdílí úplně názor práv·ní soudu 'odvolacího, že smlouvu 
nutno považovati za smlouvu o dílo dle § 1166 o,bč. zák. (nového znění) a 
připojuie k 'p,řípaďným důvodům, uve,deným v rozsudku soudu odvola
cího, jen ještě toto: § 1166 obč. zák. v novém znění stanovÍ, že smlloillvu 
jest pokládati za koupi (smlouvu trhovo'u), dodá-li látku ten, kďo má 
zhotoviti clílo, za zakázku však, dodává-lilátiku ten, kdo dílo ,obj<ednal -
ač vzejde-li jakás pochybnost 10 tom. Jak z materialii ke třetí dílčí mvele 



366 

vysvítá jest ustanovení § 1166obč. zák. (nového zněnO n~n,:?u,.9~sposi-
ť' • ( t 'ánka 361-363) Zákonodárce převzal tu v podstate dnveJsl us ta
Ivm ;'.~ 1158 obč zák' ve správnější formě pravidla vykládacího a ni

novem ij ." , . I' kt ~ 
k r . ávní domněnky. Tu p<tk nutno opět navázati na. matena le, ere 
o~~~z~~ na nstanlovení § 651 něm. obč. zák., dle něhož, jak Je ,vYlo,ženo 
v Staudingerově komentáři k něm. obč. zák., Je~t 'Ota.::,kll tu reslIJ pre?e
vším dle úmyslu súčastněných stran. Na zaklade vyhceneho 'dh;st?nck,:~o 
nniku uSŤ"novení § 1166 obč. zák. v novém znění, jak s~ po ava z vys,e 
uvedených. materia1ií, nutno· dospěti k závěru, že ne kazda smIoU'va, pn 
níž dodá látku ten, kdo' má zhotoviti dílo" jest již z tohoďův~du smlmwou 
trhovou nýbrž ž.e otázku tu jest řesiti v [Jrvní řaclě podle umyslu stra~, 
a že te~rve tehdy, nelze-li úmysl ten zjistiti, a jso:,-li ,i pak poc,hybnoyt;, 
jest použíti dispositivní vykládací normy § 1166 obc. za~. v novem znem. 
A odvolací soud správně vystlhl podstatu sploru, ~dyz. s p:o~azo"m na 
ust"novení § 914 obč. zák. a na zjištění ,solldu prve stohce, Jenz vzal za 
prokázáno., že ž a lov.a n Ý s por n é že b ř in y u ž aJ o b ~ e ob Je d
n aj -doslpčl k přesvědčení, že p'odstatnou 'I'ěcí, ku ktere se u~,ysl stran 
odn'ášel. bylo zhoto,vení žebřin, zvláště ježto se jedná o vesmc~eho m,~tra 
kolářského, jemuž podle te'bo, ž.e objednané 1l,ředměty zhotOVUJe, zdroJen: 
výživy jest ř e m e s 1 n á p r á c e, a ž·e při' celé věci n,ešy, "!. podst~te 
o dodání sur,o,viny (dřeva), nýbrž o zhotovenI zebnn. Sp~av
nosti názor'U toho svědčí dále také ta okolnost, že mate:ia.lIe, vyklada
jíce ustanovení § 1166 ohL zák., odvclávají se pa pOJedna~1 Dn~estr::an: 
ského »Wesen des Werklieferungsvertrages« strank~1 37 ,:n~sl., dle ,n,e,h0l; 
jest v první řadě vzíti v úvahu výslovné !"ne~. i mIcky uClne~c prolilasem 
st"in, jakou smlouvu - zda smlouv~ o' dllo Cl, trh~,:ou - mely na m,,:sh. 
Dle jednostranného sporného tvrzem strany zaluJlcl byla cena u}~dnana 
tím způs,o,bem, že žal'ohce prohlásil, že žebřin~ bud~1l ,~a to,. zac by~y 
žebřiny pro souseda žalovanébo, ale že žalovany mus; 1l'np,la~ll1 z~ to, zC 
budou úp1né; a dle sporného tvrzení strany žalo,v.ane prohla:~~' za1?b;:e, 
že žalovanému žebřiny do 14 dllů zhotoví, a ž,e nebudou drazsl, nez ze
břiny sousedorvy, V tomto směru, jak,o'ž i v dalším směru, c~ soused z~ 
žebřiny žalobci zaplatil, se h á z e jl Z ji š t ěn í s:o udu. ~ahled dru~e 
stoUce že by o ceně přiměřené slušelo rozhodovali podle vysledku zna~ 
leckéh~ dobrozdání, byl by jen tenkráte opodstatněn, ~dyby " druhe 
'strany nebylo tvrzoeno, že byla cena ujednána. V tom smeru dlumo,. te~y 
především zjistiti, zda a jaká cena za díl:o' ujednána byla, nehol .. v te ,1'n
čině jS'C1U zjištění prvé -stolice částečně neúplná, n~jas.ná, dH:~ Jl~h vubec 
lwnf. Kdyby pak soud ziistil, že ccna ujednána a ze Je me~sl, nez ~OO,O K, 
tlemohl by ž.alobě PTllto, vyhověti, poněvadž ž,,;l?hce, prave zdrah" ,se 
přijati za zboží méně než 1000 K a nebylo' by tudlZ moz~o, ,~roti Jeho, za~ 
lobní žádosti dáti mu méně s povinnost!, aby.dvole }ebrmy, kter~ Sl 
druhá strana 'o.d něho o<debrati má, vydal. Nebude-ll ov~~m tvrzene UJed
nání o ceně zjištěno, nastane zjištění ceny tak, Jak se JIZ stalo'. 

Čís. 1067. 

Objednal-li si kdo s výhradoll úpravy textu jako ';I1aiite~. u;čité •. firmy 
inserování, muže požadovati inserování téhož rozsahu 1 pro ]lny SVll] pod
nik byť tento provozován byl pod jinou firmou. 

, (I~úzh. ze dne 24. května 1921, Rv I 176/21.) 
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Objednávkou ze dne 26. října 1911 objednal žalobce, tehdy majitel 
firmy Ludvík IŠ, v L., u žalovaného vydavatelstva určit':' po·čet inserátli 
za určitou cenu, aniž by udal obsab inserátů, vyhradiv si naopak volnost 
textování. Žalovaná objednávku v pl'ném znění ,přijala. V roce 1916 koupil 
žalobce firmu Max O. ve V. a zaslal žalo'vané také inserty, týkající se 
výrobků této firmy, jež však žalovaná firma -odmítla uveřejn'ti. Zal obě, 
by uznáno byI<? právem,. že žalo:vaná jest povinna inseráty ty uveřejniti~ 
procesní soud prvé stolice vyhověl. Důvody:. Jde tu jedině 
o spernou otázku, zdali na záklaťě původní smlouvy dle ,objednacího listu 
ze dne 26. října 1911 jest žalovaná firma p'olvi'lllrá žalobci uveř{~jniti inse
ráty též p;o 'později žalobcem koupenou firmu, Max O. ve V., jejímž jest 
žalobce samomajitelem. Soudní dvůr, přihlížeje ok obsahu závěrečného listu 
ze dne 26. října 1911, žalobcem vlastnoručně 'P,odepsaného, a mimo to 
razítkem j,eho závcdU' 'Opatřeného, v něm:ž výsI:o'Vně pro žalobce obsaženo 
jest (}právnění jak. ku zvětšenI inserátu, tak též ku změně textu, kterýžto 
závěrečnSr list jako žal:oboova objednávka nesporně žalovanou firmou 
byl p'řiiat, 'potvrzen a schválen, jest toho přesvčdčení, že, byl žalobce te
prve 'později stal se majitel,em firmy Max K. ve V., na ziÍ'k)iadě této vý
hrady změny textu i zvětšení insertu, když .ďle přiznání žalované strany 
jí předem u.známil, že se stal samomaiitelem fi'rmy Max O., k tomu byl 
oprávněn 'právě tak jako pm závod svůj v L., i ~když táž na jeho jméno 
nezní, otištění těchto inserátů požad,ovati a bylo p,roto v tomto směru 
žalobuí proshě vyhověno'. Od vo 1 a c í s o II d žalobu zamítl. D ův o d y: 
Objednadm l!lstem ze dne 26. ríjna 1911 je' 'prokázáno, že uveřcjněníi inse
rátů v podu, velikosti a za ceny tam uvedel1é 'll' žalované strany o'Nednal 
žalobce Ludv~k Š. jako majitel slévárny litiny a ko,vů v L. Z toho· plyne, 
že lnserce objednána byla výlučně jen pro tento závod a v jeho prospěch. 
Není také SPOTU O tom, ~e Žal,obce v roce 1916, tedy 'po uzavření zmíněné 
smlouvy, kCIl'pn továrnu Ira str'oje firmy Max O. ve V. a vede to·vár,nu tu 
jako jediný vliastnlk po,ď starou pf'otokolovwnou fÍ'rmou Max O. Tato 
firma, jak ,odvolatel správně uvádí, je samostatným právním subjektem, 
od závodu žalo.bcova v L. zceIa ro'zdílným, bez ohledu na to, že žaloke 
je samomajitelem obou záv'o,dů. Není dále sporu 'O tom, že žalobce dle 
objednacího listu ze dne 26. října 1911 vyhradil si zvětšení inserátu a 
změnu textu. Obě tyto výhrady mohou však dle své 'povahy týkati se jen 
vnitfníhc obsahu inse,rátu, n,ilOoli však osoby insercnta - objeďnatele -, 
nebol v taklO'lTém případě jde o úplně nový, 'od původně 'Objednaného inse
rátu 7)oela odclwlnýinserát. Smlowa dle objednácího listu uzavřená ne
týkala se a nemohla se týkati i 'pOdniku' jillého, totiž firmy Max O.od 
původ~ího objednatele odlišné a vůči němu úplně sanlO'statné. Důsledkem 
toho nemů'že býti tato firma úča~tna prá:v ze smlouvy pm závod žalobce 
v L. plynoucích a jeďině pro ni uzavřené. N€může proto žalobce domáhati 
se splnění této smlouvy také ve prospěch' firmy Ma:x O. Odp,orovalo by 
10 též dobrým mravům ,a· zásadě ·víry a věrnosti v obchodu, aby majitel 
jednoho závodu využíti chtěl značných výhod smlouvy, výlučně pro teuto 
závod uzavřené, i 1Jm j.iný svůj závod, jinak však úplně samostatný a na 
prvém nezávislý, Ikterý při uzavíráni smlouvy v rukou -osoby smlouvu 
uzavírající vůbec nebyl a na nějž smlouvající strany ani mysliti nemohly. 

Ne j v y Š š f s <O tl d obnovil roz-sudek prvého soudu. 
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D II vod y: 

Věc má se dle obsa'hu nesporn~7ch písemností takto: Příkaz ž,alnbcLlv, 
daný žalované dne 26. října 1911 na uveřejňování inserátů, neudává vů
bec obsahu inserátu, nýbrž místo toho ,obs.ahuj'e rčení, že »změna textu je 
dovolená«, tato objednávka pak byla do.pisem žalované, zaslaným Ža
lobci po-d adresou "Ludwig Š.« ze dne 28. října 1911, v němž je v připojce 
repr'Odukována, potvrzena, o b",l také text inserátu dle 'Obsahu ostatní 
kores-pondence, zejmé-na též i d'Opisu hned níže citovaného, žalovanou vy
čkáván, pokud se týče urgován. Na to uastaly me~i stranami diference, 
ježto žalobee v joser,olvání řádně 'nepokračova.l a žalovaná se nedtila 
smlouv-oll na dále vázána, kdežto žalobce na dodržení její trval, a išqk 
tyto diference byly dohodou uklizeny, jak bezesporno jest, a žalovaná 
dopisem ze dne 13. ledna 1918 prohlásila, 1,e »v inserci příkazu ze dne 
26. října 1911,«, j'enž shora cito!ván, »'p!okračovati bude«' a slíbila, že hued 
pod-o,jití peněz a t e x t u s opětným uveřejňováním započne. Z toho p'yne, 
že inseTce smluvně Uzavřena byla 'pro žalobce pod jménem Ludvík Š. v L. 
a že Dbsah její nikterak nebyl vymezen, nebyv ani všeobecně nijak vytčen 
ani podstatnými kusy nastíněn, takže byl ÚP 1 n ě dán d o v ů I e o b
jed n a tel e (ž a 1'0 b c c). To jest také přirozené, neboť žalované ne
mohlo na obsahn docela ničeho záležet, její Í'nteresy nebyly obsahem do
cela nic do,tčeny, takže by se byl mohl týkati čehokoli, pokud se týče 
kohokoli, nač ale tu ovšem nedOjde, nebo! se jedná jen (} to, zdali objed
natel Ludvík Š. může na tento. závěr inserovati nejen svou slévárnu v L, 
kterou už tehdáž měl, a která i v štampllkovém -podpiSU jeho na Jbjed
naCÍm Hstku ze dne 26. října 1911 uvedena byla, ač od žalované do jejího 
pO>tvrzení objednávky pojata nebyla, nýbrž i svou firmu Max G. ve V., 
které teprv později jako samo majitel nabyl. Ovšem že tuto otázku elluž"o 
potakati, když ch-sah inserátů úplně do jeho, vůle dán byl a závěrka ze 
dne 26. října 19'11, kterou se to stalo, dopisem žalované shora citovan:í'm 
ze -dne 13. ledna 1918 reaktivována byla. Jestliže žalo-bee inserovati. chee 
pro sv,o'u firmu, Max G. ve V., též to je pořád jen pro něho, původního 
obJednatele Ludvíka Š. v L., jemuž ta nrma náleží, jsouc scučdstkou jeho 
majetku a srovnává se to tedy úplně s obsahem uzavřené a posud platně 
trvající smlouvy, takže výtka, kterou vrchní soud žalobei činí, že nárok 
jeho je proti zásadě věrnosti a víry, není na místě', a spíše oy sti-hala ža-
10vano11 stranu, která smlouvě nechce do,státi pod záminkou, že pr~- i11serci 
na Jiného přenáš,eti nelze. Vždyť přece se ne'přenáší, vždyť žalobce chce 
jí -užívati pořád jen pro, svou 'Osobu, která ovšem také nese kupecké "nóno 
Máx G. (čl. 15 obch. zák.): je to pořád táž jedna osoba, vystupující v růz
ných svých majetkovýéh zájmech pod dvěma jmény, a nejsou to n;;ok dvě 
(),soby, neboť jméno '(150hu ne,čjnÍ. Žal'ovanou neobrá~í ani ~o, že nyní jsou 
inseráty dražší, nebo,! 10 sl měla rozmyslet, než odeslala dOPIS ze dne 
13. ledna 1918. Jestliže tedy vrchní soud praví, že žalobce objednallll,enit 
jako majitel slévárny v L. jen pro tento závod a v jeho prospěch, a žc 
nemůže tedy inserovati pr-o- svou firmu Max G. ve v., která prý je samo· 
statným právním subjektem od závodu v L. zcela rozdílným, a že vý
hrada textooVých změn v inserátě může se týkati jen obsahu lllserátu, ni
koli však os'Oby inserenta, ježto, prý by šl-o o docela' jiný inserát, je to 
z části v odporn s obsahem citovaných dokumentů a z části nesprávné 
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právní pc souzení, jež vrcholí zejména v představě, jakoby to byl inserent 
jin5'. když žalobce bude Í'nserovati pro svůj p,o,dnik v L. a jiný, bude,.li 
inse'rovati Pl)O SV10!U firmu ve V. Oba uplatňované důvody odvolací čís. 3 
a 4 § 503 c. ř. s. jsou tedy dány a bylo proto tak rozh'Odnouti, jak -se stalo. 

Čís. 1068. 

Platnost slibu nebo poskytnuti věna dceři osobou. věnem povinnou, 
llenÍ podmíněna zřízením notářského spisu. 

(Rozh. ze dne 24. května 1921, Rv I 186/21.) 

Dlužním úpisem ze dne 5. května 1918 potvrdili rodiče, že jim dcera 
iejich ponechala věno 50.000 K k dalšímu používání v jich závodě, a za
vázali se, platiti z této jistiny 6 proc. úro-ky v pololetních předem jdoucích 
lhůtách a splatiti jistinu proti výpovědi, v úpisn blíže uvedené. Dcera 
zemřela dne 18. září 1918 bez zanechání poslední vúle a pozůstalý manžel 
jakožto zákonný dědic přihlásil celo,u zmíněnou po-hledávku do pozůsta
losti. Rodiče zůstavitelky neuznaly pohledávky, načež_ manžel byl pou
kázán na pořad pr)áva. Proti žaLobnímu náro.kn uváděli žalovaní, že 
.smlouvu,o niž tu j'de, jest pokládati za smlouvu O> zřízení věna a že jest 
neplatnou, ježto nebYla uzavřena ve formě 'U>otářského, spisu. O b a niž š í 
s o II d y žaIobě vyhověly v podstatě z těchto d ů v 'O d ů: Dle žalobního 
přednesu nebylo věno dceři svého času holo"č vyplaceno, však za trvání 
manželství obdržela je tím zp_ůsobem, že v závodě firmy rodičů stala se 
věřitelkou 50.000 K, což provedeno účetné bez hotové výplaty věna a 
odpočítání tého~. peníze rodičům. Tit-o před vydáním dluhopisu (před 5. 
květnem 1918) byli ovšem v d,Málním závazku, však závazek ten pominul 
úmrtím dcery. Závazek z dluhopisu není novací onoho závazku-, nýbrž 
obligací spočívajíc! na samostatném právnim důvodu í§§ 983, lODI obč. 
zák.). Ostatně jednání rodičů i jich dcery při ponechání 50.000 K v užívání 
rodičú prozrazuje, že dluhopisem zřízení věna zakrytobýťi nemělo, nebo! 
,k jednání nebyl žalob oe vůbec přibI'án a to by se státi musUo', poněvadž 
on dle § 1227 obč, zák. 'stal by se vlastnikem peněz věnem daných, kdyby 
hotově byly vyplaceny. 'účetně provedenou výplatou věna a zápůj'čky 
docíleno toho, že manželka zástala vlastnicí jeho i byla s to, aby je firmě 
v užívání iako zápÍ!jčku ponechala, při čemž úrok ze zápůjčky, nahra' 
žující požívání věna, náIežel by dle § 1227 obč. zák. žalo-bci jalmžto man
želu, 'O čemž však ve sporu tomto se nejedná, nebo! žalobce domáhá se 
co do příslušenství pou'ze určení, že úrok ze z:ipůji5ky patří eto' pozůsta
losti (nikoli jemu jako ,požívateli věna). Legitimace žalobc-ova k temuto 
sporu jest dána§em 228 c. oř. s.,máť jako zákonný dědic, k polovici pozů
sta!ost1 povolaný {§ 757 obč. zák.) právní- záj'em na tom, aby tak značné 
aktivum pozůstalosti co nejdříve byl'O zjištěno, a byl také s tímto, nárokem 
odkázán na pořad práva. 

Ne j v y Š š Í s -o u d nevyhověl dovolání. 

D Ů vody: 

Ačkoli nelze souhlasiti s výv,o-dy nižších stolic, jež námitku žalova
n~7ch, že,_ ježto šlo ·'0 věn!Q;, bylo třeba zř'Í'zení no\tářského spisu, nevyVrá-
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lily, jest výrok jich nicméně správným a to z těchto dlivodů: Dle Gozna
ného obsahu d I u žní h o úpisu ze dne 5. května 1918 stvrzují žalovaní 
v tomto úpisu vlastnoručními 'PoQdpisy. že věn o 50.000 K jim dcera jejich 
a choť žaloboo.va ponechala k dalšímu používání ve firmě jejich, zavazují 
se z této· jistiny plaUti 6 proc. úrok v pololetních předem jdou'CÍch lhůtúch 
a splatiti jistinu proti výpo.vědi, tam blíže ujednané. Z tobo jde, že tímto 
dlužním úpisem vyhověli žalovaní své dotální povi·nnosti vůčid c e ř i ve 
smyslu § 1220 n. n. obč. zák., a to, tím ZJpůsobem, že jí boo nevyplatili sice 
hotově, nýbrž poskytli jí ho ve foQrmě zápůjčky tak, že poníz, \který ji vě
nem dáti chtěli, jako. zápůjčku, jim odní poskytnutou, podrželi. Poněvadž 
žalovauí míní, že ,k tomuto dání věna bylo třeba zřízení notářského spisu 
a odvolávají se v té příčiuě na r.oq;bodnutí býv. vídeňského nejvyššího 
soudu, dlužtlo, otázku zodpověděti nejen s hlediska čistč do,gmatického. 
nýbrž i s hlediska historie 'P,ráV1ní praxe. Zřízení věna v technickém smyslu 
jest tu dle § 1218 obč. zák. jen tehdy a jest také jen tehďy třeba zřízení 
notářského spisu o něm. kdyt se uějaký majetek dává neb slibuje muž i 
k hražení břemen s manželstvím spojených. Nejde tedy o ta.kovýto akt a 
notářského· spisu netřeba, když rodliče nebo, další ascendenti, k tomu po
vinní, dávají nebo slihují věno d ce ř i po mzumu § 1220 obč. zák., takže 
muž zůstává stranou a žádný nárok z toho pro něj nevzniká. K nedo
rozumění mohl sváděti toliko výraz »věno«, jehož, zákon užívá tu {v § 
1220) jaJco tam (v § 1218). avšak nauka nikdy se tím nedala másti a od 
prVloJpočátku jednomyslně rozeznávala mezi zří z e II í ID věn a muži dle 
§ 1218 a do t 'o v á ním dcery dle § 1220, vyhdujíc zřízení notářského 
spisu jen tam, nikoli však i zde (Winiwarkr, Stubenrauch. Krainz; Pfafi
Hofmann. Krasnopolski a j.). J'inak však praxe býv. vícl. nejv. soudu, 
která přes výtku nedostatečného rozeznávání, kter'ou jí nauka činila, ko
lísala a v řadě rozhodnutí (Ol. U. 11331 (plen.), 12231 <plen), 12258, 12779, 
13698, 15095, n. ř. 1801, 1888) i ,pro přímé doo!ování dcery notářskél1'O' spisu 
vytad'ovala. Tato rozhodnutí však a tudíž i stanovisko ž:alovaných jsou 
předstiženy judikátem čís. 239 ze dne 9. listopadu 1915, čís. pres. 330/15. 
jímž rozhodnuto podle nauky, takže stanovisko žalovaných jeví se tedy 
i v praxi nyní už překonaným. Výtky byly nejen clogmatického, nýbrž 
i ho,sp'odářského rázu. vrcholíce v tom, že se publikum požadavkem no
tářského s;pisu proti intenci zákona zbytečně omezuje a inkomoduj.e. Vi 
se, ž,e sliby muži 'Í. j. najmě' ž'enkhovl činíi se často velm'Í snadno a lehkn
myslně, že však je poQtom nebývá snadno splnit, a této lehkomyslnosti 
chce zákoo předpisem solenní úřední formy notářské čelit a k vážno'sti 
a r'o,zmyslnosti odlro,dlání nabádat. Jinak ale věc se má, když jde .o dotální 
povinno'st rodiče neb iiného ascendenta vůči dceři a rodič neb ascendent 
chce povinn.ost tuto splniti: tu by bylo pmtismyslné, aby splnění této zá
konné povinnosti sám zákon kladl p,řekážJkoy neb činil obtíže. Ptá-li' se tedy 
dovolání tak úGilo'vně po' právním důvodu' závazku z citovaného dluhopisu. 
tedy ie to primérně důvod § 1220 ,obč. zák.: zákonná p.ovinnost dotál ní, 
která vždy uznávána byla za důvod svého druhu, a tent,o duvoOd na konec 
uznává i dovolání s.am·o, jenžie k platnosti jeho žádá zřízení notářské:!1o 
spisu, ale, jak dolfčono, neprávem. Také to jest pravda, jak dovolání dále 
dovozuje, že na místo tohoto závazku dotálnflm. nastoupil dlužním úpisem 
závazek z tohoto úpisu. tedy ze zápůjčky, a že jde tedy o no'vaei dle 
§S 1376, 1377 'obč. zák., ale OiP.ět neprávem dovozuje, že aby novace ta 
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b-Ia možnabyl by mí'Sto dlužního úpisu musil býti zřízen notářský spis, 
-;žto prir závazek na zřízení věna bez lOnny té platně,vzniknouti n~moh1. \'0 je mylné ,prcto, že přece dceřin nárok dotální ze zakona byl tu 1 bez~ 
všeho slibu )rodičú a oni ho dlužním úpis~m jen uoznali a ~z~r.~veň t~ke 
splnili, zřídivše dceři na obno" věna ?,ohledavku z du.vodu zapuJe~y, ~ ce
muž jak vyloženo, nolářské formy treba nebylo. Ovsem se praVI v UPISU: 

že d~era íponechala jim »včn'o« a nikoli ~e_ jim p,oskytla ~)z~průjčku«, l~ter~z 
výraz tam vůbee nepřichází, ale mylne z to~o do'volan; konkluduJe, ,:e 
o záopůjčku nejde, nebol že jde, plyne z o·statmho doznaneho, obsahu dluz: 
ního úpiSU a již z jebo názvll "dlu,žní úpis" (srv. ,§ 1001 .obč. zák.). Nem 
tedy třeba sahati k složité manipulační konstrukci nižších stolic, že se tu 
odevzdání nbnnsu stalo, tak. jako by oni byli dceři o'bnos vyplatili jako 
věno a 'o,na jim ho zase hned zápůjčkou vrátila čili že se to provedlo 
pouze účetně; tu by bylo vlastně odevzdání dvojí, nejprv t. zv. const'i
tutum p·ossess,orium: a 'hned na "to zas tradice brevi manu nazpět. Ale 
jedno'dušší a přirozenější je, že rodiče clo,tální nároQk dceřin určitým obno
sem 50.000 K smluvně uznali, takto jí na ten obnos zřídili poQhledávku, 
jenže důvod pohledávky: doQtální závazek, ihned by1 změněn nova~í 
(smlou.vou) na důvod záp,ůjčky. Věc má se tedy zrovna taik, jakoby na pr. 
dlužník dluh z náhrady škody, dejme tomu z tělesného poškození, určitým 
obn(}sem uznal a strany se mnesly na tom. že obnos ten p·(}drží zapůjčkooU 
(§ 1376 obč. zák.). Fikce odevzdání tu třeha není. Tak i při správném 
právním posouzení doj.ct'e ~se k tém'už výsledkw, k němuž do'šly stolice nižší 
a není tedy nesprávné posouzení relevantní. Ta'ké však d:ovoq;ovan~ 
odp,o.r se spiSY není podstatný, byť by tu i 'opravdu byl, neho,f nejvyšš l 

soud v hořejších vývodech vychází z dnznaného. doslovného obsahu dluž
ního úpisu a nikoli z udanlivých mylných předp,okladů vrchního so.udu. a 
dosp'ívá nicméně k témuž výsledku. 

Čís, 1069. 

o nároku nemanželské matky dle § 168 oM. zák. jest jednati v řízení 
nesporném. 

(R'o,zh. ~e dne 24. kvčtna 1921, .R II 132/21.) 

Nároku nemanželské matky, vznesenému v říz.ení nesp.orném, o složeni 
peníze na výživu dítěte 'dosud n.enarozeného, jakož i útrat slehnutí a po
rodu dle § 168 obč .. zák. bylo s.o u d y vše c h tří s to 1 i c vyhověno, 
N e j v y Š Š' í m s 00 ude m z těchto' 

důvodů: 

Stěžovatel shledává nez·ákonnost (§ 16 nesp. říz.) na,padeného, llslÍe
sení v toQm, že rekursnf soud rozh,odl nproti předpisu § 42 j. n. o věci 
s])or'n6 v řízení nesporném, ve kterém o nároku nebylo rc'Zhodlnouti, ježto 
stěžovatel otoONství k dítěti. mezi tím d'ne 12. ledna 1921 nam"enému. 
nikdy neuznal. Než pouhé porovnání ustanovení § 168 o,bč. zák. a § 16 
prvé 'dílčí novely (ds. nař. ze cine 12. října 1914. čís. 276 ř. zák.), svědčí 
tomu, že náhled stěžovate],ův jest nesprávný. Kdežt'o zmíněný § 16 I. ď. n. 
stanoví, že zákonné povinucsti nemanželskéhD otce, který se k otcovství 
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.přiznal, lze vyměřiti v řízení nesporném, jinak však na žalobu poručníka 
v řízení s'p,orném, určuje § 168 obč. zák. nového znění, že dotčené plnění 
uložiti lest k návrhu matky nemanželskému otci, jehož otcovství jest 
,o,svědčeno dle § 163 obč. zák.; již povaha nároku teho, jakožto nutné vý
pO)Ilo.ei pro \tlemajetnou matku, vyžaduje toho, by těhotné žene bez zby
tečného odkladu byla poskytnuta podpora od toho, kdož jest pravdě
podobně otcem. Otcovství stěžovatele p,c,kládá soud prvé stoHce za do
statečně osvědčené :pIes jeho popírání, že s žadatelk!ou souložil, a to 
zejména na základě trestního rozsudku, kterým byl vinným uznán pře
stupkem dle § 506 tr. zák., a který dle §§ 268 a 274 c. ř. s. stačí úplně 
k osvědčenÍ. Právní názor, kterého se stě~ovatel dovolává ze sp.isu, ve 
stížnosti uvedeném, Nejvyšší soud vzhledem na určité znění § 168 obč. 
zák. nesdílí, při čemž jest stěžovatele poukázati na odchylné znění § 1716 
něm.obč. zák., kterému Š 168 obč. zák. byl napodoben, avšak podstatně 
změněn, pokud se týče Qsoby povinného. Není zcle tedy po·clmínek § 16 
cís. pat. ze dne 9. sr;pna 1854, čís. 208 ř. zák., za 'l1ichž jedině přípustna 
jest stížnost do smvnalÝch mzhodnutí nižších stolic, a bylo proto stížno'st 
zamítnouti. 

Čís. 1070. 

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. o zajištění půdy drúb
ným pachtýřům. 

Při střídavém pachtu není požaďovací právo zásadně vylúučenú lim, 
že púsledně spachtúvaný pÚrlemek nebo dílec po.zemkn má - arciť v me
zích § 3 zákona o. zajištění půdy - větší výměru, nežli pOzemek nebo. 
dílec po.zemkn dříve spachto.vaný, a to. bezvýjim,ečně, je-li hodnota úbou 
pozeml", (dílců) stejná anebo. podstatně stejná; pakli hodnota O'bon pO
zemků (dilcM se různí, 'púnze tehdy, není-Ii úno plns v nepoměru k cel
kové hodnútě. 

Vůhec se připouští odříznuU části po.zemku jen tehdy, má-Ii údřezek 
samústatnúu hospodářskún hodnotu. 

(Rozh. ze dne 31. května 1921, R I 439/21, p,řijato plenárním usnesením 
z téhož dne.) 

Drobný pachtýř domáhal se na soudě, by mu byly přiznány do vlast
nictví dílce v úhrnné výměře 90 a, jež měl v pachtu teprve od r. 1907 a 
jež byly dohromady o 20 arů větší, než úhrnná výměra dílců, které měl 
v pachtu do té doby. S o udp r v é s t .o 1 i c e požadovací n,árok přiznal, 
rekursní soud jej zamítl. 

Ne j v y Š š í 's o II d zrušil usnesení nižších soudů a vráHl věc 'prvému 
soudu, by j'i, doplně řízení, znovu rozhodl. 

Důvody: 

Jde tu zřejmě o střídání v díl c 'O V é li pachtu v technickém smyslu 
t. i. ne celých parcel, nýbrž částí parcely nebo, parcel, jež už vlastník 
sám určil a vymezil a jež a'Tci nebudou vždy 00 do, výměry úp~ně stejné. 
Prvý soudce míní, že jde zřejmě o rozdfíl nepatrný a že n.enÍ zajisté úIhy-
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slem zákcna stávající dílec ještě dille drobiti. V tom je uáběh ku ,správné 
"l'ence ale tato zůsta,la nedomyšlena; ncbo! kde :polom lG st mez, cO 

mys , . 'k " Ni']' kláda!i za. rozdíl nepatrný. Patrno, že tak prosta t~ o·taz, a nCTIl. vl a- ,1 

po " Viti dlažno vycházeti z předpisú zákona t. j. Š 1 odstavec ctvrty 
se res , " "." k' d'l ' 'h,t11 na 'roku požad. zák., jenž stanoví, ze stnda'l1l p,oz,cm uv~~. 1 covey? v.ac ' .. 

v dovací!J,o neruší. Nejvyšší s(ud z teto pncmy plenarmm usnes.emm 
poza v • I' V· tVOd' htu pozemek 

o dne 31. května 1921 rozhodl, ze ma- 1 pn s n' avem :rac ". v 

z'sp dílec posledně pachtovaný větší výměru než 'p.ozeme:k pokud se týce 
~~le~ dříve pachtovauý, není vyloučena. právo požadovací ,na totO' plus ~ 
dlužno je přiznati bezvýminečně. Není-li loto p'lus způsob;le k santo,stat~e 
húspodúř,ské existenci, anebo je-li hodnota ohou pozemkup.?kud se tyce 
dílců v p'odstatě stejná, kdežto, různí-li :se ~odnota p~odstat~e, t<;dy l!,ouze 
tehdY, není-li onO plus v nepoměru k celkove hc,dnote. PO'llevadz v techto 
směrech není věc vyšetřena, bylo, tak rozhodnouÍl',. Jak se stalo. 

Čf •• 1071. 

Na plněni, jímž dlužník zpr.ostiti se muže závazku, nelze vésti exekuci. 
Nevedla-li exekuce k vynuceni závazku k cíli, dlužno žalovati dle § 368 

ex. ř. o plněni interesse. 

{Rozll. ze dne 31. května 1921, R I 591/21.) 

Právoplatným rozsudkem bylo uznáno· právem, že jest žalovaná strana 
povinna dodati straně žalnjící500 kg la MaCDO: p'říze do 14 dní pod exe
kucí a zároveň bylo vysloveno, ž,e žalúvaná strana můž'e se tohoto pln.ění 
spf.ootiti, zaplatí-li žalující straně 50.000 Kč, jež talo na místě uvede,ného 
zboží přijati jest ochotna. Ježto žalovaná závazku. 'nesplmla, domahala 
se žalující ·exekuce zabavením, uschováním a pr,odejem mcvitých veCl 
strany žalované ku vyd'cbytí 50.000 Kč. S o udp r v 6 s t o I i c e exekuci 
.povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D Ů VD d y: Dle .ob
sahu exekučního titulu nejde tu o tak zv. alternativní zmocnení Hacultas 
alternativa), jímž straně žalo\'ané 'ponechává se p,Duze na vů1i, chce-h se 
zaplacením jmeno,vané peněžité částky soprostiti plnění, rozsudkem jí ulo
ženého a pod sankci exekuce postaveného. Pro žalující stranu nevychází 
z tohotn zmocnění oprávněn-i, dOTITáhati se v p.řípadě, žt:: str,ana povinná 
své :po,vinnosťi k plnění nedostojí, v exekuční cestě zaplacení p'cněžitého 
obnosu, který 'pod sankci exekuce a,ni postaven není, ona má dle obsa_hu 
rozsudku pouze právo, naléhati na splnění dlužníkovY povinnosti k pInem 
(d(}dání) exekucí a, zůstane-Utalo bezvýsleduou, domáhati se ža],ohon dle 
§ 368 ex. ř. plnění intere,sse, jí nesplněním závazku dlužníkova vzéšlého. 

\ N'e j v y š ší s o u d nevyhověl dovolacímu re,kursu, z důvo'dů rekurs
ního soudu. 

Čís. 1072. 

Cizoložství jakožto' dův.od rozluky nemusí býti zjištěno předchozím 
rozsudkem nebo řízením trestním. 

(I{ozh .. zedne 31. května 1921, Rv I 281/21.) 
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Zalobč manželky na rozluku manželství pro manželovo. cizoložství 
p Hl C e s n,i s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, vzav cizoložství manže
lovo za pr'okázáno. O cl vol a c í s o u d rozsudek p,D'tvrdil a uvedl mimo 
jiné v d ů vod ech: Názor odvolatelův, že cizoložství musí hýti doká
záno rozsudkem trestním, není případný, poněvadž souďce civilní j~st dle 
§ 272 c. ř, s. právě ta'k jako soudce trestní oprávněn, posouditi na záJkladě 
výsledků jednání a průvodního řízení dle volnéhO' uvážení, zda tvrzení 
jest pravdivé, a jest mu p.onecháno i ocenění svědeckých výpovědí, ne
hledíc k tomu, že není zákonného ustanovení, dle kterého by bylo civil
nímll soudci vůbec odňato vyšetření a rozh,odnutíotázky, zda jeden 
z manželů se dopustil cizolo,žství, a bylo vyhr.aženo výlučně jinému wudu. 

Ne j v Y š š í s o u cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

DovoJ:ini opírá se o dovolací důvody §, 503 čís. 2 a 4 c. 'ř, s" jež oba 
shledává v tom, že odvolací soud, vycházeje z právního' náwru _ dle 
dav'o,lání mylného - že není třeba, by ci2lOložství, jež jako dův{ld rozluky 
manželství se nplatňuje, bylo, prokázáno tre,stním rozsmdkem, opomenul 
zjistiti, zdali bylo proti žalovanémll provedeno trestn:í řízení pro- cizo
ložství. Dov'Olání není v právu. Za pia tuosti § 115 o·bč. zák. mohla býti 
uvedená otázka sp'o,,",ou, 'poněvadž v textn § 115 'Obč. zák, bylo Cizo
ložství ye spojenÍ' uvedeno s -ods,ouzenÍm pro zločin k žaláři nejméně Sti,:, 
letému; v theorii i praxi .byla otázka ta řešena různě, ač ďlužno uvésti, 
že- novější judikatura zaUjala stanovisko, že uplatňevání cizoložství jako 
důvodu pro mzluku manželství neníodvislo od předchozího zjištění trest
ním rozsudkem, Pochybnosti ty byly ,od.straněny zákonem ze 'dne 22. 
května 1919, čís. 320 sb. z. a n" jenž stanoví v § 13, že' o rozluku mau
ždství žalovati lze a) dopustí-li se druhý manžel ci:wložství, b) byHi 
právoplatně odsouzen do žaláře nejméně na tři léta nebo na dobu kratší 
za podmínek tam blíže uvedených, Vzhledem k tomuto jasnému znění zá
k'Ona, jenž v odstavci a) vytyčuje dop II š těn í se cizoložství oproti 
odstavci bl, jenž vyžaduje právoplatné mls,ouzeni do žaláře, nemůže býti 
více pochybným, že zákon nevyžaduje, aby cizoložství, jež se jako důvod 
rozluky uplatňuje, by10 zjištěno, předeho,zím rozsudkem nebo řízením 
trestním. Tak také výslovně uvádějí motivy 'k uvedenému z:í,kcnu, Jest 
tedy výtka dovolatcl'Ova, že nezjištění ·,k'Olnosti, zda pro tvrzené ciZD
l{lžství předcházelo řízení trestní, by zakládalo nedostatečnost řízení dle 
§ 503 čís. 2 c. ř. S., lichá, t'O tím více, poněvadž, civilní se,udoe dle, § 268 
c. ř. s. jest vázán toBko právqp.Jatným odsuzujíeím rozsudkem trestního 
soudce, taHe by nemělo žádllého významn, ani kdyby žalovaný v řízeni 
trestním cizol{lž,stvím nebyl uznán vinným. Jinak se poukazuje na správné 
odúvodněnf T'ozsudkll odvolacího, jež ,odpovídá stavu věci i zákonu. . 

Čís, 1073. 

Tím, že kupitel opomenul postarati se o řádné usehování PQzastave
něho zboží, l\ePOzbývá nároku. na náhradu, plynoucíhO ze včasnélro ozná
mení vad zboží. 

(Ro,zh. ze dne 31. května 1921, Rv I 373/21.) 
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Zalující firma d{ldala žalované firmě zásilku vDdnice, jež dle úmluvy 
měla býti dodána bez listí. D<)dána však byla s listím a žalo'vaná musila 
magistrátu vL., jemu'ž vodnici dále prodala a jemuž byla žalující přímo 
zaslána, sleviti třetinu kU'pní ceny, ježto váha listí 'činila třetinu váhy 
vodnic, Žalovaná dozvěděla se od magistrátu v L., jehož došlo. zboží clne 
4, července 1919, o zmíněné' vadě dne 5, července 1919, a ještě téhož dne 
ii oznámila telegraficky žalobkyni, dávajíc jí zb·oŽí současně k disposici. 
Zal,obě o zaplacení kupnÍ' ceny procelSní soud prvé stolice Vy
hověl a vyvrátil námitku žalované, jež domáh.ala se snížení kup1ní ceny 
pro shora uvede'nou vadu t a k t o: Oznámení vady, která dle tvrze'!í 
žalované strany odponje smlouvě, že vodnice budou dodány s docela 
malými !íst·ečky srdco.vými, stalo se sice v čas ve ,smyslu čl. 347 ob ch. 
zitk., avšak bylo nutno, aby žalovaná strana dle čl. 348 obch. zák. se po
starala ° prozatimní uschování tohoto zbo,ží,a zejména mo>hla dle tohoto 
ustanDvení zákona stav jeho dáti zjistiti znalci a, pak-li zboží podléhalO 
"káze a bylo nebez;p,ečí v průtahu, mohla dle ustanovení čJ. 343 obeh, zák 
dáti je proďati. To učiniti žalova'ná opomenula a následkem toho není 
oprávněna na žalující straně požadovati obdobné náhradY za vytýkaný 
nedostatek; jakou přiznala kupiteli, magistrátu v'L., totiž 'I, kuplll ceny. 
Stav v·o,dnice, který byl zjištěn městským úřadem v L dle protokolu ze 
,dr.e 5. července 1919 a způsob, jakým zjištění by].o p'rovedeno,nem!Iže 
býti směrodatným pr.o, žalující stranu, tím méně, poněvadž magistrát v L. 
tu sám je,st smlouvající stranou vůči straně žalo.vané, a s ohledem na 
ustanovení § 384 c. ř. s. jako úřad vůhec v ú·vahl1 nepřichází, 'ježto, v ta
kovém případě jedině příslušný soud jest povolán zajištění důkazu po
voliti a prováděti. O d v .o. I a c í s o II d ro·zsudek p,otvrdil. D ů v (Yd y: 
Odvolatelka především vytýká, že nes,ouhlas! se sp,t5;y tvrzení mzsud'ku, 
že dala k disposici vodnici, která 4. července 1919 do L. ďošla a bYla pOe 
zastavena, z čehož dovozuje, že nelze použíti čl. 348 ·obch. zák, Podle 
toho článku všák stačí, že zboží by10 'pozastaveno, dání k di'sposici článek 
ten nepředpokládá a je také Ih'ostej:no, bylo-li zboží pa.zastavello pro vady 
kvalitativní či kvalltitativní. Prvým soudem bylo v tom směru právem 
vytčeno, že nestačí k uplatnění náhrady, škody vůči žalobkY'lli zjištění, 
které se stalo magistrát,em v L Žalovaná sama tvrdí, že tu jde n náhradu 
škody, jí žalobkyní způsobené, a není pochybnosti, že žalobkyně je po
vinna·tuto šk'odn nahraditi, pak-li ji způsobila tím, že d,cdala zboží, 
smlouvě nevyho'vl,jící. Pak ale musí žalovaná již po.dle všeobecný{Óh pra
vide! dokázati přesně,' že vinou žalobkyně škodu utrpěla a v jaké výši. 
Toho však žalo,vaná nedbala, s'jJokojivši se právě zjištěním magistr'átu 
v L. podle 'protoko.lu z 5, července 1919, ooi.'J je nepří![lustným již p'rot'O, 
že se tak stalo smluvníkem žalované, který vodnici' od ní koupil, a ne 
Dřesne, -neboť zjištění schodku ve vá'z.e jen »11arnátkou« nemůže nikdy na-
hraditi povinný přesný důkaz. " . 

Ne j v y Š š í 5 o II d zrušil rozsudiky nižškh soudů a uložil prvému 
souuu, by řízení doplnil a pak znovu rozhodl. 

.Jak 'prvý s,oud správně zjisti!, {lznámila žalovaná strana v čas vady 
\'od11ice zaslané podle faktury ze dne 3, července 1919 a jí magistrátem 
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v L. vytknuté. Vyiýka.né vady spočívají podle tvrzení žalované v tom, že 
přes to, že podle výslovného ujednání bylo, pDdmínkou 'Obchodu dodání 
vodnice jen s malými lí,tky, byla dodána vDdnice s plným listovím, tak že 
;při dojití se zapař'o,vala a listoví', aby zboží od úplné zkázy zachráněno 
bylo, rychle 'Odstraněno býti musik,. Jak žalovaná uvedla, stalo· se ozná
mení vaď pOltam, k·dyž městským úřadem za přivzetí znalce a svědků 
byl 'O stavu ZbDŽí sep,sán pmtokol. Tím vyhověla žalovaná předpisu ·čl. 
347 obch. zák., který vyžaduje prohlídku ZbDŽí, aniž by ji předpisoval 
určitou fDrmou a a·niž by 'Ostatně na ni jinak pohlížel, než na základ, na 
který kupitel, aby na pIano, nejednal, své oznámení vad o;příti může. 
Zkouška zhoží jest p r á v e m kupujícíllO'. Když kupující shledanDu vadu 
včas oznámil, a j'en ozmámiti ji potřebuje, to co v obchodním světě sluje: 
»dáti k disposici«, není výrazem ze zákona čerpaným, r'o~hodU'jé o jeho 
dalším právním postupu a p>Q,žadavcÍch vzhledem k nedostatku p.ředpisú 
obchodního zákona, zákon občanský. Podle toholo· můfe kupující pOža
dovati, ahy při vadách neodstranilelných se mu dostalo náhrady škody 
utrpěné zasláním vadného zboží ,pokud se týče náhrady toho" oč přijaté 
zboží nednstatkem Jest znehodnoceno, tedy ekvívalentu v penězích (§§ 
922, 9320bč. zák.) a mŮŽe tedy také proti žalobě na za:placení lkupní ceny 
- náhr2Jdní nárok svM ve výŠi mu přísluš·ející uplatň,o,vati. Soudy nižšÍ 
vytýkají straně žalované, že nepostarala ,se o prozatimné uschování zboží 
a že ned'ala sta v zho,ž~ zjistiti znaJd ,a že proto není opy'ávněna na žalující 
straně požadovati náhrady jedné třetiny kupní ceny. V tom směru dlužno. 
však k tomu poukázati, že, pomši!-li kupite1 svon v čl. 348 obch. zák. mu 
u!ož,enolt lP,Qvi'ilill<ost, postarati se o. prozatímní uschování 'zhoží, nevzdal 
se tím nikterak práva na náhradu, uplatňovanou na základě vča,sného 
oznámení vad - důsLedek takový ze zálwn<! nevyplývá - uvalil p'D'uze na 
sebe p'ovinnost, nahrad'!i po případě prodávajícímu škodu,vzešlou z toho, že 
zboží nebylo vůbec nebo bylo jen nedostatečně opatřeno. Pokuď se týče 
zjištění vad, kupujícím uplatňovaných, mají obě strany :podle čl. 348 ohch. 
zák. p r á v o, žádati 'o' tako·vé zjištění slyšením znalců, n i k 'Ol i v t e d y 
p [) v i n n o s t a zjištění takové před sporem může údpadnouti, a ve sporu 
připustno je,st .doka2)Qvati tvrzená fakta jakýmkoliv, zákonem uznaným 
způsobem, a nemůž'e kupitel v tom směru nijak omezován býti. Žalovaný 
nabízel <lúkaz o tom, že zboží ne'o,d:povidalo úmluvě, v jakém stavu ďošlo, 
co bylo příčinou jeho. zokázy a o ostatních svých tvrzeních, o, něž poóóa
davek náhraďy škody opírá, svědky; znaleckým svědkem a listinami. Soud 
však k důkazům těm nepřihlížel, po·ukazuje k tomu, že prý žalo·vaná OPO
menula Se zachovati tak, ja:k to předpisuje čl. 348 obch, zák. Poněvadž 
však, jak shora nvedeno, žalované nemůže býti ·odňata možno"t, by svnu 
škodu a VilIU druhé stra'ny jinými průvodY dokázala, poněvadž pak dále 
soudy o výsl"dku těchto nabídnutých ,pokud se týče již, proveďených dů
kazů se nevyslovily, trpí řízení vadou, která byla s to, zameziti vyči;r
pávající p~o,jednání a důkl"dné posouzení věci (§ 503 čís. 2 c. ř. sl 

Čís. 1074. 

Přípustnost poznámky spornosti, jde.li o 'Odvoláni daru pro nevděk. 

(Rozh. ze dne 31. května 1921, I~ II 213121.) 
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Zalobkyně domáhala se žalobou, by umáno bylo, že jest oprávněna 
ouvolati dar pro nevděk obdarované, a žádala za ,knihovní 'poznámku 
žalobY. K'-ll i h n v II í S lOt ll' d poznámku :povoli1, rek II r s II í s·o. li d žádost 
zamítl.D ů vod y: Žalohkyně svou žalobou neOdporuje platnosti damvaci 
smlouvy a nePDpírá platnost knihovního zápisu fla základě této smlccuvy 
provedeného, nýbrž d'omáhá '.>e na základě p.ozděii vzniklého právního 
dŮ'Ilodu nevděku ·obdamvané - uznání práva k odvolání tohoto daru. 
V § 61 knih. zák. p,ředpokládá se však, že v žalobě Se popírá platnost 
původního vkladu, a, ježto tu není ani žádného z případů v §§ 62 až 71 
taxativně uvedených, ve kterj'rch se knihovní poz.name:njnÍI"sP,ol!U .při
pouští, není v tomto ·případě pró poznamenání žaloby zi.konnéhop,řed
pokladu. 

Ne j v y Š š í s o li d ,obnovil usnesení prvého s.cudu. 

Důvody; 

§ 61 knih. zák. dopouští poznámku spornosti ve všech případech, kdy 
kdo nějaký vlklad, jímž se ve svém knihovním právu zkrácen cíti, z dů
vodu neplatnosti v odp'or here a znovuzřízení dřívějšího kniillo,vniho 
stavu žádá. Zákon dokonce nemluví o titulu napadenéhO vkladu, nýbrž 
pouze 'O neplafOlsti v k I a d u sama, nevyhledávaje nikterak, aby l1e
platrmst byla jižpůvo:dllí, a néříkaje, že nestačí nynější, ·t"kže již 
pDdle znění zákona jedno jest, zdali vklad byl j:i'ž od púvodl1ne
platný čili se teprve později neplatným stal, nevadí tedy nic, že snad 
titul, např. tedy smlouva, na niž vklad spočívá, byla platna a vklad tedy 
právem se štal, jen když vklad nyní nepráV,elTI vázne, což Qivšem před
pokládá, že ani titul nynl už ne'exi'stuje po ptáV'll. To také úplné 'Odj>ovídá 
hospodářskémn a tuelíž zákonodámému účelu :poznámky, mál ·sejí ·ny
něišímu knihovnímu držiteli. zncmlo1žniti disposice sporným ·právem, která 
hy mu jinak. na úkor žalobce jakožto dřívějšího knihovního' držilele možna 
byla, a má takto účel ža,oby t. j. znovuzřízení dřívějšího knihcvního stavn 
býti zabezpeteno, a na to tedy dluŽlllo klásti důraz. Dle toho vyloučena 
jest po.známka spornosti jen taru, klde žalob-ce nedomáhá se znovuzřízení 
dřivějšíhoknih'ov·ního stavu, protože ani dříve knihcvním držitelem nebyl, 
nýhrž žádá zřízení knihovního ctavu, jeho,ž tu prve nebylo na př. kupitel 
reality, aby kupní smlouva byla uznána a dod'ržena a o·n do knih vložen. 
Zde však nejde o takového nového nabyvatele, nýbrž cO starého ,vlastníka, 
jenž ·no'vému do'lmih již vloženému nabyvateli :platnost jeho práva. 'popírá, 
a jsou tedy podmínky § 61 knih. zák dány. Žalohkyně totiž odvolává dar 
sporných nemovitostí PTOi nev,dek žalovadlé, a tu praví § 949 obč. zák., :le 
nevděk činí nevděčnéh() ·obmyslným držitelem t. j. OP přestává býti vůči 
dárci vlastníkem a jest povinen věc mu vrátiti, čili darovací sml'Ouva;ti!u! 
a tím i vklad, na ní >spočívající, . stává se ve smyslu § 61 knih .. zák. ne
platným t. i. bezprávným. I kdyby se tyto úči'nky nevázaly hned .na, uec 
vděk, jakdoslc·v zákona č\ní, nýbrž teprv· na odvolání darn pm ne vděk, 
tedy i pak,podminJ<a splněna, protože žaloba >dar pw nevděk skutečně 
odvolává' a vrácení věci a znovuzřízení 'dřívějšího knih·ovního, stavu žádá. 
Opačný názor rekursního soudu., že §. 61 .klnih" zák.]Jř.edjlokládá, abY se 
vžálobě popíra.la platnos(původního vkladu, správně řečena. tvrdilo, .. že 
ykla4už z pů"odu je neplatný, tedy že titul, na.nějnž spočívá, 'Od lPočá:tl,u 
neplatným byl,.ná2l~cr, jenž kdysi v waxi hýv.,víd. nejv. soudu zastoupen 
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byl, jest nyní předstižen řadou wzhodnutí téhož soudu, zeimbna ale roz-
110dnutím ze dne 2,0. srpna 1885, čís. 5830, zapsaným do relfertoria nálezů 
pod čís. 128, dle něhož je pří:pustna i poznámka žaloby na vy maz zástav
ního práva pro zaplacení nebo soudní deposici po<hledávky, což' nutně 
'předpokládá pův,odní platnost vkladu, jenž však pozdější skutečností 
o.právnění svého pozbyl. 

Čís. 1075, 

Nařízení z~ dne 25. června 1920. čís. 409 sb, z. a 11., o odkladu exekuce 
vyklizením. 

Přiměřenou náhradou za dOhavadní stálý byt muže bý!i zase jen byt 
stálý. nikoliv však byt sezonní. 

(J~o'Zh. ze dlie 31. května 1921, !, II 225/21.). 

Ex e k u čn í s o u d pov,olil odklad exekuce vyklizením. D ů vod y: 
Povinná strana žádá za o·dklad exekuce vyklizením, poněvadž tvrdí, že 
nemohla hez své viny najÍti náhradu za svůj byt. To pnokázáno potvr
zením obecního úřadu v L. Je pravda, že úřad tento na dakší dotaz exe
kučního s,oudu připustil, že v L. je dosti bylů sezonních, určených pro 
lázeňské hosty, obyvatelných ien v léte, že tyto ,byty daly by se p.o. pro
vedení různých adaptací upraviti na byty obyvatelné .'1'0' celý rok. Tím 
\-šak ještě není vYvráceno tvrzení strany povinné, že bez své vjny ne
nalezla p'o,třebné náhrady za nynější svůj byt. Re k u r s 'n í s o II d za
mítl návrh na odklad exekuce. D ů vod y: Jest otázka, zda-Ii mohli po
vinní dosíci náhrady zahyt, ze kterého se meli dne 1. dubna 1921 vystě, 
liOvati. K otázce té dlužno přisvědčití, nehol na dotaz soudu po této okol_ 
nosti odpovídá povloJanÝ k tomu orgá.n, totiž o'beoní úřad v L., kladně. 
Tato odpo'Věď jest dána na dotaz, který zněl. zda-Ii jest pravdou 10, co 
tvrdí vymáhající strana, že totiž po.vinní ne.nalezli jiného bytu jen ,p,roto, 
že ho včas nehleda1i, že je v L. dosti by<tů, zejména bytů saio;onních, 
které pro óelo:wční obývámí upraviti lze; dále zdali jest pra'Vdou, co tvrdí 
strana povinná, že volné byty JSOll pouze sezonní, .obyvatelné jen v době 
letní. A na tento celý dotaz dal obecní úřad v L. odpo'věď, že pra'Vda jest 
na ·obou stranách. Z toho jest patrno, že v L.od srpna 1920 do 1. dubna 
1921 byllo, bytů dosti, zejm6na také sezonních; které pro celcifOčnÍ ohývání 
upraviti fte. Mohli tedy míti .povinní přiměřenou náhradu za byt, který 
jim dle smíru 1. dubna 1921 ,opustiti bylo. Ze přiměřené náhrady za tento 
byt ďne 1. dubna 1921 neměli, dlužno přičísti toliko iejich zavinění, jak 
z od}}ovědi obecního úřadu v L. rovněž vyčísti lze. Jest nerozhodným, že 
by' po prvmím dubnu 1921, jak odpověď obecního: úřadu v L. uvádí, PD~ 
vinní mistnosti náhradní těžko dostali. Ostatně jak ze stylisace této .jest 
patrno, napmsto nemožným to není. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení 'prvého sOl1du. 

Dllvody: 

Povinní ve své žádosti za :odklad vyklizení tvrdili, že celý podzim a 
celou zimu hledali v L.. pro S'V011 rodinu byt, přes veškerou ,námahu 'Však 
dodnes (24. března 1921) ho nenašli, a obecní úřad v L. úředně potvrdil na 
žádosti správnost těchto údajů. Tím navrhovatelé osvědčili, že b"z s'Vé 
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viny nemajÍ přiměřené náhrady. O s v ě cl č e n í to dl·užno pokládati za 
postačitelné, ježto v naříze'ní ze dne 25. června 1920, Čís.A09 sb. z. a n. 
pře s II é h!o cl' fl k a z u v té příčině se nevyža·duje. Na. tom nemění ničehG 
obsah zprávy téhož obecního úřadu ze dne 20. dubna 1921, podané k s,o'ud
nÍlnu dotazu ze dne 15. dubna 1921, kdyžtě vzhledem k tomuto dotazu 
v podstatě vyznívá p.řece jen 'V ten mzum, že v L. jest dostatek bytů se
zOlmích, které lze upraviti na stálé byty. Právem však stěžovatelé vy
týkají, že tím není zodpověděna otázka, zda dotyční vlastníci domů s byty 
sezonními jsou, po případě byli ochotni, pronajati tyto byty stěž.ovatelům 
na stálo, kdyžtě zpeněží je lépe a .výhodněji i 'Pohodlněji bez nákladných 
adaptací pro lázeňské ho'sty, - ~okud' Se týče zda vlastníci domll jsou, 
po případě byli ocho:tni provésti ·přísluŠné adaptace bytů ila byty celo
roční, ať již na vlastní útraty či na útraty stěžovatelů. Přiměřennu ná
hradou za dosavadní stálý byt stěžovatelů muže však býti zase jen byt 
stálý, nikoU byt sezomnÍ. K okolnostem, jež: vymáhajÍCÍ věřitel ve svém 
rekursu přednesl k vyvráceni tvrzení povinných, že n'emají bez své viny 
přiměřené náhrady, jakožto k no~ot:im v exekučním řízení nepří:p,ustným 
nelze míti zření. 

Čís, lO76, 

Za zavinění svých pouhých pomocníků ručí i hromadná osoba pouze 
v mezích §§ 1313 až 1315 obč. zák. 

Neschopností dle § 1315 obč. zák, sluší TO!zumětí trvalou vlastnost zjed
nané OSOby; ponhá neopatrnost a nepozornost, pokud se týče pouhé ne
dopatření v tom kterém jednotlivéllL.přípndě není nutně důkazem neschop
nosti. Lhostejno však, zda zaměstnavatel vědělo neschopnosti svéoo po
mocníka, 

(Rozh. ze dne 31. května 1921, Rv II 82/21.) 

Žalobce jel v podvečer na k!O,le městem a. sraziv se na khžovatcc ulic 
s neosvětleným- kočárem, řízeným k'olčím žal-ovaného tě;žířstv.a~ spadl 
s ko·la a těžce se poranil. Zalobu' o náhradu škody prnti těžířstvli p r 0-

cesní soud prvé stolice zamítl v podstatě z těchto důvodů: 
Kočí Josei L. hyl uznán právoplatně vunným :přestupkem dle § 335 tr. zák., 
kterýmžto výwkem jest soudce civilní vázán /§ 268 c. ř. s.l. Za'Vinění ža
lovaného těží'řst'Va jest pos'll·zovati s hlediska §§, 1.313 až 1319 v tomto 
případě s hlediska § 1315 obč. zák. Zalobce musel by prokázati, že),osef 
L. nemá po(ř.eb'ných schopností ke službě kočího, že žalovanému těžířstvu 
byla jeho neschopnost známa a že mu tudíž lze přičítati vinu ve výhěru, 
poučeni a dohledu .. Zal,obci se však důkaz v tomto sr:něrn nezdařil, ježto 
výpovčdí všech svědků jest :PTc<kázán~, že se J oselll L-ovive výko'nu 
jeho služby nedalo dosud ničeho vytknouti, žalované těžířstvo neusta
novilo: tudíž věd -o m ě neschopnou úso·bu kočím- a nesvěřilo TUU, znajíc 
ieho neschopmo,st, říz·ení kočáru. O d vol a ci s o u d rozsudek potvrdil. 
Důvo<ďy: Napadený rozsudek shledává důvod pro zamítnuti žaloby 
v tom, že není prokázán.o, že by bylo žalované těžířst'Vo ustanovilo v ě-' 
d o m ě neschopnou ·os.o,bu za kočího a že ho pak, vědouc o jeho neschop
nosti, nechalo kočárem jeti. tak že nemůže býti zavázáno K náhradě 
škody, protože mll nelze klásti za vinu, culpa ln e)i,gend'o', instmendo et 
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inspiciendo. Tomuto právnímu názoru prvého soudu ohledně vědomosti 
-O neschopnosti kočího 'Ůdv'Ůlací soud však'. nemůže přisvčdčiti. V § 1315 
obč. xá,k. jest sice v zájmu bezpečnosti všeobecného styku zostř'eno, ručení 
p'J-lud, že jednající ručí za neschopnost prostředníkovu i tehda, kdYž mu 
tato neschopnost při jeho ustanovování n~byla, známa a ani ,nemusila býti 
známa. Tím je rozřešena pochybnost ve výkladu, již vyvolalo nejasné 
znění § 1315 'o,bč. zák. před vYdáním třetí no'vely 'k obč. zák., ve smyslu 
přísnějšíh'Ů názoru, chránícího, ves.polný styk, aniž tím bylo zavedeno 
ručení za 1)lný výsledek. Kd,o, k jednání ve svůj pr~llěch ustanovuje ue
schopnou osobu, činí t,OI na 'Své vlastní nebezpečí a ne n:a"Q~ebezpečí jiný 
osob, jež tím přicházejí ke šk'odě. Toto, ručení nastává i tehda,julyž, 
slihá vina ani pomocnou osobu při škodlivém jednáuí, ani jednajícího při 
velbě a ustanovení této ,o,s,cby. Ručení však nastupuje, nehleM k samo
zřejmému předpokladu, že škoda byla způsobena v této vlastnosti, t. j. 
pN výkonu a ne jen :p.říležitostně za výkonu pro jednajícího, jeu tehda, 
když škoda má svůj důvod v neschopnosti os'Ůby, tedy když nastala tímto 
·nedo,statkem schopnosti. V tomto případě ne'Ůbjevilyse za sporu žádné 
podklady, z nichž by bylo vysvítalo, že k,očího .Josefa L-a lze povavo,vat 
za nesch'opnou osobu, naopak i odv'Ůlací soud beře na základě důka,zú 
první stolicí pr.oveďených souhlasně s :prvním soud,em za pr:oIKázán.o" že 
Josefa L-a nelze považovati za neschopného kočího, zvláště kdYž mu 
posnd nemohlo býti nic kladeno za· vinu. Okol!wM, že tento kočí kritickéruC1 
dne v Mm. Ostravě na křižovatce neopatrně a bez světla· jel, takže za~ 
vinil úraz, který se přihodil žalobci, Ienž proti němu jel na kole, zajisté, 
hledí-Ii se na· věc přísně, - tohoto kočího pw .bucloucnost diskvalifikuje 
a má za násle'qek, ·že.ža!ovanástrana nyní' s tím musí p,očítati. Ojedinělá 
nedbalost však může se. státi i pomocníku jinak Ílp.lně schopnému. Nelze 
taktéž považovati za právně mylné, má-li první soud za to, že rnčenÍ 
žalované strany jako právnické .osoby za jednámí jejího boóho je pouze 
v míře § 1313-1315 obč. zák. Nebo,! zde přichází v platnost zásada §. 26 
obč. zák., prot'ože není nikde záJkbnem vysloveno, ani není- věcÍ_ .samou 
ospravedluěno, že by hromadná osoba, vyjma p,oměr smluvní, měla býti 
přísněji :posuZJOvána než jednotlivá osoba. V témž stavu totiž, jako hro
madná osoba nachází se kupec ve velkém a vůbec každý podnikatel ve 
velkém. J on musí práce svéhopodnikll'·provádět pomocníky, a kqyž zá
kon tato konání při po,dnikateli jednotlivci p,ovažuje za jednání jiných 
osob, nelze nahlécÍnouti,proč by táž konání, je-li tu hromadná osoba pod
nikatelem, měla. býti p,ova~o,vána za její vlastní jednání. Proto též hro
madná oS.Qba ručí ze škody, jež byla lejímip'ouhými pomocníky mimo 
poměr .sniíuvní zp1isobena, jen za předpokladů § 1314 a násl. 'Obě. zák. 

Dů'vody: 

Výtka, že odv,olac.Í soud nesprávně posoudil věc po stránce právní 
(§, 503.Čís. 4 c. ř. s.),· není oduvodněna. Jde. pouze o ·(0, dlužno-li kočího 
Josefa L-a poklá,dati za. os'Obu. neschClp,nou ve smyslu § 1315 obč. zák. 
'OdvQlací soud správně Vyložil, že novellsací §. 1315. měly býti 'odklízeny 
]lOchybruo,sti, p'lynuvší.z původního, jeho znění v tom .. směr.u, zda požad" vek 
vědomqsti se. vztahuie jen na nebezpečnost, či také na neschoPllostzjed
nané .'Osoby.·Jina'k nebylo. nic. změněno na zásadách dotčeného ustanove'lí 
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zákona. Judikatura a literatura však vždy stály a dosud slojí na stano
visku, že pouhá neopatrnost a nep,ozornost pokud se .týče neďo,patře"Í 
V jednotlivém případě nedokazují ještě neschopnosti zjednané os'Oby. A 
to. vším právem. Neschopn'Ostí d'!e § 1315 obč. zák. sluší wzuměti trvalou 
vlastnost zřízencovu, která záleží buď v nedostatku potřebných znalostí 
praktických nebo. Ve vadnosti povahy. a č'inÍ zřízence nez:p,ůsobilým~ bY 
obstarával bezvadně 'Pfáce, ,k: nimž byl zjednán. Nejvyšší soud nemá tedY 
příčiny, by se 'Odchýlil od stanoviska výše naznačeného. Dírkaz p.ak, že 
kočí L. jest nescho'llnou osobou ve smySlu svrchu uvedeném, náležel ža
lobci; tento však neprove,dl tohoto důkazu. Plynet npak ze skutkových 
zjištění nižších Sloudů. Jinak lze ,odkázati dovolatele na důvody rozsudku 
odvolacího soudu, které hoví stavu věci II záklOlflU a nejsou vyvráceny 
ví',"ody dovolacího spisu. 

Čis. 1077. 

Obmeziti tarifem ručell[ za ztrátu, schodek anebo poškození zavazadla 
na určitý peníz, jest připustno pouze ohledně cest.<>vlIÍch zavazadel, nikoli 
však též ohledně zavazadel, uložených v nádražní šatně. 

Za zavazadla, nložená v nádražní šatně, ručí obecenstvu pouz,e a je
dině dráha, byť i šatnu zadala soukromému pndnikateli. 

(Rozh. ze dne 1. června 1921, Rv II 7912I.) 

Přerušivší jízdu po želeZruici uložila žalobkyně v nádražní šatně na 
schovad lístek koš s prádlem a šatstvem. Lístek, opatřený loznač"ním 
dráhy a firmou podnikatele šatny Leo.polda H., obsah'oval na mbu upo
zornění, že za zavazadla po!Skyluie se odškodné nejvýše 100 Kč. Ulo'žený 
koš vydán byl zřízenci šatny na padělanÝ schovad lístek neznámé osobě. 
ZaI.obou na železniční erár a ,podnikatele šalny Leopolda H. domáhala se 
ukladatelka výrooku, že isou oba rukou společnou a nerozdílnou povinni 
,odškndniti ji za ztracený koš i s obsahem. Pro ce s II í s'Ů u d 'P r v é 
s t 'Ol i c e uznal dle prosby žalohní, vycházeje z názoru, že pasívně ke 
sporu jsou [·egitimováni obě žalované strany, podnikatel šalny proto, že 
jako samostatný podnik'atel schovací smlouvu uzavřel, žalovaná dráha 
pakprolo, že p,odle § 39 žel. do,p,r. ř. postihuje jl povinnost, 'Postarati se 
o šatnu, a tndíž i fučen, za uložená tam zavazadla, dále že ztráta nastala 
vinou obou žalo,vanýeh, poněvadž z.avazadlo při patřičné obezřetnosti ne
bylo by bývalo vydáno na pad'ělaný schovad líste'k a žalovaná drá.~a 
nepostarala se o patřičný donor na 'podnikatele, a posléze, že při solidární 
zodp,ovědnosti 'Obou žal'ovaných nepřichází v úvahu tarifové obmezení 
náhradní povinnosti na 100 K, maj.fc'í význam jen v poměru skladatele ku 
dráze. O d vol a c í s ou d žalobu pr'Oti. podnikateli dráhy zamítl, proti 
dráze zamítI ji. p<lkud domáhala se náhrady přes 100 K. D ů vod y: 
Spol'uža10vaný LeoplaM ft. není ku spo,ru pasivně legitimován. Nebot dle 
př~d:pisu § 39 želez, dopr. ř. má správa dr:íhypostarati se o to, by VP 

stanicích byly pn ruC'e vhndné místnosti pro přech,adné nschování zava
zadel (šatna). Dle tohoto jasného znení zákona jest správa dráhy pouze 
p'ovinna místn'osli 'pro uschování zavazadel poříditi, není však nijak ]l0-

vinna, by sama uschovací sluibu v nich prováděla, naopak může službu 
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tu :l,řenechati jinému p_o_dniMateli. Dle předpisu téhož §39 žel. dopL ř. ruči 
dráha vždy Jako schovatel. Z toho plyne, že v případě zřízení šatny ručí 
dráha jako schovatel vždy sama, bez rozdílu zda-li šatnu obstarává vc 
vlastní regii, t. j.·vlastními zřízenci, .či .dává-li ji obstarávati jinými pod
nikateli. Vůči 'Obecenstvu jest dráha v ohoupřípadech samouschovatelem 
a pr'Oobecenstvo je lhostejno, jakou má úmluvu s podnikatelem, jemuž 
provoz šatny zadala, nebo! úmluva tato jest věcÍ, týkající sc jedině vnitř
ního poměru mezi dráh'Ou a podnikatelem. Následkem tohoto, v nozhod
nutích nejvy'ššíh-o soudního dvoru opětovně vyslovenéh'O názoru, soud 
I. st,olice nesprávně právni-cky posoudil věc, když uznal, že dle smlouvy, 
mezi drahou a žalovaným Leopoldem tl-em v .roce 1916 uzavřené, žalo
vaného Leopolda tl-a pokládati sluší za samostatného podnikatele, který 
za provozování šatny lJ1a nádraží ručí a že následk'cm toho jako samo
statný schovatel jest p'ovinen rukou společnou a nerozdílnou s dráhou, 
která dle zákona jak.o spo1uuschovatclka ručí, zavazadlo, o které se jedná, 
žalobkyni vydati, pokud se týče ji odškodniti. 

Ne j v y Š š í s o u d ro·zsudek odvolacího soudu ohledně Leopolda tl. 
p-otvrdi!, ohledně žalované dráhy však změnil a obn.ovil v tomto směru 
rOZSl/dek prvé stolice. 

DŮVOdy: 

Dovolání mp,[atňujícímu dovolací důvod č. 4 § 503 c. ř. s. nelze upříti 
částeoného oprávnění, pokud napadá vý"ok mzsudku ohledně po-vinnosti' 
žalovaného želewičního eráru, jenž druhou stolicí byl 'Odsouzen k náhradě 
šl<oďy p·ouze ve výši 100 K vzhledem k dodatku III k § 39 železničního 
dopravníh-o řádu, kterým ručení dráhy za ztrátu v šatně uschovaného 
zavazadla jest cbmezeno Ila částku 100 K. DO'Vlolací somd nesdílí názor 
napadeného r<ozsudku, že toto omezení se je'ví jen prováděcím 'ustano
verrím ve smyslu § 2 cdstavoc prvý žel. dopl'. ř., že dotyčný tarif nabYl 
platno-sti zákona a platí vůči každému, tedy i vit či žalobkyni, která prý 
tím, že své zavazadlo uložila do nádražní šatny, se podrobila tomuto 
omezení. Dle § 35 ž·el. dopl'. ř. jest obmezení ručení dráhy za zavazadla 
na peníz maximální p,řípustnÝ'm pouze při zavazadlech cestovních ve 
smYlslu §§ 30 a 35 odstavec druhý zmíněného> žel. d",pr. ř. Ustanovení 
§ 39 takové obmezení při 'obyčejných za účelem pře-chodného uschování 
do ná'd:ražní šalnyuložehých zavazadlech výslovně vylučuje tím, že usta
novnje ručení drá:hy jako schovatele, t. j. ručení za celou škodu ve smyslu 
§ 964 obč. zák. Tomuto výkladu není na překážku § 2 žel. dOPL ř., jeÍiloo.ž 
prolVáděcÍlni ustanoveními nelete změuiti dopravní řád, ani § 6, jenž mluví 
o tariiech dopravních. Zmíněný dodatek III. k § 39 odporuje tedy zřejmě 
ustanovením §§ 35 a 39, pročež není s to, aby obme2)oval ručení dráhy 
ua rrepatrnou částku 100 K. Že žalobkyně 'přijetím uschovacího lístku, 
na kterém toto -omezení je otištěna, tomuto, se nepodrobila, naříkaný .roz
sudek s:právně odůvo-dňuje, přihlíží ale neprávem k § 95, který jest za
hzeln clo oddílu VIII., jednajícího o dopravě zbo-ží, a dle § 35 se vztahuje 
pouze' na zavazadla cest'Ůvní a nikoliv na zavazadla ve smyslu § 39 za
řazenéh·o do ocldílu IV., jenž se zabývá dopravou zavazadel cestovních. 
Jelikož nižší soudy zjistily, že sporná zavazadla následkem předložení 
padělaného lístku uschovacího, byla vydána osobě neoprávněné, stalo <e 

383 

vr"cení těchto zavazadel llemoznym, pročež dle § 964 obě. zák. lze od
souditi žalolvaný erár, jenž ve spise odvolacím uznává právní dúv-od ža
lobního nároku, jen k uáhradě celé škody ve výši prvým sOlrdcem usta
novené. Bylo tedy dovJOHní v tomto kusc vyhověti a obnoviti rozsudek 
prvého soudce, pokud jím bYl odsouzen žalovaný erár zaplatiti žalobkyni 
zažalovaných 2891 K s 6 proc. úroky ode dne 29. prOSince 1918. Na
proti tomunéníodůvo.dneno clovolání do výroku druhé stolice .ohledně ža
lo>vaného Leopolda tl-a. V tomto směru póukazuje se dovolatelka na 
v p·odstate správné dŮVOdy napadeného rozsudku, jenž nebyl vyvrácen 
spisem dovolacím. K jeruo, vývodůl1J se podotýká, že dle § 39 žel. dopr. ř. 
dráha ručí obecenstvu jako samoschovatel i tehdy, když neobstarává 
šatnu ve vlastní režii, a že k ustallovení §. 1406 ·obč. zák. nelzep>řihlížeti 
proto, že se tu patrně nejedná n- převzetí závazku ve smyslu tohoto místa 
zákonného. 

Čís. 1078. 

Rakouský erár může před českosl.ovenskými soudy býti zastupován 
rakouskou I( vídeňskou) finanční prokuratumu. 

Jest věcí poddlužníka (eráru), by navrhl zrušení exekuce je-li její ve
dení nepřípustno; povinný nemůže sám uplatňOvati nel*i~ustnost exe
kuce dle dvor. dekretu ze dne 31. srpna 1838, -čÍS. 291 sb. z,' s. 

(f<>clzh. ze lIne 7. června 1921, R I 61d/21.) 

Rakouský erár, 7astoupellSr Vídeňskou finanční 'Plokuraturou, dio,máhal 
se u tuzemského okresního soudu, by mu byla přikázána k vybrání pohle
dávka, jež přísluší dlužní>ku vůči československéml! eráru a jež hyla již 
usnesením okresníh.o soudu Vídeňského zabavena na základě vyko.natcl
ného duplikátu platebního w"kazu ústředního a poplatky vyměřujícího 
úřaJclu ve Vídni. O k r c sní s o u d zamítl exekuční návrh, ježto dle !} 2 
ex. ř. lze vésti exekuci jen na základě příkazů platebních těch úřadů nebo 
veřejných orgánů, které jsou sice mimo o·bvod, kde exekuční řád plati, 
avšak jsou pQdřlzeny některému úřadu, jenž má své sídlo v ObVOďll plat
Ilosti t.oh-oto záklona, čeho'ž v tomto případě není. Rek u r sní s o u d 
exekučnímu návrhu vyhověl. D ů v o dy: Jde tu o výkon exekuce po
volené cizozemským soudem na základě cizozemského titulu exekučního. 
Pro toto řízení exekuční platí před:p,isy §§ 79 až 86 ex. ř., kteréžvšak 
byly změněny o-hledně Rako.uska naříz0!lím vlády republiky Česloo.slo
venské ze dne 19.- března 1919, čís. 145 sb. z. a n . .o exekuci p.odle SpíSll 
a listin zřízených v rakouském státě. Bylo tMiž dle § 84 ex. ř. Prohlášeno, 
že mohou soudy rako·uského státu li' příslušného zdejšího s·oudu (§ 82 
ex. ř.) navrhnouti, aby byla exe'kuce povolena, neho-, jabo dowd, exe
kuci samy povoliti, a za její výkon p-římo soud k výkonu p-ov-olaný <exc
kUĎní soudo) .dožádati. Soud exekuční, byla-li :po-volena exekuce soudem 
rakouským, není tedy oprávněn se zabýva ti zo:dPIO.vědě-ním otá"ky, zdali 
tu platný titul exekuční jest, či není, nýbrž exekuci vykonati, pokud se 
týče v ní pokraĎovati. To plyne z druhého odstavce cit. nař., dle kterého 
není· žádný titul exekuční v tak.ovém případě vyloučen. Dle § 303 ex. ř. 
jest příslušným rozhodovati o návrhu na přikázání. pohl"ďávky k vybránL 
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tú]j:ko exekuční sloud, jÍmž jest \.:1.edle § 18 čÍs. 3 ex. Ť. o~n?sní :,oud .. Ku 
prohlášení české finanční prokuratury, v němž tato pOlH'ra eXlsten;l, a 
oprávněnost pohledávky dlužnice proti p'oddlužníku nelze v exekucmm 
řízení 'přihlížeti. . 

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

Důvo,dy: 

Výtka, že rakouský erár nebyl oprávněn, podati reku;s finanční P;'o
kuratufiOIU ve Vídni, jest nelo,právněna, neboť ustanovem CIV. soudnlho 
i-ádu (Š 27 posletdní odstavec) platí stejně v republice Rakouské, a Ces~o
slovenské; -a oip.ačné ustanovení, jež by zastup,ování rakouskeho erarll 
tamní finamční prokuraturou před československými soudy vylučovalo, 
vydáno nebylo. Bokuďse rekurentka odvolává na ustanovení čl. IX. čís. 5 
ex. ř., sluší poukázati k tomu, že tu uejde o exekuci woti eráru,. nýbrž 
o přikázání rakouským souden, iiž zabavené puhledávky dlužmcl proh 
československému eráru dle udáuí příslušející a že jest věcí poddlužníka, 
aby ve smyslu § 39 předposlední 'Odstavec uavrhl zrušení exekuce, je-li 
vedení exekuce dle p·ředpisů o tom stávajících, zejména také dle dvor. 
dekretu ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s. nepřipustuu. 

Čís, 1079, 

Ustanovení rozhodčího soudu ve smlouvě kolektivní. 

<Rozh. ze dne 7, června 1921, R I 655121.) 

Celedín domáhal se žalobou u okresního soudu na statkáři plnění 
536 Kč z pracovního poměru, jenž byl mezi nimi lljednán na podkladě Im
lektivní smlouvy. Žalo.vaný namí,tl věcnou nepříslušno'st dovolaného soudu 
a nepřípustlllo,st pořadu :práva. S o u d Ji r v é' s t IQ I i c e udmí'ŤI žalobu pro 
népříslušnust soudu. D ů vod y: Žalobce odvozuje svůj nárok z poměru 
pracovního, o němž je,st nespomo" ze byl mezi strammi u!ednán na .pod
kladě kolektivní smlouvy ze due 30. dubna 1920 'O úprave pracovmch a 
námezdních ·poměrů čeledi a dělnictva zemědělského v 'Okresu C. a K. Dle 
ustanovení § 4 této smlouvy, jest však k rozhodování sporů většího vý
znamu :p,ovro1lána V prvé řadě paritní komise pro zemědělskou práci, jejÍž 
rozhodnutí jest pro 'oM strany závazným a příslušnost soudu nastupuje 
teprve tehdy, když některá strana by se tomnto r.ozhodnutí. nepodvolila. 
Sporné strany tím, že pracovní smlouvu ujednali na p·odklade teto kolek
tivní smlouvy, podrobily se také rozhodčímu slou,du v ní stanovenému. 
Dovolává-Ii se žalobce s obejitím paritní komise řádného soudu, jest tento 
pro rozhodnutí S!loru .věcně nep,říslušným a bylo tudíž námitce, žalova
ným v čas vznesené, vyhověti a ža~obu odmítnouti. S námitkou ža\olbce, 
že úmluva o rozhodčím soudě není pro strauy závazná, ježto strany jí 
nepodepsaly (§ 577 odstavec třetí), nelze souhlasiti, Závaznost stran 
v tomto případě neopírá se o ustanovení § 577 ,odstavec třetí c. ř, s" nýbrž 
plyne z právní povahy kolektivnl smllouvy, jež, byf i nebylo lze jli po1-
řaditi 'plod žádný smluvní typ 'Občanského zákona, jest aspoň dnes. již všec 

obecně. za platnou uznána (srov. Stangler: »0 tarifov-é smlo1uve pracovnÍ«, 
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Právník 1909, str. 122). PokUd se týče účinnosti kolektivn! smloUJv~ na 
pracovní smlouvy, jí podrobeué, byla sice aspoň de lege la,ta z~vrzen:" 
t. zv. theorie absolutní účinnosti, dle níž pracovní smlouvy, JI po~w,bene; 
pouhým vznikem spadají automaticky v její Ó'osah, naprosto vsak nem 
ani v literatu.ře ani v Judikatuře vážného sporu o tom, že strany mo~,olu 
dobrov,o,lně af výslovně neb mloky její účinnosti se podrobl!: (rozh, Zl~
nost. sournu. v ŠumPNkIU ze dne 2. září 1921l, Cr I 7120 sb, CI~: 5 ': v,LI
berci ze dne 9, září 1920, Cr I 751 20 sb. čís. 6). V tomto pnpade· vsak. 
nastává bezvýminečná váza'nost stran na předpisy kolektivní sm~o~vy, . 
tedy i v příčině rozhodčího soudu, jak zástupci dělnictva byla uJedn~~nac 
" :k plalno'sti utiednání rozh~dčíhc> soudU! stačí toliko p,odplsy těchto, clml~ 
nstanovení § 577 odstavee třetí c, ř. s. jest plně vyhověno, Re k u r snl 
s ," 'li d zrušil uapadené usuesení a uložil prvému soudu, by, vyčkaje 
pávomoci a nehledě k dúvodu, ze ,kterého žalobu pw nepříslu'šno,st soudu 
ůdmMI o ní dále jednal a rozhodl. D ů vod y: Stížnost dlužno uzuatI 
opráv~ěnou. S právním názorem prvého $loudu, od'mít,n~všího~ žalobu pro 
nepříslušnost (věcnou, jak z -odůvodnění jeho usnesem Jest zreJmo), sou
hlasiti nelze, ježto se zřetelem na to, ž,e jde o rozepři mezi čeled,nem jako 
zaměstnanoem a statkáfe,lli' jak!n zamě:stm:avate-lem, vzniJknuyšÍJ ze SmlD'll'vy 
služební, o 536 Kč nelze 10' tom pochy·bovati, že by tato rozepře před: soud 
prvé stolice jako s.oud okresní náležela podle § 49 čís. 6, po případě čís. 1 
j. n., takže soud ten byl by klU, pmjednání a rozhodmu,tí jejhllllli přís,IUlšným 
věcně a vzhled'em ku bydttšti žalované strany i mís,trrě (§§ 65 B: 66 j'. n.), 
Prohlásil-li se tedy prvý soud nepříslušným, učinil tak zajisté neprávem. 
Jiná jest ovšem otázka, je-li odůvodněna námitka nepříslušnosti Plořadu 
práva. První soud, vycházeje ze svého právně mylného názoru, o ni vů
bec nerozholdl, ač logicky se ií měl vlastně zabývati 'll a ,Ji r v é m li í st", 
nebof nutno přece především zkoumati, je-Ji soud vúbec povolán k řešení 
určitého) naň vzneseného SPOf'U, a teprve v druhé řadě, je-li k tomu věcně 
a místně příslušným. Odpověď na uvedenou otázku závisí nejprve na tom, 
lze-Ii uznati kolektivní smlouvu ze dne 30. dubna 1920 PTO spurné strany 
za právo~,]atně závaznou a to, zda v celém jejím obsahu či jen v někte
rých jejích částech a ve kterých. Strany udaly nesporně toíiko, že psa
covní smlouva, mezi nimi uJednaná, stala s e II a z á k I a d ě řečen.é ko
lektivní smlouvy. Z tomo ovšem ještě nikterak jasně neply'ne, že hy byly 
přistoupily k veškerým jejím ustanovením, zejména také pokud se tÝče 
ustanovení §40 způsobu a cestě, jakon spvry mezi nimi vzniklé jest vy
řizovati. Po této stránce neuí tu d'osti spo,]ehlivého, jakékoli IPochybnosti 
vylUČUjícího skutk,orvého zjištění a řízení jest tedy nefuplným. Soud prvé 
stolice pokládá kolektivní smlouvu pru strany bezvýjimečně za závaznou. 
Ujednána byla, jak z jejího 'Úvodu jest zřejmo, mezi zástupci 'Organisací 
zaměstnavatelských a dělnických. ,Pouázonr rekursního soudu byla by 
právní účinnost Její Q s!O'bě 'obmez'ena. pouze na ony lOlsoby, jež n~l.ežej'í 
navzájem k organisacím, -které ji ujednaly, ježto neIze bez positivního 
zákonného ustanovení r'Ozšiřnvati závaznost její na osoby, jež jsou mimo 
úotyčné 'Olfganisace, Oporu pro tento ná2lor po'skytuje ,,'ředp;'s § 18 7,ák. 
ze dne 30, ledna 1920, čÍs. 82 sb. z, a n. ve sp'ojení s §em 7 obč, zák. 
ů právnfch poměreeh domovtuíiků, v němlž' 'Vý:slorv,ně se: pr'ohl1ašuie, že 
kolektivní smlouvy, ujednané v rámci to,hoto zákona mezi organisacemi 
majitelů domů a dom-ovní,ků, jsou závazny pno obě strany, .náležejí-li na-
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vzájem k mganisacím, které ujednaly smlouvu. Okolnost, zda v tomto 
případě obě s]}Orné strany k organisacím, ujednavším kolektivní smlouvu 
Ze dne 30. dubna 1920, náležejí, nebyla v řízení před prvním soudem 
podle obsahu spisů vůbec vzata na ·přetřes. Tento ji patrně předpoklái1á, 
leč skutklorvého zjištění tu Inení. V tom dlužno mvněž sp&třovati neúplnost 
řízení. Pokud jde o výklad ustanovení § 4 odstavec dr·uhý kolektivní 
smlouvy, jež by tu přicházelo v úvahu, jest možný dvojí. Bu'ď lze v něm 
shledávati smlo.uvu o rozhodčím ve smyslu § 577 c. ř. s., nebo pouhé 
srtl'lnvnÍ -ujednání rázU! hmotně~p:rávního. V prvém pří,vadě nutno p'O'ulká
zati k tomu, že v ploumu smlouvy o rozhodčím s·poČívá, aby podle ní r o z
hod II II t í rozep-ře, t. j. konečné věcné jeH rozřešení stalot se rozhoďčLn 
tak, že rO.zsouzení její soudem podle úmluvy stran jest vyloučeno. PŮ
sobnost řádných soudů jest v takovém případě obmezena pouze na prcl
hlášení nálezu rozhodčího neúčinným podle § 595 c. ř. s. V cf I. ustan'r 
vení kolektivní smlouvy se však pravl: "Proti straně, která by se roz
hodnutí paritní komise nepodrobila, lze nast'oupiti cestu ·práva.« Z toho 
plyne, že této komisi není vyhraže"a rozhodnutí spmu s ko-nečnou p1at
nos'tí a vůbec s vyloU'č'e,nÍm pOřadu práva, nýbrž, že dotyčným ustano
vením jsou. strany pouze nuceny, aby dříve než ,svM spor vznesou na 
scud, předlo,žily jej pa:ri~ni klomisi k mzhodnwtí. Kde.žlo ;při pravé ,smloulvě 
o ncJzhodčím strana podlehnuvší věcného přezJk'oum~ní nálezu řádným 
soudem domáhati se nemůže a vůbec tvoří exekuční titul proti ní p'Odle 
§ I čís. 16 ex. ř., takže jemu podrobiti se musí, není tomu tak paldle uve
deného ustanovení smlouvy ko,lektivní, které výslovně připouští, aby ně
která strana rozhodnutí parit,"í komise se nepoldrobila a aby proti ní byla 
pak nastoupena cesta :práva. Nelze tedy důvodně tvrditi, že hy námitka 
nepřípustnosti pOřadu práva byla olpodstatněna. Ovšem, kdyby bylo na 
základě ú:p,]ného 3J přesného vyšetření nepochybno, že ustan.oveuÍ' § 4 
odstavec druhý, kolektivní sml'Ouvyjest pro ""b" strany závazným, byla 
by tu - ježto strany udaly souhlasně, že svůj spor nepředložily jestě 
k rozhodnutí paritní komisi - p-řekážka, bránící tomu, aby so'udem byl 
již nyní prOjednán a rozsouzen. Žaloba byla by tedy následkem tohoto 
smluvního ujednání, rázu spíše materielníh'o, předčasná a slušelo by ji 
jaka takovou pro tentokráte zamítnouti, což ovšem musilo by se státi 
rozsudkem (§ 390 c. ř. s.) a nebyllol by 'inad lze učiniti tak usnesením pro 
domnělou dočasnou nepřípustnost. ',pořadu práva, poněvadž nepřípustnost 
pořadu práva již podle svéhO' pojmu jest vždy trvalá a 'nikdy časově 
ohmezena. Je-li totiž zahájení SPOTU závislo na splnění jistých podmínek, 
ať jS1Q1l jakéhokoli druhu -- zde 'Ua rozhodnutí paritní komise - nelze při 
nesplnění jich tvrditi logicky, že ,pořad práva jest proto vyloučen, nýbrž 
že až do splnění jich vzrtesení spmu na soud jest předčasno. Ronečnč 
budiž ještě doloženo, že v tom případě, kdyby ustanovení kolektivní 
sminuvy, 'o které jde, bylo plokládáno za smlouvu o ro,zhodčím,slušelo 
by ·nvcá,žiti, je"H jako tal<o'vé platným v7Jh:leld!em k předpisům §§: 577 odst. 
prvý a třetí c. ř. s., § 31 čís. 2 c. ř. s. a § 1008 'obč. zák. a lze-Ii je uznati 
právně účinným i tehdy, když by bylo zjištěno, že zástúpci, kolektivní 
smlouvy u:zavřevší, neměli pí sem n é pln é moc i, k ujednám} sm-Iouvy 
o ro.zhodčím je opravňUjící, což žalující strana ploptela, žalovaná strana 
t'oho výslovně nedoznala, takže i v tom směru přesné skutkové zjištění 
chybí. Soud prvé stolice dotyčnou námitkou žalobcovou po této stránce 
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blíže se neobíral. Z vylíčených úvah plyne, že nap",dené u9nesení obstáti 
nemůže a dále, že nelze tak již nyní pro neúplnost řízení rozhodnoutI, pD 
případě, že rozhodnutí slušelo by učiniti fIQIzsudkem. 

N e j v y Š š í s n u ,d zrušH napadené usnesení a uložil rekursnímu soudu, 
by o rekursu z'novu rozhodl. 

Důvody: 

R,ckurs'hí snud shledává řízení neúpln)'m v tom směru, že nejsou' zji
štěny skunkové přcdpohlady pro rozřešení otázky, lze-Ii uznati kolektivní 
smlouvu ze dne 30. dubna 1920 p~ÓI sporné strauy za. závaznou. Dle ná
ZMU soudu rekuTsního ne.plyne z udání stran jasně, že by hyly přistou
pilY ke všem jejím' ustanovením, zejména též k ustanovení § 4, a není 
zjištěno, zda stra.ny náležely k organisacím, které kol'e~tiv,~í ~mlouvu 
uzavřely, a' zda měli zás-tup-oové, kolektlvní sml,ouvu llzavrevsl, p-lsem~ou 
plnou moc k ujednání smlOUVY o rozhlodčím. AV,šak nejv~šší soud má z~ 
to že není třeba řízení v těchto směrech doplnovaÍl a ze k rozhodnutI 
8' 'rek'ursu strany žalující stačí to, co strany již přednesly. Strany udaly 
souhlasně že pracovní smlouva, mezi nimi ujednaná, se stala na základě 
kolektivnl sml'Ouvy 10 úpravě praoolvnÍch poměrů zemědělského dělnictva 
okresu Č. na rok 1920 a že tuto rozepři dosud nepředložily k rozhodnutí 
paritní komisi. Dle § 1 této kolektivní sml,ouvy tv-oří ustanorvení' její směr~ 
nice, kterýmf se upravují jednotným způs,obem vzájen:né ,~nn:~r~ mez! 
zemědělci a jich dělnictvem. Když tedy strany Sloluhlasne udavaJ!, ze tyto 
srněrni'ce ,p:oI'oži!y za záMad své· zvláŠ'tfll~ praoovní úm1luiVY, plyltl:el Z toho-, 
že nznaly jejich platnost a směrodatnost pro svůj vzájemuý pomer a t? 
v celku, nikioli jen v jedli'O'tlivých částech, nebot žádná z nich netvrdl, 
žc by výslovně neb mlčky některá ustanovení kolektivuí smlouvy byly 
vylo·u'Čily. Žalobce :pIoq,řel pouze, že by § 4 smlouvy kolektivní byl pro 
něno závazným coi však jest pouze otázkou výkladu smlouvy. Že se tato 
kolektivní smlo~va měla vztahov3>ti <na poměry veškerého dělnictva země
dělSlk!ého ať již organisO'vaného neb neorganisovaného, plyne z :§ 3 této 
smlO'uvy: dle něhož, jak zaměstnavatelům, tak i dělníkům se ,přiznává 
právo, ntkoti však :pIo,vinlJJo~t, vstoupiti do kteréJlooli odbmO'v:éor~amsace 
a . řádně ujednané prováděcí úmluvy \tedy i úmluvy na plodklade kGlek
tivní smlouvy dle .§.2 ujednané) se vztahují na všeclmo dělnictvo bez roz
dílu příslušl10sti k té které organisaci. Ostatně j~st t~to ,otázka ~hostejn~u, 
když strany samy .tuto smlouvu za základ svych umluv 'p,?loZIIY a hm 
uznaly, že se ua jejich právní poměr vztahuje .. Žalobce ~an; ve svcm 
rekursu uznává materie!ní V'ázanost stran předpISY I,:olektivm smlouvy, 
jJ10pírá jen, že 'by paritní Immise dle § 4 smlouvy byla po>vol~na ro:ho
dovati tentol spor, a vytýká, že kolekti'vní smlouvou nemahly bYh dotceny 
předpiSY formálního práva. To však jest o-tázkou wávní, kterou' roz~o: 
dovati lze aníž by bylo třeba řízení doplfuovati. Plaku'd Jde k'onecne 
o otázku,' měli-li zástupci organisací, kol.ektivní sml-o'uvll' uzavřevší, PÍ.
semnou plnou moc k ujednání sml,ouvy ,I rozh·odčÍm je opravňující, tvrdIl 
Z{lstup;ce žalobců:, ,ž,e' § 4 s,mlouvy není pro1něho závazným, IPonevaruž olsoby, 
kol"k'tlV'ní smlouvu podepsa:všÍ, nebylY zástupci sporných stran a nebyly 
jim; písemně zmocněny k jejÍmu uzavření. Žalovaný pr'Oti této n~,:Ji:ce 
poukázal jen k moderním názorům. o kolektivních sml,ouvách, nevYladnv 
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se výslovně o tom, zdali zástupoo!Vé, kolektivní smlouvu uzavřevšÍ, měli 
písemnou plnou moc od stran. Avšak nedá se mysleti, že by námitku ža
lobcovn nebyl vyvrátil tvrzením, že písemnou plnou moc měli, kdyby 
tomu tak bylo, a že by se byl obmezil na pouhý poukaz,k modemím n.á
wrum o kmdektivních smlouvách. V takovémto případě má soud dle § 267 
c. ř. s., přihlížeje pečlivě k přednesu stran, posouditi, zda skutková tvrzení 
jedné strany mají se p.okládati za doznaná druhou stranou a tu vzhledem 
k tomu, co strany přednesly, nemuže býti pochyby o tom, že okolnost, 
žalobcem tvrzená, týkající se nedtlstatkupísemné plné moiCÍ ,k; uzavření 
kolektivní smlouvy, sluší pokládati za daného stavu věci za odpůrcem 
doznanou, takže i v tomto směru nějaké do!p,lňovací řízení by bylo zby
tečným. 

ČÍs. 1080. 

Jakmile Ilosáhlaakcio"á spOlečnost státního schválení, nemůže rejstří. 
kOvý soud Odepříti její zápis do obchodního rejstříku, byť i stanovy ne
byly úplně v souladu S akCiovým regulativem anebo v tom kterém bodu 
nepatřícím pOjmově k podstatě akciové společnosti, uChylovaly se od po: 
žadavku čl. 209 obch. zák. 

(Rozh. ze dne 7. června 1921, R I 684/21.) 

Rej s tří k o v Ý s:o U d zapsal firmu akciové sp.o,lečnosti, jež byla 
povolena ministerstvem vnitra ve shodě s ministerstvem financí a P'ŮU
kázal Františku B-ovou, jež podala odpor pr'Ůti zápisu, na pořad práva, 
ježt,o ~kutkové okolnosti k 'Odůvodnění odp.oru uplatňované jsou v příkrém 
odp'Ů~u S okoln'ostmi, koncessionáři nové akciové společnosti ve smlouvě 
trho,vé dolíčenými, takže nutno' bude provésti rirzné řádné důkazy {znalci, 
svědky a listi""mi), které vš",kJ jen p'O'hvctem práva a nilcoliv v řízení 
nesporném prováděti lze, pmvádění to vyžadovati bude asi delší doby, 
do které zápi~, nové akciové společnosti odložen býti nemůže pročež 
již uyní povolen a nařízen byl. Rek II r sní s ,o' u d usnesení 'potv;dil. 
D Ů v ú:'d y: Ku správným, stavu věci a zákonu odpovídajícím důvodům 
na,padeného usneseni dokládá se na vY'V'rácení rekursu jen toto: SO,udu 
rejstříkovému náleží dle § 22 min. nař. ze dne 9. března 1863, Cís. 27 ř. 
zák. zkoumati 'Oprávnění s,tran k žádání za zápiS do obchodního rejstříku 
a zda toto' náležitěpr'Okázáno jest. Když tedy v tomto případě žádost za 
zrup,is akciové s,polerno.sti řáclné cll'e pi'edpislll obohodního zákona a "li;ci
ového regulativu doložena byla a když zejména stanovy akciové spo
lečnosti ministerstvem vnitra, úřadem ku přezkoumání zakládacího aktu 
akciové sp'Olečno's!ti povolaným, schváleny byly a i ustanovellí čl. 209 
ohch. zák. odpo,vídaly, neměl s:Dud příčiny, žádaný zápis akciové spOleč
nosti odepříti a nemohl za tohoto stavu věci jinak, než stěžovatelku s jejím 
odporem, proti zápiSU akciové spole'čno,ti podaným, na pořad práva 
odkázati. 

N e j v y.š š í s o u d nevyhověl dO,volacímu rekurw. 

Důvody: 

CI. 209 obch. zák. uvádí ony předpisy, které obsahovati mají stanovy 
akciové společnosti, a:hy mohlo býti dodleno státního schválení zařizující 
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se DaVe akciOVé spOlečnosti. R.ozum'i se, že státní; správa rnuze po.žado ... 
vati pro s\'é schválení i jiné další podmíniky a může také, pokud se tím 
nesahá na to, co j,est ,podstatou obchodní akciové společnosti vůbec 
(třetí díl druhé knihy obch. zák. »0 akcio,vých ,společnostech,,) ustoupiti 
i od některého z požadavků čl. 209 obch. zák. pro s~hválení akcio,vé spo" 
lečnosti, poněvadž jeH. schválení akciové společnosti na nějakém přezloou· 
mávání a uvádění důvodů závj,st}ým- není. MUSÍ' ovšem samozfeimě jí1i 
o akcio,V'ou společnost. Jal<mile iest státního, schválení do~aženo a žádá 
se o zápis do 'obchodního rejstříku, nemůže rejstříkový soud odepmi 
zápis ten z toho důvodu, že 6ltanovy nejsou áp,ll1ě v souladu s akciovým 
regulatiVem. Regulativ jest toUž p'Ůuhým prováděcím nařízením e~istu
jících již zák'onů a nelze ho. proto proti danému ministe,rskému schválení 
stanov použiti. Ovšem ale může zá,pds soudem býti odepřen, kdyby se 
příčil některému pOdstatnému do pojmu akciové společuo,sti spadajícímu 
ustanovení čl. 209 obch. zák. (kd,yby na př. pod roušloou akdo,vé společ
no'sti skrýval se jiný nějaký útvar obch,odní společnosti, kcl3ébyopome
nwlo bylo pojmenování firmy, jeJího, předmětu atd.). Takového nedo
statku v stano,vách, o něž tuto jde, není. Poněvadž stanovy odpovídají 
ve všech směrech . čl. 209 obcll. zák. a .p'Ůněv;:;dž stě~ov"telka snaží se 
také především docílili úspěchu z tvrzené nesrovnalosti mezi akciovým 
regulativem a stanovami, žádajíc, »aby žádost o, zápis iirmy X. zamítnuta 
byla«, neměly soudové pří-činy ani m'ožnosti návrhu tomu vyhověti a 
sPlf'ávně takédovolatelka s niímitkamj svými proti usne,sením zakladatelů 
nové akciové společnosti po'ukázána hyla na pořad P'fáva soukromého,. 

Čís. 1081. 

I jediné těžké ubližení na cti může býti důvodem § 26 čís. 4 zák. 
o obch. pom. Ubližení nemusí býti trestné, stačí, ,činí.li dle všeobecnýcb 
názorů další pokraiiolván1 Vle služebním poměru nemožným. Nestač! vše. 
obecné tvrzení hanlivých výrOků a urážlivého chování zaměstuavatelova. 

(Rozh. ze dne 7. června 1921, Rv I 88/21.) 

Ža,lo,1«e byl přijat žal'ovaným za ředite'!e tová,rny na dobu tří let. Před 
,končením smluvní doby opustil žalobce službu, ježto prý se mu p{}kra
čování' ve služebním poměru stallŮ' nemožným vzhledem ku chování Se 
žalo,vanéh'Ů, a žaloval po té o náhradu škody, jeŽ! mu vzeš'la předčasným 
op.wšiěl1ím s'hóhy (§ 29 zák. o obohl. záik.). Oplr,aje důvod k Jl!ře>Clčasnému 
'astonpeuí ze služebního poměru o § 26 čís. 4 zák. o ·obch. pom. a tvrdě 
v tomto, směru četné urá::ky, jež prý mu žalovaný způsobil, z nichž poda
řilo se mu tpmkázati, že se ža!ováný 'o'němvl"já'dřil, že jest »nep,ořádným, 
'malicherným a nedbalým«, že »kdybyJ byl najal podomka, konal by mu 
tytéž služby, jež mu koná žalobce jako řediteL a že - a to již po op'u
štění slu,žby žalobcem - prohodil: "že se diví, co to žalo,bce napadlo·, 
že tak náhle zmizel, že s ním sice zacháze.! jako s PTaktikantem, že však 
musel stále po něm jíti, ježto vše bylo zaneřáděno«. O b a niž š í s o u d y 
žalobu zamítly. D ů v o, d y: Předpokladem pro přípustnost př'edčasného 
zrušení služebního poměru jsou dle § 26 čís. 4 zák. .o' obch. pom. »značná 
ublížení na cti« proti zaměstnanci. Jest btlíž nutno, aby zaměs,tnavatel 
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učinil výrok nikoEv ojeoinělý) který se všeobecně povazuJe za urážku 
na cti, nýbrž aby chování jeho bylo takové, s kterým jest spojeno »značné 
ublížení na cti«. Tak{)véhoo chování ža,lovanéhn žalobce neprokázal. Vý
roky žalovaného, které žalobce uvádí k odůvodnění žalohnÍho nároku, 
nemohou býti považvvány ani jednotlivě ani v souJVislosti za »značná« 
ublížení na cti, ježto, nepřesahují meze kritiky, byť i byly netaktní, a 
mohly býti patřičně odmítnuty; přistupuje k tomu, že pO$lední výrok ,se 
stal, když již žalobce byt mzvázal služební poměr, takže již nemůže 
býti uváděn jako příčina vro toto, rozvázání. Tvrzení ža:lobcovo konečně, 
že žalovaný užil opětovně urMlivých výroků o žalopci, jest příliš vše
obecrré, než aby m{)hlo býti zkoumáno" jakého druhu ty výroky byly, 
Nebylo-li tu předpokladů § 26 Čí,s. 4 zák. o obch. pomo.cnících - a jiných 
žalobce vůbec neuplatňoval, - nebYlO, př,činy, aby bylo užito, § 29 zák. 
o obch. pomocnících a není proto, pro žalobní nárok právníhoo ,podkladu. 

Ne j v y Š š í s {) u d nevyhovél ďovolání. 

Důvody: 

Po stránce právní pOMwdil o,clvolací SOlld věc s'právně. Jde v podstatě 
o to, dopus,tiHi se žalovaný vůči žal,obd těžkého ublížení na cti, jak žádá 
§ 26 čís. 4 zák. 'O obch. pomocnících. Těžké ubHžení na cti' jest důvodem, 
jenž opravňuje zaměstnance ku p'ředčasnému Vystouvení. Z toho plyne 
nezbytně, že ublížení na cti, má-li býti důvodem po rozumu § 26 čís. 4 
cit. zák, musí býti náležitě opodstatněno. Všeobecné tvrzení hanlivých 
výroků, urážlivého chování, nemá pTávnBlO vý;mamu a nemůže býti 
Piokládáno za důvod P'O rozumu § 26 čís. 4 cit. zák. Ač zákon mluví 
v množném čísJe o těžkych wblíže"íc~ na cti, přec nelze z toho již do,vo
zovati, že by toliko .opětovné ublížení na cti mohlo opodstatniti dův'Od 
§ 26 čís. 4 cit. zák. I jediné ublížení na cti "tačí, je-Ii povahy v § tom 
naznačené. Zákon žádá zcela všeobecně těžké ubližení na cti, není tedy 
ďůvodu mí,li za to, že by mu~j].o, býf.i ublížení trestné, aby .opodstatnilo' 
důvod dle § 26 čís. 4 cit. zák. Zádá-li zák'On těžké ubl1žení na cti, mzumí 
tím ublížení, jež dle všeobecných názorů činí další pokračování služeb
ního poměru nemožným. Posuzuje-Ii se skutkový stav z těchto hledisek, 
dlužno dospěti k přes,vědčení, že žalov"ný se nedopustil ublížení na cti 
ve smyslu citovaného, zákona. Výr.akyža'lo,vanéh'O, jež přicházejí v úvahu, 
nelbyly jemného rázu, byly dokouce bezohled,né, ba drsné, nevyvrcholily 
však přes to v těžké ublížení na cti', uváží-Ji se zejména, že zaměstna
va.teH dlužno přiznati právo volné, otevřené, ani i 'O-stré kritiky počínání 
si zaměstnancova ve službě. O podobném způs'Obu vyjadf.o.vání se žalo
vaného mluví sám žalo,bce. Právní p.osouzení nižších soudu není v odporu 
se zákonem, odůvodnění jest v p,odstatě případné, a odkazuje se jinak 
k němu. Uvádí-li dov.olání, že svědkové potwdi1i urážlivé choo.vání se 
žalovaného, kteroužto okolnost by byl mohl žalobce, jako, strana slyšen, 
blíže rozvésti a potvrdW, dokazuje jen, že nepTovádí po zákonu důvcd!! 
nesprávného právního posouzení, j,enž předpoklád'á setrvání při posa-
vadním skutkovém stavu. '. 

Čis. 1082. 

Účinky kompensace vztahují se sice nazpět k době, kdy střetly se 
započítatelné pohledávky, kompensace však nenastává sama o sobě již 
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touto skutečností, nýbrž teprv,e projevem dlužnikovy vůle. že používá 
práva k započteni. 

(J<,ozh. ze dne 7. června 1921, Rv I 171/21.) 

Žalobce prodal dne 5. května 1920 ža!c>vané firmě jednoho koně za 
10200 K a za další dva koně vyméniil,a ža!ov'anáse žalobcem jede'n pár 
vlastních koní a zavázala se doplatHi 15.000 K. K:oně byli žalované .ode
vzdáni a jeNo nezaplatila kup ni cenu, domáhal se žalobce z,"placení 
zmíněných 25.200 K. Proti žal'D,bě namítla žalovaná 'prGtipohledávku, jež 
prý jí příslušela z obchodu uzavřenéhG se žalobcem v prvé poj'Ovici "pna 
1919, kdy jí prodal jiné kouě, jež pak mnsili býti pro ozhřivku ,poraženi. 
Pr oe e sní s o u dp r v é s t o II ce žaloM vyhÚ'věl s výhradou proti
pohledávky, .0. které se řízení vedlo dlále, a uvedl co do, na'.nMané pr?ti~ 
pohledávky v d ů vod ech: V ,otázce, lze-Ii k talobcovu navrhu nalezl! 
částečným rozsudkem {) žalobním nároku, prC>ti kterémuž. návrhu se 
žalo'vaná strana vzpírá, dlužno dle § 391 odstavec třetí c. ř. s. ,pouze 
",vážW jsou-li vzájemné pohledávky, žal'o,vanou stranou námitkou vzne
sené, ~ právní souvislosti s pohledáv!<Jou, v žalobě vymáhanou čili nic, 
poněvadž v případě sC{rtvislosti obou pohledávek mohlo ,by býti ro~zhod
u",to jen společným roz,snlclkem. Práv,ni souvi,,,Lo'St vyžaduj'e, by naro,ky 
vzešly z téhož ,o,bchodu nebo právního 'P'Oměru, nebo'f v ta'kovém připadě 
mit'že býti ',práJVIl1Ý wzs,udek 'výdán jen tehrny, když phhIíží k ce'lému 
právnímu poměru. Tomu by bylo tak, kdyhy žalovaná strana ,:znesla 
nárok ze sp'rávY' z ,kO'lllpě kOll,í, dne 5. kvétna 1920 ž'~lobcemprodanycl1, za 
které se týž domáhá žalobou zaplacení kupní' ceny. V daném plří,padě 
však odůvo,dňu1e žalovaná strana vzájemné pohle pávky ze zcela jiného 
obchodu _ toHž z obchodu z prvé polovice srpna 1919. Není zde tedy 
souvislosti mezi žalbbcnvým nárokem a nárokem žaIo,vané s,trany a bY'lo 
pro,to žalobeovu návrhu n"_ vydání dílčího, rozsud,kn o žalobním nároku 
dle § 391 odstavec třetí c. [.s. vyhověno. O d vol a c í S'O U d rozsudek 
potvrdil. D Ů v IQ d y: Ze právní sO'lllVislo'sti mezi ;pollledlllvkowžaIovanou a 
kompensando namítnuto'w není, pro,vedl nál'ežitě již prvý soud. K jeho 
vystižným dův,odům budiž vzhledem na vývody odvolání uvedeno, že 
k založení souvislosti té nestačí pouhé obchodllí spojení a existence prC>ti
pohledávky v době vzniku pohledávky žaloboo-vy. Zde jde 0' dva časově 
i věcně různé obchody, o,hlednč kterých nebylo ujednáno mezi stranami 
anl vyůč!ování, ani vyrovnání vzájemných pohledávek ani výslovně, ani 
mlčky ... Pr~é netvrdí ani žalovaná sama, a odvozovati z přecbl'Oženýeh 
dopis,{r, že se tak stalo mlčkY, nelze pmto, že, i kdyby strany bylY' v ob
chood1ním s'p.ojení které čl. 323 ob-ch. zák. předpokláodá, chybí další po,d
mínka téhožčlá~ku, pročež v mlčení žalobcově souhlaSil není. Přerušení 
řízení stalO' se k návrhu žalované a právem pouze o jeH protipohledávce, 
neboť ien té se důvod pr"erušel1!í týče, a nebyl,o, příčiny, aby přerušeno 
bylojedl1!ání ohledně sporu celého. SI,ovy "bez přerušenI« v' posl. větě 
§ 391 c. ř. s. není míněno přeTuišeuí řízení p!Q'dl~, § 190 c. ř. S., nýbrž :ž.c 
má býti pokračováco v řízení o protipohledávce bez vyčkání právomoci 
ro-zsudku' dWčíhc Výtka, že mohl a měl soud jednati alespoň .o dvou čá
stečných obl1!osech této protipohledávky, je bezdůvodnou proto, že roz
s"dek konečný nabude podle § 411 odstavec prvy c. ř. s. ohledně této 
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protwohledávK0' moci pr';'va jemdo výše žalobníbJo nácrokw; nesměl Dwto 
ani soud, nemaje návrhu žalované, se obmeziti na č~st této protipohle
dávky (§ 391 odstavec třetí c_ ř. s,)_ BezDodstatnou j,e, výtka, že mohDu 
takto žalovanou stihnouti následky Drávní mO,ci dílčmo, pozsudku dříve 
než bude rozhodnuto o její protipohledávce, neboť účelem ustanoveni 
§ 391 c_ ř. s. jest v prvé řadě procesní ek,onomie, a ne účel, kterého ,chce 
dosíci žalovaná, která se následkům těm mohla vyhno'uti 'včasným' zaža-
10rván1m s,vé pohledávky. Když tedy jest dúvod k přerušení řízení podle 
§ 190 c. ř. s., jak prvým soudem j'iž byJo provedeno, pak bylo řízení 
právem přeruršeno. i· 

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

V příčinědov,oJacích důvodů čís. 3 a 4 § 503, c. ř. s. dlužno' předem 
poukázati k tomu, že žalovanádirma namítala ke kompensaci protipohle
dávku již v žaJo,hlliÍodpovědi uvedenou jakožto náluadu škody za 3 koně, 
pro ozhřivku zabité, a při ústním jedllání ještě dal'ší pohledávku jako'Ho 
náhradu za krmení a léčení koní těch, výslovně, poukazujícna předpis 
§ 411 c. ř. s., podle něhož rozhodnutí o' bytí či nebytí namítané pohle
dávky vzájemné jest účastno právomoci rozsudku jen do výše obnó-su, 
kterým žalobní pohledávka zaúčtována a zrušena býti má. Žalovaná ~e
tvrdila, že žalo,bní pohledávka byla již před žaIooboll! zaúčtována a kom
pemací zanikla,ba výslovné uznala, že po:žadq'vaný nedoplatek kupní 
c~ny žalohci dluhui'e; z toho se podává, že žalovaná sama vycházela 
zllázoru, že její ITl-ohledávky i pohledávka žalobní ved'le sebe trvají a že 
kompensace má býti provedena ve sporu. K vývodům dnv-o,lacím, polmd 
se snaží odůvodniti výtku neúplnost! řízení, namnoze nelzepřislvědčiti již 
z toho důvodu, že vy"házeií z nesprávného náznru,že pohledávka ža
lobní sama sebou za!likla nás\edkem pmtipohledávky, která· C!ovc1atelce 
dle jejího tvrzení příSlušela jilt dne 5. května 1920, kdy byla uzavřena 
kllpní a směnná smlouva, z níž je žalováno. Účinek kompensace vzhledem 
k předpisu § 1438 opč. zák. arci se vztahnje na dobu, kdy se vzájemné 
p.ohledávky ke kompensování zllůso'bilé sešly, ate kompensace nenastává 
sama sebou a nezpůs'Obuje vzájemného placení již sejitím se dv'ou po
hledávek vzájemných, ke kompensaci zPůsll·bilých, nebo! k :perlekei kom
pensace jest podle§§ 1438, 1441, 1442 obč. zák. potřebí zaúčtování, totiž 
projevu vůle dlužníka svůj závazek vzájemno,u ,pohledávkou zrušiti. Ta
kový projev vůle však žalova,ná firma v první stolici vúbec netvrdila 
a nemůže PT1oto teplrVe v Nzení opravném vznášetÍ' 'Ohranu novou před 
pr.o'ces'ním soudem nepřednesenou. Než nehledíc k tomu, nelze vývodům 
dov()lání, že vzáj'emné vyúčtování nastalo mlčky ježto žalobce o škodě 
žal'o,vané hrmy a o nepřiznání státního odškodnfutí věděl a na jeií dopiS 
neodp'o,věděl, přisvědčiti z toh.o důvodu, že žalobce na dopis. ten odpo
v.eděl upomjnko,u a žalobou a j'eho vědomost o nároku vzáiemném nemá 
v$rznamu. Zalovana 'p,řehlíží své vlastní tvrzení, že s·e -ph koupi a směně 
k<lní dne 5. května 1920 zavázala žalobci 15.000 Kč dopbtiti, čímž přece 
nedala na jevoO- vůIi kompensovati, a marně hledí svému dopisu z 19. května 
1920 při-kládati význam proll1ášení, kompensaci způsobujícího, neboť tc-
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prve ve SDOru s,pecifikovala, co viastně požaduje, 'Počítajíc 28.77E Kč za 
krmení a 16čení ko,ní a 66.666 K: 66 h za zabité 3. koně, kterýžto nárok 
ještě rozdělila na třetinU' státním edškodněním nekrytou a na dvě třetiny 
jakožt(} státní .o,dškodnění d{)sud nep.fiznané. Jaké náhradní nároky si 
činila a pr'o který z nich si chtěla dluŽ'llÝ obnos zadržeti, z dopisu samot
ného zřejmo nen-í, a Dro tuto :teuroi{ost není dOlpis ten zaúčtováním, zru
šení vzájemných pohfedávek způsobujídm. Když však z to'holo dopis,u 
žalo,bcem předloženého, na ně],ž s'e, žalovaná v první i'llstanci ani neodvo
lávala, perfektní kórupensace a zánik žalo.beova práva zřejmým není, 
rtelze shledávati 'ani nesprávné p.o,Souzení' v.ěci v tom, že odvolací soud 
nepokládal žalobnírpohfedávku za zrušenou,. ani neúplnost odvolacího ří
zellí v tom, Ž'C nebyla zjiš'tělla výše vzájemných pnhleďávek a pravdivost 
tvrzeni ,Q> jejich existencí v doMko,upě a směny, z které je dluŽTIý nedo
,platek žalobou vymáhán. Neprovedení důkazu o tvrzení žalované llrmy, 
že byla se žalo:beem v obchOdním spojení, rovněž nezakládá vytýkanou 
neúplnost řízení, prot'ož'e nebyly tvrZeny skutečnosti, z kterých by m(}hlo 
býlí na vzájemné obcbodoyání a na lwntokorentní účtování [Osuzováno; 
jediná okolnost, že žal'obee v srpnu 1919 část kupTIí ceny dOostal směnQn, 
k úsudku takovému nepostačuje, zejména když ža!(}vaná firma podle 
vlastního tvrzení s,e při posledním obchodě zavázala 15.000 Kč doplatiti 
a sama dluh 25.200 Kč ve spúeu uznala. Další však tvrzení dov.obtelky, 
že 'se žaloheem vyúč!o.vání vzájemných pohledávek výslo,vně nebo mlčky 
u'jedna.la, lest rovněž niO'Vot~lU v řízení. Dpravném l1e'PřÍ'pus'tna.u. Protože 
tudíž se nejedná o ko'ntokorentni zaúčtování a náhradní pohledávk)ll na
m/tané ke kompensací vznikly z jiÍu'ho obcho,du než ,Pohledávka žalobuí, 
do,volatelka mame se waží dovozovati, že. žalobní !}ohledávkajest 
v právní souvislosti s pohledávkami vzáj,ell1llými, jež byly námitko'u do 
sporu vzneseny, a že protó vydání dílečného ro,zsudku bylo podle§ 391 
c. ř. s. nepřípustnYm. Pokud dovolání vytýká, ,že cízen! o vzáiemných po
hledávkách nemělo býti přerušeno, nelze k němu přihlíželi, pr,o,tože odvo
lací so.ud v tom směru usnes,cní prvního soudu· potvrdil, a další opravný 
prostředek Iproti tomuto rozhodnntí do odvolacího rozsudku pojatéhO jest 
p.odle § 528 c. ř. s. vyloučen. P'odle naduvedeného žalabní pohledávka do
posud kompensací nezanikla a clooVolání je tudí.ž neodůvodněno. 

Čís. 1083_ 

v tom, že souéi, neshledav důvodnětnho potřeby, nedonutil nedosta
vivši se stranu, by osobně se dostavila k Učení ve sporu o neplatn(}st man
želství, nelze shledávati vadnost řízení. 

I( odvolání spln.omocnění ku sňatku stačí doVís, Jimž snonbenec před 
sňatkem požádal své rodiče, bi,( došli na '1aru a svatbu zarazili. 

(Rozh. ze dne 7. června 1921, Rv I 245/21.) 

Manžel byl v době sňatku ve válečné službě vojenské a splnomo,eni1 
k uzavření sňatkn Františka K-a. Zastoupený manžel však lístkem p(}lni 
P(}šty, jejž odevzdal po.ště kol 20. září 1916, ale určitě před 23. zářím, 
dnem to sň,atkm, žádal roclůče, by došll na fam a ",vatbu zwra-zlll. Lístek 
do,šel rodičů den neb dva dny po svatte. Po návratu z vá,leč"é Sltlžby 
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vOjenské domáhal s·e manžel neplatnosti sňatk' !), ježto· s uzavřením sňatku 
nesouhlasil a plnou moc Ipřed 'Oddavkami odvolal, čímž s,tal se komens 
plnomocnikem (§~ 75, 76' obč. zák) neplatným. Žalo,bě bylo s o u d y 
všech tří st(}li,c vyhověno, Nejvyšším se·udem z těchto 

důvodů: 

Dovolání, uplatňujícímu d,ovolací důvody § 503 ·Čís. 2 a 4 c. ř. s. nelze 
při,mati úspěchu. Jako· vadu odv(}Iacíh(} Hzei1í vytýká .do,v(}lání, že roz
sudek byl vydán po ústním jednání, jemu·ž žalovaná nebyla ]Jřítomna což 
prý tím více padit na váhu, poněvad'ž žaJo.vané zůslal takto ne~nám 
veškerý materiál obsažený v nových v:ýip(}vědech. Nedostavení se 'Osobní 
jedné ze stran sporných není žádnou překážkou projedná'vání sporu, 
zvláště když strana byla zastoupena ]JTávnim zástc·pcem a tento při jed
n:>ní 'hyl přítomen, jak se slal·o v tomto ,případě. Scud má sice dle § 12 
min. nař. ze dne 9. prosince 1897, čís. '283 ř. zák ve sporech 'O neplatnost 
manželství právo, nikoli však povinnost, přinutiti jednoho neb'O druhého 
z manželů k oso,bní účasti na ústním .pr,ojednání rozepře, avšak jen tehdy 
když oso,bní dostavení se jedné ze stran jest nutným v zájmu úředníh~ 
vyšetření nebo zjištění důvodů pro ne]Jlatnost mal1Zelství. Toho pak 
v tomto ,případě nebylo zapotřebí, nebol jde o zjištění, zdali ža~o,bcc 
plno:u moc ke svému zastoupení při slavnastním pwhlášení slibu manžel
ského. odvolal čili nic, a žalovaná za celél10řízení sporného tvrdila, že jí 
o odvolání tom nebylo niče!1O známo. Nebyl'O tedy plří~omn06,ti žalované 
p~i po!s,led~ím jednání před soudem odvolacím zapotřebí, to tím méně; po
nevadž ,o:tazk~, zda o odvolání pLné moci žalobcem věděla čili nic', by 
mohla ml'tI vYZ!TIiam .pr,Q 'Ů'tá'zktw jejího zavinění na neplatnosti manželiStvÍ, 
o tuto otázku však se vůbec nejedná, poněvadž opravný prostředek proti 
dotyčnému výwku sDudlU odvolacího· nebyl vznesen. Soud dovolací p~_ 
drobilI ostatně celé provedené řízení z moci. úředníi iprolik1o'llmánf a se
znal, že netf]Jí v žádném směru neúplností ani vadou. Důvod dovo,lací ne
srPrávného pos,oIlzeni věci po stránce právní s'patřuje dovolání v t,am, že 
soud odvolací nezachoval předpisu § Sll c. ř. s.; v jakém směru dovo
lání neuvádí. Výtka však jest neoprávněna. V uvedeném usnesení ~1'~'Vil 
Nejvyšší soud prá:v:ní názor, že ndvoláníi 'p'lné moci nemu!sJ hýti učiJnéno 
právě vůči zmocněnci nebo vůči, na:stávajícím'ul manže1u, a že se také 
nevyžaduje, aby manželé byli v d,o·bě uzavření sňatku o tomto odvolání 
zvěděli, poněvadž ]Jři uza'Vření sňatku musí zde býti scuhlasná ~ůle jak 
zmocnitele, tak i 'osoby druhé v okamžik uzavřen,í sňatku. Soud 'Odvolací 
při svém rozhodnutí vychá'zí z tohotO' právníhO': názoru, a že tak činí; 
také výslovně v úvodu důvodů svého rozs,udku prohlašuje. Jak z celéh'O, 
odvolacím ·s.ollldem samým provedenéh'O dO'P'I'nění říz·ení důkazního. jako,o'. 
i z ceIéllO tenoru důvodů. rozsudku v 'odpor vzatého jasně na jev o jde, 
zacho,val . soud odvolací vždy a všude právní názor shora projevený 
a s·oust.fedi! veškerou ,nallll k tomu, aby bylo vyšetfel:(}, zda žalobcé 
,plnc>u ma,c d'ano", Františk", K-ovi ještě pIed m:avře'nímsňalku odv;o,la!. 
Odvolací soud na základě důkazů pro,vedených jim podle pokynů v uve
deném rozhodnutí zdej,šího soudu, óo·spel k přesvědčení, že žalobce plnou 
ma,c tuto ještě před sňatkem od'Vo],a:!. Po.chybnosti ve směru důkazním 
proti zjištění wudu odvolacího. není, a mohla by pro dovo·lací s (}ud, jenž 
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řešenf sporu v každ.Ém směru z mlGd úr ední p·řezkoumati povinen jes,t, 
třeba od jedné ze súčastněných stmn v řízeni oJ}ravném Who dotčeno 
není, tollko zbývati otázka, zda v obsahu onoho lístku polní pošty, jejž, 
žal'Obce kolem 20. září 1916, 'aJe určitě před sňatkem ještě svým rodičům 
psal a zaslal, lze shledávati odvolání plné mod Františku K-ovi dané. S.oud 
.odvolací přisvědčil v té příČině na pOdkladě provedených a jím doplněných 
důkazů názo,rů prvé stolice, že v dopiSU tom jest spatřovati určité a zřejmé 
.odva,lání plné moci. SOl1d dovolaeí, prozkoumav sp.isy, připojuje se rovněž 
tomuto názoru, nelzef pr.ojevu žalobce vdopíse tom učiněnému dle vY
ldádadho pravidla § 9140;bč. zák. (ve znění III. novely § 102) j'nak roz
uměti, než že žalobce pr·ojevuje vůli býti sňatku o's,obně přítomell a žá
daje svého o,tce, jenž byl zákonn:'-m jeho zástu:p'cem, poněvadž žalobce 
tehdy ješ.tě nebyl zletilý, aby došli na laru a svatbu zarazili, 'plnou moc 
zástupci fkantlšku K:-ovi danou, tím 'Odvolává. Za tohoto st"v'U' věci jeví 
s-e i právní pos,cuzení věci rozsuclkem odvolacím bezvad-uým. 

Čís. 1084. 

Ustanoveni § 566 čis. 2 c. ř. s. se nevztahuje na případ, kdy místni 
zvyklosti určuji konec doby pachtovni uplynutím určité roční doby {po. 
sklizni). 

(Rozh. ze dne 7. června 1921. Rv I 376/2[,) 

Žal'Ovaná spqlečnost v Š. m~a spachtovány pozemky od, Emilie S-ové 
na dobu 12 let Ipočínajíc odl. říjUla 1912 do "'30. září 1923. Propachtova
telka prodala v r. 1920 pozemky žalobci, j,enž dne 21. prosince 1920 žalo
vané pacht vyp'0'věděl. Žalovaná n.amítla mim;) jiné, že v Š. j'e,t zvykem, 
skončiti p'oměr pachtovní (eprvepo sklizni, že v,šak v tomto, případě část 
polí jest již obdělána, 'pro.cež dle § 1115 obč. zák dlužno etobu pachtovní 
prodloužiti tak, by pachtýř mohl p'lodiny skliditi. Pro c es, n í s'O u d 
prvé st'olice uznal výpověď po, 'právu mimo jiné z těchto d·ů vodů: 
Námitky místní zvyklooti, shora uvecfené, nelze tu použiti, ježto přís,lušné 
llstano'Vení zákona(§ 560 čís. 2 c. ř. s.) vztahuje se pouze na takové ná
jemui poměry, kde jsou určité "dny" ohvykly pro vykHzení a výpověď, 
nikoHv vlša'k lna 'pIípady, kde jde O' jisté roční do·by n·eb ohcLobi, tak'že usta
m,ven! to má význam v,ouze pro kratší lhůty výpovědní, jak jest tomu 
často při výpověděch z bytu. Pokud se týiSe námitky dle § 1115 obč. zák., 
budiž poukázáno k tomu', že ustanovení to týká se po,uze O!J,I1OVY pachtu 
a že by je by,1 zákon zařadil ve všeobeené, nikoliv ve zvláštní čils!; před
pisů o smlouvě nwjemní, kd,yby mu byl ch,ěl zjednati pratnost všeo'becnou. 
O d v o.] a c í s o u d rozsuu·ek 'potvrdil.. D ů vod y: Jde tu \]Jouze o řešení 
otázky, kldy možno výpověď dáti ~ kdy má lhůta výpovědní končiti. 'Dle 
:§ 1120 obč. zák. dlužno dáti řádnou výpov·ěď. § 1116 o,bč .. zák. byl zrušen 
§em560 c. ř. 5., dle něhož pachty jest Ýypovědě.ti na šest měsíců, ne,bylo"lí 
něco jiného nmluveno nebo nebyly-li místním zvykemcstanoveny pro vy
:krliz.erni ;najatých rpřledmětú zvláštní dny. Právem všai10 prvý soudce zal:jč:l'l 
stanovisko, že § 560 c. ř. s. platí jedině v tom přÍJpade, kde /lm vyklIzení 
Ipředmětu Ipronájmu vyhraženy iso)u určité dny v fo·ce s llrč~tými lhůtami 
výpovědn.ími. Žalovaný tvrdí, že v Š. dle z.vyklo·stí výpovědi z pachto
van§'ch pozemků tak se státi m[jsí, že zrušení pachtovního poměru te-
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prve po sldizení·státi se má. Toto tvrzení Vyl'UČlljC však použití § 560 
čís. 2 c. ř. s., jeHko,ž není tím tvrzeno, že určité dny k vyklizení stano~ 

. veny byly a bylo by pak libovůli pachtýře .přenecháno zákonnou lhůtu 
6I?ěsí,ční pmdlo.užiti, ~ k,d~by pole osel plodinami, jichž sklizeň by nemohla 
bYÍl s;(oncena v 6 meslelch po vÝ'Povědi. 

Ne j v y šš í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody; 

~J?ov?lání, ~uplatň~jící'~o'volací důvodyč. 2 a 4 g 503 c. ř. s., není 
v zadnem s~eru ?duyodneno. Po .právní ,stránce 'poukazuje se dovolat elka 
na podstalne sp,ravn~ důvody napadeného rozsudku, j'ež nebyly vyvrá
ceny sPlse~ do:,.olaclm. 1< Jeh~o vývodům se pO;C~otýká, že ustanúvenÍ 'od
st!v~e prv'~lho CIS. 2§ 560 c. r. s. je tak jas,ným. že dle §§ 6 a 7 obč. zák. 
pn Je~ho vyldadlr ,n~lze přÍlhHž,eH ke článlm XI. -čl". 1 úv,(}dnlho zákona 
k. c. r. s. fvrzem zalované společnosti v prvé stolici že dle místnlho 
zvyku v Š. ~ý,pověď je ;přípustnou,pouze s· tím ,ome~enim, 'že vrácení 
Pl:~I?achtova,n~c~ poz,;'mku nelze požadovati. před skončením žní, neodpo
vI,da. amzn:m,;'nemu ~Iá?}m, jelikož žalovaná,v první. s,toliei 'neuvedla, jed
na-I! se o ~~e \)Ibe-cne .CI ,0skllzeňpO'lnílch "blin, jež v tom kterém ,pří
pade pacThtyrem by,ly pěstovány. l( nepřípustné 1r00votě, že dle místního 
z'2ku v Š. spachtova?é ,pozemky bÝvají vráceny koncem října, nelze při,
hllZetl d}e § 504 c. r. s. Kusost řízení odvolacího: spatřuje dovo,l"telka 
v ~om, ;oe ~ebyl. PtQ,v,:?en d~~az o zm,něném mí-stním zvyku, avšak ne
~ravem, Jeh~oz:,Jak vys" vyhceno, dotyčná tvrzení žalované v prvé soo
hCI nendpovldaJI us,tanovením § 560 c. ř. s. 

Čís. 1085. 

. Pouze omyl v oS?bě. manžela čini manželství neplatným, nikuliv umyl 
v JehO' usobmch, roldlllnych a majetkových poměrech. . 

p;o vnitřní nepravdivost ohlášky o stavu snoubence nelze ohlášku 
za vsech okoluostí považovali za neplatnou. 

íRozh. ze dne 7, června 1921, Rv 1463/21.) 

Zal",bkyně seznámil~, se poc~tkcm listopadu 1918 se ža1ovaným, jenž 
se vy~aval, za nadp~oruclka, v: zaloze, tvrdil, že otec Jeho jest zámožným 
a~v?ka~em, mwtka ze pochazl ze statku a sám že stu-duje práva. Přeástí
:amm hmto 'pohnul nezletrloužalobkyni, dosáhnuv též s.vooJení iéiího P'(}Tll
ce,~s~va,k t0r:'u, žes ním uzavřela dne 25, ledna 1919 sňatek. I pfed oddá
Va!IClm Je kn,;'zem s:trv,:;1 žalo'v~ný při shora uvedených údajÍCh. NěIoO'Ií.'<: 
?!11 p.o sv.atbe b:yl vsa~ zrulovany voj''D'skou policií zatčen a za trestního 
nzen; vyslo na Jevo, ze Je ve skutečnosti bývalým domohraneckým svo
bo,dn!kem a. ab?olvente~ někollka tříd střední školy, že otec jeho jest 
zedllI~~em,~ mkDI: "clvok~tem a ma,tka že byla dcer.ou podruha a nikoli 
statkare, ze SI za 10 vany hodnost nadporučíka podVůdně přisvoJ'il a 'e-t-
~d~tk '''d Jse pre sna .em ve :,:ce pn~a, ech zlo'~inlu podvo.dn, krád,eže a z'PTO'nevěry 

se do;pustil, 'Pro nez,. pk~'z I Pro ZIOClTI sběhnutí, te\}Tve po sňatku' spá
chany, rozsudkem dlvlsmho' soudu v Plzni ze dne 6. září 1920 byl od-
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souzen do těžkého žaláře na 2V, \"'Oku. Zalobkyuě domáhala se po té ne_ 
platnosti .manželství z několika dúvodů, v 'Prvé řadě Pf(} omyl v osobě' 
nastávajícího manžela (§ 57 obč. zák.l. Pro c e sní s o udp r v é s t o-
I i c e žalobě vyhověl, d o vod i v, že: žalovaný před6tíráním nepravdi
v}'ch l"odinných a osobníchlloměrů jak žalobkyni, tak i její poru{óenstvo 
a poručenský soud ohledně své osoby uvedl v takový ,omyl, že se pak 
jevil býti OSObOI1 zcela linou, než jaik-oul býti předstíral, totiž na místě p:ráv
níka a důstojndka, který poskytoval žrulobkyni zá~uku bez;p'ečného za
opatření v budol1cno'sti, .osobou bez povolání a bez pro,středků, která se 
dopustila celé řady zločinů, a že žalo,bkyně jen následkem tohoto, omylu 
v osobě žafovaného dala své svO'leni ke sňatku. O cl v o' I a c í SI o' u d ža
lobu zamítl. D ů vod y: Právní závěr prvého so'udu jest pochybeným. 
Dle § 57 obč. zák. činí omyl svolení ke sňatku jen teh'dy neplatným, kdYž 
se týká osoby hudoweíhlQ! manžela, totiž identlty jeho osoby, když lysická 
o"oba manžela není táž jako lysická osoba snc>ubence, O tako",ý omyl 
však v tomtopřípad·ě nešlo, nehol žailobkyně téměř 3 měsíce plřecl sňat
kem se se žalovaným stýkala, znala ho tedy dobře oso,bně a ke ,sňatku 
s touto o~obou projevila 'p-řed příSlušným lamím úřadem své s,"olení a 
hÝlo tedy manže!s,tví po ",ákc}llu p1atně '",zavřeno. Zežall'obkynč následkem 
podvodného předstírání žalovaného illlJlézala se v omylu ohledně jeho 
osobních, rodinných a maj'etkových ,poměrů, jest pr,(\ existenci této man-
2elské ,překážky zcela bez významu, nebo! omyl netýkal se lysické oSO'b
llosti žalovaného, nýbrž jen jebo jinakých poměrů, které s o'sobnosH jeho 
nemají ničeho ,společného" Ze jen omyl v identitě nastávajícího manžela 
činí manželství neplatným, p'lyne z ustano,ven, § 59 obč. zák., dle něho,ž 
všechny jinaké omyly než ony, v 'předchozích §g 57 a 58 o'bč. zák. uve
de'né, jakož i sklamané nadě].e nebo mylná předpoklládání platnosti man
želství nejsou na závadu. Posoudil tUdiÍž l30ud prvé 'stolice včc nesprávně 
po stránce prá'Vní, když omyl, který se. netýkal osoby hudoucíhO' manžela, 
nÝ'brž jen pOhnutky ke sňatku na straně žalo,bkY'llě, podřadil pod dÍl'Vod 
neplatnosti manžels,(ví dle § 57 o,bč, zák. 

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

Důvody: 

Vývodůmďov'OkÍJn'í uelze přisvědčiti, nebo·! zákonem ze dne 22. května 
1919, čís. 320 sb. z. a n., nebyly změněny předpisy §§ 55 až 59 Obč. zák. 
o nedo,statku skl1tečného svolení, a není dil-vodu, aby nyn, za platno6ti 
zákc>na právě uvedeného vykládán byl předpis § 57 obó. zák. iimÍJk, než 
se podává z jeho slovného znění a ze Sloluvi'Slosti s o.statllími předpi~y, 
k tDmuto důvodu neplatnos.ti manželství se vztahujícími. Odvolací s!c>ud 
výstižně doyo.clil, že svolení k man~.eJstvíjcst podle § 57 Dbč. zák. jen tehdy 
neplatným, byl-Ii snoubenec v 'Omylu o· osobě budo:ucího manžela, že 
však takového omylu tu nebylo" pTotože žalo,bkyně věděla, & kým chce 
v mrunž·e-lství vejí:ti, žalovaného znala a v omylu byla p.ou~e ohledné sociál
ního postavení a majetkových poměrů jcho a jeho rodičÍl; k výkladU:, že 
osobou Ve smyslu § 57 obč, zák ro'zuměti dlnžno nejen osobu fysickou, 
ný'brž také t. zv. 'Osobu občansko,u, není však v záko'ně 'opory. Dovolání 
také se snaží do.vozovatineplatnos,t manželství z ustanovení §§ 69 a 70 
obč, zák" podle něh-o'ž má býti v ohlášce nastávajícího sňatku uvedeno 



pravé jméno (rodné a křeetní), rodiště, stav a bydHště otou sno'ubencl!, 
Kdežto ohláška ,byla nepravdivou, uvá:dějíc bud'oucího manžela jako nad
poručíka a 'pOSluchače práv, ačkoli ,podle pravdy bYl svobodníkem a neměl 
určitého, povolání. Avšak pa.dle § 74 obč. zák. k platnosti ohlášek ~ lim 
k platnosti manželství pos,tačuje, b'yla-Ii v ohláškách uvedeua pouze jména 
obou snoubenců, a múž,e tedy wveld:ení rodišt.ě:, stavUJ a Ib~dH\ště v -ohlášce 
chy'běti,byf i t:J!koválousá ohláška VzbUizovati mohla po'chybnosti o ,o'50b
I10sti snoubence a tato vada stěžovala dosažení účelu ohlášky, aby totiž 
bylO zabráněno uzavření manželství pro nčk1erou- zákonnou překážku ne
platného. Ohlášky jso,u podle § 69 obč. zák. obřadnostmi pro platnost man
želství podstatnými, ale zákon dovoluje i jej-lch prominutí a v § 74 obč. 
zák. ustanovuje, že vady ve formě nebo podu ohlášek nečiní je neplat
nými, uznávaje k platnosti manželství ohlášku jednu s uvedením jména 
obou snoubenců. Tato jména arci musí býti pravá a t:J!ké ostatními údaji 
nesrní býti osoba snoubenců zakryta, aby moh'lbýti účel ohlášek zmařen. 
Než tomu tak v tomto případě není, nebotjména, rodiště, věk a bydliště 
snoubenců 'byly správně uvedeny a k identitě jejich postačují, zvláště 
Když z IProvedeného řízení nevyplynulo a dovolat cIk a netvrd,í, že ohláška 
.se muže vztahovati na jinnu osoibu stejnojmennou než na žalovaného je'nž 
jako nadporučík - by! i neprávem - Vystupoval a také skutečně' jako 
naďporučík :sloužiL Rovněž údaj, že snoubenec jest posluchačem práv, 
vzhledem k ostatn!lli údajům ohFásiky, kterými osoba sll1olulbefllé'ova jest 
dostatečně určena, postrádá významu a (Možnosti o'SOby neruší. Pro 
vmtřní llE'oravdivo'St ohlášky o IStavul Stll'Olwbenee nel'Ze t'lldí'ž za da11'j'rch 
okolností ohlášku tu a uzavřené manželství pokládati za neplatné. 

Čís. 1086. 

Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky ';esko
slovenské podle § 54 ústavlÚ Iistíny ze dne 8. října 1920. čís. ,586 sb. z. a n., 
o úpraVě pachtovného z polních hospOdářstVÍ a zemědělských pozemků 
a o obnově drobných zemědělSkých pachtů. 

Ustanorveni § 2 (4) předpoklád'á, že podpachtovné niednáno byl.o teprve 
po I. lednn 1918, a má místo nejen připodpachtu dobrovolném, nýbrž i při 
pOdpachtn vnuceném ~~ 63 pří dělového zák. ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 
sb. z. a n.). Lhostejno též, zda pachtýř, jenž není drobným pachtýřem dal 
pozemky v drobný podpacht. ' 

Ustan.oveni to, doplněno tím, co patří tam z § 2 {ll a mlčky se v něm 
PředpOkládá: jeví se takto.: "Při pozemcich, jež jsou v pod\:lachtu, mllz,," 
pokUd na ne nelze užíti ustanovení tohoto opatřeni (to j. pokud pOdpach
lOvné ujednáno tevrve PO 1. lednn 1918, takže nelÚ přípnstoo i j,e dle 
odstavce prvého zvýšiti), propacht.ovatel zvýšiti pachtovné, jež ujednán.o 
bylo před l. lednem 1918, pro pachtovní rok 1921 a zbývajíci smluvená 
pachtovní léta o 6 proc. rozdilu· mezi předváleónon cenon propachtova
ných nemOvitostí a cenou ke dni 1. března 1919 zjištěnOU podle zásad 
daných v § II ods!. čtvrtý zákona z 8. dubna 1920, čís. 309 sb. (ptíl. A): 
pOknd pachtovné takto zVÝŠI~né po odečtení d'ani, přirážek a ostatních 
veřejných dávek, jež nese propachtovatel, jakož i nynější hOdnoty všech 
vedlejších plnění, k nimž iest podle smlouvy zavázan {pachtovné ryzí), 
nepřekročí pachtovné, jež platí po!lpachtýř po srážce 15 proc.« 
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Daně a přirážky odečítají se ze zvýš\eného pachtovného jen k tomu 
cíli, by se seznalo, .zda zbytek nepřekročuje neivyššipřípUS!né meze 
zvýšelÚ. Nepřekročuje.Jj jí, platí se celé zvýšené pachtovné brcz srážkY 
daní a p'řirážek, pak-li ji překročuje, plotí se jen nejVYŠŠí mez a srazí se 
pouze přebytek. Vzorcem pro< vÝPočf>t,zda zvýšené pachtovné nepřekro
čuje nejvyšší'meze, jest v případě, kde daně a přirážky nese vlastník, staré 
pachtOvné, zvýšené .o j>řirážku k pachtovnému dle tabnlky A a zmenšené 
o daně a přirážky, v přípaóě pak, kde daně a přirážky přesunuty ien na 
pachtýř'e, staré pachtovné zvýšené o řečenou ,přirážku. 

(Rozh. ze dne 7. června 19'21, R II 219(21.) 

PmpachtG'va(elka domábla .se Piv rok 1921 a následující zvýšení 
pachtovného na pachtýli, jen'ž měl ocl ní spachtoyán celý dvůr, z něhož 
by;) nucen část dáti v p,odpacht (dle zákona Č. sb. 81/1920). Přirážku vy
počítala propach(;ovatelka z"klad,ním 'penízem 23.254 K, od toho odečetla 
20 proc. za uJržovámí budov 4.65,0 K 8,0 h, a ze zbytku 18.603 K 2,0 h 
odečetla dalších 25 proc, ježto šlo o majetek "abraný = 4.650 K 80 h, 
takže vsku~kll požadovala přirMkUJ 13.%2 K 40 h. Pachtýř proti tomu namítl 
jednak, že by~ z na-řízení pozemkového. úřadu nucen část p'Dzemků dáti 
do vnucemého po,dvachtu a že mu ještě není známo, kolik mll bu'de na 
poclp.achtovném zaplaceno, a vyhradtl si v tomto 'iměru uplatniti předpis 
§ 2 (4), n,patření Č. sb. 58612,0 pro pnpad,kdyby podpachtovné, jež mu 
bude zaplaceno" po o.drážce 15 proc. a po odrážce daní i s p.řirážkami 
,pro plochu danou v podpacht bylo n~žší, ne'ž-Ii vypočítaná přirážka, jednak 
že dlužno prokázati, že staré pachtovné včelně vypo6tané přirážky mez 
6 l1'roc. válečné hodnoty pozemků méně 25 pmc. (prozabráÍlí) ne,překm
čilo. O k r e s II í 'S O; u 'CL pH'Zna~ navTlhovaielce pnža'dov.ané zvýšení 
(o 13.952 K 40 h) a vyhradil pachtýři odpočls,ti rozdíl dle zásad § 2 (4) 
opatření, kdyby pachtovné placené mu pod,pachtýři po odrážce 15 proc., 
nikoli však též po odrážce daní s Ipřirážkami bylo nižš[ než čistých 
90 K 60 h tdle vý'počtu navrhovatelky) za I ha. Návrh pachtýřky, by 
~ro stanovení přirážky platilo jako nejvyšší mez ono pachtovné, které 
podpachlýřům jest za'P'l:atiti po odrátice 15 'P'f>Oc' a po od'rá:žce daní s při
ráž\Joami, 'Zamitl a zů'stavil pachtýřoe nastolu"iti v lomto směrul p,ořad 
práva. D ů v ,e, cl y: Pachtýřee neke odvolávati se na předpis. § 2 (4), 
opa:třen" ježto předpis ten vztahuje s,e p'oulze na pachty nebopodlPachrty, 
při nichž pachtovné bylo smluveno před l. lednem .1918 nikoli však na 
ruucené pachty z roku 1919 nebo 1920. Oko,lnost, pachtýřkou tvrzená, že 
bude po'škozena, provože jí bylo nucenými p'odpa'chty odebráno 31 ha 
18 a, z nichž musí platiUdle s.mlouvy i veškeré daně a veřejné dávky, 
možno vzíti v úvahu pouze v říze'nf Slporném dle zásad občans'kého 
zákonníka a nikoliv v případě tomto,. 'Nehot úpravu pachtovného, řešiti 
jest cestou nespornou pouze za předpokladú smluv pachtovnlch a pod
pachtovních s ustanoyenímpachtovného před I. lednem 1918, čemuž 
v tomto, pHpadě tak není. R e.'k ,1] r sní s o lli cl povolil zvýšení p'achto'v
ného pro p<l'chtovní .rok 1921 a pro zbývající pachtovní léta úhrnnou 
přirážkou 13.952 K 40 h s, tím, že při pozemcích, daných do vnuceného 
Iloclpachtu, nejvyšší mez pro pacht s pJirážkou' tvoří pachtovné, jež 
odpůrkyni platí podpachtýři ]JO odrážce 15 pmc, a veškerých daní s při-
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rážkamL D ů vod y: Mezi stranami je SP(}fuym stanovisko, jaký výklad 
přfslu§í ustanoveni odstavce čtvrtého § 2 .opatření Stálého výboru Národ
ní-ho shromáždění ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n. a jakým zpú
sobem dlužno upraviti .pachtovné zp.Udy, k!eráž ·byla ve smyslu § 63 
pří dělového zákona ze dne 30. ledna 1920, čis. 81 sb. z. a n. dána ve 
vnucený pacht. Rekursní soud v zásadě sdílí původ-ní názor stěžovatelky; 
že případy vnuceného pachtu sluší zařaditi pod· ustanovení § 3 opatření. 
Tento předpis praví, že ustanovení § 2 o. možnosti zvýšení pachtovného 
a O zpúsobu vypočteni přirážky netýká se půdy zabmné dle zákona ze 
dne 16. dwbna 1919, čís. 215 sb. z. a n., jež je v pach.tu osob, které }i samy 
neb za pomoci členů své rodiny obdělávají· a kteří spOlu s osobami, s nimi 
ve společné domácnosti žijícími, nemají vlastní a pachtované půdy země
dělské dohromady více než 8 ha, ani rp,údy zajištěné drobným pachtýřům 
dle zákona ze dne 27. května 1919, člsl. 318 sb. z. a n. Vnll'cené pachtýře 
zajisté pak dlwžno počítati do téže kategorie drobných zeměděl'ců. Dle 
§ 63 přídělového zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n. může 
zabraná půda ještě před převzetím a skutečným přídělem v místech, kde 
je toho. nutná p'Otřeba, dána býti pozemkovým úřadem za sou·časného 
stanovení podmínek, tedy i způsobem vnuceným do· pachtu osobám, v § 1 
čís. 1 jmenovaným, totiž takovým, jímž zahraná púda může bÝti přidě
lena, tedy malým zemědělcům, domkářům, drabným živnostníkům a pod., 
v rozsahu stačídm k s·amostatné obživě hospodáře a ·j,eho rodiny,na 
které hospodář se svojí rodinou může hospodařiti bez stálé. cizí pomoci 
(§ 2), ve IOTmě t. zv. soběstačných rolnických nedilů (§ 15) v nejvyšší 
výměře 6-10 ha (§ 16), Z toho viděti, že se jedná o týž druh t. zv. 
drObných lidí, 'proti nimž zvýšení pachto'vného dle § 2 opatření není p,ří
pustno. Zákon ovšem je po,tud neúplný a nejasný, že měl, jelikož jlž 
tehdy existence vnucených pachtýřů byla starším zákonem zavedena a 
upra:vena, způsobem zcela. určitým je meiÚ výjimkami v §. 3 cit. opatř. 
jmeno1vati, avšak ,pojem vnucených pachtýřů ie celkem totožným s oněmi 
drobnými zemědělci, kteréž § 3 za všech okolností chrání p.řcd zvýšením 
pachtovného nebo pOdpachtovného,. Není-li přípustno: zvýšen;' proti těmto 
osobám, pak za~slé nemůže ani propachtovatel domáhati se zvýšení 
pachtovného proti pachtýři. Proto s J\řesného hlediska zákona byl by 
vl'wslně neodůvoduěn návrh PTopachto.vatelky na ZVýšení pachtovného 
proti pachtýřce ohledně oné plochy 31 ha 18 a, kteráž jí byla za účelem 
vnucených pachtů odňata. PředpiS odstavce čtvrtého § 2 opatření hylo 
by proto dle tOhl(jtO náhledU! r<lkm'Sního sooo'1] lze IJO'UlŽítl ,pou'ze na případy 
do,brovolného podpachtu a to také ještě z ,těchto důvodů: Podmínky vnu
ceného Ipachtu (podrpwchtu) vůbec a tedy zvláště j ohledně činže se určují 
úřadem závazně pro obě stran.y (Odstavec čtvrtý § 63 příd. zák.), při 
dobrovolném podpach:u, vznikl-li před 1. lednem 1918, může pachtýř dle 
§ 2 odstavec 'p,rvý až třetí zažáda'(i o zvýšení podpachtovní činže, stejně 
jako proti němu může propachtovatel přirážku si vymoci. V'znikHi pod
pacht po, té době, bylo to výhmdně 'v možnosti· pachtýře, aby sl pod
pad1to:v!ní činž'i určil Ve 'Výši, při'rnéřené poměrům norv-é' dobry. Jiiž z toho 
viděti p.odstatný rozdíl mezi pOdpachty vnucenými a jjnými a nebylo by 
správnýmpřipUls,titi zvýšení pachtovného propachtovateli proti pachtýři 
dle § 2 odstavec prvý a druhý, kdyhy pachtýři nebylo mO.žno' hojiti se 
zpúso,bem stejným na podpachtýři. Avšak 'pwchtýlika v tomto připadě jak 
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v řízení před prv-ý"m soudcem, taK i nadále ve stížnosti pOlstavUa se, jak 
tvrdí, na stanovisko, navrhovatelce příznivější, nemajíc ničeho 'Iproti tomu", 
abY také z těchto polí přirážka byla vYpírána, takže obě strany s·ouhlasně 
kladGu na roveň pacht vnucený pad-Itu do'brovolnému a vedou pouze 
spor o to, má-li platiti 'při stanovení této, přiráiky jako nejvyšší mez dle 
odstavce čtvrtého § 2 opatření podpachto'Vmé po sráž·ce 15 proc., jak 
tvrdí r;avrhovatelika, či, zda kromě- toho se maií též od:počítati daně s při: 
rátkami, jak tomu chce ,odpůrkyně. Rekmsní soud nemůže proto při 
tomto čistě disPositivnim stanovisku stran uplatniti s·vůj zásadní názor a 
dlužno jemu toliko řešiti 'Otázku, kteráž po'uze ještě mezi stranami je 
SpOfllO'U. Regulativ pro nejvyšší možné zvýšení pachtovného je stanoven 
v odstavci prvém § 2 o·patření, kterýmž má býti ryzí pachtovné, ne,p,ře
kročuiící 6 proc. 'ceny nemovitosti ke dni I, března 1919. Tyto výp'očty 
přirážek a nejvyšší meze jsou obsaženy v obojí přílohové tabulce. Při 
pozemcích, jež jsou v poď;pachtu, stanoven je tento reg'll'l~tiv v poměru 
mezi pachtýřem a pmpachtbvatelem v odstavci čtvrtém §. 2 zPl\schem 
odchylným a to z příčin snadno pochopitelných. Nej'vyšš'Í mezí prc při
rážku pfOpachlovatelovu nemůže hýti nejwké a'hsolutní měřítko, jak je 
tomu v případě 'předeš,lém, neho{ máme zde dvojí poměr:.propachtovatele 
k p;,chtýři a pachtýře k podpachtýři. Tu může býti jenpodpachlovné 
timto měřítkem, nebof p·řirozeně nesmí 'propachtovatel žádati i, se zvý
šením více, než pachtýř sám dcstává, což by se jinak snadno mohlo státi, 
na 'př. když by pachtýř brzy po 1. lednu 1918 v důvěře v posavadní své 
nízké pachtovné hyl pachlované .pozemky přiměřeně nízko dal zcela neb 
zčásti v.podllacht, nebo v případě již zmíněných vnucených podp.achtů, 
Názor prvého soudce na tuto věc nezdá se býti njasněn a bez rozporu. 
Ve svém rozhodnutí praví, .že zů,stálvá! 'pachtýřce vyhrazen" odpočísti di:ie
renet die zás,ad § 2 odstavec čtvrtý lS'tanO'vleno~lll, kdyby PaJchtovné, p,la
cené jí po·dpachtýři po odrážce 15 proc., nikoliv však též po srážce daní 
a přirážek, bylo ni.žší, než čistých 90 R: 60 h za 1 ha, kdežto v důvodech 
mzho·dnutí praví, že pachtýřce nepřísluší odvolávati se na předpis §. 2 
od~,tavec čtvrtý, jenž se vztahuje po'uze na pachtY' nebo podpachty před 
I, lerlnem 1918, nikoliv na vnucené pachty z roku 1919 neb 1920, Předně 
obě strany shodně staví na základě svého disposičního práva, jak již 
řečeno., vnucené 'pachty na r.oveň pachtfl'm jiným, za druhé nelze 'na 
jednom místč předv·isti čřvrtého odstavce § 2 použíti, na jiném ho vylu
čovati a konečně nemůže býti ,srpo.ruo ~am, že, ,když hlavní, pácht pOlchází 
z doby před, 1. lednem 1918 a podpacht z dDby :pozdější, mů,že pfOlpach
tovatel přirážek k pachtovnému se domáhati, poněvadž pachtýři bylo 
možno" jak také již pověděno, v pozdější daM, kdy všeobecně již pano
valo ono známé stou·pnutí cen pachtovních, domoci se hned při uzavření 
smlouvypodpa-chto,vní přiměřené v·yššh5inže. Nesprávným bylo také, že 
p·rvý soudce odkázal pachtýfku na pořad práva s návrhem, "by pm 
stanovení lJlřirážky platillÓ jako nejvyšší mez o'no pachtovné, které pode
pachtýři jí zapla\( po srážce 15 proc. a daní s přirážkami. Řízení (lIe uve
deného opatřeni Stálého výboru se pro·vádí dle ásad řízení nesporného 
(§ 6), a může pmto soudce odkázatistralllU na :pořad žaloby jen pro 
slpmné skutečnosti, (\Cořící podklad rozhodnutí. Konečně je i v tom P'()
chybeno, že podpachtovné není maximálním mezníkem pro čistou přirážku, 
t. j. v tomto přípaďě vypočtených 90 K 60 h za 1 ha, jak k tomn ,lovné 
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znění odstavce čtvrtého § 2 svádí, nýbrž zajisté přirozeně a dle obdoby 
příl. B) k odstavci prvému a druhému § 2 pro pach(.ovné spolu s přiráž
'kou. Zde však sc jedná ,plome o sporný výklad zákona, 'Za jakých pod·· 
mínek má p'laHli podllachtovné jako nejvyšší mez zvýšení dle odstavce 
čtvrtého § 2. A tu rekursní soud se přidává úplně k názoru stížnosti, že 
ku zvýšení pachtoVTIého lze svoliti jen, pokud čistá pGd-pachtovní činže 
po sráŽCE: ,daní a 15 proe. na to stač~ Opatření Stálého výhoru na' tomto 
místě· ovšem mluví pouze o srážce 15 'proc. Avšak přirozený, rozumn~ a 
spravedlivý výklad smyslu a tendence celého tohoto předpisu musí na
praviti nedo'ko·nalost koncepce jeho, kteráž zajisté je tu pa'trna. V odstavci 
,prvém a druhém § 2 se při výpočtu maximální 'přirážky odpočítávají danč, 
jež ·platí propaehtovatel, tak aby jen čisté pachtovné po zvýšení činilo 

nejvÝ,še 6 proc, zúročení ceny nemovitosti. V jakém poměru k tomu a } e 
spravedlnosti vůbec byl by výklad odstavce čtvrtého, že připolzemcích 
v pCYdpachtu činiti může zvýšení ,pachto'vného až tolik, kolik činí pod
pachtovné minUls 15 proc. bez ohledu na to, koUk daní a jiných dávek 
platí :pachtýř. Správně uvádí stížnost jako přiklad,.~e v daném případě činí 
pachtovné ze dvora i se žáda'nou přťrážko'li okrouhle 193 K po ha, daň 
s přirážkami sama však činí 250 ---300 K. Při tom uvážiti dlu·žno, že činže 
ze vnucených podpachtů snad není ještě IU[čena, a, kdyby byla známa a 
značně vyšší než pachtovné, jak tomu jJřiwzeně u podpachtu obyčejně 
bývá, takž,e by i po sráŽ!ce :zmfněns'rch 15 'proc. bylo ještěi rovno zvýšenému 
pachtovnému neb dokomce sahalo nad ně, ,pak vždy ještě byl by pachtýř 
ve značllé škodě, kdyby si nesměl kromě toho danč odpočísti. Císelný 
výpočet tudíž ja,ně vyvrací názor navrhovatelky a p-rvého soud'ce. Zákon 
tu má na mysli zajisté jen ten pravidelný ,připad, že pachtýř daně ueplatí, 
'pakby 'Ovšem při projeveném opačném názoru ku škodě nepři~el. Když 
však v tomto případě je nesporno, že pachtýřka platí -daně s přirážkami 
též z pozemků, daných Ve vnucený podpacht, nutno při určení podpach
tovného jako maximálního regulatirvu 'připustiti odpočtení těch všech daní; 
jež pachtýřka pLatí, a mimo to oněch 15 proc., jež zákon míní jako 'paušál 
na různou režii, risiko i částečný zisk pachtýře při rPodpacht,ul. 

Ne j v y Š š í s o u d' zrušil usnesení ni'ŽŠích soudů a uložil prvému 
soudu, by, doplně řízení, dále ve věci jednal. 

Usnesení nižších stolic b.yliO už z té pří'Činy zrušiti, protože po rozumu 
§ 5 odstavec prvý, § 4 odstavec prvý opatření Stálého výhoru Nár. 
shrom. ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n. soud rozhodnouti musí 
o výši požadované přirá'žky, musí ji tedy ciferně určilti - s konečnOl' 
,platností, tak aby o cifře té žádného sp.oru více býti nemonIo·, čemuž 
však usnesení nižších stolic nevyhovují, vyslovujíce jen zásadu, podle 
které dle jejich mínění výpočetllrovésti j.est, a ·ponechávaj.Íce takto příštím 
sponlm dvéře do kořán otevřené, to tím vlee, když nejde snad pouze 
o matematický výpa-čet, nýbrž dlužno zjistiti především jeho· základy, na 
nichž díe zákona spočívati má, tak zejména výši podpachtovného a po 
případě i výši daní a přirážek, jež podpachtýři platí, což jest zjištění 
,skulkéové, které nemožno zůstaviti sira·nám, nýbr'ž musí je u'činiti soud po 
nále1žitém vyšetření věci. Ale nejen to, n$Thrž'-i samy zásady, jež nižší 
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stolice pro výp'Očet vytyčují, neodp-ovídaH pn názoru Nejvyššího soudu 
předpisům zákona, 1. j. cit. opatření, odporujíce iak jeho úmysl'", a cílům, 
tak výpočetní methodě, v něm p.ředepsa'1é. Bezesporno jest, že z pozemků 
dvora, o nějž jde, nalézá se 31 ha 18 a ve vnuceném podJpachtu po rozumu 
§ 63 zák. pří dělov ého. ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb., takže po-mpacht 
tento datuje teprv z doby po 1. lednu 1918 a spor točí se toliko o' zvýšení 
pachtovného z těchto iP'ozemkú. Spamy isou tyto dvě otázky: 1. Zdali 
nárok na zvýšení pachtovného. má mÍ;sto i II těchto pDzemků, ve vnuceném 
podpachtu se nalézajících, čili nic, t. i. zdali předpis § 2 oclstavec čtvrtý 
cit. opatkní, dle něhož při pozemcích, jež js-ou. v :podpachlO': ipl.atí:
p.okud na ně nelze užíti ustanove,ní lo'hoto opatření, t. j. pokud pod'pach
tovné ujednáno teprve ip·O 1. lednu 1918 {§ 2 o·dstave·e prvý) - v ·poměru 
mezi pachtýřem a propachtovatelem jako nejvyšší mez pro přirázku 
k pachtovnému podpachtovné posrái5oe 15 proc., má místa i .p'ři řečeném 
vnuceném podpachtu či toliko př'ipodpachln dobrovo-lném, a paklli i při

vnuceném, tedy ·dále 2. zdali mim.o' uvedených 15 proc. srážeti možno 
také daně a přirážky, o nichž p·řed'jlis ten (§ 2 odstavec čtvrtý) nemluví. 
Ad 1. Rekursní soud přijímá tu náhled pachtýřky, že předpis § 2 odstavec 
čtvrtý se na řečený vnucený podpach! nevztahuje aže tedy pachtovné 
z pozemkú v něm se nalézajídch vůbec Zvy,šovaíi neL'ze, ale má za to, 
že když Ipachtýřka se zvýšení 'podrobuje, nemůže tento svúj názor uphtniti 
a musí rozhodnoufiotáz1<"ú· ad 2. Při tom však přehlédl, žep.achtýřl<a 
výslo·vně prohlašuje, že podvoluje-li se zvýšení dobrovollně, může toto 
býti :stano'venn jen v té výši, ve které je dobro"olne přijímá, a když ona 
je přijí'má jen po srážce daní a p,řirážek, ne:l~e přes. to jíti. V to:m má 
pacbtýřka pravdu, nehoť pak by to byl od .ní dar a dm ten nelze proti 
Její vůli zvyšovati. Vlastnice mllž'e tc'dy srážce daní a 'přirážek odo,í-rati 
jen, pakli se obě. otázky, tedy už .otázka ad 1., v jejím smyslu zodp,ovědí 
a dlužno tedy i tuto otázku řešiti. Pachtýřka a s ní rekurs ní soud. míní, 
že celý § 2 a tudíž i jehG odstave·c čtvrtý, o' nbj'ž jde, vysazen jest pro 
vnucené ,podpachty z pl-atnosti před'pjs.em § 3., avšak tomu nelllle p:řisvčd
čiti. Praví! § 3, že ustanovení § 2 netýká se ,půdy za'brané zákonem zábo
riovým (§§ 2 a 3 zák. ze dne 16.dnbna 1919, čís. 215 sb. z. a n,), je-li 
v p.achtu pachtýřů, kteří ji 'sami :ohdělávají, ncmajfce vší p;ůdy ,více než 
8 ha, tedy pachtýřů t. zv. drobných. Zákon tedy výslovně mluvi 'O pachun 
a pachtýřích (drobných), .nikoli aIe o p.odpachtu a p·od<pachtýřích, i clw
buk tedy rekursnísoud, když hez dalšíll'o uvažo'vání pojímá 'pře,dpis tak, 
jako by v tom nebylo rozdílu, a vztahuje jel i na 'náš vnucený podpachl. 
Rc·zdí! jest veliký a důle:žitý. Kdyby vlastnice měla po~emky rozpach
továny přímo mezi, drc,bné pachtýře, ,pak by se předllis na ten případ 
vztahoval a ona by nemohla pachtovné nijak zvýšiti ',ať by už to hyli 
drohní pachtýři dobro-volní anebo. ynuqmí, a afby pacht .datoval z doby 
·před 1. lednem 1918 nebo. z doby'po něm (jen z této doby může catovati 
pacht vnucený, ježto byl připuštěntep'rv zákonem přídelovým" 30. ledna 
1920), neboť zákon přeje drobným pachtýřům, a tak nejen nemá misto 
§ 2 odstavec prvý .mezi vlastníkem a drobným pachtýřem, ale ani § 2 
odstavec čtvrtý nemá místo, když drohný paohtýř po.zemek přepustí 
cl'robtlému podpachtýři. Ale v daném. případ·'; má se věc jinak: Tu vlast
nice pro'pachtova1a velkopachtýřce, akciorvému cukroo/am, a to celý dvůr, 
a jako zákon llřeje drobným pachtýřům, tak zase béře v ochranu vlastníka 
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proti velkopachtýři, vůbec proti pachtýři ne drobnému, a jest tato ochrana 
právě úmyslem a účelem našeho Opatření: má důvod svůj v tom, že 
pachtH měl 1Jři. stále stoupaj.ící drahotě zemědělských výrobků výtěžek 
nepoměrně vysoký, ale vla'stní:ku -p.latil poměrnč jen nepatrné pachtovné, 
tato nesrovnalost, tato křivda na vlastníku má tedy býti pro budoucnost 
odklizena a napravena. Při názmn rekursniho soud)l, jenž předpis § 2 
odstavec čtvrtý vylučuje i při velkopachtýři, pakli dal pozemky ve vnu
cený drobný podpacht, by se však tato, křivda kO'tltinuovala, a to se 
pnc! úmyslu zákona i citu spravedlnosti, jenž zákon diktoval. Na tom 
nic nemění, že je to, podpacht vnucený pG rozumu § 63 cit. zák.přídělo
vého. Tento předpis jest, jak materiálie blíže rozvádějí, dán za tím úče
lem, aby tam, kde je mezi lidem hlad po z,emědělské půdě, bylo tímto 
zatímním příd-ělem půdy (v pacht neb v podpacht místo. ve vlastnictví) 
zabráněno veřejným nepokojům a nedočkavé mysle upokojeny. Má pak 
dle tohoto předpi'su půda být! dána na příkaz ,pGzemkového úřadu do 
pachtu po'kJud se týč.e podpachtu za běžných podmínek pachto·vní'Ch, tedy 
rozumí se předem za běžné nyní 'pachtovní ceny (odstavec prvý), sice 
pakli toholo příkazu nebude uposlechnuto, určí pozemkový úřad pach
to,vní podmínky :sám závazně pro obě strany (odstavec čt'vrtý). Je samo
zřejmo, že i pozemkový úřad určí po·dmínky v té krajině běžl1é, tedy 
zejména také pachtovné v běžné nyní výši. Takto tedy velkopachtýřka 
(cukrovar) brala by podpachtovné, přiměřené nynější době a jejim dra
hotním poměrům, sama však platila by nadále nepatrné ,pachtGvné j;ůvodní. 
poměrům nynějším neodpovídající a křivda by se kontinuo,vala. Pro.to 
tedy nelze vyfučovati z předpisu § 2 odstavec čtvrtý cit. opatření ani 
po·dpacht vnucený, nejen proto, že ánL předpis ten sám nerozeznává mezi 
podpachtem dobrovolným a vnuceným, ale zvlášiě prnto, že jsou tu dut
kHvé dův.ody, které lišiti přímo zachraňují. čili zákonodá!rný důvod !J),řed
pisu. dopadá ja:k při dobrovolném, tak při nlllCleném poc]pachtu stejně. Ard 
podpaehtýř, je~ll skute'čně dmbný, j. cr. nemá vší půdy, pachtované 
i vlastní, více než 8 ha (takovými nemusí býti nutně pachtýři pokud· se 
týče podpaehtýřidle § ·63 příděl. ·zák. vnucení, nebnl § 1 čís. 1 a § 2 
téhož zákona tohoto omezení na 8 ha při svÝch drobný'ch lidech neznají), 
tím, jak řečeno, dotčen není a býti nesmí. Jemu se nesmí poclpachtovné 
Z'Výšiti, i kdyby jeho nynějš.í výše datovala z doby před 1. leduem 1918, 
nýbrž podpaehtovné, které skutečně platí, jest toliko basí pro vÝpočet 
přirážky uložené zákonem vel!kopachtýři dle § 2 odstavec čtwtý cit. 
o'patře.ní. Tak otázka ad· 1. zodpověděna ve sm)'slu kladném, ve prospěch 
vlastmce. 

Ad 2. Nelze souhlasiti s pachtýřkou a rekursním soudem, jako by se 
tu ,byl sta.Jzákonu la'psn's, .že omylem na daně nevzpomněl. On má na 
mysli daně v odstavci prvém a zase až v odstavci pátém (dále též v §. 4) 
a v odstavci čtvrtém mezi nimi po·loženém, byl by na ně zapoměl? To 
nelze uznati za mo'žné neb pravděpodobné, neřku-Ji jisté. Zákon v odstavci 
čtvrtém '§ 2 o daních nemluví.,proto.že otázku jich vyřídil již v odstavci 
prvém. Kardinální vadou v pojetí pachtýřky a, rekursního soudu je, že 
předpi.s odstavce čtvrtého pojímají jako sám v sobě uzavřený a úplně 
samostatný, kdežto jest to je'n modifikace předpisu odstavce prvého pro 
případ podpachtu,v němž po;dpachtovné nyní placené ujednáno teprve 
po 1. lednu 1918, aske modifikace potud, že se tu určuje jiná nejvyšší 
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mez pro phrážku k pachto'vnému. V odstavci prvém totiž je tOll mezí 
6 proe. ceny propachtované nemovitosti ke dni 1. března 1919, pro po
zemky v příl. B již vypočítaných (pro niš, případ ie to dle této. pfíl. B 
obnos 352 1<: při 1 ha), v odstavci čtvrtém však j~ jí podpachtovné po 
s.rážce 15 proc. V ostatním se ani tu ani na obsahu odstavce prvého ne, 
změnllo. Dosadíme-li tedy do našeho spornéh.o odstavce čtvrtého vše to, 
co tam z odstavce pr·vého patří a mlčky se v něm předJpokládá, bude znít! 
takto'; »Př~ pozemcích, jež jsou v pordpadltw, múže«, poklUd na ně nelz,e 
užíti ustano·vení tohoto opatřenÍ« (t. j. pokucl pOdpachtovné ujednáno 
teprv po 1. lednu 1918, takže není přípustno i je dle odstavce prvého 
zvýšiti), pro·pachtovatel zvýšiti pachtóvné, jež' ujednáno bylo před 1. 
lednem 1918, pro pachtovuí rok 1921 a zbývajfcí smluvená pachtovní léta 
o 6 pre,c. rozdílu mezi předválečnou cenou prop,achtova-ných nem(WitO'stí 
a cenou· ke dni 1. březnu 1919 ZjiŠtěnOll podle zásad, daných v § 11 
odstavec čtvrtý zákona ze dne 8. dubna 1920, čís; 309 sb. (plíl. A), pokud 
pachtovné takto zvýšené p>o odečtení daní, přirážek a o,statních veřejných 
dávek, jež nese propachtovatel, jakož i nynější hodnoty všech vedlejších 
plnění, k nimž jest podle smlouvy zavázáu \pachtovné ryzí), uepř,ekwčí" 
- nyní přijde ta jediná změna - "pachtovué, jež platí podpachtýř PO 
srážce 15 Ip'roc.« - věta to, jež tu nastuPuJe místo věty odstavce 'prvého 
,,(nepřekwčí) 6 proe. ceny těchto nemovitosti ke dni 1. března 1919 ,(příl. 
Bk Tu tedy otázka daní a přirážek už vyřízena, a běží už jen o výklad 
věty »po odečtení daní, 'přirážek a o'statních veřej,nýcJ:r dávek, jež hese 
propachtQvatek Znám\) totiž, že ]lodle zákona nese daně vlastník, tedy 
propachtovatel, že však smlouvou často seplKCení jich přesunuje na 
pachtýře, a o tom případě zákon nemluví, nendávaje, zda se o,crpočítávaj'Í 
čili nic. Ale talo' mezera je jen zdánlivá, ve skutečn.o,stl jest zde i tento 
případ rozhodnut. Mějme na mysli zákonnou povinnost vlastníka k placení 
daní - o plnění, jež mu smlouvo·u ulo.žena jsou, mluví další věta, které 
se smlouvou ani zbaviti nemuže, nebol zůstává vždy vůči státu, bernímu 
eráru, V ,původním zákonném ručení, a már nemá ani právního titulu, aby 
je přímo na p'achtýři p,ožadofval a vymáhal, muže se tedy vždy držeti jen 
vlastníka, jenž tedy také, nezaplatí-li je Ilachtýř, sám je zaplatiti musí a 
jen ·hojiti na pachtýři se může. V tomto smyslu nese daně a přirážky tedy 
vždy prD'pachtovateJ. Takto tedy daně srážejí se vždy, ale, jak ze smyslu 
zákona a kho konstrukce výpadu plyne, děje se to ve pmspěch vlast
níka; neboť nesrážejí se, aby Se přirážka K pachtovnému snÍ:žHa, nýbrž 
naopak a'by se z,amezilo slIÍžení. Srážejft :se, a;by se zjistilo, nepřekročí··Ji 
zvýšené pachtovné nejvy!šlší me'z; nesrážÍ"li se z něho tedy daně a při
rážky,překročí ono tuto ·nejvyšší mez dříve a snáze a. musí tedy býti 
redukováno až na tuto mez; pakliže však se z něho napřed daně a přirážky 
srazí, překročí t'ti nejvyšší mez tíž~; a nepřekročHi, nebude tedy redu
kováno. DlužnO' dohře si uvědomiti, že daně a přirážky neodčítají Se 
z pachtovného zvýšeného k tomu cíli, aby se loto j'J,ž tímto odečtením 
snlžilo a pachtýř platil jen zbytek, nýbrž p·ouze k t,omu cíli, ahy se· 
seznalo, zdali zbytek nepřekročuje onu nejVYŠŠí mez; nepřekročuj.e-li ]i. 
tedy, platí se celé zvýšené pachtovné (beze srážky daní a přirážek), 
'překrolčuje-li vša;k, 'platí se j'en _ta- nejvyšší mez a Ip,ouze plus se sráží. 
Odčítání děje S8· tedy ve pfGepěch vlastníka. Ale d·Juino 'ještě zvláště 
vyložili případ, hdy vlastník smlouvou přesunul placení daní a pDrážek 
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na pachtýře . .f-rotože vlastník podle zákona daně a přirážky nese zůstává 
vše jako shora. až na to; že když pachtýřjc podle zákona nene~e avšak 
smlouvou se mu uInží, oo,ž ovšem 'platí jen prc· ,poměr mezi sm;~vníky 
není to n~c jiné,ho, než že ~'e n ně - o ,obnos daní a přiráŽek _ zvÝšÚ~ 
pachlovn.e. t. ,J. , ~achtovne efektivní představuje pachtovné nominální 
p~us dam ,a pnrazek: zrlovna tak. jako když prodatcl v kupní smloluvě 
pres,une davku z majetku neb z přírůstku majelk,w na kUlpce nebof i tLl 
mU-Sl Sl kU'pc'c 'nbnos dávky přiraziti ke kupní 'ceně. Dozumí P~k se z' z 

á!<:l d "I ' '" , e a 
z a .. ;!p0c 'u :nUS1. se v ~akovém případě vzíti efektivní pachtovné, 
o?sah,UllCl, v ,~obe 1 prcvalene na pachtýře daně i přirážky, k tomu se 
~rll]l,octe pnrazka k pachtovnému dle t"bulky A, to činí dohromady »zvý, 
sen,e pachtovne", z toho se dle předpisu zaseodeč(.cu daně a přirážky, 
"Jez ~ese pro~acht(}Vatel", tedy tytéž daně a přirážky na pachtýře pře' 
val~ne a, napred clo efektivního pachtovného rpřipočtoné, a zkouná se, 
nep,r:kroC~Je-ll ~by:ek nejvyšší mez, To je nezkrácený pochod, Ale když 
tytez da~eapnrazky Jednou se připočítávají a pak zase odp,"čítávaií 
tedy zkrace~ý pO,chod bude, když je vúhec VY1Pustíme, i"ko by ji'ch nebylo' 
a t~nt?" zkrace~y pochod volil zákon řka, že se odpočítávají jen daně 
~ pnr~z~y, »Jez nese proipachiovateb«, poiímám'e-li tuto větu ve smyslu 
Ja:ko ."Jez pl~tí s'kute~~ě ~ropac~lto'vateh.To odpolvídá úplně ,po:jmUl paeh
t'~,:neh" ryZ:~o, na nez zakon duraz klade, Nese-li dle smlouvy daně a při
r,:zkY,;1l'a,chty r, tedJ::J~ zákon nendpočitá"á, 'pwtožeby je by.J napřed musil 
pnpDcltat, a ,to ne':ílll, nýbrž bere za základ pachtovné nominální. Je-li 
Ps pachtovne ,sltare, d daně a přirážky, p přirážka k pachtovnému dle 
tahU'lky ~, te~y o~df'žílT1~ ,p~~, tyto vzorce pro vÝ-vočet, zda zvýšené 
p~chtovne neprekrocuJe neJVYSSl mez; a) když daně a přirážky nese vlast
mk: Ps + p + d, b) ,kdYž, daně a přirážky jsou přesunuty ra pachtýře: 
P~:+- cl, + !' :::- d: cOz ale Je mvno zkrácenému Ps + p. O odčítání Janí 
rr;uze ~ytr recI v,u,bec jen, 'pokud jde o otázku, Zda zvýšené pachtovné 
p~ekrocuJe ueJVYSSl mez odstavce prvého, pokud se týče odstavce dru
heho: napw~~o však,~elze je odčítati od nejvyšší meze, jak se toho do, 
n;aha ,pachtyrka. Stezoy~tel má tedy pravdu. Dlužno to, však provésti 
clferne., Netreba sIce znaÍ! obnos daní, když zůstá!vaií ad b) mimo zřetel 
ale dluzno zn~ticiferně nejvyšší mez, t. i. podpachtovné .ohledně oněch, 
31 ha 1,8 a, J~z Jlsou ,ve vnuceném pOdpachtu, což však nebylo ·vyšetřeno. 
ROZU;nl se, ze, pak:lr podpachtýři 'platí i daně, ie nejvYšší mez p,odpach
tovne efekl!vm, t. J, nominelní plus daní a přirážek. 

Čis, 1087. 

Mimosoudní výpověď netřeba doručiti 00 vlastních rukou, 

(Rozh. ze cine 7. června 1921, Rv II 182/21.) 

P~oti mimosiQudn} výpovědi namítl vypovězený p-ouze, že mu nebyla 
dorucena do" vl,"st~lch rukon, P r .o c e sní s o udp r v é s t o I i é e ná
mr!ce vy~ovel a vy,p.ověď zr~šiI. O d vol a c í s o' u d uznal výpově'ď po 
pravu. D,u v.o d y: Nazor prveho soudn je zřejmě nesprávný, Neboť pOdle 
§ L08 c, r, s, platl ustanovení o doručení žalob pro všechna doručení která 
Jest po'dle zákonného nařízení provésti podle předpisů pro doručent" žalob, . 
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Zákonné nařízeni, že by j mimos~ouciní výpovědi - jak jest to přede
psáno v § 564 c. ř. s. pw výpovědi soudní - musely býti doručeny jako 
žaloby, není. Vztahovati předpis §§ 564 a 108 c, ř, s. na případy jiné, nemá 
zákonného podkladu a je proto nepří, ustné. 

Ne j vy Š š í SQ U d nevyho"ěl d.ovolánÍ, 

Dův(}dy: 

Dovolání, v nemz uplatňován je toliko dúvod S 503 Č, 4 c. ř, s., jest 
neo,právněno. Soud odvoIací správně posoudil věc po stránce právní; vý
vody spisu dovolacího nejsou způlsobilé, by vyvrátily, správné Ddúvod
nční napadenébo rozsudku, V případech soudní výpovědi nájemní smlouvy 
má dle prvého odstavce § 564 c. ř, s. vý.pověď Spolll se soudním usne· 
sením, dle § 562 c. ř. s. '0, ni vYdaným, doručena býti odpů~ci vypovíďající 
strany podle 'přeGIp.isu, platících pro doručovánÍ' žalob, totiž pOIdlle· §§ 106 
a 107 c, ř. ", Obdo,by tohoto zákonného předpisu § 564 c. ř. 'i, ve smyslu 
§ 7 O'bč. zák.. ,užiti prlO donlčQlvánÍ rnimos'oudllÍGh výpovědí náiemnfch 
smluv nelze, poněvadž výklad zákona ve smy-slu &, 6 obč, .zák, vede k zá
věru, že pro mimoso'udní výpoNěď neplatí zákonné předpisy o doručování 
žalob, To vysvítá z této: úvahy, V §§ 565 a 566 c. ř. s" jednajícich o mimG
soudní výpovědi smlDuvy nájemní, není podo'bného před.pisu, jako' " prvém 
,odstavci § 564 c. ř. S., a není tam poukázáno na předpils, tento, ač v }iném 
směru, totiž co. do obsahu výpovědi, jest v druhém odstavci § 565 pDu'ká
záno na ustanovení § 562 o V)'povčdi soudní. Spo,lu s vý'po"ědí soudní 
dorUČUje '~e, jak již nahoře bylo uvedeno, ta·ké 'S'olwdní U'Slues,ení, ,při mImo
soudní výpovědi není usnesení lakového, Doručování 'POdle §§ 106 a 107 
c. ř, s, děje se, jak uvedeno jest v § 87 c. ř, s, z moci úřední buď soud
ními orgány nebO' z nařízení soudního orgány jin1Tch veřeiných úřadů, 
napwtt čemuž mimosoudní v}'rpověd přivádí se odpůrci strany ;vypoví
dající na vědomí bez soudní účasti. 'Dle dnrhého odstavce § 566 c. ř. s, 
stačí, když výpověď hyla odpůrci strany vypovídaiící sdělena, tedystači, 
když tento se o výpovědi dověděl, a výkaz o tom, kely sdělení dotyčné 
se stalo, dlužno pDdati soudu jen tenkráte, když soud to žádá. Dovolatel 
netvrdí, že výpověď nebyla mu 'sděIena, nýbrž nao!p!ak vysvítá! 'z jeho 
námitek prDti vý'povědi, že se o ní do,věděL Mínění dovoIatelovu, že by 
strana vypovídající mohla svého odpůrce zask,očiti, kdyby mu nedoručila 
výpo'Věď k vlastním rukám, nelze přisvědčiti, nehoť tento jest dostatečně 
chráněn ust"novením prvéhoc,dsltavce § 566 c., ř, S., dle nčho,ž lI1ůže po
dati námitky proti výpovědi ve lhůtě tam stanovené, jakož i předpisem 
druhého odistavce téhož § 566, dle něho'ž VYljJovídajLcí strana musí na 
soudní "yzvání nále·žitě vykázati, kdy vÝ'P'ověď hyla dmhé strane sdělena. 
Že výpověď, proti které dovoIatel podal námitky, stala se pozdě, nebo že 
neolbsahovala údaj.ův, uvedených ivdruhém odstavci § 565 c. ř.s., do
volatel ani teď netvrdí, ani netvrdi:l' v námhtkách proti "ýp'ovědi.· 

Čís, 1088. 

o (}tázce promlčení somkromoprávního ručení z ned(}voleného činu, 
jehož dopnstil se tuzemec v cizozemsku, platí právo dovolávané,ho tu
zemskébo soudu. Dle téhož pm-áva dlužna i>Osuzovatio,tázku, zda nedovo-
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lený 'cm jest zločinem ve smysln § 1489 obč. zák. OdsuzujíClm nálezem 
~izo>:emského trestruho soudu neni tuzemský civilni soud vázán {§ 268 
c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 8. června 1921, Rv II 13/21.) 

Žalovaný, tuzemec, byl ocL I. ledna 1906 spoluředitelem žalu1ící dánské 
banky. Spolu S druhými dvěma řediteli vydal k upisování nocvých akcií 
pr.o,sp-ekt banky, v němž bylo zejména uvedeno, že emise je financována 
,mezinárodní-m konsorciem. K financování nových akcií mezinárodním knn
sorciem však nedo.Š'I,o, a kdy~ zjištěn byl pravý stav věci, utrpěli prý 
akcionáři zna,čnou škodu. Proti ředitelům bankocvním, žalovaného necvy
jímaje, zavedeno bylo dánským soudem pro, zmíněné nepravdivé údaje 
trestní řízení. jež skončilo odsouzením jich rozsudkem ze dne 17. pro
since 1909, p,o,tcvrzeným nejvyšším s,oudem cvKodani dne 29. listopadu 
1910. Banka byla nucena nahraditi ztráty akcionářů a domáhala se pak 
náhrady na žalnvaném, jenž mezitím přes,ídJil do tnzemska. Žaloba za
dána byla na soudě dne 10. prosince ,915. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e žalobu zamítl a '",vedl mimo jiné v d ú vod ech: Žalobkyně 
opírá svůj nárok o odsuzující rozsudek dánského trestního, soudu a dlužno 
se proto předem za.bývati 'otázkou, zda cizozemské tre-stní rozsudky 
zavazují ve smyslu § 268 c. ř. s. tuzemského civilního soudce. l( otázce 
této nelze potakali, nebol, iak z mo,tivů k § 268 c. ř. s. plyne, bylo, hlavní 
myšlenbo,u z<ikonodárcovou, by zamezeny bylY' nesrovnalosti mezi vý
rokem soudu trestního a civilního, co·ž mohlo se ,s,táti bez jakýchkoli obav 
kdyžtě dle p I a t n é h .0, trestního řízení jest podrobiti věc zevruhnéml; 
vyšetření, takže rozhodn'Utí trestního soudce iest pIně spolehlivé. Z toho 
plyne, že zák,Oll mčl na mysli pouze t u zem s k étrestní rozsudky, ne
hledíc k tomu, že i civilní řád siOudní, poukaZUje v jiných případech ku 
vyřízení v trestním řízení (sr. §§ 191, 539 c. ř. sJ, míní tím trestní soudy 
tuzemské. DCcle třeba rozřešiti otázku, zda dlužno na tento přílpad použiti 
práva tuzemského či dánského .. Žaloba spočívá na jednání nedovoleném 
a themie i praxe jest právem za jedno v tom, že dle §i§ 35 až 37 obč. zák. 
dluŽilo následky poškození posuzovati dle pr<ÍJva státu, kde poškození 
n"s,talo. Přišlo, by tu ted,y zásadně v úvahu p.rávodánské. Leč v Dánsl<'ll . 
(sr, dílo "Die řiandelsgesetzte de,s Erdbal1le'S, svazek X.) není obchodní 
právo kodifikováno a bylo by proto třeba v právních otázkách jichž 
v tomto' sporu přichází několik, dožadovati se po případě dobrozdál;í dán
s:kých jnstičnofch úřadů, kdežto tuzemské právo slkýtá úplnou 1wdifikaci,. 
až donejnOovější doby d'Oiplňovano.lt. To ll'znácvá oistatně i žalobk}"ně,odvo
llávajíc se rpře;vá;žně na právo tuzemské. Pouze v bodě p-ro'mh5enÍ setrvává 
žaloha na předpisech prá'Va dánského, jí příznivějších. Leč v tomto bodě 
dlužno souhlasiti s ná2)orém žalovaného" že, jde-li o .otázku promlčení 
civilněprávního ručení z trestního činu, spáchaného, tuzem.cem' v cizině, 
jest vždy směrodatným právo platící u dovolaného soud-u. § 37 obč. zák. 
jedná pouze o právních jednáních v cizině předsevzatých. I když by se 
tento předpis vztahoval i na jednání z činu ned,ovoIeného, nebe pŤece jÍti 

. tak dalek,o,by ručení za ně trvalo déle, nežli ohledně nedo'Volených čihú 
spáchaných. v tuzemsku. (V Dánsku stanovul totiž zákon ze dne 22. pro
since 1908 pětileté promlčení náhradních nárokú.) Vyžaduje t'Oho o'chrana 
tuzemcil, jež docháZÍ vyrazu i v tom sm.ěru, že trestní následky trestných 
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činÍl, v dzine spáchaných, TIejsou V tuzemsku uznány (Jettel: Internatio
nales Privatreeht) a že majetkoprávní nároky z cizozemských trestnich 
rozsudků - třebas by tu byly smlouvy o právní p,cimoci - nejs'Ou v tu
zemsk:u vy'konatelny. Stano'Visko toto zaujímá z llř,e,vážné čiL'sti i litera
tura i judikatura 'Uudikát čís. 17). Právem odvolává se žalovanÝ též na 
to, že tutéž zásadu stanoví v čl. XII. uv. zák. německý občanský zákoník. 
O d vol a c í s o u d rozsudek .potvrdil. . 

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

Důvo<!r: 

Pokud se tkne výtky, že o,dvolací soud nesprávně posoudil věc po 
s,tránee právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), uvádí se proti výv,odům dovolacího 
spiSU toto: a) Dle názoru dovolacího soudu není třeba zabývati se o.táz
kou 'prvním soudem kl.adně, ,soudem odvolacím zápomě zo.dp'Ověděnou, 
zdaž upisovatel.ům nových akcií proti ředitelům žalující banky, zejména 
též piwli žalovanému - ať již dle práva dánského {lex 10ci actus), al dle 
zákonů tuzemských (Iex forí) vznikl nárok na náhra'du škody z neprav
divých údajů prospektu. Jen mimochodem budiž připomenuto, že v té pří
čině záleželo by dle všeobecných pravidel 'právních hlavně na tom, je-li 
tu přfčinnw so;u·visJúst n:ezi tvrzeným. bezpTávným chro:váním se žal'ova
néh'o a domnělou škodou upisovatelú. První soud vycbázel tu z před
pokladu, že údaje prospektu dle obyčejného obchodního styku mohly za
vdati příčinu k upsání nových akcií a tudíž i ke škodě upisovatelům tím 
vzešlé, a ,pCfkládal Hm zmíněnou ,příčinno,u s·aulVislO'st 'Za dano1u. Ale názor 
ten jest mylný, neboť kdokoli se domáhá náhrady šk'ody, tomu, dle přiro
zené povahy věci náleží, by IPodal přesný důkaz příčinné sOllv:sl,o,sti mezi 
škodli',oln událostí a (vrzeno,u škodou, 1. j. hy prokázal zpi!sobem jakOU" 
ko~i po,chybnost vylučujícím, že škoda bY'la zpúsobena škodlivou událostí; 
pouhá pravděpodobnost zde nestačí. Než i kdyby tu byly veškeré pod
mínky vz:niku náhradních nároků u'pisovateIú akcií pro'ti ža~o'vanému, 
kdyby leay o'Pačný názor odv,o.lacího soudu byl nesprávným, nemohla 
by žalobkyně z toho vyvoditi dúsledkú sob,ě přízniVých, poněvadž první 
soud právem uznal, že uároky ty byly by v (om přÍ'padě promlčeny. Tu 
pak nabývá r'o'zhodujícího významu otázka, zda má promlčení býti po
suwváuo dle práva dánského či dle tuzemského. Dovolacímu sOiudu ne
ušlo, že v této. ·otázce mezináro,dního práva soukromého názory spiSO
vatelů, 'Oběma stranami uvedených, podstatné se mzcházejí. Odvažuje je 
proti sobě dospívá k úsudku, že z praktických ohledú právnických dlužno 
se přidati·k míněni. pIvního so,udu, že v té přílČině sluš1.uŽíti prá:va -tu
zemského. Poukazujíc k příslušným důvodům, v rozs'U,dku soudu první 
stolice podrobně vyloženým, dodává 'se, ·že stát má zájem na tom, aby 
tuzemské soudy na tuzemských p,říslušnících v tuzemsku nevynucovaly 
nejen nároky, které dle tuzemského ]lráva vůbec nemohly vzniknouti 
('§ 81 ex. ř.), nýbrž i nároky, které dle tuzemského práva sluší p-okládati 
ji~ za zaniklé. V tom smeru uvádí Bar ve svém díle »Dasl internationale 
Privat- und Strafrecht" - byť i především ohledně záv:izků smluvních -
velmi přnpadně, že kdyby tuzems~é před'pi:sy o ,promlčenu nelbyly vzta
hovány na všechny závazky našich státních p,říslušníku, bylo, by na 
příklad tehdy, když dle práva místa, kde závaz.el<\1'Yii1~romlčení vůbec 
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jest vyloučeno, vě"řiieH dovoleno, hy stále I'li'šil :právní be:z'pečnost našich 
s,tátních příslušníků takovýmito zastaral~Tm,i nároky, a nao1pak - t. i. 
kdyby u nás promlčení nemělo místa, by,la by, kdyby byli cizinci v tu
zemsku náhodou sOrudně stiháni, použitím našeho zákona nejv~yšší měrou 
otřesena právní bezpečnost stran, která jest přece účelem celého ústavu. 
Bar zabývá se také liámi,tkou, '"roli tomuto názoru činěnou, že, kdyby 
wzhod.avalo bydliště dlužníka, mohl by tento, změnou bydliště libovolně 
připraviti věřitele o jeho právo - a dospívá k úsudku, že 100hledávka 
podléhá promlčeCÍm předpi,úm, platícím v bydlišti dlwžnlko'vě, teprve od 
toho okamžiku, kdy dlužník uabývá tohoto, bydliště. V tom směru však 
dluŽuo phpomenouti, že v daném případě dle nevyvrá'ceného přednesu 
žalo,vaného tento krátce po insolvenci žalující banky opustil Kodaň a 
vrátil se do sve vlasti (ke konci ro~m 1908 nebo začátkem roku, 1909), takže 
h.ařejší výhrada vzhledem k tomu, co bILde ještě uvedeno, nemá tu prak
tického výzuamu. Pochybnost o tom, že žalovaný jest luzernským stU" 
ním ljříslu,šníkem, nebyla ve sporu vysJovena; námitka v tom směru te~ 
prve v dovolacím spis'e přednesená, musí tedy zůstati nepo,všimnuta 
(§ 504 c. ř. s..);, v tom pak, že nebyla z med úřední zjištěna státní 'přísluš
nost žalova'ného, ve sporu v -pochybnost nebraná, twllZe spatřovati vad
nostodvolacího řízení po rozumu ,S 503 čís. 2 c. ř. s. Pou-žije-li se však co 
do _otázky promlčení práva tuzemského, platí dle § 1489 ohč. zák. tříletá 
lhůta promlčecí, kterou jest počítati ode dne, kdy 'upisovatelé akcií zvě
děli nejen o škodě, nýbrž i o osobě škůdcově. To však bylo, jak žalob
kycně v odvolacím spise připustila, nejpc,zději v dCibě, kdy nejvyšší soud 
v K!odaui vynesl svůj rozsudek, t. j. dne 29. listopadu 1910. Promlčecí 
lhůta ko,nčila se tudíž nejp.azději uplynutím roku 1913. V době, kdy upi
sovatelé akcií postoupili prý své nároky žalující bance, náhradní nároky 
jejich tedy snad ještě trvaly, ale v době po,dané žal"by (10. prosince 1915) 
promlčením byly již zanik;ly, poněvadž postupem promlčení S" nepřeru
šuje. Ježto paK žalUjící banka jakopostupnice nemá většíh.o práva, než 
postupitelé, a žalovaný jako pnstoupený dldník mÍlŽe proti ní uplatniti 
tytéž námitky, které by mu 'příslušely proti postupitelům, tedy zejména 
též námitku pr,omlčení, iest patrno, že žalobkyně jako postupnlce upiSO
vatelů akcií nemůže se na žalovaném s úspěchem domáhati náhrady 
škody. Opak bylo by lze tvrditi jen tehdy, kdyby byla škoda vznikla 
zločinem a (udíž dle § 1489 obč. zák. promlčecí lhůta byla třicet let. 
K otázce však, zda jde Qo zločin ialovanéh.a, dlužno ve shodě s, nižšími, 
'soudy odpověděti záporně. Při tom nutno především 'Vytknouti, že o zlo
činu, jaký má na mysli § 1489 obč. zák., lze dle ustálené j'udikatury m'lu
viti jen tehdy, jde-li o zločin v'e smyslu trestního z;ikona; v lom směru 
však přichází dle toho, co výše uvedeno, jakož i vzhledem k ustanovenim 
§ 36 tr. zák., v úvahu jM tuzemský zákon trestní, který vyžadu1e' k zlo
činu zlého úmyslu a nikoli pouhé nedbalosti. Pokud pak běží o to, lze-li 
žalovanému klás,ti za viTIU zlý úmysl, první soud právem vyslovil a 
$I]}rávně odůvodnil, že a proč není vázán trestními rozsudky dánských 
soudů. Skutková zjištění, v rozsudku prvního. ,o-udu obsažená a v odvo
lacím řfzenf žádné změny ttedoznavšÍ, a proto i dovolací soud vížící, ne
dopouštějí však závěru, že žalovaný jednal ve zlém úmyslu. Ostatně 
lze i dle znení a ohsHhu dánských trestních rozsudků vážně pochybo'vati 
o tom, že žal,ovaný- byl odso,uzen pro dolosní jec'nání podvodné, kdyžtě 
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se v rozsudku první stolice vys!(}vnč uvádí, že podle stavu věci II e l z-e 
vycházeti z toho. že obž8'lovaný tl. věděl, jak 'hylo konsorcium složeno, 
a pOllZe vytýká, že bylo by bývalo j)cYVinností jeho a B-a, zj,ednati sl o tom 
jistotu, a že neučmili ničeho, by zabezpečili hance možnost držeti se po 
případě konsorcia vládnoucího silnými prostředky peněžnimi. Další okol
nosti dánským trestním rozsudkem zjištěné, že .obžal.oval1í vědčli o pn;.
spektuI než byl vydán, a proti jeho obsahu ničeho nenamítali, a ž,e byli, 
p~ud Se týče musili býti si vědomi nesprávností v něm uvedených; -
jakož i všeobecn{. rčení, že Gbžalovaní rllzným zpúsobem úmyslně způ
sobili, že v kruzích, na tom interesovaných, hlavně v té části obe'censtva, 
kteTá se pot-Dm rozhodLa upsati nové akcie, vyvolány byly nes-právné 
představy o podkladech emise akcií a 9 celém hos,podářském postavení 
banky, - ještčne'll8'plň"jí deliktového, příznaku' zlého úmyslu k přivo
dění škody směřujícího, jehož L zločinu podvodu dle tuzemského trestního 
zák,ona se vyhledává. Žalobkyně ovšem se domnívá, že tu jest ales'poň 
dolws eventuHlis. Ne-ž _i tu se mýlí. Oe'ventu'á'lním zlém úmyshL lize mlLlviti 
tehdy, předsevezme-M pachatel nějaký čin k vůli určitému výsledku, maje 
ph tom na zřeteli, že vedle tohoto výsledku nebo místo něho. může na
stati také výsledek jiný, a přes to nedá se zdržeti od svého činu; <rle 
vždy musí pa chatel chtíti určHý výsledek trestný, musí tu' tedy býti nikoli 
pouhá nedbalost, nýbrž zlý úmysl, - to, však v daném přínadě právě 
zjištěuo neby'[.o, h) Jde tedy ještě o to, zda žaI.obkyni - nehledíc k ná
ro-kúm post-onj}eným, pří-sluší proti žalovanému vlastni nárok na náhradu 
škody. Také k télo' otázce dlužno' odpověděti zápc>rnč, při čemŽJ lze so,u
hlasiti s názorem soudu prvního, že takovýto nárok v1ibec nevznikl, ná
s.ledkem čeleož v tom směru není třeba pouštěti se da otázky promlčení. 
První s_o,ud došel na základě výsledků sporného řízení, v rozhodovacích 
důvodech svého rozsudku uvedených, ke zdrcujícímu, ale správnému 
a spravedlivému úsudku o zIJůs'obu, jakým hank,ovní ra-da a zastupitel
stvo žalující společnosti si vedly při emisi nových akcií v roce 1906. Vším 
právem poukázal k tomu, že bylo dl,e stanov povinností těchto dvou shoru, 
postara;, se o. to, by emise byla řádně a do-statečně finanDována, - a při
léhavě vylíčil, jak hru'bě bankovní rada a Zastupitelstvo pmuši:ly tuto po
vinnost. Zcela správnč také zdůraznil, že případná Š'koda upiso,vatelů no
vých akcií byla přímo způsobena nikoliv nesprávnými údaji prospel:tu, 
nýbrž tím, že emise se nezdařila; ž'e emise se nezdařila proto, poněvadž 
byla nedostatečně finanoo-vána; že nedostatek ten dlužno přičítati za vinu 
bankovní radě a zastupitelstvu; a že žalující banka z tohoto zavinění 
svých c. gánů jest práva jako ze zavinění vlastuího. Zásada prvním so'u
dem dále vyslovéná, že nahradila-li banka up<Ímvatelům ",lodí škod:u t",klo 
svým vlas,tním zavincním přímo zp"Ůsúhenou, nese příslušnou maj2tko"vm.-t 
újmu ze svého a nemúže se hojiti na žalo~:aném, kterSr pHmo ne~'}pŮls;obil 
žádné škody, nýbrž s'nad jen nepřímo svou nedbalostí k ní přičinil, odp'o
vídá slušnosti a spravedli'Vosti, a to Um spíŠ'e, když be"diéky - a niko.li 
vepro,s,pěch žalobkyn6- tomu, kdo ne'p'ředpojatě posuzuje včc, se vnu
cuje otázka, prnč se žalobkyně domáhá náhrady - a_ to náhrady celé -
právě jen na žalovaném - cizozemci: v dzozemsku, - kdežto na přísluš
nících svého státu, v jichž řadách dlužno_ snad hledati pravé a hlavní vin
níky, nepožadovala náhrady nynější žalobou uplatňované. Alespoň se 
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žalobkyně ani nepokusila o to, VyVl átiti tvrzení žalovaného v tO-m směru 
přednesené, ač se jím výslovně zabývala. 

Čís. 1089. 

Význam doložky: »PO zhotoveni (nach I'ertigstellung)" při sukcesivuích 
dodávkách. 

{Rozh. ze dne 14. června 1921. Rv I 273/21.) 

ŽalujÍ'cí firma uzavřela se žalovanou smlouvu na dodání pnze v mě
sících květnu, červnu a červenci 1920 po zhotovení a zaplatila kupní cenu 
předem. S dodávkou květnovou ocitla se žalovaná v prodlení a, kdYž 
ani v dodatné lhůtě nesplnila, domáhala se kupitelkazrušení smlouvy 
ohledně této dodávky a vrácení 'I, kU]lní ceny. Žalovaná dodal8. veškerou 
přízi teprve dne 28. července 1920. O b a niž š í s o u d y žalobě vyho.
věly, shledavše oprávněným výkon volbY dle čl. 355 obch. zák. žalobkyní·. 

Ne j v Y š š í so n d nevyhověl dovciJání a uvedl' mimo, jiné 

v důvodech: 

Žalovaná vykládala dodatek »nach fertigstellung«, připojený kl1sta
novení o lhůtě dodací, v ]lrvé a druhé sltolici v ten smys,]:, .že měla býti 
,orprávněna, dodati celé Objednané množství najednou až na konci lhůty 
k dodán}, kdyby se zhotCJVení zbo'ží protáhlo.; v dovolání pak tvrdí, že 
jest jím vyjádřena podmínka, že zboží se dodá jen, může-li býti zhoto
veno. Ani ten ani onen výklad nélze swvnati s ujednáním, že zboží jest 
dodati po.sluphě v měsících květnu, červnu a červenci, neboť podle tohoto 
ujednání byla žalovaná pOVinna, dodati ZbDŽl měsíčně ve stejných neb 
přibližně ,stejný'Ch částkách. Sfovům »nach fertigstellung« lze rozuměti 
jen tak, že neměla míti žalobkyně 'Práva, Ddvolati dotyčnou měsíčníčáslku 
kdyko,]iv v měsíci, nýbrž že měla býti žalDvaná oprávněna voliti dobu 
odeslání dIe do'by zhotovení, ale na povinnosti žalované, odeslati zboží 
postupně ve stejných lhůtách měsíčně, dod'atkem »nach I'ertigstellung« 
nehJllo ni'čehož změněno. Vyslechnouti strany o významu' dodatku »nach 
I'ertigstellung«, neměl odvolacís'oud p.řÍčiny, poněvadž, nehledě k t,omu, 
že lakový důkaz nebyl nabídn'ut, nesejde na tom. on si žalovaná při ·tom 
mysle'!a, když tento. dodatek připodila, nýbrž jen n" lom, jak mu žalob, 
!lynč musela podle zvyklostí po.ctivého obchomu rozuměti. Ulllatňuae-li 
žalovaná, že míněni od'V,01acího soudu, že pJi ujednání sukcestvní dodávky 
v,rrčitých měsících se jakO' s.amo'z,řejmé'předpokládáJ, 'že zbo'ží: ,b'1lJc!e v těchlo 
měsících po,stupně zho,toveno, odporuje sp.isům, nedoličuje toboto. do.vo
lacího důvodu po zákonu. kdy'žtě netvrdí, že odvolací sDud položil za 
základ svému, rozsudk'u· skutkové předlpokládání, jež by bylo v odporu 
se spIsy. 

Čís •. 1090. 

Proti tomu, kdo uásilim {pomOCi černé ruky) vetřel se dO' naj'atýcb 
místno.stí, může nájemník nastupovati neien žalobou pro rušeni držby, 
nýbrž i žalobou o vyklizení místnosti. 

{l(,ozh. ze dne 14. června 1921, Rv I 478/21.) 
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Žalobce domáhal se vyklizení krámu jejž měl najatý, na žalovaném, 
jenž prý se do krámu. proti jeh" vůli v~třel. Pro ce sní s o. udp r v é 
stolice žalobě vyhověl, odvolací spud ji zamítl. Důvody: S~ud 
odvolací jest právního názoru, že prvni !soudce vec- se stanovrska prav
nlho nesprávně :posoudil a že bylO' žalo,bu zamítnouti pro nedostatek legi
timace žalobce ke spom se žalovan·ým. Jest nesporno, že žalobce ne
uzavřel se žal,olvaným nájemní neb podnájemní smlouvu' ohledně krámu 
s vedlejšími místnostmi v domě, patřícím Tomáši J-ovi, a tvrdil žalobce. 
že byl žalovaný. u něho, jako, společník Ý závodě, že žalovaný pracoval 
v místnostech, o které se jedná" že tento sp.oJeČenský poměr byl zrušen. 
Opírá tedy žalobce svůj ná:rok ú ,o'kolnost, že žalovaný Dbývá místnosti 
ty bez každého právního důvodu a tvrdí, že on {žalujkj) jest nájemcem 
bytu. který mu žalo'vaný zadržuje, Není tedy dle tohoto stavu věci žalujíci 
v žádném nájemním neh podnájemním ,p-oměru se žal-ovaným, tvrdí p,ouze 
obJi.gační nárok oproti žalovanému a není tedy ,oprávněn žádati na ža
lovaném sporem aby mísllostí o které se jedná, jemu předal; nejedná 
se ve sporu tom'to dle vlastní'ho tvrzení žalujídho o· právo' věcné, které 
by f-ůsobilo proti každému nabyvateli bytu. Když žalující tvrdÍ, že on 
najal qd majiteledomll uveJené místnDsti, má nárok pouze oproti pronaji
mateli aby mu· najaté místnosti pr,onajímatel k užívání odevzdal, které 
jiná o~oba neprávem užívá. Oprotí třetí olsobě, .s kterou v nájemním po
měru není která tedy není smluvní strano.u, není oprávněn žádati vykli
zení najatÝch místností. Bylo proto žalo,bu pro nedostatek aktivní legl,ti
mace zamítnouti, a vyholvěti o,dvolání talovaného. 

Ne j vy Š š í soud zrušl! napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu 
soudu, by jI zno"u projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Odvolací soud zamítl žalobu pro nemostatel( aktivní legitimace žalobce 
ke sporu. Z důvodůodvo'lacíh,o rozsudku však vysvítá, že odvolací so'ud 
měl na mysli patruě nedostatek ]lasivní legitimace žalovaného, vyslo'viv 
názor že žalo,bee má nárok jen proti pronaiímatelí, ale nemůže na žalo
vané~ se domáhati vyklizení kr;;mu. Než názor ten jest neudržitelný. Je-li 
S'pá'Vným tvrzení 'žalulÍ'CÍhn, že náJemcem sporného krámu: jest dosud- on, 
a že žalovaný. vetřev se násilně (pomo'CÍ černé ruky) do, I(rámu, bez 
právního důvodu ho užívá a jemu jej zadržuje, nelze brániti ža]c}bci, by 
se nedomáhal proti žalovanému soudni ochrany svých nájemních práv, 
op,ravňujících ho k vHl-nému a nerušenému užívání krámu, a za tím úče
lem nežádal za výr,ok, že žalovaný jest ,povinen vyklid,iti a c,devzdati mu 
krám o který jde, zvláště dokud není zjištěno, že majitel domw jakožto 
pr,Qn~jímatel není ochoten plniti .smlouvu nájemní vůči žalobci, v kte
rémžto jediném případě žalobce měl by příčinu, také jeho žalovati. Nárok 
protí žalovanému pak žalobce může uplatrMi nejen žal,oboll po.sesorní 
~§, 346 obč. zák.), nýbrž, když této z důvo,du iakéhokoliv nepoužil, též 
řádnou žalobon. Výtka, že odvolací so,ud nesprávně posou'dil věc po 
stránce právní, jest tedy o,p'rávněna (§ 503 6s .. 4 c. ř. s.). Ale dovobcí 
soud není s to by rozhodl ve věci samé, poněvadž v nižších stolicích 
po' stránce skutko'vé nebylo vůbec zji'štČllO, a pouhé tvrzení stran nestačí, 
by mohlo, býti posouzeno, zda žalobce jest skutečně ještě nájemcem s,por-
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nélKJ krámu, a zda žalovani' bezprávnč ho- užívá. V tom směru vytýkal 
žalovaný v odvolání neúplnost řízení, ale odvolací soud tímto důvndem 
oJdvolacím se svého právního stanoviska ovšem se nezabýval. Důležito 
může býti zejména, zda žalovan-ý' uzavřel s majitelem domu nájemní 
smloU'vu, za ja:h'ch oko']ností se to stal;o, a zda smlou'Ia ta byla schvá
lena bytovým úřadem. Nezbývá tudíž, než - vyhov'lljíc dovolacímll ná
vrhu žalobcovu - dle §§ 510, 513, 496 čís. 2 c. ř. s. zrušiti rozsG·dek odvo
lacího soudu a tcmuto vrátiti věc k o!pětnému projednání a rozsouzení. 

Čís. 1091. 

Lhůta § 575, odstavec třetí c. ř. s., neplatí, jde-Ii o' bJit naturální. Lho
stejltO, že po vZlŮku exekučního titulu byla uzavI'eua smlouva nájemní. 
Okolnost tuto m;ohl by uplatňovati povinný pouze dle § 35 odstavec druhý 
u",b § 40 ex. ř. 

(Ro·zh. ze dne 14. června lY21, R II 247121.) 

Smírem ze dne 20. února' 1920 zavázala se vdova po, zaměstnanci (úřed
níl<'ll státních drah) vykliditi do 30. června 1920 služební byt. Dne 1. května 
1920 uzavřel s ní zaměstnavatel smlouvu nájemní. Žádost zaměstnavate
Io.vu, podanou vdubllu 1921, by byt byl vyklizen, s o udp r v é s t o I i c e 
zamí,tl, ježto čtrnáctidenní lhůta v § 575 c .. ř. s. pro vyklizení již dávno 
llIplynula a mídedkem toho pozbyl smír,e.xekuční titul tV"ohcí, pl:atnosti, 
ana nájemní smlouva hyla dle § 569 c. f·. s. mlčky obno,vena. Rek u r sní 
s o u dpovolil exeknci vyklizením. D ů vod y: S názorem prvého soudu 
nelze souhlasiti. Ustanovení § 569 a 575 c. ř. s. l"ředpddádají 'Uzavření 
nájemní smlouvy, neboť již z nadpisu 3 .. oddílu šesté části c. ř.s .. plyne, 
že v tomto oddílu mají býti upraveny spo·ry ze smlo'uvy nájemní. V na
šem případě nejedná se však O -takovouto smlouvu, pročež pa'dají veškeré 
závČl:Y, zakládající se na smlouvě nájemní.- Nájemní smlouva předp.c;kládá 
totiž .přenechání místností z jedné strany a placení nájemného ze strany 
druhé ('§ 1090 obč. zák.); v našem případě nájemné ujednáno nebylo, nýbrž 
byl sporný byt bytem naturálním, tedy v podstatě částí služebních po
žitků poskytovaných manželi dlUožnice, jako úředníku státních drah. Těchto 
žalobních tvrzení dnu·žnke za sporu ani nepopřela, ,obzvláště netvrdila, 
že obývá byt snad základem smlouvy nájemní a zavázala se pak smírem 
ze dne 20. úpora 1920 byt ten due 30. června 1920 pod exekUCí vykliditi. 
{Rozhodnutí ze dne 23.sTpna 1870 čís. 9941 Gl. U. čís. 3853 a ze dne 
12. prosince 1894, čís. 14.659 01. U. 15.331.) Povinná předložila ovšem 
úřední s,lo'ženku, ve které zaměstnavatel {státní dráha) potv-rvuje, že po
vinná zaplatila jako bytné za dobu od 1. května 1920 do 30. dnbna 1921 
325 K: 27 h .. Z listiny té vysvítá, že státní dráha uzavřela se stranou po
vinnou smlo'llvu nájemní,. avšak te'pTve dne 1. k,větna 1920, kdežto dotčený 
smír byl uzavřen časovč před tím, totiž dLe 20 .. února 1920; ježto po
vinná pnuze tvrdila, že platí nájemné, námitek prMi exekuci ve smyslu 
§ 35 ex. ř. však neučinila, nebylo lize na toto pouhé tvrzení p.ovinné bráti 
ohledu. 

Ne j v y Š š í s on· d nevyhovčl dov,o,lacímu rekursu. 

• 
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Důvody: 

Ani ze soudního smíru ze dne 20. února ,1920, kter:9m se žalovaná za
váza:la, byf do 30. června 1920 vykliditi, ani ze spisů procesních n~vy
chází že strany jsou v poměru nájemním a že byt, jehož vyknzem se 
navrhuje, jest předmětem nájmu. První sŮ'ud PToto neprávem měl z~ _to, 
že s.oudní smír po,zbyl účinnosti up1ynutím lhůty v třetím odstavci § ,,75 
c. r- s. -uvedené, nebo,! tento § i§ 569c. ř. s. jedna~í toliko o ,:yklizeni.~eb 
odevzdání nemovitostí najatých. První soud vzhledem k predplsu Š', 3 
a 55 ods,tavec ,druhý ex. ř. ani neměl stranu povimnoll plcedvolávati k sly
šení o exekučním navrhu' než ani ze snmotné s\'oženky ze dne 3. března 
1921 nemohl souditi, že ~ezi stranami by.]a již před vznikem exekllčního 
titulu ze dne 20. února 1920 uzavřena,smlouva nájemní a že proto eXe
kuční titul se vztahuje na mistnosti najaté. Byl-Ii však nárok, exekučním 
titulem vykázaný, zrušen nebo zastaven skutečnostmi, kte,,:-6 na~taly p;? 
vzniku exekučního titulu n.áleží podle druhého cdstavce § 30 ex. r. strane 
,povinné brániti Se proti ~xeI()llci žaJlo1Jo,U), ja:k 'Ik tomu re!k)ursní soud spJá!vně 
poukázal. PO'linná strana arci můože p'odle § 40 ex. ř. také bez žaloby 
pouhou žádostí navrhov.ati zrušení exekuce, jestliže se věřitel vedenÍ' exe
kuce z nabytého exekučního ti"ulu vzdal, wž státi se mohlo také tím zp~: 
sobem; že strany uzavřely pozděii sml-oulvu nájemní nebo že smlouva Jl'Z 

uzavřená byla )lacením a při.ietímnájemnéh·o za dobu do, konce dubna 
1921 prodloužena. Než takového návrhu strana pONin~á. p'odl~ ,o~sahu 
spiSŮ posudneučinHa a ani v dov,olaclm rekmsu netvrdl, ze SPISOVY z~
znam (I jejím slyšení je kus~r a že zruš,ení exekuce 'Ve smysLu § 40 eX. r. 
na vr hovala. 

Čis. 1092. 

. Pachtovní smlouvu lze uzavříti a zaknihovati i ohledně propachtova
telova ideálního podílu nasp2chtolvané nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 15. června 1921, R I 67S/21.) 

K n i h o v ní s o u d zamítl žádo·sl pachtýřovu, by povolen byl vklad 
paehtovního práva na polovici nemovitosti pr.opachtov~lelovy. ~ e
k u r sní s o n d vklad po,volil. N e j v y šš í s o u d nevyhovel 'Govolaclmu 
rekrrsu spoluvlastníka nemo'vitosti. 

Důvody; 

Třebaže z ustanovení § 1090.ob'č. zSk. bylo by I'ze dovozovati, že se 
tu myslí užíváním nespotřehovatelnSTch věcí UŽÍvani ce1é věd neb Ulrčité?o 
fys.ického'. dHn jejího, nelze přes to přehlédnonti, že dle § 1092 obč. zak. 
možno smlo·uvu nojemní ujednati o týehžpředmětech a týmž způsobem, 
jako smlouvu kupní. ldeelní vlastniciví může býti předmětem kUlpní s_m~ou
vy múže tedy býti i předmětem smlouvy pachtovní. Tomu nasvedc:' l

e 
také ustanovení § 829 obč. zák., cdle něhož jest každý podílník úp'I[lym 
vlasinÍlkom s~ého p'OdHu a múž:e jím :hez ;poruš,enÍ práv slP'olulQiprá'vneného 
voolně nakládati.. Nelze sdíleti názor stěžovatelem v do,volaclm rekursu prO-



416 

jevený, že by spoluvlasbíci nemohli užívati každ5r určitých částí PIO-
zemků, vždyť mohou užívati svých dílů dle dohody (§§ 828 a 833 obč. 
zák.) a jest proto na pachtýři, aby se pak o užívání s druhým spoluvlast
níkem také dohodl. Dle knihovního zákona může býti i pachto,vlilí smlouva 
předmětem knihovního zápisu (§§ 9 a 19 kn. zák.) a, jelilwž není omezeni 
v té příčině v zákoně uvedeno, lze povoliti vklad pacntbvních práv podle 
obdoby § 13 kn. zák. Zabývati se otázkou, pokud smlouvou pachtovuí jsou 
práva spoluvlastníků dotčena a jsou-li proveditelna, není úl,,"lem soudu 
knihovního a nemůže proto ani v řízení opravném býti přetřásána. 

Čís. 1093. 

Ve sporu jsou nápadnlci dědictví (§ 127, odstavec druhý, nesp. řiz.), 
jakmile střetly se jejich sobě odporujic! ,přihlášky k dědictvi. 

(l(ozh. ze dne 1.5. června 1921, l( I 692/21.) 

I( pozůstalosti po I(arolině F-o.vé přihlásil se na základě závčti ze dn" 
10. července 1918 Karel M., závěť byla dne 23. dubna 1921 na soudě pro
hlášena a usnesením ze dne 25. dubua 1921 přiznal pozůstalostní soud 
Karlu M-ovi správu pozÍl-stalosti ve smyslu § 145 nesp. říz. Dne 27. dubna 
1921 předložena byla pozústalostnímu soudu pozdější závěť zústa vitelky 
ze dne. 12. ledna 1919, v níž byl dědicem ustano·ven P., jenž .se též k dě
dictví přihlásil a žádal, by správa pozůstalosti byla Karlu M-o'vi odtíata 
a by o 'Osobě správce bylo rozhodnuto' po předchozím s.lyšení obou stran. 
P o z ů s t a los t ní s o u cl náv,rhu vyhověl, rek u r sní s o u d jej za
míl. D ů vod y: Přihlášením Ladislava P-a k dědicví nastal přípa'cL § 127, 
odstavec druhý, nesp. říz. Bylo, proto věcí navrhovatele, by dle ustano
vení exekučního řádu žádal -o prozatimné opatření, jež by se s,vou po
vahou a účinky rovnalo »sekvestraci« ve smyslu § 127 I1CSV. říz., není 
však oprávněn, by prostě bez ohledu .na předpoklady exekučního řádu 
žádalo zlflušení ,slprá'vy, 'řádně již udělené, byt i odporUjící s~ děďidké při
hlášky dosud k zahájení sporu dle § 125 pat. nevedly. "Spooo[« dán jest již 
lim, že přihlášky dědické si odporlu.jí. 

Ne j vy Š š ís c u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dú vody: 

Správné jest, že dědic, j.enž žádá, abY mu pozůstalostní soud svěřil 
správu pozůstalosti, musí své dědické právo dostatečně prokázati, a 
správné jest i tvrzení stěžovatele v dovolacím rekursu, že Karel M. so·udu . 
p.o,zůstalostnímu své právo dědické prokázal. Na tom nezměnilo se ničeho 
tnu okolností, že stě'žovatel přišel s pozdější závětí a rov'něž se k pozů
stalosti jako dědic ze závěti přihlásil, neho·! tím nepominulo ono řádné 
prokázání práva dMi.ckého samo sebou, nýbrž trvá dále; jsouť tu dva 
existující p.os'ud nároky dědické, třebas sobě OdpoTOValy, a bude na soudu 
pozůstalostním, abY vzhledem k tomu, že si tat.o p'řihlášení dědická odpo
rují PIO' rozumu § 125 cis. pat. ze dne 9. srpna '1854 čís. 208 ř. z. se za
choval, aby ,sporem bylo trvání toho neb onoho zjištěno. Za tohoto stavu 
nelze po,volenou již .správu pIV přihlášenému dědici po fQozumu § 810 obč. 
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zák. nyní vzhledem na ·druhou přihlášku zrušiti, jelikož přihláško·u druhou 
nastal případ § 127 odstavec df'Uhý cit. cis. pat. Tomuto ná,zoru ~epří~í 
se že se tam mluví »'0 stranách sporných< J a v odstavci prvem o zalobe. 
V ŽdYť sporné strany jsou tu už tenkráte, když se dědici se. svými nár.oky 
si odporuj.ícími střetli a kde, jako v případě tomlo jest jisto, že bude Jedna 
ze stran na po-řad práva poukázána, takže nelze slovům Dnem jinéhvo 
smyslu přikládati, než že stačí, jsou-li tu odporuíící si přihlášení k de
dictví. Nevyžaduje se tedy podání žaloby nebo dokonce zahájení sporu 
samého, neboť to hy byl zákonodárce dal zajisté přiměřenějšim a jasnějším 
výrazem na jevo než zmíněnými sIO'''lY. Oslatně .nelze také nahlédnoutI, 
proč by druhý dědic teprve po .podání žaloby byl oprávněn k tomuto opa
tření prozatímn'ému, ač hy 'Ohrožení tu 'U'Ž bylo před žalobou a ač, jak už 
poclo.tknuto; odporujíCí si přihlášky musí míti za následek poukázání jedné 
stTany na poř,ad práva. 

čís, 1094. 

K výlučné věcné příslušnQsti .okresního. soudu podle§ 49 čís. 5 j. n. 
patří též sp.ory o. náhradu škody pro porušení nájemního závazku, byť 
i předurčující otázkQU rozepře byla otázka bytí nebo nebytí nájemníhO 
poměrn. 

(~o,zh. zc dne 15. června 1921, li: I .729/21.) 

Žalobce clomáhal se žalobou, zadanou u okresníhosouc1u, náhrady 
škody 24.415 K, jež prý mu vzešla tím, že žalovaná neoznámila při pro· 
deji svého. domu kupuií.cím, že nájemní .poměr mezi žalobcem a žalovanou 
ohLedně dílny v domě t,om dosud trvá a že zavi'nila výstěh'ování dílny. 
Námitce věcné nepříslu,šnosti s o udp r' v é s t o I i c e vy hověl .a žaloblj 
odmítl.' D ů vod y: Žalobce opírá žalob ní nár'ok na náhradu škody na 
trvání nájemního poměru a odůvodňuje po,dání žalohy u t.ohoto soudu ~a>
tmě ustano·vením § 49 č.' 5 j. n., ač ze žalobY zřejmě· to na jev.o nevychazl. 
Žalovaná proti tomuto žalobnímu' nároku vznesla námitku předmetné ne
příslušnosti z toho důvodu, že jedná se zde 'Ol to, zda smlouva n,ájemní 
mezi spornými stranami pozůstává čili nic a že teprve na pc>dk.lade tah?, 
zdali smlouva nájemní trvá, může žalobce sviIi nárok žalobní UpIratI o n~l
hradu škody. Dle ustanovení § 49 čfs. 5 j. n. patří před okresní soud vy, 
lučně všechny'spory vzniklé ze smluv nájemních, avšak jen po,tud, pokud 
tyto spory ~:etýkaj1 ,se ani trvání takovéto smlouvy ani zaplacení nájem
ného, přesahujícího obnos, pro nčjž okresní so·udy jsou příslušnými k roz
hodování. Vlomto případě jde, jak shora již uveden,o., '0 náhradu škody 
24.415 K s přís!. a soud na základě provedených důkazů má za prokázáno, 
·že prQ rozho-dnutí tohotl) sporu je.st důležito v první. řadě, zda nájemn! 
pDměr mezi žalobcem s jedné a žalovanou se strany druhé dosud trva 
a že teprve .po rozhodnutí této předchozí otázky možno mluviti. . .o tom: 
zda byla žalohci způsobena žalovano·u tvrzená škod,a a jaká. Poněvadz 
dle tohoto názoru s·oudu jest právě rozhodno·utiotázku o bytí nebO ne,bytí 
nájemního poměru mezi stranami, jest tím na základě předpisu zmíněnéh? 
§ 49 čis . .5 j. n. zjištěno, že tento spor patří mezi spo·ry, jež nejsou výlučne 
přikázány okre·sitlím soudům k rozlwdování, nýhrž jen tenlkráte, když před
mět nepřesahuje 1000 1(, jak před,pisuie usta'lIIovení § 49 čís. 1 j. n., jinak 
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však příslušejí před sborový soud prvé stolice. Rek u r sní s o u d ná
mitku věcné nepříslušnosti zamítl. D ů va d y: Vedle § 49 'čis. 5 j. n. nále
žejí všechny spory ze smluv nájemních, kromě tam v~rslovně vyjmutých, 
výlučuě před okresní soudy, v jichž obvodu věc pronajatá leží (§ 83 j.n.) 
bez ohledu na cenu ,předmětu sporu, tedy i spory o náhradu škody z ne
dodržení smlouvy nájemní nebo pachtovní (§§ 1120, 1295 obč. zák.). Ta 
okolnost, že soud prvé stolice se bude zabývati ve sporu námitkou žalo
vané, že smlouva nájemní mezi stranami byla právem zrušena nebo po
minula, a řešiti při tom prejudicielní otázku pro rozhodnutí tohoto, sporu 
důležitou {§I§ 236, 259 odstavce druhý c. ř. s.), není ve příčině soudní pří
slušnosti nijak rozhodn,olu', neboť pro posouzení věcné příslušnosti jest je
dině rozhodnÝm právní důvod žaloby a žádosti žalobní. Právem stěžovatel 
uvádí, že ,pouhým popřením existence 'smlouvy nájemní byla by pak 
okresním s,Qudů.m ivýlučná -pHslušnost P[D věci nájemní odúata. 

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

Důvody: 

Neprávem brni'í žáJ.ovaná proti napadenému usnesení, j'ímž byla ná
mitka soudní nepříslušnosti rekur,sním soudem zamítnuta. Žalobce do
máhá se žalobou náhrady škody na poško,zení truhlářského nářadí část
kcou 6415 Kč, jednak za ušlý výdělek od 1. dubna 1920 zatím do, 30. pro
since 1920 částkou 18.0,00 Kč, celkem 24.415 Kč, tvrdě, že žalovaná, ač 
ýěděla, že žalobce byl od. r. 1914 narukován, přes t'O však truhlářskoll 
dílnu v jejím domě najatou si podržel" pwdavši dům ten, kup1telúm man
želŮ"m Václavu a Madi K-ovSrm neúznámila, že poměr nájemní m'ezi ní 
a žalobcem, dále trvá, čímž za'Vrnila, že manželé R-ovi, nevědouce tOl, 
dali dílnu vystěho.vati a zříditi z ní byt. Prodejem domu bylo tedy způ
sobeno, že dle udání žalobcova byla ,smlouva nájemní protismluvně roz
vázána a to zavdalo přÍ'činu, aby upl.aJtřloval žalobce své nároky náhradní 
ze smlouvy té 'd,oN'ozované. TY"to náwky týkají se' tudíž splnění platně 
ujednané smlouvy nájemní, jde tedy o spor, jenž má svůj základ v ná
jemní smlouvě a z ní vYIli\ý'vá. Tu pak dle § 49 čís. 5 j. n .. patří veškeré 
spory z náJ'emních smluv, pokud se netýkají ani trvání takcové ,smlouvy 
ani placení činže, před okresní soudy. Ostatně stěžo'vatel sám v dovolacím 
rekursu doznává, že ve sporn tomto. nejde přímo o y,o,zhodnutí otázky, zda 
smlouva existovala člli nic, a tím už také .uznává, že nejde tu o jednu 
z dvou přípustných výjimek z '!>s,tanovení toho; ovšem nelze sdíleti ná
zoru s.těžo;vatelova, že slovy »jestli se jedná o existenci s:m1ouvy« I(v ně
meckém textu »sofern dieselben [se. Streitigkeiten) weder da,s, Bestehcn 
eines solohen Vertrages noch ... betreifen«), nežádá se, aby byl přímo 
o. tuto věc veden spor, jelikož názor ten jest vyvrácen jasným zněním 
§ 49 čís. 5 j. n., kde se mluví o »veškerých sporech« ze smluv nájemních. 
Je'likož pak zkoumání příslušnosti v záležitostech sporných se děje přede
všímná základě udání žalobních (§ 41 odstavec druhý j. n.) a po případě 
přednesu stran a nutno tyto za :podklad rozhodnutí vzíti a jelikož žalobou 
touto ned'omáhá se dle děje a prosbY žalobní výroku ani o bytí nebo ne
bytí nájemní ,smlouvy, ani {} placení činže, byl právem rekursním soudem 
uznán prvý soud bez ohledu na hodnotu sporu s,oudempříslušným.· 
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Čís, 1095. 

Horní úřad rozhoduje podle § 234 ham. zák. pouze o útratách úředního 
šetřeni Ua místě samém a přivzetí znalcu, 'nikoli o útratách právního za
stupování. Tyto útraty lze uplatniti jen na soudě jakožto náhradu škodY, 
zaviněné bezdůvodným vyvoláním nákladného správního řízeni. 

(Rozh. ze dne 15. června 1921, Rv I 8sizl.) 

Žalující obec ciomáhala se na žalované dMní společnosti, by uvedla 
v pořádek studml, z níž obec brala vodu a k jejímuž řádnému udržo-vání 
byla žalovaná mzho,dnutím horního úřadu z r. 1863 vovinna. Ježto spo
lečnost žádosti nevyhověla, nastoupila obec pořad horních úřadů, jež jí 
nárok přiznaly, p'O'ukázavše ji co do souhomoprávních nároků na pořad 
práva. Správní soud rozhodnutí horních úřadů potvrdil. V řízeuí pře'ci 
horními úřady a správním soudem byla obec zastowpena právním zá
stupcem, čímž vzešly jí nákladY, jichž náhrady domáhala se žalobou na 
důlní společnosti. Zalovaná 'bránila se kromě námitek ve věci samé též 
námitkou nepřípustnos:ti pořadu práva. Procesní soud p r v é s t o I i c e 
žalobě vy ho",ěl a uvedl v tomto směru v d ů v o ci ech: V I§. 234 hor. zák. 
jest ustanovení o útratách jednání ve věcech ,stran a o tom, jak ohledně 
nich hornímu úřadu jewzhodnouti, avšak dle nadpisu tohoto §, i dle jeho< 
ob,ahu je zřejmo, že ustanovení to má na zřeteli útmty, které vzejdou 
místním šetřením úřadu a přivzetím znalců a niko,li útraty, které .vzejdo'u 
té které straně přivzetím právního zástup,e. Žalující strana domáhá se 
v tomto případě náhrady útmt vzešlých zastoupením práv,ního zástupce 
v řízení admlTInistrativnhn a to jh1énem náhrady škody zavi'nené ,stranou 
žalovanou, pro nesplnění jejího. závazku. Škoda je kaŽJd,á majetková újma, 
která byla způsobena zaviněním osoby jiné, a ke škodě té zajisté náleží 
také útraty, jež strana zaplatí za své zaslupová,ní v řízení administra
tivním, jež bylo nutuo následkem zaviněného opomenutídTuhé strany. 
Opírá tudíž žalující strana nárok svůj' na 'li'stanovení § 2 hor. zák. a 
§§ 1294, 1295 obč. zák.; jedná se o' soukromo:právní nárok a jest proto 
SD.ud povolán, aby o tomto nároku rozhodl. O 1omto nároku horní úřady 
nerozhodly, naopak z Y<O'zhodnutí revírního horního úřadll z 9. března 
1915 vychází na jevo, že soukromo'právní ná,roky žalobkyni! byly odká
zány na pořad práva. Ve sporu tomto riejedná se :o věc uvedenou v § 51 
i. n. ani o něktemu záležitost týkajíd se hornictví, uveden'o<u v § 53 j. n., 
nýbrž o náhradu škody a vzhledem k tomu, že dle tvrzení žalobního zavi
nění strany žalované stal,,, se v jejím horním majetku 'Ve V. v obvodu 
toholo soudu, kde žaJ.o'vaná strana má zvláštní závod, jest dle § 87 j. n. 
k wzhodnutí toho,to sporu soud zďe'jší pfíslušným. Soudní 'd,vůr ve věci 
samé má Za to, že žalovana strana zaviinila uvedenou' škodu stranY 
žalující tím, že nesplni'la povinnosti uložené ve smyslu §§ 220 a 222 hor. 
zák. rnzhodnutími z roku 1863 a neopatřila žalující stranu p,otřebnou 
vodou způsobem tam vylíčeným, že povinnosti té se nepodmbila ihned, 
naopak svými stíinostmi vyvolávala potřebu dalších šetření a rozhodo
vání; tím je prokázána pfÍ'činná -souvi,sl!ost mezi škodou> žalující strany a 
jednáním žalované; neboť žalující strana nebyla by musila dáti se zastu
pOivati v administrativním řízení, kdyby nebyla žalovaná strana nevy-

27' 
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volala nutno'st toho svým opominutím a jednáním. Ke škodě nutno počítati 
také útraty zastoupení žalující strany, jež v administračním jednání za~ 
plahla zástupci. pokud byly nutny a účelny. a nutno za to míti, žc okolnost 
ta, že v adm~nistračnim řízení stranám nepřísluŠí nárok na náhradu škody, 
nikterak nevylučuje, aby tyto útraty nebyly žádány v civilním sporu od 
toho, kdo ručí z dův()d'li' náhrady škody. O d vol a c í s o u d mzsudek 
potvrdil. D ů v 'O d y: Zmatečnosti dle § 477 Č. 6 c. ř. s. tu není. Správne 
dov'Ozuje prvý soud, že dle nápisu § 234 hor. zák i dle jeho obsahu usta
novení to má na zřetell toliko útraty, které vzejdo·u místním šetřením 
úřadu a při-vzetím znalců, nikoli útraty, které vzejdou stranám přivzetím 
právního zástupce. Musilo 'by býti v zákoně výslovně uvedeno, že admi
nistrativnímu úřadu připadá rozhodovati i o těchto útratách, jak na př. 
v § 6 zákona o 'Ochraně známek ze dne 30. července 1895, čís. 108 ř. z., 
pak v § 77 pat. zák. ze dne 11. listopadu 1897, čís. 30 ř. z., kde výslo'vně 
se jedná i o útratách právního zastup,ování stran. Ostatně přezírá žalovaná 
strana, ,že se v tomto sporu více nejedná o ustanovení a ukládání útrat, 
vzešlých zastupo'váním žalobkyně v administrativních řízeních, . nýbrž 
-o náhradu šl<ody, která dle tvrzení žalobkyně způsobena jí byla tím, že 
žalovaná svým 'OPomenlltím ohledně opa tření potřebné vo·dy a svými 
·s.tížnostmi v administrativním řízení vyvolala potřebu dalších ,šetření a 
rozhodování, tedy i zastupování žalobkyně. Zaloba opírá se tedy o S 2 
horn; zák. a 30, hlavu 'O,lJ,č. zák., patři tedy věc na p.ořacl práva. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl do,volání. 

Důvody: 

Dovolatelkou uplatňovaného d{w'Olacího dllvodu nesprávného posou
zení správního (§: 503 čís. 4 c. ř. s.) tu není; pokud jde především o námitku 
nepřípustnosti pořadu práva, poukazuje se, aby se předešlo-opakování, 
na správné důvody soudu odvolacího, pokud ·se týče prvého. Dovolání, 
pokud nebylo v.yhověno námi-tce nepříslušnosti se vzhledem na § 45 j. n. 
dle § 528 c. ř. s. odmítá. K vývodúm dalším se uvádí toto.: Marně brojí 
žalovaná pmti názoru nižších stolic, že § 234 hor. zák. má jedině na mysli 
náklady, k,teré vzejdou místním šetřením úřadů horních a převzetím znalc!l 
a nikoliv též útraty z přivzetí právního zástupce. liorní úřady byly by 
mohly obci útraty právního zastupování jen tenkráte přisouditi, kdyby 
bylo ve všeoli. zák. hOL nebo, v jiném předpisu zákonném na náhradu 
takovou pamatováno. Tomu tak není, neboť pro rozhodnutí o nákladech 
úředního jednání před horními úřady jest jedině směrodatný § 234 hor. 
zák Tento mlUVÍ však všeobecně jen o placení útrat za vyšetř-ování, jež 
mělo vzápětí .potrestání a za jednáni v záležitostech stran, niko·liv však 
za právní a odbor~é zastupování, což by muselO' býti výslov,ně přede
psáno, kdyby úřady horní o těchto nákladech měly rozhodovati, tak jak 
se stalo ve vodních zákonech zemských, v zákoně o ochraně známek a 
zákonu patentním. Ostatně kdyby byl zákonodárce chtěl, aby mzhodo
vání o nákladech právního zastupování byln vyhrazeno úřadům Iwrním, 
byl by· se o tom ziníni! podobně, jako v § 232 hor. zák. mluví o politické, 
pn případě s()Udní exekuci a v prováděcím ustanovení v § 117 k tomu 
podává bližších vysvětlení. Z toho však nelze dovozovati, že by náklady 
ty za žádných podmínek nemohly býti požadovány od strany c\ruhé, i když 
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je n vinila a když následkem toho jeví se iako materielní šlwda; vždyl 
podle § 1293 o·bČ. zák škodou nazývá se újn;a, kteráž někomu lla majetku 
nebo na osobě byla způsobena, a náhradu š},ody dle § 1295 obč. zák. jest 
oprávněn žádati každý od škůdce, kterou mu zaviněním zPlrsobi1. O zavi
nění pak lze mluviti tam, kde se buď úmy·sl škůdcův nesl k bezprávnílTIu 
výsledku, anebo kde nevynaložil té péče a p,ozornosti, jaké se do každého 
člověka schopností Obyčejných lze nadíti. Uváží-Ii se pak, že bylo soudy 
nižšími zjištěno, že žalovaná svým Q.pomenutím .ohledně opatřenÍ' po
třebné vody a svými stížnostmi v administračním řízení vyvolala další 
šetření a rozhodování, není a nemůže bý<ti pochybnostio tom, že v tomto 
případě vzešly žalující 0'bci zastupováním náklady z bezprávného činu 
žalované firmy, jež přes. to, že už, jí bylo. r. 11863 nařízenol, jak se má 
zachovati, aby žalující obec měla stálou pitnou' i užitko·vou vodLi, ,nařízení 
toho nedbala a příslušných opatření neučinila a tím zavinila, že obec se 
musila zase ,obrátiti na úřady o ochranu, jsou tedy tím obci vzešlé ná
klady v příčinné souvislosti s jejím chováním nedbajícím nařízení úřadů. 
Svým chováním ža-lovaná firma zavinila, že žalujkÍ obci vzešly náklady 
odboměprávním zastupováním, jichž by nebylo třeba, kdyby "hyla žalo
vaná dbala daných nařízení, a tím p'ovstala obci škoda, jejíž náhrady se 
ve sporu· tomto domáhá. Právem také nižší soudy dospěly k názmu, že 
jde v tQmto spo-ru o náhradu . škody. Vývody, kterými chce žalovaná 
názor ten seslabiti, jSO'lli chabé; II živnnstenskir.ch soudů jest přec~ zas,iu
jlování advokáty vůbec vy].oučeno {§ 25 zák. ze dne 27. listopadu 1896, 
čís. 218 ř. zák) a ani pro řízení odvolací přes ustanovení § 27 c. ř. S .. , 

není nařízeno -(§§ 30 a 31 clt. zák). Z té okolnosti, že v zákonech, tý!m
jících Ise zejména rů<zný'ch řízení' před sOLudy, bývá výslpvně ustanoveno, 
připouští-Ii se uplatúo·vání nárokun.a náhradu nákladů z ]lrávního zastu
pování, nelze dovozovati, že by neby,lo lze žádati nákladů po straně před 
úřady jinými, jež je zavinila svým chováním, .nutíc od'purce, aby se přes 
výnos úřadu domáhal vynucení nařízeného opatření. Pohdstěž,ovatelka 
myslí, že zastupování obce a·dvokátem v tomto řízení nebylo nutné, 
dlužno, poukázati k tomu, že jest to právem strany, jež jí správními před
pisy nebylo výsLovně ,odňato, a'hy se dala před správními úřady právně 
zastllpovati. S názorem tím nemo·žno souhlasiti, nebol ve všech případech, 
kde jde o jednání, k jehož úspěšnému' provedení jest tře'ba zvláštního 
vzdělání odborného, jako obzvláště ve věcech horních, jest zajisté zastu
pování nepat.rné obce venkovské odborníkem proti řádně technicky, tecly 
odborně řízeným i práv'nicky zastupovaným dolÚm nutné přes to·, že 
jednání to jest svěřeno nepředpojatým mgánům státním, nehoť zastu
po·vání to slouží nelenku' včasný~ ohranám a zákrokům, nýbrž i k urych" 
lení celého řízení a stává se ku prospě,hu obou -stran. Jelikož jest jak 
bezprávní čin, tak i škoda a příčinni', so'uvislO'st prokázána, bylo právem 
žalobě vyhověn,o, a jelikož přiměřenost výše náhrady š·kody. není v do
volání více napadána, nebylo možno' se zřetelem k bořejším úvahám, 
z nichž neodůvodnčnostdovolacího dirvodu vyplývá, dovolání vyhověti. 

Čís. 1096, 

Nepřítomností ve slnžbách vá\\lčných (§ 1496 obě. zák.) míní se nepří
tomnost osoby, proti níž promlčení směřuje, nikoli též nepřítomnost jejího 
zákonnélm zástu.pce. 
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PromlčecÍ lhůta, přerušená zahájením sP"ru, počíná běželi znovU dnem 
kdy strany ponechaly řízeni v klidu, ' 

Nepřítomnost zákonného Zástupce toho, proti němuž promlQení smě. 
řuje, má význam §u, 1494 obč. zák. pouze tehdy, trvala-li po celý rok!(§ 176 
obč. zák.), aniž by zákonuý zástupce po tu dobu dalo sobě věděti. 

(Rozh. ze dne 15. června 1921, Rv I 203/21.) 

Nezletilý žalobce utrpěl dne 9. ledna 1914 úraz, byv přejet povozem 
žalovaného. V říze,ní o žaLobě, zadané dne 18. listopadu 1914, jíž domáhal 
~e poškozený zastoupen jsa svým otcovským ,c'patrovníkem náhrady 
,kody, byl dne 27. ledna 1915 umluven klid řízení, jež obnoveno bylo 
teprve dne 15. března 1920. Otcovský opatrovník žalobcův konal od 
27. července 1914 clo 5. listopadn 1917 válečnou službu· vojenskou. P r 0-

cesní soud prvé stolice žalobn zamítl. Důvody: Jde tu·o ža
lohu o náhradu škody, která se promlčuje p,o, rozumu § 1489 obč. zák. ve 
3 letech. Podámím žaloby, to jest dnem 18. listopadu 1914 nastaLo přeru
šení promlčení po dobu, po -kterou se v řízení sporném řádně pokrač-ova1o" 
(§ 1497 obč. zák.). Dlespi,sů ponechaly ohě strany řízení v klidu při 
ústním je·dnání dne 27. ledna 1915 a obnoveno bylo' řízení teprve dne 
15. března 1920. Po rozumu § 1497 obč. zák. bylc· promlčení přerušeno 
dne 18 .. listopad-u· 1914, poněvadž však dne 27. ledna 1915 bylo jednání 
ponecháno v klidu, po·čalo promlčení ,od tohoto, dne znovu běžeti a doko
~alo se uplynutím 3 let v lednu 1918, tedy dávno před ohnovením sporu. 
Zalující strana neprávem u.platňuje stavení promlčení po ro;,umu § 1496 
obč. zák Ustanovení toto předpoklá'dá, že nepřítomnost ve válečné službě 
nastala právě v ,osobě toho, proti lcomu promlčení směřuje. V tomto, pří
padě vš",k ve vojenské službě byl nikoli žalobce, nýbrž jeho. zákonný 
z,"stupce. Na tento případ nelze vztahovati ustanovení § 1496 obč. zák. To 
plyne také z ustanovení '§ 14940bč. zák,po·dle kterého nemúŽe promlčení 
počíti proti nezletilcům, pak-li jim nejsou 'ustanoveni zákonní zástupci. 
Pouze nedostatek zákonného zastonpení tvo·ří důvod slavěcí nikoliv 
i po·uhá nepřítomnost zákonného zástupce ve v.ojcnské službě. D~lo by se 
snad proti tomu namítnouti, že delší než jednoroční nepřítomnostíotco,vou 
nastává suspense .otcovské moti po rozumu § 176 .obč. zák., takže vlastně 
po dobu od 27. ledna 1915, kdy měto počíti nové promlčení, až do 5. listo
padu 1917, kdy se dle udání 'žalUjÍcí strany ,o~ec její Jan R. trvale vrátil 
z vojenské služby domů, nehYl nezletilec vůbec zasto,upen zákonným 
svým zástupcem a tudíž po tu dobu dle § 1494 obč. zák. vůbec nemohlo 
promlčení znova počíti. Žalující strana však sama tvrdí, že Jan R. obdržel 
doopis od své manželky v roce 1916 o klidu řízení, smluveném ·dne 27. 
ledna 1915. Suspense o·tcovské mod P,OI rozumu § 176 oboč. zák. však před
pokládá, že nepřítomný otec nedal P'O' dobu své nepřítomnosti o sobě 
věděti: Poněvedž však rodina v rOCe 1916 byla s ním v písemném styku, 
nelze jistě aspoň tvrcUti!, že po dobu od 27. ledna 1915 až ·do wku 1916 
nebyl nezletHý žalobce zastoupen svým záko'nným zástupcem, takže P'O 
tu dobu promlčení běželo. Kdyby se 1 .přip'ustilo, že po zaslcní dopiSU 
v roce 1916 nedalo sobě Jan R. zprávy a že tedy dobu od 11916 d'O· 
5. listopadu 1917, kdy se z vojny vráti!, nelze čítati v dohu p;omlčecí, 
běželo dále promlčení po 5. listopadu 1917 a dokonalo se mnohem dřív" 
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než žalující strana spor obnovila. Ostalně ra(i,e. legis ustanovení § 1496 
obč. zák. spočívá patrně na úvaze, že nepřítomností strany ve vojenské 
službě wemo·žněno jest jí uplatňovati soudně náro·ky. I kdYž Se nehledi 

,k tomu, že pOuze zákonný ZQstupce byl ve ,službě va-jenské plyne zřejniě 
se ,~pisů, že žaloba byla podána již v dO'bě: kdy byl Jan R. na v.cjně, že 
v nz:~í byLo ř~dně pokračováno až do dne 27. ledna 1915, kdy smluven 
klId nzom a ze 'O klidu cLokonce byl i Jan R v roce 1916 zpraven. 
O, d vol a c í s o u d fO'zsudek p'otvrdil. D ů vod y: Odvolatel u'platňuje 
nazm, že v tomno, případě platí ustauovení § 1496 obě. zák a poukazuje na 
to, že otcovský opatrovník nezletllého, žalobce nastoupil koncem čer
vence 1914 službu válečnou, z níž se. vrátil teprve 5. listopadu 1917, do
vozUJe z toho, že promlčení žalobního nárc.ku po ústním jednání ze dne 
27. ledna 1915, při kterém strany ponechaly řízení v klidu, nemohlo za 
nepřítomnosti otcovského opatrovníka žalobcova ve službě válečné znovu 
podti a že pak v deM od 5. listopadu 1917 do 15. března 1920, kteréhož 
dne žalobce učinil návrh na obnovení řízení, nemohLo býti dokonáno. 
Názor odvolatelův není správným. Nepřítomností ve službách válečných 
d.le, § 1496 o,bč. zák jest míněna nepřítomnost toho, kdo p·r,omlčením má 
sveho práva' po.zbýti. V tomto případě nebyl však nepřítomen nezletilý 
žalobce, o jehož nárok jde a jemuž promlčení hroziLo, nýbrž jeho zákonný 
zástup,ce a proto. nelze u6.lanove·ní § 1496 obč. zák. 'V t·omto případě po
užíti. Správnost tohoto, názoru, již prvním soudem vysloveného, podává 
se ze srovnání § 1496 s § 1475 o'bč. zál., lde se mluví O< nepřítomnosti 
vlastníka věci, pro'ti kterému vydržení a promlčení směřuje, jakož 
i z úvahy, že zákon odpomáhá škc,dlivým následkům, jež by nezletilým 
z nepřítomnosti jejich zákonných zástupcŮ' mohly vzejíti, způsobem jinirm 
jak zřejmo, z ustano·vení §I§. 176 a 1494 ubl'. zák. Dluž'110 tedy posuzo'vatl 
tento spor s hlediska těchto zákonných ustanovení a tu jeví se právní 
i slulkový stav ,ohledně pT.omlčení takto: Poněvadž ode ·dne, kdy strany 
ponechaly řízení v klidu, nebylo ve sporu řádně pokračováno (§ 1497 
.obč. zák.), počala dnem 27. ledna 1915 běžeti nová tříletá lhůta prcmlčecí. 
Nepřítomnost žalobcova otce nebyla tomu na překážku,protože netrvala 
ještě celý mk, nemcJhla tudíž moc otcovská státi se do té doby bez
účinnou (§ 176 obč. zák) a nelze důsledkem toho tvrditi, že nezletilý ža
lobce tehdy žádnéh.o zásru·pee neměl {§ 1494 obč. zák). Pokud jde o dalši 
běh lhůty promlčed, je PlOe.ítati s možností dvojí, totiž že buď otec žabbcův 
o soN; za své nepřítomnosti ve válce zprávy dával anebo nedával. Se·ud 
prvé stolice má za to, že rodina Jana R-a byla s otcem v .písemném stykn 
a z toho d·ovo-zuje, že suspense iellJo moclote·ovské o·d 27. ledna 1915 až 
do Tolu 1916, kdy Jan R. obdržel od své manželky dopiS ,Oi smluveném 
klidu řízení, nenastala. Pro tento úsudek neměl ovšem 'první sond dosta-. 
tečných skutkových předpokladú, p.oněvadž ve sporu nebyLo zjištěno, že 
Jan R. sám dal v té době něj.akou :iprá"u své rodině. Jest tedy při řešení 
otázky pf'Omlčení přihlížeti k molžnosti dcuhé, že toti·ž otec žalobcův za 
jednoroční nepřítomnosti, počítané od konce července 1914, žádné zprávy 
o svém pobytu nedal a že tím nastala susP'ense jeho moci otcovské. Tu 
pak nastává právní 'důsledek, že promlčení, dnem 27. ledna 1915 počaté, 
běželo dále až do 5. listopadu 1917, kdy se Jan R. z válečné služby dClmú 
vrátil. Tím proběhla promlčecí lhúta další 2'/. let, avšak tříletá promlčecí 
lhůta.nemohla dle §1494 poslední věta obČ. zák. býti doko'llána dřjve než 
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po uplynutí dv,ou let ,podtaných odědne 5. Ij,stop'adu 1917, kdy se otcovská 
moc Jana R-a zase obnovila. Podle toho, uplynula zákonná lhůta prom!čecí 
dnem 4. listopadu 1919 a byl žalobní nárok promlčen dříve, než strana 
žalující podala návrh na O'bnovení sporného řízenÍ. Pro případ, že by se 
prokázalo, že Jan R. o sobě za své nepřítomno,sti každoročně zprávy 
dával, a že suspense jeho moci otcovské vůbec nenastala, bylo by se 
promlčení žalobního nároku uskutečnilo již uplynutím dne 26. ledna 1918. 
Je tedy v obou případech ná-mitka promlčení žalob-ního nároku odůvod
něna a rozhodl prvý soud spor správně, zamítnuv z tohoto dův,odu' prOSbu 
žalobní. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání z důvodů nctpadeného' rO,z
sudku. 

Čís. 1097. 

Nepřípustnost knihovní poznámky žaloby O> obnovu dřívějšího knihov
ního stavu pro napolomní bezúčinnost' knihovního převodu. 

(Rozh. ze -cine 21. června 1921, R I 688121.) 

Manžel postoupil manželce polovinu své nemovitosti s HUl, že, kdyby 
ned,cšlo k dohwvolné r-czluce jich manželství, převod vlastnictví pozbude 
právní účinnosti. Ježto ku dobrovolné rozluce nedošlo, domáhal se manžel 
žalobou vrácení převedené p-olo,vice a žádal zároveň za kl1ihovni po
známku spomosti, již s -o udp r v é s t 'o I i c e povolil. Rek u r s. n i s o u' d 
zamítl knihovní návrh. D fr vod y: Z údajů žaloby nejsou patrny pod
mínky poznámky -dle § 61 kn. zák. Vklad práva vlastnického, na polovici 
usedlosti, žalobci náleževší, pro žalovanou stal se za žalobcova souhlasu 
na základě kupní sml'Quvy, podmínečně uzavřené, a domáhá se žalobce 
pr-o nesplnění podmínky 'Opětného vlastnictví své polovice. Nejde tu o ne
platnost vkladu knihovního, nýbrž. o zrušení kupni smlouvy a vrácení 
nemovitosti z toho důvodu, že nedošlo k souhlasnému r,ozlo'U'čení man
želství,jež bylo podmínkou převodu práva vlastnického na žalovano,u. 
Žalobce uplatňuje -lu nárok obligační na vrácení prodané nemovítoMi, 
k němuž žalovaná dle údaj'e žalobníIlO' pro uvedený případ se z.avázala. 

Nej v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Napadené ,u'snesení vyhovuje v hlavní věci zákonu; vývody dovolacího 
rekursu )1ejsou způsobilé, by vyvrátily správné odůvodnění usnesení 
tohoto. Stěžovatel domáhá 'se žalobou 'zpětného převodu vlastnictví polo
vice nemo'Vitosti, ktenouž polovici postoupil trhovou smlouvou žalované 
své manželce. Dle vlastního tvrzeni stěžovatelova, obsaženého v žalobě, 
strany sporné umluvily, že, kdyby nedošlo k ,dobrovolné rozluce jejich 
manželství, převod vlastnictví oné polovice nemovitosti na žalovano'u 
pozbude právní účinnosti a žalovaná bude povinna ku zpětnému )lřevodu,. 
Knihovním vkladem práva vl"s-tniekého pro žalovanou nebyl tedy žalobce 
porušen ve svém knihovním právu ve smyslu.§ 61 knih. zákona. Je-Ii ono 
·žalobní tvrze'ní správno, vklad práva vlastnického pro' žalovanou byl 
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platný a nestal se později nepla,tným následkem odpadnutí titulu, na 
kterém se zakládal, nýbrž následkem oné. ústní úmlmry stran sporných. 
Účelem stěžovatelovy žaloby tedy jest, aby knihovní vlastnictví polovice 
nemovitosti bylo s žalované převedeno na! stěžovatele následkem obli
gačního poměru jejich. 

Čís. 1098. 

Předměty, jmeno.vané v § 251 čís. 1 ex. ř., zůstávají nepostrádateluými, 
třeba že jich majitel dočasně nepoužívá, jsa přechOdně zaměstnán v cizině. 

(Rozh. ze dne 21. června 1921, Rl 710121.) 

V exekuci na nemovitosti byly zabaveny též kusy nábytku (postele, 
skřině atd.), jež měla dlužnice, zaměstnaná toho času v cizině, služeny na 
půdě n své matky, u níž zanechala též svého l2tiletého synka. Návrh' 
dlužnice, by předměty ty byly z exekuce vylollČeny, e xc ku ční s o ud 
zamítl. D ů vod y: Dle § 25.1 čís. I ex. ř. jso'l1 z exekuce vyloučeny postele 
a domácí kuchyňské nář"dí pouze potud, pokud jsou nezbytny povinnému 

,a členúm rodiny a ,s~užeb:ným o>sobám, žij:ícím s ním ve společné domác
nosti. Exekuce jest lu obmezena z důvodu slušnosti a lidskosti a jsou dle 
tohoto předpisu zákona uvedené předměty z exekuce jen proto vylou
čeny, ježto 'by jich ,odnětí mohlo- znemožniti dlužníku existencí po připadě 
vedení domácnosti. Vyjimečné ustanovení § 251 čÍs. 1 ex. ř. má za účel, 
zajistiti ,dlužníku vedení domácnosti, jež tu j e s t, nelze je všák vztaho
vati na případ, kdy dlužník již po léta vlastní domácnosti nevede a má 
nábytek ,"schovaný v jiném místě na půdě u oso:Oy třetí, jak tomu jest 
v t'omto. pHpadě. R. e!k II r s II í s O· II d 'vyhověl vylučO'vadmu návrhu. 
D ů vod y: S názorem prvého soudu nelze souhl"si!1. Z toho, že navrho
vatelka má toho času nábytek složený na půdě domu, v němž bydlí její 
matka, nelze ještě vyvozo'vati, že se venkoncem vzdala vedení ,d,omác
no'sti, spíše jest mÍ'Íi za to, že bude se snažiti o obnovu vlastní domáCll'osti, 
jakmile nastanou poměry, jež jí umožní opatřovati ,sl výdělek doma, to 
tím spíše, když má dorůstajícího syna. Následky války, jmenovitě hospo
dářské po,ruchy a bytová nouze způsobily, že dlužno: hledat! výdělek 
mimo domova vzdáti se nároku na vlas,tní domova vedení domácnosti. 
Poměry tyto isou však pouze přechodné. Použíti § 251 čís. I ex. ř. pouze 
na domácno,sti, jež tu isou, a zameziti dlužníkn návrat clo domácnosti, jíž 
musel se pro mimořádné poměry přechodně vzdáti, příčilo by se duchu 
zákona, jemuž jde o zachování dlužníka. 

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

Důvo d y: 

Vývody dovolacího rekursu nejson s to, by vyvrátily správné, zá~ 
Iooml a stavu věci odpovídající důvody napadeného usnesení. pročež ,se 
k nim poukaZUje. Okolnost, že dlužnice zabavených věcí nyni nepoužívá, 
jsouc zaměstnána v cizině, nemůže tyto věci zbaViti pQvahy předmětů 
ne.postrádatelných ve smyslu § 251 čís. 1 ex. ř. a dlužnici, která má syna, 
nyní n matky dlužnice bydlícího, musí býti poskytnuta možnost; aby 'se 
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do své vlastní domácnosti vrátila. Jestliže dlužnice projevila souhlas s pře
vzetím zabavených věcí Annou R-ov,o.u. nelze tomu přikládati tcn vý
znam, že dlužnicc těchto věcí nepotřebuje, neboť Anna R-ová jest její 
matka, a dhlžnice mohla se domnívati, že jí tímto zpllsobem věci zůstanou 
zachovány. Lhostejno jest také, k čemu bylo zabavených věcí dříve uží
váno, když jest jisto, že dlužnice jiných věcí než zabavených nemá. 

Čís. 1099. 

I domy spadají pod záborový zákon. 

(Rozh. ze dne 21. června 1921, R I 714/21.) 

K n i h o v n í s o u d zamítl žádost, by vlo·ženo bylo zástavní právo na 
Pražský dům, zapsaný v zemských deskách, ježto ža:datel nevykázal se 
·s.volením pozemkového úřadu k jeho zadlužení dle § 1 zákona ze dne 
3. listGpadu 1918, čís. 32 sb. z. a n. Rek u r sní s o u d vklad povolil. 
D ů vo d y: 'účelem zákona ze dne 3. listopadu 1918, čís. 32 sb. z. a n., 
bylo zajistiti statky, zapsané do desk zemských, chystané úpravě pozem
kového vlastnictví ,do vydání vlastního zábGrovéhG zákona. Ač již tento 
první zákon nepřipouštěl p,o.ehybnosti O' tom, že se týl,á jen velkého ma
jetku pozemkového, byly tyto pochybnosti nadobro rozptýleny zákonem 
ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n., který v § 3. odstavec a) vý
,slovně vylučuje ze zábom »objekty .právně i hospodářsky samostatné, :ež 

. neslouží hospodaření na zabraných nemovitostech«, tudíž .. hledě k u·sta
novení § 2 téhož zákona domy v městech i na venkově, pokud nejsou pří
slušenstvím půdy ve výměře v § 2 uvedené. Takovým objektem, ze zá
boru vylo:učeným, je také dům, 00 nějž jde, pročež bylo rekursu vyhověti. 

Ne j v y Š š í s .o u 'll ·obnovil usnesení prvého s,oudu. 

Důvody: 

Rekursní soud míní, že zákon o obstavení velkostatků ze dne 9. listo
padu 1918, čís. 32 sb. z. a n. měl jen za účel, zajistiti chystaný zábGr vel
kého majetku pozemkového, provedený potom zákonem ze dne 16. dubna 
1919, čí-s. 215 sb. z. a n., t. zv. záborovým, dle jeho'ž § 3 lit. a) objekty 
toho druhu jako dllm, o něj,ž jde, JSGU ze záho·ru vylončeny. Tomu čelí 
dovo-iací stížnost výkladem, že ohstavovací zákon mimo zajištění ob mY
šlené budoucí pozemkové reformysledova! ještě účel jiný, účel mocného 
·d,ozom státu nad právními osudy nemovitostí zemska-deskových, aby 
tyto nebyly na úkor bemíchpráv státu zadlužovány a národní jmění 
zavlekáno do Ciziny. To by bylO' velice dúležité a ,stačilo. by samo na Vy
vrácení právního stanoviska rekursního soudu, nicméně, poněvadž není 
tn materiali1í k zákonu tomu a nelze se tedy o jehomotiveeh a cílech, tu,dí'" 
00 jeho .dosahu mimo obor zákona. zábo'fového poučiti, ,vymyká se to bez
pečnému posGuzení; to však nevadí, nebo! i kdo by pojímal zákon obsta
vo'vací jen jako pouhé zatímní zajištění budoucí agrární relo'rmy a po
zdější zákon záhorový tudíž jako úplné splnění jeho účele, d,ojde stejně 
k výsledku opačnému, než ku kterému do'spěl rekursní soud, totiž tomu, 
že žádaný vklad pov-o'llti nelze, i když posuzujeme VěCpGllZe dle ohsalru 
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zákona záborového. Dle § 1 tohoto zákona zabrán jest státem velký m a
jet e k p o zem k oQ. vý, pod který pojem ovšem spadají i domy, ježt,? 
vlastně tVGří jen příSlušenSlvípozemků (§ 297 obě. zák.) - něm. obc. 
zák. proto užívá v:\Trazu );"pozemky« místo i »nem,ovitosti« - a jest pak dle 
§ 2 rozuměti velkým majetkem pozemkovým 'soubor nemovitostí, náleže
jících jedné os,obě neb týmž podílníkům, jestliže výměra přesahuje ISO 
případně 250 ha půdy. Tímto výrazem »soubGr nemovitostí« chtěl záko~ 
nazllačiti, že majetekoso'by nemusí činiti jediný h'ospodářský ani kmhovlll 
celek, že to může býti celý počet hospodářských jednotek na př. dvo'rcú, 
z nichž každý má samostatnoU' existenci, nebo! zákon počítá s případem, 
že osoba bude míti v majetku více takových hospOdářských jednotek, rGZ
troušených třeba pO' různých končinách říše, z nichž by žádná záboru 
sama o sobě l1ep·odléhala nedosahujíc sama vytčené v~Tměry, všeclky d'(j.
hromady v jeden soubor' shrnuty však že výměn té dosahovati a tudíž 
že záboru podléhati budou, nebGť chtěl i všecky takové případy postl~ 
hnouti. Prot·o potom mluví v § 11 o o50bách, jichž ma jet e k rOz. v e
škerý p,ozemkový (t. j. nemovitý) majetek se zabírá, a 
v § 12 ,o' převzetí zabraného, m a jet ku. Tu ovšem vzhledem k možné 
roztrGušenosti nemovitého majetku os'oby v různých končinách říše ne
bude vždy na snadě, zda ta která osoba se svým nemovitým majetkem 
záboru podléhá, i pbkazuje porotO' § 16, že jest to vyšetřiti a knihovní ?'o
známkou v patrnost uvésti, že však, i když takové 'poznámky v klll~a:h 
není nemůže se nik,d,o omlouvati tím, že o záboru majetku toho nevede!. 
Zás~dně tedy zabrány jsou i budo'vy velkého pozemko,vého majetku čili 
pozemky i s bndovami či domy. Obstavovací zákon místo, kriteri~ »vel
kéhe> pozemkového majetku« užil v § 1 kri,teria »statku, zapsaneho d~ 
desk- zemsl<;.ých«, dodávaje, že každé zdzenf, nebo zatížení bez svolem 
úřadu tam p,označeného je neplatné. Poněvadž pak obstavo'vací zákon 
po'sud zrušen nebyl, a dům, O nějž ide, je zapsán v ,deskách zemskýc~, 
tedy již to by stačilo, aby se obruýšlené zatížení jeho bez svolení příslus: 
ného úřad'l uznalo za nepřípustné. Než dále: § 3 zábor. zák. ·ovšem praVl, 
že ze záboru jsou vylou'čeny objekty právně i hospo,dářsky samostatn~, 
jež ne'slouží hospodaření na zabraných nemovitostech, Ale na to 'se nym, 
po zákonu ze dne ll. června 1919, čís. 330 sb. z. a n., dle něhož o tom, 
které objekty ze záboru jS'0n vyloučeny (§ 3 záb. zák.), rozhoduje po· 
zem k o v v ú řad (§ 7 čís 1), maje k tomu potřetí souhlasu správního 
výbof1l (§. II čís, 1), neprávemodvGlává, to rozhodovati soudové vúh~c 
povolány nejsou a překr·očily by tím meze své příslušnosti, když to vy
slovně vyhraženo úřadu pozemkovému, takže stížnost jd-e pak pří'mo na 
nejvyšší správní soud. Docela stejné u,stanove'nt má i,nař. vl. ze dne .13; 
května 1921, čís. 189 sb. z. a n., o úpravě požitkll bývalých zaměstnancu 
na velkém maietku pozerukGvém.v čl.·I. § I .odstavec třetí. Na tom ničehO' 
nemění že vyloučení ze záhoru-zdá se při pražském domě evidentním, 
ačkoli tG může dr uhdy býti stejně dosti pochybné, tak na př. kdyhy v domě 
tom byla umístěna centrální hospodářská správa zabraného majetku, mohl 
,bY o tom býti spor, rte~'odléhá-li budo'Va záboru, zvláště když dle § 10 
příděl může se státi i védeckým neb humanitním ústairllm, při nichž pa
trně v přední řadě mysliti l'ze na budovy; avšak kdyby to bylO' sebe pa
trnější nesmí meze přísluš1n'Osti 'býti mateny, Aby tedy vklad žádaný 
mohl býti povolen, musilo by tu i ze stanoviska pouhého zákona zábo-
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mvého býti buď vysvědčení pozemkového úřadu, že majetek Eduarda D. 
nepodléhá zábom, že dům, o .nějž jde, jest se schválením správního vý
boru ze záboru dle § 3 záb. zák. vyloučen, pokud se týče příslušné roz
hodnutí nejv. správního soudu, anebo by Jistina musila býti pozemkovým 
úřadem dle § I obst. zák. a § 7 záb. zák. schválena, jinak by musilo pr,o 
závadu § 94 čís. 2 kn. zák. povolení vkladu ·býtio.depřeno. Avšak stano
visko záborového zákona nestačí, nebol mladší zákon o. pozemkovém 
úřadě ze dne ll. červllla 1919, čís. 330 sb. z. a n. ukládá v § 5 pozemko
vému úřadu půs,obnost llloženou v zákoně obstavovacím ze dne 9. listo
padu 1918, čís. 32 sb. z. a n., ministerstvu zemědělstvÍ; tím zřetelně obsta
vovací záklon zachován ,bez vší újmy v p,latuosti i pn zákoně záborovém, 
a poněvadž obsiavovací zákon zakazuie každé zatížení stalku v zemských 
deskách bez sv,o.Jení úřadu zapsaného', jest tu nutně třeba ,svolení pozem
kového úřadu, a clokud to.to není vykázáno, je tu řečená závada § 94 
čís. 2 kn. zák. 

Č!s. 1100. 

Sudišlě podle § 87 a) j. n. Převzetím (ndevzdáním) zboží dlužno roz
uměti leho vydání do rukou kupitele neb osoby jím ku p~ijetí zboží zmoc
něné. Svěření zbolží pouhému dopravci nestačl. 

§ 99 j. n. předpo.kládá věc, která je nes por n ě vlastnictvím žalo. 
vaného. 

(Rozh. ze dne 21. června 1921, R I 769/21.) 

ZaLovaná vídellská firma objednala dopisem ze dne 9. duhna 1920 u ža
lující prorokolo'vané tuzemské firmy 4000 krabiček zboží, jehož prodej 
náležel do odvětví obchodu žalující firmy. Dle úmluvy měly zboží i fak
tury býti zaslány na firmu O. ve Vídni a to' prostřednictvím zasílatele 
F-a v B .• sídle to, žalující firmy. Cás! zboží {I500 krabiček) odevzdána 
byla zasHa:teli F-ovi ,pro firmu O. ve Vídni, kteréž byly zaslány i účty. 
Firma O. přijetí zboží odepřela, načež žalobce podal dvě žaloby., Zalobou 
eg II 228/20 domáhal se zaplacení kupní ceny za vypravenOll zásHku 
(1500 krabiček) a žalobou eg II 249/20 naléhal ,na převzetí zbytku (2500 
krabiček) z původní uzávěrky. Obě žaloby zadány u krajského soudu v Boo 
co do místní příslu,šnosti ,opřena p'rvá o §, 87 a) j. n., druhá pak o § 99 
j. n. Zalovaný vznesl námitku místní nepříslušnD'sti, jíž s o ud p r v é s t D

li c e vyhověl a žaloby odmítl. D ů v od y: Co se týče žalohy eg II 228/20 
jest sice objednávka, na které se zakládá zažalovaná pohledávka, dopisem 
žalovaného ze dne 9. dubna 1920 listinně prokázána a jésttaké nesporno 
a soudu známo', že žalující firma jest u obchodního, soudu protokolována, 
a není rovněž pochybnosti o tDm, že prodej patří ,do ,odvětví jejích obchodů. 
Schází tu však předpoklad skutečného převzeti zboží 'žalovaným aneb 
odevzdání mu zboží, poněvadž faktury ohledně zažalovaného, zbožl ne
byly,zasláRy žalovanému, nýbrž firmě O .• znějí také na tuto firmu a byl,o 
zboží toto dle dopisu žalující ze dne 9. června 1920 také frloženo pr'o tuto 
firmu u zasílatele a dle jeho dopisu ze dne 11. června 1920 příjem zboží 
pro firmu G. potvrzen. Ponevadž dále dle přílohy ze dne 12. června 1920 
žalO'vaný není toto'žným s firmou O., není tu předpokladu .řádného ode
vzdání, pokud se týče pfevzetí zboží, nebo! žalovanému zboží nebylo do-
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dáno, firmou O. však vrácením bktur a dle dopísu ze dne 10. června 
1920 převzetí jeho bylo odepřeno, takže předpoklady příslušnosti dle 
§ 87 a) i. n. tu nejsou. Co se týče žaloby eg II 249/20-1 není příslušnost 
soudu, ani dle § 88 odstavec prvý i. n. ani dle § 99 j. n. odůvodnčna, je
likož v předložených listinách není obsažena úmluva stran, že smlouva 
má býti splněna žalovaným a zboží, uložené u zasílatele, nemůže býti 
pokládáno za jmění žalovanéhO', ježto nebylo pro něho, nýbrž pro, firmu O. 
uloženo a touto firmou převzetí zboží bylo odepřeno. Rek u r sní s. O' II d 
zamítl námitku místní nepříslušnosti. D ů vú d y: Náhledu prvého s,oudu 
nelze přisvědčiti. Dle motivů k § 87 a) j. n. pOjem »skutečné převzetÍ« 
dlužno klásti na roveň pojmu »skutečné odevzdání" ve smyslu čl. 347 a 
349 obch. zák., ,při čemž stačí jako listinný doJdad skutečného odevzdání 
potvrzení dráhy, pošty neb .osoby, jejíž prostřednictvím odevzdání se 
stal,o. Zalovaný obiednacím dopisem ze dne 9. dubna 1920 poukázal ža
lující firmu, aby mu 'Objednané zboží posl,ala prostřednictvím zasílatele 
F-a v B. na firmu Sen.. ve Vídni pro firmu O. ve Vídni. Když však žalo
vaný odepřel přijati zbo'ží, uložila je žalUjící firma, používajíc práva, jí 
dle čl. 343 "bch. zák. příslušejícího. dne 9. června 1920 pro firmu O. u za
sílalele F-a o čemž tohoto i žalovaného vyrozuměla. Tímto, uložením a 
převzetím ;boží splnomocně'ným zasílatelem žalovaného (kupujícího) bylo 
zbO'ží žalovanému řád;něodevzdáno a stalo se jeho vlastnictvím (§§ 429 
a 1063 ,obč. zák.), při čemž jest nerozh{)dno, že faktury ohledně tohote> 
zbo'ž.í vystaveny a zaslány bylý pro firmu G. a že zboží bylo uloženo 
pro tulofirmu, poněvadž stalo se tak přesně dle p,oukazu žalovaného ze 
dne 9. dubna 1920 steině jako. tomu' bYlo v příčině prvé zá.silky, žalovaným 
bez námitek přijaté a poněvadž žaJ.ovaný nikde netvrdí, že by byl obchod 
uzavřel v zastoupení firmy O. jak'O její plnomocník a nikoli ve vlastním 
Jméně, a rozhodným je proto pro otázku skutečného odevzdání pouze 
právní p.oměr mezi žalUjÍcí firmou a žalovaným, založený objednávkou 
dle dopisu ze dne 9. dubna 1920 a potvrzením téže dle závěTečné listiny 
žalující firmy ze dne 20. d1!bná 1920 a nikoli p'oměr mezi žalovaným a 
firmou O. Jest tedy i předpoklad skutečného odevzdání zboží pro žalova
ného listinně pr'Okázán a 'Íím příslušnost dle § 87a) j. n. založena. Tím 
jest však odůvoQ,dněna i příslušnost ,ohledně žaloby eg II 249'/20, opírající 
Se o u'stanovení § 99 j. n., nebo.( zhoží, uložené u zasílalele F-a, nemůže 
býti pokládáno za majetek firmy O., jak mylně předpokládá soud prvé 
stolice, nýbrž za .naietek žalovaného, pro něho,ž ve smyslu jeho poukazu 
bylo uloženo. 

Ne i v y š š í sn U d obnovil usnesení prvého s'Oudu. 

Důvndy: 

lJovolacímu rekursu žalovaného nelze upříti oprávněnosti. I. Soud 
rekursni ve shodě s tím, CO> žalobkyně uváděla ve svém rekursu do. usnec 

sení prvého soudu, zcela správně poukázal k tomn, že dle motivů k § 87 a) 
j. n. dlužno pojem převzetí (odevzdání) klásti na roveň ,pojmu 'Odevzdání 
čili dodání (Abliefer,ung) v čl. 347 a 3490bch. zák. Odevzdání (dodání) 
ve smyslu těchtO' článků (též čl. 365, 386, 404, 405, 409 a. j.) nastává však 
teprve tehdy, když zboží se dostane do s k u teč n é tff ak t i c k é) mOC i 
kupítele t. j. když buďto, pwdatel sám vydá zboží do rukou kupitele neb 
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osoby tímt,o. k při jet í' zboží zmocněné, nebo· - bylo-li zboží svereno 
dopravci - tento se zbaví faktické moci nad zbožím a kupitel neb osoba 
jím k přijetí zboží zmocněná nabudc této moci (srv. Staub-Pisko čl. 347, 
§ 19). Že temu tak jest, plyne též.z příkladů uvedených v motivech k § 87 
j. n. co do listin, jim;·ž skutečné převzetí (o.devzdání) se dokazuje (zpá
tcční listy pošty ncho dráhy). V tomto případě bylo by sporné zboží jen 
tenkrát žalo'vanému skutečně odevzdáno, pokud se týče iím skutečně 
převzato bývalo, kdyby se bylo dostalo do oné faktické moci žalovaného 
samého nebo firmy G. Zasílatel, jehož prostřednictvím žalobkyně dle 
dopisu žalovaného ze dne 9. dubna .1920 měla odeslati zboží, byl pouhým 
dopravcem zboží, nikoliv osobou žalovaným k při jet í zboží ve smyslu 
výše naznačeném zplnomocněnou. Zboží nedostalo, se tudíž do f II k t i c k é 
moc i žalovanéhci, i kdyby snad žakbkyně byla je odevzdala F_ovi za 
účelem dopravy, a ne jen, jak rekmsní soud sám předpokládá, uložila 
u něho zDožíve sn:;yslu čl. 343 obch. zák., což na žádný způsob nelze 

. pokládati za odevzdácní po rozumu § 87 a) j. n. Schází" tedy podstatná 
náležitost § 87 a) j. n., t·otiž listinný důkaz skutečného převzetí zb(}ží 
žalovaným, i nemůže proto, ve sporu C,g II 228/20 místní příslušnost kraj- . 
ského soudu v B. 'o toto ustanovení zákona býti opírána. 2. Ustanovení 
§ 99 j. n. předpokládá věc, která jest nesporně vlastnictvím žalovaného. 
Zde však otázka, je-li zboží u speditera F-a uložené vlastnictvím žalo
vaného· (nebo' firl1;ly G. neba žalobkyně), jest sporna a nelze ji rozhodnouti 
bez řešení věci samé. Následkem toho nemůže toto zbaží býti pOkládáno 
za vlastnictví žalovaného ve smyslu I§ 99 j. n., které by zakládalo místní 
příslušnost dovlolaného sborového soudu ve sporu Cg II 249/20. Ježta ani 
jiné důvody příslušnosti krajského soudu v B. dáuy nejsou, bylo vyho'věno 
dovolacímu rekursu žalovaného·. 

Čis. HOl. 

Dědic, přiWásiVší se k pOzůstalosti, jest oprávněn, schváliti po případě 
i kankludentním činem zůstavitelovo jednáni, 

(~D.zh. ze dne 21. června 1921, R I 779/21.) 

Majitel žalované firmy ·Josef M. byl dne 3. října 1919, - kdy podpi
soval plnou moc právnímu zástupci ku· vedení sporu, o nčjž tu jde -
blbým, jak prokázáno lékaři, npatrovník ani odpůrce nebyl mu zřízen; 
dne 16. prosince 1919 Josef M. zemřel, dědička jeho Olga M-ová dala 
pak plnou moc dosavadnímu právnímu zástupci. O žal,obě rozhodl p r 0-

c e sní s o u·d p r v é s t o I i c e ve věci samé. O d val a c í s o u d zmšil 
rozsudek i řízení mu předcházevší a žalobu odmítl. D ů vod y: Poněvadž 
žalcvaný v čase vydání plné moci až do své smrti 16. prosince 1919 nebYl 
zákonným zástupcem zastoupen, je'st řízení, v prvé stolici provedené, dle 
§ 477 Č. 5 c. ř. s. zmatečným. Řízení to nemohlo. však ani řáduým způ" 
sobem dle citovaného § 477 čís. 5 c. ř. s. býti dodatně schváleno. Schvá
lení ve smyslu § 6 odstavec druhý c. ř. s. mohlo se státi toliko za jeho 
života apatro,vníkem, -dodatně zřízeným. Jakniile Jiří M. zemřel 16. pro
since 1919, měl soud prvé stolice dle § 7 odstavec prvý c. r. s. vysloviti' 
zmatečnost řízení. Podstata pozůstalastní Jiřího M-a zastou'pená osobami 
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pří-četnými, pokud se týče zákonně zastoupenými jest 'Zcela jiný právní 
subjekt. Nemůže se pro'to napraviti jednání zmatečné tím, že schválena 
byla pozůstale'stním soudem plná moc Olgou jM-[}vou, jménem jejích "ne
zletilých dítek ani nepodepsaná, znova právnímu zástupci vydaná. Poně
vadž jest zde důvod zmatečnosti § 477 čís. 5.c. ř. S., nebylo třeba pouštěti 
se do zkoumání odvolacích d.ůvodů a poukaZUjí se tyto na toto rozhou
nutí. Pro zmatečno'st byl dle li 477 čís. 5 c. ř. s. a § 478 c. ř. s. rozsudek 
i s pfeclchozím řízením zrušen jako zmatečn1T, a žaloba se svou závěreční 
prosbou odmítnuta, pončvadt již dle § 230 c. ř. s. hned po vznesení vrácena 
býti měla. 

N e j v y Š š í s o u d zmšil napadené usnese,ní a uložiI soudu odvola
CÍmu, by vyřídil odvolání nehledě k domnělému důvodu zmatečnosti. 

Důvody: 

O tom, že majitel žalované firmy, Jiří M. v čase podání žaloby bYl 
blbým a nepříčctným a proto potřeboval zákonného zástupce, vzhledem 
k posudku slyšeného znalce nelze důvodně pochybovati. Ježto pak tako
výmto zástupcem v řízení zastoupen nebyl, byl tu ovšem zmatek po roz-· 
umu § 477 čís. 5 c. ř. s. Mylným jest však názor odvolacího soudu, že 
zmat~čnost nebyla odstrančna. Pozůstalost Jiřího M-a není, jak odvolací 
wud se domnívá, zcela jiným subjektem právním. Stanoví! § 547 obč. 
zák., že .pokud dědic nep.řija! pozustalosti, jest tak, jak-aby jl po,sud držel 
zemřelý, dědic přijav.ší pozůstalost však nastupuje v přičině toho na místo 
zemřelého a o,ba pokládaií se vzhledem k jiným ,osobám za (o už osobu. 
Olga M-ová, která k pozůstalosti Jiřího M-a iménemsvým a jako poruč
nice nezletilých dětí zemřelého ,se přihlásila, b'Vla tudíž beze všeho opráv
něna schváliti dodatečně vedení roze]lře s právním účinkem v § 477 čís. 5 
c. ř. s. uvedeným. Takovéto schválení a důsledkem toho odstranění sběh
nuvší se zmatečnosti dlužno spatřovati v tom, že Olga M-ová byvši pro
cesním soudem dl e §.6 c. ř. s. k tomu vyzvána, dala plno'll mOc dru S-ovi, 
který vedl spor za Jiřího M-a a předložila mocný list soudem pozůsta
lostním schválený, aže dr. S. na dále za žalovanou stranu ve sporu vystu
poval a jednal C§ 863 obč. zák.). Neprávem tedy odv.olací soud, zrušil 
rozsu·deksoudu prvé stolice a pIedcbázející řízení jako zmatečné a od
mítl žalobu. 

Čís. 1102. 

Právní povaha blankoakceptu, Nemá vlivu na Směnečný nárok, při
pojil-Ii vydatel podpis sice teprve Po přihlášce pohledávh'y ke konkursu, 
ale ještě před žalobou. . 

Zákon ze dne 9. června 1872, čís; '88 ř: zák. nevztahuje se k směneč
ným p,roldášením, z nichž směnečný nárok se neodvozuje, 

Dvouletou lhůtu ,(§ 28 čís, 3 konk. řádu) jest počitali ode dne v y
hl á š e n í konkursu, i když lllll předcházelol řízení vyrovnávací. 

(Rozh. ze due 21. června 1921, Rv I 215/21.) 

Žalobce (Bohumil tl.) přihlásil ke kankursu, jenž uvalen byl na jmění 
jeho bratra Jaroslava tl. dne 30. ledna 1918 a jemuž bylo předcházelO 
řízení vyrovnací, pohledávky ze směnek, vydaných dne 10. listopadu 
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1916,20. ledna 1917 a 10, května 1917. Směnky, jež měly za podklad zá
půjčku poskytnutou Jaroslavu tl-ovi, byly v duM přihlášky podepsány 
příjemcem (Jaroslavem tl.), niko,liv však vydatelem (Bohnmilem tl.), jehož 
podpis byl přičměn teprvé po přihlášce ke konkursu avšak před podáním 
této žaloby, k níž byl žalobce poukázán v řízení konkursním, ježto po.hle
dávky Jeho nebyly uznány správcem konkursní podstaty. Žalobu řízenou 
p:oti, ~pr~vci konkur~ní p,odstaty a domáhající se, by uznána byl~ pravost 
prrhlasenych pohledavek p r'O c e sní s o uld, .p, r v é s t o I i c e zamíťl 
D II vod y: Jest nepochybno, že všechny tři sporné směnky vyhovuiÍ 
dnes předpisÍlm směnečného řádu, vykazujíce všechny podstatné náleži
tosti čl. 4 srn. ř. Podpis vydatelův je dle čl. 4 čís. 5 Sm. ř. podstatnou 
náležito:tí s~ěnky, n~ní však na závadu platnosti směnky, byl-li podpis 
vydateluv pnp'Ojen az PO podpisu> akceptanta a není-li p(}dpis vlastno
ručním podpisem vydMeIovým (čl. 75, čl. 76 srn. n. V tomto případě bYl 
podpiS vydatelův napsán na směnky 'Ůso·bou třetí, avšak za výslovného 
souhl:,s~ vydatele, t~kže proti platnosti směnek, jak dnes se jeví, nebylo, 
by namltek. Soud vsak zjistil, že v době řízení vyrovnávacího i konkurs
ní!,'Ů podp~s vydatelův na směnkách se nenalézal, že tedy tenkráte to 
~?bec smenky nebyly, poněvadž scházela pOdstatná náležitost dle čl. 4 
CIS. 5. Vzhledem k tomu, že žalobcovy pohledávky jako směnečné k řízení 
vyrovnávacímu i konkursnímu byly .přihlášeny a jako takové uznány 
nebyly a poněvadž přihláška pohledávky k řízení konkursnímu rovná se 
co do účinku žalobě na s,oud, jest pm posou'zení platnosti směnek r'Ůz
hDdnnu doba jich přihlášky ke konkur'su a jelikož tenkráte vlibec směn
kami n;,bYly, nebylo lze žalo,bnínm návrhu vyhověti. Existence žalobcovy 
pohl~da;vky Jako 'Ůbecn'Ůprávní jest nepochybna, avšak soud, vyřizuie ža-
10b~1 ?avrh, nemohl, na toto zjištění míti zřetele, nebo! žalobce domáhá se 
uznam , pravosti svych p'Ůhledávek jako směnečných pohledávek. Ostat
ními namitkami, z nichž námitka odpor.ovatelnosti pokud se týče smčnek 
ze dnev 10 .• listopadu 1916 a ze dne 20. ledna 1917 ve smyslu § 28 čís. 3 
konk. r. vubec není důvodná, není potřebí bHže se obírati. O d vol a c í 
s o u d žalobě vyhověl. D ů vod y.: Soud odvDlací jest přeSVědčen že 
vznikla žalobci proti Jaroslavu tl-'Ůvi ze zápůjček pravá, v době zahájení' 
konkursu tiž splatná pohledávka, kterou tudíž plnÝm právem ke konkursu 
přihlásiL Zalobce v přihlášce označil pohledávku svou jako, směnečnou 
připojil o.pisy směnek a nebylo proto potřebí, aby uváděl pDdle S 103 
konk ř. skutečnosti, na kterých pohledávka .ieho se zakládala. V té době 
směnky nebyly podepsány vy datelem Bohumilem tl-ou. Scházela jim tudíž 
podstatná náležitost čl. 4 čís. 5 směn. ř. a nebylo tu proto vzhledem k čl. 7 
směn. ř. vůbec platných směnek. Avšak, odevzdaJ..]i Jaroslav I-l. směnky 
z~ějÍcí v

na ",sumy. jemu zapůjčené, pOdepsav je jako příjemce,; projevil tÍ1~ 
zretelne, ze chce se zavázati směnečně, a, dal-li směnky z rukou dříve, 
než ,podepsal je Bohumil 11. jako vydatel, podrObil, se nejen tomu že 
Bohumil vtl. 1>;řipOiív svůj Ilodp;s na směnky, Jalkmile se mu zHibí, n~brž 
1 to~u, 'ze da smenky bez svého .p.oc\pÍsu dále, ta'k: že mohl by je 
pak lako vydale! podepsati kterýkoliv maj'itel, jenž poctivě jich nabyl. 
Tyto nehotové směnky nemohly ovšem býti podkladem řádného řízení 
směnečného, ale kos'1ědčení I'lOhledá'vky, ke konkursu přihlášené byly 
zajisté úplně způsobilými a postačitelnými, zejména když každé 'chvíle 
mo,hly býti přeměněny v směnky bezvadné. Pohledávka, žalobcem při-
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hlášená, nebyla, přesně vzato, vřed podpisem žalobcovým pohledávkou 
směnečně žalovatelnou ale z okolností za ktery' ch vznikla, dá se snadno 

" 1, ~ 
vysvětliti, že žalobce mohl ii za smer,ečn,ol' pokládati a patrně ta\"e po-
kládal; protože by jinak jeho p.o,číná.ní nemělo' žádného smyslu, ježto 
označepím pohledávky jako směnečné neziskal ještě žádných výhod (,~ .,3 
konk. ř.). Směrodatným jest, že pohledávka spočívala na řádném právním 
důvodu směnečnoprávním, žo byla tU'díž pravá a platná, také co do vÝŠe 
správná a nehylD proto důvodu, aby se jí odepíralo, uznání v konkursu, 
obzvláště když neúplnost průkazu netýkala se podstaty pohledávky a 
snadno mohla býti odstraněna. Jest více než pravdě podobno, že ]Johle
dávka žaloboova byla by bývala hladce uznána, kdyby byl žalobce před 
přihláško~ své jméno, na směnky pDdepsal a právní jeho postaveni mělo 
by změněno býti nejvýš nepříznivě jedině iproto, že -opomenul podpisy ty 
připOjiti, ačkoHv na 'právní povaze náfuka jeho pranic se nezměnilo. K při
hlášce konkursní nebyly sice při!o.ženyprvopisy směnek (§ 104 odstavec 
třetí konk. ř.), avšak vada ta nebyla při zkušebním roku vytýkána a mimo 
to byla již. spravena předem, když prv-np"y předloženy byly v řízení vy
f,ovnávacím. Za tHhoto stavu věci jest zcela nernzhodno, že směnky pak 
dodatečně a sice krátce před podáním žaloby opatřeny byly podpisem 
žaloboovým a jakým způsobem k tomu· došlo, jak tomu předpis nařízení. 
bývalého ministerstva spravedlno'sti ze -dne 6. října 1853, čís. 200 ř. zák. 
nasvědčuje. Námitka odporovatelnosti ve smyslu § 28 čís. 3 konk. ř. není 
ničím odůvodněna a mimo to při směnkách z listopadu 1916 a z 20. ledna 
1917 jest námitka ta vzhledem k době mezi vydáním směnek a zahájením 
konkursu naprosto vyloučena. 

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

Důvody: 

Pokud se tkne výtky nesprávného posouzení věci po. stránce právní 
(§ 503 Č. 4 c. ř. sJ, dlužno vycházeti ze skutkového zjištění soudu odvo
lacího, že celý ohsah směnek hyl hned při vystavění vyplněn tak, jak 
nyní jest, až na io, že na nich scházel podpls žalobce jako· vydatele. Dále 
pak nutno si uvědomiti tOlD: Blankoskripturním aktem povstává smě
neóný závazek, závislý na p'otestativní podmínce dodatečného vyhoto
vení. Tím že akceptant jl,odepsal směnečný blanket a odevzdal jej někomu 
jinému s; zmocněním, vyplniti blanket, stalo se akceptantem vše, čeho 
jest třeba k uskutečnění směnečného závazku. Z formy blankoakceptu 
vychází beze vší p'Dchyby akceptantova vůle, ručiti směnečně po vy,plnění 
papíru. Akcep'tant napsal své jméno n.a papír k vyh'otovení směnky 
určený; to může normálním zpúsobem míti jen ten smysl, že prohlašuje 
býti se sľ;oz'uměna S vyplněnÍ'm' bIankehl na směnku, jeho jméno nesoucí. 
Z toho že tu jest směnka in bianco, plyne tudíž právo bezelstného majitéle, 
zaváz~ti akceptanta směnečliě vyplněním papíru. V tom okamžiku, kdy 
tu jest směnka dle čl. 4 srn. ř. platná, stal se však z vydatele blanketu a 
vyplnite!e blanketu směnečný dlužník a směnečný věřitel. Pro právní 
poměr ohou jest r.ozhodna vyho,tovená směnka, od 'Dk.amžiku vyplněn! 
ručí akceptant směnečně. Ani nařízení bývalého ministerstva spravedlnosti 
ze dne 6. říina 1853, čfs. 200 ř. zák. nevadí právu žalob.oovu. Nebo! jen, 
prokáže-li se, že byla nevyplněná ještě listina vyplněním neoprávněným 

Civil ni rozhodnutI. ITL 



434 

ueb učiněné smlouvě se pnCIClm proti právu upotřebena, má proti vy-
plniteli místo Ilámitka neúplnosti. Připojení podpisu žalnbcc jako vydateh: 
nemůže však v daném případě dJe slcutk,ov:(rch zjištění odvolacího roz
sudku a dle toho, co vS'šc bylo vyloženo, platiti za neoprávněné (srv. 
j"d. Č. 206). Zjištěno jest, že při podání žaloby byly na směnkách též 
podpisy vydatele a žalobce. Byly tn tudíž směnky úplné, a odvolací soud 
mohl béz právního omylu uznati směnečné pohledávky za pravé, kdyžtě 
rozho,dujc doba vynesení rozsudku (§ 4,06 c. ř. s.). Věc má se podobně, 
jako kdyby poh1ledávka v době přihlášení ke konkmsu ještě neexistující 
nebo nelikvidní a proto-popřená později byla se stala existentní nebo, 
likvidní. Okolnost, že směnečné blankety, na nichž v době přihlášky ke 
konkursu scházely podpisy žalobce jako vydatele, - z kteréhožto důvodu 
snad přihlášené směnečné pohledávky byly správcem konkursní podstaty 
popřeny - teprve později bylyo,patřeny podpiSY žalobcovými, mohla 
v tomto případě mlti vliv na útr'aty, kdyby správce podstaty pod,oho
tovení směnek a podání žaloby byl uznal pravost přihlášených pohle
dávek (I§ 45 C. ř. s.l, 'nároku žalobnímu však zmíněná okolnost ua újmu 
býti nemůže. Žalovaný arci namítá, že žalobce nebyl oprávněn, d{)datečllč 
vyplniti, pokud se týče svým podpisem o,patřiti směnky, když on jako 
,správce podstaty pozděii odvolal k tomu souhlas. Netřeba se zde zabývati 
otázkou, zdaž úpa,dce jakožto akceptant, nebo za něllO správce podstaty, 
mohl vl1bec s právním účinkem odvolati daný souhlas, -dosti na tom, 
že v popření 'přihlášených směnečných pohledávek bez jakéhokoliv odú
vodnění nelze 'spatřovati lakového odvo,lání. Zalovaný dále namítá, že 
připojil-li Dr. 1<:. l1a směnkách pOdpisy žalobco,vy, měl se zachovati dle 
zákona ze d'ne 19. června 1872, či'S. 88 ř. zNk., a když tak neučinil, sporné 
papíry pro nedostatek náležitostí čl. 4 směn. ř. a,ni dnes ještě nejsou 
srrěnkami. Než dotčeniT zákon pouze stanoví, že nároky ze směnečných 
prohlášení, jež nepodepsal sám jejich vydatel, nýbrž jeho jménem někdo 
jin1T, hodí se k uplatnění ve směnečném řízení jen za pOdmínek tamže 
uvedených. V daném případě však přicháZí jako, směnečné prohlášenÍ, 
z něhož nároky se vyvozují, v úvahu toliko prohlášení úpadce jako,žlo 
akceptant a, jenž, jak nespomo, vlastnoručně podepsal, směnky. Zákon 
svrchn zmíněný tohoto případ" tedy se netýká. Dovolatel poukazuje též 
na dúlež.itost věci uváděje, že, kdyby sp-omé pohledávky byly do,datečně 
přihlášeny jako pohledávky obecnoprávní, mohli by věřitelé, alespoú ně,
kteří, vznésti proti nim námitky, kteréž ou. dověděv se o nich po'zdě, 
nemáhl již ve sporu uplatniti. Avšak proti tomu uutno vytknouti, že, mají-li 
věřitelé nějaké námitky, me'hli a měll je proti pl'ihlášeným směnečným 
pohledávkám .přednésti zrOvna tak, jako proti pohledávkám obeenopráv
ním. Zamítnouti žalobu proto, aby věřitelé mohli dohoniti něco, 00 oni 
neho správce podstaty snad zameškali, jest naprosto, nepříp,ustno. Co do 
námitky odporovatelnosti, j,de, jak z vývodů dovolacího spisu patrno, 
o námitku dle § 28 čís. 3 konk. ř. Správně však odvo'lací 'SOud poukázal 
k tomu, že ohledně směnek ze dne 10. liste'padu' 1916 a 20. ledna 1917 
námitka ta' již proto nemá místa, poněvadž od doby vydání směnek do 
vyhlášení konkmsu uplynulo více než dvě léta. Na tom, že předcházelo 
řízení vyrovnávací, jež dovolatel označuje jako, latentní konkurs, nikterak 
nesejde, poněvadž zákon vÝslo,vně a jasně stanoví, že dvouleto,u lhůtu 
jest počítati od v y hl á š e n í konkursu, nerozeznávaje,. zda předcházelo 
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řízení vyrovnávací čili nic. Mohlo by tedy nanejv:\/š jíti o třetí směnku 
ze dne !O. kvčtna 1917 spadající do dvouleté doby ,X 28 Č. 3 konk. ř. Ne
hledíc k tomu, zda lze tu vúbec mluviti o právním jednáuí, jíniž ,věřitel~ 
úpadcovi byli zlmíceni, nemá dle zákonaodpJ,r mista, když druhe strane 
v čase předsevzetí .právnÍ;ho jednání nebyl znám aniž znám bS,ti muslI 
zkracovací úmysl úpadcův. Vědomost případného zkracovacího úmyslu 
úpadcova na straně žalobD6vě však v daném případě jest vylouc~na 
zjištěnou skutečností, že byly sporné směnky vyhotoveny a odevzdany 
hned při po·skytnutí a vyplacení zápůjček skutečnč se stav-šícho 

Čis. lIoa. 

Evidenční lístek dle § 7 zákona ze dne 21. prosince 1912, čís, 235 ř. 
zák. není nálezem o vyvlastněni koně. Omezeni, jim způsobené, zakládá 
pro nabyvatele koně nárok ze správy. Lhůta knplatňování nárokn toho 
počíná drtem, kdy nabyvatel zvědělo ná.roku státn. 

;J<ozh. ze dne 21. června 1921, Rv ] 241[21.) 

Zalobce (Václav A.) koupil a převzal od žalovauého (I\udolfa Š-a) 
dne 11. května 1919 za 14.000 K koně a pr.odal jej dne 12. května I?J9 
firmě Václav R. za 15.000 K. Kůň byl již před tím odvedeu, což vsak 
nebylo. oznámeno Rudolfem Š-em Václavu A-ovi a zá,:ada vta samozřcJn:6 
uebyla pak sdělena ani Václavu R-ovi. Nedlouho po te Vys]o na Jevo, ze 
kůú má evidenční hstek, načež byl Václa'Vu R-ovi erárem odebl:án za 
II 000 K. Václav R. vysolld,il na žalob ci rozdíl kupní ceny a nahrady 
4.000 K. Zalobce opověděl rozepři žalovanému, jenž se však řízevní ne
súčastnil. Václav R. oznámil žalobci závadu dopisem ze dne 18. cervna 
1919, žaloba v púvodním spom byla žalobci d,oručena dne 1. čenTence 
1919, původní spor rozhodnnt byl v nepro-spěch žalo!,cův dne 16. unora 
1920. Ža\o·bce domáhal se náhrady toho, co hyl v puvodmm sporuv pro
Isoudil včetně -útrat .sporu na žalovaném žalobou zadanou na soude d~e 
16. dubna 1920. Procesní sQ,udprvé stolice žalobu zamítl. Du
vody: Jde tu o žalohu ze správy a bylo ji zamítnouti proto, že na::t~l~ 
její prekluse, nebol dle § 933 .obč. zák. nárok zaniká, když. do ,6 meslc;~ 
nebyl soudně vymáhán; že tím se mzumí- tolik" po~dáni ž~loby ~ ze ,:estacl 
pouhé opovězení rozepře, vysvítá, ze statě »soudne ~VY1~1ahatl, ~ma~ zal,o'~~ 
zaniká" a sepření se má jediuě účel a, obsah vytčeny v § 931 obe. zak., tohz: 
že přeďchúdce mú'že mu namítati všechny. obrany, p'říslrušející mu protI 
třetímu. Prekluse nároku v případč cvikee podná dnem, kdy nabyvatel 
zvědělo osobě třetí která činí na věc nárok, tedy stačí pouhá. vědomost 
~ nároku a osobě, ~ebot zák,on nežádá,abY nabyvateli byl náro~ tř:tí 
osoby také již prokázán, jest však jeho povinností, a?! se o, tvrze~em 
nár,oku přesvědčil inlormo,váním se a podobně, a nemuze ukladatl pr::d
chůdci povinnost, abY nárok třetí oS.Q,by nabyvatel~ prokazoval. Je pro~a
z·áno že žalo'bce obdržel dne 7. července 1919 zalobu, kterou na neho 
podala firma Václav R. na náhradu škody 40PO K, pOllěva~ž kúú jeho 
evid,enční byl vOjeuskou správ,o,u požádán a koupen. Tedy zalohce neJ
p1o,zději v deu doručení žaloby {I. července 1919) vědě~o ,nároku osoby 
třetí (avšak dle dopisu ze dne 18. června 1919 mu JIZ (hmlo) dopisem 
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okolnost oznámena byla). Podal-li tedy žalobce žalohu na předchůdce' 
teprve dne 16. dubna 1920. je nepochybno, že nárok jeho zanikl uplynutím 
6měsíční IhMy. Pončvadž se je·dná o žalobu ze správy, nelze tvrditi, že 
je to žaloba o náhradu, škody dle § 1293 násl. obč. zák. a že by tedy nárok 
zanikl pouze 31ctým promlčením, a na věci nemění ničeho, že touto žalobou 
uplatňuje žalobce ještě další nároky, totiž útraty sporu a rozsudečné, 
neboť tyto další nároky mají týž právní důvod závazku jako nárok hlavní. 
O d vol a c í ·s o u d rozsudek r-otvrdil. D ů vod y: Soud. prvé stolice 
poso·udil věc po stránce právní v podstatě správně a lze tudiž .odkázati 
předevš'm na důvody napadeuého rozsudku. K jednotlivým vývc'dúm 
odvolatelovým. pokud se týkají domněle nesprávného posouzení právního 
budiž uvedeno: Je správno, že v t,omto případě jde o vyvlastuění v~ 
smyslu § 3650bč. zák. a § 1 zákona ze dne 21. prosince 1912 čís. 235 
ř. zák., že o-d odevzdání lístku evidenčního jest držitel koně 'pOdroben 
všem povinnostem, které jsou uloženy tímto zákonem držitelům koní 
evidenčními lístky .podělených (§ 7 cit. zák.), a že, přejde-li kůň do držb; 
jinéllO, přejdou všechny závazky tímto záko'nem založené na nového 
držitele (§ 9 cit. zák). I\ovnčž je správuo, že Josef Z. ]JO přijetí evidenč
ního, lístku nemohl na svého nástupce přenésti více práv než sám mčl 
což platí stejnou měrou o dalších zcizitelích téhož koně. Naproti tomu není 
správné, že kůň po odevzd';'ní evidenčního- lístku nebyl více vlastnictvím 
Josefa Z-a, nebo! pm tento názor není v zákoně opory. V § 7 odstavec 
čtvrt)'r cit. zák. je výslorvně stanoveno, že se -odevzdáním evidenčního 
lístku neomezuje di'sposiční právo ohledně ko·ní s evidenčními lístky až 
do času·, kdy budou koně svoláni. Přijetím evidenčního, lístku který se 
rovná vyvlastňovaCÍmu nálezu, nastává vlastníkovi pouze reáln{ povinnost 
Do'stoupiti koně za cenu, v evidenčním lístku stanovenou, do vlastnictví 
státu, kdežto vlastnictví samo přechází na stát dle všeobecných zása.cl 
odevzdáním koně vOjenské správě {§ 10 cit. zák.). Není tedy správné· 
mínění 'odvolatelovo, že na další uabyvatele přešlo' pouze právo užívaCÍ 
po případě držba a nárok na odškodnění, neboť přešlo na uě za před
pokladu, že Jo'sef Z. vlastníkem koně byl, vlastnictví s reální povinností 
dříve již naznačenou a ;se všemi 'Ostatními závazky, jež zákon S ode
vzdáním evidenčního lístku .spojuje. Tím padají všechny právní !Závěry, 
ktere odvolatel se svého nesprávného, hlediska činí. Okolnost, zda lze 
sporným stranám přičítati, že se při ujednámí smluv, při kterých Vystu" 
pují jako smluvní strany, dopustily nějaké neopatrnosti nebo neclbalo-sti 
nemá právníhO' významu. l(učíť strana prodávající za nedostatek smlt:~ 
vených neb obvykle předpokládaných vlastností předmětu kupní smlouvy 
bez ohledu na to. má-Ii nějakou vinu čili nic. Straně kupující mohla by 
neopatrnost v příčině u'platňovaných vad býti na újmu pouze tehdy kdyby 
šlo o vady nár"dné nebo z veřejných knih zje'Vné, avšak o vady' takové 
v tomto spmu nejde. l1ájí-li .odvolatel názor. že tu nelze užíti zákonných 
ustano,vení o správě, podkopává tím sám jeden z právních základů. o který 
svou žalobu opírá a poclniká Um marnou námahu. Nejde! v tomto sporu 
,o j1iný nárok než' o- nárok z'e správy pro právní vady koně, žalovaným ž,a
lohci prodaného', záležející v tom, že kůň v c1·ohě, kdy byl jeho vlastníkem 
Josef Z., byl])odělen eviden6ním lístkem, což mělo v zápětí, že další driba 
jeho hyla spojena s povinnosti postoupiti koně státu na jeho požádání za cenu 
11.000 K: a se všemi závazky, které zákon o odvo·dech koní s odevzdáním 
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evidenčního lístku spojuje. Za tyto právni vady ručti Václav A. (žalobce) 
svému nástuPci firmě Václav R.. ,a stejně ručil onomu jeho: právní ph:d
chMce RudoH Š. (žalovaný) dle § 922 a náslobč. zák. Ručení tohoto 
v nynějším sporu vztarova]o by se riejen :r;a náhradu rozdílu mezi cennu 
kupní a mezi penízem, který vojenská správa jako cenu přejímací za koně 
zaplatila, nýbrž i na veškeru další škodu, která snad násle·dkem usku
tečnění ,pnžadovacího práva se strany v,ojenské správy žalobci vznikla .. 
Tento vedlejší nárok na náhr.adu škody je totiž pouhým příslušenstvím 
hlavníh,o, nároku ze, správy a sdí-lí tudíž ,právní o·sudy tohoto {§ 932 od
stavec prvý 'poslední věta a § 912 obč. zák.). Je tedy odvolatel na omylu, 
domnívá-li se, že se na tento případ Vztahují ustanovení §,~ 918-921, 
1295. 1431, 1;135,1447 a 1042 obč. zák. Názoru, že není případem evikce, 
byla-li věc držiteli vyvlastněním odňata, lze beze všeho přisvčdčiti, neboť 
při vyvlastnění nejde 'o vysouz.ení věci bez náhrady, tím však není vy
loučeno zákonné ručení predávajíciho, za právní vady, záležející v tom, 
že vlastnictví: jeho bylo v době odevzdání věci Omezeno reální po'Vinno.stí 
a závazky shora naznačenými, čímž kůň ztratil na ceně. Lhůta k uplatúo
vání žaloboova nároku ze správy počala běžeti tím ·okamžikcin, kdy se 
žalo·bce do.věděl, že byl kůň po,dělen evidenčnim lístkem, poněvaclt tímto 
úkonem byl ·ohledně koně učiněn nárok požadovacÍ státem jako osobou 
třetí (§ 933 odstavec prvý p'Oslední věta obČ. zák.). O tom nabyl žalobce 
vědomosti po prvé dle dopisu ze dne 18. června 1919 již v červnu 1919 
a p·o, druhé ze žalohy, která I11U byla doručena dne 1. července 1919, 
a ježto podal sám žalobu na ·svého předehůd.ce teprve dne 16. dubna 1920, 
učinil tak v době, kdy jeho námky ze správy uplynutím pr.opadné lhůty 
§ 933 obč. zák. již byly zanikly. Tvrdí-li odvolatel, že se o nárocích státu 
dověděl teprve z dor.učeného rozsudku, činí tak v rozporu s obsahem do
pisU ze dne 18. června 1919 a zmíněné žaloby. a. snaží-li se dovodíti, že 
k nabytí vědomosti· -o nároku osobou třetí na včc činěném nestad pouze 
zpráva o tom. nýbrž že je k lomu třeba ještě důkazu neb as.poň osvědčení 
nároku, nemá pro to v zákoně opory. Nerozhodno je, že odvolatel v pů
vodním sporu jako žaLovaný hytí a totožnost evidenčního' lístku až do 
pr>sledního okamžiku popíral. Podle výsledku onoho spo·ru činil tak na své 
nebezpečí a ke své škodě. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhovel dov,ollánÍ. 

Důvody: 

Názor dovolatelův, že evidenční lístek ·d.]e § 7 zák,o.na ze dne 21. pro
since 1912 Č. Z35 ř. zák. jest nálezem vyvlastňovacím, a že od jeho· vydání 
byl 'sporný kůň vyl·oučen z .právního obchodu. jest myli,ý a proto dů
sledky z toho názo·ru odvozené neobstojí. Tím. že spornýkúň byl podělen 
evidenčním lístkem, nebyl ještě vyvlastněn a nestal se vlastnictvím státu. 
Stát vyhradili si pouze právo v § 1 téhož zákona stanovené, převzíti boně 
při svolání koní (I§ 10) do vlastnictví za přiměřenou náhradu. Kůň zůstal 
nadále soukromým vlastnictvím dočasnýeb ·držitelů (§ 7 ,odstavec čtvrtý). 
To patrno nejlépe z toho, že po'jde-li kůň s evidenčním lístkem. nebo sta
ne-lise nezpůsobilým k válečné službě, idetu na vrub držitele, nikoli státu 
(§ 9 odstavec pátý). Ovšem' ale jest vlastnictví takového koně omezeno 
z~vazky, dotčeným zákonem za'l,o~ž.enými, zejména závazkem, pr-enechati 
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l~o státu k vyzvání politického okresního úřadu clo vlastnictví za cenu 
předem ustanovenou. Dovolatel sám pak uvádí, že v daném případě strany 
při prodeji a koupi samozřejmě předpokládaly, že jde o koně volnéllO a 
neo,bstaveného. Jestliže přes to byl prodán l(lIĎ, na němž lpěly závazky, 
ze zmÍ:něného zákona pLynoucí, byla úplatnč přcnech3.na věc· stížená právní 
vadou a jsou tu veškeré podmínky správY dle §§ 922, 923 obč. zák. A když 
stát použil vyhrazeného r.rcíva a odňal koně pOSlednímu držiteli za sta
novenOu náhradu, rovná se to alespoň svými účinky cvikci. V takovém 
případě však počíná se šestiměsíční propadná lhůta 'A 933 o,bč. zák. 
k uplatnční nároku ze spr{,vy dle jasnéhn a, jakoukoliv pochybnost vylu-
čujícího doslovu ,~ 933 ť§ 125 třetí dílčí novely) dnem, kdy nabyvatel 
zvědělo vZ1neseném nároku, nikoliv dnem, kdy právo na věc bylo proká
záno. Zcela správně prot,o také tehdejší zá5Jtupce žalobcúv v dopise ze 
dne 18. června 1919 připomenul žalovanému, že kdyby byla podál1a ža
IOlba na Václava A., musil by samoZřejmě také p-ostižnÍ nárok pro-ti l~u
dolfu S. ihned žalobou proti němu býti vyncáhán, což bylo ovšem opomi
nuto. O náro-ku, vzneseném státem, zvěděl však žalo,bee, jak správně v':/
ložil soud odvolací, ne-li z dopisu zástupce firmy Vádav R. ze dne 18. 
,června 1919, tož z.ajisté ze žaloby tO'ut'OI firn-,()U naň JJodané a jemu dne 
1. července 1919 ,dm'učené. Poněvadž pak nárok ze správy proti svému 
předchůdci uplatnil teprve žalobou ze dne 16. dubna 1920, tedy po uply
nutí zákonné propadné lhůty, zanikl jeho nárok ze správy pr'Oti I~udolfu 
S., a musí si náSledky tohO' pI-ičÍtati sám. Jinak lze odkázati dovo1atelc 
na rozhodovacÍ důvody rozsudku soudu odvolacího, které v podstatě hoví 
stavu věci a zákonu a nej~ou vyvráceny vývody dovolacího spisu. 

Čís. 1104. 

Nařízení vlády republiky Čes!íOslovenské ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 
sb. z. a 11. ' 

Přerušiti dlužno též' spory, v nichž spornou stranou jest bývalý c. k. 
erár. 

(Rozh.ze dne 21. červnu 1921, ].Iv 1483121.) 

Ne j v y Š 'š í s -o II d- ,přerušil spor, jímž domáhala se tuzemská firma 
na bývalém c, k. železničním eráru náhrady škody. 

V, tétovčci jde () nápck, vznikJnuvší před 26. únorem 1919, totiž 28. pro
since 1917 mezi zde sÍ'dlícížalující stranou a tehdeWm c, k. erárem. Zal oba 
byla ,podána 18. října 1918 proti c. k. eráru a v ní pokračováno oběma stra
nami i po vydání zákona ze dne 23. července 1919, čÍs. 440 sb. z. a n., když 
zástupce žal'Ovaného eráru s tím svůj souhlas projevil. Nárok se tedy 
uplatňu·je proti bývalému eráru, t'O j'est proti tomu, co tvořilo oblast 
tehdejší říše, ne tedy jen pr.oti části, která nyní se nazývá Rakouskem, 
a jest republikou Rakouskou, nýbrž i proti části, která sluje teď republikou 
Česlwslovenskou. Jsou tedy vlastně sPolužalovány' republiky o bě, jež 
teprve co se podílu týče vzájemně své poměry upraviti mají. Jde tu 'O zá
vazek peněžitý, uplatňovaný a vzniklý t a k é mezi Rakouskou republikou 
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a žalující stran,ou, která má a 1l'ěla Z6. února 1919 řáónč své bydliště '110 

území státu Československého. A sporno jest také mezi stranami, v jaké 
měně placeno býti má. Jsou tu tedy podmínk:r § I odstavec b) a konečného, 
odstavce §§ 2 a 5 nařízení vlády repnbliky Československé ze dne 21. 
dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n., podle nichž soudní' řízení z moci úřední 
přerušeno býti musÍ. 

Čís. 1105. 

Usnesení vyrovnaciho komisaře, ,obsahující rozhodnutí o Ohlášených 
nárocích vyrovnacího správce. není třeba doručiti správci úpadkové pod
staty, třebas byl dle §.2 konk. ř. vyhlášen úpadek. Proti odmítajícímu 
usnesení vyrovnacího soudu iest příslušný dovolací rekurs. 

(Rozh. ze dne 21. červnu 1921, I, JI 228(21,) 

Usnesením ze dne 3. ledna 1921 upravil vyr'Ovnací komisal' poplatky 
vyr,ovnacího· správce; vyrovnací správce 1. dlužník vzdali 'se výslovně 
právních prostředků do usnesení toho. Dne ll. ledna 1921 vyhlášen byl 
na jmění dlužníkovo úpadek a správce úpaodkové podstaty žádal dne 16. 
března 1921 konkursního komisa!e, by mu sdělil, jak byly upraveny útraty 
vyrovnacího' správce, čemuž tento usnesením ze dne 19. bř~zna 1921 vy
hověl. Do tohoto usnesení vznesl správce úpadkové podstaty rekurs, jejž 
vy r o vn á v a c í s o u d odmítl jako "epřípustný. D ů vod y: Napade
ným usnesením byl stěžovatel ku své žád,olsti pouze uvědoměn, že usne
sením vyrovnávacího komisaře ze dne ,", ledna 1921 poplatky vyr,ovná
vadho· správce byly určeny na 13.25'{ K. Toto usnesení, upravujíd útraty, 
vydané před vyhlášením úpadku, nabylo ihned po prohlášení dne 3. ledna 
1921 právní moci, ježto jediní dle .~ 33 Vyr. ř. k r'3kmsu oprávnění, totiž 
dlužník a vyrovnávací správce se v}/slovně vzdali opravných prostředkú. 
Poněvadž tedy uSlne!senÍ O' útratách jest již v právní moci a správci úpad
kové podstaty dle ",kona zvláštní opravný prostředek proti usnesení 
tomu nepřísluší, musil býti rekurs odmítnut ve smyslu § 526 c. ř. s. a § 63 
vyrovnacího řádu. 

Ne i v y š š í s o II d nevyhověl stížnosti. 

D II v o rl y: 

Nelze o tom pochybovati, že rekurs jest přípustný. Neho! ustanovení 
§ 33 vyr'Ovn. ř" že o' stížnostech do nsnesení vyrovnacího komisaře, kle
rými rozhodlO' nárocích vyrovnacíKo s,právce, rozhoduje vyr,Q.vnaci soud 
s platností konečn()u, dlužno rozuměti tak, že rozhodnnU vyrovnacího 
sOludu musí býti věcným vyřízením rekursu. Poněvadž napadené usnesení 
nezabývá se věcně ·obsahem rekursu, nýbrž odmítá jej p-roto, že stěiQv:atel 
není k němu- -oprávněn, není citované ustanovení § 33 vyrovn. ř., Wedíc 
k § 63 vyrovn. ř. a § 176 konk. ř. na překážku přípustnosti dovolacího re
kursu. Leč dovolací rekurs II věci samé není nikterak odftvodněn. Ač zá
k'Onodárce na zřeteli míti musel a také zajisté měl ustanovení § 2 konk. ř., 
dle něhož současně se zastavením vyrovnacího řízení {§ 56 vyrovn. n 
anebo do 14 dní po 'něm může býti na jmění dlužníka uvalen konkurs, přece 
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stan::wÍ v -§ 33 'vyr. ř. 'pouze, že usnesení vyrovnacího lwmisařc, nbsahujkí 
rozhodnutí o ohlášeni/ch nárocích vyr-ovnacího správce, jest doručiti dluž
níku a vyrovnacímu správci, kteií mohou tomutO' rozhodnutí rekursem 
ndpor·ovati II soudu vyrovnacího. Nezmiňuje-li se zákon o správci úpad
kové podstaty, plyne z toho, že mu nepřísluší právo ku stížnosti do usne
sení o nár.odch, které vyrovnací správce jest povinen přihlásiti při skon
čení své činnosti, tedy v době, kdy správce konkursní pOdsaty není ani 
zřízen. Neprávem snaží se stěžovatel dov,uditi svou legitimaci k rekursu 
z ustanovení § 2 konk. ř. o lhútách, nelzeť o lhůtách k opravnému pro
středku ve prospěch někOho mluviti v případě, v nčmž po zákonu dG'
tyčné usnesení nemá mu býti doručeno. Ustanovení'§ 2 konk. ř. odstavec 
druhý má ostatně, jak ze zálmua vyplývá, na mysli lhúty jiné, totiž lhůty 
zvláštní v zákoně -o vyrovnadm lízení zvlášť uved.ené, a niknli lhůty .pro 
opravné prostředky. Cito"aný. předpis § 33 vyrovn. ř. odpoví-dá také usta
novení § 8 vyrovn. ř. Kdežto totiž uvalením ko·nkursu na jmění dlužníka 
odňata jes'Í mu úplně možnost dispO'llOvati volně s tímto jměn:m, neni 
v řízení" vyrovnadm tomu tak, nýbrž iSOll mu pouze dle § 8 vyrovn. ř. 
ulolžena jistá obmezení při disposici s jeho· jměním. Pod obmezení tato 
nespadá dlužníkovo oprávnění odporovati rozhodnutí vyrovnacího správce, 
z čehož jest zřejmo, že zákonodárce védomě o·bmezil okmh os,ob; ku stíž
nosti v tomto směru oprávněných. Pokud pak stěžo,vatel opírá svou legi
timacio předpis § 81 konk. ř., jest mu na to' odvětiti, že nárok vyrovnaC 

cího správce byj upraven usnesením vyrovnacího komisaře, které dle 
shora uvedeného tím, že dlužník si do něho, nestěžoval, stalo se právo
platným, a že tento nárok vyrovnacího správce, hledíc k ~ 23, druhý 
odstavec čís. 1 vy[ovn. ř. náleží v .~onkursním řízení dle § 46 čís. 2 k po
hledávkám podstaty konkursní, takže nějaké přezkoumání tohoto nároku 
vywvmacího 'správce správcem konkur,sní podstaty ,dle § 81 ko·nk. ř. 
odpadá 

Čís. 1100-

Příslušnost dle I§ 49 čís. 2 j. n. vztahUj," se na všechny nároky Il"man
želské matky, jež tato uplatňuje na základě zákona v řizeni sIJQrném, LhO
stejno, zda ot.ěhotnění skončilo porodem živého děcka. 

(Rozl1. ze dne 21. června 1921, R II 232/21.) 

Žaloba o' náhradu ško·dy 13.720 K z dúvůdu svedení (§ 1328 obč. zák.) 
byla zadána na ůkresním ·s,o\lM. Žalovaný vznesl námitku věcné nepří
slušnosti, jíž s o u d .p r v é s t O' I i c e' vyhověl. D ů vod y: Dle § 49 
čÍs. 2 j. n. jest okresní soud výlučně příslušným pro spory o povinnůstech, 
jež postihují ze zákona nemanžefského otce yÍlči matce a dítěti. Mezi sp,o.fÝ 
ty nenáležejí též nárOkY, opírající Se o § 1328 obč. zák. nový doslův, ježto 
dle něho upravuje tento § pouze nároky na náhradu škody, jež uplatňuje 
žena, jež bYla trestnÝll) činem, lstí atd. svedena k s,o"loži. Všechny tak 
zvané povinno'sti otcDvské, jež byly před novelou v tDmto' § obsaženy, 
jsou nyní upraveny v právu mdimném (§ 167 obč. zák). § 1328 'o:bč. zák. 
upravuje ryzí nárok na náhradu škody bez ohledu na to, zda do~lo k o-/ě-
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hDtnění ženy. Již z obsahu žaloby vyplývá, že lu jde o pouho:: žalobu 
o náhradu škosly, a strany nevystupují tu jaků Dtec a matka, ježtD' dle 
údajůžalobních p,orrodila žalobRyně po dvakrMe mrtvé dítě. Léčební vý
lohy pak, jichž náhrady domáhá se žalo'bkyně na žalovaném, povstaly 
teprve roku 1919, tudíž růk po té, kdy po·rodila podmhé mrtvé dítě, a nelze 
je proto pokládati za další výlohy, jež by snad byly ,pDvstalY slehnutím. 
JežtO' zažalovaný nárok přeVYŠUje 1000 K, jest námitka nepříslušnosti o,dů
vodněna. Rek u r sní s o li d námitku věcné nepřÍ<slušnosti z,amítl. D ů
vod y: Rozepře o povinnostech, jež postihují po zákůnu nemanželského 
otce vůči matce, náležejí dle své po,vahy (Š 49 čís. 2 j. n.) na ůkresní soud. 
Výrazu »matka«, .ač uváděn jest tam v souvislosti s dítětem, nelze roz
uměti v ten smysl, že lze § 49 čís. 2 j. n. použiti jen tehdy, je-U tu matka 
a_ živé dítě, spíše Ifozumí se tu »Ínatkou« žena, jež nemanželskou souloží 
otěhDtněla a to bez ohledu na další průbeh a zakončení těhDtenství. Vlast
nost »matky« dlužno< přiznati dojista Ds,o<bě, jež předčasně půrůdila (po
tratila) a bylo by nespravedlivo, posuzDvati žen)1 rDzdílně dle toho, zda 
těhotenství mělo hladký průběh čili nrc, kdyžtě 0' dítě, narodí-li se živé, 
zákon ještě zvláště pečuje. Nenarodí-li se živé dítě, jest ovšem výrok 
§ 49 čÍs. 2 j. n.: »a k dHěti« bezvýznamným, leč trvají tamže označené 
povinno,sti vůči »l11atce«. Kromě toho' přiznává § 1328 .obč. zák. osobě 
ženské, jež byla způsobem tam naznačenSTll pohlav.ně zneužita, náhradu 
utrpěné ,kody (sr. § 506 tr. zák.), z čehož vyplývá, že nároky ua náhradu 
za přestálé tčhoknství, jež uplatňuje žena, otěhotněvší způsobem, v § 1328 
naznačen:\lm, tvoří právě zákonnou povinnost nemanželského otcc vůči 
matce, pwčež spory takJvé náležejí dle § 49 čís. 2 j. n. na okresní soud. 

Ne j v y Š š í S'Ů u. d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvůdy: 

Soud Ddvolací sdílí náZOr druhé stolice a p'oukazuje stěžůvatele na 
podstatně správné důvody napadeného usnesení, jež dovolacím rekursem 
nebyly vyvráceny. K jeha. vývodům ·se podotýká, že § 49 čís. 2 j. 11. mluví 
všeobecně '0 závazcích nemanželského otce vůči matce ze zákona a ne
r'0zcznává povinnost otce, nahraditi matce útraty porodu a jejího zaopa
tření za prvních 6 týdnů od závazků dle §§ 1295 a násl. obč. zák. a dle 
§ 506 tr. zák., pročež nutno! za to míti, že pod ustan.oN"ení I§ 49 čís. 2 j. TI. 
spadají veškeré nárnky matky, jež tato uplatňuje na základě zákona v ří
zení sporném. (Viz komentář Nenmannův str. 1710.) Že v tomto případe 
žalobkyně jest matkou ve smyslu uvedeného § j. n., druhá stolice správně 
nvedla a '0důvodnila .a že se jedná 'O nánok ze zákona, Vychází z obsahu 
ža1:o'by. 

Čís: '1107: 

Opatření Stálého výboru NárodníhO' shrůmážděnl r"publiky Českoslo
venské půdle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n., 
o úpnvě,pachtovného z pO'lních hO'spodářství a zemědělských pozemkú 
a obnově' drobných zemědělských pachtů. 

Soudce mllsí za základ výpočtu přírážky položíti tabulkn A a za základ 
výpůčtu nejvyšší meze tabulku H, aniž přísluší mu právol správnost ta· 
bnlek těch prO'zkoumávati, 
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Výpočet pachtovného, jež záleží částečně v r,elutu za naturalie. 
K výkladu § 2 (3). 

(Rozll, ze dne 21. června 1921, l~ II 251/2Ll 

Propachtovatelka propachtovala akciové společnosti celý dvůr na delší 
řadu let za 15,000 K ročně; mimo ta byla pachtýřka pavinna plniti natu
rální dúvky pokud se týče jich relutum, Dle nařízení pazemkového úřadu 
byla pachtýřka nucera dáti část pozemkú do vnuceného, pachtu. Opírajíc 
se o opatření Stálého. výbaru, Č. sb. z, a n, 58611920 damáhala se pra
pachtovatelka zvýšení pach tavného. základním penízem 32,384 K po. 
srážce 20 proc, na udržováuí budov (6.476 K 80 h) 25.907 K 20 h a pa další 
srážce 2,5 proc., ježto šle: o zabraný statek ,(6.476 K 80 h) knnečným pe
nízem 19.430 K: 40 h, Ostatní ustanavenÍ sml'ouvy, jmenovitě o iom že 
pachtýřka má hraditi daně, přirážky a ostatní veřejná hřemena Zl pľatiti 
relutum v poměru ku zvý,šenému pachtovnému měla zůstati nedotčena. 
Pachtýřka namítla proti zvýšení jednak, že byla nucena dáti část pozemků 
do podpaehtu, za uěž dosud není podpaehtovné stanoveuo a vyhradila si 
uplatniti paužití § 2,(4) apatření, kdyby zaplacené podpachtovné p'O srážce 
15 pr'oc, a po adrážce 'daní i s přirážkami bylo nižší, než-Ii přirážka vypo
čtěná dle § 2 (1) (2). Dále namítla, že kromě pachto'vného v hotovolsti 
poskytuje ještě naturální požitky, jež představují dnes značně vyšší cenu 
~ež při .:lzavření smlouvy, že jest dlužno stanoviti jich nynější cenu, jakož 
I cenu Jich v r. 1913 a odečísti rozdíl jich od nájemné přirážky dle § 2 
(1-3). Konečně uvedla, že třeba prokázati, že staré pachtovné včetně 
vypo'čítané přirážky nepřekročilo nejvyšší meze 6 pme. válečné hodnaty 
p~z~mků, méně 25 pmc. (pro. zabrání), Propachtovatelka souhlasila s po
uZltlm § 2 (4) potud, kdyby podpachtovné po adrážce. 15 proc.nikoliv 
však po c,drážce daní i s přirážkami bylo nižší než přirážka dle § '2 (l) (2) 
opatř. S o udp r v é s t o I i c e zvýšil mční pachtovné na rok 1921 a násl. 
z dosavadních 15,000 K ua 28,393 K 77 h. D ů v o' d y: Celková přirážka 
k pachto'vnému činí 19.150 K 32 h. Pac'hlýřka žádá, by se dále ,odrazila 
relutum za naturalie, na něž má propachtovatelka nárok a sice rozdít mezi 
relutem 2831 K 18 h z roku 1913 a relutem'18,544 K 54 h z roku 1920. 
Protistrana namítá, že relulum toto sráželi nelze, ježto vzhledem k němu 
b;y'l? pachtovné ,nižší a že i kdyby reJutum. se mělo Odp,oótati,l11ohl by 
Pfl]ltl pouze v uvahu rozdíl mezi relutem 2,831 K 18 h z roku 1913 'a 
reluten; ~587 '1<: 73 h z roku 1919, So,ucl! jest who názoru, že relutum, jež 
se advadelo vedle pachtovného, pevnou číslicí stanoveného, sluší pokládati 
za součást pachtovní či-TIže a- že tudiž relutum totO' odpočítati se má a sice 
penízem, jenž vY'Plývá z rozdílu mezi [O'kem 1913 a 1919, nebol rok 1919 
jest rozhodným vzhledem k u'stanovení § 2. Rozdíl obou těchto relut činí 
5756 K 55 h a r'Oční kanečné zvýšení tudíž 13,393 K 77 h. K tomu dlužno 
paznamenati, že, iak nesporno, pachtýřka odevzdala do vnuceného, p~chtu 
32 ha 98 a 61 m', Jest .tudiž dle § 2 (4) opatř. pokud, se týče těchto po
zemků rozhodným pachtovné, jež platí podpachtýř ]lO srážce 15 pmc. 
Poněvadž vÝše podpachtavného není dosud úplně známa, nelze ovšem 
zmíněnou srážku již nyní číselně stanoviti a dlužno, pachtýřcc vyhraditi 
že si může právo dle § 2 (4) uplatnili, jakmile bude známa výše pOdpaeh~ 
tovného, Reku r sní s o u cl vyhovčlstížnosti :pmpachtovatélky potud, že 
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zvýšil pachtovné ročuě ,o: 19.259 K 75 h, stížnosti pachtýřky pak potud, že 
vyslovil, že při pozen-:CÍch do pc,dpachtu dElU}'rch nejvyšší mez pro pacht 
s přirážkau tvoří pachtovné, jež platí padplchtýř poodrúžce 15 proe, 
veškerých daní s přirážkami. D ů vad y: Náhled prvéhO soudu, že re
lutum za naturalie, jež, pachtýřka odváděla až posud ve smyslu pachtovní 
smlouvy vlastnici pozem1ků, tvoří. s,oučást pacht,Q:vní činže, jest ·správným. 
O tom nemůže přece býti pochyby a není vůbec ani mezi stranami sporno, 
že v odváděných naluráliích spatřovati dlužno část pachtovného., poně
vadž tím povinnost pachtýřky vedle hot'ově placeného nájemného se ve 
smyslu uzavřené :smlouvy zv~,ši1a. Nelze všal{ porozuměti důvodu, ze 
kteréhc, pachtýřka se lo'ho domáhá, aby relutum za tyto odváděné natu
rálie bylo jako součást pachtovn~ho sráženo z vypočtené ~řirážky, nelze 
ani pochopiti, ani se stauaviska zákona odůvodniti rozhodnutí prvého 
soo,dce, že relutum má se odpočítati difere·ncí jeho, mezi r,oikem 1913 a 
1919. Odvolává-Ii se prvý soudce na ustanovení § 2 (l) opatření, činí tak 
neprávem, Termín, ro,zhodný dle roku 1919, plati pOll'ze pro vypočkní 
6 proc. přirážky pachtavného ·dle rozdílu cen prapachtavané nemovito'sti 
před váLkou a ke dni 1. března 1919 dle zásad platných ve smyslu § II '4) 
zák. ze dne 8, dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n, Zmíněné opatření Stálého 
výboru upravilo na jedné straně výpočet přirážky paclltovného s určením 
různS"ch srážek,c a, stano'vivši zásady, dle nichž tento v1rpočet se má díti, 
ses:avilo na základě nich podrobné číselné výpdčty této přirážky dle kat. 
čistého výnosu jednoho ha propachtované půdy 'na různé oblasti obdělá
vané půdy ve zvláštuí tabulce, jíž se zákem VýSlovně jako příL A dovolává 
a jež prot-o. tvoří nerozlučnou, pro výpočty ·přirážky jedině použitelnou 
součást zákona. Povo.Jením této přirážky pachtovného mínÍ' zákon chrániti 
vlastníka pronajaté půdy před citlivým poškozením, kteréž mu vzniklo 
ze stanovení pachtovného dle starších smluv p,řed 1. lednem 1918 ná
sledkem devalvace peněžní, ačkoliv na druhé straně pachtýř p,otomním 
nesmírným zv}ršením cen zemědělských plo'din bere nepoměrně vysoké 
užHky. Tat'o .Qchra'na má však míti opčt své meze a zákon současně chrání 
pachtýře pře'do přílišným zvýšením pachtovného, kdyby toto nastati mělo 
nad míru zákanem připuštěnou, a sice tím zpúsobem, že v témže § 2 (1) 
opatření stanoví zásady a na jeiich základě vypočítává v p,ří],ohové ta-

. bulce B, jež jest rov než nerozlučnau a iedině upotřebitelnou součástí 
zákona, nejvyššÍ' mez přirážky, takže tato přlráž:ka je připustna pouze 
potud, !pokud: této nejvyšší meze nepřesahUje. Dle zásad shora vytknutých 
vyslovuje tedy zákon, že přirážka Obsahuje 6 pro'c. foO\zdílu cen nemovi
tosti před válkou a roku 1919, nejvyšší mez pak tvoří ryzí pachtovné, 
nejvýše do. 6 proe. ceny nemovito,sti propachtované, ke dni 1. března 
1919. Zmíněné tabulky pak číselně zl,1ázo(ňuií zásady tuto vytknuté. Měl 
tudí'ž 'První soudce pouze uvaže'va'ti, z.da dosavadní pachtovné včetně 
reluta naturálií, caž dle výše řečeného tvoří pa'spolu pachtovní činži, po 
připočtení přirážky zjištěné dle tabulky A nepřesah\lj.e nejvyšší meze, dle 
tab, B, Důvod, proč má býti relutum z přirážky odpočteno', nelze, jak 
již výše r ečen'o, dobře pach oViti se stano,viska rozumové úvahy a odporuie 
také zákonu, jenž v § 2 (2) (3) p'odro·bně uvádí srážky, kteréž jedna nebo 
druná strana si musí při výpačtu dáti líbiti. Je-li nyní mezi stranami beze 
sporu výměra propachtované půdy, druh oblasti, výše kat. výnasu a do
konce pa srážkách vypočtená čistá jednotka přirážky. 105 K 60 h na I ha, 
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pak činí ph celkové výměře 182 ha 32 a 40 m' celková přirážka 19.258 K 
75 h (v tom směru se nepřesnÝ matematický výpočet 19.150 K 32 h 
v usnesení ,p,Tvého soudce npravujc) a s phpočtením starého [pachtovného 
15.000 K: obn2ší celko·vé zvýšení 34.259 K 75 h. Připočte-li se k tomu 
rel'utum a to dotkonce ve vÝši z roku 1920 18.044 K 54 h, nepřesahuje 
celko'vé zvýšení 52.304 K 29 h nijak nejvyšší meze, která činí dle tab. B 
při jednotce 411 K na 1 ha celkem 74.959 K 82 h. Bylo proto zvýšení 
pachtovného po odstranění početní chyby správně stanoviti na 34.259 K 
75 h. K:dyby názor prvého soudce byl správným, mohlO' by se snadno 
státi, že by propachtovatel vůbec nemohl zvýšení se domáhati. To by 
bylo možné v případě, že pachtýř plni! dle smlouvy svou povinnost z .včtŠí 
části, nebo v:9hradně odváděním naturálií. Ovšem cena naturálií v poměru 
ke klesnutí kupní síly peněz též stoupla a propacht,ovatel při vypočítávání 
přirážky musí započísti zvýšenou cenu naturálií do. pachtovného, takže 
smí nancjv~Tše žádati ještě do nejvyš;ší meze přípustnou přirážku ho1ové 
činž,e, a tu zajisté žádná křivda se mu neděje, Pwk-li však dle náhledu 
odpůrkyně a prvého soudce relutum za naturálie v cenách dokonce ny
nějších se 'Od vypočťené přirážky penčžníh-o nájemného, třeba jen diferencí, 
jak to, činí usnesení prvého soudu, sráží, děje se vlastníku půdy křivda, 
iež se ani rozumnými úvahami, ani zněním zákona nedá vysvětliti, an 
~emůže vůbec přirážky žádati, poněvadž přirozeně při značnějších natu
ráliích bývá hotová činže tím nižší. Ba mchlo by se státi, že by "1 ohl 
pachtýř dle § 2 (6) 'opatř, žúdati snížení posavaclní činže. Že tomu skutečně 
tak jest, vysvítá z vývo,dů a výpočtů rekursu odpurkynč, kteráž dochází 
tam k tomu výsledku, že navrhovatelka na ten čas vubec není oprávněna 
žádati přirážku, pokud se týče že by tut'ol přirážku žádati mohla teprve 
tehdy, až ceny zemědělských výrobků klesnou tak, že hodnotou jich ne
bude přiráŽJka úplně vywvnána. To jsou však náhledy, jak prokázáno, 
nesprávné astížno·sti navrhovatelky bylo proto úplně vyhověti. Těmito 
vývody jsou zá:r,o:Veň vyvráceny v téže věci uplatňované důvody stížnosti 
odpůrkyně, kteráž tu myslí předně, že přirážku dlužno vypočítati jen dle 
zásad § 2 (l), t. j. dle rozdílu skutečných cen nemovitosti, ke dni 1. března 
1919 a 6procentním výpodem té hodnoty, ze které vlastník sám státu 
platí dávku z majetku, nikoliv dle číselné tab. A. Dle toho ovšem by činila 
cena nemovitostí v roce 1919 811.590 K, cena předválečná 463.760 K, 
rozdíl 347.830 K. Z toho 6 proc. p" odečtení všech zákonných srážek, ted>, 
přirážka čistá 12.522 Kl 09 h místo 19.150 K 32 h či správně 19.259 K 75 h. 
Tyto výpočty nelze prováděti dle toho" jak odpůrkyni jsou právě vhod. 
nýbrž, jak již výše bylo uvedenO', dle všeobecných, pro všechny případY 
upotřebitelných tabulek, jež k zákonu jako nerozlučná část jsou připOjeny. 
Ohledně reluta míní ,o~dpůrkyně ve své stížnosti, že se má od přirážkY 
odpočísti diference cen z roku 1913 a 1920 nikoHv 1919, tedy dle s:kuteč
ných posledních cen v době odvádění jich. Že relutum vůbec nelze srážeti, 
n~Tb'fž. k přirážce p,řipočítati, při porovnání, zdali přípustná mez dle tab. B. 
není překročena, bylo již s dostatek prokázáno a stížnost tudíž ani v tom 
nemá úspechu. Pouze v jediném bodě dlužno jí přiznati púsitivní výsledek, 
t,o·tiž pokud se domáhá při pozemcích, daných ve vnucený po-dpacht, sta
novení nejvyšší meze dle ,§ 2 (4) opatř. a vřadění dotyčné doložky do vy
roku U'~nesení, p-ončvadž prvý s'Glud,ce učinil tak pouze v -důvodech s.vého 
rozhodnutí. Prvý soudce lJochybil vša~ při lom i potud, že vyřkl, že odpúr-
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kyně je oprávněna při stanovení přirážky ohledně pozemků, jsoucích 
v podpachtu, sraziti si pouze 15 proc., nikoli též veškeré daně a přirážky. 
pekursní soud v zásadě je tcho názoru, že p:ípady vnuceného podpachtu 
sluší zařaditi pod ustanovení § 3 opatř., neboť jedná se o púdu zabranou, 
kteráž: dle§ 63 p·říct. zák. ze dne 30. ledna 1920, čís; 81 sb. z. a n. mílže 

. býti d.ána pozemkovým úřadem způsobem vnuceným dD' pachtu drobným 
zemědělcům, o nichž mluví § 2 v míře, určené §§ 15, 16 příd. zák., c"ž se 
úplně srovnává s p·ojmem os'ob, zmÍněn1Tch v§.3 opatř., proti nimž zvý
šení paehto'vného! je nepřípustné. Pa;k ale zároveň není přípustným zvý
šení p.achtovného' II tčchlŽe pozenl'ků. ani v poměru pTo,p-achtovatele a 
hlavníhollachtýře. Před,pisu § 2 (4) opatř. bylo by proto lze použíti pouze 
na případy dobrovolného podpachtu pro zvýšení pachto"ného· mezi vlast" 
níkem a hlavním pachtýřem. Avšak v daném případě obě strany na základě 
svého dispósitivního práva dobrovolně připouštějí použití ustanovení § 2 
(4) opatř. a proto nutno urdli jen správně onu nejvyšší přípustnou mez pro 
přirážku pachtovného v poměru mezi vlastníkem a pachtýřem. Regulativ 
pro nejvyšší možné zvýšení pachtovného jest stanoven v § 2 (I) opatř., 
kterýmž má býti ryzí pachtovné, nepřekročující 6 proc. ceny nemovitosti 
ke dni 1. března 1919. Tyto výpočty přirážky a nejvyšší meze jso,u obsa
ženy v obro,jí p·řílohorvé tabulce. Při pO'zemcíC)1. jež jsou v podp'achtu, sta
noven je tento regulativ v poměru mezi pachtýřem a propachtovatelem 
v § 2 (4) zpÍ1'sobem odchylným a to z příčin snadno pochopitelných. Nej
vyšší mezí pm přirážku rropachlovatelovu nemůže býti nějaké absolutní 
rněříťko, jaké je v případě předešlém, neboť máme zde dvojí poměr, pm
pachtovatele k pachtýři, a pachtýře k podpachtýři. Tu může býti jen 
podpachtovné tímto měřítkem, nebo,! přirozeně nesmí propachtovat"l 
žádati i se zvýšením více než pachtýř sám dostává, což by se jinak 
snadno mohlo státi, když by na přík!. p,achtýřbrzy po 1. lednu 19~8 
v důvěře v po:savadní své nízké pachto'vné byl pachtované pozemky O'pet 
nízko dal zcela neb z části v podpacht, nebo v případě již zmíněných 
vnucených podpachtů. Jedná se i v tomto při]Jadě O' sporný výklad zákona, 
za jakých podmínclk má platitij:odpachtovné jako nejvyšší mez zvýšení, 
dle § 2 (4). A tu rekurmí soud se přidává 'úplně k názoru stížuosti, že ku 
zvýšení pachtovného lze svoliti jen pokud čistá Mdpachtovní činže p'o 
srážce daní a 15 proc. Ina to stačí. Olpatření Stálého výboru na tomto 
místč ovšem' mluví pO'llze, o :srážce 15 proc. Avšak při.ro.zen$r, rozumný a 
spravedlivý výklad smyslu a tendence celéllo tohoto předpisu mu'sí na
praviti nedolwnalost jeho koucepce, která jest zajisté tu patrna. V § 2 
(1-2) se při výpočtu maximální přírážky odpočítávají daně, jež plalí 
propachtovatel, tak aby jen čisté pachtovné po zvýše,ní činilo nejvýše 
,6 proc. zúľ'očení ceny nemOVIl:Ostí. V ja:kém poměr'U k tomu a ke spra
vedlnosti vúbec bYl by výklad odst. (4); že při pozemcích v pO<lpachtv 
činiti· může zvýšení pachtovného. až t,olik, kolik činí podpachtovné, méně 
15 proc., avšak bez ,ohledn na to, kolik daní a jiných dávek platí pachtýř. 
Při tom' uvážiti dlužno, že činže ze vnucených podpachtů není snad ještě 
určena a, kdyby byla známa a značně vyŠ.Ší než pachtovné, jak tomu 
přirozeně u podpachtů obyčejně bývá, takže by i p,o srážce zmíněných 
15 proc bylo ještě rovno zvýšenému pachtovnému neh sahal'D dokonce 
nad ně, pak vždy ještě byí by pachtýř ve značné ško·dě, kdyby si nesměl 
kromě toho odpočísti daně. Číselný výpočet tndíž jasně VYvrací názor 
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navrl;ovatelky. Zákon tu má na mysli zajisté jen ten pravidelný případ, 
že pachtýř daní neplatí. Pak by ovšem při projevenem opáčném názoru 
ke škodě nepřišel. Platí-li však pachtýř v daném případě daně s přiráž
kami též z pozemků daných ve vTIl;cený ]lacht, nutno při určení podpach
tavného jako maximálního regulátotu připustiti též odpočtení všech 'daní, 
jež pachtýř platí, a mimo to oněch 15 proc., jež zákon miní jako paušál 
na rúznou režii, risiko i částečný zisk pachtýře při podpachtu. V této 
části bylo tedy opět vyl1o'věti rekursu ,o·dpůrkyně. 

Ne j v y Š š í s o u d dovolacíTIlu rekursu pachtýřky nevyhověl, k do
volacímu rekursu propachtovatelky zrušil však usnesení nižších soudů a 
uložil prvému soudu, by, doplně řádně řízení, znovu rozhodl. 

Důvody: 

Usnesení nižších stolic bylo už z té příčiny zrušiti, pr'Jitože po rozumu 
§ 5 (1) a § 4 (J) opatřeni Stálého výboru Nár. shrom. ze dne 8. října 1920, 
č. 586 sb. soud rozhodnouti musí O výši požadované přirážky, musi ji 
tedy ciferně určiti s konečnou platností, tak aby o cifře té žádnéh,o, sporu 
více býti nemohl,o, čemuž však usnese,ní nižších stolic nevyhovují, rozho
dujíce jen s výhnidami a ponechávajíce takto příštím sporům dvéře do 
kořán otevřené, to tím více, když nejde snad jen o matematický výpočet, 
nýbrž dlužno zjistiti především základy, na nichž výpa,čet dle zákona 
spočívati má, tak zejména VýŠi podpachtovného a případně i výši daní a 
přirážek, jež podpachtýři pla'tí, což jest zjištění skutkové, které nemožno 
zůstaviti stranám, nýbrž musí je učiniti s'oud po- náležitém vyšetření věci. 
Poněvadž však sporny jsou mezi stranami zásady vj.'rpoČtu, dlužno sporné 
otázky už zde rozhodnouti. Ad I. I( d o vol ci c í m u r e:k u r s u pac h
t Ý ř k y. Tady jde především o 10, zdali výše přirážky vytčená v tabulce 
A a nejvyšší mez vytčená v labulce B představují záJkonnou normu a 
dlužno je tedy bezpodminečně za základ výpo,čtu a rozhodnutí položiti, 
či má-Ii soud, jak pachtýřka tomu chce. správnost tabulek přezkoumávati, 
t. j. přirážku i nejvyšší mez sám podle zásad daných v ~. II (4) zákona 
z 8. dubna 1920, č. 309 sb. vypo,čítati, a pokud by byla úchylka. na vý
počtu svém a nikoli na cili'e tabulek rozhodnutí založiti. Tento názor 
pachiýřky jest zcela mylný. Zákonodárce sám provedl výpočet přirážky 
a nejvyšší meze, pokud jde o pOzemky, a poukazuje-Ii na citovaný zákon, 
sděluje tím jen, podle jakých zásad se při tom řídil. Soud ani uemá mo,ž
nosti výpočet ten předsevzíti, prolože předpoklady § II (4) cit. zák. t. j. 
určení výpočetních pomůcek vládou, dány nejsou. Přezkum zákonodár
cova výpočtu je tedy naprosto vylou,čen. Ostatně přehlíží tU 'pachtýřka, 
že kdyby se mělo p,oótati dle § II (4) cit. zák., musily by se počítati také 

'hospo-dárské a obytné budovy, jak § 2 {2) opatř. nařizuje, čímž by se cena 
nemo'vitosti a tlldfž i přirážka a nejvyšší mez pro ni zvýšila. Vlastnke na 
svůj neprospěch budovy vůbec pominula. Dále jde o to. jak naložiti s re
lutem za naturálie, jež pachtýfka vedle pachtovného odváděti povinna 
jest. Nejvyšší soud s,ouhlasí tu s názorem nižších sto:]ic, že relutum to 
tvoří součást pachtovného a tudíž je zvyšuje. I(idyby pachtýř neplatil 
žádné pachtovné v penězích, nýbrž jen v naturálicích, nebyla by to dle 
pojetí zákona nominelně ani pachtovní smlouva, nýbrž dle § 1103 obč. 
zák. smlouva společenská, když by vlastníku příslušel jistý poměrný podíl 
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na výtěžku na př. Y, !leb 'I" atd., poku i se týče k,o'ntrakt innominátní 
když ?:: toti'ž)=;říslušelo mu určité, od velikosti úrody nezávislé množstvf 
naturallJ na pr. 10 q. Tu b~/ bylo nwžlTIo zv)/šení činže odpírati i sr-ovná
va:~ by se to se spravedlností, neboť činže by tu byla podle h~dnoty své 
po:~d stema jak před válkou, tak za války a p,o' válce. Nebo! by stála 
po".'d v ste]ne~l poměru k výnosu hospo,dářství, obnášejíc pořád stejný 
podll neb steme množstvi jeho výtěžku. Znehodnocení peněz se poměru 
~o.~o netk~o" hodnota včcÍ mezi sebou se podstatně nezměnila, jen výraz 
Je]I v p~neZlch, cena věcí následkem řečené devalvace peněz stoupla ale 
!o p,omcrně skoro stejně li všech věcí~ a stoupla-li cena v}Ttěžkú pa~ht}'
rovych, stoupla v stejném poměru i cena jejich části vlastníku odvádčné 
pokud se .tS·če "yš.c jejich rc}u,ta. Jiná ·však je věc, pakliže 'pacht,ovné plati 
se v:nu, vyhrad~e., Jen v penczlch, anebo aspoň z části v penězích a jen 
z castl vv.~laturalllch pokud se týče jich relutu. Tu spravedl!1!OIst vyžaduje, 
aby pen,;zlte p,ac,htovne bylo zvýšeno, sice by vlastník trpěl škodu, pro
toze peDlze pravc byly znehodnoceny a obnos, který dostává nemá nyní 
tu hodnotu, jakou měl dřív. Této křivdě právě cit. Opatření ch~e odpomOCi 
a Jde Jen, O' t,a:, jak se to má upravit v našem přfpa'dě, na který zákon 
nepOl;1Yshl, kde se pachtovné platí v penězích, ale s přídavkem jistého 
v.evneho množství naturálií pokud se týče dle vo,lby vlastníka s přídavkem 
Jl~h re:uta d!e, dočasný?h c~n. Tu, je předkem vyloučeno. aby se výpočet 
~el ;kazdorocne, dle docasnych cen natmálií, neboť zákon upravuje zvý
sem pachtovného najednou pm celou zbývajíCí dobu (§ 2 [I Jl a musí te·cÍy 
cena naturálií či relutum vzato býti určit}rm pevným obno,sem ~ jednou 
pro vždy. Jest pak otázkou, z které doby se má ta cena vzíti. Zákon v § 2 
{JJ upravuje přirážku podle ceny propachtované nemovitosti ke dni 1. 
hrczna 1919. kterou vy.pOČítává dle výnosu (příIo,ha A a B a .§ II (4) zá
kona z 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n., na němž jeh,o výpočet SpD lehá) 
p-nčítá tevd~ s výnosem a tudÍ'ž cenou v1'těžků k řečenému dni ]. březn~ 
1919, coz; Je potud v prospěchu pachtýře, pokud ceny a tudíž výnos po 
~o~to :cln,l, stouply, nebol k sto,upnutí tomu, ač by mělo za násled6k zvý
sen! pnrazky k pachtovnému, nehledí. Co však jest spravedlivé jednomu 
musí býti i druhému. Proto nelze také relutum počítati dle pozdějších 
v!ššíeh cen .• nýbrž ,e,pět jen dle cell k 1. březnu 1919. nebol by to byla 
knvda na vlaslnílm, kdyby pachtýři čítal se výnos v starších niŽŠÍCh 
~~nách,vlastníku však část výnosu toho, jemu v naturáliích odváděná, 
cltala se v pozdějších vyšších cemách. Vyr-ovnanost nastane jen, čítá-li se 
pro oba pokud se týče proti oběma dle cen stejných. Nelze tedy souhlasiti 
'S rc~ursním soudem. čítá-li rcluturn ve výši ro:ku 1920 obnosem 18.044 K, 
kdez!? v roc~ 1919 činilo, dle .samé pachtýřky 8.587 I( 73 'h, a už dokonce 
mylny Je:t nazor pachtýřky, že v daném případě právě proto, že část 
pachtovneh,O' platí se naturáliemi pOKud se tí'če jejich relutelll vlastník 
~~I ž,ádnou přirážku k pachtovnému vůbe,c nároku nemá, i je ne~právněna 
Jej] 'žádost, ahy se z 'přirážky dle tabulky A vypočtené srazila diference 
mezi rclutem z roku 1913 a jeho výší přítomnou. Od přirážky relutum 
s~ážeti vůbec nelze, nýbrž dlužno je připočítati k peněžitému pachtov
nemu a pak zkoumati, zdali pachtovné toto i s přirážkou dle tabulky A. 
vypo'čtenou, t j. tak zvané pachtovné zvýšené nepřekročuje nejvyšší m~z 
(I§. 2 (I) Opatř.). Dále míní pachtýřka, že srážka 25 proc. předepsaná 
v § 2 <3) Opatř. při Pů,dě zabrané platí nejen pro přirážktl samu, ale i pro 
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jeH neJvyšší mez. I to je TIazor zcela mylný. Zákon praví, že udržuie-li 
pachtýř budovy, snižuje se přirážka i její mez o 20 proc .• jde-Ii však o' půdu 
zabranou, snižuje se takto zjištěná přirážka o 25 prce. Tedy když p,ři
rážka už je zjištěna. COž předpokládá, že také nejvyšší mez byla už pevně 
stanovena, povoluje záko,n pachtýři zabrané půdy ještě slevu 25 proc., 
patrně proto, aby ho na účet vlastníka, na jehož vrub zábor jde, odškcdnil 
za to, že nebude moci pachtovní doby snad plně využíti. Výpočet dle 
zákona, t. j. '§ 2 {1) (3) Opatř. vzhledem k těmto vývodům bude tedy 
tento: Staré pachtovné v penězích činil,o. nesporně obnos 15.000 Kč, k tomu 
relutum za naturálie v ceně :k 1. březnu 1919 8.587 Kč 73 h, k čemuž se 
pOdotýká, že cenu tli pachtýřka sama udala za rok 1919, že tedy bez_ 
pečně možno ji počítati tak k 1. březnu 1919 a nebude to na její úkor, ježto 
když cenu tu udala pro celý rok 1919, bylať počákem roku, t. j. 1. březnem 
spíše menší, ježto stále st,cupala, a připočítává se tedy spíše více než 
náleží, což jest na úkor vlastníka a na ppo:spěch pachtýřky, úhrnem pach
tovné staré 23.587 Kč 73 h. K tomu přirážka, která, když bezesporne pů·da 
patří oblasti řepařské a výměra činí 182'384 ha s čistým ka!. výnosem 
68 Kč 78 h z 1 ha, obnáší dle tabulky A 176 Kč za 1 ba, tedy za celou 
výměl}l 182'384 ha 32.099 Kč 58 h, snižuje se však, an paóhtýř udržu.ie 
budovy, o 20 proc., !. j. o 6.419 Kč 91 h, takže zbude 25.679 Kč 67 h, do
hromady čm zvýšené pachtovné 49.267 Kč 40 h. Nejvyšší mez pak činí 
dle tabulky B při lha 411 Klč, při' '182'384 ha tedy 74.959 Kč 82 h, která 
se však snižuje, ježto pachtýř ,udržuje budovy, ,0,20 pmc., tedy o. 14.991 K'č 
96 h, takže zbude 59.967 Kč 86 h, takže zvýšené pachtovné hořejších 
49.267 Kč 40 h mez tu uepřekroČuje. Shora zjiš!enáedko,vá přirážka 
25.679 Kč 67 h snižuje se, poněvadž jde o půdu zabranou, (} 25 proc., tedy 
o 6.419 Kč 91 h, takže zbude přirážka 19.259 Kč 76 h, která se starým 
pachtovným na penězích pel' 15.000 Kč činiti bude úhrnem 34.259 Kč 76 h, 
tedy to, co vlastníce žádala a rekursní soud ,přisoudil, takže d,o,volací 
stížno,s! pachtýť,ky není opodstatněna. Počet rekursního soudu a tu,díž 
jeho důvody, jež počet ten představuje, arcit nejsou správny, neboť nedrží 
se zákonného postupu, a přijímá jako nejvyšší mez obnos 74.959 K'č 82 h, 
nesrážej'e 2.0 proc. § 2 (3), za to zase připočítává relutum obnosem z roku 
1920 per 18.044 Kč 54 b místo obnosem z mku 1919 per' 8.587 Kč 73 b, 
nicméně, poněva,dž i správným výpočtem dOjde se k výsledku, že zvýšené 
pachtovné nejvyšší mez nepřekročuie, je výwk jeho správný. Na hořejším 
výpočíu nic by se do výsledku nezměnilo, i kdyby relutum z roku 1919 
nevzalo se obnosem 8.587 Kč 73 h 'Od pachtýřky v první stolici udaným, 
nýbrž o,bnosem 9.702 Kč 73 h, jejž udávala v rekursu, nebot ani tím by se 
nejvyšší mez daleko ještě ani nedosáhla. Poněvadž část půdy ve výměře 
32'98 ha je, jak nesporno, ve vnuceném podpachtu, a tu tvoří nejvyšší 
mez dle § 2 (4) Opatř. podpacht(}vné po srážce 15 proc., tedy by se, 
kdyby tato mez, až bu.de zjištěna, byla zvýšeným pacht'ovným na"tut,o. 
půdu vypadajícím překročena, musel hořejší výpočet provésti toliko 
,ohledně půdy, jež není \' podpachtu, t. j. ohledně výměry 149'40 ha čili 
z přirážky 19. 259 Kč 76 h musil by se vypočísti p'o'díl na tuto výměru 
vypadající, a ohledně výměry v podpachtu se nalézající 32'98 ha musila· 
by se přirážka na ni vJ:'vadajkí snížiti až na uvedenou mez. 

Ad JI. K d o VDI a c í m u rek u r s u v I a s tni ce. 
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Ta·dy jde o to, mají-li se při pozemcích, nalézajících se ve vnuceném 
podpachtu per 32'98 ha z podpachtovného·, jež, po srážce 15 proc. tvoří 
dle '5' 2 (4) Opatř. nejvyšší mez, sraziti také daně a přirážky, jež zde dle 
smlouvy platí pachtýřka a o nichž tu zákon nemluví, a teprv zbyte:k po
kládán býti za nejvyšší mez. Tutolotázku dlužno zodpověděti záporně tak, 
že daně a přirážky srážeti nelze. Podrobně odůvodnil to nejvyšší soud 
v rozhodnutí svém ze dne 7. června 1921 R II 219/21 č. sb: 1086 ve věci 
týchž stran, týčíd se dvora v P., pročež se strany na vývody tam Q·bsa
žené ,odkazují a zde se jen výsledek jich shrnuje. § 3 Opatř. vztahUje se 
jen na llřípad, kdy zabraná 'púda je v plachtu drobných ,pachtýřiI, nikDE 
tedy na případ náš, kde je v pachtu velkopachtýřky, má proto v daném 
případě místo i předpiS ŠU 2 (4) Opatř., IkterS' však na o·dst. (2) p.okud se 
týče {3) nemění nic, leč že stanoví jinou nejvyšší mez, t. i. místo 6 proe. 
ceny nemovitosti k 1. březnu 1919 po·dpachtovné po srážce 15 proc. Otázka 
daní je vyřízena v ods!. (ll. Daně se při zkoumání, zda zvýšené pachtovné 
nepřekračuje nejvyšší mez, srážejí z něhO' jen, nese-li je propachbovatel, 
nikoliv však, nese-li je pachtýř, nebOli tu musily by se, !voHce součást 
pachtovného, k němu napřed připočísti a ovšem pa',k zase dle předpisu 

ods!. <1) § 2 zase odpočísti, zkrácený pochod tedy je, že se k nim vůbec 
nehledí. Ale ab]' se daně a přirážky srážely. Z; nejvyšší meze §em 2 (4) 
stanovené, t. j. z Ilodpachtovného po srážce 15 proc., jak tomu chce pach
"!:ýřka a rekursnf, soud, o- tom nemůže býti řeči. POd,pachtnvn"5rm po rozumu 
§ 2 (4) rozuměti dlužno pachtovné efektivní, t i. platí-li daně a přirážkY 
pndpachtýř, tvoří to součást podpachtovného, dlužno je tedy připočísti 
k podpa(lI~ovnému nominálnímu, jež se platí pachtýři. Naříkané rozhode 
nutí.rekursního, soudu neprávem tedy chce srážeti z podpachtovného vedle 
l~ 2 (4) Opatř. kromě 15 proe. ještě da;ně a přirážky a má tedy stížnost 
vlastníce úplně pravdu, když se proti tomu brání, a bylo jí proto vyhověti. 
Ovšem nejsou skutko,vé základy výpo6tu, zejména, jak řečeno, výše pod
pachtovného, a případně i výše daní i přirážek, je'ž podpachtýři' platí, zji
štčny, nebyln ,proto mužn:o, k:oneóný výpočet předsevzíti, nýbrž bylo nntno 
usneseni nižších stolic zrušiti a zjištění a nové rozhodnutí naříditi. 

Čís. 1108. 

Nepřípustnost pořadu práva pro žalobu na erár o vrácení poplatku, 
jenž byl zaplacen vývozní a dovO'Zní komisi za vývozní pOvolení. 

(R>o,zh. ze dne 28. června 1921, R I 776/21.) 

ZalObce domáhal se na československém eráru 2000 K z toho důvodu, 
že je dne 10. září 1919 zaplatil u pokladny československé vývozní a do
vozní lm mise na základě hromadného vývozního povolení, jakožto po
platek za'vývozni,povolení, že však k vývozu zboží následkem nesvolení 
ministerstva veřejných prací nedošlo. Zalovaný československý erár uznal 
sice, že žalobce po,platek 2000 K' zaplatil a že ministerstvo' veřejných prací 
k vývozu zboží nesv(}!ilo, namítal vša:k, že žalující nesplnil oněcb náleži
tostí, jež pro vrácení poplatků isou předepsány, zejména nevrám hromad
néhopovolení vývozu, bez něhož žádosti za vrácení zaplaceného poplatku 
dle platných předpisů uelze vyhověti. P r 1Q> c e sní s·o ,u d p r v é st 0-

Clvilnl rcnhodnutl. lIl. 29 
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I i c e rozhodlo žalobě věcně. O d vol ae í s o u d zrušil rozsudek i řízení 
mu předcházevší jako zmatečné a žalobu odmítl. D ů vod y: Poplatek, 
zaplac'ený II pokladny československé vývozní a dovozní komise jest dle 
§ 7 nařízení min. průmyslu, o,bchodu a živností ze dne 22. listopadu 1918, 
6ís. 43 sb. z. a ll., po.platkem manipulačním, 'sloužícím k účelům správním, 
jehož přebytek plynul do státního fondu. Cesko'slovenskou vývozní a do
vozní komisi ve smyslu tol:oto nařízení i nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 28. listopadu 1919, čís. 645 sb. z. a n., kterým místo, ni 
zřízena byrla bomise prlo, zahraniční obchod, p,okládati jest za 'Orgán státní 
správy a jest proto i za správný pokládati názor odvolatele, že poplatek, 
jehož vrácení se žalujíCÍ' 'sporem domáhá, jest manipulačním poplatkem, 
jejž státní správa vyhírá na základě svého práva výsOIstního a že má 
tu·díŽ povahu veřejnoprávnÍ. Toho dokladem jest ustanovení § 3 zá.bona 
ze dne 24. června 1920, čís. 418 sb. z. a n., a ustanovení § 13 prováděcího· 
nařízeni k tomuto zákonu ze dne 13. července 1920, čís. 442 sb. z. a n. 
(jimiž místo uvedených komisí zřízen byl úřl,d pro zahraniční 'obchod), 
jež stanoví, že zkrácení těchtO' poplatků tl esee se podle důchodkového 
trestního zákoníka jako těžký důchodkový přestupBk a ze pokuty vySlo,
vuje finanční úřad prvé stolice. Vzhledem na tuto veřejnoprávní povahu 
žalobcem zaplaceného manipulačního poplatku nemúžeo vrácení jeho roz
hodováno býti soudem na základě žaloby, podané proti eráru. Posouzení 
této otáziky spadá výlučně do právomoci úřadů spráV1níeh. Jeliko,ž v této 
věci jest dle názoru odvolacího soudu pořad práva vyloučen, k čemuž také 
odvolatel poukazuje v odvolání, vytý:kaje nepřípustnost po,řadu práva, 
nezbylo než ,po rozumu §§ 471 o,clstavec pátý, 477 odstavec šestý a 478 
c. ř. s. v sezení neveřejném I(§ 473 c. ř. s.) razsudek prvéhO' saudu i s pro
vedeným' řízením zrušiti a žalobu odmítnouti (§ 240 c. ř. s.). 

Ne j v y Š š i s o u od nevyhověl do.volacímu rekursu. 

Důvody: 

Usnesením advoIacího soudu byla věc správně posouzena a stačí 
poukaz na vhodné jehol odůvodněnÍ. K vývadům rekursu sluší podotknouti 
jen tolik, že žalobce i v tomba rekursu jmenuje zažalovanou částku po
platkem, a že tím vzhledem k významu slova toho sám připouští, že jde 

. a dávku, odvedenou z důvodu veřejnoprávního, ne však o částku, vypla-
cenoiU žalované .;ttwně z důvodu soukromoprávního. Pllsobnost soudu 
omezena je však na rozhodování o nárocích soukromoprávních, soud je 
vázán na meze ty předpisy zákonnými a nesmí z nich vybačiti ani z dů
vodů, jež dovlo,lací stížnost jmenuje praktickými. 

Čís. 1109. 

l( zabranosti podle záborového zákona nutno přihlížeti bez ohledu na 
stav knihovní. Pří vyřízování rekursu lze v tomto případě bráti zřetel na 
nové okolnosti. 

(Rozh. ze dne 28. června 1921, R I 808!2L) 

K n i h o v n í s 101 U d zamítl knihovní žádost o rozdělení pozemku a 
vklad převo;du práva vlastnického k nově utvořenému dílci, je,žlo jde 
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o zabran5' majetek dle § 1 .a 4 zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. 
z. a n., a svolení státního úřadu pozemkového' k žádanému oddělení a ZCl: 
zení vykázáno není (§ 7 cit. zák.). Rek u r sní s o u d vvhověl !(~1~10Vn~ 
žádosti. D ů vod y: Dle § 93 'knih. zák, je pm posouzení kmhovm zadostI 
směrodatným ,okamžik, ve kterém žádost u knihovního sondu d~šla, ted>: 
podle příchozího záznamu dne 3. února 1921. Toho dne ve vlozce, o mz 
tu jde, dosud nebylo poznámky záboru podle § 16 zákona ze dne 16. dubna 
1919, čís. 215 sb. z. a n., a § 8 nařízení ze dne 9. ledna 1920, čís. 61 sb. z. 
a n., nýbrž žádost o tuto poznámku došla k s,oiudu knihovnímu teprv,: dne 
18. března 1921. Není tedy povinností knihovního soudu, by tétO' poznamky 
při vyřízení hořejšího návrhu dbal, zvláště když pro. jeho. tvrzení. ,že jde 
o zábor podle.§ 14 cit. zákona není ani ve spisech, am v pmemkove kmze 
opory. Ro·něvadž žád'o'st samotná se o~írá 'o listiny, ~terým.s hl~dls.!m 
§ 26 knih. zákona nemohou ,býti činěny výtky, poněvadz tu nem take pre
kážek podle § 94 knih. zákona, uznal rekur;;ní s~nd, že ,žá~oy by~a za
mítnuta bezdůvodně. Jejímu vyhovění nem take na prekazku predpls 
I', 18 záborového zákona, pOdle něhož smlouvy o zcizení zabrariého ma
Jetku, učiněné po 28. říjnu 1918, jsou proti státu bezúčinny, ,nebude-I':. Pf?: 
kázáno že šlo o jednání, kterého si vyžádalo řádné hosp'odarem, ponevaaz 
povole~ým záp1s,em záborová práva státní ,dotčena b1Tti. nem,oh~u.a ne-. 
budou, a poněvadž tímto předpisem platno'st smlouvy mezI sml;uvmmt stra
nami není zrušena. 

Ne j v y Š š í s o u d obno'vil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Nepl"ávem odvolává se rekursní soud na .~ 93 kuih .. zá~., dle něhož PO: 
suzuje se oprávněnost žádosti dle knihovního sta,;,u,.Jaky tr: b~~ v dobe, 
kdy žádost došla; a, když podle tohoto sta vn nem zavady, ze z",dost, POD', 
v,oHti jest (§ 94 čís. 1 :knih. zák), nebo! přehlíží úplně předpiS § J6 za?o': 
rového zákana ze dne 16. dubna 1919, Čls. 215 sb. z. a n. Velilm w~ralnJ 
důležitost agrární reformy vyžadovala, mělo-ii jejího c~e bý!i dos~ze:;ol: 
aby se zákona dárce přenesl p~es všechny .j~rm~lní pochy~no:Í1, ?odava~lc! 
se ze stanoviska platného prava, a odkl1dll vsechny pravn! zav~dy, Jez 
by byly na překážkn plné a proQllikavé_ účinnosti záb~roveho z~ko<t1a a 
mařily tak jeho dílo. Tak hned pokud 510 o zachycem nemov;te?? ma
jetku, záboru podrobeného, musil, měl-Ii jej zachov~tr pr,o sve uc~ly o a 
zachrániti před rozšantr'očením, vysaditi z platnostJ zasad~o o~hrane ,dU
věry v knihy veřejné a učinil to právě předpisem § 16 zak. zaboroveho, 
jenž nařizuje, že ovš~m má se sice zabraný majetek vyšetřiti. - k tom:u 
cíli.ukládá vl. nařízení ze dne 9. ledna, 192Q, čís; 61 sb.,z. avu. i~ho' SOU?lS 
_ a uvésti v patrnost knihovní poznámkou zaboru, ze vsak t bez teto 
powámlky nemůže se níkdo dovolávati, že beze, své. viuy o zábaru n,~
věděl' podléhá-li majetek záboru platí za zabrany, a Jest podroben v pn
čině ~řevodu a zatížení všem pO'dmínkám zábarového' zák?na, třeba, záb,o! 
z knih patrným nebyl; nabytí bez splnění těchto podmmek nema vue; 
státu účinku (§ 7), nabyvatel nemúže seadvolávati na důvěru' v negatlvn; 
obsah veřejných knih neboli na 'svou bezelstnost. K. závaz~u zab:anostl 
přihlíží se tudíž bez ohledn na kniholVní stav a PosuzUJe se vse ta~, lakoby 
poznámki! zi\boru v knihách appa"ovala; vším právem prc;to prvy soudce, 
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maje úřední vědomost o závazku tom, k nčmu přihlížel. Byloť by proti
smyslným, povolovati vklad, o němž jisto, že už po zákonu samém nemá 
účinku. Jak žadatelé v rekursu uvedli, jde o 'stavební místa, na nichž na~ 
byvatelé chtějí ihned stavěti. K!dyby byl vklad přes znalost pravého stavu 
věci p(wo'len, nabyvatelé v důvěře v soudní rozhodnutí uvedli by se ve 
značné náklady stavební a pak by jim byly pozemky jako zabrané třeba 
odňaty. Nesrovnává se to s úk'QIlem nesporného 'soudce, jenž má hleděti, 
",by strany byly škod ušetřeny (§ 2 čís. 10 neS'P. říz.), mylnou víru v le
gálnost nabytí v nich živiti. Jinými slovy, i kdyby se za to mělo, že k ne
dostatku práva disposi6ního vedle § 94 čís. 2 knih. zák. dlužno přihlížeti 
jen potud, pokud ze samého podání (žádosti a příloh) neb z kniho,vního 
stavu na jevo vychází, že tedy ve věcech :knihovních neplatí předpis § 2 
čís. 6 nesp. říz., dle něhož soudce přihlíží i ke skutečnostem odjinud mu 
známým, přece logickým důsledkem předpisu § 16 záb. zák. jest, že 
jest jím prolomena i tato lormelní zásada. Dalším důsledkem § 16 záb. zák. 
jest, že prolomen také lormální předpis § 126 odstavec druhý zák. knih., 
že při vyřizování rekursu nelze bráti zřetele na nové okolnosti, neboť 
platí-li závazek zabranosti v každém případě, ať byl znám či nic, dlužno 
naň vždy zřetel bráti, jakmile znám jest, i možno nebrati naú zřetel jen 
pro faktickon překážku, že znám není, I kdyby tedy prvý soudce nebyl 
o v něm vMěl, an v knihách po'Znamenám nebyl, a byl tudíž žádost povo.]i], 
prece rekursní soud byl by musil k poznámce záboru, která v době re
kursu už zapsána byla, přihlížeti. Tím spíše tedy, když už prvý soudce 
'k záhoru zřetel vzal. PředůJežité veřejnoprávní cíle, jež zákon záborovy 
~leduje, t'O neprominutelně vyžadují a duch § 16 to kategoricky nařizuje. 
Zádost nevyho'Vuje principu legality (§ 94 Č. 2 knih. zákona); nelze ji po
v1oHti. 

Čís. 1110. 

Nestačí potvrzení zůstavitelovo, že spis jest jeho poslední vůlí. 
Každý svědek musí připojiti ku svému jménu dodatek, vyznačující Jeho 

Ylastnost jako svědka poslední vůle. 
Uhasnutí platnosti testameutu vojenského uplynutím šesti měsíců od 

superarbitrace. 

(Rozh. ze dne 28. června 1921 f(v I 298i21.) 

Zůstavitel zřídil dvě závěti, v nicM souhlasně ustanovil dědicem J.o,
sefa D-a. Prvou dne 9. května 1915, kdy konal službu VOjenskOU, druhou· 
pa:k dne 30. srpna 1916. Prvá závěť nebyla p'sána vlastnoručně iůstavi
telem, nýbrž jen jím a dvěma svědky podepsána. I(ovnež ·druhá závěť 
byla psána osobou třetí, zůstavitel neprohlásil výslovně před svědkY, že 
jde o jeho závěť a ze tří svědků pouze i'eoden podepsal se s dodatkem: 
»svědek poslední vůle". Zústavitel VystoupiL z aktivní služby vojenské 
následkem superarbitrace dne 12. ledna 1917; zemřel pak dne 14. října 

1918. '1(: pozůstalosti přihlásil se dč:dic ze zákona a Josef D. ze závěti. Byv 
poukázán pozůstalostnímsoudem na pořad práva, domáhal se zákonný 
dědic neplatnosti závěti. Pro ce s n ís o u od p r v é s t o' I i c e žalobě 
vyhověl. D ů vod y: Poslední vůli ze dne 9. května 1915 zřídil ~ůstavitel 
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v době, kdy byl ve slu'žbě vojenské; není psána vlastnoručně zůstavitelem, 
nýbrž jen jím a dvěma svědky podepsána. Tuto závěť dlužno považovati 
za závěť privileg.ovanou, jež, předpokládajíc, že platně byla zřízena, po
zbyla platnosti uplynutím šesti měsíců od vystoupení zůstavitele z aktivní 
služby vojenské, které nastal·o dnem 12. ledna 1917, kdy byl zůstavitel 
s udělením invalidní pense superarbitl'O'ván, načež byl pak dne Itl. dubna 
1917 přikázán clo: evidence vojenské invalidovny v Praze (1. dH služeb
nich pravidel pro vojsko z r. 1873). Otázku, byla-li citovaná závěť platně 
zřízena zůstavitelem, jenž dne 14. října 1918 zemřel, řešiti nepokládal 
soudní dvůr vzhledem -k uplynutí jmenované šestiměsíční doby za nutne. 
Poslední vůle ze dne 30. srpna 1916 nebyla zůstavitelem vlastnoručně 
psána, nýbrž j:cn podepsána a jest neplatnou, poněvadž při zřiz·ovaní jejím 
nebyly zachovány formálnosti předepsané v § 579 obč. zák., nebo'ť žádný 
ze slyšených testamentárních svědků, jimiž byli František S., Theodor J. 
a Josef P., ani při zřizování poslední vůle přítomná manželka žaIovaného, 
Barhora D-ová ro·vnčž jalko svědkyně slyšená nep'otvrdila, že by byl 
zů,stavitel dne 30. srpna 1916, poslední vůli zřizuje, prohlásil výslovně 
písemn.oist za svouposle·dní vůli, a dále také ze svědků na poslední vlili 
podepsaných pouze Theo·clO'r J. připOjil k svému podpisu přídavek: »SVČ" 
dek poslední vůle", neučinili toho však svědci další, nebol před jejich pod
pisy jsou pouze vodorovné čárky a za jejich podpisy není žádného do
darku. By:o proto na neplatnolst .ebou poslednich vúlí uznati a ne·bylo. do 
výroku rozsudečného pojato, že se má pozůstalost nyní projednávati dle 
zákona, 'ne'bat to je-st již vč'CÍ 'poz-ustalosiního sou-du, alby, maje zření k to
muto rozsudku, 'PTojednal pozůstalost podle úkona nebo podle nějaké 
jiné do.datně snad nalezelllé závěti. O d vol a c í s o II d rozsudek potvrdil. 
D ůvo'C!y: Zu.stavitel zanechal dvě poslední vůle a to prvou z 9. května 
1915, kterou sepsal v daM, kdý se nalézal ve službě VOjenské. So·ud prvé 
stoUee považuje tuto poslední vůli za testament privilegovaný a, zjistiv, 
že zůstavitel dne 12. ledna 1917 z 'aktivní služby vOjenskév}Cstoupil, do
spěl k názoru, že testament ten pozbyl platnosti uplynutím šestiměsíční 
lhůty od vystou'pení zůstavitele z této služby. Odv·olatel vytýká tu roz
sudku, že zůstavitel nebyl ve skutečn.osli z vojenské služby a vojenského 
poměru pwpuštěn, nýbrž jen na dovolené a vojenským úřadem do· ne
mo,cniee dán, dů"ledkem čehož soud prvý následkem chybného před
pokladu k nesprávnému úsudku došel. Uplatňuje zde tedy odvolatel oba 
Jdvolaci důvody, ale neprávem. Dle záznamního listu náhradního praporu 
pěšího pluku, soudem procesním vyžádaného, byl zústavitel dne 12. ledna 
1917 jakool ke každé službě v domobraně nezpůsobilý supcrarhitrován, 
přiznána mu pense invalidní a dne 18. dubna 1917 bl'l přikázán do, evi
dence vojenské invalidovny v Praze.Z. tohotos,dělení vyplývá přece jasně, 
že zůstavitel drnem 12. ledna 1911 z aktivní služby 'y,ojenské následkem 
supcrarbitrace vystoupil. Je-li tomu tak, pak dle zřejmého ustanovení slu
žebního řádu pro vojsko z r. 1873 testament ten u,plynutím 6 měsíců od 
vystoupení z aktivnís].u·žby voj'enské, tedy od 12. ledna 1917 platnosti 
p,olzbyl. Borkud jde o druhý testament ze dne 30. srpna 1916, o·dvolatel 
mylně Se domnívá, že platnost této poslední vůle nutno posuzovati dle sta
rého z:nění§ 579 obč. zák. a jsou důsledkem toho závčry jeho na základě 
tohoto předpokladu hudované, nesprávné. Vždyl § 58 cís. nař. ze dne 
19. března 1916, čís. 69 ř. z., 'O třetí dílčí l10velek všeobec. obč. zá.konn 



stanoví, že ustanc.'venÍ § 5~ vztahují se i na p10slední 'pořízení, která zří;.. 
zenabyla před 1. lednem 1917. A právě 1: 55 obsahuie nové znění § 579 
obč. zák. Ve dvou směrech rúzní se ustanovení, nyní platné, od ustanovení 
dřívějšího. Dle tohoto stačilo, když zustavitel před svědky potvrdil že 
spis je poslední jeh,o: vůle, dle nyní platného, ustanovení se však vyžadnje 
aby zůstavitel před svědky výslovně prohlásil, že spis obsahuje jeho po~ 
slední vůli. Ustanovení nynější je tedy přísnější než bylo dříve. Další 
změna spočívá v tom, že dle dřívějšího ustanovení m·u-sili se" ~vědkové 
podepsati na spisu s dodatkem »jako svědkové poslední vůle", kdežto 
nyní stačí, když svědlmvé po:deplší spis s dodatkem, z něhož patrna je 
vlastnost jejich jako svědků. Vývody odvolání opírající se o staré znění 
§ 579 obč. zák. jsou tedy správny potud, že nevyžadovalo se aby zůsta
vitel před svědky výslovně prohlásil, že spis obsahuje jeho p~sle,dní vůli 
nýbrž mohlo po:staoo'Vati, když stalo se tak i ml,čky nebo znameními al~ 
z~ platn.osti nové?o znění § 579 obč. zák. obstáti nemohou. Zákon tedy' 
predplsnJe, aby zustavitel před svěelky, z nichž aspoň dva současně pří
tomni bÝti musí, výslovně prohlásil, že spis obsahuje jeho poslední vůH. 
Skutečnost ta však pmkázána nebyla. Svědk,Q,vé poslední vúle František 
Š. a Josef P. potvrdili, že neslyšeli, že by byl zůstavitel řekl. že to je jeho 
p~sleclní vůle a svědek Theodor J. určitě potvrdil, že zustavitel "eřekl 
vyslovně: »to' je moje po:slední vůlé". Zjištění, která s,o,ud na základě těchto 
výp-ovědi dovodil, jsou tedy bezvadná. Z nich plyne, že zůstavitel nepl'O" 
hlá:sil výslovně před svědky, že spis obsahuje poslední jeho vúli. Není zde 
tedy formy §em 579 obč. zák. předepsané a není proto sporné pořízení 
platné. Toto je však neplatné také pwto, poněvadž nebylo šetřeno další 
předepsané fOlWY, totiž, že dva svědkové FrantišekŠ. a J o'sef P. nepo
depsali poslední vůli s do:datkem, z něhož byla by patrna jejich vlastnost 
j".:ko .svě~ků. !e~to dodatek musí každý svědek sám k svému podpisu 
~rrpOJltl, cehoz vsak v tomto případ,u, není. Soud prvý, dospěv k názmu, 
ze testament ze dne 30. srpna 1916 z dÍlVodu nedostatku forem §em 579 
obč. zák. předepsaných je neplatný a vyhověv proto žádání žalobnímu 
p,osoudil věc po stránce právní správně. ' 

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

Dúvody: 

Rolkud přichází v úvahu poslední vúle z 30. srpna 1916 jde v rámci 
uplatněného nároku v podstatě o to, jsou-Id, tu náležitosti předep'sané 
§em 579 obč. zálk. v novém znění, jenž lest pro posouzení věci dle § 58 
nov. směrOdatným, ponevadžbyla poslední vůle zřízena 30. srpna 1916. 
Zákon žádá plnou záruku toho, že spis o:bsahuje poslední vůli zůstavite
lo,"u. NespokojUje se pouhým potvrzením, že spis jest jeho poslední vůlí 
nybrž žádá, aby zůstavitel výslovně prohlásil před svě·dky ve zmíncmé~ 
předpis,u uvedenými, že spis obsahUje jeho p,o'slední vůli. Přísná mluva 
zákona je jasna a mčita, zůstavi,tel musí tak pr,o'hlásiti, zá:věry nebo. vý
klady v !omtoi směru nestačí. Není-li takového prohlášeni není vyhověno 
zákonu. Ze zůstavitel takového prohlášení učinil, nebylo ~rokázáno a ne
byla zachována ťo'rma záJkonem předepsaná (§ 579 -obč. zák.). Svědci se 
musí podepsati na spisu s dodatkem, jenž ukazuje na jejich vlastuo'st jako 
svědkl!. Ani v tomto směru neb"lo vyhověn,oi zákonu, poněvadž spis tako-
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vého dodatku neobsahde, jak bylo v po,dstatě správně vyloženo nižším! 
soudy. Jinak se odkazuje k důvodům napadeného rozsudku v podstate 
případným, jež nebyly zvráceny výv,ody dovolání. Dovolání nemá pod
staty. 

Čís. 1111. 

Přerušiti podle vládního nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. 
z. a n" dlužno spor i tehda, když sice net!lčí se VýSlovně o druh měny, 
ale otázku měny nutno dle povahy věci vyřešiti. ježto není o ní mezi stra
nami dohodl!o 

{~o'zh. ze dne 4. července 1921, R. I 80,0/21.) 

S o udp r v é s t o I i ce přerušil řízeni, shledav p:oKlmínky vládního 
nařízení ze dne 21. ,dubna 1921. čís. 173 sb. z. a n. R. e k u r S ni s o u d 
zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by v řízení pokračoval. 
D u v od y: 2aloba i vzájemná žaloba, tvoříc! podklad tohoto sporu. byly 
podány v roce 1917, tedy v době, kdy ještě nebylo wzdílu' mezi koru~aml 
rakouskými a českDslovenskými, z čehož plyne, že procesní soud Dude 
v případě uzná-li nárok žalUjÍcí strany odůvodněným. nucen též rozhod
nouti 'O t;m v jaké měně má býti zaplacena pohledávka žalující strany, 
vyjádřená ~d p'o:čáťku v korunách bez blůžšího označení, a míněná ~ za 
daného stavu věci původně v bývalýCh ra,kouskn-uhcrskych kcrunaeh. 
Po této stránce není tedy odůvodně'na stržnost pokud se snaží výkladem 
vládního nařízení ze dne 1. dubna 1919. čís. 167 sb. z. a n .. a zákon~ ze 
odne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., již předem dolíčiti, že p'Ohledavka 
zažalovaná jest splatná v korunách českolsfovenských, a že tudíž není 
zde předpokladn § 1 vládního nařízení ze dne 21. dubna 1921. čís. 173 
sb. z. a n., ve příčině pohledávky, znějící na ra:k.-uherské koruny. Za to 
je však plně ,odůvodněna stížnost, poklld poukazuje na to. že za sporu ne
byla otázka měny vzata na přetřes, že tudíž nedošlo k projevům stra!l' 
z nichž by bylo patrno, že je tato 'o~ázka mezi strana':ll sporn~, a_ z~ 
proto' není zde podmínky poslední věty § 1 cit. vlád. nar. pro prerusem 
řízení. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovU usnesení prvého soudu. 

Dle § 1 vlád. nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. '173 sb. z. a n." ne
mohou býti clo 31. prOSince 1921 soudně vymáhánypeněžitépohleda vky 
mezi příslnšníky státu českoslolir,mskeho " rakousMho, pokud vznikly 
před 26. únorem 1919 a jest spomou měJla, ve kter~ i'e,st tyt,:. zá".az~~ 
splniN; příslušné řízení jest přerušiti. Dle intence vladmho nanzem, Jez 
jest též patrnou z výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 26., dnbn,a 
1921 čís. 10 věstníku, dlužno přernšiti spory o splněni peněžitých zavazku, 
znějících na staré rakousko-uherské kornny " vzniklých před měnovou 
r.ozlu:ko1l, poněvadž 'o' druhu pl~tidet v to~to případ~ wzhodne se dohod~o~ 
mezi oběma súčastněnými staty a nedoJde-It k m, rozhodne reparacm 
komise. Není však potřebí, .aby spor samotný týkal se právě druhu valnty 
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rakouské neb československé, nýbrž stačí, když pohle'dávka vznikla před 
26. únOrem 1919, zněla původně na staré ral<ollsko-uherské koruny a není 
mezi stranami úmluvy, v jaké měně (zda česko,slovenské, či rakouské) 
je plniti sluší, když je tedy druh valuty sporným, by! i "por kolem tehoto 
druhu valuty se netočil. Ač tedy je nesporno, že ve sporu, o nějž se tuto 
jedná, 'Otázka měny nepřišla dosud na přetřes, dlužno přece SP'Dr tento po
čítati mezi ony spory, na liaí se vláGl1í; nařízení vztahuje, p'ončvadž pohle
dávka, o niž ve sporu se jedná, vznikla jíž r. 1917, tedy dávno před 26. 
únorem 1919 a úmluva stran o druhu měny se dosud nestala, jak právě 
dovolací re:kurs toho zřejmým je dokladem, Bylo tudíž otázku měny ve 
SPOITU tom ve smyslu vlád. nař. ze dne 21. dubua 1921, čís. 173 sb. 7. q n., 
pokládati za spornou. 

Čis. 1112. 

Schváleni stanov akciové společnosti jest nahraženo vyzváním tu
zemského ministerstva pouze v otázce přesidleni pOdniku do tuzemska 
nikoliv však v jinakých otázkách. ' 

(Rozh. ze dne 4, července 1921, R I 812/21.) 

Akciová spo-lečnost, jež měla dOlsud hlavní záv,od ve Vídn,i, byla vy
zvana mImsterstvem -obchouu, 'by předlnžila sídlo z Vídně do Prahy 'o-po
věděla po té u rejstříkového soudu celou, řadu zápisů, z nichž reisu'íkový 
soud povolil zápis, týkající se změny sídla hlavního záv-oldu udělení kollek
tivní prokury a o,známení stran dal-ších vyhlášek sPQlleč:'0sti; další ná
vrh(Y však, aby 'bylo zap.sánc, ,že společnost spočívá nYní na stanovách 
částečně změněných s výhradou státního schvále!l1í, a aby bylo zapsáno 
též české znění firmy, pro-zatím nevyhověl a vyzval sp.o:lečnost aby do 
6 měsíců vykázala, že opověděné změny stanov byly státní správ,~1U s'chvá
leny, pan ě vad ž usnesení valné hrqmady ,o zmčně stannv vyžaduji 
dle čl. 214 obdl. zák. k platnosti státního schválení, tak že je před tímto 
schválením do .obchodního rejstříku zapsati nelze.' 1\ e k u r s n i s o u d 
usneseni potvrdil. D ů v 'o: d y: I kdyby bylo správným, že na valné hro
madě ze dne 14. června 1919 usnesené změny stanov jsou jenom důsledkem 
usnese~í o př_eložení sídla hlavního závodu z Vídně do Prahy, nebylo 
by mozno zmeny ty do obchodního rcjsmku zapsati, pokud státní správou 
nebyly schváleny, nebo! dosl,olV §- 1 zákona ze dne 11. prosince 1919 sb. 
z. a n. čfs. 12 l1'a rok 1920 dopouští v tomto směru jedině odchylku, pokud 
jde o přeložení sídla hlavního závodu do republiky Československé, při 
čemž vyzvání ministerské, učiněné podniku, jehož hlavní sídlo jest ·mimo 
území republiky Česbo'slovenské, aby toto sídlo přeložil do tuzemska, 'na
hražui'e schválení cizího státu, jeho'ž po zákonu vyhledává změna stanov 
ve příčině přesídlení podniku. Předpis ten nečiní však žádných dalších 
opatření ohledně ostatních změn stanov, které by snad 'podmíněny byly 
přeložením sídla podniku do tuzemska a platí tudíž pro takovéto změny 
vš'eobecué předpisy čl. 214 obch. zák. a § 15 min. nař, ze dne 20. září 1899 
čís. 175 ř. zák., dle nichž každá změna stanov, před zápisem dUl obchod~ 
ního rejstříku státní správlQlu schválena býtli m,usL J eu taková změna sta
nov, která těmto požadavkům vyhovuje, může býti předmětem zápisu, 
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do bchodního rejstříku {čl. 214 obeh. zák., odstavec druhý). Tomuto po
žadavku nevyhovují zmčny stanov, opolVězené stěžovatelkou, která dle 
výno'su ministerstva obchodu ze dne 18. ledna 1921 kll přeložení sidla 
z Vídně do Prahy vyzvána byla, a právem proto soud rejstříkový zápis 
těchto změn prozatím odmítl. StěiJovateika má možnost vzhledem k tomu, 
že sídlo -její jest nyní v tuzemsku, opatřiti si schválení usnesenjkh změn 
stanov státní správ-o,ll' republiky Československé a když tak vyhoví před
pisu čl. 214 obch. zák., 'bude moci o zápis těcht'o změn žádati. Zápis oněch 
změn s výhmdou schválení státní správo,u, jak to stěžovatelka navrhova,la, 
s iohledem na citovaná zákonná ustanovení mOŽn}rill není. 

Ne j v y Š š í so u d nevyhověl c!Jvolacímu rekursu. 

DŮY<ldy: 

Čl, 214 obch, zák vyžaduje, by každé usnesení valné hromady, které 
se týká pokračování ve společnosti nebo změny stanov, především dco
sáhlo k své platno-sni státního schválení. Takového schválení jest potřebí 
i pr,ol změnu stanov podle §. 15 akciového regulativu a pro zápis 'Podnikú 
malících sídlo, své mimo území Československého státu (§ 1 poslední 
odstavec zák ze dne 11. prosince 1919, čís. 12 sb. z. a n.). § 1 tohoto zá
kona ustanovuje sice, že vyzvání zdejšího. ministra, ,by podnik, mající 
v cizině své sídlo, přelo.žil své sídlo a hospodářské vedení dOl oblasti státu 
Československého, nahražuje schválení cizího. státu, jeh:o'ž po zákonu vy
hledává z m·ě n a s t a n o v ve pří čin ě pře s í dle n í pod n·j ku, 
Tedy jen o. otázce přes:ídlení po,dnlku se ustanovení t(}to zmiňuje, jen v tom 
směru jest vyzváiním zdejšího ministerstva nahraženo schválení stanov. 
Ale v případě, o nčjž jde, byly k zápisu <10 rejstříku j e š t ě navrho.vány 
změny jjTIé, a to v § 1 zápis českéhO! znění firmy, v '6 3 'O llvcřejúovaní 
vyhlášek společno'sti, v § 8 10 svolávání valných hromacd a v § 9 o složení 
správní rady a příslušnosti, pokud se týče bydlišti jejích denů. Tyto změny 
týkají Se přímo a .pouze jen změn stanov, k opovědi 'ohlášených, a Piřed-
pisyo tom výsl-ovně pOldle § 1 poslední odst. cit. zák. v platnosti zustá
vaj[ a nikde měněny nebyly. Ostatně ministef'stv,ol obchodu ve svém 
vyzvání, by změny tyto provedeny byly, praví: ,,0 se h v á I e 11 í těchto 
změn dl,u-žno zažádati způ-sobem, v akciovém regulafivl1 předepsaným, 
u ministerstva vnitra v Praze,,, Nebylo tedy ani tomuto požadavku mi
nisterstva obchodu úpině vyhověno, když návrh pcdán byl 'před tím, než 
opatřenG si schválení, a ,oznámení učiněno proti předpisu' min. lQ:bchodu, 
o který se opírá návrh, aby bcz předchozího schválení zápisy se staly. 
Zcela pa. zákonu tedy napadené usnesení praví, že závas oněch změn s vý.
hradou schválení (dodatečného) státní s,právou s ohledem na citovaná zá
konná ustanovení illto;žným u'cnL 

Cís. ih3. 

Zákon ze. dne 2í. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., o zajištěni půdy 
drobným pachtýřům. 

RozhO'dnuti pozemkovéhO' úřadu, jimž uznal právO' prO'PachtO'vatet~ na 
ur-čeni pozemků k účelům hItmanitním, jest pro soud závazným, byť i proti 
rOrlhodnntí byla podána stížnost na nejvyšši správní SO'ud. 

(Rozh. ze dne 4. července 1921, R II 266/21.) 
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Na pozemek nadace, jehož přiznání do vlastnictví se pachtýř domáhal, 
uplatnila nárok nadační správa ve smyslu posledního odstavce § 1 po'žad. 
zákona a nárok její byl pozemkovým úřadem uznán. Požadovací nárok 
pachtýřúv s 101 II d p r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r sní s o u d usneseni 
pÚltvrdil. D ů vod y: Správu nadace vede městská obec v J., kteTáž. po
něvadž se Jedná o kmenové jmění, je vázána zmocněním dozorčích úřadů, 
totiž zemské správy politické a arcibiskupského o·rdinan;átu. Jest ovšem 
správné tvrzení stížnosti, že následkem opomenutí vyjádření správy na
dace o přihlášce ve lhůtě § 15 'požad. zák., mohl by se p'řeclpokládati ,sIOU

hlas s nárokem pachtýře, ,ať 's,práva naJdace si předepsané zmocnění do
zorčího úřadu vyžádala nebo ne, poněvadž je to věcí nadační správy. 
Avšak přes to napadené usnesení správně nárok uchazečúv zam:tlo z dů
vodu posledního odstavce § 1 cit. zák. Nadační správa uplatnila požaclo,. 
vad nárok na pozemek ten Ve smyslu tohoto ustanoQvení zákona pro 
vydržování humanitníhoQ zařízení, totiž podílení chudých, a nárok ten bYl 
uzniÍ:n pozemkorvÝm úřadem. Jest lhostejno, jak si první sOll'dce počínal 
v řízení, zavedeném na pachtýřovu přihlášku, a zdali bez protahování 
t'Ohoto řízení měljiž dávno 'O nároku pachtýřově vzhledem k předpoklá
danému souhlasu dle posledního 'Odstavce § 15 příznivě rozhodnouti. Sku
tečností je, že nadační správa nárok na uznání, že po.zemku je třeba 
k vydržování lidumilného ústavu. ať zpúsobem neb cestou jakoukoliv, 
zpříma nebo nepřímo, 'finanční prokuratuf'Ou neb zemskou politickou sprá
vou, vznesla a uznání jeho . pozemkovým úřadem dosáhla. Pw uplatnění 
nároku t'Oho nebylo v zákoně čís. 318 z roQku 1919 žádné lhúty, ta byla 
předepsána teprve pro nové přednostní nároky korporací a úštavů po
zdějším zákonem, nov. III. čís. 166/21 s počátkem lhůty pO' ukončení lhůty 
k přihláškám (čl. I. § 1 lit. cl, čl. III. čís. 1), tedy až do 3. července 1921. 
V tomto případě však mohl přednostní nárok na poQžado;vání pozemku 
pro clobročinný účel kdykoliv až do rozhodnutí o pachtýřově nároku býti 
uplatněn, což se stalo dárvno před tím již v mee 1920. Posudek pozemko
vého úřadu o dúvodnosti takového požadování je pro soud stejně závazný 
jako posudek jeho o námitce, že pmpachtovatelův pozemek není státem 
zabrán, poněvadž prostřední věta § 18 již dle stylisace i ,dle smyslu při
rozeně platí stejně pro prvé i pro druhé. Ostatně to jasně plyne z usta
novení zmíněné nov. III. čl. I. § 1 lit. cl. Tu pak nárok takto uznaný příčí 
se bezvýhradnému uznání 'nároku pachtýřova na přikázání pozemku clo 
vlastnictví, i kdyby jinak nárok pachtýřův byl věcně zcela oprávněným, 
poněvadž v posledním 'Odstavci § 1 zákona čís. 318 z r. 1919 se katego
ricky praví, »nároku v odsta:vci pr:vém 'stanoveného. ne1'ze uplatniti" na po
zemky, které jsou požadovány pro vydržování nemocnic. léčebných 
ústavu a j. humanitnkh zařízení«, nárok pachtýřův musí tedy ustoupiti, 
třeba jinak následkem opomenutí včasného záporného vyjádření nadační 
spr'ávy nutno souhlas její předpokládati, poněvadž právě uznání potřeb
nosti piožadovaného, pozemku pro lidumilný účel má jako silnější důvod 
přednost. Ta je též zcela jasným z ustanovení čl. I. § 1 lit. e) nov. III. Není 
dále věcí soudu zkoumati, zdali pozemkový úřad před svým rozhodnu
tím byl ř"dně o věci informován se strany nepředpojaté, neboť by to' za
bíhalo ciO' absurdnosti, zklOumaJi tuto náležitost při roQzhodování nějakého 
státního úřadu. Ze obec byla na věci súčastněna, je přirozeno. nelze však 
chápati, že by proto již měla bÝti vyloučena z práva, domáhati se .řeče-
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ného uznání u pozemkového úřadu, nelze chápati také, kdo jiný vlastně 
o to se má zasacliti neb počin k t,omu dáti. Smysl a smzumitelnost ·onoho 
rozhodnutí pozemkového úřadu jest úplně jasným. Stížnost míní, že to 
musí býti osoba jiná, od vlastníka pozemku nadačního odchylná, kteráž 
pozemek pro;ž'aduje, a že to nemá smyslu, aby vlastník sám se domáhal 
uznáni svého nároku na svůj pozemek u pozemkovéhO' úřadu. Zákon tu 
právě mínífrmožniti vznik nových neb chrániti další trvání posavadních 
lidumilných ústavŮ a zařízení zajištěním pozemkú, k tomu účelu p'otřeb
ných, v tomto případě lidumilné nadace, jíž posud pozemek 31oužil, přes 
nárok dlouhodobéhO' pachtýře. Tomu výrazně nasrvědčuje rčení zákona 
» ... které jsou požad,ovány pro. vydržování humanitních zařízenÍ«, Tedy 
právě udržení nadace zajištěním trvalého a bezpečného výnosu z po
zemku jal,ol materielního základu má zákon na mysli. Bylo by to zajisté 
protismyslné podporo'vati pouze lidumilný ústav přikázáním cizíma; po'
zemku, jehož nutně ::;otřebuje, ale pn případě zmařiti jiný lidumilný ústav 
přikázáním jeho pozemku dlouhodobému pachtýři. Všechny vývody stíž
nosti v tom směru musí rekursní soud jako nesprávné zamítnouti. 

N e j v y š'š í s o u d nevyh·ověl dovclacímu rekursu. 

Dúvody; 

Poslední odstavec § 1 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. 
a n., stanoví v první větě, že nároku, v prvním odstavci naznačeného, 
nelze uplatniti na p'ozemky, kterých 'Obec požaduje pro svůj stavební roz
voj a pro zajištění svých komunálních podniků. Jen tento přednostní nárok 
,obce byl sem 1 a)~čl. I. lit. A.) zákona Ze dne 1. dubna 1921, č. 166 sb. 
z. a n,) rozší,řen potud, ie byl propůjčen též státu, zemím, žU'Pám a okre
sům pro jejich podniky a stavby veřejné, a jen takovýchto přednostních 
nároků se týkají ustan'Ovení článku I. lit. A. zákona ze dne 1. dubna 1921, 
čís. 166 sb. z. a n. V druhé větě posledního odstavce § 1 zákOna ze dne 
27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., pak zcela všeobecně se stanoví, že 
nár,oku na posto'upeni pachtovaného pozemku do vlastnictví nelze uplatniti 
též na pozemky, které jsou pro vy-dáování nemocnic, léčebných ústavů 
a iiných humanitních zařízení požadovány - a to nejen obcí, nýbrž kým
koliv, na př. tím, kdo založil nebo financuje takový ústav nebotakorvé 
zařízení. Otázkou, může-hi také vlastník pozemku (propachtovate!) poQ~ 
žadovati poQzemek k účelům výše naznačeným, pokud se týče žádati, aby 
pozemek bYl zachován těmto účelúm, a jsou-li tu i ostatní podmínky prárvo 
pachtýřovo vylučující, nelze se zabýrvati. Neboť pozemkový úřad roz
hodnU'tím ze dne 11. listopadU' 1920 uznal práv>o; (nárok) nadace Antonína 
W-a jakožto ~lastnice pozemků č. k. 419 a 262 v J. ve šmyslu po'sledníbo, 
'Odstavce § 1 zá,kona ze dne 27. kv~tna·J919, čís. 318 sb. z. a n., na tylo 
pozemky drobnými pachtýři požadorvané, přiznav nadaci povahu huma
nitního zařízení po rozumu téhO'ž ustanovení zákona. Správně- rekurs ní 
soud VysJo>vi! a odůvodnil, že a proč rozhodnutí pozemkového úřadu 00 dů
vodnosti požadavků vznesených dle posledního odstavce § 1 zákona 
o drobných pachtýříeh jest pro soud stejně závazné, jako posudek téhož 
úřadU' >O- námitce, žep,ozemkový majetek propachtovatelův není státem 
zabrán <§ 18). Rádným soudům .nepřísluŠí tedy právo přezkoumati svrchu 
zmíněné rozhodnutí pozemkového: úřadu, a to ani po stránce formálni, ani 
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P'O stránce věcné, a. veškeré :k tomu 'směřující snahy dovolacího rekursu 
jsou marny. Dokud rozhodnutí pozemko·vého úřadu nebude zvráceno, ná
sledkem stížnosti, dle tvrzení dovolaciho rekursu k nejvyššímu správnímu 
soudu pndané, nelze vzhledem k jasnému znění § 1 poslední odstavec zá
kona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. uznati nároky drobnými 
pachtýři na nadační pozemky vznesené. Nelze tudíž tvrditi, že srovnalá 
usnesení nižších soudů zřejmě odporují zákonu nebo spisům, a ježto zma
tečnost tvrzena nebyla, není tu podmínek § 16 nesporného patentu ze dne 
9. srpna 1854, čís. 208 ř. zá:k., za kterých jedinč bylo by lze vyhověti 
mimořádnému rekursu dOiv-olacímu. Pokud se tkne .návrhu v -dovolacím 
rekursu učiněného, aby bylo s rozhodnutím o něm posečkáno, až do ro'z
hodnutí nejvyššího správ.ního soudu, při'Pomíná se, že k takovému přerll
šenÍ soudního řízení ntisledkem toho, 'že v rízení správním byl podán 
mimořádný prostředek opravný, jakým jest stížnost k nejvyššímu soudu 
správnímu, - není tu ZáE)Onného podkladu. Zruší-li nejvyšší správní soud 
fO'zhodnutí pozemkového úřadu, bude pDžadovatelům volno. žádati za 
obnovení řízení ve "myslu zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. 

Čís. 1114. 

Žaloba o vydání celé pozůstalosti z důvodu silnějšíbo práva dědického 
nepatří na sudiště § 77, odstavec druhý j. n. 

O~o;zh. ze dne 8. července 1921, R I 743/21.) 

Žalobkyně domáhala se žalobou, zadanou na krajském soudě v L., vy
dání celé pozůstalosti, jež byla již projednána okresním soudem v r'., 
tvrdíc své silnější právo. dědické. S ,o' jl d p r v é s t o I i c c stanovil rok 
k ústnímu jednání, a zamítl návrh na knihovní poznámku žaloby. R e
k u r sní s o u d k rekursu žalUjící strany usnesení prvé st,o,líce v celku 
zrušil. D II v,o d y: Dle § 77 odstavec druhý j. n. náležejí žaloby, uplat
ňUjící náro,ky, v § 823 obč. zák. vytčené, p'řed soud pozůstalo.stní i pO' 
právoplatném odevzdání pozlIstalosti. K proie'dnání této povolány jsou 
dle § 105 j. n. pravidelně okresní sD,udy, a byla i pozůstalost, o niž tu jde, 
projednána okresním soudem v F. Dle § 104 j. n. nelze ami dohodou stran 
vznésti spory, přikázané výlučně okresním soudům, na s'oudy sborové. , 
O takOVý spor jde v tomto případě, a dlužno k nepříslušnosti krajského 
slQ,udu v L. přihlédnouti dle § 240 c. ř. s. z moci úřední. Sluše!o proto 
žalobu ,odmítnouti pro napfvstou nepříslušnost soudu již z moci úřední, 
a ježto se tak nestalo, bylo usnesení zahajující řízení o této žalobě před 
soudem sborovým zrušiti jako zmatečné. 

Ne j v y Š ff; í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by, nehledě k důvodu zmšovacímu, rozhodl zno,vu o rekursu. 

Důvody: 

Žal·oba, o kterou se jedná, není žalobou o rozděle"í dědictví ve smyslu 
druhého odstavce § 77 j. n., - viz k tomu §§ 165 a 170 DÍs. pateutu ze 
dne 9. srpna 18,,4, čís. 208 ř. zák., - nýbrž žalobou ,o' vydání celého 
dědictví' Cíili celé pozústallooSti z dův'odu lepšího práva dědického, žalobkyní 
tvrzeného. Ustanovení drubého 'Odstavce § 77 ;. n. nevztahuje se na 
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takovouto žalobu dědickou, nýbrž pouze na žaloby o rozdělení dědictvi. 
To vysvítá z jasného jeho znění, jakož i z úmyslu zákonodárco,va, zřejmě 
v,něm vyjádřeného a uvedeného v motivech osnovy jurisdikční normy, 
podle nichž vyjimečný předpis druhého odstavce § 77 j. n. ve prospěch 
žaloby o' rozdělení dědictví pOjat byl do, zák-ona proto, poněvadž ve zna
losti pozlIstal,ooStních poměrů soudcem pozůstalostním, pokud se týče ve 
spisech pozůst,rlostních js'ou před právoplatným odevzdáuím pozůstalosti 
i p'o něm dány všechny předp'oklady pro rozhodnutí sporu a nikde jinde 
nenalézá se procesní nutteriál stejně dohře připraven. Mínění soudu stolice 
druhé, že druhý odstavec § 77 j. n .. vztahuje se na dědic,k'DU žalo·bu, o niž 
tu jde, jest mylné. Dle toho, co bylo uvedeno, nenl pro žalobu tuto plí
slušným okresní sou,d, před nímž pozůstalo'st byla projednávána. Soud 
stolice druhé tudíž neprávem užil předpisů § 104 j. n. a § 240 c. ř. s. a 
ne'právem zruš'i! usnesení prvého soudu, vy,dané o žalobě. 

Čís. 1115. 

Správa jest vyloučena {§ 928 obě. zák.) ponze tehdy, byla-Ii vada po
znatelna pro každého opatrného pozorovatele. Nestačí zjevné příznakY 
jakési I\eurčité nemoci (obklad, horečka, skleslost). 

<Ro'zh. ze dne 8. července 1921, R I 802/21.) 

Žalobce nabyl dne 13. ledna 1921 od žalovaného směnou koně, jenž 
v době předání trpěl vysobou 11Orečkou, výtokem z nozder, měl kol krku 
obvaz a na sobě pokrývku. Dne 23. ledna 1921 byl žalobce llucen dáti bo,ně 
odpora"iti a pitvou se zjistilo, že příčinou smrti byla kberkulosa, jÍ'ž kM 
trpěl nejménCí po 4 měsíce. Žalobu na zrnšení směnné smlouvy p r 0-

cesní soud prvé 'st,olíce zamítl v p'odstatě z těcht,o; důvodů: 
Jest zjištěno, že žalobce věděl, že kŮ!ň, j'emu žalovanou stranou ode
vzdaný, jest chorý, že má výtok z nozder, obvaz na krku a ohklad, p'Okud 
se týče přikrývku na těle, - a že věděl, že kůň má vysokou horečku. 
Není zde tudiž okolno'stí §:§ 923 a 928 obc. zák., neboť žalobce 'O chorobě 
směněného ko,ně věděl a žalovaná strana mu ji lstivě nezamlčela. O d v D

Ia c í s o'n d zrušil napadený ro.zsndek a vrátil věc prvému soudu, by, 
vyčkaje právomoci, o věci dále jednal a ji znovu rozhodl. D II v od y: Dle 
náhledu soudu o,dvolacího byla žal'oba zamítnuta neprávem. § 928 obč. 
zák. m'aví,že nemá správa místa, bijí-Ii vady do oč;,' V tomto' přípa,dě 
však oba slyšení zvěrolékaři souhlasně udali, že laik na koni nemohl 
poznati, že je těžce nebo vážně nemocen a Rudolf S. dodal, že laik nemohl 
vůbec poznati, 'že by šIlO: .o lJ'odezřeJ]Í.onenl'Ocně'ní tuberkulosou; šlo tudíž 
zřejmě o vadu skryt on. Žalobce'" žalobě tvrdil, že žal'Ovaná strana vý
slovně prohlásila, že 'směněný kůň trpí pouze lehkým ochuravěním chří
pěcí, j.ež se nejdéle za 2 až. 3 neděle vyhoií, takže pak hude možno kone 
p,oužívati plně k d,o,pravĚa že jen vzhledem ',k tomuto prohlášení strany 
žalované smlouvU! směnno'u uzavřel a nabídl 'o tom důkazy. Tvrzení to,ho 
prvý soudce si vůbec nep,ovšimnu! a nabídnuté důkazy a zejména důkaz 
výslechem si ran nepřipustil, ač dle náhledu soudu odvolacího je tvrzení 
to, když šlo o v"du skrytou a žalovaný 'oko,lnost tu popře!, pro posoúzení 
závažné. Žalobce dlomáhá se žalobou jednak zrušení smlouvy, jednak 
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náhrady způsobené mu škody ze správy tvrdě, že kůň byl již stížen pn 
odevzdání nenapravitelnou vadou a tudíž byl k řádnému upotřebení ne
způsob1lý, ač strana žalovaná opak při směně tvrdila. Dle náhledu soudu 
odvolacího, i když žalobce věděl, že kůň je chorý, že má vysoko·u horečku, 
že má výtok z nozder, obvaz na krku a ob!ldad, jsou tu podmínky správy, 
poněvadž šlo .0. vadu ·skrytou a dle § 928 obč. zák. jde o připad správy, 
když věc úplatně postoupená nemá vlastností, buď výslovně umluvených. 
nebo obyčejně při ní bývaj.ících, a že jí ten, komu se věc postupuje, dle 
povahy jednání nebo dle účinné smlouvy bude moci užívati a k užitku 
obraceti. Že by {al,o,bee b~l věděl, že směněný kůň je tuberkulosní, ani 
žalovaná strana netvrdí, že pa,k šlo o tuberkulosu a ne o chřípěcí, je ne
sporno. Žalobce nevzdal se tím, že věděl, že kůň je chOIý, nároku ze 
správy pro vadu skrytou, nebol pi'edpokládal, jak z řízení průvodního 

na jeve jde, že kůň trpí pouze chřípěcím a nevěděl, že trpí tuberkulos·ou a 
ku vzdání se správy dle § 929 obč. zák. je třeba výslovného. prohlášenÍ. 
Tím více však by tu byly po·dmínky správy, kdyby zjištěno bylo tvrzení 
žaloby, že žalovaná strana výslovně prohlásila, že kůň trpí pouze lehh 
ochuravěrím chřípěcí, že se vyhojí, a že ho bude možno používati pIne' 
k dopravě. 

Ne j v y Š š í S'0 U d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Na prvém místě dlužno řešiti výtku nesprávného právního pos'0uzení 
. věci. Soud dovolací má za to, že výtka, jakoby soud odvolací byl případ 

po právní stránce nesprávně posoudil, jest neodůvodněna. Nesporným je 
mezi stranami, že směněný sporný kůň trpěl ne z hoj i t e i n o u tub er
k u los o .u, která byla znalci zvěr.olékaři rozpo;znána teprve při porážce 
koně, že kůň ten chorob<l!1 trpěl již 4 měsíce před oďevjjdáním žalobci, a 
že porážka jeho byla nutnou. Prvý,oudce zjistil svědeckým důkazem, že 
žalobce pře·d odevzdáním a beupí !<Jeně věděl, že kúň je chorým, nebol 
měl kůň na krku ,obvaz a na hřbetě obklad a při převzetí měl hmečku 
40,stupřlŮ. Z toho vyvozuje dovolací stížnost rve sroivnalosti s ro.zsudkem 
prvého soudu, že vytýkaná vada koně byla žalobci při odevzdání známou, 
a odůvodňuje stěžovatel tento. svůj náhled tím, že směrodatuo;u jest prý 
známost viditelných zjevů nemoci i když příči·na těch zjevů jest ne
známou. To činí neprávem. Slo·vem "vada« u dobytka míní zákon vždy 
nemoc samotnou, nikoliv pouze příznaky nemoci, COž vysvítá z § 925 obč. 
zák., nyní siCe již zrušeného;, nazírání zákonOldárce však osvětlujícího, 
kdež výslovně jako vady dobytka se uvádějí jednotlivé druhy dobytčích 
nemocí a nikoliv j'ich příznaky {horečka, skleslost atd.l. Dle § 928 obč. 
zák. j.est správa vyloučena, :když vady předaného dobytka v čas ode
vzdání byly zřejmy, znatelny, ovšem netoliko pro znalce, nýbrž proo 
každého 'o;patrného pozorovatele, při čemž jest lhostejno, byly-li poznány 
čili nic. Jinak ovšem, zaručil-li se předávající, že dobytek je vady prost 
(§ 928 druhá větaobč. zák.). Z tolJO. plyne, že správa byla by v tomto 
případě pouze tehdy vyloučena, byla-li tuberkulosa zvířete poznatelnou 
při odevzdání koně pro každého opatrného pnzomvatele. Když však, jak 
usnesení odvolacího. soudu uvádí, dle výroků znaleckých svědků, zvěro
lékařů, nemohl laik poznati, že kůň jest nemocen tuberkulosou, ba nemohl 
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ani ~'oznati, že je těžce a vážně nem-Qcen, leč až teprve pn porážce koně 
pak lest. zřejmo, že běží o vadu skrytou a nikoliv zřejmou. Neposoudil tedy 
odvolacl 'Soud případ po prá"9-ní stránce nesprávně. 

Čís. 1116. 

Odklad exekuce vyklizením «nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 
sb. z. a n.) lze povoliti i opětovně, jsou-li tu jen zákonné podmínky. 

(I~o,zh. ze dne 8. července 1921, R I 807[21.) 

S,o ~ d p r v é s t o I i c e vyhověl návrhu, jímž se nájemce domáhal již 
po. treÍl odkladu exekuce vyklizenÍm. Rek u r sní s <O U d návrh zamítl. 
D u v ?d y: Podle § 1, odstavec druhý vládního nařízení ze dne 25. června 
1920, C1S. 409 sb. z. a n. milže býti na náyrh povinného, vyklizení oc!1oženo 
znovu, trvají-Ii důvody odložení exekuce i P'Ol uplynutí lhůty, na kterou byl 
odklad pnvolen. Tomu sluší rozuměti tak, že více než dvakráte odklad 
exekuce podle cito·vaného vládního uařízení povoliti nelze, neboť tak 
daleko nesahá účinnost zmocňovacíh·o záko·na ze dne 15. dubna 1920, čís. 
337 sb. z. a n., ·podle něhož zmíněné nařízení vládní bylo vydárll). Jinak 
by bylo za to považovati, že byl vládním nařízením zrušen zákon ze dne 
8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n., prot·ožeby Výpověď také lehda byla 
nemožnou, když by vypovídaný bez vlastní viny jinéh'0 bytu neměl COž 
však cilolvaným zákonem nebylo vysloveno. Pončvadž povinné straně 
odklad exekuce již po dvakráte byl povolen, p'0něvadž povinná strana 
o~kladu tO,ho ~omáhá se jenom podle cit. vlád. nařízení, postrádá její 
navrh v zakone opory a proto měl býti zamítnut . - . 

Ne j v y š ší S'0 II d obnovil usnesení prvého .soudu. 

D ů vo d y: 

Bovinná strana osvědčila potvrzenkou bytového úřadu v Prazc ze 
ru;e y. ~~ětn~ 1921, ~e v olivo·du Prahy I. až VI. část nemůže jí býti 
pndelen zadny vhodny byt pro naprostý nedostatek takových bytů a pro 
značný počet dřívějších žadatelů. Jelikož je tedy takových bytů naprostý 
neclolstatek, je tím též osvědčeno, že povinná strana bez své viny bytu 
ta~o;'ého, nen;ůže nalézti. První soud vzal vzhledem k'lomu právem za 
Z]lstell!O, ze duvody 'Odložení exekuce trvají i po u'plynutí doby, na kterou 
byl 'Odklad povolen t. j. i po květnovéni termínu r. 1921 a ·že tím dány 
jso:, podmfnky opětného ,odkladu exekuce podle § 1, odstavec druhý, vlád. 
nar. ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. Nelze předpis ten vykládati 
ú~ce,~: by toti! n~~?likerýodklad byl nepřípustným, Jsou-li tu podmínky, 
pro nez byly dnve]s! 'Odklady povoleny, možno i dále odklady připouštěti 
což vyplývá z účelu nařízení toho, !l!Oluzí o byty vyvolaného a doplňujícíh; 
záklon o ochraně nájemců, a také z všeobecného znění druhéh,o odstavce 
§ 1 c~t. vl. nař., z něhož nelze vyv·oditi, že odklad lze povoliti pouze 
dvakrate. 



464 

Cis. 1117. 

Pro zachování lhůty '§ 575, odstavec třetí, c. ř. s. stačí, bylo-li v ní 
o exekuci zažádáno, třebas nebyla vinou výkonného orgánu vykonána. 

(Rozh. ze dne 8. července 1921, R I 815[21.) 

Usnesením ze dne 8. října 1920 bylo povinné straně ul0'ženo vyklizení 
bytu do 8. února 1921, exekuční návrh podáu bYl dne ll. února 1921, 
exekuce povolena dne 16. února 1921, výkonný orgán však od ní upustil 
bez souhlasu vymáhajícího věřitele. Opětný exekuční návrh ze dne 13. 
května 1921 s O udp f' v é s t O I i c e zamítl pro 'olpozděnost. Rek u r sní 
s 'o' II d uložil prvému soudn, by o návrhu znovu' T'Dzhodl. D ů vod y: Zac 
mítaje návrh vymáhaiicí strany nevzal soud prvé stolice zřetele k tomu, 
že tato již dne ll. úDma 1921, tedy v čas, p,odle § 575 odstavec třetí c. ř. s., 
návrh na vyklizení bytu, o který jde, učinila, nebol usnesením ze dne 
8. října 1920 bylo povinué straně uloženo vyklizení jeho pod exekucí do 
8. února 1921, takže návrh Onen podán byl ještě před uplynutím 14de11Jl1í 
lhůty, v cit. ,§ ustanovené. Vymáhající strana v p,o,volené jí usnesením ze 
dne 16. února 1921 exekuei také pokračovala a nestalo se její vinou, že 
vyklizení vykonáno nebylo, uváží-li se, že výkonný orgán od. něho bez 
jehho zakročení upustil, třebaže jeho, postup správným uznati nelze, a že 
první soudce usnesením ze dne 19. února 1921 upuštění to schválil. V tom, 

. že do usnesení tohoto vymáhající stranou stíŽllio:st podána nebyla, nelze 
po náwrusoudu rekursního ještě spatřovati ncnáležité pokračování v exe
kuci neb ,upuštění od ní stranou vymáhající. Důvod, kterého první soudce 
k zamítnutí návrhu použil, správným a zákonu odpo:vÍ'dajícím uznau; nelze. 

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

Důvody: 

Napadené usnesení vyhovuje věci i zákonu; vývody stěžo-vate!Qvy 

nejsou způs,o,bilé, aby vyvrátily jeho správné odůvodnění. Jest sice prav
dou, že exekuce vyklizením bytu, navržená ll. února 1921, pOVlolená 16. 
února 1921, zůstala vinou výkonného organu dne 19. únOra neprovedena, 
a že vymáhající věřitelka, ač o tomto neprovedení exekuce byla dne 
21. února 1921 zpravena, nepodala ani stížnost, ani neučinila návrhu na 
opětný výkJo,n pOVlolené exekuce, a že teprve dne 13. května 1921 exekuční 
návrh opětovala, to však vykonateloosti exekučního titulu na závwdu býti 
nemůže. § 575 odstavee třetí c. ř. s. výslovně stanoví, že soudní výpověď. 
pozbývá úČlinnosti, pakli do 14 dnů po uplynutí lhůty, stan'Ovené k vykli
zení bytu, nebyla vymáhajícím věřitelem navržena exekuce na vYklizení 
bytu. Usnesením ze due 8. října 1920 byla vymáhající věřitelce povlOlena 
proti povinnému soudl1í výpověď, a když táž dne 11. úno-ra 1921 exe'kuci 
o vyklizení bytu toho zakročila, zachránila tím vykonatelnost zmíněného 
usnesení, výpověď povolujícího. Pakli vymáhající věřitelka opětný návrh 
exekuční učinila až teprve pn nejblí~e příští stěhovací lhůtě, nelze z toho 
důV'odně usuzovati, že se mlčky vzdala nároku na vyklizení bytu, z exe
kučního ti1tulu pno ni vyplývajícího a že tím svolila mlčky k obnoveU! 
nájemního poměru mezi ní a povinným :relocatio tacita), nebol zákon ne-
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žádá, aby vymáhající věřitel k zachování svého práva exekučního činil 
exekuční návrh každých 14 ,dnů, nýbrž vyslovuje pouze požadavek, aby 
tak učinil pouze jeduou v prvé 14denní lhůtě po uplynutí času k vyklizení 
bytu stanoveného. 

Cis. 1118. 

Za horní škody, způsobené dovoláním nemovitému vlastnictví osob 
třetích, ručí vlastník hor, byť i ,horní podnIk byl provozován oso]}ou třetí 
najmě pak VOjenSkou správou podle zákona o válečných úkonech_ 

Zákon a prováděCí nařízení o válečných úkonech upravuje pouze ná· 
roky osob, k vál~čným úkonum povinnýc]}, nedotýl<á se však zodpOvěd
nosti těchto osob z pwvozu podniku k osobám třetím. 

(Razh. ze dne 8. července 1921, Rv I 355[21.) 

Ve středověku dobýval se v Rudoll'oří CÍn, hluché kamení bylo navá
ŽC110 na haldy, Časem zvětralo a ssedlo se a bylo na něm vystavěno ně
kolik domů, mezi nimi i dům žalobcův. Dolové míry, v jichž pmstmu 
zmíněné haldy ležely, byly vlastnictvím žalovaného. Kamení v haldách 
obsahovalo volframit, jenž však v dobách mírových nebYl c\obýván, ježto 
těžba se nevyplácela vzhledem k lacinějšímn dovoz·u' z ciziny {Australie). 
Za války však dovo,z ustal, prnčež phkwčila VOjenská správa k jeho dú
bývání a uzavřela na základě zá;kona o válečných úkonech se žalovaným 
úmluvu, jíž jí přenechal za určitou úplatu ,dobývání volframitu ze zmine
ných hald. tlaldy byly PO té rozkopány a odváženy, čímž se stalo, že 
rtům- žalobcův .ocitl se na strmém násypu, jenž, nemaj,e p,o stranách opory, 
se sesedal a dům hr'o,zil sesutím. Žal'o,bce domáhal se na vlastníku hor, 
by uvedl okolí domu v předešlý stav, zaHstil dům před sesutím a zaplatil 
mu kromě toho již vzniklou škodu. Pro c c s n Ís o udp r v é s t o I i c e, 
zamítnuv námitku nepřípustnosti pořadu práva, žal'Obě vyhověl. O d v '0-

lací soud rozsudek potvrdil. Důvody: Rozhodnutí sporu závisí 
v prvé řadě na rozřešení otázek: a) zda za horní škody, zpusobcné dolo
váním na nemovitém majetku os,ob třetích, ručí majitel roor či ten, kdo 
dolování provozoval a škodu způsobil. b) "da a jaké změny nebo úpravy 
doznal tento poměr mezi majitelem hor a vlastníkem pozemkL> zákonem 
'O válečných úkonech ze dne 26. prosince 1912, čís. 236 ř. zák. a pf'Ová
děcím nařízením ze dne 14. listo,padu 1914, čís. 326 ř. zák. Soud odvolací 
sdílí právní názor prvého soudu, že za ško·du horní, o jakou v tomlo pří
padě jde, totiž za škodu způsobenow dolováním majiteli pozemku, ručí 
ma j i tel h'O r. Poměr mezi majitelem hor a vlastnikem pozemku neni 
po,vahy jen 'Osobní, nýbrž věcné.·Věcné ručení majitele hor za . škody horní 
vychází jak z ustanovení § 170, tak i z předpokladu § 187 hor. zák. Poško
zený majitel pozemku může náhradní nárok uplatňovati proti dolu, jako 
podniku, jehož Provozováním poškození vzešlo a tím je dána již oso,ba 
žalovaného, tOtiž vlastník hor. Majiteli hor p'řísluší sice, je-li skutečným 
škůdcem osoba jiná (paChtýř, zástupee, správce nebo jiný úředník nebo 
zřízenec) PlOl případě právo po,stižní, čímž však jeho přímé, věcné ručeni 
vůči poškozenému majiteli pozemku není nikterak dotčeno. Tomuto věc
nému ručení majitele hor za šk(}dy horní naSvědčují také ,ustanovení 
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§:§ 364, 364 b) obč. zák., jež zař<ťděny jsou mezi předpisy o obmezení 
práv v I a st n Í k o v Ý e h. Důsledkem toho 10' věcného ručení je, ževúči 
majliteli l'o;škozené nemovitosti je k náhradě škody povinen majitel hor 
i tehda, když poškození nastalo dolováním osoby jiné a ješlě v době, kdy 
tato dolDvání prDvDzovala. Zásada tato platí i tehda, když škoda na po
zemku byla způsDbena v době, kdy dolo",ání provozuje vojenská správa 
podle zákona o válečných úkonech ze dne 26. prosince 1912, čís. 236 ř. 
zák. Zákon tento nestanDví nijakých odchylných předpisů 'Ohledně ručení 
za škody horní, zpúsobené majitelům nemo·vitostí. Jak z jednotlivých 
ustanovení jehol, tak Lz celého směru a ducha zákona toho je zřejmo, Žt:;: 
mají jím dojíti úpravy jen poměry mezi vOjenskou správou na j.edné straně 
a mezi 'Osobami al lysickými nebo právnickými, jež jsou povinny k vá
lečným úk·o-nům (po případě mezi příslušníky jejich rDdin neb 'Osobami 
zaměstnanými v d'Otyčných podnicích) na straně druhé. Zákon ten ne
upravuje však poměry 'o' s o b tře t í ch, jež. jsou výkonem válečných 
úkonů dotčeny ve svých právech a to ani vůči správě vojenské ani vÍlči 
oSDbám, jež jsou k válečným úkonům povinny. Jelikož pak prováděcí naří
zení k zákonu může se týkaúi jen p,oměrů, zákonem samým upravených, 
nemůže se ani pr·ováděcí nařízení ze dne 14. listopadu 1914, čís. 326 ř. 
zák. vztahovati na poměry jiné, nýbrž jen na provedení předpi$ů, upravu
jících plomer mezi vojenskou správoU' a osobami povinnými ,k válečným 
úkonům. Zákon -o válečných úkonech a také prDváděcí nařízení ustano
vují tedy jen, které -os'O-hy a k jakým úkonům válečným jsou pDvinny, 
v jaké míře se za to těm t o 'O S 'O b á m má 'dDstati náhrady a jakým 
způsobem je tu t o náhradu vyšetřiti. Z toho vychází, že také ustano-vení 
prováděcího nařízení k § 18 zákona (upravující řízení k vyšetření škod 
způsobených následkem vedení podniku persDnálem dodaným vojensko·u 
správou), týkají se jen náhrady škod vzešlých na p-odníku osoby k v á
leč n Ý m ú k -o n ů m p 'o· v i n n é. Ohledně škod vzešlých z toho oSDbám 
třetím, neobsahnje zákon o válečných úkonech arr; prováděcí nařízení 
nijakého ustanovení. Avšak ani Ó'ohodnutí ze dne 20. února 1917, k němuž 
došlo mezi vojenskou správDu a žalovaným a které podrobně vytyčuje 
vzájemná práva a závazky stran, neobsahuje nijakého. ustanovení o tom, 
že by vojenská správa převzala závazek, škody horní třetím osobám na
hraditi. A i kdyby se tak bylo stalo, byl.o by to pro ten t o s por neroz
hodným, jelik'Ož ujednáním mezi vojenskou správou a žalovaným nemohla 
býti dotčena žalobcova práva vůči žalovanému. Z toho, co uvedeno, vy
chází, že žalovaný nemůže se v tomto sp.oru důvodně doV'o·lávati toho, že 
pa.mer mezi ním a vojenskou správou není pomerem soukromoprávním, 
nýbrž veřejnoprávním ve smyslu § 18 zák. o válečných úkonech a že se 
žalo,vanému nedo'sláva']o jakéhokoli vli>vu, aby příčiny škody odvrátil ani 
práva námitky proti způsobu, jakým v0jens:ká správa při dDlování si vedla. 
V tomto sporu jde o pDměr mezi žalobcem a žalovaným, tento poměr je 
sDnkromoprávní a jak již shKl.ra uvedeno, povahy věcné. Nárok náhradní 
přísluší žalobci vůči žalovanému nikoli proto, že by byl žalovaný škodu 
sám způsobil, nýbrž že je majitelem hor. Poukázati je také k tDmu, že 
žalovanÝ arui netvrdil, že by se byl jakD majitel hor i jen pokusil odvrátiti 
hrozící neho, vzrůstající škodu, zejména, že by byl jakýmkoli způsobem 
zakročil u voj e n s k é spr á v y, nebo u hor n í c h ú řad Ů, aby těžení 
dálo se zPů,sDbem, zákonu odpovídajícím. Tvrzení jeho, že by na takcwé 
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zakročení nebyl býval vzat nejmenší zřetel, není ničím osvědčeno. Z u-"e
deného je zřejmo že nelze přisvědčiti názoru -odvolatelovu, že z ustanD,
ve ní II 19 zák. o ~ál. úkonech ve spojení s 'prováděcím nařízením vychází, 
že k náhradě škody, 'o. jakooU v lomto případě jde, je povinna jed~lě a 
přímo vojenská správa a že zjištění škody je provésti způ&o·bem predc
psaným v zákoně '0 válečných úk-onech a že proto pořad práva je vy
loučen. Jde o soukromoprávní nárok na náhradu šk-ody a nárok takový ji; 
dle § 1338 obč. zák. uplatiíJo.vati u řádného soudu. Je tedy námitka nepří
pustnosti pořadu práva nedůvodna a byla právem odmítnuta. Také 
v ostatních smčrech byla věc p[vým soudem po stránce právní správne 
pOSiLlUzena a rozhodnuta. 

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

D ů vo d y: 

DovDlání odporuje r.o,zsudku z důvodů § 503 čís. 1, 2 a 4 c. ř. s. 
V prvém směru tvrdí se zmatečnost z -d-ůvodu § 476 c. ř. s., avšak roz
hodnutí o námitce nepřípustnosti pořadu práva je s výtkou nesprávného. 
PDsouzení právního ve spojltosti tak těsné, že nutno rozho·dnouti ,0' .obo-u 
výtkách zároveň zo.dpověděním ".tázkY, zda zákon Ú' válečných ukonech 
ze dne 26. pr,osince 1912, čís. 236 ř. zák vylučuje v tomto případě ručení 
vlastníka hor za škodu způsobenKlu osobám třetím d'Olováním, jež pro
váděl vojenský erár--n~ základě uvedeného zákoua. Prováděje tyto. dů
vody dovolací (§ 503 čís. 1 a 4), brojí dovolatel proti právnímu názoru, 
vyslovenému soudem o dVKl.]acím , že iotiž: 1. za škody horní, způso.be~é 
dolov:'<ním na nemovitém vlastnietvíosob třetích, ručí vlastník hor, a ze 
2. tento poměr nebyl změněn zákonem o válečných úkonech, ani n~ří
zením ze dne 24. listopadu 1914, čís. 326 ř. zák., k němu vydanym. 
!( ,odst. 1. Nespr'ávnost názoru shora uvedeného· snaží se dovolání do:ká
zati poukazem na nedostatek zákonného předpisu, který by zásadu tu 
výslovně a přímo stanovil. Předpisu takového skutečně dosud není, nebof 
ani horní zákon ani jiný zákon neobsahUje přímého, ustanovení, že vlastnik 
hor ručí v každém případě za škody způs·o-hené dol·ováním; avšak zásada 
ta dá se ve smyslu '§ 7 obč. zák. vyvoditi z .ostatníeh zákonných ustano
vení._ Dovolání připo-uští samo, že názor ten zastáván je jak judikaturo·u, 
tak i literaturou, a možno náwru tomu jen přisvědčiti. Pro správu,oM jeho 
mluví v prvé řadě § 187 hor. zák., stanovící, že ",las tník hor nemůže ani 
pr.opachtováním jich zbaviti se zodp'ovednosti za šetření předpisů zákona 
horního. Možno tudíž z tohoto II ve spojení s sem 170 húr. zákona ",yvo
diti, že vlastník h'lT je k vlastníku pozemku dol<lváním'poškozeného ~ po
měru rázu věcnéh<l. Dosavadní pochybnosti o správnosti toh-o·to nazoru 
vyloučeny byly předpisy §§ 364 -a 364' a) obč. zá.k. ve znění III. novely, 
:stanovícími \o,mezenÍ práv vlastníkovych v duchu nynějších náz-orů práv
ních ve prospěch osob třetích dotčených neomezeným výlm'nem práva 
vlastnického. O výkon takový šlo i v tomto případě, kde žal,ovaný jako 
vlastník hDr uzavřel smlouvu o dolo,vánC v horách, aniž postaral se o bez
pečnost vlastnictví osob třetích, jež byly později poškozeny ,dolová,;ím 
bez ohledu na nemovitosti jejich prováděným. Názor dovoláním uplatr.o
vaný odpDruje konečně cítění, dle kterého vlastník hor, mající z dolování, 
byl i jiným podnikatelem prováděného nesporný prospěch, je v první 
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řadě prc,vinen náhradou š,k'c,dy dolováním tím třetím osobám zpúsobené. 
Zásadě shora vytčené není proto na úkor skute.čnost, že horní zákon měl 
býti doplněn výslovným stanovením zásady té, nebol lim měla býti při
voděna právní jistota, a mělo býti zabráněno sporům, jež za dnešního 
stavu práva horního vzniknouti mohou. Odvolací s-oud odsoudiv žalova
ného k náhradě škody jen z toho důvodn, že je vlastníkem bor, posoudil 
věc po stránce prá'Vní správně. 

1\ odst. 2. Neprávem vytýká dovolání, že zákonem o válečných úko
nech vzata hyla žalovanému mož"o-st působiti na v-o-jenský erár, aby do
Iování nedálo se na újmu osnb třetích. Vojenský erár nebyl sice v poměľu 
pachtýře k žalovanému ja;ko vlastníku hor, avšak rozhodna jest nesporná 
skutečnost, žež.alovanýpřenechal hory VOjenskému erár-u k užívání do
hodnutím ze dne 20. února 1917. Tím způsobem dána byla žalovanému 
příležitost zabezpečiti se proti nárokům osob třetích, iichž vlastnlictvÍ 
bylo dolováním po-zději poškozeno, zejména když žal'ovanému dle zákoi1a 
postižní nároky proti erárn nepříslušejí. Žal'Ovaný však ve sporu ani ne
tvrdil, že mu bylo- nemožno pojistiti se proti případi1ým nárckům náhrad
ním, a opomenul-li tak učinili, nemohlo se tak státi na újmu osob třetích 
dolováním poškozených. Vzhledem k ujednání mezi žalovaným a vOjen
ským erárem nebyl poměr mezi spornými stranami ani zákonem '0 vá-:
lečných úklonech ani nařízením k nemu pozděJi vy-daný'm změněn. Z téhož 
dŮVlodu je i § 32 cit. zák. Pf(} tento spor bez významu, avšak, i kdyby 
nebylo ujednání sho-ra uvedenéhó, lze pod náhradou způsobené škody roz
uměti toliko náhradn škody, kterou dle § 19 téhož zák. utrpěl v I a s t n í k 
uŽ'Ív<inÍm nemovitostí na podstatě téže, ne však náhradu škody způsobené 
o s '0< b á m tře tím provozem podniku. Nesluši proto v tomto případe. 
škodu žalobcem utrpěnou zjišťovati řízením správním dle zákona o vá
lečných úkonech, l1a'opak jde o poměr s<oukr,o'lloprávní, o němž správne 
rozhodl soud. Není tu proto, vytýkané zmatečn(}sti. V dalším stačí poukaz 
na správné důvody napadeného rozsudku, jímž sporná látka byla probrána 
tak výstižnč, že dalšího do-plnění není třeba. 

Čís. 1119. 

Náhlé onemocněni kancelářské sily jest nepředvídatelnou příhodou ve 
smyslu :§, 146 c. ř. s. 

Zákon o zajištěni půdy drObným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

Byla-li přejírnací cena stanovena dOhodou stran. nelze ji soudu pře. 
zkoumávati s hlediska I§ 8 požad. zák. 

<Rozh. ze dne 8. července 1921, R II 271/21.) 

V řízení o požadovaCÍm nároku drobných pachtýřů dohodly se strany 
na přejímací cene. O k ľ e s II í s ~O II rl. určil však konečným usnesením 
přejímací cenu dle posudku znalců, zamítnuv návrh vlastníkllv, by eeny 
byly určeny ve výši, dohodou smluvené, a uvedl v tomto směru v d ů
vod e e h: Dle I~ 8 zák. určí náhradu za požado'vaný pozemek {'přejímací 
cenu) s'Dud, vyslechna po případě znalcc; při tom jest se říditi cenami 
pozemkŮ v téže krajině z r'Oku 1913. Z toho.(o ustan'o-vení zákona vyplývá, 
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že dohoda ~tran -ohlEdnc přejímací ceny není pro s·nud ZáVaL:110U, ba že 
je naopak pOVinností soudu, by určil sám přejímací cenu bez ohledu na 
dohodu stran, shledá-li, že dohoda neodpovídá zákonným podmínkám. 
V tomto případě tvrdil pachtýř, že ceny do-hodou ze dne 18. prosince 1919 
zjednané neodpovídaií cenám z [.Oku 1913, tudíž zákonné podmínce. BylO 
proto nutno, vyslechnouti <o tom znalce na základě jichž posudku byl~ pak 
určena přejímací cena penízem nižším. R. ek u r sní s o II d usnescm po
tvrdil ze sp-rávných, zákonu a stavu věci -odpovídajících důvo,dú prvého 
soudce, k nimž ještě :k vyvrácení vývodů rekursu dodal: Pro vyměření 
ceny přejímaCÍ rozhodny jsou výlučně předpisy zákona ze dne 27. května 
1919, čís. 318 sb. z. a n.; oMobné použití předpisll jiných zákonů, vyda
ných k 'Provedení reformy pozemkové, jest vzhledem k výjimečnosti zmí
něného zákona vylončeno. K ustanovení § 8, že ph vyměření náhrady 
za požadovaný pozemek 'jest se říditi cenami pozemkll v t-?'že krajině 
z r. 1913, podává ministerstvo spravedlnosti ve svém Věstníku é. 10 z wku 
1919 str. 120 vý:klad, že cenu, podle § 8 vyšetřenou, lze považovati za 
maximální cen'u jen v tom případě, že strany se o ceně nedohOLHy, za to 
však jest. vždy cenou maximální vůči súčastněnfrffi os-obám třetím {r§. 19). 

Zde dle "kutečného, stavu věci jde o případ prvý: pachtýř odvolal před 
soudním rozhodnutím dohodu o ceně přejímací, bylo proto na soudu, by 
stano-vil náhradu za požadované p.azemky za součinnosti znalců dle zá
sady § 8. ~o plyne i z čl. 1., IX. a VII. výnosu čsl. ministerstva sprave
dlnosti ze -dne 30. června 1919, č. 12.314/19, z něhož vysvítá, že soud má 
vyslechnouti znalce, není-li dohody o ceně přejimací mezi stranami, a že 
má přezkoumati oznámení súčastněných, zda je dohoda přípustna podle 
zák,ona, tudíž zajisté i v tom smčru, zda není smluvená náhrada pro,ti zá
sadě § 8 nepřiměřeně vysoká. Ze znění druhého odstavce bhoto článku 
IX.: "Sezná-li (scil. soud). že oznámení neodpovídá zákonilým r~dmínkám 
nebo cena jest nepřiměřeně nízká, může o tom vyslechnouti strany neb 
i znalce, než rozhodne« - nelze vyv1ozovati závěr, že by ministerstv'o 
bylo názoru, že při smluvené náhradě nepřiměřeně vy's'Dké nemůže soud 
slyšeti znalce; věta tato chce dáti so-udům pokyn pouze Pro demonstra
tivně uvedené: případy. Ostatně ze zákona saméh,o zápověď pro soudeeh 
by nepoužil k vyšetření určitých r-ozhodnýeh 'Okolností znalců, nikde ne
vysvítá. D o v 10,1 a c í r 'e k II r s vznesen byl právním zástupcem vlast
níkovým opozděně, nebyv včas vypraven, ježto- kancelářská úřednice 
právního- zástupce náhle onemocněla. Návrh na n a v r á cen í k II S t a'v u 
předcš-lému -oba nižší soudy zamítly. Důvody: Rekursní 
'Soud souhlasně s prv'iTlTI so-udcem nemohl shledati v onem·ocnění- úřednice 
Julie J-ové v kanceláři právního zástupce stčžovatele nepředvidanounebo 
neočekávanou překážku, :která byla by.na závadu vypravení právním zá
stupcem vypracované -stížnosti proti. nsnesení krajského. soudu ze dne 
10. listopadu 1920; Julie J·ová nebyla jedinou SilO-ll v kanceláři, nýbrž 
byl tam též solicitátor, jehož p-ovinností bylo, by v případě onemocnění 
druhé síly se přesvědčil, co onemocnělá síla vypracovati má a by nutné 
věci buď sám vyřídil nebo na nemo-žnost jich vypracování, zejména pak 
i na onemlo>cněnl druhé kancelářské síly upozornil; také jest neuvěřitelno, 
že by právní zástupce nepřít(}mlliosti nějaké síly v kanceláři celý den 
nepozoroval; jde tu o opomenutí, :které nelze uznati za nepředvídanou nebo 
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nepřekonatehwu překážku dle § 146 c. ř. s. a § 17 cis. pat. ze dne 9. srpna 
1854, čís. 208 ř. zák. 

Ne j v y Š š í s o II d povolil navrácení ku předešlému stavu a ve věci 
samé vyhověl návrhu vlastníka, by přejímací cena byla stanovena dle 
ceny, na níž se strany dohQdly. 

Důvody: 

P,okud jde o clo,volací rekurs, že nebylo povoleno navrácení do přede
šlého stavu Pf(} zameškání lMty, pOdotýká se především že rekurs tento 
jest přes ustanovení § 528 c. ř. s. přípustným, nebo! § 17 cís. pat. ze dne 
9. SIPIna 1854, čís. 208 ř. z. dovolává se, p.ředpisů procesního řádu loliko 
potud, pokud tyto právě jednají o navrácení ku předešlému stavh, tedy 
§I§ 146 až 153 c. ř. S., niko.[iv však poku-d jde o ,o-pravné prostředky. Ve 
veCl samé zakládá 'stěžQvatel svůj dovolací rekurs do so-uhlasných usne
sení soudů niž,ších na tom, že U'snesení soudu rekursního se ,příčí zákonu 
a že jest se spisy v odporu. Prvý důvod spatřuje -stěžovatel v tom že. 
v onemocnění kancelářské síly právního, zástupce nebyla shledána' ne
předvídatelná příhoda podle § 146 c. ř. s. a § 17 ne-sp. pat., a to právem. 
Nebo!, uváží-li se, že za nepředvídatelnou příhodu lze iníti jediuě takovou 
příhodu, jež byla způsQbena 'skutečuostmi, s nimiž nelze předem počítati 
jež leží mimo ;kruh moci osoby, v níž Se udály, jež tedy nelze míti za pra~ 
videlně nebo často se ,opakující události, nutno zajisté onemo-cnění steno
grafky, prvým soudem zjištěné, míti za neočekávanou a proto za nepřed
vídatelnou příhDdu, jež zabránila včasnému 'Opsání a vypravení mimo~ 
řádné stížnosti dovolací. Na věci nemůže niCeho změniti oko,lnost že 
p:ávní zástupce stěžovatelův má více sil v kanceláři, nebol tím nebyla 
pnhoda odstraněna, Vždyť věci, přidělené k vypracování onemocnělé 
J-ové, zůstaly dle její výpovědi na jejím stole až do druhého dne ležeti 
a mezi nimi i zmíněná mimořádná stížnost ve shora uvedené záležit'o-sti 
drobného pachtýře. Nevyžaduje se, jak se zdá, že rekursní soud za to 
má, by příhoda ta byla současně neodvratitelná, jelikož zákon v § 146 
c. ř. s. mluví o nepředví'datelné nebo ne-odvratitelné příhodě a stačí prot;:' 
úplně k povolení navrácení clo, předešlého stavu, je-li tu jedna z příhod 
techlo. Ze by byl mohl právní zástupce .stěžQvatelův náhlé -onemocnění 
oné zřízenkyně očekávati, nelze ze žádné z okolností, ve spisech zjiště
ných, doyozovati, naopak nutno za to míti, že by byl, uabuda o tom vě
domosti, ihned potřebné kroky zařídil, aby jen lhůta nebyla zmeškána. 
Nepřiznání onemocnění iejímu povahy příhQdy podle § 146 c. ř. s. příčí 
se tudíž zákonu a bylo proto mimořádnému rekursu -dovolacímu se zře
telem na § 16 ncsp. pat. vyhověti. 

Vzhledem k t-omuto výsledku jest považovati mimořádný rekurs do
volací do usnesel1í krajského soudil ze dne 10. listopadu -1920 za vČ<ťSný 
a bylo proto i o něm současně rozhQdnuto. Nesporno jest, že požadovatel 
se zástupcem vlastníka se dohodl 'O cenách přeiímacích za pozemky po
žadované a to za l,ouku 675 Kč za měřici (19 a 19 m') a za pozemek 800 K:č 
za měřici a že doh.oda tato byla i soudu oznámena. Při roku na to stano
veném odvolal požadovatel dohodu a prvý soud dal na tÚ' pozemky od
hadnouti a cenu přejímací dle posudku znalce 'Odhadem vyměřil. Tento 
postup byl také rekursnímsoudem schválen, avšak neprávem. Přehlížejíf 
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oba nižší soudy že dohoda mezi stranami ujednaná, jest smlouvou, jež 
v případp tomt~ i písemně' byla stvrzena, a jež musí býti posuzwv-{ma 
rodle 17. hlavy obč. zák'Ona. Nemohl tedy pachtýř dohodu tu prostě odYJ·
lati, neboť smlouva přes to i nadále zustala v platnosti, pokud zrušení její 
si pachtýř nevymohl sporem. Soudy nižší neměly v případě tomto tedy 
ani příčiny dabodu měniti. Nebloť, i když. § 8 zák. ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a ll. mluví o tom, že přejímací cenu vysloví soud, nevyplývá 
z toho, že by soud ji musil za všech okolností přezkoumávati, alespoň 
názQru tomuto neskýtá zákon odrc>bných pachtýřích pndkladu. Naopak 
právo přezkoumávací jest stanoveno toliko v § 19 odstavec druh}' cit. 
zák., dle něhož osoby, pro něž na pozemcích požadovaných váznou práva 
zástavní, služebnosti, ·věcná břemena nebo jiná práva knihovní, m-o'Il'Ou 
odporovati usnesení, podle § 17 téhož zákona vydanému, z důvo-d-u, že 
jejich právo ,kniho,vní jest ,ohroženo tím, že přejímací cen-a, stanovena 
Lohodou, jest nepřiměřeně nízká, a moha-u s-oučasnč žádati, aby byl po
zemek soudně odhadnut. Nemůže tedy ani pachtýř ani vlastník pozemku 
v řízení nesporném dáti dohodu soudem přezkoumati, nýbrž jsou Ji .oba 
i soud vázáni. Ustanovení § 8 cit. zák., ž,e při: vyslovení přejímací ceny 
jest se říditi cenami v téže krajině z rok" 1913, se vztahuje jedině na ty 
případy, kde buď ohleaně přejímací ceny nebylo dcdleno dohody, nebo 
kde ceně :přeiímací, ujednané dohodou, odporují Ds-ohy V I§ 19 jmenované' a 
soud musí přejímací cenu stanoviti slo-udním od:badem. Tomuto názoru 
svědčLi § 17 cit. zák., jenž, uváděje, jakou činnost má s-oud vyvíjeti, nezmi
úUje se ,o· tom, že by i dohodu měl přezkoumávatí, a rovněž S 15 odstavec 
třetí téhož zákona, jenž stano'Ví, že vlastník v případech ostatních - totiž 
kde nedošlo k úplné doruodti - má uvésti, pokud došlo k dohodě a které 
otázky zustaly sporny a to zajisté jen proto, aby soud věděl, kterými 
,[otázkami se jedině má zabývati. Tomu ,svědčí konečně i § 8 sám, dle něhož 
vysloví {a eoutrario §, 19 odstavec třetí, »proti ceně stanovené«) soud -pře
jímací cenu, tedy byla-li ujednána -dohodou, částkou dohodnutou, jinak 
stanovenou 'Odhadem, čímž jest vyhověno předpiSU tomuto-, že cena přejí
mací ve všech případech musí býti sQudním usnesením osvědčena. Výklad, 
jaký nižší sondy daly pojmu dohody, příČÍ se nejen ustanovení obč. zákona 
o smlouvách, jež však nebyla zákonem >O zajištění půdy df'obným pach
týřům nikterak změněna, i zálwnu tomuto a mnsilo proto mimořáodnému 
1 ekursu dov-olacímu, jelikož i tu jest jedna z podmínek § 16 cís. pat. ze 
dne 9. srpna 1854, Čí,s. 208 ř. z., vyho'věno býti v ten rozum, že stanoveny 
byly ceny přejímací, prokázalllou d·ohodou uJednané. 

Čis. 1120. 

"Jinými útratami« ve smyslu_.§ 88, o<lstavec prvý, žel. dapr. ř. jsou 
jen útraty, které vz,ešly p\římo z dopravy a za dopravY zbožl. 

Nenáležejí sem výlohy na pojištěni zboží proti zvláší"itnu nebezpečí, 
za něž dráha vzhledem na pOvahu zboží a zpŮSOb balení neničí. 

(Rozh. ze dne 8. července 1921, I(v II 155/21.) 

Žalující firmě zaslány byly skleněné bafony naplněné kyselinou solnou. 
Odesílatel p'G~istil zásil.ku penízem 387 K, jejž mu žalobce nahr"dil. Do-
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šedše na stan'ci určení, byly balony složeny ve skladišti, v nemz b:~ 
nastalSrm pak požárem zničeny, Dráha nahradila žalobci ,škodu za zničené 
zboží včetně útrat ,Iopravy. Žalobě, jíž domáhal se žalobce kromě toho ,\ 
náhrady pOjistného, pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce vyhověl, maje 
za t'0, že p!oiistné, zaplacené při dom-avě zboží, náleží k »jiným útratám«, 
jichž náhrada stihá dle § 88 žel. dopL ř. dráhu. O d vol a c i s o u ,d žalolJU 
zamítl. D ů vod y: Ze znční § 88, poslední věta prvého, odstavce, vyplývú, 
že dráha povinna jest nahraditi kromě obecné ceny veškerý náklad, jejž 
bylo odesílateli vynaložiti, by zboží bylo d,opraveno z místa odeslání na 
místo určenÍ. K nákladu tomu nenáleží však pOj'išfovaCÍ premie, již .bylo. 
o,desHateli zaplatiti jen proto·, by se uchránil před škodou, jež by ho stihla, 
kdyby zboží pro SVOlr povahu neb obal nedošlo na místo určenÍ. Vždy! 
premie tato není nezbytnou k tomu, by zajištěna byla doprava a dojilí 
zboží, nýbrž má se tu krýti pouze škoda, kdyby zboží nedošlo,. Odesílateli 
zboží nelze při ztrátě zboží přiznati výhody, které by neměl, kdyby zboží 
došlo. Dojde-Ii zboží, obdrží je a úplatou za náklad vynaložený na dopravu 
jest odevzdání zhaží na místě určenÍ. Obo'jí jest zcela 'neodvislo od pOji
štění, premic p,o,j<išlovací nepřicházejí dále v úvahu a nevracejí se. Ztratí-li 
se zboží, obdrží odesílatel dle § 88 žel. dOPL ř. jeho obecnou obchodní cenu 
a náhradou za to, že zboží nebylo odvedeno, náklad, jejž na do,pravu ZbOŽl 

byl vynaložil, a to bez ohledu k nomu, zda snad byl zaplatil pojistné, jehož 
náhrada mn tu nep'říslnšÍ. Byl by v tom rozpor, kdyby dráha, ač neručí 
za ztrátu zboží pro jeho povahu neb obal dle § 86 {Z) žel. do,pr. ř., měla, 
ztratí-li se z jiného důvodu, kromě ,ostatní šk'Ody nahraditi též náklad, jejž 
odesílatel vynaložil pouze pmlo, aby si zajistil náhradu, jíž ,by mu dráha 
dle § 86 (2) žeL dopr. ř. neposkytla. 

Ne j v y Š š í 's o u d nevyhověl dovo'lání. 

Důvo1y: 

Odvolací soud posoudil vcc po stránce právní zcela správně a lze 
poukázati jen na případnédův,ody jeho rozsudku,'k nimž se ještě dodává: 
Předpis :§ 88 žel. dopr. ř. shodný s čl. 34 mezin. ujedn., jímž stanoví se 
kvantitativně míra náhrady škody, kterou jest dráha povinna v případě 
ztráty zboží, vzešel zřejmě z rámwvého předpisu čl. 396 obch. zák., upra
vujícího náhradní povinnost povozníkovu (čl. 423 obeh. zák.). Dle čl. 396 
obeh. zák. má povozník hraditi 'Obecnou 'ohchodní cenu, kterou' mělo zbaží 
téhož druhu a jakosti na místě dodání (Ablieferung) v době, kdy 'dodánu 
býti mělo, od toho však odečísti se má, co se ztrátou na clech a jin~'ch 
útratách ušetřilo. Dle § 88 žel. dopr. ř. má však dráha hraditi lobecnou 
obchodní hodnotu, kterou mělo zboží v místě odeslání v době, kdy bylo 
k dopravě přijato, a mimo to, co na clech a jiných útratách, jakož 1 na 
do'vozném byl" již ""placeno anebo jest platiti. Rozdíl spočívá tudíž v tom, 
že Se dle čl. 396obch. zák. hradí obchodní cena dle místa a doby dodání, 
totiž obchodní cena, vzrostlá o výlohy dopravy, cel a jiných s doprav,ou 
spojených útrat, takže, udá-Ii se ztráta za dopravy, dlužno ,a.dpočísti, co 
se na těchto výlohách (dopravném, clech a jiných) ušetřilo tím, že doprava 
nedospěla až na místo, ,určenÍ. Dle § 88 žel. dopr. ř. hradí se však obchodní 
cena dle místa a doby přÍ'jetí zboží k dopravě, tudíž cena prostá j'eště 
výloh dopravy, placených cel a jiných útrat, a dlužno proto připočísti 
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k ceně, c'O na clech a jinfrClí úiratách a dopravném bylo již zaplaceno 
nebo jest platiti. Z tohoto rQ7)dílu ve výpodu náhrady vysvítá pak zřejmě, 
že pod vSrrazem »jinaké útraty« rozuměti dlužno jen útraty, které -vzešly 
pří m o z dopravy, a za dopravy zhoží a že k útratám tem nenáležejí 
útraty, které vzešly jen ve vzdálenější S'onvjslosti s dopravou zboží Jako 
je tomu v tomt,o, případě, kde jde o pojištění zboží proti zvláštnímu nebez
pečí, za .které dráha vzhledem na jeho povahu a způsob balení neručí 
(I§ 86 odst. 2 a 4 žel. dopr. n. 

Čís. 1121. 

Byl-li Ve vyrovnávaci,m řízení ustanoven neZl1amym věřitelům opam 

trovník, nekončí sle jeho působnost skončením vyrovnávacího řízení, l1~'brž 
teprve tehdy, když zájmy neznámých věřitelů nevyžadují jíž dalšího za· 
stoupení. Po skončení vyrovnávacího řízení spolupusobí soud opatrov· 
nický. 

(i~ozh. ze dne 12. července 1921, Rl 606/21.) 

Soud prvé stolice, u něhož bylo vedeno 'vyrovnávací řízení, poukázal 
po jeho ukončení dlužníka, by do 14 dnů vykázal, že přísltršná kvotadle 
potvrzeného vyrovnání byla vyplacena nezvěstným věřitelům, zastou
peným opatrovníkem, a, pak-li se lak dosud nestalo, by v téže lhůtě dosud 
uezapravcnékvoty nezvěstných opatrovanců k s'o,udu složil. Rek u r sní 
s o II ,d usneseni p'otvrdil. D II vod y: Usnesením vyrovnávacího soudu ze 
dne 17. března 1920 a ze dne 22. dubna 1920 ustanoven byl věřitelům 
v těchto usneseních uvedeným, pro vyrovnací řízení Leopolda R-a za 
opatwvníka Ignác F. s tím, že mu' náleží 'ony věřitele tak dlouho zas tu
po,vati, až se tito věřitelé, pokud se týče pozůstalosti až se jejichpřihlá
šený dědic, nebo pozůstalostním s,ondem ustanovený zástupce sám přihlásí 
neho zemskému soudu jiného zástupce oznámí, uch až jej i ch z á j m y 
d a lš r h o z a s tup o v á 11 í vy ž a d o vat i n e bud (} u. Poslednější 
případ ještě nenastal, neboť přes to, že vyrovnací řízení dle usnesení 
vyrovnávacího soudu ze dne 7. ledna 1921. byl,o. prohlášeno za ukončenÉ, 
vyžadují toho. zájmy dotyčných věřitelů, pro účastenství jejích na vyrov
nání, dle usnesení vyrovnávacího sondu ze dne 22. dubna 19Z0 schváleném 
a sice v příčinč částky 22 proc. připadající na vyr'ovnání jejich pohledávek, 
aby us.tanoveným opatrovníkem zastupování byli. Tento opatmvník dosud 
také úřadu svého sproštěn nebyl a trvá pr.oto opatrovnictví řečené dále a 
to až ·do doby, kdy bude jisto, že věřitelé, opatrovník~m zastupovaní, uspo
Nojeni byli dlužn1kem tak, jak se k tomu dle narovnání, při roku dne 6. 
dubna 1920 uzavřeném zavázal, p;okud se týče po zákonu jest povinen 
V této věci soud prvé st,olice nejedná již jako soud vyrovnávací: nebo i ' 

řízení vyr,ovnací jest skončeno~ nýbrž jako so-ud, opatrovníka ustan'ovivší 
tedy jako srand opatrovnický a nepřicházejí tu víCe v úvahu ustanovení 
řádu vywvnaCÍho, nýbrž předpisy ,o řízení ve věcech nesporných. OÚ
sledkem toho je'st pak s'oud prvé stalice jako soud opatrovnický povinen 
starati se o dotyčné 'Opatrovance, jakožto 'osoby pod zvláštní ochranou 
zákona stojící, a vydal tudíž napadené usneseni v mezích (}právncní, 
jemu dle § 2 odstavec prvý cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čL. 208 ř. zák. 
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příslušejícího. Oproti vývodům stížnosti, pokud z nich by souditi se dalo, 
že stěžovatel zaplatil pohledávky opatr'cvanců, o něž jde, před zahájením 
vyrovnacího řízení, poukázati dlužno k tomu, že stěžovatel veškeré vě
řitele, v napadeném usnesení uvedené. ve svém seznamu- dluhů, připo,
jeném k návrhu na zahájení vyrovnacího řízení, uvedl, což by zajisté 
nebyl u'ČÍnil, kdyby byli bývali zaplaceni. Byli-li však skutečně zaplaceni, 
pak múže stě7iovate1 pmstě tuto skutečnost zemskému soudu vykázati a 
vyhoví tím napadenému usnesení, které v prvé řadě žádá výkaz o zapra
vení kv'o,ty na pohledávky,o něž jde a teprve v druhé řadě složení kvoty 
oné k soudu, když zaplacena nebyla. 

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

Důvody: 

Pravdu má stěžovatel, že usnesením ze dne 7. ledna 1921 vyrovnací 
řízení prohlášeno S'konč-eným. Tímto skončením řízení, nasiavšÍm po 
předchozím potvrzení vyrovnání, přestala o,všem také funkce orgánů vy
fO'vnávacího řízení. Avšak opatrovník, zřízen-S'r usnesením ze dne 27 .. 
března 1920 pro věřitele, kteří sami se zastupovati nemohli, k hájeni jich 
práv v tomto řízení a k přijetí vyr'Ovnávacího ediktu, jakož i dalších 
v tomto řízení budoucně vydaných usnesení, - úřadu svého zbaven 
nebyl a zbaven býti nemohl. Vždyť mu výsho-vně bylo nařízeno, že smí 
věřitele ty tak dlouho zastupovati až t'Oho více zájmy jejich vyžauov:ili 
nebudou. Zájmy neznámých věřitelů hájeny býti musí až dosud, poněvadž 
právě ve smyslu § 46 cit. zák. a ve shodě s ním v pamětníku· k němu 
vydaném (str. 168) se praví, že jest zůstaveno věřitelům, aby sami na 
dlužníku přiměřenoU' jisto-tu požadovali a další pwvedli. Neznámí věřitelé 
to ovšem učín;(i nemohou, ale prúto právě jim byl zřízen opatrovník, aby 
zájmy jejich hájil a to za úředního spolupůsoben.í opatrovniekého soudu, 
jak tD všeobecně nařizuje § 2 cit. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. 
Ve směru tom se poukazuje na <správné zákonu a stavu věci odporvídajfd 
odůvDdnění napadeného. usnesení. Nelze popírati tvrzení stěžovatelovo, .že 
účastenství některého z věřitelů ve vyrovnacím řízení a přiznání jemu 
hlasovacího práva není ještě dokladem toho, že mu p.ohledávka, jím hlá
šená také skutečně příslnší. To ovšem jest pravda, avšak seznam věřitelů 
předložil dlužník (§ 2 vyrovn. č.). Správnost jeho zaručil dlužník a přísahu 
manifestační ve smyslu § 2 odstavec třetí a § 38 zák. při vyrovnacím roku 
dne 6. dubna 1920 vykonal dlužník. Nemůže tedy dlužník nyní tvrditi, 
že ohlásil dluh neexistující. Vždyť tím by proti sobě a pwti uzavřenému 
vyrDvnání mohl zavdati příčinu k postupu mimo> jiné i podle § 58 Vyrovn. 
ř. Pakliže dlužník zaplatil některon z pDhledávek nezvěstných věřitelů 
později, může se tím vykázati a p a k 'O pat r 'O v nic k Ý s o u d, nastou
pivší nyní místo soudu vyrovnávacího, věc vyšetří a na slDžení k soudu, . 
které práv,,, nařízeno býti nemohlo než zemským sDudem v působnosti 
jeho opatrovnické, naléhati nebude. 

Čís. 1122. 

Zákon o společlOOstech s r. o. ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. 
Rejstříkový soud zkoumá sám od sebe, zda jsou zde zákOlmé pod

mínky navrhovaného zápisu. Nepřipustno zapsati uSuleSen! valné IIro-
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rnady, jíž se súčastnila osoba, nejsoucí společníkem, byť i hlas jeH neměl 
vlivu na většinu, potřebnou k uSnesení. 

(~o,zh. ze dne 12. července 1921, R I 773/21.) 

Společnost ;, r. o. opovčdčla na rejstfíkovém soudě zápis usnesení 
valné hrDmady, které -se zúčastnili zástupcem také Gisela Ch-ová, ač 
k tomu nebyla oprávněna, a Gnstav D., jehož společenský poměr byl 
sporným. Rej s tří k o v ý s O u d lo!pověď zamítl. Rek u r sní s o II d 
usnesení pOltvrdil. D ů vod y: Rejstříkový soud má zkoumati, zda opovtU 
a její přllohy jsou úplné a zda Ddpovídaií zákonu, jakož i, zda jsou tu zá
konné přeclp.oklady navrženého zápisu (§ II záboua ze dne 6. března 
1906, ČíS .. 58 ř. z.l. Z toho plyne, že rejstříkový s'oud jest nejen oprávněn, 
nýbrž i povinen, aby zkoumal, zda valná hromada a její usnesení jsou 
zákonná, ja,kož i zda osoby přítomné na valné hromadě jsou oprávněny 
k účasti na ní. Z ustamo,vení § 34 a nis!' cit. zák. vyplývá, že valné hro
mady a jeiíeh usnesení mohou se súčastniti případně dáti se na ní zastu.
povah jen společníci. Valné hromady, konané dne 29. listopadu 1920, na 
které se zaklá,dá opověď, súč~stnili se, případně byli zastoupeni Gisela 
Ch-o\ 2., o které sami stěžovatelé uvádějí, že- nebyla .oprávněna, aby se 
súčastnila valné hromady, a Gustav D., jehož společenský poměr jest 
spiorným a 10 němž sp!o,~ečnost nemůže prokázati, že po právu nabyl spole
čenského podílu Oskara P-a. Okolnost, že Gustav D. byl zapsán do spole
čenské ,knihy podílníků, působí vůči společnosti - § 78 cit. zák.; vůči 
soudn mčl býti společenský poměr Gustava D-a dle § 76 odstavec druhý 
cit. zák. vykázán, což se 'však nestalo. Z toho, DOl výše řečeno, vysvítá, že 
o&oby ty neprávem súčastnily se valné hromady, konané dne 29. lIsto
padu 1920 a usnesení na ní vynesených, že tudíž valná hromada nebyla 
vykonána zákonným způsobem, pročež, také usnesení na ní učiněná tie
mohou býti podkladem pro navržené zápisy do obchodního rejstříku. 

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

Důvody: 

Podle zásady v § 11 zák. ze dne 6. března 1906, ds. 58 ř. z. má rejstří
kový soud při všech záp:isech do. rejstříku zkoumati především, zda tu 
jsou zákonné podmínky pro provedeni žádaného zápisu. Teprvé tenkráte, 
když sezná, že tomu tak, může zápis povoliti. Není správným mínění, 
jakoby s·oud bezstarostně zápis povoliti a provésti mohl pokud se týče byl 
povinen a teprvé POl tom, že by ve smyslu §§ 43. a 44 cit. zák. na zakro
čení finanční pnokuratury 'Ů tvrz'ené zmat'ečnosti a nezákonnosti zápis·u 
iednál1G býti mohlo. Tomuódp,oruje zásada '§ 11 cit. zák. Soud z!koumá 
sám od sehe, zda požadovaný zápis je přípustným, a nepc}Volí ho, když 
shledá, že jest pmtizákonným a, poněvadž ho sám nezapíše, nemůže o po
stupu p'odle §\l. 43 a 44 cit. zák. býti ani řeči, ovšem ale moh-ou strany po
stupovati podle předpisu předchozích §§ cit. zák. Na valné hromadě byl 
přítomen a spolujedna! za Gustava D-a a Giselu Ch-ovou zástupce obou. 
Pokud se týče Gisely Ch-ové stěžovatelé sami uváděii, že nebyla opráv
něna účastniti se valné hromady, jeliko-ž v knize podílů zapsána není, 
avšak namítají, :,,~e lze pnostě ,odečtením Jejího hlasu zjistiti, že pno, llsne-
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sení val-né hromady jest bezvS'znaniným. Tomu však není tak. Neboť 
Gisela Ch~ová zástupcem sV~Tm se súčastnila nejen' hlasování, ný-brž také 
i jednání. Ze takováto účast múže míti vliv i na jednání ostatních, jest 
samozřejmo .a zákon to uznává také tím, že pro písemné hlasování stanoví 
zvláštní po,dmínky (S 34 a násl. cit. zák.). Ponévadž tedy přes te, že podle 
§ 34 a násl. valné hr,omady mohou se účastniti sami nebo svými zástupci 
jen společníci a poněvadž súčastnivší se Gisela Ch-ová společnicí není, 
súčastnila se jí neprávem osoba neoprávněná, následkem čehož valná 
hromada dne 29. listopadu 1920 konaná nemohla soudem rejstříkovým 
pnvažována býti za valnolu hromadu, jakou zák,on na mysH má, a nejsou 
učiněná tam usnesení způsobilá, aby na jich základť: staly se zápisy do 
obchodního rejstříku. Jelllmž již to, že na valné hromadě a hlasování brala 
neoprávněnou účast Gisela Ch-ová, stačí, aby valná hromada a usnesení 
tam uóncná prohlášena byla za nehodíd se k zápisu do rejstříku, není 
třeba dále se .obírati otázkou, zda i účastenství Gustava D-a bylo ne
oprávněné. 

Čis. 1123. 

Vázne-li na pozůstalostní nemovitosti ,knihovně zajištěný výměnek a 
slnžebnost bytu, jest jeji přejimatel pOvinen, p,lniti výměnkářské dávky a 
trpěti služebnos! bytu, proti tomu, že zaúčtuje se na tato břemena 5 proe. 
úrok z uhražujícího kapitálu a pokud by 5 proc. úrok 113 to nestačil, za
účtuje Se potřebná část uhražovací listiny. Dědicům přikáže Se podle po
měru dědických podllil to, co po uhasnulí břemen vybUde z uhražovaci 
jistiuy. 

{Rozh. ze dne 12. července 1921, R I 858/21.) 

V pozústalosti po, Mari:i M-ové dědil manžel její Karel M. jednu čtvr
tinu, syn Jan M. tři čtvrtiny. Manžel měl převzíti zůstavitelčinu polovici 
usedl,osti, na níž na celé vázl výměnek a služebnost bytu Julie M-ové. 
V řízení p.ozůstalostním změnil rek u r sní s.o, u d usnesení prvého soudu 
v tom směru, že jest 'poIovici uhražu>vacího kapitálu za vý'měnek a právo 
užívání bytu pro Julii M-ovlou v obnosu 7376 Kč zařaditi jako položku 
pozústa];ostních dluhů, že následkem toho činí čisté jmění 9271 Kč &2 ll, 
dědický Plodíl, jenž připadá pozůstalému manželu Karlu M-.ovi, 2317 K'č 
90 h a dědický podíl, jenž připadá zůstavitelčiuu synu nezL Janu M-ovi 
6.953 Kč 72 h, že zmíněný uhr až ovací kapitál, ja,kmile bude prokázáno 
zaplacení dědických p.oplatků, zjistí se na pozustalostní polovici nemovi
no,sti a sice za současného vkladu vlastnického práva pro pozůstalého 
manžela Karla Mea, jemuž jest plniti výměnek Julie M-.ové in natura a 
trpěti její právo nžívání bytu, jalmž i za vkladu práva, že na tomto uhra
žovacím kapitále v případě jeho, uv,olnění se, mají podíl po,zůstalý manžel 
Karel M. jednou čtvrtinou a zůstavitelčin syn nezL Jan M. třemi člvr(i,
nami. D ů v.o d y: PředjJisem § 7840bč. zák. stanoveného zjištění p.ovin
ného podílu jehO vyměřením a Vyp:o,čtením dlužno v tomlo případě tím 
více p'o,užíti, ježlo zůstavitelčin syn, nezletilý Jan M. jest nepominutelným 
Mdicem a v dědickém podílu, kterÝ mu byl poslední vůlí zústavcn, musí 
také býti obsažen jeho po'vinný' díl. Zj!štění veš.kerých práv a závazků 
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zústavilelčiných v den jejího úmrtí stalo se podle předpisu § 92 nosp. říz. 
sepsáním inventáře pozůstalosti, který podle § 97 téhož zákona má obsa
hovati přesný a úplnSr seznam movitého a nemovitého jmčnÍ, jakož i po .. 
dávati jeho tehdejší Ceni!. Tomuto předpisu vyhověl prvý sondce v každém 
směru, při čemž také zjistil podle předpisu § 22 odstavec 5. cís. nař. ze 
dne 15. září 1915, čís. 278 ř. zák. a § 16 odstavec 4. cís. pat. ze dne 9. 
února 1850, čís. 50 ř. zák. uhražovací kapitál desítinásobným obnosem 
ročních dávek a t,o,to zjištění v protokolu o inventáři také uvedl. Výměnek 
a prwVto, užívání pro Julii M-ov'ou jsou tudíž v ,každém případě závazkem 
zůstavitelčiným, tím sPíše, ježé,opodle jejich obsahu pozůstalost jako 
spoluvlastnice nemovitosti jest povinna plniti výměnkářské dávky a trpěti 
nepřetržité užívání bytu a tuto povinnost náleží také podle § 548obč. zák. 
dědici převzíti. Trvání této povinnosti nelze předem zjistiti, avšak, pokud 
bude nutno, aby, dědici plnili výměnek a aby trpěli práv,o. užívání bytu, 
potud musí uhražovací kapitál zůstati v rukou .povinnovanéh,o výměnkem 
s právem užívání bytu, neboť tento jest úhradou za skutečué plnění vý
měn.kářských dávek a za skutečné trpění práva služebnosti bytu, a do té 
doby jest kapitál tento také vyloučen z odevzdání jeho dědicúm a jeho 
převzetí těmito jako dědického podílu. teprve zánikem v:ý"mčnku uvolní Se 
těmto uhra:i.ovací kap:itál jako díl pozustalosti. 

Ne j v y Š š í 'S o II d vyhověl částečně d01vloladmu rekursu a změnil 
druhou část usnesení rekuJsnílw soudu, takže celé usnesení znělo takto: 
úhradní kapitál za výměnek a služebnost bytu J ulic M-ové, pokud tato 
práva jsou reálnim břemcnem pozůstalosti Marie lYI_o,vé, ve výši 7376 Kč 
zařaditi jest mezi pozůstalostní dluhy: následkem toÍlo činí čisté pozůsta
lostní jmění 9271 Kč 62 h, dědický podíl, jenž toho času .připadá pozůsta
lému vdovci Karlu M-ovi, činí 2317 Kč 90 h a ,dědický podíl, připadající 
toho času nezletilému pozústalému synovi Janu M-.a,vi, činí 6953 Kč 72 h; 
jestliže a pokud p,o odpadnutí výměnku a služebnosti bytu Julie M-ové 
bude úhradní kapitál 7316 Kč uvolněn, zvýší se podíl Karla M-a o čtvrtinu 
uv.olněného úhradního kapitálu a podíl nezletilého, Jana M,ca '0 mčtvrtě 
téhož uva,lněného zhytkuúhmdniho kapitálU. Pozústalý vdovec Karel M. 
iest povinen, ode dne ·smrti 'zůstačitcló-ny vybývati výměnek Julii M-ové 
v p.řirodninách a trpěti její služebnost bytu a to čtvrtinou na vlastní účet, 
tř,emi čtvrtěmi na účet nezlet. Jana M-a; za to nákžejí jeru-u 'ode dne s.rúrti 
zůstavitelčiny úro,ky z úhradníl10 kapitálu počítané pěti procenty, a kdyby 
roční úroky tyto byly menší než cena výměnkových dávek, poskytova
ných Julii M-iQ,vé, a cena j.ejíh,o bytn v témž r.oce, smí k potřebnému do
platku p'Oužíti v dotyčném roce úhradního kapitálu samého a 10 čtvrtinou 
na svůj vlastnJ účet a třemi čtvrtěmi na účel nezletil~ho Jana M-a. Jakmile 
bude vykázáno zaplacení dědických poplatků, bude současně s vkladem 
práva vlastnického pro pozúslalého· vdovce Karla M-a na pozůstalostni 
polovici !lSed~o,st:l vloženo. na tuto poloviCi usedlosti v téže vložce právo. 
zástavní za další dMický podíl pozůstalého nezletilého syna Jana M-a do 
výše 5532 Kč, totiž do výše tří čtvrtih úhradního kapitálu 7376 K:č, nahofe 
uvedeného. 

Dů vody: 

Dle usnesení soudu stolice druhé zařaditi jest Po.lovici uhrazovacího 
kapitálu za výměnek a právo užívání hy tu Julie M-ové ve vyŠi 7376 Kč, 
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čili jinými sl,o,vy úhradní kapitál za teuto výměnek a služebno"t bytu, 
pokud jsou reálním břemenem pozůstalosti Marie M-ové, ve výši 7376 Kč, 
do pozůstalostuích dluhů; čisté jmění pozůstalostní činí následkem toho 
9271 Kč 62 h. V důsledku toho soU'd stolice druhé vyslovil dále, že dědicky 
podíl, který toho času připadá 'stěž'o,vateli, činí 2317 Kč 90 h a dědicky 
podíl, připadající te'ď nezleti1ému Janu M-ovi, 6953 Kč 72 h. V těcht,o smč
rech nabylo usnesení soudu stolice druhé moci právní. Pokud jde o dalši 
část usnesení soudu re,kursního, sluší uvésti toto.: Pozůstalý vdovec Karel 
M. přejímá jako ,Jědic Marie M-ové celé p'o,zůstalostní jmění a zejména 
také po,loviei usedlosti, která zůstavitelce náležela. V důsledku toho stane 
seK:arel M. i knihovním vlastníkem tétú polovice usedlosti a jest, poně
vadž na celé usedlosti vázne vyměnek a služebnost bytu Julie M-o'vé, 
povinen podle § 443 obč. zák. převzíti touo, reální břemeno, pokud vázne 
na uvedené polovici usedl,osti, jest tudíž, pokud jde ,o uvedeuou polovici 
usedlosti, povinen, ode dne smrti zůstavitelčiny trpěti právo bytu Julii 
M-ové a vydávati jl výměnkové dávkY a bude ,k tomu povinen tak dlouho, 
až Do'to břemeno odpadne. Úhradní kapitál toh'Oto reálního břemene, 7376 
Kč zmenšující túho času ""nu čisté pozústalosti, mohl by po odpadnu!1 
výměnku a práva bytU' jen v tom případě byli přikázán celý pozůstalému 
vdo,vci a synovi týmž poměrem 1 : 3 jako nynější čistá pozůstal""t, kdyby 
rúční cena dávek výměnkových a práva bytu rovnala se zákonnym úro
kům pětiprocentním z onoho úhradního kapitálu. Ale nyní tomu tak není, 
neboť cena polovice výměnkových dávek a bytu Julie M"o,vé byla soud
nim odhadem určena na 737 Kč 60 h, naproti čemuž 5 proc. úroky z úhrad
ního kapitálu činí pouze 368 Kč 80 h; jakou cenu později budou míti vý
měnkové dávky a byt Julie M-ové, jest nyní neznámo. Kdyby tedy Karel 
M., jenž po dobu trvání reálního břemena musí vybývati výměnek a trpěti 
slnžebnost bytu, měl náhradou za to jen úroky z úhradního kapitálu reál
ního břemene, byl by ID' tolik zkrácen, o mnohoU úroky tyto byly menší 
než Cena polovice výměnkových dávek a poloviCe slnžebnosti bytu. Kare! 
M. j)J'ávem na to poukazuje v dovolacím rekursu, domáhaje se změny 
usnesení ev oc\por vzatého. Rekursu tomuto bylo tedy vyhověno 'a usnesení 
soudu stolice druhé bylo přiměřeně změněno. Pokud stě?'ovalel domáhá se 
úplného odstranění oné části usnesení soudu rekursního, která vztahuje 
se na ,pojištění úhradníhú kapitálu a na vklad práva, týkajícího se podílu 
jeho a podílu sY1JJOva, pokud tedy žádá, by úhradní kapitál cely zůstal 
jemu, i kdyby'P'" odpadnutí reálního břemene nebyl úplně vyčerpán, do
volací rekurs jest neodůV'odněný, neboť stěž{)vatel byl by tím bezdůvodně 
obohacen na šk'Oďu synovu, v odpmu s nárokem, tomuto příslušejícím na 
tři čtvrtě čisté pozůstalosti, do níž náleží též onen zbytek úhradního 
kapitálu reálního břemene pozůstalostníb!o" ktery zbude, až toto reální 
břemeno 'odpadne. 

Čís. 1124. 

Opomenul-li soud prvé stolice odmítnouti nepřípustný] dovolací rekurs, 
může tak učiniti soud rekursnl. 

(Rozh. ze ,Jne 12. července 1921, R I 863121.) 
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. r, e k u r sní s o u d odmítl dovolací rekurs jako uepřípustný, ježto mý 
Jde o f'ozhodnutí o útratách. Ne j vy Š š í s o II d odmítací usnesení zrugi1. 

Důvody: 

Stěžovatel má za to, že jen soud prvé stolice a nikoli ta,ké soud st,olice 
druhé oprávněn jest, lo:dmftnouti nepřípustnir rekurs. Toto jeho mínění jest 
v tomto všeobecném znění mylné. Podle § 14 cis. patentu ze dne 9. srpna 
1854, čís. 208 ř. zák. n0vého znění pOvinen jest soud prvé stolice v řízení 
mim'O'sporném právě tak, jako dle §. 528 c. ř. s. nového znění v řízeni 
procesním od.mítnoutL .dovro<lací rekursy, vz'nesené do. usnesení soudu sto· 
lice druhé, jsou-li nepřípustny. Účelem těehlo zákonnych předpisů ie 
zřejmě, aby nepřípustný do,volací rekurs bYl způsobem co nejjednodušší;" 
vyřízen 'Odmítnutím. Púněvadž pak zákonodárce předpokládá, že pod
mínkaodmítnutí, lo,tiž wzhodnutísoudu druhé stolice ° útratách anebo 
souhlasné rozhodnutí prvého a druhého wudu, jest jednoduchúu ' z pra
vidla nikterak p'ochyhnouotázkou, nařizuje, ahy už soud prvé stolice 
odmítl nepřípustný do'volací rekurs. Pr,oúQ,že však již první soud smí 
o tom r,oélhúc!nouti, zdali proti rozhodnutí soudu rekursního v daném pří
padě 'Opravný prostředek jest nepřípustny, nelze rozh,odnutí· o lom odeh 
mouti soudu stolice ,llruhé. Ve smyslu zákona totiž není důvodu, by Nej
vyšší soud musil se věcí zahývati prúto, poněvadž první soud opominul, 
odmítnouti dovolací rekurs nepřípustný, a by soud stolice druhé nesměl 
rúzhodnouti o tom, zdali jde ° dovolací rekurs nepřípustný, ačkoli věc již 
zpraooNal, když rúzhodoval o rekursu, vzneseném d" usnesení prvého 
soud'u, a ač může tak, jak" první soud, ne-li ještě bezpečněji, p,osouditi, 
zdali jde o dovolací re,kurs, ktery pro nepřípustnost má by ti odmítnut. 
V případě, o ktery se zde jedná, podal však žalobce rekurs do usnescuí 
soudu stúlice druhé ze, dne 9. února 1921, nejen 00 do, mzhodnutí 'o útratách 
rekursních, v uěm obsaženého, nýbrž i v hlavní věci. Soud stolice druhé 
usnesením ze dne 21. května 1921, žalobcem nyní napadeným, odmítl tenlo 
dovolací rekurs co do rozho,dnutí 'o útratách rekursních, ač rozlmdnuti 
soudu svolice druhé ze dne 9. února 1921 v hlavní věci nenabylo tenkráte 
ještě právní moci a zvláště nebyla tedy vyloučena možnost, že následkem 
dovolacího rekursu bude usnesení súudu rekursního ze dne 9. ún,ora 1921 
v hlavní věcí změněno, v třetí stolici ve smyslu tohoto dovolacího rekursu, 
ve kterémžlo pnpadě by byl Nejvy,šší soud musil v důsledku tu,ho také 
změniti rozhodnutí soudu sDolice druhé ,o útratách rekursních, poněvadž 
by bylo pozbylo svého základu. Soud rekursní tedy v tomto případě nebyl 
'Oprávněn, odmítno,uti dovolací rekurs žalúbcův, pokud směřoval pruh 
rozhodnutí 'll útratách rekursních, nýbrž jeho povinností bylo dovolací 
reku"s př,ed1ožiti Nejvyššímll souc!1J k ,rll'zhodnu~f bez jakéhokoliV omezenÍ. 

Čís, 1125. 

I jednotliví společníci veřejné obchodní společnosti mohou se za pod
mínek § 41 ex. ř. domáhati obmezení exekuce vedené též proti nim lze-li 
očekávati, že postačí exekuce vedená na jmění veřejné sp()J,ečnosti: 

(Rúzh. ze dne 12. července 1921, R I 867/21.) 
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Pw, smčnečný nárok proti veřejné obchodní s,polečnosti 'povolena vy
máhajícímu věřiteli exekuce jednak zabráním svršků jednotliv~'ch veřej~ 
llých spo,!ečníků a veřejnou dražbou jich uem-ovitostí, jednak nuceným 
vkladem zástavního práva na továrnu, náležející veřejné společnosti a 
zabavením strojů v této továrně. Veřejní společníci domáhali se obmezení 
exekuce pouze na továrnu společno,sti a stroje v této továrně. Ex e k u ční 
s IQ li d exekuci 'obmezil, r B k II r s II í s IQ, li d zamítl obmezovací návrh. 
D ů vod y: Pohledávka vymáhajícího věfitele Slločívá na směnečném 
platebním příkazu. Dle čl. 49 a 81 srn. řádu jest závaze,k dlužníků soli
dárním, ručí tudíž dle § 891 obč. zák. každý dlužník za celý dluh. Může 
proto vymáhající věřitel vésti exekuci proti každému z 'dlužníků pro celo" 
pohledávku. Použije-li 'vymáhající včřitel tohoto svého práva, může S2 

sice státi, že bude exekuce plQvolena ve větším ftozsahu, než-li jest třeba 
k jeho uspokojení, jestliže předměty jednotlivých dlužníků, exekucí posti
žené, 'vymáhanou pohledávku zplna kryjí. Z toho nemoho'u však jednotliví 
spoludlužníci vyvozovati právo, domáhati seobmezení exekuce v tom 
směru, by exekuce byla ohledně jmění některého z nich zastavena. Poža
davek takový rovnal by se odmítnutí sp'Oluručení ze zákona. Přípustno 
by ovšem bylo domáhati se, by věřitel vedl exekuci proti všem dluž;likům 
ve stejném rozsahu. Pouze souhlasem všech spoludlužníků bylo by možno 
docíliti toho, že by se věřitel mu'sel spokojiti exekucí vedenou na jmění 
jednoho ze spolndlužniků, pak-li by toto nepochybně bylo tak značným, 
že by stačilo, k uhražení vymáhanéh,o nároku. Ale i tu jest věřilel 'opráv
něn vésti exekuci proti 'Ostalním spoludlužníkům, pak-li by vznikly po
chyby o tom, zda ,p'ředměty, na něž se exekuce vede, stačí k úhradě Vy' 
máhaného nároku-o 

Ne j v y Š š í s ou d obnovil usnesení prvého soudu .. 

'Důvody: 

V lomto případě jde o 'směnečnou pohledávku vymáhající strany proti 
veřejné spo,lečnosti, t. j. proti protokolO'vané firmě J. S. a s]lol., za kterou 
dle čl. 112 obch. zák. ručí stěž,ovatelé jako veřejní společníci solidárně 
celým jměním, jak společenským tak i vlastním. Tato loo-rreální ]lov aha 
.pohledávky propůjčuje arci věřiteli dle § 891 obč. zák. ]lrávo, přijati sice 
jen jednou úplné zaplacení pohledávky, až do doby zaplacení však žádati 
od každého z dlu'vniků solidámč 'zavázaných zaplace,ní celé částky a dů
sledkem toho i na základě právoplatného exekučního titulu vydaného 
p·nati veřeiné 'společnosti vésti exekuci nej.en na jmění veřejné společnosti 
jako takové, nýbrž i na jmění veřejných společníků za dluhy její solidárne 
-1 celým jměním ručících C§ 11 ex. ř.l. Pwvedla-li tedy vymáhající strana 
exekuci reální i mobilární nejen proti společnosti, nýbrž i proti jednotlivým 
společníkům IlW celou pohledávku, vykonala tím zajisté jen své právo, 
které jí zákon propůjčil. V t'omto směru jest tedy přisvědčiti vývodům 
rekursního wudu. Soud dovolací nesdílí však názoru sóudu druhé st,o,lice, 
že jednotlivý společnik nebo jednotliví společníci nemají práva, domáhatr 
se obmezení exekuce tím z]lůsobem, aby jejich jniění bylo částečně zástav
ního, ručení spmštěno ve smyslu § 41 ex. ř. Má-li po,vinný dlužník právo 
domáhati se podle § 41 ex. ř. o,bmezení exekuce, byla-li tato provedena ve 
větším rozsahu, než bylo k úplnému uspokojení věřitele třeba, nelze 
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práva tohoto odepříti ani společníkovi nebo sp,okčníkům veřejlié sr,:::leč
Dosti, js'o,u-li tu podmínky pro obmezení v § 41 ex. ř. stanovené. Stěžo
vatelé jsou veřejnými společníky firmy J. S. a spol. a náleží jim tedy 
společné jmění sp\olečno<sti, zejména i továrna a stroje, v ni urrísténe a 
jest, tudíž považ'ovati exekuci na jmění firmy již za exekuci na jmění stě
:~ovatelů, takže vedení exekuce na jmění stěžovatelů bylo by vlastně jen 
rozšířením exekuce na jmění téže p'oiVil1né strany; firma veřejné společ
nosti není, jak vymáhající věřitel mylně za to má, zvláštní osoba hromauná, 
Lšící se ,od jednotlivých sp01ečníků, nýbrž znamená' jen jméno, pod ktedrm 
o.polečníci společný ohchod provozují (čl. 15 obch. zák.l. Ježto pak, jak 
~~Tvní soud zj'istil, tovární realita v K. veřejné společnosti náležející, repre
sentuje cenu 1,300.000 K:č, jest zřejmo, že exekuce vedená vymáhajÍC! 
stranou na tuto nemovitost, která jest částí cellmvéhe, jm~ní strany po
vinné, sestávající dle výtahu z obchodního rejstříku z pěti veřejných spo
lečníků, povede k úplnému uspokOjení vymáhající strany, takže prvý 
soud právem obmezii exekud na míru stěžovateli žádam;,u. Zás.é.;.da o ru
čení společníků v předu uvedená tím ,Q,vš'em nijak dotčena není, il~1JOť 
nevedla-li by '0bmezená exekuce k úplnému uspokojení vymáhající!:o vě
řitele, mohl by ~e tento. domáhati uspokojení rozšlřellím exekuce na jmění 
kteréhobQUv společníka nebo všech společníků. 

Čís. 1126. 

Na řízení o povolení prozatimního opatření odděleným bydlištěm man
žela jest ponžiti předpisi\ o řízeni exekučním. 

(I~ozh. ze dne 12. července 1921, F I 870/21.) 

Do usnesení p r v é h o S o II d ll, povolujícího ill-anželce prozatimní o'pa
tření odděI.eným bydlištěm, pod,lloldpůrcc stížnost třináctý den PC doru
čení povolujícího usnesení. Rek u r s II í s o' u d odmítl stížnost jako opoz
děnou. D ů v -o -d y: Napadené ,usnesení, jímž ohro,žené manželce stěž,c
vatelově pevoluje se ,oddělené bydliště, jest svou právní p,ovahou proza
timním o]latřením po rozumu § 381, odstavec druhý ex. ř. Povolením od
děleného bydliště má strana ,ohr-ožená býti chráněna ,před násilnostmi, 
zlým na'kládáním a vyhnlžkami strany drul:é. S hlediska toho jest nutno, 
aby o návrhu na povolení cdděleného bydliště bylp co nejrychleji roz
hodnuto. A aby toho bylo docíleno, jest ustanovení ° pOVOlení cddělencho 
bydliště zařaděno v eJéekučním: řádu'do o-d:dílu o prmatimních opatřeních 
(§ 382 čís. 8 ex. ř.l. Usnesení v exekučním řízení lze hráti v odpor, není-li 
něco jiného nařízeno, rekusem, který dlužno podati ve lhůtě osmidenní. 
Ustanovení tO'to jest užíti dle 'š 402 ex. ř. i při prozatimních opatřeních. 
Usnesení v odpor vzaté bylo dOTli'čeno stěžcvateli dne 9. května 1921, stíž
nost do něho byla podána dne 22. května 1921. Ode dne doručení naříka
ného usnesení až do dne podání stížnosti Ulr;lyuulo více jak 8 dnů (S 65 
ex. řáuu). 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl rekursu. 
Civilnl rozh0dnut!. III. 3r 
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Dů vody: 

Napadené usnesení odpovídá úplnč zákonu a stavu věci a poukazuje 
Nejvyšší soud na správné jeho odÍlvodnění. Vzhledem k obsahu dovolací 
stížnosti dodává se tDlo: Oddělené bydliště povoluje se arci! dle předpisů 
§ 107 a násl. obč. zák., tedy na záJkladě hmotnéhc. práva. Než na řízení 
nutno při tom- použíti ustanoivení exekučního řádu, jelikož ustanovení 
hn;otného ,práva ohledně způsDbu řízení žádných předpisů neobsahují; 
članek XXVII. uvoz. zák. k exek. řádu nařizuje pak výslovně, že při 
zajiš!,Qvacích opatřeních. třeba že jsou přípustna dle iiných dosavadních 
zirkouil, exekučním řádem ncdotknutých, nuhm šetřiti předpisů exekuč
ního řádu o úkonech exe,kučních ku zajištění púhledávek peněžitých 
(§§ 370-377 ex. ř.) a o prDzatimGích opatřeních (§§ 378-402 ex. ř.). Stíž
nost dD usnesení okresního soudu bylo tedy v tomto- přÍipadě dle § 402 
a 65 ex. ř. podati, ve lhůtě 8 dnů po doručení usnesení okresního se-udu 
a, když se tak nestalo" a stížnost byla dle spisů podána teprve 13. dne 
odmítl právem rekursní soud tuto stížnost. ' 

Čís. 1127. 

Vrácením pozbývá moci veřejné listiny ponze snímek l1otářského spisu 
{§ 101, odstavec druhý, not. ř.) nikoli též sám notářský spiS. 

Na základě pouhého, byť i ověřeného opisu snímku notářslíého spisu 
nelze po'voliti knihovní vklad. 

Záznam knihovuích práv na základě uotářského spisu jest vyloučen. 

{Rozh. ze dne 12. čerVence 1921, R I 874/21.) 

K n i h o v n í s o li d vyhověl žádosti, by na základi:opiSli mímku 
notářského sp.isu, kter~vžto snímek byl již dříve notáři vrácen, zaznamena'liQ 
se právo vlastniCké. Rek u r sní s o u d zamítl knihovní žádost. D ů
vod y: UstÍll!CU, na základě které povolen byl záznam práva vlastnic';;ého, 
je notářsky ověřený o-pis snímku notářského spiSU ze dne 3. prosince 1919, 
který byl zřízen o svatební smlouvě mezi manžely. Tento notářský spis, 
jakož i jeho vyhotovení, dle zákona vydané, jest veřejnou listinou dle § 2 
not. ř;.a § 33 lit. a) knih. zák. a může se dle posléz uvedeného, ustanovení 
státi podle něho, knihovní vklad. Dle § 87 knih. zruk. musí býti listiny, podle 
nichž se má státi knihovní zápis, předloženy vprvopisu; při notářských 
sipisech rozumí se tím jeho vyhotovení, vyhovuiící ,předpiSu notářského 
řádu; ověfený 'Opis notářského spisu nestačí. Jak výše uvedeno, byl ku 
knihovní žád-osU připoj,en' pDuze op'is snímku TI'otářského spisu; snímek 
sám nemohl býti předložen, poněvadž dle potvrzení notář,ova ze dne 
10. června 1920, na opisu snímku se nalézajícího, byl snímek vrácen a 
ipozbyl platnosti vefejné lfstiny, oož žadatelka sama v žádosti ,uvádí. 

Pozbyl-li však notářský spis platnosti veřejné listiny, nelze na základe 
sml'Ouvy, spisem tím osvědčené, pnvoliti knihovní zápis, a to ani vklad 
ani záznam,p,oněvadž dle !§ 26 knih. zák může býti povolen vklad a 
záznam jen na základě listin, jež byly vyhotoveny ve formě, k platnosti 
jich přede.psané. Dle § 1 lit. bJ zákona ze dne 25. července 1871, čís. 76 
ř. z. vyžaduje se k platnosti .po,stupn! smlouvy mezi manžely notářs'](ého 
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spisu, Pončvadž zde není této zákonné náležitoslf vzhledem k tomu, že 
notářský spis pozbyl platnosti listiny veřejné, jest zamítnutí žádosti O'dú
v,odněno předpisem § 26 knih. zák. -

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

Důvody: 

Rekurs není odůvodněn a lze v celku poukázati na správné 'o,důvod
nění usnesení rekursniho sDudu, pokUd jestobsa'i,eno v prvnim odstavci 
jeho důvodů. Nes·právná jest však -argumentace o,bsažená v dalším od
stavci, pokud se· cdvozuje zamítací důvod také z okolnosti, že nntářský 
spis pozbyl platnosti veřejné listiny, neboť názor ten odporuje věci i zá
ko-nu. Vrácením snímku ze spisu notářského pozbyl dle § 101 not. řádu jen 
snímek moci veřejné listiny, nikoli však také notářský spis platJ1O'sti veřejné 
listiny, a poukazuje se v té příčině na §g 91 a násl. ri-ot. řádu, které 'Q,bsahují 
podrobné předpisY o tom, kterým 'Osobám mohou býti vydávány snimky 
ze spisů notářských a za kterých podmlnek a opatrností může býti určité 
osobě vydán snímek nový. V daném pHpadě jde o smlouvu mezi manžely, 
k jejíž platnosti vyžaduje se dle § 1 zákona ze dne 25. července 187 J, 
čís. 76 ř. zák. krma notářského spisu a na základě snímku z notábkého 
spisu' mohl" býti žádáno jen o vklad knihovní-ch Ipráv z notářského spisu 
pro stěžovatelku plynoucích. Záznam těchto knihovních práv byl však 
dle toh'oto l:otáf"ského spisu vůbec vyloučen (~§ 35 až 38 knihovního zá
kona). Podmínkou vkladu těchto knihovních práv bylo však, hy snímek 
ze spisu notářskéblO byl k žádosti pmožen v prvo-pisu (§!§ 31, 33 al a 87 
knih. zák.). Na základě pouhých, byť i ověřených olpisů knihovní zápis 
povoliti nelze a § 88 knih. zákona p.fedpisuje, v kterých případech lze 
žCtdost, pouhými opisy doloženou, k zajištění knihovního pořadí knihovně 
poznamenati »až do Gojití prvO!pisu«. O twkový ]Jřípad- vš'ak nejde a za
mítací důvod spočívá správně jedině v tom, že, nehledě ani k tomu, že 
mohlo býti žádán,o jedině .o vklad v žádo-sti uvedených práv, nebyl k žá
dosti v prvopisu předložen mímek z notářského splsu, vyhovující před
pisům oddílu IV. not. řádu·. Tím vyvráceny jsou záf'Oveň vývody dovo
lacího rekursu a v něm obsažený zřejmě neslpTávný nábled, že notářský 
spis, i -když ~ozbyl platnosti veřejné listiny, zůstává v -platnosti jako 
listina soukromá.' 

Čís. 1128. 

Zákon o společnostech s ru\loním.obmezeným. 
Jednatelé tuzemské společnosti s r. o. musí míti bydliště v tuzemsku. 

(1\\ozll. ze dne 12. července 1921, R I 878/2l.) 

Rej s t ř í'k o v ý s Q. u d zamítl návrh, by zapsán byl Karel M. v Ber· 
I'nč za jednatele tuzemské společnosti s r. o. D ů vod y: Dle §§ i22 a 
123 zák. ze dne 6. března 1906, čÍs. 58 ř. zák. podléhají prohIášení, v .§ 9 
čís. 2, 10, 26, 53, 56 cit. zák. uvedená, která musí býti podána všemi 
iednateli, trestní sankci. Z toho ,plyne s logickou důsledností, že všichni 
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jednatelé společnosti s r. o. musí míti bydliště v tuzemsku, poněvadž by 
jinak tato trestní sankce hy!a ilusorní. To stan·oví také § 108 čís. 2 cit. 
zák. výslovně o členech tuz.emského zastulpitelstva cizozems1ké společnosti 
s r. o. a Jest patrno, že stejné ustanovení o jednatelích tuzemské společ
nosti nebylo do zákona výslO'vně pojato, jen proto, že bylo pokládáno za 
zbytečno, tento přídavek, z uvedených úvah samozřejmý, ještě zvláště 
uváděti. Rek n r sní s o U· d u.snesenípotvrďil. 

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

Důvody: 

§ 15 zákona .o slp-olečnostech s obmczel1}rm ručením staneví ovšem, že 
za jednatele móhou bÝti zřízeny toliko lysické, ku právním jednáním zpú
súbilé ose by. Tím není však již rozřešena otázka, možno-li za jednatele 
připustiti ,osoby bydlící v cizozemsku, poněvadž sluší předpis ten vyklá
dati v souvislosti s' ostatními .ustanoveními zákona zejména s §§ 9 (3), 
12 (9), 108 (2), 110 (7) a 122 a 123 zák. o společnostech s r. o. J ednatclé 
jsou zákonnými zástupci společnosti na venek a vedou její obchodní jed
nánÍ. § 108 (2) cit-ovaného zákona, zařazený v hlavě, jednající o ciz,o
zemských sp·olečnostech, mluví o zastUlpitelstvu pro vešker·o· obchodováni 
v tuz'emsku, jež jest oprávněno podepisovati firmu tuzemského závodu a 
jehož členové mají své bydliště v tuzemsku. Tím jest dána věcná souvislost 
obou ustannvení, z níž nutně plyne, že záiknn li- jednatelft, rovněž zástUlpcŮ 
společnosti pro veškero obchodování. předpokládá bydliště v tuzemsku, 
to tím víCe, jetto vyslovuie trestní sankci, již podléhají Iprohlášení i'edna
telů, v zákoně blíže uvedená, ve zvláštních ustanoveních, jež majÍ'půsQ
biti jako morální pilíře a přispívati k .plnění povinností (Zpráva komise 
panské sněmovny). Předpokládá tedy zákon beze vší pochyby jednatele 
tuzemského· bydliště, jaké žádá výslovně i pro· zástupee společnosti cizo.
zemsiké, zřízeného pro tuzemsko ,(1§§9. {a), 12 (9), 108 {2l, 110 (7) c't. zák.). 

Čís. 1129. 

Vede-li se rozepře před soudem mimo obvod platnosti zdejšího práva, 
!est příslušným, povoliti pf.Ozatimní opatření, soud dle I§ 387, odstavec 
druhý, eX. ř. 

(Rozh. ze dne 12. července 1921, R I 881/21.) 

Žádost, by pOVOleno bylo prozatimní OIpatření pro nár-ok, uplatňovaný 
sporem u .okresního soudu ve Vídni, byla vznesena u okresního soudu 
v Praze, jenž návrhu vyhověl. Rek u r sní so u dodmítl žádost pro ne
příslušruo·st dovolaného soudu. D ů vod y: ~ozsudkem nejvyššího. soudu 
ve Vídni, j,ímž navrhovatelka svůj nárok osvědčuje, b>:10 vysloveThO, že 
žalobní nárok jest co do důvodu p:o právu a v návrhu na povclení pf'Oza
timního opatření uvádí navrhovatelka, že nyní ohledně výše pohledávky 
je slpm dále projednáván a není dosud uko,nčen. Když věc tak se má, 
nehyl okresní soud v Praze přísln'šným ,k povolení žádaného· opatření, 
nebof dle § 387 ex. 1. byl by jen tenkráte příslušným, kdyby spor o po
hledávku navrhovatelky, která zajištěna býti má, dosud nebyl zahájen. 
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Jelikož však spor ohledně pohledávky vede se li okresního soudu ve 
Vídni, mohl by jen u t-oholo, pr'ocesního soudu dle cit. .~. 387 návrh za pro
zatimné opatření b:{rti p:odán, to tím spíše, l<dyž nařízením vl. repUbliky 
Ceskoslovenské ze dne 19. března 1919, čís. 145 sb. z. a n. zachována je 
vzájemnost ohledně vedení exekuce pro peněžité pohledávky. 

Ne j v- y Š š í s o 1.1 d zrušil .napadené usnesení- .a uložil re·kursnímu 
soudu·, by nehledě k domnělému důvodu nepříslušnosti, '0 rekursu věcně 
ro-zhodl. , 

Důvo'dy: 

S názorem rekursního soudu o příslušnosti k púvoleni prozatin:.ního 
opatření, jež se navrhuje, nelze souhlasiti. Stanoví-li' § 387 odstavec .prvý 
ex. ř., že Ip,Qvoliti prozatimni opatření příslušným, jest -soud, před kterým 
se již roz.epře ve věci hlavní vede, předpokládá tenle.předpis dojista, že 
se spor vede na soudě tuzemském. Není'-li tomu tak, vede"-li se rozepře 
na soudě mlmo .obvod platnosti zdejšího práva, platí pro takové Ipřípady 
předpis druhého odstavce tohoto paragrafu. Tento výiklad. vyplývá nutně 
z tcho, že právní skutečnost, ud.avŠí se mimo 'obvod zdejšího. ,práva, musí 
zůstati bez vliv,u' na použití Ip-ředpi'su o příslušnosti, jinak na takovHo 
skutečnosti závislého, neboť nesrovnávalo by s,e a,ni se svrchovano'stí ani 
s územní vymezeností státní moci zákonodární, aby vydávala předpisy, 
jimíž by i v případech, v kterých se prozatímní opatření, jak je tomu 
i v tomlo. ,případě, pmvésti má v tuzemsku pro ochranu "ráv státníci1 
občanů, propůjčena hyla výlučně příslušnost soudům cizozemským. Že 
zákollodárce pamatoval i v případech, kde .odpůrce strany ohrožené je 
cizozemcem,.na stanovení tuzemské so-udní Ip,říslušnosti pr-o povolení pr,Ql
zatimnícho,patření, vysvítá zřejmě i z předpisu § 387 odstavec druhý ex. 
ř., kttíým se stanoví, že, nemá-li- 'odpůrce ohrožené strany obecného. 
sudiště ve sporných věcech v území, ·kde zdejší práv.o platí, jest přísluš
ným tuzemský okresní soud, v jehož obvodě jest věc, vzhledem ku které 
opatření má býti učiněno, nebo v jeh·ož obvodě poddlli'žník bydlí nebo· se 
zdržuje,nebo v jehož ob'Vodě prozatimní olpatření vykonáno býti má. 
Mimo t'oo svedčí pro tento výklad obdc·bou i daiší předpisy o příslušnosti, 
zejména předpisy §§ 67 a 99 i. n. Poukaz r·ekursního soudu na nařízení 
vlády Ceskoslovcnské republiky ze dne 19. března 1919, čís. 145 sb. z. 
a n. není zp.ůs.obilým, aby opodstatnil nesprávný náhled, v jeho usnesení 
obsažený. 

Čís. 1130. 

Proti dodatku, pOjatému do rozsudiku, že žalovaný je povinen platiti 
jen, prokáže-li žalobce', že žalobní pohledávku přib1ásil k soupisu, nemňže 
si stě.žovati žalovaný. . .. 

Nebylo-li v rozsudku Uveď,eno, že jest platiti "efektivně« v cizi m~uě, 
mňže se dlužuík závazku zhostiti placením ve měně tuzemské, aniž bylo 
by třeba. tuto možnost mu v ro;zsudkn zvlášť vyhraditi. 

(~Qozh. ze dne 12. července 1921, 'Rv I 170/21.) 

.ŠvÝcarská komanditní společnost zapů-jdIa tuzemské firmč 1941 švý
cafSlkých Ífaoků, začež jí tuzemská firma složila roku 1917 jistotu 11.500 K. 
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Žalobě švýcarské firmy 'c· zaplacení 194; švýcarských fra"ků pro ce sní 
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl s tím, že uložil žalované ,pIa títi jen, 
prokáže-li žalobkyně, že přihlásila pohledávku k soupisu. O d vol a c í 
s O u cl wzsudek po,tvrdil. D ů vod y: Soud prvé stolice neod,oudil žaLo
vanou k efektivnímu placení 1941 šVýcarské měny, nýbrž toliko k zapla
cení obnosu 1941 fcs švýcarsM měny. Žalovaná je tudíž již podle čl. 336 
ouch. zák . .oprávněna, aby zaplatila dlužný peníz p'odle kursovní ceny 
franků švýcarské měny v době splatnosti v mincích zemských. Mimo to 
prohlás.ila žalobkyně výslovně, že jeo,chotna takové placení přijati. Ne
bylo tudíž nutno, pouštěti se do jednání o tom, zda je soukromé opatřování 
cizozemské valuty zakázáno a trestno. Podle § 2 nař. ze dne 10. dubna 
1919, čís. 185 sb. z. a n. byly toliko fysické ·osoby povinny přihlási!t své 
pohledávky podle stavu ze dne 1. března 1919. Podle úředniho listu 'pro 
,kanton St. GaHen ze dne 31. prosince 1909, jenž byl v řízení odvDlacím 
předložen, je žalobkyně komanditní společností a tudíž nemčla přihlašo
vací povinností. 

Ne j v y Š š í s o u dnevyhověl dovc,lání. 
. DŮVOdy: 

Dodatkem, pojatým do výroku rDzsudku soudu prvé ,lolice, že žalo
vaná jest povinna, zaplatiti zažal'ovaný a ;přisouzený pe.níz s .příslušeu
stvím jen proti průkazu, že pohledávka hyla ve smyslu nařizeni ze dne 
10. dubna 1919, čís. 185 sb. z. a n. k soupisu přihlášena, mohla se po 
ITl,řípadě, hledíc k ustanovení článku 2 .odstavec třetí téhož nařízení, ta 
stiženu p.okládati žalobkyně, - ža).ovanú však nemá v tom směru příčiny 
ke stížnosti. Nebol výwk rozsudkový opravňuje žalovanou, ve smyslu 
druhého odstavce článku 7 dotčeného nařízení Ddepřítiplnění, dohd ne
obdrží ,průkazu, ž,e žalobkyně přihlásila pohle'dávku k soupisu řádně a 
v čas"po případě, že jí byla ,povolena dodatečná přihláška, stát tedy 
nepoužil práva jemu z čl. 7 odstavec prvý uvedeného nařízení pIynou
cího. Nesejde tudíž 11a tom, zda ,předpOklad 'odvolacího soudu, že žalob
kyně dosud. jest ,komanditní společností, se spisy se shoduie, - aniž na 
tom, je-Ii názor odvolacího soudu, že žalobkyně jakožto komanditní spo
lečnost nebyla 'povinna přihlásiti sv'ou pchledávku k soupisu, správným 
čili nic. Není tu tedy dovolacích dúvodů § 503 .'ČÍs. 3 a 4 e. ř. s. v tom 
směru uplatňovaných, - není tu však ani neúolnosti 'Odvolacího řízení 
PD rDzumu čís. 2 § 503 c. ř. s. vytýkané proto, Že odvolací s,oud uetrval 
na tom, aby žalchkyně předložila výtah z rejstříku obchodního. Žalovaná 
hyla rozsudkem prvního soudu sice odsDuzena, aby zaplatila žalobkyni 
1941 fcs měny švýcarské, ale nebylo vysloveno, že jest povinna platiti 
efelktivně v měně šv'ýcarské. Boněvadž splništěm: závazku žalované jsou 
dle .čl. 324 Db ch. zák. Kraslice, není žalovaná již dle zásady čl. 336 'C'bel!. 
zák. povinna platiti efektivně v cizí měně, nýbrž olp.rávněna zhostiti se 
svého dluhu v zemské měně, jak správně vyložil soud odvolací. Nebylo 
proto třeba zvláštního výroku, že žalovaná múže se sprostitiwého zá
vazkn zaplacením zažalované pohledávky v československé měně dle 
denního kursu, nehledíc ani k tomu. že žal,obkyně nejen při ústním líčení 
výslovně prDhlásila, že jest ochotna pnjmouti zažalovanou pohledávku 
v československé mělně, nýbrž i v odvolacím sdělení závazně ,o-pakovala 
toto IprohlášenÍ. Ani v tom směru není tu tedy vytýkaného nesprávného 
p-osoúzení věci po stránce právní. 
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Čís. 1131. 

Pachtýř, jenž před válkou převzal hospodářský ínventář zpachtova
ného statku proti jistotě se závazkem, že po skončení pachtu dá P1'oti 
vrácení jistoty inventář zpět, ie povinen, by .bez ohledu na mimořádný 
vzestup ceny inventáře inventář po skončení pachtu vrátil proti tOmu, 
že dostane zpět touž sumu jistoty v l\č. 

{Rozh. Ze dne 12. července 1921, I\v I 437/21.) 

Pachtovní smiouv.ou ze dne 1. dubna 1912, převzal pachtýř od vlast
níka statku 37 kusů doby tik a za 11:170 ]( a zavázal se v čl. XIV. smlouvy, 
že při skončení l~achtu přenechá vla·stmíku Iza t)VŽ kupní, Ipeníz týž počet 
kusů dobytka, tékž dr.uhiI. a téže jakosti. Pacht skonbl dnem 31. hřezna 
1920 a ježto pachtýř onoho závazku nesplnil, domáhal se vlastník ža10bou, 
hy pachtýř byl uznán po,vinným dodati mu 37 kusů dobytka prDti zapla
cení 1l.170 K. O b a niž š i s o u d y žalobu zamítly v podstatě z toho 
důvodu, že plnění žalovaného a žalobcovo jest v křiklavém nepoměru, 
(§ 1052 obč. zák.), ježt,o rakouské koruně z roku 1912 zdaleka se nevy
rovná nynější koruna českoSle,v,enská (clausula rekus sic stantibus). 

Ne j v y Š š i S'ú u d žal.obě vyhověl. 

Důvody: 

Dovobní uplatňuje dúv'ody ČÍS. 4 a 2 § 503 c, ř. s.; onomu n,ehe upříti 
Q,právněnosti. Při ]:achtech, datujících z doby přcdválečné, měl pachtýř, 
jak .obecně známo·, tak bohaté výtěžky, že pacht'Govné, vlastníku placené, 
neby}o k nim v nižád.ném pOJrěm, c,('Ž přimělo zákonodárce, aby tuto 
křivdu pro budnu·cnost na,prav;! a přiměřené zvýšení pachtovného do
pustil. Stalo se to, Opatřením Stálého výboru Národního' shromáždění ze 
dne 8. října 1920, čis. 586 sb. z. a n. Byl to prostě.přikaz wravcdlnosti. 
I~ečcný nepoměr byl tak křiklavý, že Se zákonc·dárce nerozpakoval, samu 
základní zásadu sOL~krlQmého práva, dle Ideré smlouva tvoří práv,o' mezi 
stranamt a má ted:v Ij::TO ně moc závazné normy jako zák-c-n, tomuto p,oža
davku spravedJ:il'nsti obětovati a jednostranné zV3ršení .oboustranně umlu
veného pachtovného dcvoliti. Pro minulost zůstala křivda arcif nena
pravena; pachtýř podržel všecek onen nepoměmý, he,spodářsky i mravně 
neospravedlJněný užite'k, jejž ze jmění vlastníka vytěžil. Trpí-li však 
vlastnÍlk ''Pro minulost už beztak zjevno.t' křivdu, jeví se to. Ipfevrácenou 
spravedlností, když pachtýř, jak ža}ovaný a nižší stojice tomu chtějÍ, má 
na další úko'r vlastníka sr;r.cštěn býti ještě závazku, jasným a určitým 
ustanovením pachtovní smlouvy: nepollíratelně a také ne,pepřeně převza
tého, a když se za důvod pro toto ,proštění uvádí domnčlé ohohacení 
vlastníka a domnělá škoda ,pachtýře, jež prý by splnění závazku toho za 
následek mělo, a tak míst,e vlastníka pachtýř líčí se jaiko, strana ukřivděná 
a c.cbrany potřebUjÍcí, vlastníku pak se vytýká, že jedná proti dobrým 
mravúm a slušnosti. Pů'sobí to tím ostřeji, když se· ony bohaté výtěžky 
pachtýře ani nepopírají, nýhrž dokonce v3Tslovně uznávají, ale míní se, 
že prý mJr náležejÍ p r á vem, roz. v základě smlouvy, kterou mu vlastník 
splnil, kdežto 'C' vlastn!,ku se praví, že domáhaje se tohe, aby pachtýř zase 
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se ~ vé strany jemu smlouvu Slplnil, činí to II e p r á v e m a křivdu na 
pacht}'rři pf,še. Věc iest nesp'o.rně tato: Pachtovní smlouvou ze dne 1. 
dubna 1912 převzal žalovan~' jako pachtýř statku od žalobce jako vlastníka 
kupmo živý inventář t. j. 37 kusů dobytka za 11.170 K a zavázal se v čl. 
XIV .• že pli skončení pachtu t. j. dne 31. března 1920 přenechá zpět za 
týž kUPlní peníz 11.170 K. za který je !pIevzal. st e j n Ý p -o čet k u s ů 
(37) té h o ž dr u h u a též e ,k val i t y (dobr.oty). Ačko<liv žalovaný 
musí závazek svůj splniti každým způsobem, al dá s·e věci konstrukce 
jakákoli, dlužno přece k správnému pojetí této smlcuvy především přede
slati, že ustanovení siee mluví o převzetí inY8utáře jako o kupní smlolivě 
a nižší stolice pak s žalovaným o vrácení jeho jako -G' zlpětné koupi, že 
však v podstate. nejde o nic jiného, než o pachtovní převzetí stalú II 
i s inv'entářcm, případ to, jejž i občansk1T zákon dobře zná a uprav.uje 
(§ 1109 a 11100'bč. zák.). Převezme-Ii pachtýI 'pachtovní smlouvou také 
vlastníkův statkový inventář, musí ho při skončení pachtu vrátiti, jak vý
slovně, r§ 1109 .abč. zák. nařizuje a jak je zcela přirazeno. Ale rozumí se, 
.že inventář ,r;:ři delším trvání pachtu se sp::Ařebovává a musí se tedy na
hražovat, pokud se tý~'če doplúovati nov~'m, takže ,při s~koričellí pachtu 
nebudou tu· individuelně z pravidla již tytéž kusy, nýbrž j·iné, zvláště při 
inventáři živém, dobytku. Proto- se nemohou vraceti tytéž kusy, nýbrž 
st e j n é, t. j. téhož druhu a téže dohro ty, čili jde tu· vlastně o zápůjčku 
(§ 983 ·obč. zák.). Ii rácení inventáře zajišťuje se zpravidla k a u c í, kterou 
pachtýř k rukám vlastníka složí a která se fDov.ná zpravidla jeho kupní 
ceně. Poněvadž však žIvý inventář nese užitky, nemúže. j:ej ylastník 
půjčovati zdarma, an by o tyto nžitky ,přišel, nýbrž bcuď se přiměřeně 
zVýší pachtovné, nebo se vlastníku dá 'Právo" aby si z kauce, která, jak. ře
čeno, rovná se l<upní ceně, vybíral úmky, které tedy takto jsou úplným 
ekvivalentem přenechaných užitků. JeHo však dále zapújčená věc stává 
se vlastnictvím vypůjčitele, tedy zde inventář vlastnictvím pachtýře, jest 
to jen daJši 'e: úslec'llý krok, .aby zase kauce ptešla ve vlastnictví vlastníka 
'(Dropachtovatele) a on nemusel vraceti týž obnos, na Ipř. tutéž vkladní 
knížku, nýbrž j:ouze stejný obnos, aby tedy i kauce, která ie vlastně de
nositem v interese vlastní1kiově, s.pojenýP1- s právem zástavním ,za pří
padné náhradní jeho nároky, ustavila se také jako zápújčka (depositum 
iHegularc § 959 obč. zák.), načež pak o'všem se zdá, jako by inventář 
by] l<oupen a .kauce byla lmpní cenou. Ale i když .se to tak nazve, jako. 
zde se tu stalo, nemění to ničeho na povaze a podstatě věci, n.ebo! p.o.fád 
iediným účelem celé transa,kce je, ah yin v ,e n t á ř bYl p o s k o n
č e n íp ach t u v r á cen, aby se takto vyhovělo hosoP'o,dářské potřebě, 
by na statku chc.vánbyl trvale určitý stálý kl1'en dobytka, tak aby statek 
mohl býti nepřetržitě racianelně .ohhospodařován, účel to, jemuž za všech 
okolností musí býti zadosti učiněno. Jde tedy pořád jen 'o' zapůjčení inven
táře :p:ři uzavřenÍ' pachtu a vrácení jeho při skončení pachtu, nikoH, jak 
to nižší stolice, ulpívajíce na výrazu ("kupmo.,,) a nehledíce k podstatě 
věci, mylně .pojímají, o ikoupi a zpětný' pr.odej jeho" a doko'nce pak už ne
odpovídá úmyslu stran a PlO"vaze věci názor jejich, jako hy úmluva o tuto 
domnělou budeucí zpětncu koupi byla smlouv,o",' Ip,ředběžnou, paclum de 

. cOiltrahento dle § 936 obč. zák., která se 11emusí držeti, když se poměry 
změnily. Takto tuto jed i n o u a i e dno t n o u úmluvu na dvé kousko,vati 
naprosto nelze. Odevzdáni do,bytka v roce 1912 stalo se ien a jen pmti 
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tomu, že dobytek v .TOce 1920 nucie vrácen, an statek bez něho obstáti nc
může. Je to vše dohromady ien jeden smluvní akt; už tenkrát v roce 1912 
byl platně a p.ro vždy založen závazek k vráCení, a nemůže se 'proto 
pachtýř nikdy a nijak z něho vyzcuvati; vlastník splnil, když v roce 1912 
odevzdal, mu·sí tedy pachtýř v nastalý čas, t. j. v roce 1920 splniti, t. j. 
vrátiti. V pravdě tedy nejde o nic jiného, než 'O ve dle j š i ú m I u v ll, 

dle které pachtýř převzal živý inventář pr·oti jistotě 
11.170 K s'e závazkem, že p,o s-k,ončenÍ pachtu ill1ve'l1,tář 
ten proti z.p ě t s IP I a cen í jistoty vrátí, t. j.o d v e d e stejný 
počet kusů téhož druhu a téže do.broty, při čemž m'ůže 
žádati složenou jistotu z'pět jen in gene-re, tím jest vy
čerpán všecek význam výrazu »kupnÍ' ohnos{(, jímž se jistota ve smlouvě 
nazývá, n i k o I i i n s pec i e, a tento závazek' musí pachtýř bezpodmí
neoně splniti. On jej však slplniti nechce, že .prý by byl zkrácen, ježto 
převzatý inventář (d,obylek) má nyní mnohem větší cenu, než ve které 
jej převzal; on převzal 37 kusů za 11.170 K, při skončení pachtu mčl na 
statkn sice jen '27 knsů, avšak už ty majÍ cenu' 138.000 K roz. Kč, ani ty 
tedy nemůže prý dáti, natož ještě prý zbývajících 10 knsů k tomu, a nižší 
stolice dávají mu za pravdu, argumentuike, že poměry se v mezičasf nd 
uzavření smlouvy do skončení .pachtu Ipodstatně změnily, ana' cena do
bytka ,cnormč stoupla, se změnou tou však 'strany, nemuhš-e se jí' -nadíti, 
nepočítaly, že tedy smlouva uzavřena dle úmyslu stram pod t. zv. khwsulí 
rehus sic stantibus či doložkou stávajících poměrů. Plnění (27 kusů do
bytka) a protiplnční .(]1.l70 Kč), prý nyní by se hodnotou sobě nerovnaly, 
pachtýř prý by dal více než 138.000 Kč a dostat by pouze 11.170 Kč. To 
prý by musil, míní odvo·lací soud, vlastník pachtýři zaplatiti as.pon ta
kcvý obnos v Kč, k terý by Se hodno,tou sv·ou roma! hodnotě, jakou měl 
obnos 11.170 K v roce 1912, což by ovšem vyšlo s nynější cenou dobytka 
v Kč na rovno. To jest mylné. Předně zneuznávají nižší seudy obsah 
smlouvy, kde se nikoli .nepraví, že pachtýř po. ukončení pachtu převzatý 
dobytek vlastníku zpět .přenechá v ceně při u k o n č e n í pac ht ll, ece,ž 
by se bylo říci musilo, kdyby strany byly měly úmysl, jaký jim soudy 
mylně podkládají, nýbrž se výslovně zdůrazňuje, že mu .hú .přenechá z a 
ten týž ob n o s, z a k t e rýh o Ip ř·e v z a I, t. j. za 11.170 K, což úplně 
odpovídá shora vysvětlené povaze vedlej.šách úmluv toho.lo druhu, při 
nichž úmy.sl stran nese se k tomu, .ahy každá v r á t il a druhé to, co 
'0' dní ob drže I a, pachtýř tedy vlastníku 37 kusů dobytka tébož druhu 
a téže dOhroty a vlastník pachtýři 11.170 K, nehledě k lomu, jako.u· cenu 
to Inyní má, n·ebol má býti znovuzřízen původní stav a to taik.. aby každá 
strana měla to, co byla by měla, kdyby smlouva {převzetí inventáře) se 
byla nestala. V tomto případě měl by vlastník 37 ku;il c10bytka a pachtýř 
11.170 ne ske K, jež js'ou nyní -nez-cel1ny, nejsouce již v občhu, nýbi"ž Kč, 
nebol těch 11.170 K, kdyby je byl Ip'Održel,byl by dal okolkovat, a mě! 
by je nyní v>](:č. Jen potud tedy se závazek vlastníkilv změnil, že nemůže 
vraceti pachtýři přijatých 11.170 K, jež jS\lU nyní bezcenné, .nýbrž Kč, 
ježto jako dobrý schovatel byl povinen vše učiniti, aby je zachoval,! nej
větší mo,žné ce,ně (§ 964 obč. zák.), to však je prácvě jen cena mčny Kč. 
To vše zde ale 'Otázkou není, nebol vlastnvk' nezdráhá se platiti (}bnos ten 
v Kč, nýbrž nabízeje K, míní tím Kč, ježto v K dle zákona, o' čemž níže, 
Už pIatit nemůže. Pon'ěvadž jde o vzájemné vrácení daného, ll-emá tu 
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klausule rebus sic stantibus, S ktero,t:., nižší stolice operují, vůbec co činiti. 
Nebo.! vztahuje se jen na pří.pady, kdy jde o .spinění sm].ouvy ve r bál n í 
(slibu, ,promisse) a ode dne, kdy slib se stal, až do dne, kdy se spiniti má, 
p.oměry se proti nadání tak změnily, že slušně žádati nelze, aby se slib 
áodržel a závazek spInil {§§ 936, 1052. n. zn. obč. zák.), nikoli však na pří
pady, kdy jde, jwk,o' tuto, o splnění smlouvy r e a I n í, jakou je zápůjčka 
(též půjčka, de.posil, zástava), sml.ouvy uzavřené přímo .fe, odevzdáním 
věci, a věc má se opět vrátiti, kdy tedy jedna strana už splnila a nyní jde 
,0 to, aby navzájem splnila i druhá. Tu p·řece nelze říci, že když se pc,
měry změnilY, dlužník nenípovineri plniti, že to, co od věřitele pro ti 
v r á cen í .obdržel, vraceti nenJ.UsÍ, :nybrž může si ,ponechati a 'takto- na 
úkor věřitele se o·bohatiti. T'o' ,právě by byla převrácená spravedlnost. Nýbrž 
dlužnij<: může se tu hájiti jen dle § 1447 (1298) obč. zák., že se mu plnění 
stala bez jeho viny nemožným, o cOž však se zde na,prostO' nejedná, ana 
taková. námitka vznesena nebyla. ŽalovanÝ pachtýř .musí tedy vrátiti pře
vzatý, t. j. plOuze zapůj.čený dobyte'k každým způsobem, to mu ukládá 
smlouva (čl. XIV.) li ukládá mu tO' zálmn ,(§ 1109, 983 obč. zák.). Že do
bytek v ceně stoupl, nevadí pranic, jak § 992 obč. zák. výslovně stanoví. 
Ostatně stoupnutí ceny jest jen nesprávným výrazem 'clpačného zjev'u, 
t. j. znehodnocení peněz. tlodnota věcí v poměTu mezi sebou, t. j. hodnota 
směnná zůstala v p'Odstatě táž a jen hodnota pr'odejní (cena peněžitá) v po
měru k nezaložené papír,avé měně se zvýšila. Ž.alují'CÍ vlastník musí ovšem 
navzájem pachtýři vrátiti p'eněžitý- obnos, k ,pOjištění závazku k vrácení. 
do'bytka přijatý, a.p o u z e o· hodnotu tohoto obnosu se jedll1á. V tom jest 
jádw otázky; i při svém názoru, že dlužll'o přihlížeti h dnešní cenč do
bytka, mčly nižš.í ·stolice žalovanéhO' k vrác'ení dobytka odsoudih, neboť 
pouze o výši wluta měly jednati, vždy! jen o tu může býti spor, nikoíiv 
o závazek k vrácení inventáře. Vlastnik má zpětsplatiti 11.170 '](:, t. j. 
vrátiti kauci in g'e'll'ere. Poněvadž K už nejsou platidlem, měl by tu vlastník 
dle obecných zásad dáti stejnou hodnotu ve měně nyní platné (obdo,ba 
§ 989 .obč. zák.), t. j. v Kč; a t'Oby arci bylo více než 11.170, neboť K 
v roce 1912, kdy peníze byly převzaty, měly větší hodnotu, než nyněJší 
Kč. Avšak to by byla křivda vůči vlastníku, neboť 'On nemO'hl z .přijatých 
K učill1it nic vlee., než stejný počet Kč, měl-li by tedy dáti více, musil by 
to dáti ze svého. Nu·ž;e to vše ·náš popřevratový zákonodárce dobře ví 
a učinil prot·o již v to-m směru poměrům' přiměřené opatření. Zákonem 
ze dne 10. dubna 1919, Us. 187 sb. z. a n. nařídil (§ 6), že V tuzemsku 
s)latné závazky, znějící na někdejší K, ,platí se v K:č z a úp ln é par i t y 
1 K čsl K Tak nedá vlastník zpět nic více, než co z přijatého obnosu 
O'bolkováním učiniti mohj, t. i. 11.170 Kč, jen za to ručí jako držitel jistoty, 
za to, aby nic na škodu pachtýře hYl nepromeškal, ale za nic více, neboť 
ani pachtýř by1 by z p'eněz těch nemohl učiniti více, než aJkce okolkovací 
c'op'o,uštčla, t. j. 11.170 Kč. Tím jest však také již zodpověděna otázka, . 
není-li to naopak zase křivdou vů'Či paéhtýři, když dostane zllět jen tolik 
Kč, kolik kdysi dal v K ačkoli tato měna byla hodnotnější. Žádné křivdy 
tu není. Neboť, kdyby byllol,k smlouvě neclošlo a on 11.170 K: u sebe byl 
podržel, neměl by dnes, také více než 11.170 Kč. Bylo tedy stejné, v čí 
rukách se Gbno·~ nalézal, jen když byl okolk'Ován. Pachtýř sice újmu trpí, 
ale tu nezavinil vlastník, nýbrž v á leč n é udá los ti, .p orně r y; zne
hodnocení K v l(č nejde tedy na účet vlastníka a oli jej proto není povinen 
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pachtýři hracíiti. Zákonodárce věděl dobře, že a proč na c11u,iníka - jímž 
zde jest vlastník - ztrátu uvalovati nemůže. V té újmě, jako zde pachtýř, 
je přece i každý ji.ný věřitel; tak kdo před válkou ,!,cuíze půjčil lila př. 
10.000 K a splatnost kapitálu nastala až ,po okolkování, musí se spDkojiti 
také jensc stejnou sumou v Kč, ačkoliv v čas zápůjčky byl by za těch 
10.000 K mohl si každé chvíle opatřiti týž ohnos ve zlatě, což mu dnes 
možno ll'enL V tnm tedy vezí stěžejná vada r,Qlzsudků soudů nižších, že 
právě citovaný zákon přehlédly a motivy jeho tudíž naprosto zneuzná
vají, a jen tak dospěly k výtce, že je proti slušnosti a dobrým mravům, 
co vlastník žádá, kdežto sám zákonodárce po dobrém uvážení uznal to· 
za spravedlivé, věda, PPOIČ ztrátu ze znehndno'ceni ,peněz, v němž právě 
jedině spočívá změna poměrů, na kterou nižší sou'dy důraz kladou, uvalil 
na věřitele, jímž je zde pachtýř. To se sta'l1Ovi'ska mravního. Neméně spra
vedlivé je to ale se stanoviska hospodářského. Pachtýř obdržel v roce 
1912 od vlastníka 37 kllSů dobytka, vlastmík od pachtýře ,pak r·o vnocenný 
tehdáž peníz 11.170 K; užitky od dobytka rovnaly se zprvu hodnotou svou 
úrokům z tohoto peníze, .potom však, jak drahota stoupala, stoupaly eeno·u 
sv.ou užitky od d·obytka a pachtýř získáv.al, klesaly však v hodnotě své 
úroky z peníze a vlastník ztrácel - u'žitky z dobytka mnohonásobné pře
vyšo,valy výnos peníze: jestliže původně mohl si vlastník z úroků 'peníze 
poříditi všecky UŽitky předaného dobytka, stačito to nyní jen na pra
nepatrnou část jich, atak pachtýř, jak už z -Dúčátku řečeno, ze jmění 
vlastník.ova bohatnul a vlastník strádal. Aby seto vyr-ovnalo·, hyl by musil 
pachtýř kapitál (jistot.u) vlastníku zvyšovat v tom poměru, jak stoupala 
drahota a cena!ieněz klesala, tak aby kapitál Q,dpovídal pořád kupní ceně 
dobyl,ka a úroky z něho pořád stačily na ,pořízení všech užitkú jeho. Tak 
by byl kapitál zvýšil po.v}ovně až na dnešní kupní cenu dobytka a moli! 
by pak obnos ten ovšem za něj žádati zpét. Toho však neučinil a nyní 
nechce ani dobytek vl"átiti. Výtku, že. se to příčí slušnosti a ruohrým 
mravúm, měly tedy nižší stolice adresovati iinam než žalobci. Správně 
praví si~e -odvolací soud, že otázka újmy musí- stranou, a že' rozhodnouti 
jest jen ,p,odle zákona a sluš1nosti, avšak í zákon i slušnost jsou, jak uká
záno, jiné, než ja1k' 'On za to má, a nejsou. na straně· žalo·vaného, nýbrž na 
straně žalobce. Nak.olik jde o otázkn slušnosti, nelze ovšem .pominouti 
otázku újmy, újmu však trpěl vlastník. 

Cís. 1132. 

Ujednáno-Ii za války, že pro vysoký kurs cizí měny, na niž zní p"hle
dávka, odkládli se splacení dluhu až do skončení války, věřiteli se vš.ak 
vyhraznje, že později sám určí dol;1\.I, kily dluh po skončení války má býti 
zapraven, nemůže dlužník požadavku o zaplaceni, vzneseném po skončen! 
války, č,e1iti námitkou, že kurs jest stále ještě stejně nepříznivým, ba do
konce snad ještě nepříznivějším. 

(Rozh. ze clne 12. července 1921, r,v I Só7!2L) 

Dne 24. února 1915 nabídla švédská Hrma tuzemské firme 11 kusů 
šNédských separatorů za 8704 švédských korun s tím, že jest ochotna, 
poskytno.uti pro zaplacení kupní ceny lhůtu a sice až do. d'oby po skončení 
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války, jejíž bližší určení si vyhražuje. Telegramem ze dne 1. března 1915 
tuzemská firma nabídku přijala. Po skončení .vál,ky domáhala se švédská 
firma (dOlpisem ze dne 23. ledna 1920) zaplacení a ježto kupitelka nevy
hověla, žalovala oň. Pro c e sní s o udp r v é st o I i c e žalobě vyhověl. 
D ů vod y: Nelze tu mluviti o tom, že splatnost kupní ceny smluvena 
byla na dobu po skončení války, až kurs bud e nor m á I n í ne b u s t á
len ý, nýbrž jedinou podmínkou splatnosti bylo s k o n č e ní v á I k y, 
bližší určení doby bylo toliko právem žalující strany, kteréhožto práva 
p,oužila dopisem ze dne 23. ledna 1920. Z posleďního odstavce nabídky 
ža);njící strany ze dne 24. února 1915 a z předcházející koreslpo·ndence jest 
sice zřejmc-, že odložení splatnosti kupní ceny mělo býti vzhledem k ne
příznivému tehdejšímu kursu komn ra:kouských oproti korunám švédským 
výhodou pro stranu kupující, přes to však nelze toto ustane'vení vy'kládati 
v ten smysl, že splatn,ost kupní ceny měla nastati teprve pak, až dosáhne 
tuzemská koruna 'OIproti švédské koruně kursu předválečného. Výklad ten 
neodpovídal by ani slovům ani· úmYslu žalu}ící strany. Slova: "již bliže 
určiti si později vyhražujeme" jsou tak jasna, že O j:ejich smyslu nelze 
pochybovati, a zmíněný poslední odstav'ec nabídky ze dne 24. února 1915 
nezavdává nikteraik příčiny k tomu, aby od slovného: výkladu tohoto 
ustarrovení bylo se odchýleno. Žalující strana byla po,vinna sečkati až do 
konce války, potom však mohla žádati zapl,!cení dle. své vůle, bez ohledu 
na kurs'ovní poměry. Jest proto nerozhodno, že nynější .kursovní pomer 
jest daleko nevýhodnější, než byl v době uzavření smlouvy; tato okolnost 
padá výhradně na vrub žalované str ony, jejíž jednání má spíše ráz smlou
vy odvážné, než jednostranné výho-dy ve smyslu čl. 334 -obch. zák. 
O d vol a c í S,o u cl rozsudek p'o'tvrdil v podstatě z týchž dúvodů. 

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

Důvody: 

Již ,prvý soud celému písemnímu jednání přiležil smysl, jaký dle obsahu 
svého pro každého nepředpojatého posuzovatele má, a opačný výiklad 
žalované firmy stručn'ě, ale správně vyvrátil, k čemuž :odv'Olací soud 
:případné poznámky připOjil. Jestliže tedy ještě v d'Ovolání snaží se žalo
vaná firma :Q výklad nepří.padný, úbsahu listin a patruémn smyslu jich 
odporující, vyvolává tím kritiku nejen svébo výkladu, nýbrž již svého 
tehdejŠ!ího: jednání, i musí si tuto kritiku přičísti sama. Věc je tab: V do
pise ze due 24. února 1915 reaguje žalující na stesk žalované, že kurs 
švédských korun jest té doby vysoký a jí nepříznivý, a vychází jí vstříc 
tím, že se pr'Ohlašuje 'Ochotnou, že jí po,volí úvěr až do skončení války, 
vy hra žoll je s i v š a k, že dobu, kdy kupní cena po skončení války má 
býti zaplacena, ip:Q zdě j i s a m a II r' č í. Pravda tedy Iest sice, že i ona 
kojila Se ve pw's_pěch žalované firmy nadějí, že kurs po válce bude nižší, 
žalované příznivější, ale jest-li naděje ta sklamala, nejde to []j;' účet ža
lobkyně, :která si vyhradila, aby konečně přišla přece k cíli, že dobu splat
nosti sama určí, nýbrž na účet žakvané, která, jak prvý soud správně 
poctotýká, vešla tu na věc o d v á ž n o ll, protože nejistou, jako každá bu
doucnost. Ža],obkynč měla jen :p,ovinn"st, vyčkati konce války, a to uči
nila, nikoli však nezavázala se čekati i po' válce tru', dlouho, až kurs sku
tečně klesne POCl míru, ktcr'Ou vykazoval v době jednání, a trpěti tedy 
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odklad do nedobledna, snad po celá desítiletí, nebo snad dokonce zaplacení 
n~žádati nikdy, protože i t,o možno jest, .že kurs pc-d tu míru neklesne 
mkdy. Telegramem ze dne 1. března 1915 žalovaná tuto nabídku přijala 
prostě a striktně, beze všech klausulí a výhrad, bez podmínky a omezení. 
Smlouva tedy stala se perfektní. Téhož dne 1. března 1915 ovšem žalo
vaná mimo telegram vypravila ještě také d'DIP,is" v němž opakuie obsah 
!elegramu a potom dokládá, že si poznamenala, že jí žalující k zaplacení 
raktur p-oskytla lhůtu a sice a ž do t a k o véd -o' by p o s k oné e n í 
v á I k y, v které kurs bude normální resp. stabilní. Tato její poznámka 
neodpovídá zásadě poctivého smÝšlení a ne obmyslného jednání, na které 
všecek reelni obchod spočívá a sp-cóvati musí, neboť v k I á d á tu do 
nabídky žalující strany smysl sobě p.říznivější, kterého' nabídka ta oči
vidně nemá a míti nechce. Vérnost a víra jednání vyžadovaly, aby se 
netvářila, jakoby už d'opis t'en smysl měl, n~lbrž aby otevřeně a 'Přímo 
prohlásila, že ona tuto mG d i f i k a c i ,p:odmínky - ničím jiným to nebylo 
- navrhuje a žádá, aby žalobkyně ji přijala. Zalobkyně ovšem nedala se 
tím másti. Ona obdržela arci telegram dřív než dopiS, a odp'o,vědčla na 
telegram ten dopisem ze dne 2. března 1915, v němž -obsah telegramu 
reprodukuje, a dokládá, že dle toho uznává, že ž a I ov a n á jej í p o d
mí n k y ze dne 24. ú nOr II při jím á. K:dyž paik obdržela onen modi
fikující dOlpi" odkázala žalovaneu listem ze dne 6. března 1915 na tento: 
svůj dopiS z,e dne 2. března 1915 dodávajíc, že t e d y j s o u ,o do dá v c e 
z a jed n '0, což znamená, že j-sou o ní zajedno ve smyslu toho dop,i$,u ze 
dne 2. března, a tedy ve smyslu onohol tel'egramu žal0'vané, v němž tato 
,podmínky její ze dne 24. února bez ví'brady přijala. Tu' však opět žalo
vaná v dovolání vkláda do toho jiný smysl a doložku, že jsou o dodávce 
za jedno, vykládá tak, že jsou Ol ní za jedno! ve smyslu jejího dopisu ze d!lc 
l. března 1915, jenž, jak řečeno, obsah,oval modifikující návrh. Na dopis 
ze dne 6. března 1915 žalovaná již neodp'avMěla. Dte toh'O všeho usku
tečni!a se smlouva perfektně dopisní :nabídkou žalují",í firmy ze dne 24. 
února a telegramní akceptací žalované firmy ze dne 1. března. Následující' 
na to: modifikační návrh žalované nebyl žalující přijat a 'p.erfektní smlouva 
zůstala v platnosti beze změny. . 

Čís. 1133. 

Pro posuzování přípustnosti přeměny rozvodu v rozluku (§§ 15, 16 
rozl. zák.) jest bez významu, zda manželé jsou tuzemci či cizozemci a 
zda manžels!v! bylo uzavř.eno v cizině. 

(I<ozh. ze dne 12., 'července 1921, R II 229/21.) 

Manžel domáhal se žádostí II tuzemského sborcvélw soudu svého 
bydliště, by pov-olenabyla r,cz],uka manž'elství, jež bylo rozvedeno usne
sením zemského soudu ve Vídni ze dne 17. října 1901. lvlanželé po té 
neohnovil m.anželského spolužití; manž'elka jest příslušnici Německé říše. 
S o udp r v é s t o I i ce pm'oli! rozluku. 1< e tur sní S'O U cl usnesení 
Ipotvrdil. D II vod y: Manželka stěžuje si do povolujícího usnesení proto, 
že jest ,příslušnicí Německé řÍ'Še, a že na ni s'e č'eskoslovenské právo ne
vztahUje, poněvadž pro rozluku manželství múže jen německé právo přijíti 
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v úvahu, a žádá, by napadené usnesení bylo zn-'.:šeno· a žádost manželo-va 
o rozloučeuí jeho manželství se stěžovatelkou byla zamítnuta. Leč stíž
nosti nelze přiznati oprávněnosti. Neboť žalovaný, třeba že byl při uza
vření sňatku příslušníkem německé říš-e, dodatečně -nabyl příslušnosti 
Ceskoslovenské re,publi,ky a proto musí se jeho, -práva i povinnosti posu
zovati jedině dle zákonů, platných v Ceskoslovenské republice bez ohledu 
na to, zdali v cizozemsku jsou uznány čili nic. Dle §~ 15-16 rozl. zákona 
ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. může každý z manželi!, t. ylo-Ii 
manželství soudně rozvedeno, dle zásad řízení nesporného žádati o lOZ

lukll pro nepřekonatelný odpor, kteréhožto důvodu však ani zapo,řebí 
není, uplynula-li od provedeného soudníh", rozvodu 3 léta. V tomto' pří
padě bylo manželství mezi stěžovateDk'ou a žadatelem rozvedeno usne
sením zemského soudu ve Vídni ze dne 17. října 1901, tedy více r,ež před 
třemi léty a rproto nebylo potřebí, aby manžel žalo-hou se domáhal rOZlilky 
svého manždství;' stačí spíše, když žádá o pouhou přeměnu lozvodu 
manželství v rozluku. Zmíněná ustanovení platí cHe § 24 rozl. zákona 
i tehdy, byl-li předch{}zí soudní rozv{}d vyslo-ven právo_platně před 28. 
říjnem 1918 mimo území Ceskoslovenské rep-u,bliky v královstv-ích a ze
mích zastoupených v bývalé říšské radě Rakouské. Jclikož, ia:k již shora 
uvedeno, předchozí sDudní roz"Vlod vysloven byl zemsk"j'rrn se-udem ve 
Vídni vztahuje se tento' přeclp,i,s_ i na případ, o nějž tu jde. V takovém 
případě r,ozhoduje dle poslední v-ěty § 24 rozl. zák. o žádosti za rozluku, 
nemá-li manžel, proti němuž žádost za rozluku směřuj'e, -Q·becného sl!ctiště 
v tuzemsku, onen sborový soucl!. stolice, v jehož obvo-du má žadatel svůj 
obecný so'ud {§ 20 odstavec třetí zákona o rozluce). 

N e j v Y š š í s o u d nevyhověl do,volacímu rehrsu. 

Důvody: 

Srovnalá usnesení předchoZÍ'ch st-oHe netrpí ani zmatečností~ ani zreJ
mou nezákonností. Poněvadž 'palk rozp,or se spisy ani Se nevytýká, aniž 
zde jest, není zde předpokladů, za nichž dle oS 16 neslp. říz. bylo by lze 
mimořádnému dovolacímu rekursu vyhověti. Na vývody dovolacího re
kursu poclo,týká se toto: Správne dolíčil soud rekurSln;!, že jsou zde před
poklady § 24 novely o právu manželském. Za těchto předpokladů lze a 
nutno použiti ustanovení §§ 15 až 17 novely, má-li alespoň žadatel v tu
zemsku své obecné sudiště (§§ 24 a 20 čís,. 3 novely). Zákon nikterak 
nerozeznává, zda manželé jsou tuzemci, či cizozemci, a, ,kde manželství 
bylo uzavřeno. Že také nebylo- úmyslem zákona, druiti v tom aneb onom 
smě-ru rozdílu, plyne z toho, že Iprávě v případech, k nimž hledl § 24 
novely, jednati se bude nejčastěji Qo manželství os-oh, jež vúči Ccsko
slovenské repu.blice jsou cizozemci a jež uzavřely manžel~tví na územÍ, 
jež vůči oblasti Ccskoslovenského státu jest cizinou. Za toho,to stavu věci 
není třeb", zabývali se otázkami, jimž věnovány jsou vývody dovolacího 
rekursu'. Proto jen mimochodem se podotýká, ž-e stanioviska dovolací 
rekurentky nelze uhájiti ani předpisy občauského zákonníka, ani poukazem 
k zásadám Haagské dohody ze dne 12. června 1902. Tato clohoda nestala 
se dosud zákonem, nebyvši aktivována ani v bývalé říši Rakouské, ani 
v republice Ceskodovenské, a nelze zásady manželského práva, na nichž 
řečenou dohod-ou bylo se usiednoceno, ,považovati za takové, jež by rov-
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něž vyplý;,aly z ustanovení občanského zákonnfka. Co llak týú: se těchto 
u~tan~vem, mohln by na nejvýše přicházeti -v úvahu ustanovení ,S 37 obc~ 
zak -" k " . . . , l~Z vsa . na tenloipřípad se- nehodí. V případě rozluky manželství 
nejedna se a~l o to, zda právní j-ednání bylo platně uzavřeno naúpak 
platnost ~anzelství jest předp-okladem jeho rozluky ani o to jaký je S! 
-o'bsah pr"v a závazků, plynoucích z manželského' svazku. Jde po'u'ze 
o to, z~a ~kutečl1ostem, vzniknuvším za trvání manželství lze přiznati 
ta,kou zavaznost, by pro ně přicházelo v úvahu další trvání' manželského, 
sva~ku. T>;·to~tázky řeši si ,pro sebe a dle svých poměrů a panujícfch ná
z~ru~,kazd~j ~t~lt samostatně a exklusivně, jeho soudům jen jehol předpisy 
naleZl se ndrŤ1, 

Čís. 1134. 

Nelze povoliti pmzatimn/ opatření pm postižní nárl>k, jenž snad v hu
doucnu v~ikn,~. »Podmíněným« nárokem 've smySlu druhého odstavce 
§ 378 ex. r_ jest pouze nárok vázaný výminkou dle § 696 obč. zák. 

(Rozll. ze dne 12. července 1921, R II 233/21.) 

Navrhovatelka l,ou'pi!aod odpůrce dům s tím, že bude v něm provo
zoval! kino" na ,něž měl. prodatel Ikoncesi. Provoz kina hyl však odlpůrci 
zas!a~en ,pr? ~ ruzne nesprávnosti a pújGovny filmů částe'čně podaly čá
stec:~,: zamy~J.ely p<ldatj žaloby na navrhovateH,,", o dodržení smluv 
~' ?~Jcce, fIlmu. Navrhovatelka domáhala se pr'ozatimním opatřením zaji
st,enr sveho postižního nároku vůči, ,odpůrci. S o udp r v é s tol i c e 
navrhu, vyho-věl, rek u r sní s o u d jej iamítl. D ů vod y: Navrhovatelka 
d~maha se zaJlšt"ní svého Ipostižníha nár<lku, ač dosud není jisto, zda 
n~rok ten vzejde. Není tu splněna podmínka § 378 ex. ř., jenž pře,d'pokládá 
naroky, které tu již jsou, třebas byly p,odmlnečné, nebo doložené časem 
mkohv však nároiky, jež snad v budoucnu vzniknou. ' 

Ne j v y Š š í so; n d nevyhověl d-ovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací soud sdHí n-ázor druhé stelice a pOidotýkák v.hodům dovD'
l:,clho rekursu toto: Dle § 378 ex. ř. není přípustnost prozatímních opa
trení _ vyloučena tím, že nárok jest podmíněn. Avšak stěžovatelka ne
uplatnu]e ,p,ohledávky p'odmíněné, nýhrž regresní nárok, je-nž jí snad 
vzmkne vůči od:půrci, kdyby pohledavlky 40.0.000 Kč, jež pro-ti ,tlí uplat
nUle ně-~oli~ústavů filmOVÝch, soudem by'ly uznány za -ospravedlněny. 
R~g:e~nl- na]'ok sf,ěžovatelči-n tedy Ještě neexistUje a není nárokem pnd
mmenym, neboť naduvedené místo zákonné má na zřeteli podm-ínky ve 
SI~Ys]~ ,S 696 ohč. zák., jež nutno rozeznávati od skutečno'stí p.ráva za
kladallcleh. V tomto případě nejedná se tedy o nárok, již eXistuiící jehož 
spla.tnost závisí na Ip>odmínce, nÝ'brž o 'nárok, \který v budoucnosÚ snad 
v~mkne a~ proto' je vylou'čen z proza tímného zajištění ve smyslu § 378 a 
nasl. .ex, r. 
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Čís. 1135. 

Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Česko
slovenské podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. 
a n. (} úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských po
zemků a obnově drobných zemědělských pachtů. 

I soukromý majetek členů bývalé panovnické rOdiny jest pokládati za 
»majetek zabraný« ve smyslu §: 2 1(1) opatřenL 

Výrazem »pachtovni rok a zbývající smluv,ená pachtúvní léta« neminí 
se hospodářský pachtovní rok, nýbrž veškerá doba trvání pachtu, počí
najíc rokem 1921. 

(Ro,zh. ze dne 12. července 1921, f,; II 265/21.) 

Velkostatek Ž., náležejÍcí tehdeIšímn arcivévodovi Bedřichovi, pro
pachtován byl akciové cukrovarn! spGlečnosti od 1. června 1915 lla 20 let. 
Vnucená správa velkos,tatku domáhala se lla základě' opatření čís. sb, 
586/1920 zvýšení 'pachtovného. od 1. ledna 1921. Pachtýřka namítla jednak, 
že jde o majetelk zabraný a činila nárok na srážku 25 ,pnc., jednak měla 
za to, že pachtovním wkem 1921 jest míněn hospodářský rok 1921/1922, 
ježto prý teprve v tomtQl roce na podzim sbírá se sklizeň z roku 1921. 
S a ud p r v é st o 1 i ce přiznal požadované zvýšení za dobuo,cl 1. ledna 
1921 a vyvrátil zmíměné námitky pachtýřčiny v d Ů vod ech: Pachtjřka 
má za to, že tu jde o půdu zabranou dle zákona ze dne 9. dubna 1919, 
čís. 215 sb. z. a n., nikoliv o púdu státní. Názoru wmu nelze ,phsvědčlti. 
Jest samozřejmo, že otázka, zda-li některý velkostatek jest státním či 
-s,oUi:,ro,mým, jest otázkou veřejnóprávní. Soudům jest sice zllstaveno také 
rozhc,dování předurčujících otázek veřejnoprávních u příležitosti rozhodo
vání nároků soukromollrávních. Bylo-li však již zavedeno řízení u úřadu 
správního, v nčmž bude rozhodnuta veřejnoprávní ,předurčující otázka, může 
se soud usnésti na Ir:-řewšení řízeni až do právoplatného řešenÍ' její cestou 
správní {§ 190 c. ř. s.). Totéž platí tím spíše. když otázka ta jest již 
úřadem' spráV1l:11m rozřešena; tu jest seno zjiŠltěním správního úřadu při 
po.suzo,vání soukromoprávního nároku vázán. V případě, o nějž tu jde, 
byla otázka, jaké povahy jest velkostatek Ž., úřadem správním jež roz
hodnuta. Dle dOipisu ministerstva orby ze dne 6. dubna 1921 iest velko'
statek Ž. maietkem Cs!. republiky, tudíž majetkem státnim a jest tedy ze 
::áboru vyloučen. Jakými právními dÍlv,ody .dospěl s.právní úřad ku svému 
zjištění, jest soudu lhosteJno. Soud pokládá se tímto zjištěním úřadu 
~"právníhQi vázanrým, aniž by tím zadal svému právu ústavní listinou za
ručenému, zkoumati platnost nařízení a publikaci zákonů. Proto' nebylo 
od pachtovného ,odpočteno 25 lproc" jak § 2 (3) opatření připouští. 

V druhém směru dlužno s·e přikloniti k názoru propachto·vatelRy, že 
pachtovním wkem 1921 jest h'Ospodářský roik 1920/1921 a to z těchto 
úvah: a) 'Soud pokládá za rok Í1osp,o·dářský ten, z něhož úroda p·ochází, 
nikoUv ten, v němž ,se- úr·oda ·skHzí, neboť sklizeň úrody může se z rŮlz
ných,nahodilých po přÍipadě ,počasím způsobených příčin opozditi po pří
padě libovůlí uachtýře přes termin pachtovní přesuno.uti a tím pGvahu 
"pachto'vního roku« obratem ruky změniti. b) Dle smlouvy pachtovní jest 
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patr~o, že rok ,pachte·vní strany samy <pc čítají 'Od počátku platnosti pach. 
tO,~Dl :mlouvy 1./7. do 30.,6. roku příštího, nazývajíce jej ,,"okem hospo
darsk}~m«. c) Dle čl. II. smlouvy pachtovlní uzavírá Se smlouva s platností 
cd 1. ceI:vence 1915 do 3r;. června 1935 na dobu 20 let. Kdyby se rok 
pachtovn~ bral dle výkladu pachtýřčina, mělo, by to v zápětí, že by se 
pachtovllI smlouva musela o wk prodl'Oužiti, což zajisté tvrditi nelze, 
d} N,ej!~pe však naSVědčuje Slprávnosti názoru ta hájenému znční§ 8 OP a
tre,Dl CIS. sb. 586/1920, kde se praví v prvém odstavci, že pacht zeměděl
skeho .I:ozemh, který končí ve druhé polovici roku 1920, se obno,vuje 
na dalsr pachtovní rok 1921. Z t'Oho iest jasně zřejmo, že ro:k pachtov,ní 
1921 zna,?ená hospodářský rok 1920'/1921. Proto bylo přiznáno zvýšení 
pacht,ovneho od 1. ledna 1921. Rek u r sní so u d v naznačených směrech 
potvr~Il usnesení ,prvého soudu. D ů vody: . Stížnost neprávem ·se 
?'~n::ll1~a, že 'pacht}"rř mÍtže s,j< kr{)llič 20 proe. za udr~ovální, hudnv sraziti 
Jestc 2oproc. z důvodů, že se jedná o půdu zabranou. Dle zákona ze dne 
16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. po·dléhají 'ovšem záboru velké majetky 
po~em~lo'vé výměry nad rozlohu, uvedenou v § 2, vyloučen je však kromě 
objektu, v § 3 vypočtených, přirozenč též majetek státu. Při své úvaze 
že se tu· Slkutečně jedná 00 majetek, podléhající zákonu záborovému Vy~ 
c~ází, stížnost z názoru, že velkostatek l. je v zemských deskách ~os,ud 
pnj;'san do vlastnictví býv. arciv. Bedřicha, že se tedy ,pGsud jedná o jmční 
soukromé, že na tom ničeho' nemění ustanove,ní mírové smlouvy poněvadž 
ku přeměně soukromého majetku v,e jměni státní třeba zvláštniho zákona 
vyvlastúovacího, kterýž Se o,všem posud nestal, že otázku veřejnoprávní 
pokud se týká spDrné po,vahy vlastnictví veDkostatku, musí za" všech okol~ 
ností řešiti soud, jenž měl dle toho rc>zhodnGuli u příležitosti řízení za 
zvÝšení pachtovného bez ohledu na úřední sdělení min. zemědělství a 
Pc'zemkového úřadu, že se jedná O> zabraný statek a že' tedy srážka· 25 
proc. je příipustna. První soudce vychází z náz,Orll že sice může řešiti 
při rDzhodování nároku soukromoprávního téžpr~durčující otázku ve
řejnop;ávní} ~ak-1i' však tato j.est ji.ž rozřešena úřadem správním, že je 
soud lIm vazan. Tu pak pe,nkazuje na přípis min. orby, jímž oznámilo, že 
velkostatek se stal ve smyslu čl. 208 mír. smlouvy St. Oermainské ma
jetkem Cs!. rep'ubliky a jest jako majetek státní ze záboru vyloučen. Totéž 
sdělil Státní ,pozemkový úřad ve svém pří-pise. Rekursní soud nesouhlasí 
s ~rvním 'soudcem,. že se zde stalo nějaké r-ozřešení, nebo zjištěni sp;orné 
otazky veřejnoprávní úřadem správním, poněvadž, jak stížn-ost správne 
podotýká, nejde o' žádný nález úřadu správního, nýbrž ° pouhou úřední 
2Jprávu nebo sdělení, jelikGž právě sporná otázka točí se ,pouze o f-ormální 
stránku ~ro·hlášení vevkostatku za majetek státu a ppoto není třeha náiezu 
k věcnému vyřešení veřejnoprávní povahy toh'o statím. Rekursní soud 
nesouhl~sí dále ani s pryním soudcem,. ani se stěžovatelem, že by mobl 
soud otazku, zdali jisté jmění je veřejn,oprávnÍ či soukrorrioprávní povahy 
řešiti ať jako 'Otázku předurčující, ať jako samostatnou ve s,poru o to~ 
zahájeném. TohG však zde vůbec není třeba z těchto úvah: Velkostatek 
jest sice po'sud připsán do soukromého vlastnictví býv. arciv. Bedřicha. 
a t3Jké vnucená správa po.znamenána je v deskácb zemských na základě 
výnosu min. zemědělství v Praze ze dne 29. dubna 1919, čís. 9777 toliko 
za účelem podpory a znovuzřízení hosp1odářského života, zam-ezení ho
spOdářských škod a k zás-cbení obyvatelstva po rozumu zákona ze dne 
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24. červencc 1917, čís. 307 ř. zúk., tak jako na ostatní soukromé a rodinné 
fondové statky v oblasti Csl. republiky. Přes t'o však uejedná se -ll stabku 
Z. o majetek zabran}·. Mírová smlouva St. Germainská zc dne 10. září 
1919, uzavřená mezi mocilOstrni s,pojen~Tmi a přidružern1T rni {mezi nimi 
Ceskoslovensko.) se strany jedné a Rakouskem se strany druhé, ustano
vuje v části IX. ve čl. 208 doslovně tolo: Státy, kterým Ipřipadá území 
býv. mo'cnářství Rak. Uh. nebo které vznikly r-02Jkouskováním tohoto 
mocnářství, nabudou všech statků a všeho jmění vlády I~akouské bývalé a 
nynější, pokud leží na jejich vlasÚll!ím území. Pcd pojem statků a jměnt 
vlády Rakouské bÝvalé a nynější zahrnuje tenlo článek statky, které 
náležely starému císařství Rakouskému a podíl tohoto císařství na stat
cích, které byly společným majetkem mocnářství Rak. Uh., dále všechny 
statky koruny a sOll'kr1omý majetek býv. panovnické r-odiny Rak. Uh. 
Další část tohotO' článku o bsahuje us lanovení ohledně vycenění hodnoty 
statků a jmění, získaných jednotlivými státy, komisí reparační, aby byla 
připsána k tíži státu nabývajícího a k dobm Rakonska na úhradu sum, 
které toto dluhuje jako náhradu. Pokud se týče doby platnosti smlouvy 
praví její loonečné ustanovení: Jakmile bude smlouva ratifiko'vána· Ra
kouskem a třemi čelnými mocnostmi, hude sepsán prvl11,í zrupis o složení 
ratifikací a od toho dne vejde smlouva v platnost mezi Vysokými Stranami 
Smluvními, které ji takto rati,fikovaly. Při výpočtu veškerých lhůt sta
novenÝch touto smlouvou, bude tento den dnem, kdy smlouva vejde 
v platnost. Ve všech ostalních směrech smlouva vejde v platll'ost pro 
každou mocno'st dnem složení její ratifikace (odevzdáním ratifikační 
listiny v Paříži), Dle t,oho, jak známo, platnosti mírová smlouva nabyla. 
Smlouva je alktem mezinárodního práva a může tedy upraviti i nynější 
vlastnickou příslušnost ·velkostatku Z., poněvadž se právě jedná o jmění 
člena býv. ,panovnické rodiny a významnou osobnost ve vedení váH<;:y 1 · 

aniž je snad ještě potřebí zvláštního zákona. Převládá-li však vzdo.r tomu 
právní názor o potřebě takového. zvláštního zákm1a, pak přeee mí~ová 
smlouva poskytuje státu aspoň veřejnollráv'ní titul k nabytí ve1kosta~ku. 
Velkostatek tedy buď jede jure majetkem státu neb aspoň ex titulo mírové 
smlouvy nemůže Se nadále považovati za majetek bývalého člena císař
ského do'mu a je na1prosto nepřípustné tvrzení StíŽl!110Sti, že v -den působ
nosti zákona záborového ani disposiční právo. arcivévody Bedřicha k vel
kostatku žádným způsobem nebylo obmezeno. Z těch důvodů vede se za
jisté vnucená správa velkosta!lku orgánem státním, a jak ministerstvo 
zemědělství, tak i Ilozemko,vý úřad pr'ohlašují úředně, že je to majetek 
státní a nikoliv půda zabra,ná. Třeba že je tedy správným názor, že nutno 
teprve zvláštníbo zákona a tento zákon teprve bude utvořen, je jisto, že 
velkostatek do záboru pojat nebude, a nemožn'O proto již nyní Ipachtýři 
jeho při2)nati slevu, přípustno,u u půdy zabrané. Kconečne bez ohledu na 
všechny tyto úvahy vyplývá z § 7 zákofl1a ze dne ll. června 1919, čís. 330 
sb. z. a n., že pozemkovému úřadu přísluší opatření- a rozhodování ve 
všech věcech, uprav,ených zákonem záborovým aneb zákony, jež budou 
ik jeho provedení a do:p.!nění vydány, zvláště pak ,přísluší mu vyšetření 
veškeré zabrané půdy, rozhod0'vánío tom, které objekty ze záboru jsou 
vyloučeny a propoušténí pozemků ze záboru. Již z tohoto důvodu nutno 
proto soudu cítiti se vázarrJým pnuhým úředním prohlášením Po,zemkového 
úřadu, že velkostatek Z. je majetkem státním. Pokud se týče s.porného 
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výkladu pachtovního roku 1921, nelze ze znční a smyslu zákona, jakož 
i pachtovní sml,ollvy odvo,z,ovati správnost tvrze.ní stižnosti, že tím možno 
rozuměti jen hOSlpodářs,ký rok 1. července 1921 do 30. června 1922, nýbrž 
rozhodně naopak jen ho>spodářské období 1920-1921, třeba je Imriositou 
smlouvy, že zahrnuje období od 1. července do 30. června, a p'oukazuje 
se v tom směru na podrobné a zcela případné vývody prvního s'oudce. 

Ne j v y Š š í S'0 li d zrušil usneseni nižších soudů a uložil prvému 
soudu, by 'o věci dále jednal a ji ro-zho'dl. V otázkách, o něž tu jde, uvedl 

v důvodech: 

Ve věci samé j-de o tyto otázky: aj MárU se velkostatek Z. pokládati 
za majetek zabraný a je-Ii tedy přÍlpustna z celkové přirážky sráika 25 
,pr,oc. dle § 2 (3) Opatření Stálého výboru Nár. shrom. ze dne 8. mna 
1920, čís. 5~6sb. z. a n., b) kdy pO>čÍná v tomto, případě pachtovní rok 1921 
ve srnyslu§ 2 {I) cit. opatření, t. j. od kterého data má zvý'šení pachto,v
ného placeno býti, zda od 1. ledna 1921 či· od 1. července 1921. ad a) Nižší 
slolice míní, že statek Z., připsaný býv, arcivévodovi Bedřichovi, jest 
majetkem státním a nep'odléhá tedy záboru. 1. Prvá stolice zakládá to na 
přípis min. zeÚlědělství ze dne 6. dubna 1921, jenž jest toho míněuí a jímž 
prý věc ta již jest rozhodnuta. 2. Druhá stoHce pak opírá se o čl. 208 mí
rové smlouvy St. Germaínské, kde se praví, že "Státy, kterým připadá 
území býv. monarchie Rakousko-Uherské, nebo které vznikly rozkousko
váním tohoto mocnářství, na bud o u všech statků a všeho jmění vlády 
raJkouské, bývalé i, nynější, pokud leží na Jejich vlastním územÍ« á že p'od 
pojem statků těch zahrnuty jsou mimo jiné také »všecky statky koruny 
a soukromý majetek býv. pa fl1 >0 V nic k éro di n y Rakousko-Uherské". 
Obojí mínění však pokládá Nejvyšší soud za mylné. AdJ. Př'ípis min .. 
zemědělství- není vůbec žádným rozhodnutím, za jaké je první soud po
kládá, nýbrž p>oúholu odpovědí na dotaz soudu a tudíž proj'evem právního 
názoru, který ministerstvo mohlo také ,odepříti a který nemůže bS,ti pro 
s,Qud II j,eho rozhodnutí závazným a smer,odatnSrm, niÝbrž má pouze Vfl
znam vyžádaného· a uděleného d,obrého zdání, které, třeba bylo uděleno 
od úřadu, nemá jiné váhy, než zdání soukromé, tedy ien takové, jaké mu 
příslu§í dle jeho vnitřní důvodnosti, t. Ljest dle přesvědčivosti jeho dfI
vodů. Důvody ty pak záleží v rprostém odvolání se na čl. 208 smlouvy St. 
GermaÍltllské a budou vyřízeny níže ve vývodech llid 2. Soud dotazem 
svým nemohl ani vyprovokovati r'ozhodnutí správního úřadu, pro s.trany 
a .práva jich závaz·ného, řízení správní se nekonalo a vyřfzení neb-y'lo 
stranám doručeno, ném10hly tedy prnH němtl ani pravlTÍch prostředků užíti. 
Otázka zůstává prejudicielníotázkou, jež posud rozhodnuta nebyla a kte
mu tedy řešiti dlužno v p·ořadu 'stolic s'Duelem, povolaným k rozhodnutí 
o nároku na zvýšení pachtovného a v řízení k tomu předepsaném dle 
'§ 5 a 6 cit. Opatření. Ad 2. Zákonem zábor-ovým ze dne 18. dub n a 1919, 
čÍs. 215 sb. z. a n., byl zabrán všecek veliký pozemko>vý majetek {§ 12 2), 
af náležel kOml1lkoli, vyjma státu. Státní majetek sice není v §, 3 mez; ma
jetkem ze záboru vyllQučellým jmenován, neboť se tam vylučuje pouze 
majetek zemsk:~\ ·,okresní a obecní, avšak stát přece s14ší ze záboru- jak'o 

, pasivní subjekt vyloučiti, prlOl-ože jest subjektem aktívním, Ipodmětem za
hírajícím, jak § 1 Výslovně praví, a o nějakém, zabrání vlastních věcí 'nc-

32~ 
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múže lGgicky b}'rti řeči, nehQiť by to byl,o nejen bezpředmětné, nýbrž přímo 
protismyslné. Za to nemilže býti pochyby, že zabrán hyl všecek veliký 
pozémkoV:s'r majetek ostatní, tedy, a to zvláště, i majetek členú b Ý val é 
d y n a st i e rak.-nh.,o němž čl. 208 St. Oermainské smlouvy mluyí, nebol 
v § 9 záborového zákona :S,c výslovně 'D' jeho převzetí právem záboru 
{§ 5) jedná a ustan'ovuje, že přejat bude bez náhrady. (Jinak smlouva St. 
Oermainská čl. 208, 4.) Před St. Oermainskoli' smlouvou tedy velkostatek 
Ž. záhoru po () d I é h a I a otáz~a je,s! jen, zda se na tom něco změnilo to'uto 
smlouv,ou, která datůje ze dne 10. září 1919, jest tedy mladší zábo,pového 
zákona, a nabyla působnosti dne 16. č e rve n c e 1920 .(§ 1 Opatř. Stál. 
výh. z 23. července 1920, čís. 450 sb. z. a n., vyhláška min. liu. ze 6. září 
1920, čís. 513 sb. z. a n. a j.).Tupředevším namítá se otázka, zdali smlouva 
St. Oermainská, nebyvši .posud ve sbírce zákonů uv.eřejněna, může vzhle
dem k § 3 obě. zák., § 49 a 102 ústavní listiny a zákonu ze d"e 13. března 
1919, čís. 139 sb. z. a n. 'í§: 1, 2 a 4), dle nichž p'odmínkou platnosti každé 
právní normy uvnitř státu (vůči občanstvu a úřadům) jest její řádné vy
hlášení, tudíž uyeřejuění ve sbírce zákonů, pokládána býti za pramen 
práva vnitrostátníhc·, zejména tedy v pcměrech soukromoprávllich, či zda 
má ,platnost pouze v poměrech mezistátních, vížíc 'ovšem stát jako takový 
a tudíž i representaci jeho, ze.jména vládu', k čemuž doložiti dlužno, že 
zákon ze due 30. ledna 1920, čís. 76 sb. z. a n. o inkorporaci kraje Iiiu
čínského ohledně smlouvy s Německem <Versaillské) ze dne 28. června 1919 
na tom - stanO'vislku uvědoměle :stoH, řka výslovně, že nabyla m·e z i
n á rod n í platno-stidnem 10. ledna 1920. Avšak řešili tuto· otázku přece 
netřeba, a tudíž ani tu, zda k provedení jednotlivých· ustanovení mírové 
smlouvy před její pubHkací třeba zvláštního zákona, jak stěžovatel to za 
nutné má, nebol i když se platnost ne.G·veřejněné mírové smlouvy uzná 
i pro ohór p'ráva vnitrostátního, tedy i pro poměry soukromuprávní, ne
mění to ničehc, na věci, protože statek ve svazku zabranosti trvá přes to 
dále, jak níže dovozeno bude. Při tom netřeba ani v nejmenším pochybo
vati, ze ono nabytí statků v čl. 2,08 smlkuvy inaugurované (praví se tam 
»nabudou" fr. acquerrol1t, tedy luturum) stalo, se už skutkem tím samým, 
že smlouva vešla v platll<Ost,' t. j. složením její ratifikace dle závěrečného 
předpisu, a nelze s.ouhlasiti s rekursním soudem, že by smlou·vutu po
kládati bylo z.a .pouhý titul Ik nabytí vlastnictvi, neboť nejde o nabytí 
s·oukromoprávní. Ale ovšem vynořila by se tu opět otázka hořejší, zdali 
nabytí to nemá až do publlkace smlouvy význam pouze v poměrech mezi" 
nárcdnkh a nctýčc se tedy poměrů soukrnm-oprávních. Ale ani zde otázku 
tu řešiti nutno není. Záležíl jen na tom, jak stát a jeho zákony se statkem 
tím nakládají, a tu nedá se popírati, že s ním nakláodaj,í de jure i de lacto 
jako se statkem zabraným. Cit. Opatření Stálého výboru ze dne 8. ř íj na 
1920 čís. 586 sb. z .. a n., 'které tedy je ještě mladší, vydáno byvši teprve 
po 16. červenci 1920, kdy mírová smlouva dle hořejšího nabyla plamosti, 
v § 2 (3)výstovně praví, že »i de-li o půdu zabranou p,o,dle zá
k « n a z e dne .16. dub n a 1919, čís. ·215 sb. z. a n., snižuje se zjištěná 
celková přirážka o 25 1lfOC.« Jak ale už shora ukázáno, je s t velkostatek 
Z. půd o u dle to hot o z á k o n a z a b ran o u, praví! se to v §, 1, 2 
a zvláště 9. zákona toho jasně. I~dyž Stálý výbor, zákonodárce, sdělával 
cit. Opatření a toto, jeho ustanovení § 2 (3), věděl dobře, že mírová smlou
va vešla už v Iplatnost a že tedy dle ní stát staiků dynastie již nabyl, 
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ni·cméně nebéře na to. žádnéh-o zřetele a drží se pořád staršího stavu, 
klada důraz jen na to, zda!ipůda dle z á bor G v é h o z á ko n a tedy 
formálně v, záboru zahrnuta jest, což zde odpadá, .a nakládá s ~í pak 
pořád i maTerielln,č jako se zabranou. Ale nejen zákon s ní tak nakládá, 
nýbrž i stát: jak bezesporno - rekursní soud ve svtm viTroku sám k t-ornu 
přihlíží a dobrodiní § 2 (4) o.patř. na základě toho pachtýřee přiznává ._. 
dal Pozemlkovým úřadem značnou část půdy statku toho (dle stěžovatelky 
370 ha) d o v n u cen é hop ach t u vedle § 63 zák. p.řídělového ze dne 
30. ledna 1920, čís. 81 sb.z . a n., což možno dle zákona toho jen při .p ů d ě 
z a br a n é. Nakládal tedy zá:kon,.když vnucený pacht dopouštěl, s půdou 
toho púvodu (dynastickou) jako zabranou již před vydáním našeho, Opa
tření Stál. výboru, a patrně tOl bYlo příčinou, proč, OpatřenÍ' nemohlo s ní 
naložiti iinak. Tím méně to jest možno nyní, kdy i stát s ní jak:, se za
hranou naklá0á, dav část efektivně ve vnucený pod,pacht dne 16. října 
1920 dle protokolu z téhož dne stěžovatelem v opisu ,předloženéh-o, tedy 
několik dní po' vydání našeho Opatření. Ovšem nemůže býti pO'chyby, 
že stát může i s půdou do vlastnictví mu 'p.řipadlou nakládaJi i nadále jako 
se zabrano.u·, tedy ji i jako takovou přiděliti, právě .proto, že ie to jeho 
vlastnictví. Ovšem aby státní úřady (úřad pozemkový) byly oprávn,eny, 
s ní tak naložiti, musí tu lo-rmálne býti zákon, který to' dovoluje, ale i té 
podmínce dle hořejšího vyhověno jest, třebaže zákon ten {záborový) da
toval ještě z dc·by, kdy půda t.a maietkem státu ještě nebyla, nebol stačí, 
že zákon ten, prohlašujÍcí ji za zabranou, nebyl po té, kdy ji stát ve vlast
nictví nabyl, ještě odv,dán, naopak cit. Opatřením Stálého výboru majícím 
moc záko·na ls 54 úst. list.) sl~íše v tom je potvrzen a zachován. Otázku 
a) dlužno tedy zodpověděti kladně a přiznati pachtýřee srážku 25 pmc. 

Ad b) Výraz "p a c bto v n j' r o k 1921 a zbývající s m I u ven á 
p·a c h t·o vn i I é t a" § 2 (J) Opatř. nemú význam hospodářského pach
tovního roku, nýbrž znamená veškerou dobu t r v á TI í p. ach t II počínaje 
rekem 1921 jakožto rokem na rok vydání Opa tření následujícím, II to 
samozřejmě celým tímto rokem, tedy již .o d 1. I e d'lloa 1921. Tak uměle 
a su'btilně, jak činí stěžovatel, r·ozeznávati nelze, to odporuie. účelu zákona, 
jenž, shledav, že pachtýři z maietku vlastníků nabyli výtěžků v poměru 
k placenému 11aehtovnému neporovnatelnÍ" bohatých, chce tuto křivdu 
pro budc·ucno.st, t. j. celý zbytek paeh!,ovní doby napravi·ti a začíná proto 
hned nejbližším kalendářním rokem, aby nez.ačal mezi rokem, dnem hez
vÝTazným, a nedrobil kalendářní doby. Musí tedy pachtýř zvýšené pach
tovnélplatiti od!. led n a 1921. 

Čís. 113~ .. 

Rozhodovati o služe.bních púžitcfch úředníků samosprávných přísluší 
úřad.ům správním. 

(Rozh. ze dne 12. července 1921, Rv 11 93[21.) 

CeLá řada .obecních úředníkl\ a zřízencú do-máhala se na .oh ci (nestatu
tární) žalobou výplaty části služného včetně přídavků, jež jim byly za
drženy po dobu služby válečné. Ža]ovanú obec namítla, mimo jiné nepří
pustnost pořadu práva. Pro c e s II í s n v d p r v é s t o I i c e žalobě vy-
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Í1e,věl a vyvrátil námitku nepřípustnosti pořadu práva v d: Ů vod e cll: 
Obecní řád pro Moravu ze dlne 26. března 1864 neupr.avuje právního po
měru zřízenců obecních a neobsahuje ustanovení o příslušnosti k rozhod
nutí sporů o příjmech služebnich. V čas narukování žalobců. totiž v době, 
kdy již jejich nároky vznikly, nebyl na MOTavě upraven služební poměr 
úředníků obecních zvláštním zákcnem jako v Čechách, kde byl v plat
nosti zákon ze dne 29. kvétna 1908, který pro spOry o IpIíjmech služebnÍch 
v § 40 v-:S;'slovně ustanov,uje příslušnost sloudu. Zá,kon ze dne 23. čcrv~nce 
1919 čís. 443 sb. z. a n.pro Čechy, MOravu a Slezsko nabyl platnosti 
teprve dnem 1. září 1919, nemá tedy významu pro tento SPOT, zahájený 
žalobou ze dne 29. s.rpna 1919. Rc·vnčž statut o org.~nis.aci obecních úřadú 
a úpravě požitků obecních úředníků a sluhů ze dne 7. června 1912 ne
obsahuje žádných ustanovení kompetenčních. Jest proto rozhodnouti podle 
všeobecných právních zásad, dle nichž nelze pochybovati o přípustnosti 

poř.adu prava. Žalubci, vesmčs úředníci a Zřízenci ''(bee, nepatří k funk
cionářům obce, kteří byli povoláni svobodnQu vůlí voličů, totiž. V'oloou, 
jejich ustanoveni nezakládá -se, jako ustanovení členů ,obecní l'epr,esen
tace, na veřejnoprávním titulu, nýbrž ma sml,o:uvě, uzavřené mezi obecním 
výborem, dle § 24 statutu k obsazení úřadů uprázdněných a nově syste-
1TIiS'OVan~rch 'Olprávněným, .a zaměstnand, tudíž na titulu s'oukromopráv
ním. Ač statut, který -obsahuje mnoho ustanovení veřejno,právrrlího rázu, 
nemúže býti pov.ažován za soulkromopráv.ní smJonvu dle §§ 153 lIL část. 
novely kobč. zák., musí přece dotyčným ust,movením sta tutú, která 
upravují .obs.azenía platy úřadú a která lze kvalifikovati iako druh. smlou
vy kolektivní, býti přiřlknut charakter soukncmoprávlního titulu, který 
ovšem vzhledem na 'postavení 'obecních úředníků má. jakýsi veřejnGlprávní 
nátčr. Ježto žalobci své ·nároky zakláctaií na statutu, totiž na s'oukr'omo
,právním tituk·, jest dána příslušnost soudu k rozhodnutí tohotospO'fU. 
O d vo I a e í s o u d mzsudek potvrdil a uvedl v otázce, o niž tu jde, 
v d ů vod e ch: Zmatečnost r-czsudku a řízení iemu předcházejícího spa
třuje odvolatC'lka v tom, že soud prvé stolice jednal a rozhodlo věci, která 
prý na pořad práv.a nepatří. Nepl"ávem. Dle § 40 odstavec prvý zákona 
ze dne 23. cervence 1919, čís. 443 sb. z. a n. rozhodují se spory o' služební 
.příjmy úředllúka obecního I~ořadem s('Olic samosprávných. Dle § 41 odsta
vec. prvý a drlll1}'r- cH. zák. zůstanou úředníci, kteří byli ustanoveni dříve, 
než zákon tellto nabyl platnosti (t. i. před 1. zářím 1919 - čl. III. cit. zák.) 
i na dále ve svém dosavadním postavení úředním, přísluší jim však v kaž
dém případě právo volby, má-li pro bu d·o li c no. s t jejich služební puměr 
býti posuzován na dále podle ustanovení t'ohoto zákona čili nic. Z toho 
.plyne, že pr,o dobn před 1. zářím 1919 služehní poměr obecního úředníka, 
na nčjž vztahUje se. zákun ze due 23. července 1919, čís. 443 sb. z. a n. 
posuzovati dlužno dle právních norem před 1. zářím 1919 platných, i po
kud se týče otázky přÍlrustnosti poř'",du práva. Nelze pr,oto pro opačný 
náhled dovolávati se předpisu § 29 j. n., dle něhož nepatříurč1tá věc na 
pořad práva, i Ikdyžpřípustnost p,o,řadu prava byla vyloučena normou 
,·ydanou až po podání žaloby. Dle přípiSU správní komise rr,čsta M. ze dne 
8. listopadu 1920 a ze d"e 15. listopadU! 1920 vztahuje se zákon ze dne 
23. července 1919, čís. 443 sb. z. a n. lIažaloboe s výjimkou některých, 
z nichž poslední je zřízencem ve smyslu zákona ze dne 17. prosince 1919, 
čís. 16 sb. z. a n. z roku 1920. Také pokud se týče tchoto ]JoG'sledně llvede-
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ného žalobce platí ve příčině otázky přípustnosti ,pořadu práva podle § 25 
odsta~ee druhý cit. zák. právní normy před vyhlášením tohoto zákona 
platne. V ostatním Odkazuje se v této příčinĚ ke správným, stavu věci 
i záJklOllu odpovídajícím ,důvodůrJ rozsudku prvé stolice. 

Ne i v y š š í s o II d zrušil rozsudky předchozích stolic jako zmatečné 
i s celým Ipředchozím řízením a žalobu odmítl. 

Důvody: 

_ l'i.ídě se poukazem § 42, odstavec prvý j. n. a §§ 240, poslední odstavec, 
4/7, odstavec prvý čís. 6 a 503 čís. 1 c. ř. s., zabýva:l se dovolací SQ.U'd 
:á~l od sebe v prvé řadě ntázkou, zda jsou řádní slO'ud'ové povoláni 
K tomu, by tuto rozepři projednali a rOzhod·li. l( této otázce odpověděl 
nejvyšší soud záporně, přikloniv se k rozhodnutím· ze dne 13. listopadu 
1920, čís. 25 a 27, jež v obclo·bných ,případech vydána byla senátem pr'o 
řešení kompetenčních konlliktú mezi řádnými· .soudy a úřady správními 
(§ 3 zákona ze dne 2. listopadu. 1918, čís. 3 sb. z. a n.) a vyzněla v ten 
r~zum, že pojednati .a rozhodovati o pOdobných nárocích přís1ušny isou 
úrady samosp'fávné. Při tom vycházel d'ovolací soud z těchto úvah: Dle 
zásady vyslovené prcl ob-OJl časnvých mezí s-Dudní ,příslušnosti v §§ 29 a 
54, odstavec prvý j. n. a pro obor ča&ových mezí hmotně právních 'p.řed
~isú v § 5 obč. zákona, nutno právní nárroky tv-ořící předmět této rozepře, 
laik 00 do jejich hmotněprávní odúvodnčnosti tak i co' do otázky přípust
nosti ,pořadu práva :posu'zovati dle zákonných ustanovení doby jich vzniku. 
Nutno proto a hledíc k ustan'ovení § 41, odstavec prvÝ~ a druh:§~ zákona ze 
dne 23. července 1919, ČÍ.s. 443 sb. z. a n., pokud se týče k ustane'vení § 25, 
odstavec druhý zákona ze dne 17. prOSince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 
1920 při·svědčiti ná2l0rll odvolacího soudu v tom, že ustanovení§ 40, od~ 
stavec prvý 'o,noho, pokud se tý"Č"e § 24 taholto zálrcna nelze v otázce pří
pustnosti pohdu ,práva p·ouŽíti na .právní rozepři, o kterou se tuto jedná. 
Dlužno proto vrátiti se k právu, plativšímu v době vzniku tvrzených ža
lob-ních n2.f'OIků. Dle'§ 153 třetí dílčí novely k 'Qbč. zák. nevztahuií se usta
nlovenÍ § 150 téže dHčí novely, jednající mi-mlo iiné o smlouv,c námezdní, 
k služebnímu p,oměru těch, kdož jsou úředníky nebo zaměstnanci dvoru, 
státu, státního ústavu, zeme, okresu, ob ce nebo veřejného fondu, ]J o
k u d s I uže b n í I' 'O měr nes p 00 č í v á 11 a s m I o u v ě s·o u k r o m o
p r á vn í. Obdobné vyslovetJIo v § 4 zákona o služební sm10·u·vě ,obeh,cd
ních zaměstna"cú ze dne 16. led·na 1920, čís. 2,0. ř. zák., že ustanoveními 
tol1oto zákona zltstá vá nedotčen služební poměr těch, kdož jsou úřeqníky 
nebo zaměstnanci státu, státního ústavu nebo, londu, státem sprav,ova
néhú, a v § 3 téhož zákona, že jeho ustatJIo'vením ,podro·beny iSOll osoby, 
jichž používá se ke Ikupeckým nebo vyšším nekupeckiim službám v pod
niku, pr'ovozovalH~m dv!crem, veř'ejným liondem, zemí, 'ckresem nel~o obcí, 
spočívá-li služ"ební poměr řečených osob na,smlo,llvě 
s 10' II kr: o mú p r á v II í. Takřka doslova stejné ustanove'ní jako. v uvede
ných právě §§ 3 a 4 zákona o ohchodních pomocnících obsaženo jest 
i v § 2 zákona o statkových úřednících· ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. 
zák. Povšechného ·ustanovelllÍ § 153 třetí dílčí novely k obě. zák. a zvlášt
ních ustanovení shora uveden1'ch zá\konft neJze atd! přímo užíti na sp;orný 
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případ. Tolik však lze z ,nich seznati, že i úředníci a zaměstnanci obcí 
rozčleňují se na takové, jichž služební pcměr spočívá na s,mlouvě sou
krol11oprávní, čímž vyslovena zásada, ,že služební p-oměr úředníkú a zří
zencú nbecních spočívá zpravidla na jiném než soukromlG'Právním titulu, 
to jest, že jest poměrem veřejnoprávním, nepodléhajícím normám SQU

kromoprávním a 'tudíž ani příslušno'sti řádných soudiL Shora dotčené zá
konné Ipředpisy nechávají arciť ner'ozřešenou otázku, kdy služební poměr 
obecních úředníků a zaměstnanců spočívá na' smlouvě snnkromoprávní a 
kdy, nesPočÍvaje na tomto důvodu, jest poměrem veřejnoprávním. Nutno 
proto pOlo·hlédnouti se po dalších z~k'onných předpisech a těžiti z nich 
alespoň obdobnu poznatky Ipro vyřešení sporné vtázky. Oheclií, zřízení 
pro markrabství Moravské ze dne 15. března 1864, čís. 4 zem sk. "ák.pře
stává na kusých ustanoveních, jež nevnáš,cjí světla do otázky, o kterou 
se jedná. Omezuje se n.a ustanovení, jímž ,obecnímu výboru 's,e vyhražujc, 
usnášeti se O' ,počtu úředníků a služebníků, o tom, jak se ustanovují a pro
pouštějí a o jejich odpočinkových a ""opatřovacích požitcich ~§ 31 od
stavec dr.uhý) a zmiňuje se dále jen ještě o tom, že obecní stano-sta vYlko
nává nad nimi moc disciplinární a že múže suspendovati ze služby i ta
kové zaměstnance, jichž jmenc,vání vyhradil si. výbor, kdežto ,práv'o je 
propustiti že přÍsluší výboru (§ 50). Nelze-li vystačiti s těmilo spornými 
ustanoveními obecního zřízení, nezbývá než by ve smyslu § 7 obč. zák. 
přihlédnuto bylo k podobným, v zákonech .určitě rozřešeným případům a 
k důvodům jiných příbuzných zákonů. Na snmlě jest poohlédnouti s.e v prvé 
řadě po Ipravidlech určujících pHslušnost 'prl:) ľ'ozhoc1ováDí spnrit ze slu
žebního pomeru úředníků státních. Nehledíc k lomu, že jak v § 153 třetí 
dílčí novely k ohč. zák., tak ve shora naznačených zálklonech obecní úřed
níci a zaměstnanci kladou se co do otázky, zda lze jejich služební poměr 
posuzovati dle občanského zákoníka, p,okud Se týče dle zvláštních zákonů 
Ol smlnuvč, služební, na_ roveň úředníkům státním, vyznamenává se slu
žební poměr jak úředníků a zaměstnanců státních, taik i úředníků a zaměst
nanců 'Iotbecních zvláštní právní kvalifikací zaměstnavatele i svý'm účelem. 
J deť tu i onde o právní poměr mezi územ11Í korporad veřejnoprávní, tedy 
primérnÍm nositelem veřejné 'slprávy se strany Jedné,. a osohami, které 
vstupují d::J správního <organismu těchto veřejnnprávních svazů, zavazu
jiee se konati jim v této jich vlastnosti jl8!ko, svoje p'o,volání a podle j;ch 
příkazů služby, jichž ony p'o.třebují k plnění svých veřejných úkolů. Pokud 
jde o služební poměr úředníků státních ustanovil dehet clv. kance1. ze 
dne 16. srpna 1841 sb. z. s. čís. 555 doslovně: "Ueher die ťrage,ob Strei
tigkeiten zwischcn dem ·Aerar und landesfiirstlichen Beamtcn liber Be
soldungen und Geblihren ZUf Kompetenz der Zivilgerichte oder .der poli
tischcnBeh6rden geh6rcn, haben S. k. u. k. Majestat mit Alh. EntschlieBung 
vom 10. September 1841 zu verordncn geruht, daB Forderungen des Staates 
an seine Beamten und Diener oder der Letzteren an den Staaj, welche le
diglich aus dem Diellstverhaltnisse abgeleitet werden, im administrativon 
Wege auswtragen sind." Jak z dekretu patrno, chtěl jim zákonodárce roz
řešiti. autoritativně otázku, kteté orgány - zda soudy či úřady správní 
- mají býti napříště kompetentní k rozhodováni sporů '0 matcriclních 
nárocích ze služebního pcměru státních úředníků; z tolvo,to úmyslu záko
nodárcova lze dovDzovati, že správním úřadům nemělú ..,e deikrctem do
stati jiných, méně účinných funkcí, nežli kteTých by se clo stalo soudům, 
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kdyby se byl zákcnod6réc f'o"hodl pro kompetenci soudů j. sL, že měle- se 
správním úř?dům dostati funkce ve sporech zmíněného druhu vydá~'ati 
nikoliv snad jen pouhá prohlášení jménem státu jako strany, nýbrž auto
r;.tativní rozhodnutí sch'opná pravní moci. Tcmu svědčí ·ostatně i výrazy~ 
jichž dekret užívá: Kompetenz, Streitigkeiten, auszutr.agen (= zur endgil
tigen E'1ltscheidung, zum Austrag zu bringen). Také prakse nebyla nilkdy 
v pochybnosti o tom, že majetkoprávní nároky státních úředníků pmti státu 
ze služebního poměru nejsou způsobily k vyřízení řádným .pořadem práva. 
Vzniká otázka, dlužno-li (o,),oto předpisu použítiobdto'bně na spory ze s].u
žebního poměru úřední,kil a zaměstnanců obecnich. Odpověď na tuto 
otázku jest závisla na tom, lze-li v řečeném předpisu spatřovati dúsledek 
všeobecných zásad, ovládajících platný system ,právní, či spíše ustano
vení výjimečné, dále pak na tom, je-li tu podobnost ,oh:-m přÍ,padů v P'otd
statných prvcích. V tom směru dlužno uvážiti to(,o: Kompetence úřadů 
správních -pro. maJetkoprávní spory ze služebního ipoměru úřed'nÍlků stát
ních byla normována na základě právního názo,ru, že jde 'o zaměstnance 
veřc:jné, jichž služební poměr nesp-očÍ'vá na souknornoprávní smlouvě sl,u
žební, nýbrž je povahy veřejnoprávní; této· odp,ovídá pak komp·etence 
úřadiI správních pro spory z poměru -Dohu-vzniklé (§ 1 jur. n. a eontr.). 
O veřejnoprávní povaze: služebního p-om-eru úředníků státních není po
chyb-no-sti. Je uznána nyní všeobecně v teorH i v judikatuře, a jenom vý
jimkou zastává se v teorii názor 10 soukromoprávní povaze maietkopráv
,ních n'ároků z poměru toho Iplynoucíeh. Uzná-li se však veřejnoprávní 
povaha služebního poměru úředníků státních, nelze ji. důvo·dně popříti 
II služebního ploměru úředníků úvemních knrporací samosprávných. 
V obc.l!' případech jde 'O' právní poměr ú,plně stejhorod}'. Země, okresy, 
obce jsou pospolitosti státu stejuorodé, svou podstatou určeny .Q,bstarávati 
pospolité zájmy lidstva, jsou stejně jako stát územními korporacemi, nada
nými veřejnou mocí, jimž ,po zákonu přísluší obstarávati vice méně roz
sáhI-:S'r obor záležitostí veřejné slprávy. Jsou stejně jako stát primérními 
nositeli veřejné správy. Zákon přiznává jim imperium, které pak vyko
návají - zcela stejně jako ,tát - na zálkladě zákona j,ako svoie vlastní 
práv-o. Zákon přiznává jim také moc organdsační; Ic,právnění v mezích 
zákona 'organis!(wati výkon funkcí jim svěřených a opaHova'ti si k tomu 
účelu pracovní síly, ať v úřadě -čestném, ať jako zaměstnance z povolání. 
Ne-vyhovovalo by ani povaze zaměstnavatele, ani PO'vaze úkolů jim -svě
řených, aby :právní svazek mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ,ome
zoval se na mechanicky volný soukromoprávní p'oměr služební. Je třeba 
pevnéhc, :a těsného o-rganického s;pjeti obou subje1ktů, při němž za·měst
nan~T stává se součástkou lo-rganismu svého zaměstnavatele, který i v tomto 
služcbním poměru vystupu}e vHi někomu Thikoli j.ako subjekt koordino
vaný, n:S'rbrž v ,postavení nadtÍ02enérn, jako no-sitel veřejné moci. Tyto. 
Ploměry a po-třeby jsou stejné u státu jako u osta-lnich ú"emních klorporací 
veřejn:S'rch. Jsou-li tedy samosprávné k'onporace úzerrnÍ sociální' i právní 
útvary státu stejnorodé, které mají kvalitativně stejné úkoly, stejné impe
rium a stejnou moc organisační, není žádného dftv!odu, zásadně pohlížeU 
na služební plomer jich zaměstnanců jinak, než na služební 'poměr zaměst
nanců státních. Zmíněné okolnosti: zvláštní Ir·ovaha zaměstnavatele iako 
primérnmo nositele veřejné správy, předmět slnžeb: spo!.u,půso-bení· při 
vi'konu veřejné správy, potřeba těsného organického včlenění zamě-<:,t-
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nance do. organismu zaměstnavatele, - vYVlolaly nutr:c·st, up;aviti -:- l:ej~ 
'0 obor sDrávy státní - služební pomri~r zamestnancu specIelnmu 

prve pl ~ ~ k hl b k~' ., 'nad 
předpisy; regulace tím provedená zasa!Jha tab_ u ,ok O"kze nejeVil se~ ssl'u 
jen jako modifikace předlpis~ :,še?becne, o o c: ~a, oml ~.,Q ~~m ,~:uve -
v, bní nýbrž jako samŮ'statny mshtut prava vercllleho, pnmereny poyaze 
~~Ci ~ potřebám, z ní plynoucím. Analogické úpravy dostalo se pak behe~ 
doby také služebnímu poměru zaměstnanc~~o'~tatnkh veřejných ko:~poT'acl 
územních, jednak jich ústavami event. zvlastmml zakony, Jednak predplsy 
statutárními, které kor1p-orace ony v zálkladč ,své orga~isačníJ ill'?C.l, p.ľo
půjčené jim v jich ústavách, samy vydaly. Tun vytv'oreu pravm mstltut 
ve ř e j 'li' é h 'Dr P o lil ě r li s 1 ll! Ž 'e b II í h -o, jakožto 'právní florm~" kte:1olti 
stát a osl"tní korporace územní získávaií pracovní "ílY ku plnem

v 
svych 

úkolů, Kdežto ,při soukromoprávním poměru služebmm Jde o pomer ,oblr
gační, v němž obě strany stoH vedle se~'e ja~o činitel~ práv?ě, koor~mo
vaní, a každá z nich ze sml!ouvy zavázana lest d,ru~e k, ur~ltym vY~I?:e~ 
zen-,V"m Iplněním, je veřejn-§' poměr služební charalktel~lsovan 1ako zvl.astm 
poměr mlO censký, Založením poměru toho,zamcs~tnanec, vstupuje d'? 
statu zv$ršené subjekce vÍ1či korporaci, jí~ m~ S10U~ltl.v Te~.o ,nevz?lk~ 
pouze právo na určitá plnění se strany zavazanc~-o, !,J.~brz \~ ]lstem ramCI 
právní moc nad celou jeho .osobností. Nejde o obhgacm 'pomer dvou ko~~r~ 
dinovaných subjektů, z něhož by vyplývala pm zam~stnance po~ze urclta 
Ipráva obligační, pohledávání, nýbrž o veřejný pomer moc,euskY P?vahY 

absolutní: zaměstnanec stává se. součástí Drgamsmu sveho zamestna
vatele, která mu přísluši nade všemi jeho poddanými" ~tupňuje. se tu ,ve 
zvláštní veřejnou me,c služební, iopodstatněno-u zvlaste kvahhkovanym 
svazkem, jímž zaměstnanec jako aktivní činitel veřejné spr~vy II srovn~n; 
s ostatními p'oddan~'mi je se svý'm zaměstnavatelem spoutaTI.:, a zahrnuJlcl 
v určitém úselku celou osobnost zaměstnancovu . .?ro z~mestn~nce vY
pl}rvá z mocenského ,poměru onoho zvláštní s l·li' z C b n 1 P 10' V I n ~ o~ s t. 
Tato veřejná služební povinnost neznamená toliNo závazek k urcl~emu 
plnční, nýbrž nad to dále ,povinnost oddati se sl;,žbě celou bytost:; J~ 
clrarakterisována zvláštní povinUlo'stí včrnoslI, ktera promka ,cel~ sluze~m 
poměr a _ ač především povahy morální - ~e,:í s~e ta~é prav~e ~Ze]~TICTIa 
tím, že p<Otušcní lejí může stiháno bSrti disciplmarne, a ze dochazl vyraozu 
i zevnějšího požadavkem služební přísahy, Právr;í pr::epo;,derance :"ul~ 
zaměstnavatelovy, jež charakterisuje služebm pomer verC3?Y Jak? zvla~tm 
poměr TI1{)censký, jeví se jak při z a 1 o žen í a r G z va: a.,n} p~meru, 
twk i, za jeho trvání ves 1 uže b n í c Ir ro< z k a z ech, UrCUJl~ICh led,r;o: 
stra1l1riě autoritativně rozsah i obsah služ. povinnosti, -a p'osl~z~ zvlas!e 
význačně v d i s c i pIi n á r n i II -o ci zamestnavate.le, st~novlcl, va ukla
dající jednostranně tresty pro por,U'šeni služ~bn~ I?.ov-:nnostr, ..,kterazto moc 
je výronem moci vrchnostcnské a je te,dY pnncIPlelne ,vylcuce,,~ tam,. kd~ 
_ jakJo v civilistickém p'oměru služebmm, - Jde :0 ~ravl11 pomer~ suhJektu 
zásadně právně koordinovaných. Nelzeť pak ze~me.nav pr~h ver. pov~:c 
služ. poměru úředníků obecních s úSlpěchem namltat1, ze zalwnev~ s~amym 
obor jich působnosti není nijak urč'en, aniž jim pro,pújče ... na ne].aka ~o~ 
úřední, na základě níž hy mohli jednati jménem, obce~ Vzdyť pro p'oJe~ 
veřejné služby je zcela llrostejUlo, zda PTá,:e, kt:re~am~stnanec kon~tr m~~ 
pro zaměstnavatele, záleží v tom, že na zakladeudde~e m~ 0:;0C1 zast~pcl 
jedná jeho jménem ua venek, či je-li působnost Jeho razn clste faktlckeho, 
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Neníť prc, pOjem veřejného I~oměru služebního nijak nutno, aby zaměst
nanec měl vllbec nějak}' obor působnosti úřad tím méně pak aby měl 
úřad, který by hO' opravňoval jménem za~ěstlla~',atele s právním účinkem 
pr'O tohoto projevo\i'ati vůli na venek ať v ohoru práva soukromého či 
veřejného, nehc, dOlkonce jménem jeho vykonávati moc vrchn'ostensko'll. 
Výhradně o to jde, zda: s 1 uže b n í p o v in n 'o s t. na základě které koná 
práce jemu přikázané jakéhokoliv druhu a která ríeznamená v IDrvní řadě 
nic jiného, nežli stav: býtI k disposici pr,o práce, které zaměstna"vatel určí, 
- má ráz veřejnoprávní či Sloukromoprávní. Tytéž nedostatky, které 
vytýkají se (u úřednlkům obecním, vyskytují se i v oboru služby státnÍ, 
aniž by bylO' pochybnosti IQ to-m" že i ti zaměstnanci státní 'kteří nemají 
úřadu spojeného s'e z<Í;stupčí mocí a jichž ohor působnosti ~ení určen zá
konem, n~'bt'ž jen služebními 'přfkazy, Ipřes to stejně jako jiní ,jSIQ1U ku státu 
ve služebním p'oměru veřejno,právnÍm. Z veřejnoprávní pov.ahy služebních 
pomerLI úředníků státních a klomunálnÍch plyne pak i veřejnoprávní povaha 
majetkcprávních nároků z poměru tOl1oO vzcházejících, Názor, jenž každý 
majetkový nárO<k Iplokládá eo ipso za nárok soukromoprávní, postrádá 
vn:třního odův,cdnění a je také v rozp(}w s platným právním řádem, který 
četné nároky majetlwprávní na př. nároky na daně i jiné veřejné dávky 
a příspěvky, nároky na chudinskc'u pO'd]Joru, vyživovací příspěvky, na 
.náhradu ošetřovného a jiné pokládá neSlp!o:rně za veřejnoprávní.' R.ovnež 
nelze souhlasiti s názorem, jaklo by š~o ,o poměr smíšený, založený ve 
smí,šeúé veřejno-'s'oulkrmnoprávní sml'o·uvě služební; celý poměr zakládá 
se jednotným správním ,wktem, ustanovením ve veřejné, službě, z něhrož 
vzniká jak mocenský poměr služební a služební povinnost, tak i majetkové 
nároky zaměstna:ne"2, kteréž·- když se poskytnou - tvoří integrující 
součást konkretního poměru, jenž svými podstatnými momenty je však 
chara1kterisován jal,o p10mer práva veřejného. Konečně nelze .obhájiti sou
kromo1právníhro rázu majetlC10vých nároků z lJoměrů služebního -ani s- hle
diska, že by byly poskytnu,ty převážně v zájmu zaměstnance: nebof mz.
hodny jso-u tu stejnou měrou i zájmy veřejné: získání a udrže'ní ,potřeb
n"§~ch pracovních sil Dra veřejUlo'u správu a s-l1Iaha, zajištěním existence a 
tím neodvislosti zaměstnance učiniti ze služebníka, závíslého na předsta
veném jeho, nrgán sk!užící zájmúm celku. Také positivní úprava právní, 
které se dostalo služebním pe'žitkúm zaměstnanců státních a k'omunálních, 
nesvědčí tomu, že by záko·nodáree hleděl na ně jwko na po-uhou s'O-ukromo
Iprávní úplatu za práce konané v záklacjě soukromoprávní sml101uiVY s'lu
žební. Ovšem není vyloučeno, aby stát stejně jako iiné veřejhé kcrp'orace 
územní neopatřovaly si pracovní síly t a k é plouhou soukromoprávnl 
smlouvou služební, která pak ,ovšem zakládá prostý soukromoprávní obli
gační poměr mezi oběma stranami, pQ·dléhající lp.ř'edpisům všeobecného, 
zákonítka občanského a judikatuře ř'ádnýcb soudů, Zaměstua'nec takový 
stoH však mim'o správní organismus dotyčné kOTpo-race a zustává vŮlči ní 
samostatnou:os:oho'u cizÍ, Pr.incipielne vyloučeno jest. tedy uznání takového 
poměru všude tam, kde jde () funkce veřejné, jež Ikorp1orace 'ona může IpO 
právu vykonávati jcn sama, -a kde tedy výklon soukr,omoprávnÍm zmoc
něncem je zásadně nepřípustným~ Avšak i mimo tyt.o případy nelze exi
stenci takového pouze soukromoprávnih.o poměru pmesumovatl tam, kde 
l-aITÍ,cstnanec ustanoven jcst na určité mÍs.to, 'v správním,. organismu té 
které korpcrace systemis'c'vané, a Ipodroben je - jako v konkretním při-
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padě __ normálnímu úřednickerilU CL služebnímuJ~du (sl.užební pragma!ice) 
této korporace. Dlužno-l.i vŠ,alk dl~ toho,,, co ľc~eno: -:c smyslu n~s~ho 

rávního I-ádu uznati služebm pomer zamestnancu statmch a koml~nalmch 
~ pokud nejde o výjimečný případ zaměstnance pouze ;>~sm!uv111~o« ,-

a ,pioměr práva veřejnéhcI. ;J:'ak normovaná k,ompetence u~adu spra:vn.lch 
~ rozhodování sporů z poměru to,ho - čítajíc v to spor,:, o narakY maJ~~Ko: 
právní, jeví se pouhým důsledkem ,o-dpovídajícím zásad~ímu f'ozhľam~en~ -
kom]Jetence soudu s jedné a úřadů správních, s drllh~. ~trany:. a ~l~oh 
stanr;.vcním výjimečni1m, které by .analio,glckeho P()UZltI nepni)'Oustelo. 
~a stanovi$lku, že maj'etkoprávní nároky samos,prá;ln~Tch .. úř~dn~ků ze 
služebního poměru nehodí se na pořad práva soukromeho, stala JudIkatura 
'Ohledně majetkoprávních nár,oků' ze služebního poměru úředníku ?em
ských, wč tu záloonné opory pm svůj konstantně hájeny názor postr~~ala. 
NaJproti tomu v příčině úředníků obecních a okresUlch, kde rovnez po 
dlouhou dobu nebylo zákonného usta1:lovení, judikatura vindlikovala kom
~etenci pro spory ze služebního' ,poměru - zcela nedůsledně ke stanovisku 
~auiatému v příčině úředníků zemských, řádným soudům. Zákony. ze "dne 
3, října 1907 z, z. čís. 63 ohledně úředníků okresnícl' a ~edne 2~, k~elna 
1908 z. z. čís. 35 ohledně úředníků obecnkh v Cechach pomer !e~hto 
s:am'osprávných zaměstnanců nově uprave~. Otázk~ ~~mp.~ten~e r,?z.resena 
v ten smysl, že spory o příjmy služební a výslužne urednuka Jakoz .1 'o za
opatřovací po'žitky vdov i sirotků odkázány řádným so·udúm, o,statm spory 
pak ze služebního. poměru úřadům samosprávným ~§ 40. leg. Cll.)_ Jak 
patrno z materialií {zpráva komise sněmovní ze dne 1. brezna .19q7 tsk 
CDLXXXVJI/II-01), byl'O ustanovení ono diktováno mome~~y ~lste zev
nějšími; kdežto dřívější osnovy přikazovaly všechny .SP'Oofy uradum samo: 
správným, mělo nyní býti vyhověno opětným žádoste~ úředn~ctva, kt~re 
chtělo míti spory o požitky služební vy~raže,ny s'o;,:;dun;; snel!" komls,: 
pak tomuto přání - jak praví - vyhove!a tUl! sp'lse, ze. tah obdobue 
spory úředníků státních a zemských neproJednaVaJl se poradem adm:m
strativním nýbrž před říšským soudem. Šlo tedy o větší garancii ťYchleho 
a nestran;lého rozl'Oclování nikoli o důsledek nějakého zásadního práv-

. " •• b"'443 444 ,S? ního- náZlQ'fu. Zák'Ony ze dne 23. cer-venco 1919 s . C1S, • a '! ~ ,-
pr-ohlášeni úředníci okmsní a obecní, usta'tlJovení ve smyslu .te.chto za~onu, 
výslovně za úředníky ve f e j n é, číniž autoritativně ro·zresena ?tazka, 
»která do té doby mohla býti považována Z<l spornou«. Jako duslede~ 
ao'lrolo ustan'Ovení přijat pak k'Ůmpetenční předvis .§ 40 odstav:,c prvy 
zákona, dle něhož přikázány vešk,eré spory ze sluzehl1ilhn po~meru: m..::1. 
spory '0 požitky služební, úř"dům s a m o spr á v n ý.m .• Zprav~ ~~!av
ní];o výboru tisk 1362 NS. odůvodňuje ustanovení tolo tl~'..ze ~em Pl:1Cl~Y: 
Iproč by měl v lomte, směru zůstati umělo: .[io'z~11 mezI ured~lky,"statn!ml 
a samosprávnými, když ,po·dle §, 2 1 trto, uredmc! JS~Q? f,u~kclOnan v~reJ: 
nv-mi. Vyslovena tedy zákono-darcem zasada, ze uredmc.~ samo~pl a;rm 
js~ou úřednÍ1ky veřejnými, a že rozhod-ování 9 sporech z Jlí~h sluzebmho 
p10meru příshiš,í úřadům správním. 

Čís .. 1137. 

Význam ujednání ve smlouvě pachtovní z ,doby p~~dv,ále.čné,:. »Pa~h: 
tOvné nesmí nijakým finančním opatř,oním slatll a mJakyml zakonnyml 
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zm~nami v nyní platné měnové a mincovní soustavě býti ztenčeno nýbrž 
dlu~n~ je. vezdy pla.titi penízem, odpc>vídajíc!m jeho vnitřní hodn~tě dle 
dneslll meny.{( 

Přijav ?-a ?"čité oMobí bez Výhrady pachtovné, nemůže propachto_ 
vatel domahalI se napolom doplatku s poukazem na smlouvu jež pro jisté 
případy uznává nárok na vYšší pachtovné. ' 

{Rozh. ze dne 12. července 1921, Rv J[ 95/21.) 

Sporné strany uzavřely roku 01912 ipachtovní smlo.uvu na delší řadu 
let za roční pachtovné 50.000 K a ujednaly' v odstavci druhém § 4, jak 
sho.ra uvedeno, Pachtýř platil pachtovné čtvrtletně a propachtovalel přijal 
splatky až do 31. října 1919. Vzhledem k pokleslé valutě domáhal se na 
pachtýři d'oplatku pachtovného, ;počínajíc listopadem 1916. Pro ce sní 
s o udp r v é 5 t o I i c e žalobu co do důvodu zamítl. D ů vod y; V § 4, 
o?,stave:: d;uhý, p.achtovní smlouvy jsou určitě uvedeny případy, ve ktc
rych ma by tl propachtovatel chráněn, tetiž v případě a1ktivního zasáhnutí 
s!át~ urČitÝmi, ,přesnýn;i o:patřeními. Že by se strany státu taková opa
trem se byla stala, totiž ,Ul rč i t ě a pře sně nějakým zákonem anebe, 
státní úpravou, nebylo žallobccm tvrzeno, Žalobce zastává stanovi'oko, že. 
talo. ochrana pr'Opachlo'vatele má místa i tehdy, když by znehodu'ocení 
pene'Z nastalo násled,kem iinakých událostí samoo sobě, tedy nikoliv státní 
úpravou. Oprávněnost tohoto stanoviska dle náhledu slo'udu nelze však 
z obsahu tohoto sh'Ora citovaného bodu pachtovní smlo·uvy nikterak do
voditi. Ale i kdyby tomu taik bYlo, neby~o by lze míru a stupeň znehod
no~ení ,pe,něz, které nastalo nejen odstraněním ko,tového pokladu, nýbrž 
1 Itus'C,bcmm faktorů jiných s válkou souvisejících, určitě, a ,přes.ně stano
vit!. ~imo t,o není zde přesného podkladu, zvláště když dle výpovědí 
svedku 'O> obsahu ,pachtovní smlouvy nebylo zvláštní diskuse a každý svě
d~k podkládá iomu hodu jiný obsah a jiný výZnam. Nelze proto mluviti 
tež 'O 'srovnalé vůli stran (§l§, S61, 869 obč. záik.), a p'roto bylo, v úvaze 
shora uvedených ok'olností a přihlížejíc k tomu, že srovna1á vůle stran 
výsledky řízení průV1odního v tomto směru nedala se zjistiti, žalobu 
ohledně právního· důvodu jako neodůvo,dněll'ou zam1tnouti. O d v 'O I a c í 
so u cl žalobě vyhověL D ů vod y: Odv,olání jest ouůvodněno již prot'O 
že prvý soud věc po právní stránce mylně posoudil. Není sporu o tom, ž~ 
strany uzavřely dne 28. července 1912 smlouvu, Í'ež obsabovala v odstavci 
druMm § 4 ustanovení, že pachtovné nemá žádnými finanoními 'Opatře
ními státu a žádnou zákonnou změnou, tý-kající se měnového a mincnvehCi 
systemu to,h'O času platného, býti ztenčeno, nýbrž musí vždy placewo, býti 
v onom ·-obnosu, ktery' se rovná vnitřní hodn-otě mrěnry v den uzavření 
smlouvy. Smlouvu tutú obě smlUvní' strany pOdepsaly a nelze tedy mlu
viti o tlom, že tu není srovnalé vúle stra'll s'nad proto, že právní zástupcově 

. stran, jež byli slyšeni jako svědci, jevili různý 'OsQ,bní názor 'O obsahu 
sporného odstavce smlouvy, Naopak mŮže se jednati lPO,ll'Zeo ,pravý smysl 
onoho usta11le'vení odstavce druhého §. 4 zmcněné sml,ouvy a k výkladu 
tomu jest pov'Olán ve sporu výhradně so,ud, jenž, aby si zjednal p'ro tento 
výklad sp'Olehlivější podklad, mŮže ovšem o <Jk'Olno'stech, za kterých 
k ruohodě došl'o', VYSlechnouti i SVědky. Tito vša'k pO'tvrdili souhlasně že 
při podpisu smlcuvy se o On'om odstavci nedebatovalo, a rozhodUje p;oto 
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v první řadě, co strany dOjednaly a co tedy dle znění smlouvy jest pr!O 
každou třeU osobu ·patmo. První soud nevykládá "šak té části smlouvy 
správně, tvrdě,' že v odstavci druhém § 4 pachtov'uí smlouvy jsou .případy, 
ve kterých má býti propachtovatel chráněn, určitě uvedeny, nebot pře
hlíží, že,. i když se tam IpředesHá, že pachtovné nemá žádn~Tmi finančními 
opatřeními státu a žádnou zákonnou změnou měnového a minoového sy
stemu t. Č. platného, býti ztenčeno, jest tam pak jasně a výslovně stano
veno, že pachtovné musí býti zaplaceno" ,onom obnosu, jenž se povná 
vnitřní hodnotě měny, ,platící v den uzavření smlouvy a to vž d 01, tedy 
v každém případě nastalého znehodJ]ocent valuty. Se zřetelem na toto 
jasné zněni 'Onoho ustanovení, jež žalovaná- strana saina označuje jako tak 
zvano1u »Deval'vierungsklausel«, nemůže býti pocbybrio, jak dlužno roz
uměti slo~ům: »seinem inneren Werte nach« - a že se tu zejména nejedná 
snad o, spornou otázku, lze-li také při pa,p.íl1ový'ch penězích mluviti o vnitřní 
jejich ceně, nýbrž že touto dohodou mělo se jednoduše přesunouti na dluž
níka, zde pachtýře, ne.bezpeči znehodnocení měny, které by jinak, totiž 
bez tatové dohody postihnulo věřitele, zde ,propachtovatele, Při správ
ném právním posouzení věci a právním V,Í,kladu smlouvy má tedy žalobce 
nárok, aby mu p.achtovné zaplaceno bylo tak, aby nemčl toliko nominelně 
50.000 K ročně, nýbrž talwvou hodnootu, lkterá se co do bupní sily r<Ovná 
hodnotě 50.000 K rak. uherské měny v době uzavření nájemní smlouvy. 
Jest pmtooprávněn žalobce žádati nejen zvýšení pachtovné činže dle na
řízení ze dne 30. srpna 1920, čís. 471 sb. z. a n" které právo přísluší dle 
'o,u'oho nařízení každému pIOlpachto'vateli bq zvláštní dohúdy, nýbrž má 
právě na základě odstavce druhého § 4 se stranou žalovan'ou dojednané 
pachtovní smlouvy nárok shora bliže označený, jehož se vŠ<Ím právem ža
lobou domáhá. Na tom ničeho nemění, že ua splatné již JI, rloční částky 
až do, 31. října 1919 placeno bylo po 12.500 I~, nebol zaplacením zaniká 
povinnost dlužníkova pouze tenkráte, splnil-li vše, cop I nit i byl lPi o
v i ne n. To se však v přítomném případě dle loho, co sh,o'ra jest uvedeno, 
neStalo, nebo! jest notorickým, že zi1ehodm)<ceuí ra'kousko-uherské valuty 
započalo ne dlouho po vypuknuti světo'vé války, že to šlo :s' ní stále stopce 
a že ani koruna československá, mající ovšem lepší zázemu: kurs a větší 
kupní sílu, než koruna rakousko-uherská, poi<nd se týče nekoltovaná,. 
přece z daleka nemá 'oné kupUí sily, jak ji měla koruna rakouswo'-uherská 
v roce 1912. Tím však, že žalobce ono částečné placení přijímal, aókO'nv 
k tomu nehyl povinen, nedal ještě nikterak na jevo, že se onoho doplatku, 
který nyní požaduje a jenž mu dle jasného znění smlouvy přísluší, mlčky 
vzdal. 

Ne j v y Š š i s 10' II d obnovil [<ozsudek prvého, soudu, 

Důvody: 

Uplatňujíc dovolací důvod § 503 čís, 4 c, ř.s". jest žalovaná ·akciová 
společnost v právu, O,píraje se () § 4, ndstavec druh}" ,pachtovní smlouvy, 
požaduje žalobce doplatek na pachtovné za poslední tři roky, počínajíc 
listopadem 1916, Zalobce přip1onští, ŽO na splatné jež X roční lhůty ,pach
tovného bylo žalovanou společností až do 31. řijna 1919 placeno po 
12.500 K. Při Ixlm jest lhostejno, zda placeno bylo přímo žalobci, či jeho 
hospodářské správě, poněvadž žalobce, 'spokojiv so s tím, že placenO' bylo 

Sll 

je,~o, hOSPOdářské správě, dal zře' v " v , , 

darslwu správu by za neVilO p h~me ~a Je" o, ze zmocnuJc' svou hosp'o-
, v ' v ac IOvne 'přiJ'ímal Dl v . , ze sKutecnosti že žalobce' v_· I v a, uzuo ppota vychazcti 

. ' pnla za dobu az d 31 ". 191 pemzem; Ve smlouvě číselnc': v~. '... o . Tll,na 9 pachtovné . urcen~'m nevyhrad: . ~ k ve smyslu zmí.něného odsta T _ h', I'V Sl TIa!'O' II na doplatek 
nosti, nelze upříti o,práv~ěn ~~te p~c t~vn: smlou:,y. tlledíc k této sku,teč-

I f v v u. 1 namltce zalovane s I v t' v v 1 nec I recený' odstavec pachtov' I ' po eenos 1, ze za obcc, 
v v ll! sm ouvy vykladá s t k v. k . 

za recenou dObu nároku na doplatek V . '. e a, Clona , nel1' a 
mitku žalované společnosti po k" 'k YVlaCl:!, odvolacl soud tuto ná
ník'ova povinnc,s! pOuze lenkr~teaz~~'lltomvu, ze zaplacením zaniká dluž
muž však, hledíc ku znehodno ' . P Dl

k
- I v~e, Co splniti byl povinen, če

k.u~pnÍ síle československé Ik'oru~em ra~ ~us O-uherské měny a ku menší, 
uherská koruna v r'Oce 1912' y; ne~ lak'Ou kupní silu měla rakousko
v čase, kdy zapravovány b { nom pr~ tavk, z::upomíná odvolací soud, že 
ani závazek žalovamé SP<OI~č~;~' k~ere lhuty p~chtovného" nebyly jistými 
rozsah tohoto závazku Srn sl s 1 d zapravem d~Platku, tím méně pak 
pachtovní smlouvy jes'! n y ~ dosah ,u:tanovem § 4, odstavec druhý, 
Doklad t· h' elasnY,opousl! ustanovení to různý výklad 

em O< o Jest tento Spor 111: t ',v v • 

smlouvy i při tom' V' • l"m~ '0 recel1e ustanov-ení pachtovní 
jest předpóklady, j~fr:()z~'~r;:-. ~_ .moznych ~ sltYšite!n-Sr:h .výkladŮ vázáno 
":tál~l)ého smyslu, i tyto před n~~l~" pevne,. vyhraZenyml. ,prvky .obecně 
ruznYm. Platila-li tudíž žalov:"' ~Y sa',":I lze .zase pOJmlaÍl zpus<obem 
pachtovné v číselně Ujedn~né v :~, a ClOva spolecnos! za řečená 'období 
cem bez v,Í'hrady prv ,'l"a110 I t YSl a byJo-h pachtovne v této výši žalob-

v ' ',ze omu rozuměti ien t k v v I ' . 
spolee-nosí byla na stanovisku' že ne - '" a, ze za ovana akcl'Ová 

.~~gvení vachto,viní sml,ollVY a' ž~ tUd~~sLal~ p;edp~oklady ,zmíněného usta
zalobcc na f'oto stanovi k v , • -O? at-kum nelil povmna, a že 
mill-li tak, nutno pacřjto~l,éo z:aIX~:l~ed al;~l'O:~ společnosti ~řistouPil. T1o>
vyrovnané 'a není ,opo,dstatněna žalob o k r~nď 1~19. povazovati za plně 
čenou dlo'bu. Zbývá pr~to< jen 'eště ,a, ~,o' u, oma,ha se doplatků za re- ' 
jest žaloba, pokud domáhá se Jdo I ~~?yvat~ se otazkou, zda op,rá vněn1 
padem 1919, I tuto otázlm dlužmoP a d u' z~ dv'cbu. další, počínajíc 1. .lis 10-
Ipoukázáno, že s nrn', I zo pov: -eíl zaporně. Bylo již k tomu 
pouštčje různý : 'Ikl<~ odsta;,ec pacht'OvDl smlouvy jest nejasným do
svědků Z nich y k ~d' K vyk~adu nelze upotřebiti výpovědí slyš~nÝch 
něném~ odstav~t;a~htoS:nr~m~ec P2,;,ato

l
va li, jed~n každý rnzumě! zmí-

smysl a do h .' , ouvy Jma (, ]s'on vsak za jedno v tom že . 
vúbee neje~~al~~h~~~n~~~,~~,ho ustanovení nebyl probírán, že se o ~ěm 
smlouvy pátrati P,o ieho sm '50 z doslovu § 4, od:tavec druhý pachtovní 
novení smlouvy tak, že Iprý ~:~~~. ~os:,h~. 9dvOlacl ~~1lI~ vyložil tODo' nsia
klada váhu na za'vevr"c'n' I yr pre"\ za nebezpecl znehodnocení měny 

, 'v a s Dva })~onderl1 'st t t ~. . , 
bezahlen, weIcher seinem iuner. 'w ' 1 S e s m Je~,em Betrage Zll 
eutsprichk K tomuto výkladu on . er}:. nach der heute glltigen. Wahning 
hele všeho bližšího odůvlo'dnčn' n:Jv:~Sl. soud :e nepřidává, Výklad ten 
'Odstavec prv1T, pachtovní smlo~v ce ava ~r~,~te ~trano,u Prvou část § 4, 
~e Ona prvá část jen mimoděk b ~' a( nen~ zadne :opory pr,? př~dp,oklad, 
ceno., není mimo doslolv l"ných y a o (Oksm UVY.'P.olata, p. onevadz jak ře-
h d '" . ',pomuce PrlO vY1klad smlo I 

'O UHel vYznam přiznati jen ·edn~ ~ v v: '. uvy, ne ze roz--
čáteční stať na místo p)odružn 1 Dle'.. zavereClle 'St~tl a snížiti druho.u, po-
cenné a vyložiti tak 1 y "{ ~zn.o naopak 'obe statě uznali za rovno- . 

, J posPO II o staly, Tu pa'k jest zjevno, že pmp.ach-
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tovatel měl býti chráněn proti ztenčení?acht~~?ého, ~dyby t?t? přivoděno 
b I n

'kterou z obou přesně vytčenych pncID. Termto pncmam1 byla 
yo e , . k' k'k l' 'k ' • v . d k 'akák'Dli finanční opatření statu, ]C'dna ]a e 10' 1 za QnTIC zmen. je na j . .' k" t' •. 

tehda Iplativší měnové a mincovní soustavy. Te1TIltO Sl utecnos .ml pn~o-
děné ztenčení pachtovného nemělo postihrrcuti propacht?vatele, Je,:,u .~n~lo 
. nehledíc k těmto skutečnostem (stets), dostati pemze, odPOV1dal1Clho. 
s~ou vnitřní- hodnotou měně, plativší v čase uzavření -smla.UivY. ~a z,ne: 
~odnocení pachtc.vného, jež bylo by přivoděno jinými skuteollOstm1, najme 
vlivy hospodářskými, pachtýřem záruka převzata, neby~a. Zal obce ~ Ipm 
případ tohoto výkladu hájí 'opodstatněnost žalobmho. naroku,. shl~da~aje 
finanční opatření bývalého rake·uského státu v tom, ze za svetove valky 
zr.ušena povinnost rak.-uherské banky ik zákonné,;,u kov~vému~krytí ban
kovek a že došlo k převydaji nekrytých papírovych penez. Nez tyto sku
tečnosti Ipro dobu, počínajíc dnem 1. listopadu 1919, o- ~tero-u se zde jen 
ještě jedná, nepřicházejí vůbec v úvahu. Nebo! formelne dne,:, 12. dubna 
1919, materielně již dnem 10. března, to jest dnem, kdy. skoncetl!o~ okolko: 
vání bankovek, vsbo,u:pila v život měna československa. Tato mena ne~l 
pckračovatelem bývalé rak.-uherské měny, jest no~ou, .samostatnou mc
nou jiného státu, než kterou měllOn byla korunova meITa z rlok~ 1912. 
Jest ovšem m,ožno, že shora řečeným,i, finančními 'Opatřenírn~ byvaleh~ 
mk.-uher. státu sP'olupřivoděl1é znehodnocení rakousko-uhe:ske~oruTl~.v~e 
měny jeví vliv i 11a hlo-dnotu československé měnY. ~Ne~ hl;d1: k te~o m.ene, 
nemají finanční .ona opatření významIT jako opatTe1;1 s!atm, to lest,]ak? 
opatření českosl'O<venského státu, nýbrž jako pouhy nar.odohosp,~darsky 
prvek, stlačující valutu. K těmto Iprvkům však § 4, odstavec d~~hy: pac~
tovní smlouvy se dle sho.ra řečeného nevztahUJe. Pro dobu, p,ocmaj1C; uza
koněním československé měny, není z,d'e vztahu jednak meZI vlltlerm ~od: 
IToto'U této, měny, jednak mezi rak.-uherskou měn~u Z doby ,uzavr,em 
smlouvy a alterujícími ji finančními opatřeními bývaleho rakouskeh;> st~tu. 
Oživnutím česklo.slovenského státu a uzáloo.něním jeho;amostatne meny 
nastaly .pomery, na než ve smlo.uvě přirozeně par;t~tovano nebylo ~ 1 pa
matováno, býti nemohlo a jež proto nelze podrad1!t pod ustanovem § 4, 
odstavec druhý pachtovní smlouvY. 

Čís. 1138. 

Upisováni válečných .půjček «IX. válečná .~jč.ka); • ~ ~.. 
Převod zálohových vkladů z ílčtn subsknpcmho na ucet bezny. 

. (Rozh. ze dne 12. července 1921, Rv JI 100/21.l 

. Spořitelna města T. byla po delší dobu se žalovanou bankou v .obch?d
ním spojeni a UKládala část přebytku u této ba?~y. V roce ~9~8 UIOZ1!" 
více částek jednak na běž'D'Ý účet, jednak na ucet s~bskn?cm IX. val. 
půjčky rak.Bo převratu oznámila žalovaná banka sponte!ne ?,:p.!Sem. z,: 
dne 8. listopadu 1918: deluklo,ž účet subskri'p:ční IX;. rak. v,a!. p~Jcky stav~ 
se nyní illusorním, sděLu·jemc Vám dle příkazn naS1 c~ntr.~ly,. ze 7;alohove 
vklady, které jsme uložili u pošlovní spořitelnY, podlehaj1 vYPOVe~" a ~ to 
25 proc. vkladu výp'o.vědi 14denní, dalších 25~ ~:o:. ,:kladu ,vypove~l 
6měsíční a dalších 50 proc. vkladu výpovědi.6mesWTI1. PredJPokladame, ze 

51.3 

h?dláte těchlo výpc·vědních práv použíti a připadající percentuální kvoty 
prevedeme Ve lhůtách shora uvedených k tíži Vašeho subskripčního účtu 
na ~čet b~žn~." SP?řitclna dopi-sem ze dne 15. listopadu schválila přepsání 
penez: urcenych puvodnč ua IX. rak. vál. půjčku na účet běžný, avšak 
ohrad1la se proti výpovědním lhůtám a oznámila že peněz těch bude p'o,
třebovati na pŮjčlku Svobody, žádajíc, aby ty vkla.dY jí íhned bez výpo
vědi" j~k bude o to .žádati, byly vyp·laceny. V úČtech k 1. červench 1919 
vt~azan byl ža;ovano·lJj vklad bývalého účtu subskrip.čního IX. rak. vál. 
pUlcky 124.554 K a účtovala v poslední(l1 účtě .žalovaná banka spOřitelně 
jen 1 proc. urok. z vkladu. Poněvadž z běžného účtu banky smluven byl 
2 pme. úrok, žádala sp'ořitelna zvýšení žádaného úroku ale nedostalo se 
jí odpovědi. Mimo uvede.něho "kladu subskripčního měl~ žaltc-bkynčještě 
běžný vklad vykázaný k 1. lednu 1920 16.312 K, takže celkový vklad činil 
140.866 K. Dopisem ze dne 30. května 1920. a 9. dubna 192.0 žáda1aspoři
telna,vyplacem 130.000 K, banka vyplatila však toliko 16.392 K 03 h, další 
·odeIP!ela. a odpírala i na další upomínky; 1. června činU vklad 124229 K, 
jehoz vyplaty domáhala se jmenovaná spořitelna žalobou. Pro c e s II í 
s o II d p r v é s t a li ce .žalobě vyhověl. D tu v o cl y: V tomto přlpadě řešiti 
jest týto otázky: 1. V jaikém právním .poměru byla žalobky.ně k žalované, 
pokud se týče subskripčníh'o účtu. 2. Je-li zažalovaná pohledávka zcela 
ncb z části splatná. 3. V jaké měně jest spla-tná. Na tylo otázky ac1p.ovídá 
soud takto: ad 1. Poměr mezi žalovanou a žalobkYní mohl býti jednak 
Pleměr komisionářky, jednak poměr pouhé rrepositářkY.Žalobhně tvrdí 
že činila" žalované jenem vklady, které měly 'sloužiti k určitým účelům: 
tvrdíc tedy, že žalovaný o·bnos byl u .banky ulože u jak'odeposit, tom, tak 
zvané depositum irregulare, které je vlastně zápůjčkou úročnou (§,9590bč. 
zák.). Není ovšem vyloučena možnost, že žalující spořitelna dala· pří'kaz, 
zasHajíc sploTné IpenÍze ža!'ované bance, aby. jí z,a ně koupila dlužní úpisy 
EX. válečné půjčky rak. Avšak proti tomuto p'ojetí mluv! .již samo účto
vání banky ohledně !-Čchlto suhskrípčních účtů, které nejs·ou vedeny jako 
účty komisionářské. Neboť, kdyby byla banka v tomto směru sebe po·va
žovala za ikomisi'onářku žal'obkyně za účelem náku'pu dIn-žních úpisů vá
lečných půjček raklo,uských zejména IX. rak. vál. půjčky, byla by bývala 
p'ovinna účtovati zál'ohy, dané pošlovní slp·ořitelně na nákup rakouských 
.pújček válečn.ých, j.ako' vydání z účtu subskripčního (komisionářského) 
i1<: tíži žalující spořitelny; neboť komisionář jestP'ovinen činiti iednak 
'oznámení komitentu o všech výplatách, které na jehlO' účtu činí (Čl. 361 
ohch. zák.) a také samozř.eimě takové výplaty na účet svého bomitenta 
účDovati. Když tedy, jak vychází z kontokorentu žalované blmky, tato 
zálohy, p'oskytnuté poštovní spo·řitelne, pokud se týče ra-k.\luslkému státu 
na !příští válečnou pújčku, pokud se týče na dlužní úpisy této válečné 
.půjčky,neúčtovala žalujíc! spořitelně'k tíži, vychází'z tohoto fakta zcela 
zř~jmě, že poměr žalující k.ID straně žalované v tomt.opřípadě nebyl po
~e~em komisi?nářským, nýbrž poměrem prostého ukladatele k depositáři. 
Ze Jde o pouhy, ohyčejný vIUad, který ovšem měl sloužiti k jistému účelu 
totiž k úhradě budoucích úpisů IX. válečné půjčky, a sice dledislPoSiC' 
které spořitelna žalující teprv·e v budoucnosti dá, tomu svědčí také před~ 
loženákor.espondence, zejména dopis ze dne lG. září 1918, dle něhož žalo
vaná banka ·obno·sy, nevypLacené ze subskripčníbo účlu na VIII. válečnou 
půjčku, prostě převedla na účet IX. rak. váL Ipcůj-čky. T'c, by byla nemohla 

Civilnl rozhodnuti Ul. 3l 
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•. ·t· kdybv byla jako komisionář,ka z účtu vydala zálohy. Vždyť tím 
ucml I, J .,' . II . ď t· b'" 
by byla účet žalobkyně zatížila temito za~O?aI:'1 a mO.1 a p:ev~s} na. ezny 
účet vkladový toliko zbytek po v,yplacem.zalo!,postov~:sp.o:ntelne. ,~e: 

, I'la I' tedv banka v'~l'"ty zaloh spontelne a nezatlzlla-h JI na ucte 100znam -1.l Jl-' - ~v I tn' 
subskripčním, jde z toho na jevo, že zálohy po,,:kytla. sama ,na u~et v a~ I 

a ne na účel své komitentky. Prono soud Ipoklada JIZ. naza,kl~dep?uh~ch 
předložených účetních v:frpisů za pro-kázáno, že p6mer meZI zalUJICl a ~~
lovanou !Jylpouhým p'Oměrem deposilář~kým.a nik,oHv p.o~čre:,:, k?mtsl
onářským, aniž bY povaio,val za·nutllo pnpushh o tom J~s~e dalsl dukazy. 
a cl 2. Dle toho jest řešití otázku splatnosti vkladu. Je"h zalovana banka 
IPouhou depositářkou 'ohledně zažalovaného ob.nosu, Je~t po.,:m?a obnos 
zmíněný dle smlouvy vyplatiti, ja,kmiIe '0 t'O zalobkyne pozada. V tom 
směru rozhodným jest d,opis žalované banky ze dne 8. listopadu 1918, dle 
něhož talo prohlásila, že převádí peníze, uložené žalobkyní na účet sub
skripční, na účet běžný. T'oto prohlášení žalovaná p!;Ja!a a ,J~st Je po:,~
žovati za úmluvu. Dle toho jest, jak 'Obvyklo" z bezneho uctu d? vyse 
ak!tivního salda každý ,obnos na požádání SlPlatiti, a pro,to Jest take spl~t
nost zažal'Ovaného ob'trosu'odíuvodněna. Když. žal'ovana ~~nka v ~oPIse 
ze dne 8 listopad·u 1918 sděluje, že zálohové úcty podle ,pnkazll sve cen
trály ulo'žila u pošlovní spořitelny, pak nemůže se říci, že hy jako, depo' 
sitářka činila ta,k na účet strany žalující, nýbrž učinila !ak ~a vlastm vr~b: 
Depositář totiž jest povinen k řádnému' llscho'vání penez ~am a usch0.va-1I 
Ipeníze bez potřeby u jiného, pal, jest za škod~ z toho vze,:l~u zo~pov~de~. 
Vždyť nebylo třeba, by banka vklady, ,na ~c.et, su~s~npcm u ,~" ulo~ene, 
ukládala u poštovní spořitelny. Bylo to up,lne JeJI veCI, kde pemze z tccht~ 
vkladů .uložiti, na své vlastní ristko ovsem, chce. Ze .smlouvy ~klada:telske 
však ručí lona sama za výplatu uložené ·sumy. Avsa-k' dle nazoru soud? 
nelze ani pravidla 'O smlouvě schovad použíti na obchody ;,kl~datelske, 
které pro,vádějí banky 'nebo jiné ,peněžní ústavy, (§ 959 obc., zak.) ato 
z těchto důvodů: Při smlouvě schovací jest ?lavmm znake~ teto smI~'~v: 
bezplatnost uschování, tedY ráz ochoty a usluhy na strane tak zvaneh? 
dépositáře, totiž banky, jest Iprávě charakterisÍlk~m pro .;;mlouvu sc:;~yacI. 
Schovatel není povinen platiti úrok z llsehovanych penez, to se, pnel ~o: 
cela duchu bczplatné smlouvy schovací, aby 'schovatel vr~cel VIce, v~e~-h 
přijal. Teorie 'starší sice vytvořila si prlo ukládání ,~epez II penezmch 
ústavů pojem tak zvaného depositum irregulare ~ ,podr~ďoval~ tak ukla
datelské obchody pod pravidla smlouvy scho,vacl, ktem se vsak na ob
chody ukladatelské llllProsto nehodila. Posuzují-li se spr~vně, o?<:.hody 

ukladatelské, js'ou v podstatě své pouhými zápůjčkami a SIce zapuJck~m; 
úplatnými. Nebol na jedné straně zapůjčitel. to!i! ,v~ladatel, •. ?de;rzdava 
obnos věcí zastupitelných to, jest peněz a peneZllI ustav ~nJI:na tento' 

· obnos 'S povinností vrátitř tolikéž penez téhož druhu a slIbUje pn tom, za 
poskytnutí tohoto obnosu úplatu ve formě vklad<>vé, tedy vyskyt;lJI se 
zde vš!echny náležitostismlouvy 'o' zápůjčku úplatnou a pr'Ol°;Jl':.:Jahled;, 
soudu na obchody ukladatelské nutno používa~ praV1d:! '.~ ~apu.Jcce. Pn 
běžných účtech jsou takovéto zápůjčky splatne ~a pozadam. a Jest t:?y 
s,platnost uvedenéhO. obnosu vzhledem k, -t,omu, v.ze bank~, pr'ev~dl~ uee! 

· subskripčll!í na účet běžný, kdykOli. ŽalnJlcl sponte1na po,zadala ,~petovne 
za výplatu a jéstpr'Oto splatnost,dá".a .. Avšak, I ;kdybY se pokladalo z~ 

· to že žalovaná banka v tomno ,přrpade Jest sprostredkovatelkou, Jak tvrdl , ' '. ~ 
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v žalobní odpovědi, lépe řečeno ohstaravatelkou obchodní tedy komisi
onářko.u,)ak při ústním jednání se vyjádřila, nemohla by zadržovati vir-

platy zazaJovaných peněz. V tomto případě byl by zněl pHkaz na žalo
vanou, aby za uložené peníze nakoupila pro žaluiící dlužní úpisy IX. 
válečné půjčky. Jako komisio'nářka nehYla však ban'ka oprávněna posky
tovati prodateli válečných půjček totiž státu pokud se týče poštovní spo
ři,teln?, k~erá válečné ,pŮjčky v oběh uváděla, zálohy na kupní ceny dluž
mch U~ISU, a poskytla-li lakové zálohy, poskytla je ua účet {či. 369 Obell. 
zák.). Ze sk-utečně také tyt:o, zálohy na svůj účet poskytla vysvítá z toho 
že žalující spořitelně nesdělila, jak 'byla povinna, že subskripční její vklad 
vypl~tila jako zálohu poŠt·Qvuí spořitelně, jak shora již vyloženo. Když 
pak zalovaná banka píše 8. list(}padu 1918, že účet subskripční stává se 
ilusorním a že dle přípisu centrály ul,ožila vklady zálohové ·u: po,št,o'vní 
SPOřitelny, nemlo hla tímto dopisem změniti své povinno-sti, záloh nepo
skytovati, a nemohla nyní nebezpečí záloh, které sama poskytla po'štovní 
s.pořitelně, pokud se týče státu na účet bndoucí válečné půjčky, převaliti 
na bedra svýcl; k'Omitentú, kterých se netázala, zdali zálohy ony bude 
poskytovati moci. Že by byla bývala žalovaná banka dostal.a příkaz nebo, 
zmo?nění z účtu subskripčního státní zálohy poskytovati, to ani sama ne
tvrdl a také vyplývá z jejího vlastníh<l účtování, že z to,hO't'O subskripčního 
účtu zálohy neposkytla: nebol,kdyby tomu tak nebylo, byla by musila 
na subskripčním účtě připsati k tíži. Ze všech okolností tedy vychází, že 
žalovauá banka pOSkytla zál(}hu státu, nikoliv na účet svých bomitelltů, 
nýbrž na vlastní risiko a jest nepřípustno, by nyní nebezpečí, jí z tako
vých zál:oh vznikající, převal'o,vala na bedra al již SVých komitentů nebo 
pou'hých vkladatelů. Vzhledem k řečenému, i kdyby 'se p(}važovalo za 
to, že vklad subskripční je zálohou, poskytuutou k>omisionáfi komitentem 
na účet v:í'Jllaty kupuí ceny za budouCÍ váJe,čné dluhopisy pŮjčkové, není 
oprávněna žalovaná banka zadržovati výplatu. Nebol o,bchod, za účelem 
kterého hy byla záloha poskytnuta, nebyl uzavřen a nemůže již bý-ti uza
vřen vůbec. Tedy to, co bylo dánn,bylo dáno' k dosažení účele nemožného, 
a musí býti vráceno. Žalovaná banka uemůže tu vrácení odkládati, zej
ména pr:oto', že opětovně o výplatu byla již upomenuta. ad 3. Hořejšími 
výVody dána jest také 'Odpověď na otázku, je-li zažalovaná pohledávka 
splatna v měně star,o-rabou'ské nebo československé. Ježto uložení záloh 
u poštovní spořitelny nejde na účet žalující spořitelny, dále, jelikož poMe
dávka ,ažalovaná s,platna lest v tuzemsku dle všech okolností případu, 
jest dle valutárních předpisů, zejména dle zálrona ze dne 10. dubna 1919, 
čís. 187 sh. z. a n. tato, pohledávka splatna v k'Oruuácll. československých. 
O d vol a c í sO u d rozsudek potvrdil. D ů vo d y: Kdyby pro, řešení 
tohot'O sporu měla býti mzhůd''ll<lu. otázka právního poměru mezi žalobkyní 
a žalovanou ve příčině subskripČního účtu na IX. vál. rak. Plličku, bylo 
by při svědčiti 'o,dvolatelce, že řízení v prvé stolici stiženo je podstatnými 
vadami, které zabránily tomu, aby sporná záležit'ost byla dÍlkladně PTC" 

brána a posouzena. Nehoť dle názQfu soudu odvolacího nelze, jak soud 
prvé stolice činÍ, z té okolnosti, že žalovaná hanka zálohy na IX. rak. vál. 
půjčku poštovní spomelně pokud se týče státu .rako'llskému na dlužní úpiSY 
této válečné půjčky poskytnuté neúčtovala k tíži žalující 3pořítelně, ani 
z předložené korespondence, zejména z d·opisu žalované ze dne 10. září 
1918 s určilostí usuzovati, že poměr strany žalující ke straně ialované ve 

23· 
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příčině účtu subskripčního. '.'~byl poměrem kOI?isionářským, nÝ,brž po
měrem ukladatele k deposltan, MIme, to nezabyval se soud prve stohce 
otázkou, zdali žalovaná mu'sila zálo.hy na válečnou půjčku odváděti státu 
rakouskému a zda n tom 'strana žalující věděla, čili jin}Tmi s}ovy, zdali 
strana žalující věclěla, že, posílajíc žalované bance zálohy na IX, válečnou 
pújčku, poskytuie záplrjčku rakouskému státu. Avšak na okolnosti t~to. 
v tomto přÍ'pade ne,přijde, a není proto řízení prvé stolice v tomt8 srneľu 
vadným. Nehol rozhodným pro tento spor jest, že straua žaloyaná do
pisem ze dne 8. listo,padu 1918 prohlásila, že zálohoyé vkladY převede 
k tíži subskripčního. účtu strany žalující na její Ú čet běž n -Ý", s cmlZ 
strana žaJuiící dDpisem ze dne 18. listopadu' J 918 projevila sou:rlas, (!hro
div.ši se pouze proti lhůtám výprovedním, které ostatně již vesměs. vy
pršely. Tím přestaly uvedené zálohy sdíleti právní povahu účtu subskrip
čního a dlužno je na dále posuzovat} dle ,právní p\Qvahy účtu 11ěžného. 
V důsledku stanDviska zaujatého v této příčině ve zmíněném dopise ze 
dne 8. listopadu 1918, přeyedla žalovaná dle dopisu ze dne 12. prosince 
1918 první spláťkn 25 proc. v obno'su 40.120 ~ 75 h z účtu subskripčního 
IX. rak. vál. pújčky na účet běžný. Stejné postupovala dle přípisu, z~ dne 
Jl. března 1919. Přípisem ze dne 23. dubna 1919 převedla žalovana SIce 
obuos 40.120 I( 25 h ze subskri,pčního účtu na účet hěžný převedený cpět 
z běžného účtu na účet subskripční, poukazuiíc k tomu, že poštovní spio,ři
telna vídeňská neuvolnila příslnšných kvot ze splátek na IX. rak. vál. 
půjčku. Avšak žaloyané nepříslušelo již právo' ustoupiti od ujednání, 
k némuž mezi stranami na zá'kladě jejího dopisu ze dne 8. listo·padw 1918 
a dopiSU strany žalující ze dne 18. listopadl1 1918 právoplatně došlo. Do
máhá 'Se (,rdíž strana žalující v daném SPDru výplaty zažalo.vaného 'Obnosu 
z účtu běžného a nikoll z účtu subskripčního, kterýžtO' nárok jí také v celé 
výši zažalovaného obnosu s příslušenstvím náleží. Poukazuje se v této 
příčině ke správným duvodům r'ozsudku prvé stolice. 

Ne j v y Š š í s o ,u d zrušil napadený r'Ozsudck a vrátil yěc odvolacímu 
soudu, hy ji znc.vu projednal a rozhodl. 

Dů vO'dy: 

Zaujay stano·visko, že, hledíc k dopisům spDrných stran, přeměnil se 
shodou stran subskripční účet na účet běžný, že tím přestaly zálohoyé 
vkladY sdíleti právní poyahu účtu subskripčního a dlužno je na dále po~u
wvati dle právní povahy účtu běžného, ocitl se ,odvolací soud v pravmm 
omylu .~§ 503 čís. 4 c. ř. s.). By bylo lze správně zhDdnotiti smysl a closah 
dopisu žalované banky na žalující spořitelnu ze dne 8. listopadu 1918, 
nutuo jednak vzíti v úvahu celÝ' obs·ah t'ohoto dopisu, jednak Jeho SiO'~
vislost s 'ostatním skutkovým přednesem žalDvané banky. DOpIS ten zm: 
"Jelikož účet subskripční IX., rak. yál. půjčky stává se nyní ilusorním, 
sdělujeme Vám dle příkazu naší centrálY, že zálohové vkladY, které jsrr;e 
ueožili u poštovní spořitelny PDdléhaií výpovědí a to 25 proc. vkladw vy
povědí 14 denní, dalších 25 ~flOC. vkladn výpovědi 6 měsíční a dalškh 50 
p'rac. vkladu výpovědi 6 měsíčnÍ. PředpDkládáme, že hodláte těchto výpo
vědních práv použíti, a připadající percentuální 'kvoty převedeme v'o 
lhůtách shora uvedených k tíži Vašeho účtu suhskripčníh:o' na účet běžný«. 
Tímto. dopisem upo~orňuje tedy žalovaná banka žalující spořitelnu pře-
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dev~ím na to, .ž,:, její zálohové vklady uložila u poštovní spořitelny, Že 
by z~lova,na fI!Ialka byla dle příkazu centrály ulo·žila zálohové vklady 
u pO,stovilI spontelny, v dopIse se nepraví a jest opačný předpoklad DfO

cesmh? S'Oudu prvé stolice (k čís. 2 rozhodovacích důvodů) a dov~laeí 
o~poyedI v --,~zpmu s doslovem dopisu a postrádají proto spisové opory 
;,yyo,dY, PO!ICI se k tomuto mylnému předpokladu'. Zdúraznivši skutečnost 
ze zal'Ohove vklady b"ly 1'1' ulo' -I'" ,: " o . zeny u pos o'vnr spontelny a poukazavšI 
k tom~, ze p~v:odní" vlastní, účel těchto takto u]o'ženýeh ~kladů stal se 
Ilus~}I~ll~, n,a,hlzI, se ."'a!ova~a banka převésti zálohové vklady k tíži sub
sknpc~Iho' u,ctu ,zal Ull Cl spontelny na její účet běžný. Při tom však vyvo
zUJe ,zaro,:en~usledky ze skutečnosti, že zál·ohocvé yklady uloženy jsou 
~:-ost?VllI ,spont~lny. Poukázavši k _tomu, že takto uložené vklady podlé-

,JI vypocvedI, ,le~ v dOPIse zevrubnese vyznačuje, projevuje ochotu pře
;,estr,perce~tualnr kvoty ve výpovědnich lhůtách k tíži subskripčního účtu 
~alullcI ;pontelny na Její účet běžný. Z toho, co uvedeno, vyplývá, že 
zalovana b~n~a n,e3abldla se bezvyjimečně Je převodu zálohových vkladů 
~e :ubsknp~lllho uctu na účet běžný, ný·brž jen ve lhůtách a p'o, p'eree'ntu
alnr?h kvotaeh, v Jakých a po iakýchonadostane zpčt peníze od poštovní 
spontelny .. ~ sou,:,islosti s dopisem žalované banky ze dne 8. listopadu 
1918 J;;:o,", JelI dOPISY ze dne 12. prosince 1918 a ze dne 31. března 1919. 
Jak ~n prv ~yedeném dopiSU tak i ph posléz zmíněných dopisech vychá
zela zalo'Vana banka ze samozřejmého předpokladu, že poštovní spořitelna 
uvoln~ b~z dalš.íeh 'obtíží a námitek ve lhůtách výpoyědníeh příslušné per
een~ualll! kv~ty, ac Je:li pravdou tvrzení žalované hanky, že žalUjící spoři
telne bylo znamo: z~ zal ovana bank", sta vší se u ní záltohové vklady ·odvádí 
Jak~zalohu na valecnoll půjčku rako,uského "tátu prostřednictvím poš!o'vní 
s~?ntelny, nemohla ani žalující spOřitelna býti v pochyhn'ostech o dosahu 
pnplsu ze dne 8. listopadu 1918. Ostatně! žalující spořitelna,přisloupivši 
svym doplsem ze dne 15. li~topadu 1918 jen s obmezením na návrh dopisu 
ze dne ~. lrstopadu 1918, navrh ten odmítla a učinila návrh nový Cčl. 322 
obeh; zak.),. k,terýžto nový návrh však žal'Ovanou bankou, jakž plyne 
z JejIch dOPIs~ .. ze dne 12. ,pmsince 1918, 31. března 1919 a ze dne 23. 
~~bna 1919, pnl,at ne,byI, takže o přeměně subskripčníma účtu na hěžný 
ucel a ~odmmkach teto přeměny vůbec na dohodu stran nedo·šlo. Nutno 
pr~to zalo~ove vklady, pokud se týče subskripční účet žalující 'spořitelny 
u zalovane banky Posuzoyati dle to.ho, ja'ký byl p'O tét·o stráneeprávní 
pomer str':,n a,~le toho, !ak poměry napotomními změnami se ntvářily. 
V 19m smeru JIZ o~,:,olacI s<DUd správně postřehl kusost řízení na soudě 
prve stohce, a vytýcrl správně nejzávažnější, prD spor rozhodnou otázku. 
I( !om,u, dluzno len j~št~ podotk,nouti tolik, že ,procesní soud, vyv·odiy svůj 
pra~ll!_.usud~k o ,~ra;,nrm pomeru ·stran ponžitím zásaďčl. 361 obeh. zák., 
nep,ovslml Sl ~vlast~lc~ p'?měrů, tý.kají~)ch se up·isování válečných půjček 
a opon:ennl: zle~n,atr ,Sl yyslechem znalců a svědků jasno o tom, jaký po
stup pr! upISOVaTI! valečnýeh pŮjček byl zachoyáván a jaký byl zejména 
obvykly zP,ůsob vyúčto'vání zálohových vkladů. 80něvadž pak odvolací 
sm'd, 'se sve~o právního stanoviska hledané kusosti řízení na sOllděpro
cesnrm neodcmII, !ato mezerovitost však týká se, jak dolíčeno, okolností 
pro s~Dr mzh,:d~ye~: !"pí odvo~ae! řízení vadou, naznaČeniO'lI v 'S 503 čís: 
2 c. 1. s., prDcez ucmeno opatrem, pře1epsané pro tento připadprvým 
odstavcem § 510 e. ř. s. 
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Čís. 1139. 

Vládní nařizení ze dne 21. dubna 1921. čís. 173 sb. z. a n. o přeruwní 
valutových sporu. • ,. • 

Okolnost, žesoIidárně zavázaný, avšak nežalovaný spoludluztilK ~el 
dne 26. února 1919 bydliště na území Rakouském, není duvodem, by pr!)
rušen byl spor proti žalovanému spoludlužníku, jenž tam nebydlel. 

(Rozh. ze dne 19. července 1921, R I 886;21.) 

Ze zápůjčky poskytnuté roku 1905 ve měně rakonsko-uherské byli 
solidárně zavázáni: Vilém E., bytem v Drážďanech, lieřm"n Z", bytem ve 
Vídni Bedřich Z., bytem Ve Štýrském liradci a důlní společnost v Eibis
wald~, v republice Rakouské. Jednaje O' žaJ.obě, jíž domáhali se věřitelé 
splacení zápůjčky pouze na Vilémn T -ovi, přen!~il od,: o I a c í s o u ~ 
sám od sebe řízení, ježto se stala spmnou otázka meny. D u vod y: Jedna 
se tuo peněžitý závazek v rak.-uh. korunách inezi' lysickými osobamI 
pokud se týče právnickou psobuu a lysickými osobami, z kterých nesp or!,Č 
aspoll jedna na straně dlužníků, a to důlní společnGst v Elbl~waldu, J?ela 
dne 26. února 1919 své řádné sídlo v území Rakouské repubhky a ma !:lo 
tam dosud, a ohledně kleréž jest sporná měna, v níž jest závazek spl,:Ui. 
Jsou .zde tudíž předpoklady §S 1, 2 nař. vlády ze dne 21. du,bna 1921, CIS. 
173 sb. z. a n. Na tom se ničeho nemění tím, že žalobkyně nežal'o,vala 
všechnY s'olidární dlužnlky, nýbrž žalovala pouze Viléma T -a, bydlícího 
v Drážďanech. Neboť nařízení mluví zcela všeobecně o vymáhání tako
vých závazků peněžitých, při kterých jsou zde na jedné str~ně, te,dY ať 
u věřitele, nebo dlužníka ,(ne snad u žalobce neb u žalovaneho) .predpo.: 
klady § 1 cit. nař. Že v'edle důlní společnosti.v Eibiswaldn r:nchaz:Jl 
v úvahu j,eště další. solidární dlužníci, nemůže 'odstramtl skutecnost, ze 
jde o dÍuh mezi osobou, mající řádné bydliště v tomlo státu, a pO'dnik:m 
se sídlem v Rakouské rep,wblice; to tím méně, že 'se jedná .o dluh teto 
spGlečnosti, jak vyplývá z dlužního listu a ze skutečnosti, že tento, podnik 
vždy platil úroky a VYPGvídal zápůjčky a že dal svůj majetek za tutú 
záplljčku do zástavy. I může býti zjištěna otázka měny vzhledem k ~oli
dárnímu p'oměru dlužnímu pouze s ,platnos,tí .pro všechny a prol! vsem 
súčastněným osobám, tedy pouze jednotně, Bylo by 'obcházením vládního 
nařízení zakládajícího se na mezinárodním ujednání, kdyby měla býti 
vylouče~a jeho platnost, ačkoliv se nesporně jedná o cizozemský dluh ve 
smyslu tohoto nařízení, pouze z toho dův'odu, že je žalován práv,ě jen ten 
solidární dlu'žník, u něhož není předpokladů nařízení stran bydliště. , 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a.,poukazal odvolacl 
soud, by ve věci dále jednal. 

Důvody: 

Dle § 1. vl. nař. ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n. nemoh~u po 
clo,bu platnosti toho,to nařízení peněžité závazky na rakouskouherske ko
runy mezi osobami v odst. c) uvedenými být~ v-"!máhány: ?Oku~ JSGU tu 
ďalší podmínky v posledním odstavci § 1 Vytcene. Soudm nzem, kterým 
se nároky v § 1 uvedené vymáhájí, budiž přerušeno o(§, 2 nař.). Z doslovu 
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pře~Pi:u .toho·lze dovoditi jen to, že -nařízeni to má na mysli -pouze spory, 
;' mchz Jedna ze sporných stran mčla 26. února 1919 řádné bydliště na 
uzeml Je~no~? a ,druhá na území druhého ~tátu, a že nezáleží na t,om, je-li 
na s!rane v,:we!ově vícc .oprávněných a na straně d'lužníkově více po
vmny~h,.kten vsak s~oru se neúčastní, takž'e' nař1zení to platí pou.ze prn 
s~?rpe strany, ne vsak pro ostatní zájemníky. Napadené usnesení jde 
pnlls. d~leko, dovozujíc, že Sporem má býti zjišt'čna otázka měny vzhledem 
k -,o!ldarmm~ poměru dlužníků splatností pro všecky a pr'oti všem účast
ne?!m 'osobam, tedy pouze jednotně, neb:o,f rozsudek v tomto SP'o.ru vyšlý 
muz~ ,bez ohle~.u! na § 896 obč. zák. působiti jen mezi spornými stranami 
a ,n;uze poh~edavka pouze žalující stranou a jen na 'žalovaném exekučně 
bytr vym~hana, bude-li žalobě vyhověno. O o·bcházení uvedeného, naří
zeni nemůže býti řeči, ježto spor byl zahájen dávno před jeho, vydáním.· 

Čís. 1140; 

!"áhradu škody za ztrátu zboží, jež dáno bylO' I, železniční dOPuvě 
v Clz.ozemsku, jest určiti v kursu, vypočteném dle místa a ku dni odzslání. 

(Rozřl. ze dne 19. července 1921, P'v I 340;21.) 

Dne 24. dubna. 1919 byla podána ve Vídeňském Novém Městě pro ža
lebkyni zásilka. několika sudů vína, jež pak byla Ústec;ko-te.plickou drahou 
ža!o·bkyni vydána s úbytkem .. na váze. Žalobkyně dOl1}áhala se na dráze 
náhrady škody, již jí pro c e·s ní s 'o udp r v é s t o I i c e přiznal shledav 
splněny podmínky §§ 84 a 99 žel. dGpr. ř. Výši náhrady pak :Ul1'čiJ dle 
obecné hodnoty vína v místě ,odeslání, již přepočetl dle 'kursu ze dne 24. 
dubna 1919 na Kč, v nichž plniti bylo vzhledem k sídlu ž,alovani: dráhy. 
O d vol a c í s o u d r,ozsudek potvrdil. D ů V'O d y: Jde tu o náhradu 
škody, ktemu má žalovaná dráha, majíc své sídlo v tuzemsku, zaplatiti 
proto ve měně českosl'Ovenské, nejedná se tu ]Jředevším proto o' nárok 
v cizí měně. Pro výši náhrady škody jest dle .§ 88 žel. d-opr, ř. směro
datnou obecná cena obchOdní', kterou mč!o víno ve Vídeňském Novém 
Městě v čase, kdy bylG předáno k dopravě t. j. dne 24. dubna 1919. Cena 
~ato' byl~ udána, ve znaleckém posndku v l<'Grunách rakouských; ježto pak 
zalovana spoleenost má nahraditi škodu v korunách česl<JOslavenských 
sluši lovšem nalézti Gnu ohecnoll cenu o-bchodní, kterou m'elo vínO' dn~ 
24. dubna 1919 ve Víd. Novém Městě v Kč, a jest v tomto směru směro
datným jedině kurs, který měly Kč 'Oproti, Kč dne 24. dubna 1919. Ježtoo' 
jak již uvedeno, nešlo o pohledávku žalobkyně v cizí měně, ,nýbrž (} ]Johle~ 
d'ávku v měně československé, nelze použíti čl. 336 ob ch. zák. 

Ne j v y Š š í s O·ll' d nevyhověl' dovblánÍ. 

DůvodY: 

Dovolání, uplatňuioící dav'o,,"cí dúvod čís. 4 S 503 e. ř. s., není odůvod
něm, a poukazuje se dov-olatelka lla správné důvody napadeného rozsudku 
jež spisem dGvolacím nebyly vyvráceny. K jeho vývodům se podotýká, ž~ 
se v tomto sporu nejedná o závazek žal:OiVané, znějíd na koruny rakouské 
kterp se má pře:počítati na československou ,111ěnu, nýbrž o pohledávk~ 
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žalobkyně v československé měně, jelik'ož žalovaná má své sídlo v tu
zemsku. Výše náhrady za po'škozcní sp'Orného zboží byla dle § 88 žel. 
dOPL ř. právem ustanovena dle 'Obecné hodnoty obchodní, již mělo víno 
v místě 'Odeslání v době, kdy bylo přijato ku přepr,aýě t. j. dne 24. dubna 
1919 ve Vídeňském Novém Městě. Na základě posudku znalce, který cen 
vín-a v českosl'0'venské měně neznaí a je proto udal v rakouské měne, pře
pcótal prvý soudce dotyčnou částku na čsl. kornny a to dle kursu ze dne 
24. dubna 1919, neboť jedině tento kurs jest směrodatným pro výši škody 
dle § 88 žel. dOPL ř. Měna, ve které má žal'Ovaná ža~obci nahraditi škodu, 
byla již ,původněčeskosiovenskou a způs1o,b výp'Očtu žalobního nároku 
nemá žádného významu pro jeho, měnu. Vším právem tedy nižší s'Dudy 
přihlížely ke kursu ze dne 24. dubna 1919 a ne ke kursu zedné 24. září 
1920, určenému libovůU žalované. Ze tato v den ten byla v prodlení, sáma 
nepopírá, pročež ustanovením čl. 336 obch. zák., předpokládajícího včasné 
placení, nelze ospravedlniti kurs ze dne 24. září 1920. Patent ze dne 2. 
června 1848, čís. 1157 sb. z. s. nepřichází v úvahu, jelikož předpokládá 
jiný skutkový děj. 

Čís. 1141. 

Ustanovení § 62, odstavec pátý, zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 3G9 
sb. z. a lL o, dávQe z majetku' netýká sesplatnO'sti pohledávky na nedo
platek trhové ceny ani věřitelova práva vymáhati tnto pohledávku. 

{Rozh. ze dne 19. července 1921, Rv ! 412/21.) 

Žalobce prodal žalovanému dům. Kupní cenu zaplatilžal'Ovaný z části 
hotově, z části měl ji zaplatiti dne 30. března 1920, neclo'platku však ne
zapravil namítaje, že 'k tomu není povinen, pokud žalobce neprokáže, že 
dávku v maí2tku zapravil nebo jinak zaj'iStil. Žalobě 'Ol zaplacení ned;o
platku vyhověl pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e s tím, že uznal po
vinnost žalovaného proti tomu, prokáže-liž.al'Obce, že dávku z majetku 
zaplaii1nebo ji jinakpojislil. Dů vod y; Dle § 62 zákona ze dne 8. dubna 
1920 čís. 309 sb. z. a n.není 'ovšem žak,vaný povinen nedoplatek kupní 
ceny zaplatiti, pokud žalobce neprokáže, že dávku z majetku zapravil nebo 
jinak zajistil. Avšak tím není řečeno, že by nárok žalobcův vŮ'bec p:o' právu 
nepozůstával 'a nebyl splatným. Zákonem tím má býti jen veřejná dávka 
zajištěna. Tomu byl'O také vyhověfiO tím, že do výroku rozsudku pojato 
byl'o ustanoverií, že ža~ovaný jest povinen zwplati\i nedoplatek kupní ceny 
jen tehdy, když žalobce pwkáže, že zaplatil dávku z majetku nebo ji jinak 
poHstil. O d vol a c ís o u d rozsudeI, potvrdil. D fr vo d y; V otázce 
splatnosti poknd se tliče vzájemné povinnosti žalobCO'vy, prokázati, že 
zaplatil nebo zajistil dávku z majetku, lze poukázati na správné dův'ody 
'Prvého soudu, jichž :o'dvolatel nevyvrátiL Toto zákonné opatření sloužící 
jen k zajištění dávky z majetku, nemohlo míti účinku na S111,]uv~í pod
mínky o splatnosti ceny trhov~ a nemÍlže býtidúvodem pro zamítnutí 
žaloby, p'oněvadž .tímlo předpisem rázu veřejnoprávního mohou jen si.1-
noveny býti podmínky, za jakých má se státi výplata, nikoli však 1Mb 
splatnosti, tím méně podmínka splatno.~ti vůbec. Otázky, které odvolatel 
klade, musil by si klásti i tehdy, kdyby nebylo rozsudkem vysloveno, že 
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jest Ip'Ovinen platiii, poněvadž by stejně musil pro svou oohranu 'zkoumati 
správnost průkazu a stejně byl povinen ihned platiti. O tom; jak pr'ovésti 
jest exekuci, 'Obsahuje předpisy řád exekuční (§I§ 8, 25 a 42 čís. 4 ex. řJ. 
Omezení, s·oudem vyslovené, není překročením návrhu strany, jednak 
pr?to, že jej 'Omezuje, jednak pr,oto, že netýká se nároku sama, nýbrž 
IhutYlplatební, kterouž soud může dle § 409 c. ř. s. určiti dle okolností 
a zákona. 

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

D Ů vOdy; 

Za!ovaný uplatňuje pouze dovolací dů\"od čís. 4 II 503 c. ř. s. a to jen 
. vzhledem ua pr:lvní posouzení věci soudem odvolacím s' hlediska § 62 

zák'ona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. Dovolání nelze přiznati 
úspěch, neb'Oť výklad ,uvedeného § 62,. 'Obsažený v rozsudcích nižších 
soudů, jest správný. Ustanovení tohoto, § 62 netýká se splatnosti pohle
dávky z nedoplatku trhové ceny, ani véřitelova práva, vymáhati tuto po
hledávku žaLobou. Tvrzení dovo1ate~ovo, že tento ~ 62 obsahuje zákaz 
,plnění, jost nesprávné. Dle pátého :odstavce § 62 věřitel nemůže žádati 
plnění a dlužník není p:o,vinen plniti, po k ud není .prokázánože dávka 
bývalého majitele jest zapravena nebo jinak zajištěna. Žalova;ý tedy po
vinen jest, zaplatiti žalobci zažalovanou pohledávku, když tento ppokáže, 
že dávku zaplatil nebo jinak pojistil. Žalovaný byl rozsudkem ,p,rvéh:o, 
soudu, ,potvrzeným v druhé stolici soudní, 'odsouzen pouze s tímto ome
zením; nemá tedy příčiny, pr'ohlašovati r,ozsudek sou'du odvolacíh;o ne
správným. účelem předpisů § 62 jest jen, zajistiti dávku veřejnoprávní, 
nikoliv 'Omeziti s,platnost a zažalovatelnost pohledávky dřívějšího ma
jitelenemo,vitosti z nedo'platku trhové ceny. Ustanovením pátého odstavoe 
§ 62 jest dlužník chráněn před škodou, která hy mu mohla vzejíti, kdyby 
trhov'ou cenu za koup,enon nemovitost zaplatil dřívějšímu jejímu vlastní
kovi, aniž tento zapravil ncho jinak zajistil dávku 7 majetku a přírůstku, 
neboť podle prvého' odstavce § 62 tato dávka požívá v mezích tam uve
dených přednostníh'o. zákonného práva zástavního na nemovitosti. Když 
totiž věřitel prokáže zapravení neho jiné zajištění dávky, jest ono zákonné 
zástavní IJrávo' bezpředmět,no a dlužníkovi nemůže z něho vzejíti žádná 
ujma. To'plyne zřejmě i z p,osledni věty § 62, dle které dlu!žník platí-li bez 
pr'ůkazu o zapravení nebo jiném zajištční dávky, rui:, za dávku bývalého 
majitele do výše vyplacené pohledávky, nebo! z této, vHy následuje argu
menlo a cnntrario, že dlužník prost jest ručení Doholo, jestliže zapravení 
nebo jiné zajištění dávky prokázáno bylo. Zdali výmazná kvitance kterou 
žabvaný ohdrží od žalobce, bude způs'cbilá, by žalovaný mohl ~odle ní 
op:atřiti sobě výmaz práva zástavnílio za p·ohledávku nedoplíltku trhové 
ceny v pozemkové knize ve smyslu §, 1368 'obč. zák., o tom není vzhledem 
k hořejší úvaze třeba zde jednati. Práva, složiti zažalovan.ou p'ohledávku 
k soudn dle '§ 1425 obč. zák., žalovaný neužil, žalohoe pak nedomáhá se 
složení pohledávky této k so;udu; ani o otázce slože'ní k soudu není tedy 
v tomto sporu zapotřehí jednati. Že rozsudek prvého s'oudu, potvrzený 
soudem odvolacím, nenl v odporu s ustanovením § 405 c. ř. s., dle něhož 
s-oud r~ní nprávněn, přiřknouti sporné straně něco, co nebyi'o navrženo, 
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soud ,odvolací již sr.rávnč odůvodnil ve svém rozsudku, aniž dotyčné odú-' 
vodnění ,bylo vyvráceno výv,ody spisu dovolacího. 

Čís. 1142. 

I v tom případě, kde uplatňován proti rodičům nemanželského dítěte 
nárol/; dle § 1042 obě. zák., j,est nemanželský otec hlavním dlužníkem a 
nemá sudišlě matčíno té moci, by zalo'žilo příslušnost dle § 93 j. n. 

O~ozh. ze dne 26. července 1921, R II 304/21.) 

Žalobkyně nesla náklad na výživu a výchovu nemanželskéh,", dítěte a 
domáhala se Jeho náhrady (§ 1042 obě. zák.) na rodičích dítěte žalohc11 
II okresního soudu v Prostějově, bydlišti to žalované nemanželsk§ matky. 
Bydlištěm spo,lužalovaného nemanželského ""tce byIa Vídeň. ZaIovaný 
otec vznesI námitku místní nepříslušll'osti, jíž s o udp r v é s t o I i c e 
vyhověl a žalobu ohledně něho ,",dmít!. D ů v o GY: Náklady na výživu 
a výchovu nemanželského dítěte dle S 166 obč. zák. hradí, netná-lidítě 
svého jmění, jeho, rodiče, avšak hraditi je patří v prvč řadě PC' záloonu 
nemanželskému otci, bez ohledu k ,!Oříznivějším snad majetlrc-vým pomě
rům matčiným. Teprve, není-li nemanželský oJee· s t1o, aby tétO. své po
vinnosti mohl dostáti, nastupuje v druhé řadě matka v tento závazek 
k plnění těchto nákladů a za ní pak její rodiče; tito mohou, však vedle 
§ 1042 obč. zák. žádati 'Opět ,na otci náhradu jim; pIněných nákladů, nehol 
plnili náklady, jež dle zákona on měl nésti. Nevzniká tedy po zákonu pro 
'otce a matku k plnění výživného závazek solidární dle § 891 obč. zák., 
neboť dítě nemá svobodné VOlby držeti se toho či onoho zavázaného, ježto 
zákon určil tu pořadí ,,{vázaného a IPoukazujedítě na otce jako, blavního 
dlužníka. Vedle § 93 j. n. může na sp,olečníky v rozepři, jichž závazek 
vznikl, jako, v téže žalobě, z téhož právního. důvodu, býti podána ža~o,ba, 
jsou-li žalo,váni hlavní i vedlejší dlužníci, uohecného sudišt~ 'hlavního dluž~ 
níka, nik'Ooliv však u obecného sudiště dlužní],a vedlejšího. Zalobkyně protI 
těmto předpisům podala však žalobu .[jJ ohecného sudiště vedlejší dlužnice 
(matky) současně ,proti hlavnímu dlužníku (otci), jehož ,obecné sudiště je 
ve Vídni a bylo tudíž žalobu ohledně otce pm mfs,tní nepříslušnost odmít
nouti jetto trení 'pm něho, u dovolávaného soudu llodmínek pro sudiště 
spole'čenství ve sporu. Rek u r sní s ,o u d námitku místní nepříslušnosti 
zamítl. D Ů vod y: Dle žalobního spiSlw přís,luší žalobkyni zažalovaný ná
rok za opatrování nemanželského dítěte žalo'vaných po jistou dobu a to 
jak ,proti prvžalované matce a objednavate1ce ze smlouvy (převzetí dítěte 
do opatrování proti 'Odměně § 1151 obč. zák.), tak i ,proti druhemu žalova
nému ze zákona (náklad, jejž mě! tento dle zálmna učiniti § 1042 obč. zák.). 
Tyto právní důvody nejs,ou, jak napadené ~snesení za to má: v, poměr~ 
subsidiárním, tak že by především nemanzelský otec {druhy zalovany 
S 1042 obč. zák.) jako hlavní dlužník musel býti žalován. Neboť žalobkyně 
může {úplně nezávisle :od toholo zákonného závazku ne;nanžel,kého otce 
" 1042 obč. zák.) i nejdříve žalovati objednavatelku (nemanželskou matku) 
~ i oba vedle sebe jak objednavatelku tak i onu: oS'ohu, jež dle zákona 
(§ 1042 obč. zák.) za totéž plnění je zavázána <Ehrenzweig system 1I/1, 
šesté vydání strana 661, poznámka čís. 49), pokud jen zákonný závazek 
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otce /§ 1042 b' "k)' I ' " . \, o C. Za. up ne se krYJe- Se za-vazkem matky ze smlouvy 
(Glase~-U~,ger, čís. 3827 nová řada). Je-li tomu tak, pak je zde ža~obkyní 
tv!z,;na;pnsluSlllost společenství ve sporu (§ 93 j. n.). NebOof jde tu o SP'O
lecny' zavazek žalovaných, již JSOLl zavázáni stejným způsobem. 

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

DŮVOdy: 

Na~adené usnesení vychází z předpokladu, že žalobkyně domáhá se 
ProtI zalované matce náhrady za Yýžlvuneman'želského jejího děcka ze 
sml'~uvy. Tomu však tak není, ježto, žalobkyně tvrzení v žalobě uvedené 
.~ na~oru tomu nasvědčující změnila' při ústním kdnání v ten rozum, že 
Jmenovaná žalovaná dítě to v jejím bytě prost,ěopustila a ji,nam odešla. 
Uplatňuje, tudíž žalobkyně i pr'Otimatce náhradní nárok pouze dle §§ 1042 
a ~66obc. zák., tudíž z téh:ož důvodu, jako 'proti žal'Q,vanému otci a jsou 
veske,ré další VÝvody napadeného usnesení, tétlO skutečnostiod~orující, 
mylne. Vzhledem k výsl'ovnému předpis'u §, 166 obč. zák. je k vý'živě ne
~nanželského dítěte v první řadě povin'en žalovaný otec, kdežto žalovaná 
Jako matka jeho, přichází v úvahu teprve v druhé řadě. Tento poměr platí 
vsa~} opmt! žalObkyni, uplatňuiící nárok dle §§, 1042 a 166 obč: zák., 
a muze 'pr'oto žalobkyně požadovati náhradu náklaclu, na dítě učiněného, 
~elPrve na nemanželském otci (§ 166 druhý odstavec), a teprve v případě 
ze tento nebude s to, jí náklad ten nahraditi, na žalované jako nemanželské 
mat~e. Není ludíž žalovaný otec jak~, jediný hlavní dlužník k spolužalo
vane matce v poměru, jaký vyžaduje ~ 93 j. n., aby založena byla přísluš
n~st proc8sního sOl,du i proti němu, a vyhověI první' 'sioud správně ná
mItCe lTIÍstní nepříslušnosti, tímt,o ž.alo'Vaným vznesené. 

Čís. 1143. 

Pozů.talost, ohledné níi považují se odkazovníci podle § 726 obč. zák. 
za dědice, není odúmrtI. 

Toboto práva požívají odkazovníci neien tehda když zákonní dědici 
d~d!ct,:í 'Odmítnou, nýbrž i tehda, když není zde osob, na něž omezena jest 
dedlcka posloupnost ze zákona. 

(R,czh. ze dne 2. srpna 1921, I~ I 819/21.) 

,Z~sta vitel pořídil 'o celém svém jmění dovětkem, jenž byl jím vlastno
r~'cne podepsán ao,patřen ,plOdpisy čtyř svědků. ZákO"1mí dědkové se k po
zustavost! nepřihlásili, přihlásili se všakodkazovníci a finanční prokura
tur,", uplatň~ií: práv'O státu na' odúmrŤ. P o z ů s t a I 'O S t n í s o u d po
ukazal fmancllI prokuraturu na pořad práva. Rek u r s"n í s o u d usnesení 
'potvrdil. D II 'Vod ]': Stížnost finanční prokuratury správně uvádí že tu 
~ení ani v dědiců zákonnÝ'ch ani testamentárních, jelikož p'oslední p'ořízení 
lest dovetkem. V případu takovém jest dle § 726 'Obč. zák. ,odkaz'ovníky 
pokladati dle poměm jich odkazu za dědice. Odkaz.ovníci, v dovětku tom 
u".evdení, také za dědice ve smyslu §, 726 obč. zák. se přihlásili a byly při
hlasky ty na soud přijaty. Tím odka:mvníci ti předcházeií lisku. Dovětek 
ze 6.s,rpna 1913, jest jak již s'ÚUd prvé stolice uvádí, rmmálně s,právně 
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dle zevnější formy ve smyslu zákonnýc,h ?ředpi~ů vyhoto,ve~ (§§ 577 
, 579 b' 'k) nebol jest zůstavitelem a ctyrml svedky podepsan. Pokud 
a I tO oCs't zdaov'e'tku sporem prokázána nebude, náleží dle něho ]Jozůstalost 
nep a n "h d d" o t 'd t'l a byla právem stěžovatelka ~,navr ern na o evz am I.pOIZUS a-
pr10Je na "" " ~" 
losti jako odúmrtě statu poukazana na porad prava. 

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

Důvody: 

Podle vývodů dovolacího rekursu nemá tu pr.ý mí~ta ~stano:,en~ § 72~ 
obč. zák., protoiže § ten předpokládá, že se. za~o~lll d?dlO~ve. dedl~tvl 
vzdali, kde'žto v tomt,o případě 'vůbec není opravnenyc!' dedlcu zakonnych. 
Fodle § 760 (I. nov. § 73) obč. zák. arci připadne ~oz~st,alost lako odum;! 
státu není-li nikohO' k dědické posl'Oupnostl 'opravneneho, n~bo jestlIze 
nikd~ dědictví nenabývá; tímto rčením mělo býti p'edle zpravy komlse 
o návrhu zákona, všeobecnÝ zákon občanský změňují~íh? a .doplňujícíI1?, 
vyjádřeno, že také legatáři p'odle § 726 'Obč. zák. :,y;UOUjl ?ra,:o odumrte., 
Marginální rubrika toholo § mluví Sl ce len '~ vzd~n: se. dedlc~, al? hned 
z prvé věty tohoto § je zřejmo, že slovem hm mIne~y JSOU }e,z pnp~ady, 
v starším učení také jako nutné vzdání se označovane~ kde dedl';' pozu;ta
lost přijati nemůže. Proto není v patrném odpo~u s~ zakonem ~~zo~ pre~
chozích soudů, že předpis posl. věty § 7260,bC. za~. 'O, mll,:o:adn~m .de
dickém právu legatářů platí nejen tehdy, kdYz se zakonm dcdlco.ve pra":," 
dědického vzdají, nýbrž také tehdy, když tu není osob, na ~tere lest de' 
dická ]Josloupnost zákonná ]l'odle ,§ 731 (I. nOv. § 60) ?bč. ,zak.obmez.ena: 
V příčině platnosti poslední vůle předchozí s?'udove ,?ra::em poukazah 
k vomu, že pozústalostnímu soudu 'vzhledem k 'llredpISu ~ 2 CIS. ? nesp. pat. 
nenáleží rozhodovati v řízení nesporném, zdali tatopos1e~ní vule ]JW ne
zjevné vady jest neplatnou. zdali totiž zůstavi~el neb,:l pn r'ozn~u. aneb? 
zdali ]Jí'ed třemi způso'hilými svědky, z mchz aspon dva b>:h ,:~l.oven 
přítomní, výslovně ne,prohlásil, že SplS obsahule leho ,posledm ;ruh, po~ 
slední vůle jest zústavitelem a čtyřmi svědky podepsana ~ pozust~Jos!m 
soucl ve smyslu § 123 nesp. říz. do té doby, než ° ~latnosh p.,:sledm ,:,ule 
bude ve sporu wzhodnuto, právem za dědice ploklada~.legata~e,.kt~n ~~e 
IPlodle § 726 obč. zák. a druhého odstavce § 121 nesp. r,lZ. k dedl~t;~ ~r~
hlásili. Pravost a ,platnost poslední vůle z]Jrv,,, sice p~Plrah domne~1 dedl: 
cové zákonní, ale pak ji podle protokolu ze dne 22. brezna 1921 vysl'o'v?e 
za praVDU a platnou uznali právě tak jak'o, 'Ostatní o~~azovmcl., TltO pn
hlásili se k dědictví ,plodle poslední vůle podle zevn~lsku ]Jl~tne a proto 
posud nelze tvrditi, že tu jsou předpokladyc. za ~tery~h ~ozustalost lako 
odúmrť podle § 760 obč .. zák. a § 130 nesp. flZ. pnpada statu. 

Čís. 1144. 

Umořiti zástav~í list o polišťovacÍ polici, jež jest II poiišťovaci spo!~~
nosti v zástavě za zápůjčku, přísluší okresnímu soudu žadatelova bydhste. 

(Rozb. ze dne 2. srpna 1921, R I 831/2l.) 

Zadate!' bydlíCí v Ceských Budějovicích, domáhal se u tam~íh;o; okres' 
ního soudu, by umořen byl zástavní list, vydaný bankou "Slavn« v Praze 
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na pojišlovacípolici žadatelo,vu, již dal zmíněné bance do ruční zástavy 
ku zajištění její pohledávky ze zápŮjčky, již mu byla poskytla. O k r e sní 
s 'o u d uilloř·ovacímu návrhu vyhověl. Do usnesení stěžovala si banka 
ježto prý jest k umoření příslušným výhradně zemský soud v Praze: 
Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů va d y: V případě tomto nejde 
o' cenný'. palpír po roz~m,uzákona ze dne 3. května 1868, čís. 36 ř. zák., 
~m ? pnDad, ,u'praveny '~em 9 zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 
r. za~k., ,nYbrž o umoření listiny, jíž potvrzeno bylo přijetí ruční zástavy; 
umoremtakovéto listiny náleží však dle § 115 posledni odstavec na soud 
okresní a to v ,bydlišti žadatele.' 

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

Důvody: 

Dle § 115 j. n. jest k ,umořovacímu řízení o'hledně listin s'oukromých 
]J~v.0lá~ ,:ždy~kresní soud, V jehož 'Obvodu žadatel má své bydliště, pokud 
VYJ;lmecnym predp,isem právním není v jednotlivém· případě k němu po
vlolánsoucl sborový. V tomto ,případě jedná se 'o umořeni zástavního listu, 
,,!~a~ého banko" "Slavií" v Praze, společruostí akciovou, na polici o po' 
jlstem Alolsa E. na život na 5000 K, kter'ou tento dal oné bance do, ruční 
zástavy ku 'pojištění její pohledávky ze zá,půjčky 3800 K, ji;;; poskytla ža, 
dateli. Tento zástavní list svědčí majiteli a p'cuze majiteli jeho vydá banka 
ipoli'ci na 5000 K, ovšam pakli před tím bYl dluh 3800 K s přís]. zaplacen. 
Bauka tvrdí, že k umoření tohoto, zástavního listu není příSlušným okresní 
~oud, nýbrž v:\'lučně zemský civilní soud v Praze, p'oněvadž banka jest 
llstavem, zřizel1}rm a stojícím p-od státním ,d'Qzorem a zástavní list, jí vy
daný, rovná prý se pojistce, jejíž umoření dle § 9 zákona ze dne 23. PT'O,
smce 1917, ČÍs. 501 ř. zák. přísluší soudu sborovému. To tvrdí neprávem. 
Dle § 1 zákona ze dne 3. května 1868, čís. 36 ř. zák.přísluš,í řízení umol
ř~vací sborovému sO'lIdu pouze ohledně cenných papírů, které jsou vy' 
dany akciovými společnostmi, jež byly zřízeny se státním p'ovole.tiím 
a. jsou pod státním dohledem, a 10 sborovému soudu, v je!lJo,ž ohvodu jest 
sldlo společnosti, jež cenný papír vydala. K těmto' cenným papírům nále
~ejí zejména akcie, zástavní listy, spořitelní knížky, pokládničnÍ poukázkY, 
s:~y a ?'odobl1'é, pro 'oběh určené papíry. Rozřešení tohoto 
pnpadu lest tedy závislo od rozřešení otázky zda zástavní listy vydané 
pOjišť-ova3Í banroou na zastavené police. jsou c~nnými papíry, II r i e II ým i 
pro ob e h, ]lm 'o,bchod asi jako papírové !peníze, směnky a pod. Otázku 
tulo dlužno 2Jodpověděti záporně, neboť pro obchOd .a ,o'běh se hodí a 
určeny jsou ien takové cenné papíry, jeji'chž realisoi.rán1 není vázáno na 
žádn.ou podmínku. Zde však rea,lisacf jest závislou na tom, zda jest p'o
hledavka, k jejímuž pojištění zástava s;louží, zaplacena, ,a zda toto zapla
cení jest z papíru samotného zjevno, a na další podmínce, zda do,ba, na 
kterDu se pojišf.ěný na život pojistil, již přešla, a zda ok'olnost ta je z po
bce a ·ze zástavn1ho' listu patrnou. Vystavení zástavního listu na majilele 
lest ]Jodmínk,ou 'Oběhu papíru cenného, nemá však toh·o významu, že by 
llaPír byl již ,oběžným, jakmile je vystaven na majitele. Z předloženého 
OPISU sporného zástavního listu však není zjevno, zda a jaké splátky na 
dluh byly učiněny a kdy mápojišlěná suma 5000 K býlí na zastavenou 
polici vyplacena. Nelze tedy zmíněn,Í' zástavní list považovati za papír 
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k oběhu, k obeho,du určený, a, k oběhu se hodící. Následkem toho není 
zde podmínky výjimečné normy § 1 zákona ze dne 3. května 1868, čís. 36 
ř. zák., a není dána příslušnost sborDvéh{) wudu k umořo'vacímu řízeni 
ohledně řečeného zástavního listu. Tvrzení, že zástavní list rovná se polici 
samé, jejíž dání V zástavu iP'O.rvrq;uje, a že tím nastala .přísluŠ'l;1o,st sbor'o
vého sD,udu dle § 9 zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák., ne
nalézá v zákoně .opory. Nastupuje tedy nutně příslušnost okresního soudu 
bydliště žadatelova. 

Čís. 1!45. 

Byl-Ii poyolen odklad exekuce vyklizenhn, posunuje se též počátek 
lhůty § 57.5, odstavec třeti, c. ř. s. 

<Rozh. ze dne 2. srpna 1921, R I 861)21.) 

Pmti exekučnímu titulu na vyklizení v terminu únorovém 1921 domá
hali se povinní, dříve ještě, nežli vymáhající věřitel nastoupil exekucí, 
odložení exekuce dle nař. čís. sb. 409/1920, načež jim povolen odklad exe
kuce až do terminu květnového. Exekuční návrh podaný vymáhajícím 
věřitelem dne 24. května 1921, s '0 udp r v é s tol i c e zamítl, poněvadž 
usnesení, sv!olující k s'oudni výpovědí a tvořící exekuční titul, pozbylo 
ve smysln § 575 c. ř. s. účinnosti, ježto do 14 dnů po čase, určeném v tomto 
usnesení pro vyklizeni, tedy po 14. únoru 1921, nebylo za exekuci žádáno. 
Re k u r sní S'O' U cl vyhověl ,exekučnímu návrhu. D ů vod y: Stížnost 
jest důvodná a nebylo zákonné příčiny, aby první soudce návrh stěžo
vatelů na p'ovolení a výkon exe'kuce vyklizením bytu, dne 24. května 1921 
podaný, zamítl jako opo,zděný. Návrh ten nutno dle s;lisů považovati za 
Ipokračování v exekuci jednou již povolené a nutnO' uznati, že správné jest 
tvrzení stežovatelů, že když první soudce k žádosti strany povinné výkon 
exekuce vyklizením odložil až clo terminu květnového 1921, nebylo proto 
stěžovateli možnO' podati dříve dalši návrh na výkon exekuce. Nelze tedy 
právem tvrditi, že návrh ten jest opozděn, a že exekuční titul ve smyslu 
§ 575 c. ř. s. pozbyl účinnosti, neboť, jak již uvedeno, nejde o povoleni 
exekuce na základě e"ekučního, titulu, nýbrŽ o ,pouhé pokmoování v exe
kuci a nutnO' uzrrati, že návrh vymáhající strany, který byl zámítnut pro 
opozdění, byl včas 'plOdán. 

Ne j v y Š š í s ou d nevyhověl dnvolacímu rekursu. 

Důvody: 

Jest sice správným tvrzení rekursu, že vypovídatelé v terminul úno
mvém 1921, kdy vypovězení dle soudně povolené výpovědi byt vYkliditi 
měli, nepodali vůbec návrhu na exekuci vyklizením a není v tom směru 
sprá'Vn~Tm odůvodnění usnesení ,soudu rekursního, že exe,kuční návrh, POl

daný due 24. května 1921, pokládati jest za pokračování v exekuci jednou 
již povolené. Přes to však dlužno iP'Dkládatiprávní názor soudu rekursního 
za správný v tom směru, že nepodáuím exekuce v terminu únorovém 1921 
ve lhůtě § 575 c. ř. S. nepo,zbyla výpověď právní účinnosti a vykomtel
nosti, neboť, než ještě exekuce na vyklízení bytu navržena býti mohla, 
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žádali vypovězení odklad hro ' , .. 
,nařízení ze dne 25. června 19~~1 J!~ exekuce, kterýžto odklad ve smyslu 
7. února 1921 byl i povolen P ď :15;' 409 sb. z. a n. dle usnesení ze dm" 
výpovědi ,odložena až do t~rmOV{)I"m!" odkladu tohoto byla vykvmtelnost 
právě vzhledem na tento Odkll~U kv~t~o~eho }921 a jestlíže vy,povídatelé 
vého kroku, v lermi,n'u únoroavén~a ;zeJICe zreJmou be~výslednost tako
s touto skutečností "PIojovati prá 'I n~~r~u na§VYkhzem nepodali, nelze 
zakládá se na §§.'1l14 úl]~ 'kV11151~ us edku ,575 C. ř. S. Tento předpis 

. , .. c. za . a I ,O a 569 c r s kt . " vypovedi sp'cjují domněnku ob T ,~ ,. ". • ., erc s ,'opommuhm 
nebyla však takováto domn' ~o\en~ naJemll1?~o p:oměm. V tomto případě 
jemního poměru právně mož~~ r: po ,uvd se tyC~ usu dek na 'obnovení ná
konatelnost VÝpovědi b ,la dQ~ , ~dy,z po,d,:?~Ym odkladem exekuce vy
Náhled, že VYPovídated přes ~asn~laz ,do PHstlho terminu s,u~p'e'lldována. 
nili důsledku § 575 ~ ~' o me lnavrh na exekuci podati, aby zabrá
beZdUChý f,ormaJism~sr. ;t~iý~menal bX z~ .oko~n<:stí tohoto případu zcela 
tr:ení dle zákona ze dn~ 25. červ:a ~~ion c;'YJlm~Cne Povaze J::ávn!ho opa
zasadám Iprávní slušnosti K:dy' t d ' c~s. 409 sb. z. an., pnell zakladním 
odkladem 'odlO'žena byla' až k

Z 
t e y vy kon}teln?st výpovědi povoleným 

zřeimý důsledek"~' o ermmu vetIl'ovemu 1921, má 10 samo
uzn"al-li soud rek'~~s~ro~~te~ Ihuty k,~Odá~í návrhu sdílí stejný odklad a, 
května 1921 tedy ve Ihůt~~~ _VYP'O~I atelu ~,na exekuci podaný dne 24. 
za včasny' d' lu' , ' 5/5 c. r. s., p1o'Cltané ,od terminu květnového 

, zno unOr teutoschváliti. " 

Čís. 1146. 

Smlouva spros1tředkovatelská Pr 1 ' ~ 
výsl~dek zasáhnutí sprostřet'lko;atel~ :r:b acem bodlm:.ny . rozh?dným jest 
vostJ smlouvy. ' as ue Y clDnym az do hoto. 

(Rozh. ze dne 2. srpna 1921, Rv I 365/21.) 

Zalovaná Karolina P-io,vá jednajíc b' , 
maužela Josefa P-a požádaI~ d' 2 za se e I za sp?luzalovaného svého 
jjtele realitní kan 'l:~ b ' ne, O. prosmce 1917 zalobce, jakožto ma-

ce are, a y sp!rostredkoval prode' ',. , 
manželu spoleoně náležejících J k ' . J nemovltosh, jí a jejímu 
žalovaná 250000 K . k . ': 'O cenu prodejní nemo'vilostí těch určila 

. • a Ja o ndmenu za sprostředko ., 'I 
platiti žalobci 2 v"OC z léto ce y D ~' vam zavaza a se za-
ža~obce žalované: ž~ nemovit~~Íi~:lt;t~,z,e !~e 1;2. Mbřez~a 1918 ,""námi! 
a ze ho vybídl aby ,k vůl" "" ez o u -OVl za 300.000 K 
Kromě -M-ci ()Z~lačH ža101/ uspore ~.a:~ ~YJe,d~al :,ec p~imo s' ní samotnou. 
13, 'Oznámiv i jench adres~e ~~~~v~ne ~jes~e nek?~ik ~o,upěchtivýcIi,celkem 
způsobem, že nemo,vitostl u~edeně"~ z~ '] Z3

d
Tys!enemu. pmd'eji došl'O tím 

1918 a Podle konečné ... ?UPlpO e punktacI ze dne 26. března 
250,000 K d ~ ., s,, mlou,'y kupU! ze dne 12.'dubna 19,18 Actolf M ' . , oeprel! zalovaní vypl ťť ,. d ' . za 
sledkem toho domáhal se .. a I I ;YJe nano,: provis! žaloboi, jenž ná-
žalobě vyhověl. O d vol aJ~ ~p~~e~d .. r o c ~ ľ n I .S o II d p r v é s t'O'1 i ce 
kladem žalOby jest smlouv . II ,Jl z~r~llt, D u va d Y: Právním Plod
ta, ač je,st velmi blízko s~i~~~~na~a medzl,zalobc]em ažallo"",anou.Smlouva 
z'k) l'~' ~' namez ll] a sm 'ouvě o dílo (~1151 b~ a ., IS] se prece od 'nich na tolik ~ I ." .. ,. . >J o C. 
mezi jiné v obecném zákoníku oh; ze kn,e ze JI al,m !"ezlsml,buvy tyto, ani 

cans em VYS ovne ll'vede_né smlouvy za-
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řaditi, nýbrž dlužno na ni pohlížeti jako na samostatnou smlouv,lll zvláštní, 
v zákoně nepojménc'vanou, jejíž podstatě odpovídá název smlouvy spro
středkovatelské. Smlouvy takovéhoto druhu nejsou nikde v zákoně zvlášf 
upraveny a platí proto při nich výhradně jenom to, co strany výslovně 
ujednaJy a tak, jak to ujednaly. Nastane-li potřeba, vy~o,žiti smysl takové 
smlouvy sprostředkovatelské, může se sáhnouti pouze k všeobecným usta
novením zákonným, platícím pro všecky smlouvy, kdežto předpisll,upra
vujících jednotlivé druhy smluv, v zákoně jmenovitě vytčených, vůbec 
nelze iPloužíti. Došlo-li zde mezi stranami k uzavření smIouvy, llb:>bsahu-' 
jÍcí ničeho více, nežli, že žalobce béře na se úkol, sprostředkovati žalova
ným prodej jejich nemovitostí a tito naproti tomu se zavazují, zaplatiti 
mu za to provisi, jejíž výše určena procenty z docílené ceny.kupní, nelze 
vzhledem k tomu, 00 bylo právě uvedeno, smlouvě té rozuměti jinak, nežli 
že žalobce nabude nároku na provisi jenom tehda, když k pnodeji za sta
novených podmínek skutečně dojde, a to jeho vlastní zásluhou a jeho při
činěním. Že nastala Iprvější z ,oněch podmínek, sporno není a jde jenom 
'o to, byla-lisp!něna také df'll'há podmínka. Soud ,odvolací, přihlížeje k bez
vadn~Tm zjištěním so'udu stolice prvé, má O'všem též za prokázáno, že 
žal-obce, přijav příkaz ž.alovaných, nemovitosti jejich nejen zvlášť nabídl 
různým firmám, nýbrž že také v novinách insemvala právč Adolf M., 
.odvolávaje se na dotyčnou anonci, po,žádal ho dopisem ze 1 7. března '1918 
'O bližší označení objektů inserovaných. Žalobce dotaz tento zodpověděl 
do,pfsem z 18. Mezna 1918, v němž sdělil M-ovi, že fnserát tý<ká se reality 
žalovaných, která jest na prodej za 300.000 K, projevi'v zár'Dveň přání, aby 
M. 'o,brátil se přímo na žalovanou.Sprostř,edkování v záležitosti M-a a 
žalovaných týkal se pak již jenom dopis žalobce z 22. března 1918, jímž 
ohlásil žalované Mca jako dalšího kupce, sdělUje jí zároveň podstatný 
,obsah dopisu, jejž mu dne 18. března zaslal. Vylíčená žalobco·va činnost 
stačila by po ,případě k založení nár'Dku jeho napwvisi, kdyby nebylo 
zde skutečností, které zbavují činnost tuto důležitosti, jež by jinak žalobci 
byla na prospěch. Z dopisů Adolfa M-a, adresovaných žalovanému Josefu 
P"o'Vi ze dne 5. listopadu 1917, z 11. prosince 1917 a z 10. března 1918, 
dále ze svědeckých výpovědí Ad'Olfa M-a a J,osefa P-a vychází na jevo 
zcela, že Adolf M. vyjednával se žalovanými, a to zcela vážně, o prodej 
jeiich realit již začát;kem měsíce listopadu 1917, dříve tedy, nežli tito po
žádali žalobce osprostfedkování O).iodeje a nemůže proto býti ani řeči 
.o tom, že by byl žalobce t,ob'O,lo kupce vyhledal, získal a žalo'vaným při
vedl. Že ani potom žalobce nepřičiIiil ničeho k tomu, aby ko,npě byla usku
tečněna, patmo již z vlastních jeho údajů. Žalobce mohl by snad nanejvýš 
k tomu ukázati, že Adolf M. přispíšil si s rozhodnutím n koupi, když 
zvěděl,že žalo.bce p,cvěřen jest s'prostředko,váním prodeje, ale tato výhoda 
pro žalované byla by na dobro zmařena tím, že 'Označil žalobce M-ovi 
kup'ní cenu značně vyšší, než jaká byla žalovanými stanovena. Z toho, 
co bylo uvedeno, vyplý'vá, že žalobce nepodnikl ničeho v zájmu žalo" 
varrých, zač mohl by od nich p'o\Žadovati provisi vyjednanou, a vzhledem 
k ~omu, co bylo řečeno o právní povaze smlouvy sprostředko'fatelské, 
nemá práva ani na náhradu za !práce, které k provedení příkazu žalo" 
vaných skutečně předsevzal, ani na odškodnění za náklady, které' snad 
nčinil. Zdánlivá tvrdost těchto důsledků zanikne, uváží-li se, že smlouva 
c,prostředkovatelskávzhledem kru svému předmětu a 'o,bsahu jest smlou'fou 
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cdvážnou, jejíž povaha aleatorní přináší sebou že škoda, která postihne 
swostředk'ovatele v případě jednom, vyrovni se výdělkem v případě 
druhém. Značnější risiko, jemuž sprostředkovatel jest vysazen tím že 
činnost jeho lehko se mine s výsledkem, vyvážen,o jest 'odměnou, n~po
měrně vysokou, jaká při úkonech sprostředkovatelských jest obvyklou. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvél!'o soudu. 

Podstatným znakem smlouvy sprostředko.vatelské jest, že se úplata 
(,p.roovise) přip'Ovídá za zjednání určitého, příkazem obmýšleného, výsledku. 
Není-li zvláštní úmluvy O' tom, že dohodce- vyvinouti má určitě vyznačenou 
činnost, nezáleží na tom, j.a;kého způsobu a rozsahu byla činnost dohodce 
nýbrž na tom, byl-li činností dohodce docílen obmýšlený výsledek. Seb~ 
no!s~hlejší činnost dohodce, spojená třebas I se značnými náklady, Zů
stava bez úplaty, llebylo-li obmýšleného výsledku do'saženo; naproti tomu 
jest úplata zasloužená, když tohoto výsledku bylo docíleno· třebas i s ne
patrnou námahou. Stačí zejména, když při sPf'Ostředkování koupě do
hodce vyhledá a druhé straně 'Opatří uchazeče, příkazce Ipak s tímto již' 
bez další sprostředkovatelské činnosti 'dohodce příslušnon smlouvu uza
vře, Není zároveň třeba, aby smluvní výsledek výhradně jen z činnosti 
dohodce vzejíti musil; případ takový je zpravidla nemožným, ježto ke 
konečnému výsledku t. j. k úplné do'hodě v jistém právním jednání třeba 
jest shodného pnojev,w vůle súčastněných stran, tedy momentu, který je 
pouze ;od nich 'Odvislým. Stačí naoipak, když obmýšlený výsledek pr'oka
zatelně vzešel, třeba ne zcela výhradně, z činnosti dohodce, .nicméně však 
jako převládající úspěch činnosti této, nebof provise se bnď celá získává 
anebo při neúspěchu celá ztrácí; poměrné dělení dle míry zásluhy je 
smlouvě cizím. V tomto případě zjistily ,obě nižší s~olice souhlasně že 
žalc·vaní přfpověděli žalobci za uskutečnění prodeje o·bjektu za 250.000 K 
2 ,proc. provisi a kromě toho poj,ovici z toho, 00 by se kupní cenou nad 
250.000 K: více docíJil,o, že žalohce na základ'ě tohGto' příkazu k spr'Ostřed
kování uveřejniti dal v novinách anonci a objekt více uchazečům dopisy 
nabídl, že na tu t o a no Íl c i Adolf M. žalobce dne 17. března 1918 po
žádalo bližší údaje a popis objektu a žalobce mu žádané bližší údaje do
pisem ze dne 18. března 1918 sdělil a zároveň tohoto uchazeče požádal 
by k vůli úspoře času vsto.upil v přímé vyj,ednávání se žalovanou Karo~ 
hnou P-OV'DU, kteréž současně o tom zprávu 'PlOdal, že na to M. se žalo
vanými v přímé vyjednávání vstoupil, dne 26. března 1918 se žalovaným 
Josefem P., který zánoveň jednal v p,lné moci spolužalovan'é své man
želky, prozatimní kUlpn, úmlnvu o objektlI tom ujednal a že PID' té došlo 
pak m~zi ,oběma těmito stranamJ ke. konečné knpní, vkladu schopné 
smlouve ze dne 12. dubna 1918, kterou objekt Adolf M.od žalovaných 
kOUPIl za 250.000 K. Na Jednáních, kterými smlonva ta byla mezi súčast
něnÝ,mi stranami u'lednána a na lmnec i Sjednána, žalobce činné účasti 
nemel a nebyla tatO' dk zjištění obou nižších stolic ani vymíněna Soud 

.Iprvé stoHce uznal, že touto činností si žalobce připlovMěnou ,o'dměnu 
p~ávn~ za,sloužil, také soud odvolací ienáhledu, že žalobci jest 'O zjednání 
predmetne kupní smlouvy zásluhu přičísti. Odepírácli ,odvolací soud přes 
to žalobci nár'ok na PIOvi si s odův'odnoním, že k smlouvě nedošlo jeho 
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přičiněním, ježte' prý vzhledem k tomu, že Adolf M. již dříve bYl ve VY
jednávání se žalovaným o prodeji jejich realit, nemůže býti n tom řeči, že 
by jim byl toholo kupce vyhledal a opatřil, dlužno tento úsudek pokládati 
za nesprávné právní posou'zení případu, neb'Ol nemůže býti 'O tom pochyb
nosti, že předchozí vyjednávání M-ovo se žalovanými nevedlo ke klad
ným výsledkům a bylo zřejmě přerušeno. Nebylo by bývalo pro žalované 
jinak příčiny, aby se k vůli !pr'Údeji reality ,obraceli na realitní kancelář 
žalobcovu o sprostředkování a mimo DO sám Adolf M. obrátil se nančj 
následkem anOH'ce jím v ll'ovinách uveřejněné, ač ve své výpovědi sám 
dokládá, že se domníval, že jde o realitu žalovaných. Když pak žalobce 
dopiSY na M-a. i žalované je vzájemně na sebe pou,kázal k přímémn vy
jednávání mezi sebou a o.bě tyto strany - jak z čas'o'vého sledu těcht'O 
skutečností bezpečně souditi dlužno - ve vyjednávání "vstoupily a se na 
konec o· smlouvě kupní za cenu, j.ak ji žal'Ovaní v Gohodčím příkaze sta
novili, dohodly, dlužno za to míti, že k smlouvě došlo, př.evážně zásluho,,, 
iniciativních kroků žalobce, a ž-e žalobce [J-řevážně činností svou tento 
kladný výsledek přivodil. Lze 'Ovšem připustiti, že nejpůsobivější vzpru
houl< t'Omu, že tato kupní smlouva hyla uzavřena, byla již :okolnost, že 
prodej reality té svěřen byl do!J,odčí kanceláři žalobce, neboť Adolf M., 
který patrně choval žiVý zájem realitu tu získati, přesvědčiv se dotazem 
u ž",lobce a vOda, že hledá lupce na realitu, bYl tím p'Údnícen k rychlému 
jednání, by ho. jiný kupec ne:předešel a zároveň také k větší ochotě při
stou,piti na kupní pOdmínky, žalovanými žádané. Ale to' "še jest účinek 
dohodčí činnosti žalobce a musí tedy kladný výsledek z toho nastalý při
čte]]) býti žalobci k dobru. Je .nepřípadné, tvrdí-li se v důvodech O'dvola
cího soudu, že tato výhod" byla na dobro zmařena tím, že žalobce udal 
vYššÍ cenu, než kterou žalovaní -stanovili. O zmaru nemůže býti řeči, kqyž 
M. přes to ve vyjednávání vstoupil a na konec smlouvu uzavřel; jednání 
žalnbce ostatně odpovídalo ustálenému zvyku a sledovalo jen ten účel, 
prospívající žalov.anWm,· by nebylo Iprozrazeno, za kterou nejnižší cenu 
byli ochotni realitu prodati. Vzhledem k tomQlI, co uvedeno, dlužno poklá
dati přiProvědčnou žalobci provisi za právně zaslouženou a hy}o, změnou 
rozsudku soudu odvolacího rOzsudek prvé stolice obuoviti. 

Čís. 1147. 

Opatření Stálého výbOru Národního shromáždění r,epubliky Č,eskoslo
venské podle § 54 ústavní listiny ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 sb. z. a n. 
o úpravě a úbradě cen mlýnskýcb výrobků. . 

Vlastník pozemku. jest oprávněn PŤesunouti na pacbtýře dávku z ka
tastrálního yýnosu půdy i(§ 6 opatřeni), byť i dle pacbtovní smlouvy platiti 
daně náleželo propachtovateli. 

(Rozh. ze dne 2. S[l1m 1921, Rv I 586/21.) 

Ve smlo,uvě pachtovní z poku 1918 bylo stanoveno" že d"ně platí pro
pachtovatel, pachtýř nesl pouze přirážku na polní hlídače. Pachtovné ne
bylo určeno .pevným penízem, nýbrž stanovena byla základnapachtov
ného z r.1914, jež v jednotlivých létech stoupal" úměrně se stoupáním 
cen zemědělských plodin. Zaplativ dávku z katastrálního výnosu půdy, 
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dcmáhal se propachtovatel jeH náhrady na pachtýři. P r 'O c e s IlJÍ s o u d 
p r v é s t 'O' I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Dle pachtovní smlouvy za
vázwl se žalobce jako propachtovatel k placení "daní« a žalovaný jako 
,pachtýř k placení "phrážky na pOlního hlídače". Z tohoto uS,t~no'Vení 
smlouvy je zřejmo a má soud za pr'oMzáno, že souhlasnou vul! str,a'n 
byl,oaby pro·pachtovatel platil daně a veškeré veřejné dávky, kdezto 
pachtýř jen přirážky na polního hlídače; tak dIužno dle přesvědčení soudu 
vykládati pojem "danč«,dle jasně projevené vůle stran, - a jest tedy 
žalobce jako propachtovatel na základě sml o ,u vy l1achtovní p'Ovinen 
zaplatiti ze svého, též zaža[ova'nou dávku z katastráluího výnosu, třeba 
ho nařízení ze dne 23. září 1920, čís. 54! sb. z. a n., již P'O smlouvě vydané, 
opravňovalo požadovati od skutečného užívatele půdy plnou náhradu této 
dávky, jím jako vlastuíkem půdy zaplacené. Jest sice pravda, že podle 
o'p,atření Stálého výboru Nár'Údního shromáždění ze dne 25. srpna 1920, 
čís. 494 sb. z. a n. :0' úpra vč a úhradě cen mlýnských výwbků má dávka 
z katastrálního výnosu dle úmyslu zákonodárce postihnonti skutečnélvo 
užívatele půdy (pachtýře), na něhož dávku tu přeSUIlJOllti jest vlastník 
púdy o,právněn, _ ale zajisté jen v tom přip,adě, když pachtovné je usta-' 
noveno určitým, peVn}'ID <obnosem bez ohledu na cenu plodin, kterou 
pachtýř za ně stržiti může. V t:omtlo, případě byl však žalobce jako pro
pachtovatel při uzavírání pachtovní smlouvy tak 'opatrným a prozíravým, 
že si nestanovil pachtovné stálým, určitým obnosem, nýbrž smlouvou 
pachtovní byla stan'Ovena základna pachtovnébo z r. 1914, které v jedno
tlivých létech pachtu sloupalo ve stejném poměru j.alm maximální cena 
1 q plodin o'pmti základní cenč 20 K za 1 q té které plodiny, - a bral 
tedy podíl na základě tohoto ustanovení smlouvy při stoupání maximálních 
cen plodin právě tím poměrem na pachtovném, jakO' pachtýř na plodinách. 
I kdyby tedy nebylo v pachtovní smlouvě stranami zřejmě stanoveno, 
že pwpachtovatel má platiti daně ze svéh'o" bylo by zajisté ještě ;otázkou, 
mohl-li by žalobce vzhledem na pohyblivost pachtovného, jak byla ve 
smlo-uve stanovena, přesunouti dávku z kat. 'Výnosu na žalov.aného; poně
vadž je ale tak Jasné ustanovení ve smlouvě o p,ovinnosti platiti daně, 
nemohl soud žalobě vyhověti. O d·v 'O la c í s o u ,d žalobě vyhověl. O ů
vod y; Žalobce uplatňuje jediný důvod odvolací a to nesprávné poso'u
zení právní sporné věci; vyt~Tkaje T:ozsudku soudu (p-Tvé st'o'liCe, že pošel 
k nesprávnému právnímn názoru při výkladu § 6 opatření Stálého výboru 
Nár. shromáždění republiky Československé ze dne 25. srpna 1920, čís. 
494 sb. z. a n .. a prorváděcího nařízení vlády k tomu'to § ze d,ne 23. iáří 
1920, čís. 541 sb. z. a n. V ohou těchto předpisech jest zcela jasně stano
veno že má dávku z katastrálního výnosu vlastník pozemku zaplatiti, 
že vŠak jest 'Oprávněn !přesun,outi tuto dávku na skutečného užívatele 
(pachtýře atd.) půdy. Ve vládní Elůvodové zprávě k tomuto :opatření Stá
lého výboru se praví, že by bylo naproslonespravedlivo, Ly.při úhradě 
rozdílu výrobních nákladú mouky a prodejní ceny byli pomíjeni samo
zásobitelé, kteří oproti spotřebiteHIlli jsou ve značné výhodě, pokud se 
týče zásobování mo'ukou, i když se nepřihljží ke zvýšeným cenám ,obilí. 
San,ozásobitelé neplatí .při konsumu mouky daň z obratu, nenesou ná
kladů transportu, režie obilního ústavu a ostatních výIoh jako jiní rresamo
zásobitelé, kteří k těmta všem nákladům musí přispívati, zejména též 
k nákladúm distribuce. V úvodu se pak prav," že bylo hledati cestu, která 
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by hověla požadavkům finančním, národohos'podářským, sociálním a po
žadavkům technickým a administrativním. Tyto motivy zákonné neza
nechávají zajisté, zejména z důvodů slociálně politických, p,ochybnosti 
o tom, že má nésti přede.psanm~ dávku užívatel půdy, pachtýř, a nikoliv 
vlastník pozemku, což vys,vítá z jasného doslo,vu zákona (§ 6 obč. zák.); 
Na tom nemůže ničeho měniti ta nesporná okolnost, že se ža
lobce zavázal platiti daně ze svého, neboť 'Opatření ono jest ustanoveThím 
zvláštním, mimo, smlouvy pachtovní stojícím, které ipřímo užívatelům 
půdy tuto dávku uložilo, úoHko z důvodů technických bylo nařízeno, aby 
ji zaplatili vlastníci půdY. Opačného náhledu s,oudu prvé stolice soud 
'Odvolací nesdílí ani tehdy, když .poukazuje tento ve shodě se žalovaným, 
že mezi stranami nebylo smluveno určité roční pachtovné, nýbrž pach
tovné odstupňované dle cen obilí a v poměru ku výši pachtovného, v roce 
1914, nebol i když [lfopachtující obdrží nyní na místě 60Kcč pachtovného, 
roční pachtovné z korce 467j(č, tu následkem značnéhv poklesu cen peněz 
a jejich nákupní hodnoty při denních potřebách neobdržel ani z daleka 
tolik, co'obdržel v rOCe 1914. 

Ne j v Y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvo dy: 

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení včci není odůvodněn, 
jelikož odvolací soud úplně správně vyložil před,pis § 6 ,opatření Stálého 
výho,ru Národního shromáždění ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 sb. z. a 110. 

Namítá-li dovolate!, že toto ustanovení neobsahuje žádného donucujícího 
předpisu, nýbrž že jím bylo pro bud,oucnost umo,žněno, aby vlastník po
zemku mohl žádati náhradu od pachtýře a že tedy řečené ustanovení ne
dotýká se smlouvy, llzav(ené mezi stranami, nelze .tomuto názoru při
svědčiti. V duchu opatření Stálého výboru Nár. shromáždění jest, aby 
nesl ,dávku skutečný užívatel půd y, a z okolnosti, že rp.ropachto'vatel 
nestanovil si pachtovné stálým určitým penízem, nýbrž že pachtovné 
má stoupati ve stejném poměru jako maximální cenyp)odin oproti zá, 
kladní ceně v roku 1914, nemůže dovolatel ničeho odvozovati ve svůj 

pmspěch. Zalovaný přehlíží, že bylo ustanovením tím zamýšleno, by ná
jemné zfistalo ve spravedlivém poměru k hodnotě užitku" jenž připadá 
pachtýři in natura, kdežto při dávce z katastrálního výnosu půdy dle '§ 6 
opatření Stálého výboru jode o' to, aby skutečni užívatelé - nikoliv tedy 
vlastník, jenž pozemku'neužívá - :přispívali k úhradě nákladů SPojených 
se zlevněním mouky pr'o, vrstvy méně majetné: Ujednání při propachto
vání pozemků, že veškeré daně mají po'stihnouti .propachtující stranu, 
nemá tedy významu, žalovaným tvrzeného a nebylo INoto dovolání vy-
110,věno. 

Čís. 1148. 

Předpis o soudní příSlušnosti dle § 100 j. n. dlnžno vztahovati. i na 
souduí výzvu dle § 13 písm. cl rozl. zák. 

{Rozh. ze dne 9.srpua 1921, Nd I 190/21.) 
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Ne j v y Š š í s o u d zamítl žádost, by dle I§ 28 j. n. sta!1o~en byl ]lří
slušný soud ku výzvě navrhovatelovy manželky, by se navrattla do spo
lečné clomácrrosti. 

Důvody: 

Podle § 10.0 j. n. v doslovu zákona ze dne 1. dubna 1921, čís: 161 sb. 
z. a u. žaloby proti příslušníkům státu československého o soudm ~o:vod 
nebo rozluku manželství mohou, není-Ii pro ně zalo,žen v tomto. state am 
'obecný, ani zvláštn{ soud, podány, býti buď, u obecného soudu zalobco,"a 
v tomto státě, nebo, není-li ho, II zemskeho ~lvlln~ho s~udu v Pr~ze, maJl~h 
strany nebo žalovaný domovské IPr~vo v nektere ,ob~~, k~e plah tento za~ 
kon o sOLduí příslušnosti a tento ]lredplS o s'oudm ]lflslusnosh vztahoval! 
sluší i na návrh na soudní vyzvání ve smyslu § 13 cl, zálvona ze dne 22. 
května 1919, čís. 320 sb. z. a n. (.lloař. vlády republiky českos,lov. ze dne 
27. června 1919. čís. 362 sb. z. a n.). 

Čís. 1149. 

Za živa dárcova nelze nepominutelnému dědici povoliti prozatimní opa_ 
tření proti obdařenému na zajištěni nároku podle § 951 obč, zák. 

<RDzh. ze dne 12. srpna 1921, R II 310/21.) 

Rodiče navrhovatelů IJllOstoupili jedné ze svých dcer a j~jÍmu. manž;:li 
nemovitost za uepatmon cenu. Po smrti dcery hodlal pozustaly, manzel 
nemovitost zciziti. Ostatní nepominutelní dědicové domáhali se ještě za 
živa úplně schudlých mdičů, by vdovci l:iylo .prozatimním 'o'patřením za
povězeno nemovitost zciziti ncb zatížiti. S o II ď ]l r v é s t o I i c e proza
Umní opatřenípovo'lil. D Ů VD d y: Jde tu vlastně 'o darování. Dle § 952 
obč. zák. ručí· 'obdarovan~v pouze, Ipokud má v držbě da,ro'vané věci neb 
jich hodnotu nebo pokud se obmyslně vzdal jich držby; tím jest již osvěd
čeno ohrožení navrhovatelů, nebo-t jest dopisem odpůrce prokázáno, že 
hodlá nemovito'st zciziti. Rekursní soud návrh zamHI. Důvody: 
Navrhované opatření jímž měli býti navrhovatele chráněni před zkrá
cením svého nepomi~utelného dědického nároku nemírným darováním 
(§ 951 ,obč. zák.), jest nepřípustným. Platné prá'Vo chrání sice ]lrOzatiml1ími 
o,patřeními jakékoliv II á r o k y a p r á v a účastnfk\1: avšak ochrana ta 
předpokládá, by tu již nějaké právo bylo. Leč právo dědické a nárok n'o
p'ominutelného dědice vznikají te.prve- úmrtím zůstavitele; do té dohy ne
mají proti němu nánoku. Nepominutelný dědic jest proto úplně bezmoc
ným, zkracuje-li zůstavitel za svého života jeho po,vinný díl ~emí,:nýn; 
darováním (Pfaff-Hofmann Komentář k § 536 obč. zák.). Pouha mOZn"Sl 
budoucího nárc>ku nwpravňuje však k vymožení si prozatimního 'Opatřeni. 
"Domu nas'Vědčuje též znění § 391 ex. ř., dle něhož dlužno, určiti přiměřenou 
lbůtu k podání žaloby, což by tu bylo pr,ostě nemožným, ježto žalovati lze 
teprve ]l0 smrti zůstavitelově. . 

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

Stěžovatelé naýrhují vy,dání prozatimního 'olpatření ku zajistční nároku 
na vydání usedlosti, který jim jako ne,pominutelným dědicům po jejich 
rodičích podle § 951 obč. zák. proti jejich odpůrci přís.Iušeti bude, Ilonč
vadž jsou ve svém právu na pOvinn}T díl zkráceni tím, že usedlost byL:! 
o-dpůrci a jell'O' manželce darována. Rekursní soud poukazuje zcela ,právně 
k tomu, že 'Právo dědické a právo n.a povinný díl vznikají lep rve fO smrti 
zůstavitele {§ 536 obč. zák.). Jelikož rodiče navrhovatelů ješt;; Žij!, nem'lže 
o právu navrhovatelů na p'o,vinný díl a o nároku jejich na vydání úam 
býti řeči. Nikoliv pouze dospělost nároku na vydání daru, nS-brž jeho 
vznik jest závislý na úmrtí dárců. Prazatmnní opatření lZe však Wldle 
§ 378 ex. ř. pDvoliti jen pro nárok již existentní, treba lhútou vázaný neb 
podmíněný,- možnost, že nárok, -o jehOŽ zajištění se žádá, v hudoucno-sti 
vznikne, ne,poskytuje práva na vydání prozatimního opatfení. 

Čís. 1150. 

Odklad exekuce vyklizením (nařízení ><e dne 25. -června 1920, čís. 
409 sb. z. a n.). 

Soud není oprávněn povoliti odklad exekuce vyklizením již předem na 
dobu delší iednoho čtvrtletí. ' 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1921, r~ I 1023/21.) 

Vyklizením p'c'vinný domáhal se pov'o,lení -odkladn exeknce až~ do té 
doby, kdy se bude moci nastěhovati do svého domu. Ex e k u č ,n í s o u d 
povolil odklad dle návrhu. Rek u r s n i s o li d obmezi! odklad do 31. čer
vence 1921. D ů vod y: Stížnost jest potud ,oprávněna, I~okud napadá 
usnese~i prvého snudu, 'jímž byl povolen odklad až do dohy, kdy bude 
povmnemu možno nastěhovati se do bytu ve svém domě. Vzhledem 
k účelu nařízení čís. sb. z. a n. 409/20, by jednak povillJlý byl ušetřen 
nepříjemných následků, jež by mohlo vyklizení jeho přiV'o-diti za nynějšího 
nedostatku bytů, by však s druhé strany vymáhající věřitel nebyl přes
příliš zkracován li výkonu svých práv, dlilžno pojem »'při-měřená náhrada« 
v § 1 zrn. nař. vykládati přesně v tom směru, že p.ovinný musí se spok'oljiti 
s jakoukoliv náhradou, jež odpovídá jeho potřebám, až do té d'o,by, kdy 
se mu dostane určitého bytu. Bylo tudíž povoliti odklad pouze na tři 
měsice. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl d'c'volacímu rekursu povinného,. 

Dů vody: 

§ 1 nařízení vlády ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. připouští 
-odložení exekuce vyklizením najatých místností "až na dobu jednoho 
čtvrtletÍ«. Zákon sám tedy obmezuje rozsah lhůty, do které odklad exe
kuce lze povoliti na určitou~ dobu, stanovenou pevně dle kalendáře na 
jednu čtvrtletí. Lhůtu tu lze ovšem dle odstavce druhého téhož ustanovení 
prodloužiti; to však předp,okládá nový návrh a nové rozhodnutí soudu 
exekučního, a nelze z toho, vyvo-zovati, že by exekuční soud již předem 
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byl oprávnčn exekuci na dobu větší než čtvrtroční povoliti, třeba by snad 
již upříIežilc-sti povolení odkladu ,bylo lze očekávati, že pú u,p,lynutí povo
lené čtvrtroční lhůty novému návrhu na dalšÍ odložení sna,d bude vyho
věno, poněvadž důvody odložení exekuce pravděpodobně i po uplynutí 
čtvrtroční lhůty budou trvati. Je-Ii dle zákona vylou_čeno povolení delš,í 
než čtvrtro-ční dle kalendáře předem stanovené lhůty, jest tím více vylou
čeno povolení lhůty neurčité, závislé na splnění jistých :podmínek nebo na 
tom, zda určitě události či skutečnosti nastanou čili nic. Zákon ne bez 
úmyslu stanovillhútu nejdéle člvr'tletní, stanovení to má za účel, aby soud 
exekuční vždy znovu rozh'odoval, zdali jsou p'o ruce veškeré p'o,dmínky 
dalšího odkladu, nebo! d'Oba čtvrtletní jest dosti dlouhá, aby v poměrech 
nájemníků a pronajímatelů mohly nastati změny proti stavu v čas ptlvod
ního povolení odkladu. 

Čís. 1151. 

Okolnost, zda_li bytový úřad, vzdav se zabrání by tUl den vrácení 
ustan(}vil čili nic, nemá práVního vlivu na uzavření nové nájemní smlOUVY. 

Nájemní smlonva mezi vlastníkem domu a nájemníkem, jež zruš"na 
byla zabráním bytu, neoživne sama sebou vzdáním se zabráni bytu by
tovým úřadem, nýbrž musí na novo býti Ujednána. 

(Roz'h. ze dne 16. srpna 1921, Rv I 644/21.) 

Společný bytový úřad zabral výnosem ze dne 10. února 1920 žalUjící 
straně část jejího bytu a !přikázal ji žalovanému. Dne 22. června 19'!() 
vzdal se bytový 'Úřad zahrání. Usnesením ze dne 5. února 1921 zabrii! 
však bytový úřad sporné místnosti zn,ll'Vli .a přikázal je 'opět straně žalo
vané. Do rozhodnutí vznesla žalující odpor, o němž dosud nebylo rozhod
nuto. Žalobu na určení, že žalUjící přísluší ku sporným místnostem právo 
nájemní a že žal'Ovahá jest povinna je vykliditi, pro C e s 11 í s o II cl D r v é 
s t o I i c e zamítl v p1o.ctstatě pro t 'o, že soud není oprávněn rozhodovati 
o tom, zda-li rozhodnutí o zabrání a přikázání místností bytovSrm úř.adem, 
jež se stalo po ro'zumu zák,ona ze dne 30. října 1919, čÍs. 592 sb. z. a n .• 
stalo se řádně či nikoliv, kteréžto -rozhodováni vyhraženo' jest úřad'Úm 
nájemním, po případě nejvyššímu správnímu s-o-udu. O d vol a c í s o li d 
přerušil původně odvolací řízení až do rozhodntutí ,odDOl n. jejž vznesla 
žalujíCí doop",tnéhc' zabrání bytu. N e j v y Š š í s o u d však usnesení jeho 
zrušil (usnesením ze dne 24. -května 1921, R I 646[20), jež'ok,u' zabrání 
dne 5. února 1921 a odporu proti němu nelze vůbec při:'lÍžeti a ježto 
uvážiti nutno" že prvý soud zjisti!, že hyt byl zabrán již v ÚW>f1! 1920, a 
i když se společný bytový úřáa vzdal později zabrání bytu, že jest v prvé 
řa,dě rozřešiti 'Otázku, zda-li tímto 'Vzdáním se oživla nájeúmí smlouv~i 
žalobwva, která byla vedle § 10 cit. zák. zrušena. O d v o 18 C í s o u d 
po té r.ozsudek prvého soudu potvrdil. Dů vo d y, Z nesporného přednesu 
stran, že nebyla po zabrání bytu v únoru 1920 smlo-uva nájerrní znovu 
uzavřena, lze jedině souditi, že srplollva nájemní iffi'ezi vlastníkem domu a 
žalobcem neoživla. K jejímu -uzavření bylo by nutno sho,dnouti se na 
podstatných podmínkách smlouvy nájemní {§§. 1090 a 1094 obč. zák). 
Ostatně nemohla ani oživnouti, když v druhém odstavci § 16 cit zák Se 
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výslovně stanoví, že o vzdání se bytu spo.]ečným bytovým úřadem musí 
bÝti zpraven majetník domu (podpronajímatelJ a u s t a n 8 ven z á r o
v e ň den v r á cen í byt u. Z ustanovení třetího ,odstavce § 16 rovněž 
nelze to dov,Qditi. Když nebyl .ustanoven den vrácení bytu d ialúbce ho 
nenajal, ani nepoužívá, trvá původní zabrání bytu z r'oku 1 ()"U dále. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dov'Olání. 

Důvody: 

Nejvyšší sm,d ve svém rozhodnutí ze dne 24. května JJ2t, čís. Rl· 
646/21 pOložil důraz na to, že v prvé řadě nutno rozřešiti o~ázku, zdali 
tím, že sp'Olečný bytový úřad v Praze vzdal se v roce 192U zabráni spor:· 
ného bytu, 'oživla nájemní smlouva, jež vedle § 10 zákona ze dne 30. října 
1919, čís. 592 sb. z. a n. byla zrušena zabráním bytu, z čehož ovšem násle
dovalo, že, když by na základě skutkových okolností, které bYlo potřebí 
napřeď v tomto smčru zjistiti,sPlorná věc byla zralou k rozhodnutí, další 
okolmo6t, že byt byl po podání žaloby znovu spO'lečným bytovým úřadem 
v Pr,aze -pro žaloivanou stranu zabrán, neměla -by pro rozl'ešenÍ sporu 
rozhodujícího významu. Odvolací s,Qud dle § 496 poslední oJs!avec c. ř. s. 
doplnil sám řízení v uvedeném směru a na jeho základě Zji3ti!, že nújemní 
sm10uva p'O-zahrání bytn (v úmoru 1920) zrušená, ueoživla, jeHkož vlast
ník domu a žalobce jako dosavadní nájemce nové nájemní smlouvy spolu 
neuzavřeli, a přísluší dovolacímu soudu přezko.umati r<.nslldeksoudu 
odvolacího pouze v mezích dovolacího návrhu, blíže urřeného důvodY 
dovolacími {§§ 506 a 504 c. ř. s.), Dovolatel, jehož dovolací návrh čelí 
k tomu, aby bu'ď byl rozsudek změněn ve smyslu žalobu; prosby, auebo 
byl zrušen, a věc aby byla odkázána na sDud druáé stohce za účelem 
pmvedení dilkazu výslechem svědka Emila K-a, provádídlorvolací důvo,cI 
Čís . .4 § 503 c. ř. s, ve dvou směrech: 1. jednak, že ne právem má odvolací 
soud za to, že vzdáním se zabrání bytu společným bytovým úřadem 
v Praze nebylo 'První zabrání bytu ze due 10. únóra 1920 zrušeno, a to 
prý z toho důvodu, ježto společný bytový úřadneustano,vil ve· smyslu 
§ 16 odstavec druhý zákona ze dne 30. října 1919, čís, 592 sb. z. a n. zá
rovéfi den vrácení bytu, a 2. jednak, že nesprávným je názor -odv,olacího 
sou,du,dle něhož k oživnutí nájemní smlouvy mezi žalobcem a vlastníkem 
domu bylo třeba, aby p'o, vzdání se zabrání bytu mezi sebou uzavřeli 
opětně smlouvu nájemní. Nelze sice připojiti se k prvému názoru ·odvola
cího soudu, jelikož z povahy nájemní smlouvY jako smlouvy konsensuální 
plyne, že ,okolnost, zdali společný byuo,vý úřad vz,dav se zabrání bytu, den. 
vrácení bytu u.stanovil čili nic, nemůže míti na uzavření nOvé nájemní 
smlouvy žádného· právního účinku a ani z Ipředpisu§ 16 cit. zák. opak 
toho nevysvítá, naproti tDffiU vša,k dlužno přis,vědčiti k právnímu náZioru 
odvolacího soudu shora pod čís. 2 uvedenému. V jednacím protokole ze 
dne ll. února 1921, sepsaném u okresního soudu, jest o,yš,em uvedeno, že 
přednesení žal,obce v žalobě Je nesporno až na okoinGst, že -sporné míst
nosti staly se pro pmvozování žaloboovy živnosti liC'p'o·strádatelnYmi. 
Z toho dovozuje žalobce, že žalovaná strana doznala, že žalobci přísluší 
d'O s u d právo nájemní ku spornému bytu a že již pnoto jest odůvodněna 
žalobní prosba. Leč věc nemá se tak, jak dovo·latel stále tvrdí, nebo! ža
lovaná strana popřela nárok žalobní a navrbla zamítnutí žaloby, tvr·díc, 
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že bytu UZlva Pl ávem důsledkem zabrání jeho společným bytovým ura
dem v její prospěch, kromě toho pak je zde na závadu předpis § 1 ·odsta
vee prvý CIt. zák., jeniŽ výslovně praví, že následkem zabrání bytů dosa
vadní nájemní smlouvy se zrušují dnem, kdY projde lhůta k vyklizení. 
Po,ukazuje- li dovolatel dále k 'Obdobnému předpisu § 4 pokud se týče 
10 zákona ze dne ll. června 1919, čís. 332 sb. z, a n., o z.bíráníbudov 
nebo jich částí pro účely veřejné, p.řehlíží prá·vě, že zákon 'o zabírání bytu 
obcemi jest zákonem p'lZdějším, a že v obou těchto zákonech jsou ná
sledky zabrání byílI,(místnostíl, pokud jde o otázk·u platnosti dosavadních 
smauv nájemních, různě upraVeny. Jeliko? žalobce nikterak netvrdil, že 
při zabrání bytu nebyla dána lhůta k vyklizení, a že neprošla tato lhůta, 
jest míti za to, že nájemní smlouva mezi žalobcem a vlastníkem domu, 
dříve uzavřená, byla zrušena, mocí zákona, Je-li tomu tak, pak nelze 
onomu domnělému ·dlnznání žalované strany ro'zllměti j,jn.ak, než že bylo 
jí přIPuštěno, že žalobce až do zabrání bytu byl jeho nájemcem. Za řízení 
př·ed prvým soudem a ani "" svém ·odvolání žalobce nikterak netvrdil, že 

. po uvedeném zrušení nájemní smlouvy ji s vlastníkem domu obnovil, na
.opak v řízení před S{)udem okresním doznal lopa,k toho, a poněvadž zru
šená smlouva sama sebon neOživne, nýbrž k .oživnutí jejímu, t. j. kobno
vení jejímu ve staré její dřívější podstatě pOltřebí je:, ab·y strany ji znovu 
uzavřely, což se však ,dle zjištění odvolacího soudu _nestalo, - právem 
odVlo;Jací soud potvrdil zamítavý ,ozsudek prvého s·oudu. Při tom se jen 
ještě podotýká, že okolnost, že po podání žaloby byl sporný byt znOvu 
zabrán, může dle § 406 c. ř. s. v prvé řadě Imíti vliv na rozhodnutí otázky, 
zdali žalovaná strana užívá bytu po právu, kdežto otázka oprávněnooSti 
žal1o,by nynějŠÍ, podaná dřívějším nájemcem, ,dochází svého rozřcŠ'ení tím, 
že po prvním zabrání' hy tu ,a spOjeném s nim zr,ušep.Í smlouvy nájemní 
žalobce ji s vlastníkem znovu neuzavřel. 

Cfs. 1152. 

Nemanželský otec. jenž nebyl dříve vyslechnnt o· tom, zda nznává 
nemanželské otcovství, není oprávněn žádati, by mu bylo doručen'O usne
sení, jímž p'Oručenský Sl)ud zmocňuje p'OruČlllÍka k podáni žaloby. Bylo-Ii 
mn usnesení to liřeee doručenv\ nepříslUŠí mu proti němu 'Opravný pro'
středek. 

Zjišťovati nemanželské 'Otc'Ovství v prvé řadě mimosporným výsle
chem zploditele., není poručenský soud bezvýjimečně po>vinen. 

(Rozll, ze dne 30. srpna 1921, R I 825/21.) 

Por uče n s ký s' o u d udělil poručníku nemanželského dítěte svoleni 
k vedení sporu proti nemanželskému otci 'o uznání otc'Ovství a placení 
výživného. Nemanželský otec uZThal po té na soudě otoo·vství a podal do 
zmo·cňovacího usnesení rozklad, jemuž p.aručenský súud vyhověl a pů
vodní své ·usnesenÍ zrušil. Dů" o d y: Tím, te nemanželský otec uznal na 
soudě otcovství, padl předpoklad spomoMi nemanželského otcovství a 
Zb~TVá pouze -otázka výmery výživného, Jež poručnik jménem děcka na 
otci požadovalI hodlá. Jelikož dosud nebyly soudu ,p,ředneseny žádné 
sporné ~kutečnosti, na jichž zjištěI?Í z{ivisclo by rozhodnutí soudu o po---
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vinnosti k plnění výživného a jeho výši, pokládá soud za to, že prostředky 
řízení mimiosP'Ú'rného k vyměření otcovskS'ch povinností 'otce úplně stačí. 
Do tohoto usnesení stěžoval si .poručnlk. Rek u r s n· í s ou d je zrušil a 
uložil prvému soudu, by stížnost nemanželského otce do původního usne
sení ,p.ředložil rekursnímu: soudu k vyřízení. D ů vod y: Stížnost jest 
cpodstatněnou, nebo! usnesením ze .ctne 17. února 1921, jímž bylo dán,o 
poručníku zmocnění a příkaz k -vedení sporu s nemanželským otcem, na
bylo poručenstV'o, tedy osoba od stěžovatele odlišná, určItých procesních 
práv k zahájení rozepře, jichž ve skutečnosti také použila, ,podavši na 
nemanželského otce u ,okresního. soudu žalobu o uznání 'otoovství a plnění 
výživného. Za tohoto stavu V'eci nebyl však soud prvé stúlice o,právněn 
vyhověti '0dpůrcovu rozkladu a své "dřívější u'snesení zrušiti, když již 
třetí osúba nabyla tímt,o usnesením určitých práv, nýbrž měl dle § 9 
odstavec třetí nesp. říz. prostě stížnost rekursnímu sc.udll k vyřízení před-
10žiti a rozkladem se nezabývati. 

Ne j vy Š š í S'O U d nevyhověj dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací stížnost, poukazujíc k odůvodnění svého návrhu na .plenární 
rozhodnutí nejvyšših'0 soudu ze dne 27. října 1920, čís. pres. IP19/20 čís. 
sb. 734, přehlíží, že [c.zhodnutí to předpokládá, jak z jeho ,obsah.u, a hned 
z úvodu ;právní věty vyplývá, že 'Otcovství k nemanželskému 
od í t ě t 1 bylo již u zná n o. Neprávem se proto stěžovatel "odvolává 
ua ně v případě, o nějž tuto jde, a v němž plo1rnčenský soud dal poručníku 
nemanželského' dítěte zmocnění k vedení sporu proti nemanželskému otci 
na uznání ·o·tcovství a plnění otcovských povinností, aniž by byl před tím 
u soudu vyslechl nemanželského otce, zdali .otoovsúví uznává čili nikoliv. 
Dle odstavce I. § 16 první novely k obč. zák., v němž se jedná o zjištěni 
nemanželského otcovství - na rozdíl od odstavce II. cit. § 16, který .před
pokládá již uznání otcovství, a na nějž se vztahuje zmíněné plenárni usne
sení nejvyššího s'c,udu - ukládá se poručenskému soudu, ahy se o to p·o
staral, je-li toho třeba v zájmu práv dítěte, byotc'0vství bylo. uznáno 
v řízení nesPlorném, anebo aby bylo zjištěno soudně pořadem práva. 
Tímto ustanovením, kodifikujícím dosavadní praXI, nebylo p'0ručenskému 
soudu ulo1ženo, aby vž,dy a za všech 'bbo-Inosií, dříve než dá poručníku 
zmocnění k vedení sporu, vysJ·echl nap,řed v nespornéml řízení osobu, 
která byla mu za nemanželského otce dítěte 'označena, nýbrž zůstaveno 
je tím na vůli poručenského s'0udu, zdali tak učiniti pokládá v zájmu dítěte 
za vhodné čili nikoli. Ne1ze '0všem upříti, že pmučenský soud, jak se dělo 
již před uzák'oněním první novely k obč. zák., z pravidla nastoupí při zj'i
štění nemanželského otcovství cestu nespornou, jehko'ž je na snadě,' že, 
jak zkušenost učí, poslup. len vede obyčejně snáze .a rychleji k cili, ale 
ten-to způs'0b zjištění nemanželského Oloovství není porl1čenskému soudu 
uvedeným zákonným předpisem imperativně .uložen. Jestliže tedy poru
čenský soud v případě zde uvedeném nevyslechl napřed nemanželského. 
otce IQ uznání otcovství, nemúže se nemanže'lsky otec tím cítiti dotčeným, 
jelikož tím nehyl porušen žádný předpis právní. Z toho plyne, že neman
želský ,otec nebyv dříve vyslechnut, n'ebyl >Qllrávněnžádati za doručení 
vyhotovení usnesení zmocňovacího, a že poručenský soud nebyl povinen 
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je mu doručiti, také proto ne, poněvadž dle nanzení mimsterS'tva sprave
dlnosti ze dne 9. března 1906, čís. 7 věstníku min. spravedl. není, třeba 
v tom případě, je-li poručenský sú,u'd zárDveň soudem procesním, vyho
toviti zvláště takovéto' zmocňovací usnes-ení k vedení sporu. Poněvadž 
se tedy vzhledem k tomu, že .nemanželský otec o ,uznání otcovství nebyl 
clo té doby u so.udu slyšen, a ani sám dobr·ovolně u soudu neuznal :otcov
ství před jloručenským soudem, jednalo o vnitřní záIežio>sti mezi poru
čenským soudem a poručníkem, nedostává se nemanželskému otci opráv
nění k rozkladu nebo stížnosti do tohoto usnesení, právě lak, jak,o'· by 
nebyl oprávněn stěžovati Sl do usnesení, kterým by pmučenský soud smíT 
mezi ním {nemanželským otcem) a roručníkem ohledně .plnění 'c,tcovských 
povinností Uzavřený neschválil (§ 9 ds. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 
208 ř. zák.). 

Čís. 1153. 

Manželka, bydlíCi z podstatné příčiny mimo manželské s,pol0Cenství, 
nepOZbývá o sobě nároku na prozatimné oddělené bydlíŠlě a výživné 
tím, že po rozumu .§ 13 rozl. zák, byla vyzvána k návratu do manžel
ského společenství. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1921, R I 1044/21.) 

S o udp r v é s t o I i c e p.ovolil manželce, žalující 'o. r'ozvod, oddělené 
bydliště a uložil manželi placení výživ.ného. D ů vod y: Dle zjištění prá
voplatnéh.o rozsudku ze dne 27. listopadu 1902 vyhodil obžalovaný o!}ě
tavně manželku ze společné domácnosti, a vyzv.al ji, by '0d něho odešla a 
s.vé svršky si vzala s sebou. Bylo proto 'ohroženo další spolužili manželky 
se žal'0vaným, to' tím spíše, ježto žalovaný vzal si k sobě hospodyni. Man
želce příSluší tudíž dle I§'~ 107, 117 ·obč. zák. a § 382 čís. 8 ex. ř. námk 
~ej'en na oddělené bydliště, nýbrž i na pro-zatímné poskytování výživnéh'o. 
Zalovaný může poža,do,vané výživné plahti, kdyžtě si mohl k sobě vziti 
hospodyni, jest dle zprávy 'obecního úřadu majetným a -ku práci sehop
ným. Rek u· r S n i S'0 U d návrh manželky zamítl. D ů VIOl d y: Dle § 92 
obč. zák. jest manželka zavázána, nás1eclovati manžela do jeho, bydliště, 
a povinnost, setrvati v manželském sPo'lečenstvítrvá tak dlouho, dokud 
manželka není této J)ovinnosti sproštěna so-udním výrokem. Jest jisto, že 
žal'0bkyně od roku 1902, aniž podala ža10bu na rozv,od manželství, žije 
odděleně úd žalovaného a že jeho písemnému vytvání ze dne 13. pro
since 1920, aby se vrátila do sp;o!ečué domácnosti, nevyhověla, a že tudíž 
na .návrh žalovaného bylo žalobkym usnesením krajského s'oudu ze dne 
6. ledna 1921 nařízeno, aby se k žalovanému 'VtáHla a s ním navázala 
opětně manželské spoIečenstvÍ. Tolo usnesení jest právoplatné a je zde 
tudíž toho času s o II d ně z ji š t ě TI á P'O V i n n o s I, aby manželka obno
vila manželské společenství a nemůže prol·o žalobkyně, dokud nevyho,ví 
tomuto přikazu a neosvědčí, že ,po obnovení mantelskéh·o společenství byla 
nějak ohrožena, žádati, aby jí bylo povoleno oddělené bydliště a přiznáno. 
prozatímní výživné. 

Ne j v y š· š í s ou d obn'ovíl usnesení prvého soudu. 
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D ů vo d y: 

Pokud se týče osvědčení nároku žalobkyně t. j. důvodu k rozvo-du a 
jejího ohrožení ve smyslu §~ 107, 109 obč. zák. a § 382 čís. 8 ex. ř., stačí 
poukázati ua zjištěné skutečnosti, jež prvÝ soud ve svýeh důvodech uvádí, 
a dodati, že přes tv, OÚ' se mezi manželI stalo, přes to, že žalovaný dOI
máhal Se j,eště lloni rozvndu z viny manželčiny, ža}obu však vzal zpět, 
vzdav se žalobního nároku, že manželka nyní sama se domáhá žalobou 
rozvodu od stolu a I'ože, žádá žalovaný dle spisů na ní, by se k němu 
cLo spoJ'ečuéclomácnosti vrátila, ač trpí dle lékařského vys·vMčení neura
stenií ve velikém stupni, překrrvením srdce a nehrnutím levé části obli
čeje a spolužití se žalovauým -dle zjištěných oko'lností by ji zajIsté na 
"draví ohrozilo. Tím, že na návrh žalovaného, bylo žalobkyni usnesením 
krajského soudu "e dne 6. l€dna 1921 ve smyslu zákona ze dne 22. května 
1919, čís. 320 sb. z. a n., § 13 lit. cl a prováděcího nařízení ze dne 27. 
června 1919, čís. 362 sb. z. a n. čl. I al nařízeno, by se vrátila cLo man
želského společenství, jinak že by manžel byl oprávněn, z důvodu cito
Ivaného § 13 lit. cl žalovati o rozlukn, nebyla nijak práv,o,platně soudně 
ziištěna povinnost žalobkyně, by obnovila manželské společenství, jak 
mylně uvádí rekurs ní soud. Jde p'Ouze ,o předpis fQrmelní, týkající se 
formelního předpokladu žaloby o rozluku z uvedeného. důvodu; o tom 
však, zda důvod ten, zlomyslné opuštční manžela, zde ve skutečnostI 
jest a zda tedy manželka má či nemá viny na odloučení manželů, 'lze 
rozhodnouti teprv€ v budoucím· sporu o rozluku manželství. Otázka ta 
bude ,ostatně řešena i v tomto sporu o- rozvod manželství od stolu a lože. 
Právem.proto prvý soud povolil žalobkyni pmzatimné 'opatření .odděle
ného bydliště a tím odwvlodněno dle §§ 91, 108 a 117 obč. zák. a § 382 
čís. 8 ex. ř. i povolení pwvisorního výživného" jehož výše z dův,odů 
prvním soudem uvedených je přiměřenou, zvlášť když dle přípisu obec
ního úřadu v B. žalovaný vládne větším jměním. 

Čís. H54. 

Knihovním převodem vlastnického práva na jiného pozbývlÍ vymá
,hající věřitel práva vésti exekuci na hypoteku proti d'Osavadnímu vlast
. niku, mdže však na základě poznámky hypotekární žaloby nastupovati 
exekucí na hypoteku proti novému nabyvateli. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1921, R II 336(21.) 

Na lesní stat'lk W., jel1ž tehdy patřil Aloisu Sch., byla iPo·volena ve 
prospěch vymáhajícího věřitele poznámka žaloby na zaplacení roční 
splátky 25.000 M, cLospělé dne 1. ledna 1920. Statek přešel 'P'D, té dne 
8. ledna 1920 na jiného vlastníka. Vysoudiv poznamenaný S'POT domáhal 
se vymáhající věřitel, by mu byla povolena vnucená správa statku W. 
pm.(j Aloisu Sch. S o u dp r v é s tol i c e exekuční návrh zamítl, ježto 
nemoC'itost zatím přešla na jiného vlastníka. R e·k u r sní S'O U d mu 
vyhověl. D ů v o·d y: Knihovní po·známka, jež byla povolena vymáhají
címu věřIteli .proti Aloisu SCh-IOVi, má dle § 60 kn. zák. hlavně za následek, 
že exekuc-c na zastavenou nemovitost na základě právoplatného hále-z.u 
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o poznamenané žalobě přímo proti každému vlast·níku této nemo,vitosti 
může býti vedena. Vymáhající věřitel si tedy právem stěžuje, když první 
soud jeho, návrh na .po'V!olení vnucené správy zamítl sodliv,odněním, že 
nemovitost od oné doby knihovně přešla na jiného vlastníka. 

Ne j v y Š š í s· o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Dlužníkdoo-máhá se zamítnutí návrhu na povolení vnucené správy ne
movitosti z důvodu, že v čase návrhu již u'ebyl knihovním vlas.tníkem a 
věřitel měl podle § 60 kmh. zák: vésti exekuci přímo proti uynějším 
knihovním vlastníkům. I( dobytí peněžité pohledárvky může věřitel vésti 
exekuci na jmění dJ.nožníka, v exekučním titu'lu jmenovaného {§§, 7, 54 ex. 
ř.l. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje § 60 knih. zák., exekučním řádem 
p'Odlc čl. XIII. čís. 7 :rvoz. zák. k ex. ř. nedotčený, že kn·ihovni p'o·známka 
hypotekární žaloby má za následek, že žaloba nabývá účinnosti i proti 
každému .pozdějšímu vlastníku zástavy a že zejméua lze na základě právo
platného rozh'Odnutí nebo vykonatelného smím o poznam'enané žalobě 
vésti exekUCI ·na zavazenou nemovitost přímo proti každému vlastník:u 
této nemovitosti. Mohl·o by se t·udíŽ zdáti, že dlužník nemá na Dom práv
ního zájmu, byla-li jeho věřiteli k dobytí dluhu povolena exekuce vnu
cenou správ'Ou nemovitosti, na ktenou jeho věřitel podle §. 60 knih. zák. 
exekuci -vésti m4že, a 'že jes·t povolujícím usnesením jen plG,tud dotčen, 
.pokud mu byla uložena náhrada nákladů návrhu, že však k této náhradě 
nákladů, k uskutečuěnÍ práva ndných, jest podle § 74 ·ex. ř. povinen. 
Avšak dlužník: jest podle § 65 ex. ř. k rekursu proti po,volení exekuce, 
pr.otl němu směřující, vůbec -oprávněn, jestliže ,exekuce'. neměla býti pinti 
němu povolena. Předpisem § 60 knih. zák. jest sice uznána účinnost exe
kučníh·o titulu proti ,poo·zdějšímu nabyvateli nemovitosti, a:le není upuštěno 
od požadavku §§ 87, 97 a 133 ex. ř. a § 21 knih. zák., že nemoviůost jest 
vlastnictvím dlužníka. Dokud vymáhající věři1el nepřij;l.l nového vlast
níka nemovitoslt ve smyslu §§ 1405 a 1408 obč. zák. za svéh" dlužníka na 
místě dlužuíka, 'V exekučním titu);fr jmenovaného, arci nepozbyl pmdejem 
nemovitosti práva pro·ti dlužníku dlo·savadnímu, ale změnou stavu knilI'Ov
ního mu byla odňata možnost, vésti exekuci na tuto·. nemovitost proti 
dlužníku dosavadnímu, a by'l(}dkázán žádati za pov,olení exekučního ti
tulu, jenž podle § 60 knih. zák poznámkou žaloby stal se také .pm·ti 
novému nabyvatelI účinným. Když tudíž soud, k .povolení exekuce pří
slušný, jsa zároveň sou-dem kni'hovním i exekučním, stav knihovní znal a 
tento stav knihovní žádanému povolení exekuce na tUDO nemo'vito·st proti 
dlužníku, v exekučním titulu jmenovanému, zabraňo'val, právem zamítl 
návrh na povolení exekuce, podle stavu knihovního proti tomut(} dlužníku 
neproveditelné {§ 101 ex. ř.l. 

Čís. 1155. 

Ustanovení dědické smlouvy, dle něhož, zemře-Ii jeden z manželu" 
nezaneehav pOkrevních příbuzných, má pozůstalý manžel ohledně jmění,. 
pOdléhajícího spo!erenstC'í statkli, býti un;versálnim dědicem, jest povo
láním pozůstalého manžela za dědice. 

mozh. ze dne 30. srpna 1921, Rrv II 109(21.) 
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Při svém druhém sňatku uzavřela zůstavitelka s manželem svatební 
smlouvu dle níž pojaty byly některé věci d'O majetkového společenství a 
jež v čl: VI. stanovila, že, »zemře-li jeden z manželú, nezanechav p:o,
krevních dědiců,pozůstalý manžel ohledně jmění, podléhajícího společen
ství statků, má býti universálním dědicem«. K pozůstalosti přihlásil se 
manžel ze smlouvy a syn zůstavitelčin z prvého, manželství ze zák'o·na. 
Byv poukázán pozůstalostním soudem na pořad prruva, žaloval syn n·a 
neplatnost dědické smlouvy. O b a nIž Š í s o u d y žalobě vyhověly. D ů
v D d y: Ze znění čl. VI. smlouvy vysvítá, že slOvl »univcrsální dědic«, na 
nčž odvolatel klade takovou váhu, bylo ,užito, jen s ohledem na veškeré 
jměníp odl é haj í c í s po 1 e č e n s tví s t a tk ů, nikoliv však v tom 
smyslu, že by žalovaný měl obdržeti celou p,ozůstalos!. Ježto v odstavci 
V. sml,ouvy bylo výslovně ustanoveno, ž'e ne'molVltosti, jež nejsou ve 
smlouvě uvedeny, jso,u vyloučeny z částečného společenství statkll, a ježto 
žalovaný sám ,připouští,. že zůstavitelka zanechala nemovitosti, na něž se 
sp'Olečenství statků ne v z tah u j c, jest jasno, že v dědické smlouvě 
nebyla an'l celá budoucí pozůsla,o<St Anny M-'o'vé (zústavitelky) slíbena, 
ani část její (§ 1249 obč. zák.). Poukazujc'-li žalovaný k lomu, že pořizo
vateli v případe ,ustanovení dědice jest volno učiniti ohledně části pozů
stalosti pořízení odkazem, dlužno podotkno,uti, že 'odstavec V. smlouvy, 
jehož se oclvolatel dovolává, neobsahuje odkazu, nýbrž že si v něm zústa
vitelka pouze vyhradila ,právG vládnouti majetkem, jenž nebyl pOdroben 
společenství statkú. Všechny další pokusy ,odvolatelovy; jimiž se snaží, 
jak by vylíčil poslední pořízení Anny M-ové v uvedené smlouvé jakG 
ustanovení dedice, jest odmítnouti jako nezdařené. P:oukazuje~li žalovaný 
k tomu, že jedjně pravá vůle zůstavitelova je sm-ěrodatná, je to sice 
správné, a nep'opírá se, že bylo vúlí zůstavitelčinou, aby její manžel 
do,sáhl jmění podléhaiícího společen'ství statkú; ale pro to, že by byla 
Anna M-vvá, zřizujíc jmenávanou smlouvu', svéhO' manžela chtěla usta
noviti universálním dědicem celé pozůstalosti, schází jakáko!IvClpGra. 
Taktéž se nedostává oprávněnosti tvrzení žalovaného, že dle smlouvy 
nastupuje ve všechna aktiva a pasiva, že tedy má Gbdržeti celoup'czů
stalo,st, nikoliv však vš,echny věci pO'držeti. I okolnost, že budoucí dluhy, 
jejichž výš'e při uzavíráni smlouvy ne-mohla byÍ1 známa, má manžel, 
jenž přežil druhého manžela, převziti (§ 1235 obč.' zák.), nemůže názor 
žalovaného, že se v tomto případě jedná '0 povšechnou ,posloupnost,odilc 

vod-niti. Ani nem-ůže ok-nlnost, že žal'ovanému ve smlouvě bylo. nařízeno,
by nejbližším příbuzným zemřelé vyplatil Y. čistého společného jmění 
v odhadní ceně soudně zjištěné, vlastnost žal<ovaného jako dědice odů
\Codniti, protože zůstavitel může I odkazovníkúm podobné příkazy uděliti. 
Poukaznje-li odvolatel na prohlášení zůstavitelčino V' »testamente" ze dne 
13. dubna 1920, "že se ona a její manžel dle' svatební smlouvy navzájem 
ustanovili povšechným; dědici, a že zůstavitelka má jen právo se sklepem 
a HSio,vnou volně nakládati«, nestalo se tímt1o· prohlášením ani ustanovení 
dědIce, ani se l1estalo opatření, učiněné ve smlouvě z5. dubna 1905, usta
novením dědicem; ouo proto ne, prolože uvedenými slovy.neby10 vyslo
veno ustanov'enídědice, a lono· ,proto ue, protnže pouhým prohlášením 
nějaké os'Oby že podnikla jednání z něhož vzniká právo, totO' jednání 
j'eště není pr~vedellio·. Vůle zů,s.tavÍtdova ~.ama o sobě k ustanovení 'dě
dicem nestačí. 00, se týká poznámky odvolate)oIYY, že, i kdyby dědická 
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smlouva neobsahovala usanovení adice, musila by aspoň jako odkaz býti 
zachována, je vytknouti, že i vý'roku prvého soudu lze bezpochyby jen 
v tom smyslu rozumět, že uvedená smlouva je neplatná jako sml o II v a 
děd i c k á, a že tím nemělo býtI vysloveno" že uvedené listině vůbec 
žádný právní význam nepřísluší. Ježto se však ~ve sporu j"edná o zjištění 
dědického práva, neměl první soud příčiny, zabývat se otázkou, .neohsa
huje-li snad poslední pořízení, ve smJ.ouvě obsažené, právoplatný odkaz. 
Výtka v tomto směru prvému soudu činěná je proto, taktéž neopodstat
něna. Ježto zde není platného ustanovení žal,ovan'ébo, za dědice testa-, 
mentem nebo dědickou smlouvou, nastává poslopuost zákonná, a prvý 
soud právem vyslovil, že žalobci jakó sYnu zůstavitelčinu příSluší dědické 
právo po jeho matce. 

Ne j v y š' š í s '0' u d zrušil rozsudky ,o.bou nižších soudů a vrátIl včc 
,ljrvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

DŮVOdy: 

Odvolací súLd ve shodě se scudem první slolice uznal, že odstavec 
VI. notářského spisu ze dne 5. dubna 1904 neobsahuje ustanovení dědice 
t. j. povolání k universální sukcesi, ať již ohledně celé pozůstalosti, neb 
ohledně alikvotníh,c< dílu po'zůstalo'Sti, že tedy j a k o sml G U vad ě d:
c k á pm nedoslatek zákonoých podmínek (§I§ 602, 1249 obč. zák.) jest 
neplatný. Výtka ža:lovaného, že odvolací soud v té .příčine nesprávně 
posoudil věc po stránce ,právní 0~ 503 čís. 4 c. ř. s.), jest 'Odůvodněna. 
O tom, že zůstalý manžel dotčeným ,odstavcem notářského SPISU nebyl 
ustanoven dědicem alikv,o,tníh(} dílu pozůstalosti zemřelého manžela!. j. 
dílu vzhledem k celé p'Ozůsta:losti určitého, ovšem nelze pochybovati. Jde 
tedy jen o to, zda z(rostalý manžel' má býti dědicem celé ,p'Ozůstalosti zemře
lého manžela, jak žalovaný snaží se dolíčiti. V tmn směru pak již d o
s lov notářského spisu mluví ,jH 'o žalo van é h o. V ,odstavci VI. roz
lIšuji se zřejmě dva případy proti s'Obě stavěné, totiž a) kdyby některý 
zmanželú zemřel se zanecháním pokrevních dědiců; - b) kdyby zemřelý 
manžel n'ezanechal dědiců pokrevních. V ,prvním případě má nastati dě
dická posloupnost ze z á k O< n a, ,patrně proto, že ohledy na vokrevní 
dědice byly stranám silnější, než ,o:hledy na druhého manžela. V dmhém 
případě má zůstalý manžel - s obmezením tam naznačeným, o kterém 
bude ještě řeč - mocí smlouvy býti universálním dědicem zemř'elého, má 
tedy nasla ti dědická poslloupnos·t z es li 1 o II V y. Také ta okolnost, že 
příslušná ustanovení byla sepsána notářem, tedy oSDbDu práv znalou, 
nasvědčuje tomu, že nebylo bez zralé rozvahy použito,s,lov »umversální 
dědic«, znamenajících nástupce ve veškeré -imění, aktivní i pasivní. V té 
příčině lze se však přidati k názO'r.u; ž'aJ.ovaného, že dodatku »ohledně 
jmění podrobeného společenství statků" dlužno r·ozuměti tak, že zůstalý 
manžel bYlpo'volán za nástupce veškerého aktivního a pasivu,ího jmění 
zemřelého manžela - s vyloučením určitých věcí, totiž věcí do spole
čenství statku ne P'O jat Ý c h, ohledně kterých kaž,dý manžel si vyhradil 
právo volné dlsP{j,sice, že tedy jde o ,připad instituce excepta certa re. 
Že zůstalý manžel má dle vlile stran nastoupiti také v paSiva zemřelého, 
což jest nejbezpečnějším příznakem universální sukcese, plyne z úvahy, 
že předmětem sp<olečenství statků a tudíž i předmětem pořízení na přIpad 
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smrti ucmeno bylo též celé bud,oucí jmění, které v se·bě zahrnuje nejen 
aktiva, ný'brž i dluhy. Tomu 'neni na závadu okoln(}st, že, 'Pokud se při- . 
tomného jmění tkne, byly jen určité včci laktiva) podrobeny společenství 
statků {§ 1235 obč. zák.), ježto nebylo ani tvrzen(}, že v době zřízení 
ll'otářského, spisu ten neb :onen manžel měl dluhy, ne v z tah ují c í se 
k těmto věcem a proto ,nepřecházející na manžela smlouvou k dědictví 
povolaného. Dovolací soud přIdává se 'k stanov,isku žalovaného tím spíše, 
když takto lze zjednati průchod vůli stran z not:ířského spisu patrné, při 
čemž nesejde na tom, zda se dědické smlouvě přikládá ráz obligační 
smlouvy či ráz posledního pořízení, ,poněvadž v prvním případě platí 
předpis §, 914 obč. zák. (§ 102 třetí dílčí novely), dle něhož při výkladu 
smluv n'esluší lpěti na slovném znění, nýbrž sluší vyšetřiti úmysl stran 
a rozuměti .smlouvě tak, .jak toho žádá obyčej poctivého obchodu, -
v druhém ,případě pak zásada, že vůle zůstavltelúva má p'okud m(}žná 
býti splněna (§ 558 obč. zák.). Když tomu tak jest, nelze z důvodů nižšími 
soudy uve,dených pokládati dědicko:u, smlouvu za neplatnou. Tu pak na~ 
bývá ovšem rozhodujícího významu ,otázka další, kterouž odvolací soud 
se svého stano,viska se nezabýval, to,tiž otázka, je-li tu eventualita, na 
niž v odstavci VI. notářského spisu pamatováno, že zemřelá Anna M-ová 
zanechala pokrevní dědice, v kterémžto případě má nastati dědická po
sloupnost ze zákona, smlouva dědická tudíž ,pozbývá účinnosti. V tom 
směru ·d o s I 'Ů' v no>tářského spisu mluví pro žalob c e, poněvadž tento, 
jak nesporno, jest synem, tedy pokrevním dědicem .zemřelé Amny M-ové. 
Než žalovaný namítal, že ono ustanovení odstavce VI. notářského spisu 
nemá toho smyslu, nýbrž že dědická posloupnost ze zákona měla dle vůle 
stran nastati jen tehdy, kdyby tllJ byli pokrevní dědici z jeho, manželství 
s Annou M,ovou (z druhého manželství télo,), - že tak se umluvilI, tak 
to notáři oznámili, notář lak tomu porozumčl, a v tom smyslu použil 
slo,v »pokrevní dědici«. Námitka žaloboova, že taková úmluva byla by 
dle § 887 obč. zák. plativšího v době zřízen'í notářského spisu, bezvý
znamná, jest neoprávněna. Nešlo! by 'O úmluvu, která by s listinou se 
nesrovnávala nebo něco nového v sobě obsahovala, nýbrž o ústní úml:uvu, 
která by přicházela v úvahu pro výklad písemné sm;ouvy a proto mohla 
dojíti povšimnutí. Bylo tudíž důležilo, zjistiti v tom směru pravou vúlI 
strau a proto provésti důkazy v té příčině ža!(}vauým nabízené, hledíc 
ovšem též k protidůkazům žaloboo,vým. Dúkazy tyto nebyly nižšími 
soudy připuštěny, ježto byly p'okládállY dle odchylného právního názoru 
nižších sondů za zbytečné. S hlediska dovolacího soudu mohou však býti 
závažny. Jest tu tedy v lomúo směru i neúplnost řízení dle' čís. 2 § 503 
c. ř, s., a .bylo proto vrátiti věc prvému soudu (§ 510 c. ř. s.). Bude-Ii 
na základě výsledků doplněn·ého řízení zjištěno" že »pokrevními dědici« 
mínily strany pokrevní dědice z d ru h é h o manželství, tedy ne žalobce, 
Mo by - ,poněvadž jich nesporně tu není - pouze 'o. 'Otázku ·další, zda a 
pokud přísluší žalobci - ve dle s m I.u v n í h o dědického práva žalo
vaného - dědické právo z'e z á k o n a ve smyslu § 1253 'obč. zák. Kdyby 
však bylo zjištěno, že dle vůle. stran sluší za p'Okrevního dědice pokládatI 
též žalobce, byla by ,ovšem dle odstavce VI. notářského spisu·dědická 
smlouva bezúčinná a nastávala by dědická posloupnost ze zákona, která 
by nebyla vyloučena »testamentem« ze dne 1.3. dubna 1919, poněvadž loto 
posle'qní ,pořízeni, jak nižšími soudy-správně bylo uznál1o, ne -ll í t e st a-
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111 e n tem, nýbrž pouhým kodicilem, tak že žalovanému dědické právo 
z e z á vět i nepřísluší. 

Čís. 1156. 

Zákon o ochraně náiemcu ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. 
Zahrada, najatá sOllčasně • bytem za jednotně ujednané nájemné, jest 

součástí bytu. 
(I~o·zh. 7e dne 30. srpna 1921, Rv II 251/21.) 

Jednotnou sm;ouvou nájemní pronajat byl byt ve včtším městě spolu 
se zahradou, při domě s,e nacházející, za úhrnr.é nájemné. Pronajímatelka 
vypověděla nájem části zahrady. '1<: námitkám nájemce pro ce sní s o u d 
p r v é s t o II c e vý,pověď uznal účinnou. O d v ',o I a c í s:o U d rozsudek 
potvrdil a uvedl na vyvrácení žalovaným namítané nepřípustuosti pořadu 
práva v d II vod ech: Jest sice pravda, že v § 31 zál<ona ze dne 8. dubn~ 
1920, čís. 275 sb. z. a n. byla ochrana nájemců rozšířena i na jed~othv~ 
části bytu a jakékoli jinaké místnosti, které jsou předmětem naJer;rm 
smlouvy. Zákon týká se však dle svého účelu: pouze potřeb ,obývaclch 
a hospodářských, ač mohl by se vztah'Ovati též na zahrady při domech 
venkovských, jichž používá se ku pastvě d,Ů'bytka. Nelze jej však 'Vztah?
vati na zahradu ve městě, jež slouží pouze k příj:emnějšímu bydlení, mkolllv 
však skutečným potřebám žIvotním. .. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil r,ozsudkyobou nižších stolic a řízení JIm 
předcházevší a ža].obuodmítl. 

DŮVOGly: 

Právem vytýkají dovolatelé zmatečnost řízení a rozsudku ni~ší~h 
SGudů ve smyslu § 477 čís. 6 c. ř. s. Dle ~§ 1 a 31 zákona o oehrane naí 
jemníkj vztahují se ustan~,vení tohoto z:ik(}na o bytech, pokud není jinak 
stanoveno také na jed not I i'V é č á s t i by·t ů a jakélwli jiné místnostl, 
které jSO; J)ředmětem nájemní smlouvy. Je nesp'orno, že část zahrady,; 
'0 kterou se jedná, pronajata byla vypovídaným nájemníkům z á r o ven 
S jich bytem v témže domě, že činže jak z bytu tak i ze zahrady byla 
jednotnou. ZaÍ1rada ta jest proto s o u č á stí na jat é h 'e, byt u, tedy 
jednotlivou částí bytu která je předmětem nájemnf smlouvy :0 bytu a 
vztahuje se ,proto dl~ výslovného ustanovení § 31 citovaného' zákona 
ustanovení jeho i na tuto zahradu. Dle ustanovení §~ 1 a 4 zákona toho 
lze "šak smlouvu nájemní vypověděli jenom se svolením s,oudu v řízení 
nesporném. Je provo, pořad práva v tomto případě nepřípustným ~. jde 
° zmatečnost celého řízení i rozs'udkli obou stoHc ve smyslu § 41' C1S. 6 
C. ř. s. (:§ 503 čís. 1 c. ř. s·.l. 

Čís. 1157. 

Slušná výživa ve smyslll I§.§, 108, 117 ()bč. zák. muže býti vyměřena 
též v naturaliích. 

(Rozh. ze dne 1. září 1921, R II 318/21.) 
Civilnl rozhodnut1 III. 35 
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Manželka, jež byla násilnictvím manžela donucena opustiti s~ dětmi 
společnou domácnost, domáhala se žalobou rozlukY' a zároveň navrhla 
prozatimní opatření, bY' jí ,povoleno bylo oddělené bydliště a by jí manžel 
plotIi měsíčně 100 K a kromě,foho jí vydal na výživu z domácích zásob 
200 kg zemáků, 20 kg pšeničné domácí mo,uky nebo 30 kg pšenice a o,de
vzdal jí na chov jednu dOjnOu krávu. S 'o udp r v é'~ s tol i c e povolil 
prozatimné opatření penízem 60 K měsíčně, ohledně ,o,statních plnění dle 
n:lvrhu. Rek II r s II í s· o li d zamítl návrh na plněni naturalií a vydání 
dojnice. D ů v o od y: Dle ustanovení § 91 obč. zák. jest sice muž povinen, 
by manželce slušnou v}'živu ,poskYlo'val; proti tomu přináleží však man
želce vedle ustanovení § 92 obč. zák., by ho do jeho bydliště následovala. 
Z těchto ,o,bou ustanovení plyne, že muž jest povinen poskytovati výživné 
své manželce. v první řadě v ·naturaliích, jak. to jest 'při spolužití manžel
ském 'obvyklo. Nastane-li však přerušení manželského Sloužití, nastoupí 
na místo naturálního plnění .plnění p'eněžní, COž vychází též z ustanovení 
§ 1418 ,obč. zák., že takové vý'živné se má platiti měsíčně předem. Ža
lobkyně nenavrhla, co místo naturálního plnění žádá, a proto se S'o'ud 
rekursnI. o lom vyjádřiti nemohl. Jest prolo' nárok žalobkyně na plnění 
vý·živného v naturaliích se strany žal-ovaného- neodůvo·dněnirm. 

Ne j v y š ší s o u d zrušil usnesení llIžších s,oudů, poku'd se týkala 
návrhu na vydání potravin a dojnice a pokud byl jimi zamítnut nárok na 
placení výživného v ck!lší částce 40 K a vrátil věc pr.vému soudu, by, 
doplně řízení, o návrhu znovu rozhodl. . 

Důvody: 

I<ekursní soud potvrdil usnesení .prvého SO'udu, pokud bylo povo1cno 
žalobkyni s dětmi oddělené bydliště a pokud bylo žalovanémn uloženo, 
aby manželce na výživu její a dětí plaiil měsíčně 60 Kč míslo poža!lo.va
ných 100 Kč, zamítl však návrh, aby žalovaný kromě toho žalobkyni 
vydal na vÝživu potravmy a dojnou krávu. Návrh na vydání dojné krávy 
rekursní soud zamítl právem; nehoť takové prozatimní opatření nemá 
v zákoně {§§ 379, 381 a 382 ex. Ll :opory a .předpis. § 840 zák., na nějž do
volací rekurs poukazuje, -vúhec nepřichází v úvahu, ježt,o ,při určení vÝ'
živy podle §§ 108 a 117 'Obč. zák. je lhostejno, čeho se může žalobkyně 
domáhati na žalovaném jakožto správci společné nemovitostL Poc'le 
§§ 108, 117 ohč. zák. má soud manželce a dětem vyměřil! slušno'u, výživu, 
jestliže se strany o tom nedohodnou: Jakmile tu není práva a povinnosti, 
aby výživa byla poskytována ve společné domácnosti, bude arci výživa 
zpravidla pozustávati v placení výživného. Avšak peníze nejsou vždy 
prostředkem k opatření výživy úejvhodnějším a ani znění § 117 .obč. zák. 
ani znění § 14180bč. zák. nevylučuje názorn, že plnění slušné výžIvy 
může býti určeno také v naturaliich. Neodpovídalo!· by úmyslu zálmna,· 
kdyby soud manželce a dětem nedopomáhal k slušné výživě, může-li po,
vinovaný za daných okolností poskytovati výživu zcela nebo z části 
v dávkách naturálních, kdežto .plnění slušné výživy v penězích jest mu 
zcela nebo z části nemožu<J. Nebylo by také účelným a nevyhovovalo by 
skutečným potřebám, aby manžel předměty nutné k výživě manželky 
a dětí prodával třetím osobám a takto si 'opatřoval pr,ostředky k placení 
výživuého, a aby manželka tyto předměty výživy od třetích osob za 
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tytéž peníze zas kupovala, ačkolIv je bez obtíží nchG snad i snáze může 
dostávati ncb exekucí vymáhati přímo .od manžela. Názor rekursního 
s-oudu, že nárek na plnění v}rživného v natura1iích jest nepřípustn"5'm, není 
tudíž v této všeobecnosti správným. Než s názorem rekursního soudu 
nelze aui v jiném směru souhlasiti. Předpis §§ 108, 117 ,obč. zák. 'o' vy
měření slušné' výživy je pwzatimním -opatřením, které jest sice' zmíněno 
také v § 382 čís. 8 v ll. díle exek. řádu v oddílu o prozatimním opatření 
k zajištění jmých nárokú nežli peněžitých, což podle zprávy stálého vý
boru poslanecké sněmovny k ex. ř. str. 52 stalo se jen pro úplnost: tím 
však nárok na toto opatř·ení nepřes,tal b~~ti nárokem, založeným v právu 
hmotném, a soudu nebylacdňata povinnost a vzhledem k l1stanovcnÍ 
§§ 402 a55 odstavec 3 ex. ř. také nemožn,ost, aby vyšetřením okolností, 
pr,o po·so'uzení věci dirležitých, zjednal si sPDleblivý podklad pro roz
hodnutí, v jakém rozsahu a jakým způsobem má žalovaný manželce a dě
tem slušno,", výživU'p<Jskytovati. Navrhovatelka arCI neuvedla ho,dnotu vy
živného, požadovaného v natl1raliích, a neučinila návrhu eventuálllího, 
aby jí místo potravin a d(}jné krávy přiznáno bylo výživné v penězích, 
ale tento nedostatek není důvodem, aby jí so,ud nevyměřil slušnou výzivu 
v ,penězích, shledává-li návrh na v'~lživu poskytováním potravin a užithll 
z dojné krávy nevhodným a slušné vir živě nevyhovujícím, neboť z návrhu 
je zřejmo, že se navrhovatelka domáhá slušné y$rživy prD sebe a' prn 
děti a že peněžitá částka, v návrhu uvedená, jest jen doplňkem navrho
vané výživy -ieiiž míru a způsob má určiti soud. lcekursnímu -soudu proto 
náleželo, ab; ~a místo požadovaných potravin a dOjné krávy neb užitků 
z ní urČIl výživné v penězích, a zarnitnutím návrhu' za nepřípustný poklá
daného nezhostil se p,ovir,nosti, aby posoudil a určil, jaké výživné pokládá 
za s·1ušnou výživu na místě a v mezích výživy navrhované; neměl také 
nechávati nepovšimnutým, že žalov.aný ve stížnosti se nabízí vydávati 
žalobkyni pitI litru mléka pro dNI. K posouzenÍ, co je za daných poměru 
slušnou výživou a jak dalece výživa poskytována býti může také v ·po
travin<ich, není však v provedeném šetření spolehlivéh'ú podkladu, takže 
usnesení obou .předchozích sO'udů -SPočívají v řízení neúplném a jest zřejmě 
potřebí dalšího jednání v prvé stolici, pročež byla obě usnesení v části 
dovolacím rekursem napadené zrušena a věc odkázána prvnímu soudu 
k doplnění řízení a novémn mzhodnutí, při čemž dlužno,přihlížet,i též 
k nákladům ·o,pravných prostředků jako k dalším nákladům řízení {§~ 402, 
74, 78' ex. ř., §§ 41, 52 c. ř. s.). 

Čís. 1158, 

Opatření Stálého výboru Národního shromáždění repUbliky Česko_ 
slovenské podle § 54 ústavní listiny ze· dne 8. října 1920, čís, 586 sb. z. a n., 
o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských poz0mků 
a obnově drobných zemědělSkých pachtů. 

"Posavadnítn pachtovným« jest sOllčet hodnoty naturálních dávek a 
pachtovného. Naturální dávky a jiná občasná [Jlnění čítati jest dle cen 
ku dni 1. hřezna 1919. 

Užívá-li pachtýř budov pouze z části a také je pouze z části udržuje, 
nepřísluší mu celá 20p,rocentní srážka, nýbrž ien po,měrná její část. ' 

(Rozh. ze dne 6. září 1921, R I 966/21.) 
351,' 



548 

V řízení o úpravě pachtovného zruš::il Ne j v y Š š í s o -n d usnesení 
nižších soudů a nařídil prvému soudu, by, doplně řízenÍ, znovu rozhodL 

Důvody: 

Jde o tyto otázky: L má-li se k pachtovnému 8000 Kč připočísti také 
cena n a tur á I n í ch d á vek a periodických úkonů {po'voz); 2. dle 
k t e r é dob y má se c'ena ta čítati, při čemž strany jsou na Sll'oru, zda 
je tu rozhodnou doba uzavření smlGuvy či doba dospělého plnění ,-otázka, 
kterou rekursní soud zůstavil nero.zřešeno·u'; 3. zda a pokud pachtýh mají 
nárok n a s Y' á ž k u 20 pro c. dle § 2(3) Opatření, když mají zpachto
vanou jen část budova jen tu udržovati povinni jsou, ,druhé části však 
užívají pmpachtovatelé sami, a když dále pach!ýřidle tvrzení pmpachto
valelů závazku, udržovati zpachtované budovy, neplní. a ď I. Nemůže 
býti o tom pochyby, že 'otázku tuto zodpověděti dlužno' kladně, jak čil,í 
rekurs ní soud. SmlGuva, kterou se přejímatel zavazuje místo pachtov
ného v penězích odvá·děti naturální dávky, není sice, správně thwretickY 
vzato, smlouvou pachtovní, která předpokládá ,placení "ceny" v§ 1090 
obč. zák.), pod kterýmž výrazem zákon myslí sumu peněžitou (§§ 1053, 
1055 obč. zák,), nýbrž t. zv. kontraktem innominátním, nejpodobnějším 
ovšem .mlouvě pachtovní, a může býti dvojího druhu, buď že se natu
rální dávky vyměří poměrným podílem úpady, na př. polovicí nebo tře
tinou, kdež ji pak zákon uznal za smlGuvu spoleoensNo'li (§ 1103 obč. zák.), 
anebo že se vyměří určitým kvantem od výše výtěžk>ll' nezávislým na př. 
10 q. To má také dMežité praktické důs1edky, nebo·! při těchto smlouvách 
jest na jevě, že prGpachtovatel není zkrácen, když ceua zemědělských 
výrobků sloupla, nehol hodnota obou vzájemných plnění zlIstává PGřád 
v témž vzáj'emném poměru a proto ten případ citovanému opatření pří
činy k zákonné úpravě smluvního poměru nezavdával, a bYl upraven 
zvlášť teprve vlád. nařízením ze dne 21. července 1921, čís. 240 sb. z. a n. 
pro Podkarpatskou Rus, kde jest hojný, k čemuž dlužnG poznamenati, že 
nařízení to nazývá poměr ten užíváním ,pozemků za podíl naturálního 
výnosu, v kontextu však pachtem. Jinak má se však věc, když jde 
o pachtovní srnlouvu v technickém smyslu, t. j. pachtovné platí se v pe
nězích' a byvši .při dlouhodobých sml'o'livách umluveno za starší doby 
(před 1. lednem 1918), jest nyní při znehodnocení peněz a sto.upnutí cen 
zemědělských výrobků v křiklavém nepoměru k výtěžku pachtýřovu. Tli> 
zákon dovoluje zvýšení pachtovného, které musí býti přípustno také 
v tom případě, když pachtýř platí úplatu za přen.echání statku z části 
v penězích a z části v naturaliích, nebo! i tu se ten nepoměr uplatúuje 
a vlastník se jeví zkráceným aspoň zčásti, pONúd totiž úplata .odvádí se 
v penězích. Rozumí se však samn sebou, že úplatu v naturaliícb nelze 
pominouN, poněvadž pominutím byl by zase pachtýř zkrácen, i odpoví.dá 
tu stavu věd. a spravedlnosti, když se hodnota naturálních dávek k pach
tovnému přIpočte, součet obou činí pak p, o s a vad n í pac ht o v n é 
po ro·zurnu § 2 H) Opatření, 'o' jehož zvýšení jde. Ad 2. Ani jedna ani 
druhá z těchto dob není f(}zhodnou. Dobu plnění bráti je dokGnce 'přímo 
nemožno, protože zvýšení pachtovného musí se stMiurčitým obnosem 
Pro cel'o,n ještě zbývající pachtovní dobu, kdežto cena naturalií může se 
každý rok měnitL Zákon při vý,poč!u přirážky a její nejvyšší meze vY-
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chází z ceny nemovitosti, kterou počítá dle výnosn a ke dni }, b řez ~n a 
1919, Co je spravedlivo vůči jednomu, musí býti 1 vůči druhemu: dlu:n~ 
tedy za příčinou souladu všech výpočtů ve smyslu § 2 {l) CIt; Opatlem 
i naturální dávky a jiná periodická ]llnení čítati dle cen platnych k~.dn~ 
1 b řez n a 1919. Ad 3. Dle smLouvy a .udání dovolacího rekursu UZlvaJl 
s~mi a také udržují vlastníci obytné stavení s 3 kolnami, 2 c~lévY '. kur~ 
níkem a holubníkem, kdežto pachtýři užívají a dle smlouvy udr~oval! m~J! 
zbytek, tedy hlavně hospodářské budovy. Je tu tedy, přlpa·d, ze pach!Yl 
nese toliko část nákladů udrvo·vacích a nepřísluší mu tedy plná srazka 
20 pr·Gc., nýbrž dle cit. předpisu jen poměrná část, t. !; pod~l, pOdle pomě!u, 
v jakém se nalézají udržovací náklady na budovy JIm UZIVane k .~drz,~: 
vacím nákladům na hudovy vlastníky užívané. V tom tedy chybult mZSl 
stolice že přiznávají p'lných 20 proe. Uvedený ,podíl však jest tepr'Ve 
zjistitť a musilo i proto usnesení sondu prvé ,s"ol~ce být! zrušeno. a do
plnění v této příčině býti nařízeno, jak to mel ~cmlÍl J~z r~kursm soud, 
pr'o.čež jeho výrok, jímž stížnost propachtovatelu, domaha]!cl ~e VylOU
čení srážkY 20 proc. a tím i její snížení, zamítl, v ten rGZum zmemll bylo. 
Ze pachtýři závazek svůj k udržo,vání bu<lov neplní, je Ihoslej?o,. neboť 
za plnění to r'Učí; zákon ('~ 2 [3]) má na mysli po·uze smluvm. zav,az,e~ 
k lomu a netáže se zda a v které míře byl splněn, nebo! to Jes; VCCl 
vlastníka, aby hG poO .případě pořadem práva k tomu přIměl nebo nahradu 
škody uplatů'ova!. 

Čís. 1159. 

Soud není podle § 15 nesp; říz. oprávněn k rekursu proti usnesení, li~~' 
pozůstalost odevzdána byla k projednání notáři jako soudnímu kotllisart, 
třeba1.e dědici jsou nezletilci. 

"Závažným důvodem« ve smyslu pOsledního ollstavce 'č1.~ IX..~ zák~na 
ze dne 1. dubna 1921, čís. 161' sb. z. a n. neníl o sobě okolnost, ze uc.astnlky 
llozůstalostního řízení jsou nezletllcí a jeho předmětem nemovitostI. 

(RGzh. ze dne 6. září 1921, R I 1002121,) 

p o z II s I a los t ní so u d prohlási], že projedná pozůstalost sám a 
uvedl v d Ů v 00 d ech usnesení: Dle obsahu úmrtního. zápiSU zemřel ~dn~ 
20. května 1921 v Č. bez zanechání p>oslední vůle tlynek tl., P'O' nemz 
zůstaly nezL děti Vlasta (asi 2 roky stará) a Věra, 2 měsíce sta.rá. Dle 
<)obsahu téhož úmrtního zápiSU a stavu pozemkové knihy byl zesnnly spol~
vlastníkem realit a pozemků v Č. Jelikož souá jest nejen soudem pozu
stalostním, nýbrž zároveň sGudem poručenským, jest po:,inností j,eho 
dbátipředev.ším a hlavně o tO,qby zJjmy nez!. Vlasty." ,V:ery, tl-ovych, 
na p,ozůstalosti této súčastněných, při jejím proJednam uCllme.och,:~n~ 
d'ošly a nebyly majetkově nijak zkráceny, obzvláště když hla~m ,so,u,casÍl 
pozůstalostního jmění jsou nemovitGstL K tomu clli Je;t zaJ!ste ucelno, 
a závažno, by soud chránil zájmy nezl. dětí a z vlas~illho' nazoIu, JeJIC~ 
majetkové a osobní poměry seznal a tím si položil zaklad, ke~ s;ce ~alsl 
poručen.ské činnosti. Pokládá tudíž sond za to, že Jest tu zavaznY~,duvod 
ve smyslu čl. IX. pas!. ·odstavec zákona ze dne 1. dubna 1921, CIS. 161 
sb. z. a n., aby pozůstalost svrchu ,u'vedenou sám projednal, na čemž se 
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také usnesl. K rekursu notáře. zrušil rek II r s II Í s o II d napadené ro.z
hodnutí. D Jl vod y: Ustanovením čJ. IX. odst. ll. zákona ze dne 1. dubna 
1921, čís. 161 sb. z. a n. bylo zása·dněpr,ovedení řízení pc,zůstaloslního 
svěřeno notářům jako soudním komisařům a dlužno jim veškeré úmrtní 
zápisy, vykazující pozůstalostní jmění, k projednání dGdati. Zákon nečiní 
rozdílu, zda jsou pozůstal'ostním-i dědici osoby' ~letIlé či nezletuci. Tím, 
že zákon vyhražuje p:ozústalostnÍmu so-udu schválení projednání POZll
staiosti, a její zcizení, jakož i vydání odevzdací listiny, ,poskytuie mu 
dostatečný vliv a možnost, by zvláště zájmy osob, pod zvláštní soudni 
'ochranou j~oucích, náležítě chránil, a,niž jest nutno, by soud v takov~rch 
případec)1 sám pozůstalost pnojednával. Nelze tedy v tcmto případě spa
třovati pouze v té okoln'osti, že na pozústalostním řízení jsou súčastněny 
osoby ne zletilé, a předmětem pozústalosti nemovItosti, zvláštní závažné 
důvody, jaké má na mysli Q·dstavec ,pátý čl. IX. cit. zákona, pr'O: které 
by byJo nutno notáře z projednání této pozůstalosti vyloučiti. 

Ne j v y šš í s o u cl nevyhověl do·volacímn rekursu prvého sondu. 

Důvody: 

Není tu ůbavy, že by nezletilei tím, že pozůstalost ne,táři jako soud
nímu komisaři odevzdána byla, byli poškozeni a není tu' tedy legitimace 
soudu k podání dovolacího rekursu (§ 15 cis. pat. z 9. srpna 1854, čís. 208 
ř. zák.) Avšak nehledě k tomu, nelze vůbec pokládal! dovolací stížnost 
za oprávněnou. V článku IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. 
z. a n. vyslovena jest především zásada: »Provésti pozltstalostní řízení 
,přísluší n-otářijill jako soudn'Ím komisařúm,.« Z této zásady připouští zákon 
v pOsledním. odstavci tohoto článku úchylku v tom směru, že »soud mllže 
se ze závažn§ch důvodú usnésti, že J::ozltstalost sám proje:dllá neho pře
vezme pr'9Jednání těch, které již odevzdal notáři«. Z toho, že tu jde O vý
jimku z pravidla, nutno především usuzovati, že nemohou býti uplatňo
vány ve směru tom důvody, platící pro všedúIY pozůstalosti toho druhu. 
Zákon by to· byl zajisté výslovně vytkl, kdybY projednání všech pozů
stalostí, na n,ichž súčastněni jsou llczletilcl a při nichž hlavní s,Qučásti 
tvoří nemovitosti, ~oudům, když jsou zárovcřl i soudy pozlIstalostními 
i soudy poručenskými, ponechati zamýšlel. »Závažným důvodcill« ve 
smyslu posledního odstavce čl. IX. byl by tedy jen důvod zvláštní, platící 
Pro poOzůstalost, o niž jde, a nikoliv každodenní přípa'd poOzůstalosti, na 
níž súčastněni isou nezletilcl, a .kde jde též .o nemovitosti, ,po·dléhající soudu 
pnzústalostnímu jako s'Dudu poručenskému, aniž by byly tu příčiny další 
nevšeobecné, pnoč právč- tuto pozllstalost soud sám projedl-lati zam~TšlÍ.
NejSOU tedy dúvody usnesení prvého s-oudu ve své všeolbecnosti závaž
nými důvocIy, iaké na mysli má citovaná věta posledního 'odstavce čl. IX. 
sllOra uvedeného_ zákcna a správne. tedy soud rekurs ní usnesení to zrušiL 

Čís. 1160. 

Odklad exekuce z. důvodu § 42 čís. ,5 ex. ř.nelze zamítnouti proto, že ~ 
žaloba zdá se. býti neopodstatněnon a namiřenou jen' k průtahu ugpokÚ" 
jeuívymáhaiícího věřitele. Této obavě Iz.e čeliti tím, žle odklad exekuce 
učini se závislým na jistotě, kteréžto opatřeni jest v tomto případě pří-
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pustným. Útraty úspěšn';ho rekursu v otázce odkladu exekuce dlužno 
ihned přiznati. 

(Pozh. ze dne 6. září 1921, I~ I 1033/21.) 

Podav oposiční žalobu, d'Dmáhal se dlužník odkladll exekuce, jejž 
p r v Ý s o u d bez dalšího povolil. Rek u r sní s,", u d zamítl návrh. na 
odklad v podstatě ,proto, ze sc opírá o žalobu, jež zřejmě byla p,odana 
proto, by bylo usp,okojení věřitele oddáleno. . 

Ne j v y Š š í s o u d 'O,bleovi! JCov·oluiící usnesení prvého SGudu S tun, 
že uložil navrhovateli složení jistoty. 

Důvody; 

Dle motivů § 42 a násL exekučního řádu jest účelem odložení 
exekuce, aby by.1Jo' zabráněno škodlivé změně poměrú všude tam, 
kde správnost a přípustnost exekuce buď z důvodů práva materielního, 
ncbo z ohledů na usta",ovení ex. řádu stala se pochybnou. Odložením 
exekuce má býti zabráněno,aby před rozhodnutím v takovéto otázce ne
bylo snad na újmu dlužníkem .pokra6ováno v exekuci, jejíž oprávně"ost 
uení docela nep,ochybna. Z toho plyne, že, jsou-l! tu podmínky §§ 42-44 
ex. ř., sluší o,dklad exekucc povoliti, při čemž však do medta obsahu 
žaloby, podané ve smyslu čís. 5 § 42 ex. ř., jehož pos'o'uzení jest vyhraženo 
procesnímu soudu, nelze se v exekučním řízéní p'ouštčti. V -těchto směrech 
dlužno přisvédčiti dovolací stížnosti pwti o-pačnému názoru rekursního 
s<oudu. Na,proti t'0'mu není správným tvrzení' dovolacího rekursu, že, byla-li 
podána žaloba ve smyslu čís. 5 '§ 42 ex. ř., vš>ude tam, kde pokračování 
v exekuci je spojenu pro toho, kdo návrh na lodklad exekuce učinil, s ne
nahraditelnou nebo těžce nahraditelnou ško'doLl majetkovou, nutno povo
liti odklad bezev,šeho dalšího, t. j.bez uloi'eni jislto~y ve smyslu druhého 
odstavce § 44 ex. ř., jen když uspokOjení vymáhajícího věřitele, t. j. jeho 
pohledávka je zajištěna. Jisto je, že pr.oti zájmu dlužníka na odklad exe
kuce za podmínek prvého odstavce § 44 ex. ř. stOjí zájem vymáhajícího 
věřitele na brzkém uspokojení pohledávky, tedy na nerušeném ,pokrače}
vání v exekuci. Dle motiv,u k § 44 ex. ř. poskytUjí právě tyto předpisy 
exekučnímu soudu možnosti, aby spravedlrv,ě odvážil obolí tento zájem, 
a jeho oprávněnost a shle·ďá-li že zájem vymáhajícíhO" věřitele na 
brzkém uspokojéní je stejně .oprá~něn, jako zájem dlužníkův, jmenovitč 
že je zde plodezření, že odklad exeku·ce byl navržen převážnou m·erou 
.lOrolo, aby exekuční řízení a uspokojení vymáhajícího věřitele bylO zdr
ženo, jest ua soudu, vyšél-li vstříc zájmu dlužníkovu. dle § 44 odst. 1 ex. ř. 
povolením odkradu, aby (aké vzal zřetel na zájem vymáhajÍcího věfitele, 
tím, že uloží povinné straně slažení 'jistoty 'V přiměřené výši dle ,~ 44 (2) 
ex. ř. Kdyby náhled dovolacího rekursu~byl správným, stačilo by k po
volení odkladu exekuční dražby nemovitosti, pIi níž se bude lze odvo
lávati povinné straně z pravidla na podmínky § 44 odst. I ex, ř., podání 
i takovéž.alohy, z jejíhož ohsahu by bylo snadno lze seznati, žémeritorně 
není odůvodněna, a že vlastním účelem jejím je, ahy bylo uspokOjení vy
máhajícího. věřitele. oddáleno. T'o,ho zákonodárce nezamýšlel ustanovením 
§ 44 odstavec druhý ex. ř., jejž dlužno vykládati tak, že ani .zájem vymá
hajícího věřitele nabr'zkém uspokojení jeho rohledávky nesmí býti duo-
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žen a tomu účelu slouží právě ul,ožení jistoty tomu, kdo za o,dklad žádal, 
a jemuž byl povolen. Na základě tě.chto úva.h bylo, hledíc k tomu, že v pří
padě, ,o nějž tuto' jde, jsou dány podmínky jak prvého tak i druhého od
stavce § 44 ex. ř., povolení 'Odkladu exekuce vyslovené prvým soudem 
učiněno závisl}'Tm na sLožení jjstoty strany povinné, a bylo v tom smyslu 
dov'Olacímu rekursu z části vyhoveno. Dovolací stěžovatel zvítězil svým 
návrhem, aby byla exekuce odložena, a má proto nárok, aby obdržel 
útraty této úspěšné stížnosti. Poněvadž běží o konečné rozhodnutí mezi
timního sporu, byly mu tyto útraty přisouzeny ihned v takové částce, 
jak to 'Odpovídá jeho obmezenému úspěchu totiž povoleno .odložení exe
kuce proti složení jistoty 8.000 K, kdežto stěžovatelův původní návrh 
žádal, aby mu bylo povdeno odl,ožení exekuce bez obmezení (§§, 43, 50 
c. ř.s., a 74, 78 ex. O. 

Čís. 1161. 

Jak naložiti v pozůstalostním 'řízení s popřenými nároky. odkazovníků. 

(Rozh. ze dne 6. září 1921, R I 1077/21.) 

Zústavitel pořídil pouze o je,dnotlivých kusech svého imění. Ku pozů
stalosti přihlásili se zákonní dědicové a popřeli platno·st dovětku, vytý
kajíce nm formální vady, pmčež p o z Ů s t a los t n í s o u d poukázal 
odkazovníky na pořad práva a uložil jim, by v určité lhůtě prokázali 
soudu, že žalobu podali, jinak že bude pozůstalost prodednána pouze se 
zákonnými dědici; správu p1ozůstalosti svěřil ,pak přihlášeným zákctnným 
dědicům. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a nařídil pozů
stalostnímu 90udu, by projednal pozůstalost s přihlášenými zákonnými 
dědici; ku správě pozůstalosti pak ustanovil 'o,patrovníka. D ů v o'd y: 
Ustanover,í§ 125 nesp. říz. bylo tu mylně ,použito, ježto neide o odporující 
si přihlášky dědické, nýbrž na pozůstalost činí nároky jednak dědicové 
zákonní .. jednak 'Ddkazovníci, tito, opírajíce se 'o' bezforemný dovětek. Na 
případ takový se ustanovení § 125 ncsp. říz. nevztahuje. Odkazovníkům 
dlužilio zůstaviti, by své domnělé nároky uplatnili proti přihlášeným dě
dicům žalobou dědickou na vydání odkazů, jimiž byli zůstavitelemobmy
š!eni. Nelze stanoviti lhůtu· k uplatňování nároků těch, i,ež trvají až do, 
promlčení nebo vzdání se jich. Na sondu ,po,zůstalostnim bude tedy, by 
pokračoval v projednání pozůstalosti se zákonnými dědici a pionechal od
kazovníkům uplatňování jich nároků, ,při čemž ovšem může učiniti opa
tření nezbytné ve pmspěch odkazovníkíl, pak-li tito nutnost Hch pnokáži. 
Takovým opatřením jest nařízení, hy až do odevzdání pozůstalosti zá
konným dědicům nebyla jim svěřena správa pozůstalosti, ježto dle vý .. 
slechu svědků není vyloučeno, že by bezforemný' dovětek mohl býti po' 
případě platným posledním pořízením, v kterémžto případě by nařízeným 
svěřením správy dědicům ,práva odka2lo,vníků snadno mohla doznati újmy. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu odkazovníků, vy
hověl však dovolacímu. rekursu zákonných dědiců a obnovil, pokud jde 
o správu pozůstalosti, usnesení prvého 90udu. 

55" 

Důvody: 

Rizení ·dle § 125 nesporného, patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 
ř. zák. má místo jen při dědických přihláškách sobě odporujících, nikoli 
při sporných nárocích odkazních. Neprávem tedy soud první stolice po
uživ ustanevení nohoto § 125 odkázal ne z!. }osefa Sch-a a soudruhy 
jakožto odkazovníky na pořad práva se sánkcí v tomto článku zákona 
stanovenou. Soud rekursní nepochybil, pokud zrušil tuto část usnesení 
prvního soudu a tomuto uložil, by pohaóoval v projednávání pozůsta
losti s přihlášenými dědici zákon.uými. Na pozůstalostním s'oudu bude, 
aby při tom v řízení nesporném vzal na př'etřes též otázku, zda poslední 
pořízení zůstavitelovo, kteréž jako písemná poslední vůle pro nedostatek 
formálních náležitostí jest neplatným, lze zachovati v platnosti jako ústní 
'poslední vůli, zda tedy dlužno k němu přihlížeti při projednávání pozů
stalosti a zdaž odkazy v něm nařízené jsou formálně účinny. zvláště když 
jeden z odkazovníků jest nezletilý. U z n á-I i soud pozůstalostní formálně 
nároky 'o,dkazní, odepr,ou-li však přihlášení dědici zákonní pln i t i od
kazy, nezbude ovšem odkazovníkům, než "by uplatnili své nároky po
řadem práva. Dovolacímu rekursu odkazovníka a soudruhů nebylo tedy 
lze vyhověti. Po·nčvadž dědické právo zákionných dědiců nebylo bráno 
v pcchybruo'st, přísluší jim dle § 145 nesp. řiz. nárok na přenechání správy 
a opatrování pozůstalosti. Pokud rekursní soud zrušil příslušnou část 
usneseni prvního so-udu a nařídil prvnímu soudu, ab-y za úče1em správy 
pozůstalosti zřídil op'atrovnika, měl patrnč na mysli ustanovení §, 812 
obč. zák., neboť za daných 'Okolno'stí nedalo by se takové opatření ospra
vedlniti nějakým jiným ustanovením zákona. Než opatření ve smyslu 
§ 812 oM. zák. bylo by odůvodněno jen tehdy, kdyby byli odkazovníci 
učinili návrh na separaci po rozumu torno'to článku záknna, osvědčivše 
jak své nároky tak i obavu taruže naznačenou. To se nestalo, a pr,oto. 
bylo vyhověno dovolacímu rekursu zákonných dědiců. 

Čís. 1162. 

Zemský výbor (zemský správní výbor) jest - vykonávaie práVO 
dozorčí - oprávněn, žádati za knihovní zápiS na místě obce. 

(Rozh. ze dne 6. září 1921, R I 1085(21.) 

. Usnesením obecního zastupitelstva v Š. ze dne 6. listopadu 1918 byly 
odprodány Albertu V. a soudruhům obecní pozemky; I€Jkresní zastllpitelstvo' 
v T. usnesením ze dne 23. prosince 1918 odppo,dej, schvámo,. Ku dohlédací 
stížnosti -obce Š. zrušil zemský: sprá1ní výbor usnesením ze dne 9. pro
since 1920 obě prv jmenovaná usnesení a domáhal se po té na knihovním 
soudě zpětného přepsání odprodaných ,pozemkú. K n i h;o v n í s -O u d žá
clo'sti vyho,věl.R e k II r sní s o ud ku stížnosti Alberta V-a a soudruhů 
napadené usnesení zrušil. D Ů vod y: Stěžovatelé uplatňují, že žadatelce 
schází vlastnost strany a tudíž legitimace ku podán'í žádosti knihovní a 
odvolávají se na ustanovení·§ 84 a §, 94 (2) knilLzák. V dalším uplatňují, 
že knih'Ovní žádosti dlužno dle § 94 (3) knih. zák. také v tom směru zkou
mati, zda žádost obsahem př'edložených listin jest odův,odněnou. Zásadou 
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o}Jrávnění ku podání žádosti knihovn-'Í. jest, že žádost za knihovní vklad 
věcného práH tím ,podati jest, kdo věcného práva nabyl. O vklad výmazu 
má zažádati ten, k jehož prospěchu se má výmaz státi. Tato zásada jde 
na ievo jak z povahy věci samé, tak i z, ustancvení § 77 (2) knih. zák., 
dle kteréhož postačí ku žádosti za vklad jménem toho, jemuž vklad jest 
ku pr,ospěchu, všeobecná plná moc. V tomto případě oprávněna byla po
dati knihovní žádost obec Š. Zemský ,správní výbor jest sice v auto
l10nním správním lobvodu vyšší stolicí (§ 97 obec. zř. a § 77 zák. o okres. 
zasU, -není vzak zákonn~Tm zástupcem obcc. Jako takovému schází mu 
oprávnění, obce zastupovati (§ 4 c. ř. s. anaI.). Jak z listiny přiložené ku 
stížnosti vychází, zrušil zemsky správní výbor II v:9konu svého dollle
dacího. práva usnesení obecního zastupitelstva. einnost dalš.í, zeiména 
žádati na základě zruš,ovaCÍho usnesení za kniho,vní vklad jmé'nem obcc, 
nemÍlže zmíněný výbor vykonávati. Výbor správní mohl hy jen snad 
v mczích své púsobnosti zaříditi pOkud se týká ohcc donutiti, by za 
kn'ihovní vklad zažádala. Sám však oprávnění (oto nemá. Z uvedeuého 
vysvítá, že schází žada(clilegitimace k ,podání žádosti této, a že usta
nevení § 94 (2) knih. zák. brání žádanému vkladu. 

Ne j v y Š š í s o II d zrušil -U'2nesení rekursního so-udu a uložil mu, by, 
nepřihlížeje k P'OužUému Zl nšovacÍmu (správně zamítacímu) dťJvodu, re
kurs znovu vyřídil. 

_ ZelTIsk~r výbor fl bu,díž i na jeho místo nastoupivší zemsk}T správní 
výbor jest dle § 96 ob. zříz. pm Čechy, pak čl. XXIV, XVII a XVIII 
odstavec druhý a třetí zák. z 5. března 1862, čís. 18 ř. zák., § 99 ob. zříz. 
a § 77 zák. o zast. okr. úřadem vedwcím dohled nad hospodářstvím ,obce 
obzvláště též co se týče obecního kmenového jmém a (ostatně nyní obec
nímu jmění na rovellPostaveného) statku', kteréž právl"' d'ohlédací vy
k10nává obzvláště z příčiny a- za příležitosti výkonu .práva schva}ovacího 
a rozhodovacího. Není a nemůže birti o tom ani v teorii ani v praxi po
chyby, že tato stolice - aspoň když na ni byla věc devalvována jako na 
stolici schvalovací neb rekursní, ·jako zde se stalo, - oprávněna_- jest~ 
místo aby obce doháněla k tomu kterén)u' úkonu lJředsevzíti úkon ten 
sama {t. zv. úkon náhradní) íSrv. Žalud, Ob. zří~. k § 96). Usnesením 
ze dne 9. prOSince 1920, jež rekursní soud před rukama měl, ano bylo při
loženo k stížnosti a tvořilo již základ žádosti knihovní, 'o' niž jde, zrušil 
zemský správní výbor na dohlédací stížnost obecního úřadu v $. 11Sne" 
sení obecního zastupitelstva obce Š. ze dne 6. listopadu 1918, jímž o,dpro
dány byly Albertu V. a soudruhům 'ohecní pozemky, jakož i usnesení 

. okresního zastupitelstva v T. ze dne 23. prosince 1918, jímž odprodej ten 
schválen byl, a přísluší mu tedy také bdíti nad tím, "by zrušovací uSne
sení jeho bylo provedeno t. j. může přímo také předsevzíti za o·bec pří
slušný výkon k pwvedení čelící čili žádati za příslušný kniho'vní zápis. 
To ,odpovídá nejen po,vazevěci, ale jest i proto praktičtějš,í,než nutiti 
obec k zakročení takovému, protože se tím vyvaruje knlisi v přesvědčení 
zastupitelstva obce, jež odprodej odhlasovala, Podobně hylo nálezem býv. 
správního soudu vídeňského ze dne 13. prosince 1877, Budvinski čÍs. 176 
uznánd, že jsou nadřazení samnsprávní orgánové oprávněni a přísIušni, 
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vymoci knihovní vklad vlastnického práva k nemovitostem obci patřícím 
ve smyslu ,~ 67 odstavec dr,uhý ob. zříz. a zákona zemského ze dne 5. 
prosince 1874, čís. 82 z. zák. Tak jest dána p,odmínka § 77 odstavec třetí 
a § 94 čfs. 2 knih. zák., což rekursní soud neprávem popírá. Rekursní 
soud upíraje zakročileli legitimaci ke knihovní žád,osti, o niž jde, nepustil 
se do řešení otázky, je-li žádost dle 0bsahu listiny a knihovního stavu 
dle předpisll knihovního zákona odú'r'odněua, i bylo proto tak rozhodno·uti 
jak se stalo. 

Čís. 1163. 

Otázku, zda zaměstnanec Opomenul po značnolI dobu konat,i službu, 
jest pOSUzovati dle okolností případlI. 

Jest nntno, by mezi důvodem propouštěcÍm a prQplIštěním byla ča
sová souvislost. Rozhodl-Ii se zaměstnavatel, ač m~1 za to, že jest tu 
důvod propouštěcí, pro výpověď, sluší za to míti, že vzdal se práva 
k propuštění. 

Smlouvu s obchodním pomocníkem sllIší ua straně zaměstnavatelově 
pokládati za obchod. 

(Rozll. ze dne 6. září 1921, l(v I 304/21.) 

Ž"lobce byl zaměstnáuv obchodě žalovaného jako ob':;[lOdnípomocní~. 
Due 29. června 1920 dal mu žalovaný ku dni 31. července 1920 výpověď, 
již žaIobce nepřijal, načež ho žalovaný dne 3. července 1920 pro·pustil 
jednak pro dřívější poklesky ve službě jednak proto, že dne 2'1. června 
dopoledne a 3. července odpoledne 1920 Se nedostavil do služby. Žalobě' 
pomocníka o zaplacení služnéhc za lMtll výp·ovčuní se 6 proc. úroky bylo 
,c, b ě man i ž š í m i s o u d y vyhověno. D li vod y: V tom, že žalobce 
nepřišel, třebas svémocně, dne 3. července 1920 odpoledne ero služby, 
nelze shledávati d!ostatečný důvod ku pr,opuštění, byť již před tím dne 
29. června (svátek) eropoledne byl službu zanedbal, ježto nejde o vzdalo-. 
vání se služby po dobu, dleokoluostí z nač nO u ve smyslu § 27 zák. 
o ·obch. pom. a žalobce, jak zjištčno, dřívesll1žby nezanedbával. I kdyby 
se pfihlé,dlo k dřívějšÍmoko!Uios(em, na nichž žalovaný zakládá pro]Ju
štění žaloboovn, nebylo by lze uznati propuštční ospravedlněným. Leč 
všechny tyto příhody, jež se sběhly delší dobu před propuštěním, staiy 
se pro žalovanéhn bezcennými, j'ežto, ač se o nich v závěti dozvěděl,- j.ich 
neuplatň'ovaI, uýbrž žalobce dále ve s]užběpodržel. Mezi propuštěním 
a příhodou, jež zavdala k uěmu podnět, musí býti jistáso'llvislost, jinak 
pomíjí právo na propuštění~_ ježto možno'sf, propustiti ~ zaměstnance pro 
jeho osobní' vlastnosti ncb pro určité události není (;aSio-vc neobmezena a 
není ponechána libovůli zaměstuavatelově.Nelze proto ,přiznati žalova
nému ,právo, hi sahal napotomnč '.k ,osp-ravedlnění propuštění zaměstnance 
ku všemnepřístojnoslém ve sluthě, jimž pův~,dnč sám nepřikládal váhy 
a z nichž nevyvodil ihned důsledkú. 

Ne j v l' š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Pckud jde o právní posouzeuí věci, souhlasí dov'o,laci soud s názorem 
soudu odvolacílw, že žalovan~ není oprávněn, ž~~,e~~~§~:~~titi ze služby 

_ -~i\.~ ,>~?~_ / "?:~' 
'_~'- :'~:i' >:'~:\h 
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z důvodů které předcházely výpovědi dne 29. června 1920. Žalovaný, 
dav žalobci výpověď, dal tím na jev'o·, že nechce případů jemu známých 
použíti za důvod k okamžitému propuštění žalobce. Jest zajisté nutne<. 
aby mezi důvodem propouštěcím a mezi pr-upuštčnÍm byl~ čas,ová sou
vislost, a aby nebylo za důvodpro·puštění použit,o, událostí minulých, 
o nichž mo,žno se domnívati, že byly mlčky prominuty. Jestliže se tedy 
žalovaný, ač měl za to, že jest tu důvod k pmpuštění, rozhodl pro vý
pověď sluší zato míti, že se práva k pr'op.uštění vzdal. Přicházejí tedy 
v úvahu pouze důvody, vzniklé po 29. červnu 1920, z nichž zbývá jediný 
důvod, který by ve smyslu § 27 čís. 4 zák. o obch. pom. mohl býti závaž
ným, lo,tiž ten, že žalobce, jak jest nesporno, zanedbal dne 3. červenec 
1920 ·odp,oledne konati službu, nedostaviv se také již dne 29. června 1920 
dop,o·ledne do služby. Dle shora citovaného ustanovení zákona sluší otázku, 
zda zaměstnanec opomenul konati službu po značnou dobu, posuzovati 
dle oNolností jednotlivého případu. Vzhledem k tomu, že dne 29. června 
1920 byl den sváteční, bylo by možno nedostavení se žal'obcovo. tculo 
okolností omluviti, a žalovaný sám, dav toho dne žalobci výpověď, dal 
tím na jev,o, že toto ·opomenutÍ nepokládá za dův'od k propuštěnÍ. Závaž
nější jest opomenutí žalobcovo dostaviti se do služby dne 3. července 
1920 odpoledne. Púněvadž však doba tato sama o sobě značnou není a 
není tu také zvláštních oko.Jností, které by tento závěr přip'oušlěly, sou
hlasÍ' soud dovolací s názo-rem- soudu prvé stoHce, že tu není důvodu prl0'-. 
pouštěcího ve smyslu § 27 ČÍs. 4 cit. zák. Výrok odvolacího soudu '0 mi
hradě 6 proc. úro:ků odŮVOdněn jest ustan:o.venímčl. 292 obch. zák., nebol 
i smlo·uvll s obchodním pomocníkem sluší na straně ža~ovaného pokládati 
za obchod ve smyslu čl. 273 a 274 obch. zák. 

Čís. 1164. 

ZákOn ze dne ll. ledna 1897, čís. 30 ř. zák. o oohraně vynálezů. 
Předchozí užíval,el vynálezu (§ 9). 
Poiem opatřeni k tuzemskému užívání vynálezu. Nezáleží na tom, 

kdy přihláška došla patentního uřadu. 

(Rozh. ze dne 6. září 1921.. Rv I 457(21.) 

Žalovaný užíval p,o delší dobu bez svoleni žalobce jakožto majetníka 
patentu po živnostensku předmětu chráněného žafobcova vynálezu, pročež 
se žalobce d-omáhal žalohou, by bylo zjištěno, že žalovaný porušil patent 
žalobcův,a by mu bylo uloženo, by uznal patcnt,ové právo žalobcovo, 
zanechal dalš·ích činů rušebních a odstranil předměty rušebnÍ. O b a 
niž š í s o u d y zamítly nárok žalobní, vyhověvše námitce žalovaného., 
že mu přísluší právo předchoe;ího užívání po rozumu § 9 pat. zák., že 
tudíž Proti němo nenastal účineK patentu žalobc.ova. 

Ne j v y Š š i s o u d zrušil rozsudky -obou nižších soudů a vrátil věc 
.prvému s'oudu, by ji znovu pr·ojednal a rozhodl. 

Důvody: 

Zákon přiznává právo předchozího užívání tomu, kdo: a) v čase pn
hlášky, b) bezelstně, c) počal v tuzemsku užívali vynálezu neb učinil 
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opatření (přípravy), kterých k takavému uŽlvání jest třeba {užívatel př~d
chozO. Bezelstnost žalovaného plyne nade vši pochybu ze skutkovych 
zjištění v rozsudku prvého soudu uvedených a v _odvolacím řízení žádné 
změny nedo,znavších, tudíž i dovolací soud víŽících. V tom směru .lze 'Od: 
vola tele adkazati na rozhadovací důvody rozs·udků nižších saudu, ktere 
nebyly nikterak vyvráceny vývody spisu dovolacího. liledíc ke zvlášt
ním okJolnostem tohoto případu, byla by bezelstnost žalovaného vyloučena 
tehdy, kdyby byl - věda o patentu p r a ž a 1-0 b c e v Německu chrá
něném - v z á k o'n n é pro pad n é I h ů t ě {úmluva ze dne 6. prosince 
1891 čís. 23 ř. zák. z raku 1892) využil vynálezu žal,obcova v tuzemsku. 
(Srv. Kollle" liandbuch des Deutschcn Patentrechtes, 1900 str. 473.). 
Těchta předpokl"dů tu není. Že žalovaný v čase přihlášky počal liZ UZl

vati vynálezu žal·obcova, sám netvrdil; přípravy (opatření) k Domuto uží
vání spatřoval vša.k v první a druhé stolici v tom, že již dne 21. května 
1913 - tedy před 23. květnem 1913 jak'Džto dnem přihlášky, objednal 
li firmy, pOKud se týče u majitele této, firmy stav tkalcovský se zarrze
ními později patentem žalobC/O'vým chráněnými, a IlO" dodání tohoto stavu 
počal ihned na něm pracovati. V dovalací odpovědi ža~o~aný. tVf,dí, ž.~ ji~ 
.před touto objednávkou zřizoval plány a nabesy a cmll vypocty, 11chz 
výsledkem byl objednaný stav tkalcovský, a že také tyto práce lze. p~,. 
kládati za přípravy ve smyslu § 9 zák. pat. Tento náz·or jest mylny. 
Opatřeními (příprave.mi ~ Veranstaltungen), jaké má na mysli § 9 zák. 
paL, nelze rozuměti j a k é k o I i v - snad více méně vzdálené .- Čl:1? 
přípravné nýbrž jen takové úkany, jimiž vůle pozdějšího skutečneho UZl

vání dnchází vnějšího v}rrazu, k nimž toto skutečné užívání ,přímo' .se pojí, 
a jež určeny jsou k temu, by vynález prakticky byl p·C'Oveden. V tom 
smyslu též Dr. Leo Mnnk: Das 6sterreichische Patentgesetz str. 68 a 
K'6hler str. 477. S toho hlediska nelze úkony v dovolací o,dpovědi nazna
čené pokládati za opatř'ení (přípravy) po f!o,zumn § 9 zák. pat., spíše při
chází v úvahu pouze objednávání stavu tkalcavskéh,o, a jde tedy .o to, 
zdali tato, -objednávka byla se již stala v čase .přihlášky žalobcovy, za 
který se pokládá ta doba, kdy přihláška došla úřadu patentového (§ 48 
oclst. 2 zák. pat.). Nelze souhlasiti s názorem sou·du o dvolacíruo , že roz· 
hoduje doba kdy žalovaný se d ° v ě cl ě lotem, že žalobce podal svou 
'přihlášku ne'bot názor ten nemá Op!OJY v zákoně, naopak se příčí jasnému 
znění § 9 zák. pat., který mluví nikoliv o čase nabyté vědomo·sti o při
hlášce, nýbrž o čase přihlášky. Příslušné ustan·ovení § 9 zák. pat. jest rázu 
>o,rmálního a nelze mu podkládati významu, který by odporoval jeho for
mální plovaze. Dlužno také míti na zřeteli, že jde -o výjimku ze zásady 
§ 8 zák. pat. a že kaž·dé výjimečné ustall'ovení nutno vykládati způsobem 
omezujícím. (Srv. též Dr. Leo MVnk: .Das Ďsterreichische Patentgesetz 
str. 68.) Přihláška žalobcova podána byla u patenlového úřadu - jak 
nesporno -- dne 23. května 1913. Právo PFedchozíh'o užívání žaLo·vaného 
bylo by tedy zal,o·ženo jen tehdy, kdyby byl skutečně ~ jak tvrdil _ 
před 23. květnem 19.13 .objednalprvní stav tkalcovský. Podati v té .pří
čine přesný důkaz, náleželo žalovanému, který pr·oti nárokn žalo·bcovu 
se bránil námitkou dle § 9 zák. pat. Oba niEí soudy však se sp,ckojily 
zjištěním, že objednávka se stala mezi 18. a 25. květnem 1913. Tím n e
byl podán důkaz svrchu naznačený, neboť zjištění to doponští možnost, 
že tkalcovský stav byl o·bjednán po 23. květnu 1913, tedy v době, kdy 
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nemohl iiž nastati účinek vS 9 zák. pal; uvedený. Opačný právní názo< 
sonduodvoiacího· jest mylný a· dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s .• žalob
cem uplatňovaný, v lom směru jest opodstatněn. Když tomn tak jest, 
dlnžno však přiznati oprávnění též dovolacímu důvodu § 503 čís. 2 c. ř. s., 
uplatňnvanému v ten rozum, že nebylo přesně zjištčno, kdy žalovaný 
·objednal první stav tkalcovský. Jestliže nižším soudům nestačily vý
sledky dfrkazi\ v tom směru již provedených, zejména svědecká výpověď 
Ewalda R"a ve spojení s jeho pís.emným prohlášením ze dne 26. září 1913 
ve spisech patento'vého úřa,du založeným, dle něhož objednávka se stala 
dne 21. května 1913, zbýval dÍlkaz výslechem shan, žalovaný o této 

posléze naznačené skutečnosti nabízený, ale nepřípuštěný. Též výtka, 
. že odvolací řízení stíženo jest vadou, která byla zpúsobilá zameziti úplné 
vysvětlení a dukladné posouzení rOl-epře, jest tedy ,odůvodněna. I slušelo 
proto dle § 510 c. ř. s. zrušiti rozsudek so,uduodvolaciho, spolu však i roz
sudek prvního' sou,du a vrátiti včc do první stolice, neboť kdyby nebylo 
lze přesně zjistiti, že první stav tkalcovský byl u Ewalda P-a 'Objednán 
před 23. květnem 1913, a kdyby proto námitka, že žalovanému .přísluŠí 
právo předch'Ozího užívání dle § 9 zák. pat., ukázala se býti bezdůvod- " 
nou, bylo by třeba 'Obírati se další námitkou žalovaného, soudem první 
stolice na přetřes nevzatou, že vynález žabbcův není způsobilý k pa
tentování. 

Čís. 1165. 

Zákon o zajištění pUdy drobným pachtýřum ze due 27. května 1919, 
čis. 318 sb. z. a n. 

,Pozemek chudinského farního fondu není pozemkem církevním ve 
smyslu § 1 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. a čl. I, zái
kona ze dne 15. dubna 1920, čís. 3H sb. z. a n. 

(Rozll. ze dne 6. září 1921, R II 298[21.) 

Požadovaci nárok ,pachtýřúv na pozemek chudinského farního, f'Ondu 
byl zamítnut soudy všech tří stoEc, Ne j v y Š š í m s ou dem z těchto 

dúvodů: 

Názor stěžovatelův, že požadovaný pozemek jako součást jmění far
ního chudinského fondu jest pozemkem církevním, poněvadž prý farní j,o,nd 
chud,obinský patří k jmění církevnímu, jako církevní nadace, jest zřejmě 
pochybným. Z dvorních dekretů ze dne 9. února 1782 3V. I. str. 252 sb. z. 
pol., ze dne 1. února 1784 sv. VI. str. 177 sb. z. pol. a zvláště pr-n Moravu 
z dv'Orní,h rozhodnutí ze dne 20. listopadu 1785 sv. X. str. 5,07 a ze dne 
12. ímora 1786 sv. X. str. 502, na základě jichž farní fondy ehudobinské 
byly zavedeny, plyn@ zcela jasně, že farní f'Ondy cimdobinské nejsou vúbec 
ústavem církevním a n-eslouží účelům cirkevním. Jsou ústavy veřejn)rmi? 
jež slouží ,péči o chudé v obcích, opatřují k tornu p<ltřebné prostředky 
částečně sbíráním dobrovolných příspěvků, částečně z důchodů, jim zá
konem přikázaných a správa jejich byla ien z dúv;o,Jů účelnosti svěřena 
místním farářům. Nemůže tedy býti o tom řeči, že požadovaný pozemek 
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j,~st pozemkem církevním ve smyslE' § 1 zák. ze dne 27. května 1919, 
C1S. 318 sb. z. a n. a čl. I. zákona ze dne 15. dubna lnU, čís. 311 sb. z. a n. 

Čís. 1166. 

•• 1 Berní úr~d, jenž vystupuje jménem eráru za finanční prokuraturu, jest 
Jepm zmo~nel1ce",. Stranou jest pouze tehdy, spadá-li věc do oboru jeho 
pusob~ostl. ~eJativní nutnost zastoupení advokátem platí i ve sporech, 
vedenych erarem nebo proti němu,nevyšle.1i finanční prokuratura k nim 
svého úředníka. . 

(Rozh. ze dne G. 7,áří 1921, R II 313/21.) 

BSrv. c. k. erár, zastoupený ČSL finanční prokuraturnu, vznesl žal{)bu 
o pohledávku 2207 K, jež byla zaplacena pensijní likvidaturou býv. c. a k. 
intendance. K jednání u okresního, soudu vS., kde sídlí něk'olik advokátů 
dostavil se za žalobce zaměstnanec tamního berního úřadu načež ža1-o~ 
vaný navrhl, by vydán byl rozsud'ek lHO zmeškání, ježte, Žalobce nehyl 
zastoupen advokátem, pokud se lýčekonceptním úředníkem finanční prú
kuratury. S o udp r v é s t o I i é enávrh zamítl, ,odročil však mk a po
ukázal finanční prokuraturu, by k odročenému stání vyslala svého kon
ceptníhoúředníkanebo advo'káta. O ů v 'o' d y: Clánek IV. zákona ze dne 
1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. stanoví zast'Oupení advokátem. Je-li 
totiž strana zastoupena zmo,cněncem, musí to býti buď adv,o,kát anebo 
na tém,ž stupni stOjící úřední osoba (~onceptní úředník finanční pr1o,kura
tury). Jest sice správné, že dostavivší se zmocněnec, dle § 29 c. ř. s. 
a dle čl. IV. zákona čís. 161 sb. z. a n. nebyl ku zastupování v této právní 
záležitosti oprávněn, přes to však není zdepodmíoky, by vydán byl roz
sudek pPa zmeškání, to tím méně, že civilní řád so,u·dní ncobsahu-je usta
novení, dle nichž v pádu nepřípustnosti by mělo nepřipnštění dle § 29 
c. ř. s,, neschop,ného zmocněncc v zápětí následky zmeškání, naopak jest 
analog1cky dle § 185 c. ř. s., není-Ii zmo-cněoec dle zákonných ustanovení 
(§ 27 odstavec prvý) ku zastupování oprávněn, rok odročiti a stranu ,po
ukázati, by se dala zastoupiti buď adv,okátem nebo ko'nceptním úřední
kem. Rek u r sní s o n d nařídil ku stížnosti žalobce p'rvému soudu 
by zaměstnance berního úřadUl k řízení připustil. O ů v,o d y: Žalující 
erár ,a finančni prokuratura, povolaná, by jej v právních jednáních před 
soudem zastnpovala, jsou právnickými osobami které se nemohou 'osobně 
s!Q.u~ních jednání súčastniti, nýbrž mohou jednati jen svými -orgány. Které 
organy v tom kterém případě isou povolány, by erár před soudem zas tu
]J~v,~}y: upra vnje nařízení ze dne 9.. bře"na 1898, čís. 41 ř. zák. K nim při
~alez~J~ podle § J 5 tohoto nařbení mimo jiné též berní úřady. Kde za 
fman>clll pr.ok~raturu jménem eráru před soudem Vystupujé takový Jo,rgán, 
neVy:;t~PllJe Jako obecný zmocněnec, nýbrž vystupuje _ p'odobně jako 
por~cmk,- opatrovník, nebo jiný zákÚ'nn:(r zástupce - jako strana sama, 
ta~ze tu ustanovení druhé věty § 29 c. ř. s. nemá místa. Na tom nemění 
ll1,;eho, 'Oko1nost, že úředník, za finanční prokuraturu se dostavivší, před-
10z1l !,1~l()U omoc, nehoť tu'to jest podle její povahy považ,ovati jen za legi
tJmacm prukaz o tom, že bYl finanční prokuraturou deleg'ován. 

Ne j v y Š š í s o II d obnovil usnesení prvého, soudu. 
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D ů vo d y: 

Soud rekursní vychází z náz,oru, že berní úřad pokud se tSrče jeho zří
zenec vystliDující za finanční prokuraiuru jménem eráru, není obecným 
zmoc~ěncem; nýbrž stranůu, takže ustanovení druhé věty § 29 c. ř. s. 
nemá v tomto případě místa. Tento názor by mohl býti správným na" 
nejvýš tebdy, kdyby sporná věc, o ktercu jde, s·padala do oboru PŮSO?~ 
nosti toho, kterého úřadu, takže by pak zřízenec tohoto, úřadu mohl bYÍl 
pokládán za stranu. Tomu však v tomto případě tak není. Dle žaloby byla 
pohledávka zažalovaná zaplacena pensijní likvidaturou hýv. c. a k.111ten
dance 2. sboru, z erárních peněz, a ze spisů neplyne, že by příslušela ber
nímu úřadu v S., nebo že by jinak s jeho úřední činností byla v souvislosti. 
Nelze tedy berní úřad v S. pokládati za stranu. Dle § 15 služební instrukce 
pro finanční prokuratury může finanční prokuratura vyslati ~. je?nání 
zřízence jiného úřadu, v místě se nalézajícího, jen tehdy, nem-lI prede
psáno zastoupení advokátem. V tomto případě neplatí sice ahsolutní nut
il(}S! zastoupení advokátem, avšak jest tu nutno'st relativní, p(}něva.dž jde 
o rozepři, v níž hodnota předmětu s,porn jest vyšší než 2000 K: v_o místě, 
kde sídlí aspořl 2 advokáti (čl. IV. zákona ze dne 1. dubna 1921, C1S. 161 
sb. z. a n.) a může býti tedy dle § 15 cit. instrukce deleKován k jednání 
pouze advokát, nevyšle-li finanční prokuratura k němu vlastn'ho úřed
níka. Poukaz, obsažený v usnesení prvého s'oudu, odpovídá tudíž zákonu 
a bylo pf1}to rekursu strany žalované vyhověno a usnesení prvého soudu 
obnoveno. 

Čis. 1167. 

Odklad exekuce dosud nepovolené ba ani i,eště nenavržené. 

(Rozh. ze dne 6. září 1921, R II 315(21.) 

s o li d p r v é s t o' I i c e povolil odklad exekuce dosud nepovolené 
až do rozhodnutí sporu a ulo'žil navrhovateli složení jistoty. Rek u r sní 
s o u d návrh na odklad zamítl, ježto odložení (stavení) exekuce předpo
kládá, že skutečně exekuce byla povolena, a nelze se k odůvodnění o,pač
ného náhledu odvolati na ustanovení §§ 42 čís. 5a 39 čís. 5 ex. ř. 

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

Dův(}ďy: 

R:ekursní soud vychází z názoru, že odložení (stavení) exekuce ne
múže býti povoleno, dokud nebyla exekuce navrhována a povolena, a že 
odložení exekuce vyžaduje, aby se navrh(}vatel ke složení jistoty n.bízel. 
Ve směru posléz uvedeném hrání tomuto náz'oru předpiS § 44 ex. ř., jenž 
takovéhoto požadavku neobsahuje, ponechávaje soudu, aby složetl'í jistoty 
nařídil, shledá-li toho potřebu. V příčině pak návrhu na odložení exekuce 
posud nepov'01ené ba ani nenavrhované mložno s!ouhlasiti s rekursnfm 
soudem jen potud, že v pfcdpisech §§ 42 až 45 ex. ř. není ustanovení, jak 
má býti naloženo s návrhem ,podar:ým dříve, než bylo 'o povolení exe
kuce žádáno. Z tohoto nedostatku výsloNného ustano'vení nelze však dO-
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vazovati, že pro návrh na odlo,žení (stavení) exekuce jest podmínkou nebo 
předpokladem, že exekuce jil byla ll'ovolena, nýbrž dlužno podle {'lcoJ
no stí pfípadu posouditi, jakým způsobem má býti vzhledem k povaze 
exeh učního řízení post.u:pováno, byl-li Dodán návrh na -odložení exekuce, 
ačkoli žád·ost za povolení 'exekuce ješotě ned(}šla neb(} posud vyřízena ne
byla. Kdyby soud s vyřízením návrhu na odložení exekuce sečkával až 
do p'odání žádosti exekuční, oddálí r·ozhodnutí na újmu stran, jimž přece 
na tom záleží, aby c·o nejdříve 'O výsledku podání zvěděly. Pakliže soud 
návrh ihneli odmHne s poukazem, že exekuční žáclo.st posud po,dána není, 
nucen jest pavrhovatel nahlížeti opětovně do spisů, což mu mnohdy není 
možno, a musi Zll'ovupodáním návrhu domáhal1 se odložení exekuce, když 
exekučním návrhem vzešly zas nové útraty. Když však soud c došlém 
návrhu uvažuje a mzhoduje bned, neutr.pí žádná strana újmy a věc může 
býti právoplatně rozl1Gdnuta dříve, než povolením exekuce nebo p(}četím 
jejíhú výkonu vzejde povinné straně škoda, které se chce právě odli01ŽeUÍm 
exekuce vyvarovati, zejména v případech, kde .o pevolení exekuce se 
dozVí teprve při jejÍm výkonu. Zájmy věřitele js'w při tom chráněny ořed
pisem § 44 ex. ř., že odložení exekucc ncmá býti povoleno, může-li s eXe
kucí býti počato nebo v nípokračov3nD, aniž tím žadateli hrozí majetková 
újma těŽhlO nahraditelná a že soud' může odložení exekuce učiniti závislým 
na složení jistoty anebo tak é d'oda tečně složení jistoty naříditi. Z těch tO' dů
vodů postup prvého soudu nelze ,pokládati za nevhodný a nepřípustný, když 
pedle nároku v exekučním titulu obsaženého přicházela, v úvahn toliko exe
kuce nuceným vyklizením pachtované restaurace a soud Noto mohl po
souditi, zdali odložení této exekuce může býti se zřetelem na uvedený již 
předpis § 44 ex. ř. bez jistoty nebo pmti jistotě povoleno. Žaloba se do.
máhá výroku, že u'zavřený s,o{ldní smír pozhYI jako exekuční mu:l právní 
účinnosti a že pacbtovní slli;lollva nadále jest P-o právu; V onom sll,ěru 
je tedy žalob:cu na bezúčinnost smíru ve smyslu § 39 čís. 1 ex. ř. a odložení 
exekuce jest podle § 42 ex. ř. čís. 1 přípusttl'o. Když tudížÍJrvní s,oud 
ndloženÍ této exekuce pov!O'lil proti složení jistoty k zajištění nároku vě
řitele, a věřitel ve stížnosti brOjil proti tomuto pov'D,lení jen z t(}ho bez
podstatného důvodu, že návrhu na povolení exekuce v té době ještě ne
podal, rekursní soud neprávem této stížnosti vyhověl a návrh žalo,bcLlv 
zamítl. 

Čis. 1168. 

ROzsah nároku na věno posnzuje se dle poměrů v čase, kdy sňatek 
bYl uzavřen. zpŮSObilost "soby, věnem povinné, věno takto vyměřené 
poskYÍllOuti, dle doby, kdy žádá se (} věno. 

(Rozh. ze dne 6.: iáří'1921, R II 347(21.) 

Podáním ze dne 9. července 1920 domáhala se na matce věna dcera, 
provdavší se v r. 1909. S 'o udp r v é st () I i c e přiznal věno penízem 
10.000 K, přihlédnuv k majetku matky v čas podání žádo'sti. Rek u r sní 
s o II d zrušil napadené usnes'ení ,a ul'ožil prvému s-aud.u, by věc Zll'OVU pro
jednal a rozhodl. D ů vod y: Ohledně vyměření výšky věna ro,zhoduje 
v prvé řadě stav manželův v dohě uzavření sňatku, což plyne z po'imu 
věna (§ 1218 obč. zák.), kteréž jest jměním, jež dává mužovi manželka neb 
osoba třetí k ulehčení nákladu, spojeného s vydržováním společné do-

Civilni rozhodnuti. lil. 3' 
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mácnosti, jakož i z toho, že dcmácnost se řídí v prvé řadě dle manželova 
stavu. Sociálnímu p:ostavení muže přiměřené věno tvoří nejzazší hranici 
do,lační povinnosti. Dotační povinnost se zakládá lta druhé straně na 
ochraně zájmu manželčina, nevstoupiti beze včna do manželského svazku. 
Následkem toh,", ustanovuje zákon, že věno má býti dáno při uzavření 
manželského sňatku. V tomtO' okamžiku vzniká dotační nárok a stává se 
splatným a dle něho jest zmíněnou nejzazší hranici zjistiti; pozdější změna 
ve společenském postavení. muže nemá na stanovení výšky věna žád
ného vlivu. Naproti tomu způsobilost k plnění osobo,u k dotaci povinnou 
po,ouditi nutno dle okamžiku skutečnéllO uplatňování dotačního nár'oku, 
poněvadž zákbn vych'ází s toho stan.cNiska, že zřízení věna nemá vésti 
k podrytí hospodářského stavu osoby k do,taci povinné, a že při její ne· 
způsobilosti k plnění pa,d'á povinnGst nésti náklady spOjené s udržováním 
manželského' svazku plně na manžela. Prvý sondce však nezjistil majet
kového stavu matky v době uzavření sňatku a na druhé straně nezjistil, 
zda obnos 4000 Kč matk,o,u žadatelce odevzdaný byl jí dán j~ko část věna 
či na srážku dědického podílu. Poněvadž rekursnímu soudu nelze dle stavu 
spiSŮ ° těchto okolnostech správn'Ý obraz si učiniti a poněvadž jeho, po
vinností jest přezkoumati věc dle stavu prvým soudem zjištčného, bylo, 
vzhledem k tom.u, že nesporné řízení jest řízení z úřední moci, napadené 
usnesení zrušiti a prvému soudci uložiti po zjištění těchto 'oko,lností, by 
věc znovu r'ozhodl. 

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

Důvody: 

Není odporu v napadeném usnesení, jak se domýšlí stěžovatelé. 
Správně má rekurs'ní soud za to, že 'pro r,ozha,dnutí otázek, zda a v jakém 
objemu jest účinnou dotační povinnost, směrodatnou jest doba sňatku 
'Oprávněné "-osoby. Vždyť nárok na věno. se zřetelem na jeho- zákonný 
účel vznikl vejitím stěžovatelky ve sňatek ,f§ 1220 obč. zák.), stal se tehdy 
splatným a nutno ho prot,", ·dle tehdejšího stavu majetku vyměřiti. Při tom 
na věci nemění ničeho ta okolnost, zda žádá se o věno ihned či delší dobu 
po sňatku, jelikož nastalými změnami v majetkových poměrech os,bby 
věněm p!oJvinllé objem tohoto nároku nemůie býti zvýšen, řídí se však 
její povinností k plnění dle doby, kdy byla žádost o věno p,odána. Jelikož 
pak majetek Jenovefy O. v čas sňatku nebyl zjištěn, není tu podkladu 
pru vym-ěřenÍ věna a proto právem uznal rekursní soud, že konané šetření 
nutno v té příČině ,d'o.plnili, jakož i zjistiti, jak se měla věc s částkou 4000 K 
Pi", sňatku stěžovatelům danou. 

ČÍ3. 1169. 

Došed svéprávnosti muze poddědic žádati, by zrušeny byly soudní 
dozor a opatrovnictví nad substitučním jměním. 

<Rozh. ze dne 6. září 1921, 1< II 352)21.) 

Pod dědic domáhal se zrušení soudního dozo,t·u a opatrovnictví nad 
substitučním jměním podáním, jež spolupodepsali přední dědic, zatím zle-
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tHasU das&hnuvší a substituční opatrovník. Návrh byl o·b ě man i ž
š í m i s o u d y z~mítnut, r ck u r sní m s o ude m z tčchto d ů vod ů: 
I když se nehledí k tomu, že návrh stěžovatele liugona K-a (fiduciáře) 
_ souhlas ostatních dvou stěžovatelů ke stížnodi vůbec n e n í p "'0'
k á z á n - ze dne 8. června 1921 je v přímém odp'oru s jeho' vlastním ná
vrhem ze dne 11. října 1920 a 12. února 1921, v němž sám PO úmrtí pře
dešlého substitučního kurátora žádal ustanovení n o v é h o substi
tučního kurátora a že s ohledem na stanovisko, § 79 nesporného 
říz. stěžovatelem, jak v návrhu ze dne 8. června, tak i v jeho stížnosti 
výslovně zaujatého, ne on, nýbrž . Gustav K. rud. (fideikomisaŤ), jeh o ž 
práva jedině dle § 79 nesp. říz. napa'deným usnesením případně by mohla 
býti dotčena, by býval oprávněn tento návrh uČiniti a ne jen k přísluš
nému návrhu tlugona K-a dáti svůj s'Guhlas, přehlíží stěžovatel, že v testa
mentu Gustava hraběte K-a Gustavu K:-ovi mladšímu nebylo přiznáno 
právo disponovati s právní závazností' Se substitučnim jměním, jež mu 
snad svého času připadne. Je tedy 'Prvnímu soudu plně přisvědčHi, když 
zjišfuje že projednání pozůstabsti ohledně substitučního jmění ještě není 
ukonče~o a že se to, jakož; zákonný podnět k sproštění kurátora~ ~ta~e 
aktuelní teprve až nastane subs1ituční případ. Uváží-li se pak jeste, ze 
pfecce není abs~lutně vyloučena možnost, že v čase, kdy Sl1?s:itučn} .p~í: 
pad nastane, nilcoliv Gustav K. ml., ale snad jeho p-otomstvio, Jez nym Jeste 
není zr'ozcno., přijde v úvahu, je napadenému usnesení se stanoviska § 77 
a zvláště § 77/3 nesp. říz. přiznati plnou ,oprávněnost. 

N e i v Y š š í s ,o. u d návrhu vyhověl. 

Důvody: 

Srovnalá rozhodnutí nižších SQudú příčí se zřejmě zákonu. Formální 
pc'chybnosti rekursního soudu nejsou .opodstatněny. Trváním soudního 
dozoru a .opatrovnictví n.ad subsfitučnírn jměním jsou značn'ou měrou do
tčeny zájmy dědice fiduciarního Hugona K-a: tím jest dána jeh" legitimace 
k podanému návrhu a když návrh byl zamítnut, dle § 9 nesp. říz. též jeho 
legitimace k rekur~u. Souhlas dědice fideik'ornisárního a s,u'bstituční~? 
o'patrovníka k návrhu jest dostatečně vykázán tím, že oba podepsalr pn
slušné podání. Oko,lnost, že Hugo K. podáním ze dne 11. října 1920~ a, ze 
dne 12. února 1921 sám navrhl zřízení nového opatrovníka subslttucmho, 
nemůže mu -býti na újmu, když právní názoT, z něhož vycházel, podá
vaje ony návrhy byl mylným. Ve věCi samé uváže'Do tODO': Nařízena-li 
fideikoU;isární substituce ve pr'ospěch poddědice j.iž zrozeného., zletilého 
a svéprávného, přísluší \' době, než nastane případ sub.stituce, jen tomuto 
právu .dozoru a případné žaloby za tím účelem, by kmenové jmění nebylO 
ztenčeno a zhoTšeno: p'Ozůstalostni soud v tak'Q·vém případě nel1'l;á v té 
příčině ani práv, ani· povinnosti; 'K ptávním jednáním, které se dotýkají 
po,dstaty imění substitučního, jest ve .zmíněném případě třeba toliko sou
hlasu a s;"olení dědice fi.deikomisárního. VždYť tento múže kdykoli čá
stečně nehO' zcela se vzdáti svého práva subsUučního (§§ 551, 805 obč. 
zák.). Potud dlužno UVéS1i na pravou míru náz,or soudu rekursního, že 
fideikomisární dědic Gustav K. není po dosažené zletilosti .cprávnčn dispo
novati 's právní závazností o substitučním jmění. Jen kdYž dědic ll'ení 
svéprávným, povinen jest so'ud - za dalších p'o,dm1nek § 77 čís. 1, nesp. 
iíz. _ ustanoviti mu k proieunání pozůstalosti zvláštníhO' opatrovlllka -
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a je-li fideikJomisární substitucí k dědictví j;ovolánu· PO' tom s t v O' je š t č 
n e z r O' z e n- é, má s<Jud dle§ 77 čís. 3 nesp. říz. zříditi substitučního opa
trovníka, který pak ovšem má práva, jinak fideikomisárnímu dědici sa
mému příslušející. V daném případě p-ovolal zůstavitel Gustav hrabě K
ve své závěti ze dne 29. prosince 1897 za fideikomisárního' dědice pouze 
a jedině svého synovce Gustava K. ml., nikoli také jeho- potomstvo. Usta
novení § 615 odstavec druhý ubč. zák. (§ 59 třetí dílčí novely), ·d1e něhož, 
pokud není za to míti, že chtěl zLLstavite1 něco jiného, přechází právo 
fideikomisář-ov() i tehdy na jeho- dědice, když nedožije se případu substi
tuce, nemá zde místa, poněvadž zůstavitel zemřel před 1. lednem 1917, 
a pro-to dotčení' pře·dpis dle § 60 třetí dílčí novely neplatí. Tím padá úvaha 
soudu rekursního, že není vyloučena možnost, že v čase, kdy nas·tane 
případ substituce, přijde v úvahu nikoli Gustav K. ml., nýbrž suad jeho 
potomstvo nyní ještě nezr'G'lené. Gustav K. ml. pak jest nyní zletilý, a 
pro,to není příčiny, by soudní d-ozor a O'patrovnictví nad substitučním 
jměním na dále byly zachovány, zv.Jáště když dle zásady § 79 nesp. říz. a 
~ 8230bč. zák. mimo' případy v zákoně výslovně vytčené nelze zletilým 
účastníkům -proti jejich vŮli vnucovati opatrovníky. Podle § 16 nesp. říz. 
bylo tudíž dáno místo mimořádnému rekmsu dovolacímu a změnou usne
sení obou nižších soudů vyhorvěno' podanému návrhu. 

Čí •• 1176. 

Vyrovnávací řád (cls. nařízení ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák.). 
I odwčené stání musí spadati ještě do 90denni Ihu!y a nesmí žádným 

způsobem býti položeno za leH mez. Rozhodnuti minister~tva oprodlon
ženi lhůty lest pro rozhodnuti soudu !lředurčujicim. 

Vyrovnávací ří~eni trvá, dokud zastavovací usneseni s()udu nenabYlo 
právní moci,. lze však v něm p<Jkračovati pouze potud', pokud 90denni IMla 
neuplynula, pOkud se týče pokud jeli prodloužení bylo již povoleno; 

Návrh na prodloužení lhůty !est učiniti za trváni řízeni vyrovnávacího, 
třeba již lhůta byla uplynula. 

(Rozh. ze dne 9. záříl921, R I 1136/21.) 

Vyrovnávací řízení. zahájeno bylo dne 13. dub n a 1921, vYrovnávací 
rok konán 21. května a 25. června 1921 a oQ-dmčen pak na neurčito násled
kem podnětu dlužníka a vyrovnávacího správce na prodloužen-í 90denní 
lhůty § 56 čís. 1 vyr. řádu. O tomto podnětu slyš'emo' 9. července 1921 
věřitelstvG a podal pak soud vyrovnávací zprávou ze dne ll. če rve n c e 
1921 motivovaný návrh ministerstvu spravedlnosti na prodkužení lhůty 
tf o da1Sích 90 dní. (Návrh tedy podán pře d uplynutím původní zákonné 
90denní lhůty, která ImnčiJa teprve 12. čeIvence 1921.) Ministerstvo spra
vedlno-sti vdoho-dě s ministerstvem obchodu výnosem ze dne 4. srpna 
1921, došlým na soud 6. srpna 1921, návrhu tomu nevyho'vělo, načež 
so-ud usnesením ze dne 6. srpna 1921 vyrovnávací řízení vedle § 56 čís. 1 
vyr. ř. z a s t a v i 1. V další zprávě k příkazu téhož ministerstva podané 
ze dne 14. srpna 1921 soud na návrhu svém set r val, prohlásiv, že 
ho má i nadále za odůvodněný. Dne 15. srpna 1921 podali dlužník a 5 vě
řitelú do orobo zastavlQivacího usnesení rekurs, v němž upl<itňic·vali též, 

že dlužník podal do výnosu ministerstva, prodl!o'užení lhůty nepovolují
cího, rozklad, 'I připojili Dpis rozkladu toho" v němž žádáno, aby VY n e
sen 'o- bylo r o z hod n u ti n·o v é, nyní povolUjÍcí a to' po dDh·odě 
nejen s ministerstvem obchodu, nýbrž i sociální péče, hnancí a zahranič
ního obchodu, která prve byla pominuta, což prý je v.dou. Zda a jak 
o této žádosti r,o'lhodnuto, nebylo ze spisů patrno. S o u ,d rek u r sní 
pominul úplně tulo -otázku a vyhověl ,rekursu tak, že usnesení zastayo
vací zrušil a sDudu VYf0vnávacímu uložil, aby ,ustanovil nový rok vy
rovnávací a dále jednal. D ů vod y: V§ 56. v y r. ř. jest sice vYsl-oveno, 
že řízení vyrovnávací má býti zastaveno', nebylo-li vyrovnání do 90 dnů 
od zahájení řízení věřiteli přijalo. TýŽ § přip'ouští však, aby lhúta byla 
ministerstvem spravedln'Oost prodloužena, a připouští tedy, aby 'o této 
otázce bylo jednáno. V § 45 přip-ouští zákon, aby vyrovnávací stání bylo 
odročenO', lze-li očekávati změnu nko1nosH, podstatnýcll pw rozhodnutí 
věřitelů, a ciluje§ 56 čís. 1. Tím ·dává zák'On mo,žnost, aby stání vyrov
nací bylo odročeno, jedná-li se iO' prodl<Južení lhůty dle § 56 čís. 1, a v tomto 
případě bylo také skutečně na neurčito odlo-ženo. I když pak ministerstvo 
nepovolilo prodloužení lhůty, nemůže to býti na újmu dlužníkovu a so·u~ 
hlasících v-ěřitelů a musí býti dana m1oŽuost, aby o vyr-ovnacím návrhu 
bylo jednáno a návrh po případě přijat, což jest h'olou nemožností, když 
vyrovnávací stání nebYlo konáno a bylo za mez zákonné 90denní lhůty 
(na neurčito) ,odročeno. TotO' období nelze očivIdně po-čítati do 90denní 
lhůty, která sice jest v zák'oně vyslovena absolutně, ale přece jen zřejmě 
předpokládá, že nenastaly tu mimo,řádné okolnosti, které činí .pochyb
ným, zda by vyrovnání nebylo- bývalo schváleno, kdyby se vyrovnávocí 
stání bylo v mezích lhůty kGnalo a nebylo býval'oooďročeno. 

Ne j v y Š š í s 'o u d zrušil usnesení ohou nižších soudů a ul'ožil soudu 
prvé stolice, by, dopl-ne. řízení o zastavení vyrovnávacího, řízení dle § 56 
čÍs. 1 vyrovnávacího řádu, pokud se tyče o p,okračování v něm znova 
rozhodl. 

Důvody: 

,Rozhodnutí rekursního s,oudu neodpovídá zákonu. Onese v důvodech 
odvolává na § 45 vyr. .ř., kde připuštěno odročení vyrovnávacího roku 
a citován § 56 čís. 1 i doo,v-ozuje z toho, že, í když 90denní llll;ta :§ 56 čís. 1 
II e byl a prodlouže'na, IZ'e Oj vynnvnacím návrhu dále jednati a vyrov
návací rok odročiti až za mez zákonné 90denní lhúty, neboť prý "toto ~ 
obdobi« nelze očividně do lhůty té počítati, která prý předpokládá, že 
nenastaly mimo-řádné okolnosti, jež činí pochybným, zda by vyrovnání 
nebylo docíleno, kdyby mk byl se konal ve lhůtě. Z těchto !ledGsti jasných 
vývodů zřejmO' zcela bezpečně aspoň tolik, že soud rekursní, vysvětli
telným nedopatřením mylně chápe citaci § 56 čís. 1 v § 45: máť. za to, že 
vyrovnávací stání o-dnočiti lze: 'až za mez 90denní lhůty, když se jedná 
.0 jeH prodloužení, a že se stání pak musí k\>nati a o vyrovnání iednati, 
i když lhůta prOdloužena nebyla; proto taKé ve výroku nařídil položení 
nového roku a další jednání, přes to, že, jak Dcaví pmd\oužení lhůty po-

, voleno nebylo. Avšak zákún má smysl zcela opc<"ný': § 56 čís. 1 ie citován' 
v § 45 naopak právě proto, aby se zcela zřetelně naznačilo, že j -odr-očené 
stání mu,sí spadati ještě do 9,Odenní lhůty a žádným způs'obem nesmí býti 
po,loženo za její mez. Tak s obšírnou motivací Pamětní spis min. sprav. 
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ke kouk. a vyr. ř. výslovně, tak 1 všecky výklady na př. PriedUinder 
k§ 45, FoUak str. 301, kde se výslovně vytýká, a to zcela právem; že 
kdyby vyrovnání bylo přijato až po uplynutí lhůty, musil by mu soud 
schválení dle § 50 ČÍs. 2 ode při t i, a že lhostejno jest, z jaké příčiny 
lhůtu dodrželi nebylo možno. Pro d 10 uže n í I h ů tyj e t e d y nu t
n Qo u pO dm ín k o u z á k o nit 'O S t i a s ch val i tel n 'o' s t i vy r o v
n á n í, když ho nebylo možno docíliti v původní zákonité lhútě 90 dnů. 
Dovolací rekurs má tedy po.(ud pravdu, že usnesení rekursního soudu 

. obstáti nemůže. Avšak nemá pravdu,pokud žádá prostě pouze' jeho zru
šení, takže by usnesení soudu prvé stolice v platncsti své opět ·obživlo. 
Neboť ani toto usnesení obstáti nemlJže, ačkoli l:ieze všeho p'o·chYbení 
sDudu toho, a rekursní soud, i kdyby byl správně předse šel, nebyl by Je 
mohl zůstaviti v platnosti. Když tedy III. stolice nemůže rozhodnutí ll. sto
lice schváliti, musí i s usnesením prvé stolice naložiti tak, jak s ním 
správně naložiti již měla sbo.Iice druhá. Ve vyrovnávacím řízení jsou totiž 
dle § 63 VYL ř. ve spojení s §em 176 konk. ř.přípustny v rekursech no
voty, a tu jest v rekursu dlužníka a so,udr-uhů tvrzena nová okolnost, že 
totiž z a k roč e n ° u min. spr a v e d I n '0' s t i n. o v ě -o p r 'o' d I o n
žen í 1 h ů ty, a k této mvé okolnosti,kteJ'é však soud úplně pominul, 
měl rekursní soud upříti svůj zřetel, neboť je to okoluost mzhodná: nelze( 
rozhodnutí ministerstva předbíhati, nýhrž cllužno je vyčkati. nebude-Ii 
lhůta prodloužena, musí vyrovnávací řízení b"§'ti zastaveno; bude-li ,;šak 
prodloužena, musí v něm býti pokra6ováno. ~ozho·dnutí ministerstva je 
tedy pro rozhodnutí ,oudu prejudicielní. To je nepopíratelným důsledkem 
předpisu § 56 čís. I. Může-Ii či nemůže ministerstvo lhůtu prodloužiti, to 
zde napr-osto nenáleží uvažovati, ÚO lest jeho věcí, každým způsnbem 
dlužnc· s ním počítati a žádným způs'Obem nesmí je soud předčasným, 
předbíhavým usnesením mařiti nebo V· k-olisi s ním upadati: povolí-li mi
nisterstvO' p'rodloužení, je s ním v odporu usnesení prvého> soudce, jež 
vyrovnávací řízení zastavil!o·, neboť pak se musí v řízení pokračovati; 
nepovolí-H je však, je s ním v 'odprnru zase usnesení rekuľsního soudu, jež 
pokračování v řízení nařizuje, neboť pak se musí řízení zastaviti,- a sice 
S účinky ode dne, kdy záko,nná 90denní lMta uplynula. Zatím stačí, že 
akce ta jest v proudu. Že v proudu jest, o tom pochybovati není sice dle 
obsahu spisů rozumné příčiny,přece však, poněvadž každá skutečnost má 
býti soudem objektivně zjištěna, 'zvláště pak ale proto, aby jednak se pře
svědčil, zda ministerstvo na akci tu ve smyslu novéh(} meritDrního, roz
hodnutí reaguje, a jednak aby věc uspíšil, oož jest v duchu zákona jeho 
kategoricko-u' povinností, nechť vyr!O-'énávací soud v tom smyslu mini
sterstva se dotáže a v případě kla·dné 'odpovědi rozhodnutí jeho. vyčká 
a dle obsahu rozhodnutí toho ve smyslu hořejších vývodů p.uk sám znova 
rozbrodne. K tomu dodati dlužno k doložení zaujatěho· zde právního stano
viska toto: Dle § 56 ČÍs. 1 nenastává zastavení vyrovnávacího řízení 
uplynutím 90denní lhůty již samo sebou (lpsa lege), nýbrž teprve soud
ním výrokem: vyrovnávací řízení trvá tedy, dokud zastavovad usnesení 
soudn nenabylo právní moci. V daném případě řízení tedy trvá, protože 
zastavovací usnesení jest v rekursu a bylo zr,ušeno, avšak, poněvadž jde 

. jen o vyr'Ovnání a to se může státi jen v zákonit~ 90denní lhůtě, která již 
uplynula, aneb ve lhůtě prodloužené, kteráž otázka však posud visí ne
rozhodnuta, možno v něm pokračovati jen pcd tou podmínkou, že lhůta· 
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bude pr:odloužena a tedy jen a teprv tehdy, Jestliže a až p1"Odjonžení po
voleno bude. Prodloužená lhůta navazuje přímo na zákonnou 90denní 
a činí z ní IMtn jodino·ll. Návrh s'oudu na prGdloužení IhMy musí dle mí
nění Pollakova <str. 302) učiněn býti před uplynutím 90denní lhůty, sice 
prÝ ministerstvo nemůže prodloužení povoliti. Tu otázku náleží ovšem 
uvaž:o>vati ministerstvu, zde bylo jen zkoumati legálnost soudního< po'stupu, 
a tu dlužno sice zdůrazniti, že soud, jak sh'o,ra ukázáno, návrh před. uply
nutím lhůty učinil,: ale dlužno zároveň vysLoviti pochybno,st o správnosti 
náhledu toh:o (P.ol!akova), jejž ze zákona doložiti nelze (také Pollak ho 
>ledoložil) a jenž odporuje mínění, .že p'o·volení lhůty jest případ delei?)o'
vané zákon'Odárné moci (pitreich), nebot tato rozhoduje volně, tvoříc 
vrávní normu není vázána. Často nebude možno llávrh ve lhůtě učiniti, 
na příklad když stání koná se poslední den lhůty a při něm se objeví, že 
je toho dne skonco,vati nelze. Možno tedy právem a lépe zastávati náhled, 
le stačí, když návrh učiněn ještě za trvání vyr,ovnávacího řízení, třeba 
po uplynutí lhůty, a tu dlužno plo,ukázati k tomu, že dle ho.řejšího děje soud, 
Jehož návrh jest dle ;;;ikona pO'dmínkou povolení, i po odmítnuti svého pů
vodního návrhu na něm setrval, tedy znovu jej učinil, a 'D tomto novém 
návrhu nebylo ještč ministerstvem ro·zhodnuto. Tím jest zauja.té zde 
právní stanovisko a tudíž i učiněné rozhodnutí 'odůvodněno.-

Čís. 1171. 

Opis základní směnky nemusí býti obsažen v kontextu protestní listiny, 
musí však býti v kontextu k němu poukázáuo a musí býti připojený opis 
kryt ještě jednon p<i\četí a podpisem protestujícího úředníka. 

(Rozh. ze dne 9. září 1921, Rv I 516(21.) 

Proti směnečnému platebnímu příkazu namítal dlužní,k mimo Jme, ze 
opisy směnek v protestu se neshodují s jich prvopisem a že nejsou kryty 
pcdpisem Jlrotestujícího úředníka soudní kanceláře. a b a niž š í s o ud y 
uchovaly směnečný 'Platební příkaz v platnosti mimo jiné z těchto d ů
vod ů: Vzdor slovu »musí" v čl. 88 sm. ř. nej"ou v tomto článku uve
dené.náležitosti směnečného protestu v tom směru povinnými, že by ne
dostatek nebo vada j-edné neh druhé náležite-sti měly za následek zmateč
nost. Třeba spíše v každém jedn'Dtlivém případě zkoušeti, je-li vada tak 
podstatnou, že ohrožuje účel nebo podstatu protestu. Stačí, je-Ii možno, 
aby z ostatního obsahu s ,dostatečnon jistotou Vyvozováno· býti mohlo, že 
zákonné požadavky tu jSlou ,(Staub Stranz str. 285). V §! 55 UV(}z. zák. 
obsažený ,předpis, že se má sepisuvaní soudnich směnečných protestů 
státi na soudcovský p'oukaz úředníky soudní kanceláře, upravuje pouze 
rOizdělenÍ práce li soudu. Soudní pečetí o·patřený, soudním úředníkem se
psaný a podepsaný ad'O rejstříku PHltestů zapsaný protokol o směneč
ném protestu není však slud jiř. proto neplatným, že jej sepsal soudní 
úředník, jenž není právě po.věřen se sepisováním protokolů těch. Na za-dní 
straně obou protokolů se nacházející 'Opisy směnek nevzbnzují pochyb
nosti 'o' tom, že jsou totožnými s dvěma žalobě za: základ sllQužícími směn
kami, ježto žalovaný ani netvrdí, že jsou ještě iiné jím přijaté směnky 
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na stejné obnosy v oběhu. Že opisy ty nejs.ou kryty podpiselT' soudního 
vykonavatele, nemá ještě z.a následek neplatnost protestů. 

N e j v y š ší s o u d platební příkaz zrušil. 

Důvody: 

Žalobní směnky jsou směnkami domici1ovanými, směnečným věřitelem 
v době splatnosti byla jiná .osoba než .osoba dimiciliátova. hledíc k tomu 
byl'O k zachování směnečných nároků i proti příjemci nezbytno, by 
směnky byly domiciliátovi k placení předloženy, a, když zaplaceno' ne
bylo, byly řádně protestovány (čl. 43 sm. n. Protest byl sice skutečně 
učiněn, ale způsobem, jenž nevyhovuje zákonu, takže jest neplatnýma 
jakoby se vůbec nebyl stal. To vyplývá z těchto úvah: Dle čl. 88 čís. 1 
sm. ř. musí pr'Otest obsahovati d-oslovný opis směnky nebo' kopie a všech 
na ní se nalézajících rubopisů a po-zn6mek. Na kterém místě protestu 
nutno neb alespoň bez újmy platnosti protestu lze přičiniti opis základní 
směnky, zákon nepředpisuje. Tolik jest jisto,že opis zákl"dní směnky, 
tvoře podstatnou součást pro-testní listiny, musí býti na téže listině, kterou 
osvědčuje se úkon protestujícího- notáře nebo soudního úředníka. Doslov 
zákona nutkal bY dále ovšem k přísném" požadavku, by opis základní 
směnky pojat byl do kontextu pno!estu, buďsi jako jeho úv-od nebo jako 
jeho závěr, a by tento o-bsah protestu ve své celistv'Osti byl kryt pečetí 
a podpisem protestuj.ícího úředníka. Než, hledíc k účelu tohoto formelního 
předpisu lze bez rozporu se zákunem připustiti, by zákla-dní směnka 
-opsána byla i na jiném místě protestní listiny, předp'okládajíc, že účel zá
konného předpisu nebude tím 'o-hrožen. Účelem ustanovení čl. 88 čís. 1 
sm. ř. jest, by úředním 'Osvědčením bylo nad veškeru pochybnostproká
záno, že základní směnka, jež byla. presentována .-a protest-ována, shoduje 
se doslo,va se směnkou, jež na protestní listině jest opsána, poněvadž dle 
zákona Iz-e jen tímto zp'ůsobem zjednati průkaz o tom, že presento,vaná 
a proteslovaná směnka jest tovú'žna se směnkou základní. S tohoto hle
diska není zásadně závady ,proti tomu, by, jak se stalo v tomto případě, 
byl,o na líci protestní listinY osvědčeno protestní jednání a na rubu při
pojen byl doslovný opis základní směnky. To však, má-íi zabezpečen býti 
shora vytčený účel zákona, jen za dVOjího předpokladu: Předně, že v kon
textu protestního, datem uzavřeného a pečetí a podpisem ,protestujícího 
úředníka dotvrzeného jednání bylo výslovně pouk:ízán-o k tomn, že na 
rubu přip'ojený opis základní směnky jest doslova shOdným s jejÍm prv'c
pisem, a za druhé, že na rubu připOjený opis základní směnky jest kryt 

- ještě jednou pečetí a podpisem protestujícího úředníka. Protesty, o něž 
zde se jedná, nevyhovují zúplna ani prvému poŽadavku. Praví se v nich, 
že presentován byl prvopis »des unten in Absehrift umgesetzten Wech
sels«, aniž byio by vytčeno, že tento. opis shoduje se dosl·ova s prv'opisem. 
Druhý požadavek, to jest ověření na rubu připojenéhO' opisu základní 
směnky soudní pečetí a pOdpisem protestujícího úředníka není vůbec 
splněn. Neověřil tudíž protestující úředník náležitým způsobem, že na 
rubu protestní listiny připOjený 'OpiS sitJěnky jest oním 'Ů'Pis'em, k němuž 
v kontextu protestní listiny bylo poukázáno. Poněvadž ,pak zákon, vYPo
čítav náležit-osti protestní listiny, uvádí jako poslední náležilo-st podpis 
protestujícího, notáře nebo soudního úředníka za přitištění úřední pečeti 
(čl. 88 čís. 8 sm.ř.) , dal tím zřejmě na srozuměnOU', že celý obsah pro-
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testní listiny, a je-li tato, jako zde, rozčleněna na dvě části, kaž-dá tato 
část musí býti uzavřena a kryta zpúsobem, naznačeným v čl. 88. čís. 8 
srn. ř. V témž smyslu řešena táž -O'tázka již při ,poradě o prvém Pruském 
návrhu směnečného řádu z roku 1845 (J'uchsberger, Entscheidungen, 2. 
vydání ll. díl str. 320). Poukaz téhož aut-ora k odchylné praxi saských 
so-udů vysvětluje se, jak sám uvádí, zvláštn-ostmi saského práva, plativšího 
v čase. příslušných rozhodnutí. Poněvadž, jak dolíčeno, jest dovolání 
žalovaného již ze shom řečeného důvodu opodstatněno, byl.o mu vyho
věno, aniž třeba bylo, zabývati se dalším o-bsahem dovolacího spiSL 

Čís. 1l72. 

Nařízení ze dne 25. června 1929, čís. 4tí9 ob, z. a lL vztahUje se též na 
místnosti .obchodní. »Nájemníkem« rozumí se ltájemnlk ve smy.lu zákona 
o ochraně nájemců. 

(Rozh. ze dne 9. září 1921, R II 345/21.) 

S o II dp r v é stoi i c e vyhověl návrhu na -odklad exekuce vyklizením 
obchodních místnosti, rek u r sní s o li dodklad-u nepovolil. Ne j vy š š í 
s <O II d zrušil llsnes:,ení (lbali nižš,ich soudů II naří·dil prvému soudu, by, 
proved~ nutné -šetření, 'o návrhu znovu. pozno.dl. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s náhledem rekursního, soudu, že se nevztahuje naří
zení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. na nájem .obchodních 
místností. Nařízením tím dle jeho nadpis.u vydána _pr'Ozatimní ustanovení 
o vyklizení místností najatých a po d.k 'ochraně p 'O·V i n ll' Ý ch 
k vyklizení místností takových a t.o, jak nařízení v záv{)rce příkladmo 
povinné ty uvádí ».uájemnika, dom'O-vníka, zaměstnance s bezplatnÝm 
bytem atd.« Ochranu osob, přístřeší potřebujících, upravovalo před tím 
zákonodárství nařízením ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a 11. a ze 
dne 9. února 1919, čÍs. 62 sb. z. a ll., na jichž místo nastoupil zákon ze 
dne 24. dubna 1919, čís. 223 sb. z. a n. »0 ochraně z a m ě s t n a n c ů ,po
už í v a jí c í c h b e zp la tn é ho- byt U«, jeho'ž platnost byla nařízením 
ze dne 23. prosince 1919, čÍs. 674 sb. z.a n. prodloužena až do 31. března 
1920, když zároveň nařízením ze dne 17. pro-since 1919, čís. 671 sb. z. a n. 
byla prodloužena platnost shora uvedeného nařízení a -ochraně nájemníků 
ze dne 17. prosince 1918 do konce března 1920 a nařízením ze dne 30. 
března 1920, čís. 175 sb_ z. a n. až do'vydání nových předpisů, COž se 
stalo zákonem ze dne 8. dubna 1920 o ochraně n á je m ní k ů Čís. 275 sb. 
z. a n. V nařízení čís. 223/19 sb'. i.a n. jako zaměstnan'ci používající bez
platného bytu _příkladmo jsou uvedeni v § l,v závorce »d'Ormo-vník, vrátný, 
topič, kočí atd.« PřiInédne-lise ke znění § 1 nařízení čís. 409/20 sb. z. 
a n., patmo, že tam-j"ko 'omby, llovinné k vyklizení, tedy osoby, na něž 
nařízení tú má se vztahovati, json v -§ 1 příkladmo uvedeny »nájemník, 
d'Omovník, zaměstnanec s bezplatným bytematd.«, se kterými výrazy 
setkáváme se" právě v- zákone -o ochraně »ll á j -e m TI í k ů« a v naříz.ení 
o ochraně '»zaměstnanců -p'oužÍvajících bezplatnéh~ bytu«, mezi něž patří 
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i domuvník, jakc zvláštní jich druh patrně jen proto jmenGvan~', Le zá
konodárství obmýšlelo ~oměr domovniků upraviti zvláštním zákonem, 
což se jaké skntečnčstalo zákonem ze dne 30. ledna 1920, čís .. 82 sb. z. 
a n. Nelze prot,o· dle tohoto· v:Í'V·oje zákonodárství o tom pochybovati, že 
nařízení čÍs. 409;2'0 sb. z. a n. má slovem »nájemnÍk« na mysli nájemníka 
ve smyslu zákona o ochraně nájemníků, právě tak, jako přejímá slova do
movník a zaměstnanec s bezplatným bytem z nařízení O· ochraně zaměst
nancú, používajících bezplatného bytu čb. 223/19 sb. z. a n. Pojem ná
jemníka pak vymezen v ustano'vení §§ 1 a 31 zákcona o ochraně nájemníkú 
dle nichž ustanovení o bytech vztahují se, pokud není jinak ustanoveno: 
také na jednotlivé části bytů a j a k é k o I i v ji n é mís tn o s ti, ktere 
jsou předmětem nájemní nebo podnájemní smlouvy. Dle § 1 nařízení min. 
spravedlnosti ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n. bylo stanoveno·, 
že před'pisy t'ohoto nařízení vztahují Se k nájmu bytúv a jednotlivých částí 
bytúv a k nájmu obchodních místností, které ustanovení bylo· rozšířeno 
§em 31 nyní platného zábona o ochraně nájernníků i na jakékoliv jiné míst
nOoti, které jsou předmětem nájemní smlouvy, jak patrno z důvodových 
zpráv tisk 2666 a 2749 zasedání Národního shr'omáždění Československého 
z r'oku 1920. Nájemníkem najaté místnosti jsou proto též místnosti ob
chodní bez bytu. Ve věci však .nelze rozhodnouti pro neúplnost řízení. 
DIe § 1 cit. nařízení čís. 409/20 sb. z, a n. m ů ž e exekuční sOoUd na návrh 
povinného až na dobu jednoho čtvrtletí odložiti exekuci vyklizením na
jatých nebo používaných místností, n e m á-l i p o v i n n Ý be z e s v é 
v i n y jiné přiměřené náhrady. Při tom dle 'l'Ohlého uvážení je hleděti 
na nezbytně nutnou potřebu p·ovinného (rozh. čís. 96 včst.). Tyto podmínky 
nebyly zjištěny. Prvý soud odúo'ži1 exekuci pouze na osvědčení městského 
úřadu vK:., dle něhož ve městě K. je nedostatek obchodních místností, ač 
je zár10veú z.námo, že některé firmy mají po dvou místnostech obchod
ních, o byty však že je potíž daleko větší. Z toho není patrno', zda povinný 
nemá jiné přiměřené náhrady bez e s v é v i n y a n á hra cl y té ne m á 
v ů b"e c. Lze spíše souditi z .osvědčení měs:tského úřadu, že 'O obchodní 
místnosti v místě tak velká nouze není, což tvrdí i navrhovatelka tím, že 
povinný, kdyby se byl skutečně staral, náhradních místností o·patřiti si 
mohl, že jich však ani nepotřebuje, ježto má dostatek místností pro uložení 
zboží i prodej jeho ve vlastním bytě, jen přes. jeden- ·dům vzdálen·ém. 
V tomto smyslu je třeba šetření provésti dle § 55 odst. 2 a 3 ex. ř., aby 
mohlo spolehlivě býti mzhodnuto o návrhu odkládacím. 

Čís. 1173. 

Obmezu.iíci výklad slova "děti cizí« (§ 6Bl ,obě. zák.) plati na pří
pad, kdy dětí byly ustanoveny Substituty. 

(Rczb. ze dne 13. září 1921, R I 1099(21.) 

Zůstavitelka únechala dovětek, jenž byl uznán pravým a platným a 
jímž odkázala kromě jiných odkazů důmč. p. 52 s _po'lemky svému bratru 
Josefu J. nebo jeho dětem, sestře Anně Z. nebo její dcerám na poloviC a 
dětem Anny K.: Jaromíru a Slávkovi po 1000 K. Bratr J(}se! J. však 
předemřel a zůstaly po něm: syn Karel, dcera Milada a po předemřelém 
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synu Jaroslavovi dcera (tedy vnučka) zemřelého odkazo-vníka Josefa J-a 
ne zl. Eleonora J-ová. Not á ř přiřknul při proiednání pozůstalosti této 
l1ezleti1é Eleonoře J. stejný díl jako ostatním dětem předemřelého odka- . 
zovníka Je·sefa J-a, totiž ';"pozůstalosti dle dovětku zůstavitelky i dle 
zákona, proti čemuž si Karel J., syn předemřelého odkazovníka Josefa 
J-a vyhradil stížnost, kterou pno'vedl jako rozklad proti prOjednání pozů
stalosti. P o z ů s t. a 1'0 st n í s {} u d neschválil projednání pozůstalosti 
notářem a '!ráti! mu pozůstalost, by ji znovu prOjednal. D ů vod y: V tom 
přípa·dě šl'o· o sporný nápad z dovětku zůstavitelky a o výklad slova děti 
dle Š 681 obč. zák., tedy o nástupnictví pedílu připadajícího nezletilé 
Eleonoře J. z dovětku nik.lliv ze záv.ěti. DIe § 6810bč. zák. rozumí se 
pod slovem "děti", když někdo odkazem obmyslil děti. cizí, nikoliv své 
vlastní, jen synové a dcery Obmyslí-li však někdo v dovětku své vlastní 
děti, zahrnují se v lom i potomci,-kteří na místo dětí nastupují, byli-li již 
v dohě ~mrti zůstavitele zrozeni, totiž přežili-li zůstavitele. Poněvadž 
v tomto případě jest nespcT11o, že jedná se jen o dovCtek, nikoliv 'O závěj 
a nesporno dále, že syn předemřelého odkazovníka Jo·sela J. Jaroslav 
smrti ,odkazova lelky nedožil, nýbrž jen jeho uezletilá dcera Eleonora, 
vnučka předemřelého odkazovníka Josefa J-a, nepřísluší léto' ne zletilé 
Eleonoře nápad dědický z dovětku zůstavitelky, , proto nebylo lze pozů
stalost, před notářem proje-dnanoupozŮos.lal(}stně schýáliti a bylo ji dlužno 
'Odkázati k novému projednání, při kterém musí býti vzat zřetel k zákon
nému právu dědickému nezletilé Eleonory J., příslušejícímu jí k ostatnímu 
jmění zůstavitelky, které poodpočtenf jmění, v dovětku zmíněném, zbývá 
ku prOjednání pozůstalosti ze zákona. Ač jedná se zde o sporný nápad 
dědický, nebylo lze nezleti10u Eleonoru J-ovou dle § 125 nesp. říz. odká
zati na. pořad práva, nebo! jde o sporný nápad dědický z dovětku, nikoliv 
ze závěti. Rek u r s II í s o u d poukázal EleolllHu J-ovoon na pořad práva. 

Ne i vy š š í s 10 II d ohnovil usnes'ení prvého soudu. 

Dll vody: 

Nelze sdíleti názor stěžovatelův, že slove> "děti" lze vykládati dle § 681 
obě. zák. jen v tom případě, kde byly "děti" přímo odkazovníky usta
noveny, nikoliv však v příp.dě t'Omto, kde slovo to nutno vykládati ·dle 
§ 42 'Obě. zák. a jímž tedy jsou míněni všichni .příbuzní v sestupné linii. 
Než ze zásady § 42 'o,bč. zák. nařídil § 681obč. zák. ~ zajisté vzhledem 
lla §. 655 ·obě. zák., dle něh'Ož také při dovětcích nutno slova pojímati 
v jejich' obyčejném významu, - výjimku pro ten případ, kde zůstavitel 
neobmysli1 své vlastní děti, nýbrž děti někoho iiného. Při tom nesejde na 
tom, zda byly děti přímo 'o'dkazovníky, či teprve v 'druhé řadě, jako 
v tomlo případě. Dovětkem. chtěla zůstavitelka v prvé řadě zaitechati 
větší odkazy svému bratru Josefu J.' a se'stře Ann(; a teprve, kdyby těchtG 
nebylo, jicb dětem (a 1o. slovy "nebo jeho dětem«, pokud se týče »nebo 
jejím lcerám«), a ustanovila tak obecn-ou substituci. Jelikož .pak v den 
jejího· úmrtí bratr Josef J. byl již mrtev:nastupuií se zřetelem na § 681 
o·bč. zák. nápadu tohO' se doživší děti jeho, tedy synové a dcery, nikoliv 
však -děti dětí předemřelých, tedy vnuci jeho. Jiného výkladu dovětku 
nelze dáti, jelikož obmyšlené po případě "děti« nejsou dětmi iejími, nýbrž 
osob jiných. Naproti tomu právem si stěžuje poručník nez!. Eleonory J. 
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do ,usnesení soudu rekursního, jímž byla dle § 125 cís, pat. ze dne 9. srpna 
1854 čís. 208 ř. zák. poukázána na ,pořad práva. Tu přehlédl rekursní 
soud že póukázati na pořad práva lze dle§ 125 nesp. říz. toliko dědice, 
jejichž přihlášky dMické si odporují, a nelze obdobně ustanovení toho 
použiti na odkazovníky, kteři.z jednoho a téhož' posledního pořízenísvuj 
nárok odvozují a tudíž oba stejně silný titul mají. Nejde tu také o sporné 
'okolnosti, jež by ve sporu měly dOjíti vysvětlení, nýbrž o pmstý výklad 
dovětku. 

Čís. 1174. 

I v ústním jednání, jež zavedeno. bylo o námitkách prot! p,latebnímn 
rozkazu v řízení rozkazním, může žalobce učiniti nový skutkový Ifednes 
a změniti žalobu. Tím však i žalovaný nabý"" pritva k příslUlŠnému no-
vému přednesu. . 

(~o'zh. ze dne 13. září 1921, R I 1113/21.) 

s o udp r v é s to, I i c e nepřipustil n'Ového skutkovéhO' přednesu ža
lobcova při ústním jednání, jež zavedeno bylo ,o námitkách ,pr'Oti plateb
nímu rozkazu v řízení rozkazním, maje za to, že lesť dle §§ 548 a 552 
c. ř. s. nepřípustným. Re k u i sní s o u d zrušil napadené usneseni a 
uložil prvému s'oudu, by nehledě k dův'odu, zamítacímu, ve věci samé dále 
jednal. Důvody: Žaloba se domáhá zaplacení zápůjčky. Tento žalobní 
důvod nebyl změněn novým žalobcovým přednesem,_ nýbrž jím byl jen 
přednes žaloby doplněn skutečnostmi, jež mají splatnost zažal'Ované ,po
hledávky opříti také ještě o nové důvody. Neobsahuje-li všák nový před
nes ve smyslu I§ 235c. ř. S., na němž §§ 548 až 554 c. ř. s.rtičehož změ
něno nebylo, změny žaloby, nepřísluší žal'Obci proti odmítnutí nového 

. přednesu ve smyslu § 291 odstavec prvý a 522 odstavec prvý c. ř. s. 
zvláštní opravný prostředek. Soudu prvé stolice bude však ještě rozh'O'd
nouti o tom, považuje-li n'Ový přednes žalobcův také ještě pak za ne
přípustný, nemůže-li býti považován za změnu žaloby. 

Ne j vy Š š ís o II d nevyh'Ověldovolacímu rekursu. 

Duvorly: 

Že bylo rekurs žalobců dle i§ 291 a 522 c. ř. s. odmítnouti, v tom nelze 
se stěžovatelem souhlasiti, nebol nejde tu ani o opatření spor řídící (§ 522 
c. ř. s.), jež by prvý soud sám opět změ,niti mohl 'í§ 425 odstavec. druhý 
c. ř. s.). ani tu není .případu § 2910dstavec prvý -odstavec p,rvý, který 
také reÍmrsní s'Oud cituie, stěžovatel patmě myslí - nebol v úvahu mohl 
by přijíti jedině případ § 278,odstavec druhý, ale ani ten se svou po,
vahou s tímto přípa.dem, kde žadné důkazy před přednesem, 'O nějž jde, 
ještě provedeny nebyly, nijak nekryje. Dále míní stěžovatel, že, má-li ža
lovaný dle § 550, odstavec druhý c. ř. s. své námitky podati ve 14 dnech 
a později p'o,dané námitky jest odmítnouti (§ 552, odstavec dy,uhý c. ř. s.), 
plyne z toho, že, také žalobce musí už v žal,o,bě uvésti všecky skutečnosti, 
l nichž nárok svůj odv'Ozuje. Ale ani tomuto náhledu nelzepřisvědčiti. 
V námitkovém spise musí ovšem žalovaný dle panujícího náhl6dupod 
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následky pTekluse "vésti všecky své námitky, které má proti nároku, tak 
jak byl v žal'obě založen. Ale byly-li námitky podány, nařídí se 'O' nicb 
rok k ústnímu spornému jednání {§ 552, odstavec třetí c. ř. s.), a na toto 
sporné jednání a celé ostatní řízení užiti jest, pokud se z předpiSŮ §§ 548 
až 554 c.ř. s. úchylka nepodává, všech předpisu prvního až pátéhO dílu 
civ. soudního řádu, t. j. předspisů §§ 1 až 547 c. ř. s. {Odp. min. sprav.) 
Poněvadž to nikde aní výsllo,vně ani konkludentně v §, 548 až 554 c. ř. s, 
vyloučen'o není, platí i ve sporném jednání o rozkazní žalobě předpis 
§ 235 c. ř. s. a jest přípustným nejen přednes nových okolností dle od
stavce čtvrtého, nýbrž dokonce i změna žaloby dle odstavce prvého' a 
třetího tohoto '§u. Nové 'Okolnosti možno ovšem uplatníti také jen dle 
připuštění zákona; poněvadž pak pm sporné ústní jednání platí dle § 259 
odstavec prvý c. ř. s. předpísy o ústním jednání §§; 171-203, platí zvláště 
tedy také p'ředpis § 179 c. ř. s., dle něho,ž lze až do skenčenÍ jednání nové 
'Okolnosti uplajňovati, aniž bi ovšem dopuštěno bylo rozvlékání sporu. 
Toltl1uto předpiSU 'c,dpovídal" to, když žalobce hned na začátku prvního 
stání uplatňoval další důvo,á, splatnosti své p,obledávky, o nějž jde, aniž 
by třeba bylo zkoumati, zdali ohlášení těchto, nových skutečností v pří
pravném spise bylo dle § 258, odstavec prvý c. ř. s přípustno. Samo sebou 
se však rozumí, že pfloti všem teprve ,při' s,parném ústním j'e,dnání před
neseným novým skutečnostem, jež žalobce k podepřeni svého nároku 
uplatňuie, může se žalovaný zrovna tak dle předpisu 'o ústttím slporném 
jednání brániti a tedy na odražení jich vše, čeho třeba, přednésti, jako 
mimo případ rozkazní žaloby, í není tedy nijak zkrácen. Vylučovati však 
;,alobce z no'vého pře,dnesu bylo by proti spravedlnosti a proti zásadě 
procesní ekonomie, která žádá, aby se vše pmvedlo v jednom SP"TU sou
středně: dodati jest, že sice jde 'o nový přednes. ve smyslu §. 179, odstavec 
prvý c. ř. s., že však senát ]Jrvého s'Oudu neodmítl nového přednesu ža
loboova dle to hot o' pře d p i s u, t i. pro rozvlékání sp'o~u, kteréhož 
důvodu tu' vskutku ne,bylo, nýbrž jako domněle dle §§ 548 a 552 c. ř. s. 
nepřípustný, že ,byl tedy rekurs vzd'or § 186, ,odstavec druhý c. ř. s. pří
pustným a jest proto přípustný i dovolací rekurs. 

Čís. 1175. 

Obe.c nemůže se po 30. červnu 1921 domáhati ex\~kuce, třebas zábor 
bytu byt ,právoplatně usnes .. " před tímto dnem. 

(Rozh. ze dne 13. záři 1921, R I 1132/21.). 

Na základě usnesení ze d'le 16. června' 1921, jímž zabrala byt, dcmá
hala se obec dne 8. července 1921 ieho vyklizení. S 'O' udp r v é stoJ i c e 
exekuční návrh zamítl, ježt\) dle I§ 7,0 zákona o' stavebním ruchu ze dne 
ll. března 1921, čís. 100 sb .. z. a n. mo,hou bytové úř,ady v provádění opa
tření dle zákona o zabírání bytů o,bcemi pokračovati pouze do 3D. června 
1921.. NabYÚl-li mezi tím třetí osoba z právoplatnéh@ a za včasného zabrání 
ze dne 16. června '1921 práv, jest na ní, by jim zjednala platnosti. R e
k u r sní s o u, d exekuci povolil. D ů vod y: Jde tu o výklaď§ 7,0 zá
kona čís. sb. z.a n. 100/1921 ve stati: "byto,vé úřady mohou v prováděni 
těchto úpaUení rokračovati do 3,0. června 1921." Dlužno souhlasiti s ná-
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zorem stěžovatele, že přes to, že lJlatnost zákona ze dne 30. října 1919, 
čís. 592 sb. z. a n. nebyla prodloužena, nepřestala dnem 30. června 1921 
veškerá činnDst bytov"§'ch úřadů, že sice nc-smě'jÍ činiti další opatření, že 
však aspoň tehdy, byl-Ii byt právoplatně zabrán před 30. červnem 1921, 
mohou se domáhati, by takové právoplatné opatření (§ 27 zálmna ze 
dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z. a n.) bylo vYkonáno. Pro tento námr 
mluví také odlišné textování § 33 zákona čís. sb. z. a n. 592/1919 (toto 
zmocnění byt'ových úřadů p I a t í do 31. prosince 1920) a § 70 zákona čís. 
sb. z. a n. 100/1921 (mohou v provádění těchtoepatření pokračovati do 
30. června 1921). Zákon Č. sb. z. a n. 592/1919 stanovil přesnDu hranici 
kdežto zákonem čís. sb. z. a n. 100/1921 bY>D pouze vyiádřeno,ze bytové 
úřady nesmějí po dni 30. června 191,1 činiti dalších ,epatření nikoliv však 
že nesmějÍ o:ratření, j:iž učinčná, prováděti. Dle § 31 zákona Čís. sb. z. a n: 
592jl919 jsc-u rozhodnutí bytových úřadů vykonatel'na soudní exekucí 
(§ 1 čís. 12 ex. ř,), Jsou tudíž platnými exekučními tituly. Kdyby byl zá
konodárce zamý!:lel zr·ušiti dnem 30. červn" 1921 platnost těchto exe
kučních titulů, byl hy to- jistě přesněji vyjádřil, jdel tu o hluboký zásah 
do poměrů bylových. 

Ne j v y Š š f s o II d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů v o cl y: 

Na místo nařízení vlády o zabírání by tú obcemi ze dne 22. ledna 1919, 
čÍs. 38 sb. z. a n. a nařízení ministerstva Cesko'sl. republiky s plnou mocí 
pro správn Slovenska ze dne 30. dubna 1919, čís. 76 {3577 pres.) vstoupil 
zákon ze dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z.a n. Podle '§ 33 tohoto zákona 
obce. které byly zmocněny, aby provedly opatření podle těchto nařízení, 
a společné bytové úřady, podle těchto nařízení zřízené, byly od počátku 
účinnosti tohoto zákona až do 31. prosince 1920 zmocněny, by provedly 
opatření podle §§ 2 až 31 cit. zákona. Toto zmocnění byle· nařízením 
vlády ze dne 22. prosince 1920, čís. 656 sb. z ..• n. prodlouženo do vydání 
nového zák'ona o zabíráníhytů obcemi, neidéle do 30. dubna í921, a 
v § 70 zákD-na o stavebním ruchu ze dne 11. března 1921, čís. 100 sb. z. 
a n. jest ustanoveno" že obce a společné bylové úřady, podle §§ 1 a 33 
cit. zák. ze dne 30. října 1919 zmocněné, aby provedly opatření podle 
citov. zákona, mohoUJ v provádění těchtu -opatření pokračovati do 30. 
června 1921. Obce (společné bytové úřady) nejsou tudíž od 1. červénce 
1921 již o,právněny, by pokračovaly v provádění opatření podle §§ 2 až 
31 cit. zák., nemohou tedy prováděti ani opatření v '§ 31 téhož zák. uve
dené, totiž n a vrh ,0 vat i, aby jejich rozhodnutí o zabrání bytů neb 
místností bylo vykonáno exekucí s o u dní. Pro tento nedDstatek zmoc
není byl návrh na nucené vYklizení, teprve dne 8. července 1921 p'odaný, 
prvním 88udem právem zamítnut. 

Čís. 1176, 

Pokud lze se na řádném soudě domáhati odpomoci proti obci, jež 
úpravou návsi a kana1isací vsáhla do soukromého vlastnictví. 

(Rozh. ze dne 13. září 1921, R II 32l/2l.) 
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Žalobci tvrdili v žalobě, že úpravou a předlážděním návse a kanali
sa:í sváděna byla voda z návse d'o jejich statku, působíc tam škodu, a do
mahah se na soudě, by bylo uznáno, že žalúvané obci nepřísluší právo 
sváděti .'SODy jinak než dělo se před úpravou návse, že jest 'obec povinna 
odstramlI potrubí, při úpravě kanalisace položené, zbylý příkop p'o něm 
zasypati a upraviti pů\"o·dní přík~p a zdržeti se každého jednání, jež by 
směřovalo ku rozšíření slnžebnústi Odpadu vody. Žalovaná Dbec namítla 
mio j~né nepřípustnost pořadu práva, kteréžtlQ námitce s o II d p r v é 
s t o II c e vyhOVěl a žalobu o d mít I. D ů vod y: Pokud se týká ná
mitky žal'o·vané ohce o nepřípustnosti .pořadu práva, má soud za to, že se 
v tomto případě jedná D právní stav veřejnoprávní jehož rozřešení pří
sluší stavebním úřadům a nikoliv s"udum, poněvadž' žalovaná obec upra
vovala veřejné pro'stranství, náměstí, veřejnou obecní silnici a ·kana1isaci 
v místní ohci a jde tu předně o zastavenou peochu a 'o této a v mezích 
této r>Jzhoduje ve smyslu moravského stavebního řádu a sice zákona ze 
dne 16. června 1894, čís. 64 z. zák .. po případě ze dne 16. června 1914 
čís. 44 z. zák. jedině stavební úřad; dále se tu jedná o' úpravu o.dvádění 
srážko,vých vod s veřejné silnice a se stavebních ploch a mají tudíž plat
nost Jednak ustanovení shOTa citovaného zákona, jednak ustanovení sil
ničního zákona ze dne 30. září 1877 z. zák. z roku 1877 čís. 38 pro mar
krabství Moravské, týkajícího se zakládání a spravování veřejných silnic 
a cest. Dle znení tohoto zákona rozhoduje obecní výbor o tom, má-li se 
založiti nová silnice nebo cesta. Provádění staveb a veškerá technická a 
hospodářská správa obecních silnic a cest náleží ·dle ustanovení ,obecního 
řádu, změněného nyní zákonem ze dne 7. února 19/9, čís. 76 sh. z. a n. 
do samostatné působnosti obecního výhoru a obecního představenstva. 

Na zákládánÍ a spravování obecních silnic dohlíží zemský výbor, který 
muže naříditi, aby byly <ldstraněny vady a nedostatky na silnicích a ce
stách "becních, politické úř"dy pak vykonávají právo dohledu na orgány, 
kterým správa silnic je svěřena. Předpisy shora citovaného stavebního 
řádn vykonává představený obce popřípadě jeho náměstek, ve druhé sto
lici mzhoduje obecní výbor a o odvoláních proti rozhodnutí obecnillC> vý
boru jako úřadu stavebního, r'ozhodnje zemský výbor jako třetí st()lice. 
Všechna -odvolání musí býti podána v nepřestupné lhůtě 14denní II staveb
ního úřadu prvé stolice. Zříditi stoky uliční (kanalisace) náleží jednotlivým 
obcím v celém obvodu dotyčné obce. Dle ustanovení § 39 cit. staveb. 
řádu náleŽÍ stavebnímu' úřadu pokusiti se, pokud, ·m1ožná, o smírné na
rovnání, Čjn'Í-li sousedé ane·bo jih-! účastníci námitky proti n-avržené 
stavbě. NczdařHi se narovnání a týkají-li se námitky sciusedli jejich práv 
soukromých, má stavební úřad sporné .strany odkázati na pO>řad práva 
vždy ale Ú' tom rozhodnouti, zdali á ·p·okúd stavbu lze z veřejných ohledŮ 
dovoliti a technicky provésti. O všech jiných námitkách sousedů, jež 
nebyly odstraněny, rozho-dne úřad udělujíCÍ pCNolení ku stavbě. Námitky 
soukr'Omoprávné, v příčině kterýchž byl spor odkázán na pořad práva 
civilníbo, dlužnO' ve vyřízení výslovně uvésti. Bylin věcí str.any žalující 
brániti se proti stavbě silnice, úpravě návsi a proti provedení hnalisace 
v její neprospěch dle předpisů citovaného stavebního řádu u přís1ušných 
stavebních úřadů, po ,případě měla strana žalující žádati soudní rozhod
nutí dle ustanovení §o§ 340 až 342 obč. zák. Tím, že žalobci ničeho nepod
nikli u příslušných stavebních úřadil proti úřednímu jednání žalo'vané 
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obce, vešla veškerá její úřední jednání, ve směru (omto kon~ná, jaKož 
i pro,vedená kanalisace, stavba silnice a úprava ~ávsi v .právní mne a 
nemohou se proto žalobci domáhati cesnou soudní, aby byl dřívější stav 
obnoven, aby bylo potrubí odstraněno a příkop po něm zbylý zasypán. 
Rek u r S u í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, 
vyčkaje právomoci, ve věd dále jednal ? ji rO'lhodl, mimo jiné z těchto 
d ů vod ů: Dle obsahu žaloby a skutkových údajů žalobců jest předmě
tem tohoto sporu především zjištění, že žalované nepřísluší právo sváděti· 
vodu s celé návsi ,potrubím, na návsi položeným, do příkopu na stavební 
p~o,še a v zahradě žalobcům náležeiících způsobem rozdílným od odt'oku 
před úpravou v roce 1897 a ve větší míře, než před, touto úpravou tekla, 
a pak zavedení původního stavu před rokem 1897. Zalobci tudíž uznávají 
a v žalobě samé také výslovně uznali právo služebnosti ža]'ované, sváděti 
vodu s návsi přes jejich pozemky, avšak jen tím způsobem a v tcm roz
sahu jak se děl,o před úpravou v roce 1897 a tvrdí, že žalovaná po roce 
1897' toto právo služebnosti rlozšířila tím způsobem, že položila vodcNodní 
roury, z nichž vytéká voda na jejich pozemky ve značnějš,Ím rozsahu 
než před tím, čímž poškozuje tyto p'o'zemky, ,pokud se týče stavby na 
nich postavené. Opírají tudíž žalo'bci žalobní nárok 'O důvody ryze s,ou
kmmopf'ávní. Žalovaná 'Obec namítala, že v!ody, o které sev tomto sporu 
jedná, odvMěny byly ode dávna i také před rokem 1897 kanúlkem přes 
silnici a dále kanálkem přes dvůr a zahrady ,pod stodolou do řeky týmž 
způsobem, iak se děje doposud, a ve spisech okresní politické správy 
přímo tvrdí, že nanyla práva služebnosti, vody srážko,vé s návsi zřízeným 
příkopem 'Odváděti Z t'chopatrno, že i žalo~'aná sama zakládá právo, 
o jehož úpravu jde, v poměru práva soukromého. Dlužno proto předmět 
sporu posuzovati se stanoviska soukromoprávního a následkem toho 
náleží rozhodovati o něm příslušnému soudu a nikoliv, jak za to má první 
soudce, příslušnému stavebnímu úřadu. Nebo! právomoc úřadu stavebního, 
byla by odůvodněna jen tenkráte, kdyby žalo!Vaná obec opatření pro 
!odtok vody s návsi přes pozemky žalobců učinila výlučně z důvodů 
veřejnoprávních jako stavební úřad. Než, jak ,patrno z námitky ža'o'vané. 
a zmíněných spisů 'Okresní politické správy, předsevzala žalovaná do
tyčná "patření z toho ,dŮÝodu, že jí přísluší služebnost sv~dětivodu 
s návsi přes pozemky žalobců; tedy z poměru práva soukromeho. Pw> to 
mluví též ta okolnost, že žalovaná sice namítala, že se konalo stavební 
řízení 'Ohledně pr-o,váděné kanalisace návsi a že řízení tOl jest ,právoplatné, 
než ze $,pisů okresní politické správy, jimiž o tělo, ,okolnosti důkaz nabidla, 
nic takového není patrno, nýbrž jen že výměr tehdejšího okresního hejt
manství jímž bylo nařízeno žalované obci předloiiiti pr,ojekt 'o úpravě 
návsi z~ účelem ediktálního řízení vodoprávního', byl právoplatně zrušen. 
Že by pak ještě kdy ,poté konalo se nějaké řízení za účelem úpravy návsi 
a úpravy odpadu "ody s ni přes pOzemky žalobců, žalovaná ani nenabídla 
se prokázatí. Neodpo'vídá proto zjištěnému stavu pr'ávní názor prvého 
soudce že tím, že žalobci ničeho nepodnikli u příslušných stavebních 
úřadů ,~roti úřednímu jednání žalované obce, vešla veškerá úřední jednání 
této ve směru tomto konaná, jakož i provedená kanalisace, stavba silnice 
a úprava návsi v právní moc. Nebo'f žalovaná neprokázala, že by v uve
denýcI, směrech vůbec se ko'nalo nějaké úřední jednání a zejména takové, 
při němž by ona VystuplOvala jako stavební orgán a nikoliv jako osoba 
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soukromá a nelze proto mluviti o právoplatn'Osti nějakého takovéhll ří
zení, tím méně pak že by žal'Obci následkem tako,vého řízení pozbyli 
právo nynějšímu stavu odpor'ovatí. 

Ne j v y Š š í s 10 U d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dle obsahu žaloby označené jako žaloba na ochranu vlastnicíví a 
jejího konečného návrhu, nelze a tom pochybnvati, že žalobcové domá
hají se ochrany svého práva vlastnického, tedy ,ochrany práva soukro
mého, proti rozšiřování jimi doznané služebnosti svádění vody srážkové 
a odpadní, které žalo'vaná obec způsobila provedením úpravy návsi a 
kanalisace. Je si ,především ujasniti, že je žalovanou stranou ,obec, která 
mohla při svém opatření úpravy návsi a kanalisace vystupovati buď 1. 
jako orgán veřejné správy, vykonávajíc svěřenou jí působnost policie 
místní (v oboru zdravotním, stavebním, silničním) a tedy jako oTgán 
výkonné moci státu, 2. ',jako orgán vykonávání hospodářské činnosti 
obecní, tedY jako subjekt soukr'omoprávní. A d 1. V prvém případě bylo 
by 00 činiti s o,becním o'patřením správním,o jehož ,platnosti či neplat
nosti by mohly opětně rozhodovati plouze příslušné Úřady správní, nikoliv 
soudové. V tom případě bylO' by pak žalobu odmilnouti pro nepřípustnost 
,pořad,u: práva (srv. Pražák: Spory 'o' příslušnost 1883, díl. l., § 24 str. 198 
a 199). Ad 2. V tomto případě by byl soud příslušným rozhodnouti 
o tomto sporu poněvadž by šl" o uplatnění soukromoprávn1ho nároku 
prMi obCi jak~ subjektn s'Oukromoprávního majetku. Zde by byIo však 
třeba po,zeznávati: a) zda opatření obecnímu 'předcházelo předepsané a 
řádné správní řízení, ke kterému žalobcové bYli řádně přibráni a kterým . 
obci povolení k provedení stavby bylo právoplatně uděleno. Uplatňovali-li 
žalobcové za tohoto řízení svůj nárok bez úspěchu neb opomenuli uplat
nění jeho v čas, pak jsou s nárokem tím prekludováni a nemohoU' jej již 
uplatňovati ani před soudem, pročež by bylo žalobu jich jako bezdůvodnou 
zamítnouti (srv. § 3400bč. zák. a čl. XXXVII uvoz.. z. k c. ř. s.l. b) Ne
předcházelo-li však řízení ad a) zmíněné, pak je spornou záležitost tuto 
posuzovati se stanoviska čistě soukromoprávního, spor dle toho projed
nati a rozllodnouti. Poněvadž v těchto základních předpokladech spole
hlivého rozhodnutí scházejí zjištění prvého soulu, je zrušujÍCÍ usnesení 
so,udu rekursníbo oprávněným. 

(;Is •. U 77. 

Poměr čl. III. i('čJ. IV.) novely ze dne 1. dubna 1921. čís. 166 sb. z. a 11., 
k § 14 zákona ze dne 27. května 1919, čís. -318 sb. z. a n., o zajištění ,Jůdy 
drobným pachtýřům. 

<Rozh. ze dne 13. září 1921, R II 354/21.) 

Požado,vací nárok dr'obných pachtýřů byl zamítnut s 'O u d y vše ch 
tří s t o.]i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto, 
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dů vo d ů: 

Jde tu o poměr čl. III. (čl. IV.) novely ze dne 1. dubna 1921 čis. 166 
sb. z. a n. k § 14 požadovacího zákona ze dne 27. května 1919, čis. 318 
sb. z. a TI., jej.ž mo'žno vyčerpávajícím způsobem rozložiti v tyto d!vě 
otázky: 1. zůstal § 14 požad. zák. v platnosti vedle čl. III. novely, a, 
pak-li nilmli, 2. platí aspoň pro dodatečné přihlášky podle n·ěho podané 
už před vydáním novely? Obě otázky dlužno záporně zodpověděti. A d 1. 
Lhůta § 14 končila up'lynutím dvou let od vyhlášení požadovacího zákona, 
tedy, ježto vyhláš,en byl 12. června 1919, uplynula ,cl ne m 12. č e r v na 
1921, avšak také lhůta čl. JIl. čís. 1 novely k zameškaným přihláškám 
stan'ovena jest k témuž konečnému dni 12. č e r v n a 1921. Již z toho, 
zvláště však z celého, obsahu čl. III. a účele lhůty, aby zmeškané při
hlášky mohly býti dostiženy a nárok zachráněn, vychází bezpečně, že 
č I án ke m III. na hra žen byl pro bud o II c n o s t § 14 a že tedy 
je",t subr'o,gován, tím spíše, když článek jest pro pachtýře mnohem vý
hodnějším než § 14, dopo'uštěje mll' dodatečnou přihlášku, aniž by musil 
prokázati, že původní IMtu zmeškal pr,o skutečnosti na vůli j'eho, nezá
vislé a neodvratné. Ad 2. V daném případě podána hY];idocIatečná při. 
hláška dle § 14 {žácIost za r,estituoi) dne 26. března 1921, kdy tu novely 
s jejím čl. III. ještě nebylo, ježto vydána byla a v působnost vešla teprv 
27. dubna 1921. S'Ů'udce měl o přihlášce jednati dle § 14 a., kdyby ji byl 
povolil, byli by zůstali pachtýři v nároku, a v tom vrcholí ~tížno"t. Soudce 
slyšel 'o ní ,dne 5. dubna 1921 faráře, jenž prohlásil, že !! farního úřad!! p'ři
hlášky posud podány nebyly a do té že nemÍlže o tom jednatí. Ale II far
ního úřadu podati přihlášku nebylo. dle § 14 třeba, byl to tedy důvod 
mylný. Nicméně s'Ů'udce - nesprávně - drže.! věc ve lhůtě a když potom 
vydána byla novela, začalo ní jednati dle novely, vyzvav výměrem ze 
,dne 3. května. 1921 pachtýře, aby přihlášku cilečl. III. odstavec pátý 110-

vely předložili dVOjmo, což když se stalo, sdělil ji faráři, jenž pak podal 
v čas námitku dle čl. IV., že nemá 8 ha zemědělské půdy, načež soudce 
návrhy pachtýřů zamítl. Jest 'Otázkou, zdali soudce, když Už žádost za 
restituci nevyřídil před vydáním novely, byl oprávněn j"dnati 'o' ní po 
vydání no,vely jako. o dodatečné přihlášce dle čl. III. novely a provésti 
takto záměun čl'. III. s i§em 14. Po názmu nej;vyššího soudu musil tak n~i
niti. Nebol díe vývodů ad 1. nastoupil dnem 27. dubn 1921, kdy novela 
byla vydána a "stoupila v působnost, míslo,'~ 14 článek III. a nebyl" více 
možno souditi <dle § 14, ježto pozbyl platností. Když tedy soudce vyřizoval 
clodatečnou přihlášku až po tomto dni, neměl pm ni jiného platného práva 
než čl. III. (IV.) novely. Že náhoda tomu chtěla, že pbhláška nedošla ko
nečného vyřízení za starého, práva, nevadí, jako to nevadí pro phpad 
opačný, pokud totiž nové právo je příznivější pachtýřům, ježto dle no
vely nemusí dokazovati už neodvmtno<l1 překážku, jako by byli dřív mu
sili. Jediná výjimka by byla, kdyby bylo, lze mluviti o právu nabytém ve 
smyslu § 5 obč. zák. Ale to nelze, nebyl jím nárok do té dollY· přiznán 
vůbec, neřkucJi . právoplatně, naopak byl jim dřív pro nedostatek řádné 
přihlášky dle § 12 požad. zák. právop,Jatně oduznán, jež!o nepodali při
hlášku též u faráře. Na lmlik pak jde 'O přihlášku jako čin formálního, práva, 
tu § 5 obč. zák.í kdyby se jinak i na něj vztah'O'val, zde přece neplatí, 
protože nSlVela má tu v či'. IV. i(4) specielní předpis, dle něhož omezením 
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článku toho, tedy i výhradě 8 ha ve prospěch obročí jako vlastníka, ne
po,dléhají toliko pachtýři, kteří v čas a n á lež i tým z p Ů s o b e m před 
působno~.tí no;vely nápo,k! svůj přihlásHi, »l1áležit}"m- zpúsbberri({ však se 
míní zcela zřejmě způsob § 12 požad. zák., tedy i přihláška vlastníku, 
důkaz čL III. (3) (4) novely, a tuto přihlášk,u oni nepodali. Konečně i dom
nělá křivda pachtýřů je jen zdánlivá. Křivdu trpěli beneficiáti, 'kteří dle 
s(aršíh" práva musili pozemek odstoupiti, třeba neměli sami ani tolik, 00' 

pachtýř, jenž směl a smí posud míti 8 ha <§ 3 požad. zák.). Tuto křivdu 
novela nahlédla a nechce ji dále dopouštěti, předepsala tedy, že i bene
ficiátli musí se 8 ha vyhraditi [čt. IV .. (1)], z čehož je výjimkou právo pach
týřovo už nabyté, p<řiznané a pak nárok přiIJlášený v čas a náležitým 
způsobem již za platnosti staršího práva [čl. IV. (4)], což stěžovatelům 
chybí. 

Čís. 1178. 

Dodatek k firmě »obchodní dům Moravia« značí, že jde o podnik vel
kého slohu rozšířený po celé Moravě, a může býti zapsán jen, je-Ii tomn 
skutečně tak. 

(Rozh. ze dne 13. z~ří 1921, R II 362/21.) 

Žádost, by do rejstříku byla zapsána firma: »obchodní (obuvní) dum 
Moravia«, byla s o u d y vše ch tř í s t o I i c zamítnu,ta, Ne j v y Š š í 111 

S o u de 111 z t;!ehto 
důvo d ů: 

Pouěvadž účelem firemní povinnosti jest ochrana o,becenstva přod kla
máním nepravdivým nebo přehnaným zn~l1ím firmy, má osobní firma 
majitele obchodu ebsaho,vati jméno jeho a vylou'čeny jsou t"kové dodatky, 
které by mohly zněním ,svým obecenstvo uvésH v omyl o rozsáhlo.sti 
obchodu, a identitě obchodníka. Firma nesmí obsahovati nic nepr.avdivého 
ani po stránce os'obní ani po stránce ,věcné. Zákonné odův,oldněnÍ plyne 
z předpisu o tvoření firem (ze zásady čl. 16 odstavec dr!Uhý obch. zák., 
podle kterého nesmí firma kupce jednotlivce obsahovati dodatek, nazna
čující společenský poměr). Znění firmy, o niž tuto jde, tak, j,ak žadatel 
navrhoval a jehož úpis byl nižšími s,o,udy zamítnut, nutno. vřaditi mezi 
pojmenování p'řehnaná a spočívá upřílišněnost jeho v slovech: »obuvní 
dům Moravia«, které znamenaií, že jde 'o' podnik ve veIkém s,lohu prová
děný (,obuvní dům) a PO celé Moravě rozšířeny ("j~mavia,,). Tal<ovým 
podnikem však, jak již z výše výdělkové daně a zprávy' obchodní a živno
stenské komory vidno, obchod ža,datelův není. A ani předmět obchodu 
není vzácným, ojedinělým, naopak' firma má v lom směru 00 činiti se 
značnou konkurencí. Na ,překážku zápisu jest také do znění firmy na vrl1o,
v:ané slovo »Moravia« proto, že označení »Moravia«; jak sám žadatel 
uvádí, již i jinýn, firmám povoleno bylo, a byla by tu možnost záměny 
pr.,o, letmo jen se orientUjící 'o,becenstvo na př. s akcionářskou společností: 
Briinner Schuhfabdk Aktien Oesellschaft, která má zaregis,trovanou 
ochrannou známku »Moravia, 'obuv moravského průmyslu«. Správně tedy 
oba nižší SDudy označení Obuvní dům "Moravia« do r·ejstříku zapsati od
mítly. Není opodstatněno, tvrzení žadatelovo, že první s,oud pr'oti. označení. 
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»obuvnÍ dům« ničehO' neměl ,a jen slůvku »Moravia« za pře.kážku zaplSll 
považoval. Usnesení rejstříkového soudu mluví výslovně o 'dodatku "ob
chodní« (recte ,o,buvnO dům Moravia a o sllorvě »Moravia« pouze šířeji se' 
rozepisuje. Potvrzením usnesení tohoto druhou stolicí byl tedy zápis ce
lého znění dodatku toho ,odepřen a není tudíž v usnesení rekufsního 
soudu ani této v d,o,volací stížnosti tvrzené nezákonnosti. 

Čís. 1179. 

Matka, jež živila nemanželské své dítě po čas, co otec nebyl s to tak 
činiti, nemůže za zlepšených pak majetkových poměrd otce domáhati se 
na něm náhrady za výživn dítěte po onen čas. 

(Rozh. ze dne 14. září 1921, Rv II 158/21.) 

Žalovaný, jenž ,doznal nemanželské otDovství ik dítěti, narozenému 
due 20. září 1915, byl v zajetí od 20. března 1915 clo, 20. září 1918. Dítě 
bylo ve výživě matčině a, ježto otec po svém návratu Ze zajetí nebyl 
ochoten na výživu dítěte přispívati, domáhala se ma'tka na něm náhrady 
za náklady, jež vynaložila na výživu dítěte 'od jeho narození až do dne 
20. září 1919 (podání žaloby), a 'od tohoto, dne počínajíc měsíčního výživ
ného pro dítě. Pro c e s ní s 'O udp r v é s t o II ce vyhověl žalobě 
v plném rozsahu. O <cl vol a c í s o' u d J~ zamítl, p'okud se domáhala ná
hrady nákladu za výživné, poskyvo,vané od narození dítěte do dne 20. 
září 1918. O ů v'o d y: Pokud odvolatel brojí proti té části rozsudku,kterou 
se žalobkyni přiznává za dohu od 20. září 1915d,0 20. září '1919 peníz 
2.400 Kč jako náhrada za vyživování dítěte matkou, shledal odvolací soud 
lodvolání odůvodněným, neboť bylo zjištěno, že nemanželský otec byl 
v době 'od 20. března 1915 do 20. září 1918 v zajetí. Poněvadž v této 
době ne,byl žalovaný způsobilým náklad matkou na dítkouciněnt hraditi, 
a povinnost k výživě dítka tedy Idle ustanovení § 166 odstavec druhý oM. 
zák. přešla na matku, není nárok její v tomto směru ustanovením § 1042' 
,o,bč. zák. odůvodněn. 

Ne j v y Š š í s 'o u cl nevyholvěl dovolání. 

O II vody: 

Po právní stránce poukazuje 'se dovolatelka na důvody odvolacího 
soudu, jež dovolacím spi.s,em nebyly vyvráceny. K jeho vývodům se poc 
dotýká, že právní ná"D<r, že ustanovení § 166 odstavec druhý 'obě. záll<!. 
(§ 9 první Idílčí no,vely k obč. zák.) předpokládá trv,alou nezpůsobilost 
otcovu, by své nemanželské dítě vyživoval, nemá opory v zákoně, jenž 
v prvém odstavci uvedeného § mluví o zásadní p'o,vinnosti .obou rodičů a 
zavazuje v d1'llhém odstavcř v prvé řadě otce' jen za předpOkladu, že je 
vub"c s to, této zákonné povinnosti dostáU. Že by závazek otce, který na 
čas zanikl, za změněných poměru majetkových .otce zase ,o,živl ve pro
slpech matky, ze zákona, který newzeznává mezi trvalou a dočasnou ne
zpusobilostí otcovou, nevychází. (Viz: Krainz. System II. sv. 1917. § 461, 
str. 223, pozn. 22). }eliko,ž druhá stoHce zjistila, že žalovaný v době zajeti 
nebyl způsobilým, náklad matloou na dítě učiněný lmvditi, vším právem 
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dospěl ,k zaveru, že po'Vinn.ost, dítě vyživovati, přešla na žalobkyni, jež 
není oprávněna žádati za tOl náhradu na žalovaném. 

Čis. 1180. 

Ku založení sudiště dle § 67 j. n. stačí povšechně nezllál1l0st pobytu. 
Zavésti Po něm pátráni netřeba. 

(Rozh. ze dne 20. září 1921, 1\ I 1122/21.) 

Žalovaný 'odstěhoval se 6. května 1921 z KmsHc, aby si v krajině ka
daňské nebo žatecké hledal práCi a by se usadll v místě praco,vním, což 
se stalo dne 15. května v obet K. v obvodu okresu Žatwkéha. Ppo,ti ža
lobe, zadané uohesního soudu v Kraslicích dne 12. května 1921 vznesl 
žalovaný námitku mí'stní nepříslušnosti, jíž s o udp r v é s to I i c e vy
ho,věl a žalohuodmítl, jež to. v dollě podání žaloby žalovaný již v Kra
slicích uebydlel, nýbrž jinam se odebral, hy se tam usadil, pročež není tu 
ani ohecného sudište ani sudiště dle~§ 68 a 97 j. n. Pe k u r sní s ° u d 
zamítl námitkn místní l1epříslušnosti. O Ů vod y: S názorem prvého soudu 
nelze souhla,s,iti. Jest sice pravda, že obecné sudišlě dle '§ 66 j. n. musí tu 
býti v době podání žal,oby aže t'u podmínky jeho, splněny nebyly. Leč 
§ 66 i. n. jest doplněn §em 67 j. n. Žalovaný bydlel dříve v K'raslicích. 
Teprve několik dní před podánim žaloby je opustil, aniž by jebo pobyt 
mohl býti vypátrán; teprvé po 3 nedělích byla mu žaloba doručena. Dlužno, 
tu proto použiti § 67 j. n., jenž zachovává d,06avadní bydliště nebo pobyt, 
až si žalovaný zvolí nové bydliště neb pobyt, v kterémžto směru jest zji
štěno, že se usídlil v K. teprve dne 15. května 193i. 

Ne i vy š š í s o u d nevylmvěl dovolacímu rekursu. 

O Ú vod y, 

2aloha byla podána dne 12. května 1921 a tato -loba je rozho,dnou pm 
místní p'říslušnost soudu v tomto příp,ade. V den ten neměl žalovaný ani 
v tuzemsku ani v cizině žádného bydliště, jeho prozatimní pobyt pak byl 
neznám. Jsou zde tedy p'odmínky místní příslušnosti dle § 67 i. n. Pobyt 
žalovaného byl neznám nejen žalobky,ni,nýbrž v obci vůbec, zejména 
i poštovnímu úřadu, jak patrno z jebosdělení na zpátečním lístku do
ručném, že dle výpovědi majitele hotelu !mperi,al žalovaný odcesto'val do 
jednoho, místa v blízkosti Žatce, že však bližší je neznám0. Dle toho ne
věděl v čase žaloby o' pobytu žalovaného ani majitel hotelu, u něhož bydlil 
Takováto povšechná neznámost pObytu zajisté stačí ve smyslu § 67 i. n. 
a není žalobce zajisté povinen dále a déle pátrati pO'pcObytu žalo,vaného, 
zvláště když hro"í nebezpečí, jak v tomto případě důvodně se domníval, 
že ,s,e žalovaný 'Odstěhuje do cizOzerrlska, 'Odkud přišel. Že by bYl žalo
vaný svůj pobyt nebo nové bydliště místním úřadům svéhodúsavadního 
bydliště oznámil, ani netvrdí a bylo by proto býv.a!o pátraní v tom směru 
zbytečným. 

Čis. H8!. 

Faktura zaslaná k'Omitentem komisionáři není obehrdni lakturou ve 
smyslu § 88, odstavec druhý, j. n. 

(Rozh. ze dne 20. září 1921, R I 1159/2 L) 
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Žaluje z p'oměru k-omisiol)ářského opřel komitent žalobu co do místní 
příslnšnosti (> fakturu, již byl -o-hledně komisionářského obchodu komisi
onáři zaslal. S o u d 'p r v é s t o I i c e vyhověl námitce místní nepřísluš
nosti a odmítl žalobn. Rc k u r sní s o u d zamítl námitku nepříslušnosti. 
D ů vod y: Nelze přisvědčiti názoru prvého s'oudu, že t. zv. faktury ko
misionářské nebo-li loonsignační nespadají pod pOjem fakfury 've smyslu 
§ 88 odstavec druhý j. n. Náz'Or prvého soudu souhlasně s Neumqnnem: 
l<íomentář k c. ř. s. a s rozhodnutím býv. nejv. soudu ze dne 19. září 1907, 
čís. 12.136 vychází z toho, že fakturami komisionářskými nebo-li komig
načními se nevyjadřuje peněžitý obnos, týkající se příjemce fa,kturY.Ne
hledě k tomu, že takovou náležitost fa,ktury nelze nezbytně vyvoditi ani 
z účelu předpisu § 88 j. n. ani z jeho doslovu, nelze na ní trvati zajisté' 
tehdy, obsahuje-li faktura, zaslaná komisionáři, stanovení ceny pro zboží 
a tvoří-li takto dle čl. 361 poslední věta, 363, 364 a 372 obch. zák. zái<ladrcu 
pro zúčtování pokud se týče pro výpočet dlužného plnění komisionářova. 
Nelze proto všeobecně tvrditi, že k,omisionářské faktury nevyjadíují dlchu 
příjemce faktury a bylo by pak rozeznávati alespoň mezi takovými ko,
misionáfskými fakturami, jež označují c'eny zboží, a tak'ovými, j-ež pouze 
zboží seznamenávají, neudávajíce jeho cen. Kdyby bYlo úmyslem § 88 
j. n., obmezih se pouze na fakutry z dodávek, byl by to zákono.dárce 
zřejmě vyjádřil, leč všeohecné znění zák,cna mlUVÍ pro n"ázor, že zákono
dárce nechtěl tento dův-od příslušnosti obme'zovati pOuze na dodávkové 
faktury z kupních smluv, nýbrž chtěl jej rozšířiti na všechny faktury, jež 
byly vystaveny, jako jest t-omu zde, o zboží a v nichž jde o obrat statků 
právním jednáním. 

Ne j v y Š š í s ° u d obnovil usnesení prvého, soudu. 

Důvody: 

Obě nižší stolice vycházeií ze Zjištění, že mezi stranami šlo o obchod 
komis,onářský a že faktura žalobcem žalovanémU' zaslaná týkala se (·b
chodu komisionářského-. Pak ale nejde o fakturu obchodní ve smyslu § 88 
odstavec druhý j. n., totiž obchodní účet vystavený dodavatelem na 7bc"ží, 
jež kupiteli dodává, nýbrž ,o pouhé písemné oznámení komitenta komi
sionáři Ol provedení ohchodu uzavřeného jménem komisionářov-ým na účet 
komitentův. . 

Čís. 1182, 

Soudní odhad dle II 18 řádu o dávce z přirůstku hÓdnoty nemovitostí 
jest předsevzíti dle řádu o odhadu nemovitostí Z0 dne 25. července 18971 
čís. 175 ř. zák. 

(Rozh. ze dne 20. září 1921, R I 1160/21.) 

Rek II r sní s 00 u d zrušil usnesení prvého soudu a soudní odhad pro
vedený k vŮ'li vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemovito-stí a nařídil 
prvému soudu, by přibem jiného znalce; znovu odhad provedl a uvedl 
mimo jiné v d II v o de ch: Dle § 272 uesp. říz. má při odhadu v řízení 
nespomém ohledně způsobu provedení použito býti předpiSŮ civilního řádu 
s<ludního, a řádu dražebního. V § 362 c. ř. s. jest pak, stanoveno, že znalci 
mají posudek řádně odůvodniti, a učinili-li tak a posudek s úplnou jasností, 
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rozhodností, důklu<lně a souhlas11ě odúvodnili, není přezkoumfmí jejich ela
borátu a provedení nrového odhadu jinými znalci ;Jřípustno" ježto v ta
kovém případě nejsou tu přcdpokl",dy § 362 odstavec dr ahy c. ř, s. To se 
však v tomto případě nestalo, nebo! pos~de,k znalce Františka K -y jest 
zcela nedostatečný a věcného odůvodnění vůbec postrida]ÍCÍ. 

Ne j v y Š š í oS o u d nevyhov~l dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Soudní odha,J po rozumu § 18 řádu o dávce z přitůstku hodnoty jest 
odhadem řízení nesporného, jest ho tedy dle § 272 nesp. říz. předsevzí!i 
podle p'ředpisů procesuího řádu t. j. nyní, kdy příslu'šné předpisy proces
ního řádu JosefinskéhQ nahraženy byly exekučním řádem, dle ustanoveui 
exekučního řádu (§§ 140~l44), zvláště tedy po rozumu jeho § 144 (4) dle 
řádu o odhadu nemovitostí ze dne 25. července 1897, Čís. 175 ř. zák., na 
což v podstatě 'přistupuje i výnos min. sprav. ze dne 20. června 1900, čís. 
11.767, ač tento, nejsa ani zákonem, ani nař.ízením, muže míti jen význam 
poučení a nemá tedy platnosti proti lepšímu pnzná~1í. Jestliže ľf-l"ursní 
soud, toto vše pomíjeje,' užívá tu přímo předpisÍl civ. soudního řádu o dú
kazu znaleckém, nelze to uznati za správné, nebol předpISY ty mohou na 
radu přijíti teprv podpůrně, pokud totiž exekuční řád a odhaaní.řád vlast
ních předpiSů nemají, a bylo by tedy vyplniti mezeru, avšak na to, sotva 
kdy dOjde, protože nebude ta,k hned otázky, které by bylodbadl1i řád ne
upravil, ,ať Hž jinak než tomu v § 351 a násl. c. Ť. s. -'lneb'] shodně S nimi, 
pmčež ,s,ám odhadní řád '!lociloval potřebuodvola,i se v §. 32 toliko na 
předpisy §:§ 354 a 355 c. ř. S., ale nikoli i nao,statní. Měl tedy prvý soudce 
užíti předpislt ,odhadního řádu a ovšem měl k ni'm potmu přihlížeti i re
kursní soud, a když se tak nestalo, musí řízení O'dhadnÍ provedeno b~Hi 
znovu a bylo proto zrušení, vyslovené rekursním soudem, v platnosti 
zachovati, jenže z jiných 'příčin, než jak soud ten učinil t. j. nelze přistou
piti na direktivy" jež on okresnímu soudu udělil, nýbrž dlužno přímo odká
zati na normy odhadního Jádu. Poněvadž rekursní soud rozhodovalo od
hadu, jenž znčl na 17.150 K, tedy tu byl v té době již připad §9 ,odstavec 
druhý odh. ř., dle něhož mají se přibrati d v a znalci, zdá-li se, že cena 
bude nebo může přesahovati 10.000 K, kdežto rekursní SGud nařídil jen 
přibrání znalée jednoho. liodliOta má se dle § 16 lit. d; odh. ř., poněvadž 
jde o zemědělské po.zemky samy o sobě, ne jako J součást hospodářského 

. celku, vyšetřiti zjištěním ceny pro dej u i, o čemž hližší jJředpis,uje § 17, 
ale ,ovšem jde tu o cenu prodejní ku dni I. ledna ·190.1 Dále upozorniti 
jest na předpiSY §§ 24, 25, 27~29, zvlástě ale .30 a tJ zvláště zase lit. a) a 
poslední odstavec. ' 

Čís. 1183. 

Zajištěni pudy drobným l1acl'týřůlll, 
Ustanovení článku IV (1) zákona zednc 1. dUl)Uá 1921, čís. 16.6 sb. z. 

II n. vztahuje se. také na imění zádušní a kostelní. 

(Rozh. ze dne 20. září 1921, R I 1170;; Ll 
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s O udp r v é s t O I i c e zamítl poža,"ovací (Vhstllický) r árok pach
týřův na pozemky, připsané kostelu v S" ježto colkovj Yýměr.a pozemku 
kostelních činila méně než-li 8 ha {čl, IV (r) zák, Č, sb. 166/1921). R: e
k u r sní s 'o u d nařídil prvému soudu, by o přihiáke jednal. D ů vod y: 
Podle napadeného usnesení jde o majet"k, kostela v S., tedy o jmění zá
dušní. Jmění zádušní, 'určené k vybavení a udržování kostela a k úhradě 
,nákladů na p'otřeby kostelní (fabrica ecclesiae), nutlío však rozlišovati od 
jmění obročního {beneficia). Rozlišování to činí §§ 38-41 zák. ze dne 
7, května 1874, čís. 50 ř. zák. Podle čl. IV zák. ze dne 1. dubna 1921, 
čís, 166 sb. z. a n. nesmí býti zmenšen p'od S ha jenom zemědělský ma
jetek patřící církevní nadaci neb obročí; toto obmezeni tudíž replatí pro 
majetek zádušní. Zamítavé rozhodnutí ]Jl"vého soUúu n'ení ltldíž odůvo,d
r'ěno. 

Ne j v y Š š í s o u dobnovil usnesení prvého snudu. 

Důvody: 

Ve zpravě zemědělského výboru k osnově zákOJ1~ ze dne 1. dubna 
1921, čís. 166 sb. z. a n, (tisk 150() se uvádí, že článek IV, uznávaje du, 
jisté míry námitky zastanců účelnosti pozemkovéln majetku c í r k e v
Ii í h o, chce aspoň částečně zmírniti nepříznivé dúsledky stuDov.ení nov~rch 
lhůt, mající vliv na jeho celistvost. .Také v druhém odstavci článku IV 
dotčeného zákona mluví se prostě o pildě cl r k e v II í. Z toho, jakož 
i z okolnosti, že v článku I Č. 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, čis. 311 
sb. z. a n. staví se p'uzemky kostelní a zádušní iakožto statky c í r k e vn í 
na roveií pozemkům farním a 'obročním" dlužno souditi, že dle úmyslu 
zákonodárcova »majetkem patřícím církevní nadaci« -u,reden~'m v prvním 
odstavci článku IV zmíněného záko,na rozuměti jest také majetek kostelní 
čilí zádušní, -a že .jde o nepřesnou a nejasnou sťHi'Saci, nevzpomenuto-li 
tam výslovnč majetku kostelního čili zádušního. Není ani rozumného dú
vodu, proč by s takovým majetkem mělo býti nakládáno jinak, než s ma
jetkem obročním a nadačním. Poněvadž jest zjištěno, že kostelu v S. 
zbývá zemědělské půdy jen 6 ha 62 a a 73 m': - pachtýři, jimž zádušní 
pozemky na základě přihlášek podaných před působnoslí zákona ze dne 
1. dubna 1921, čís, 166 sb. z, a n. pávoplatně byly. jižpřiřčcny, nepodlé
hají omezení stanovenému článkem IV tohoto zákona; _ a proto nový 
požadovate! musí ustoupiti [čl. IV {4) a (2)]; - by] nárok pachtýřův na . 
postoupení požadované plochy do vlastnictví právem zamítuut pr'vním 
s'Oudem. Tím není 'd,otčeno právo; žádati, aby požadovaný pozemek byl 
pachtýři IJ,odle § 29 pož. zák. ponechán aspoň v pachtu [čl. IV (3)]. Ježto 
jueo, 's a m o' s t a t n é jmění k o s tel a v S., nemá významu okolno.st po
žadovatelem v rekursu vytýkaná, že kostel v S, jest kostelem filiálním, 
patřícím k mateřskému kostelu v K" a že obou ob ro čí užívá týž bene
fieíát ,(děkan v K.). 

Čís. 1184. 

Předpisu § 382 čís. 8 ex~ ř. uelze' použití, bylo-li manželství již rOz
loučeno, třebas z viny odpi'trce navrhovatelky. 

<Rozh. ze dne 20. září 1921, I~ I 1172/21.) 
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Rozloučená manželka domáhala se na manželi placeni výživného. a 
žádala též za po,volení prozatimního opatření v tomto směru, S o ud p' r v é 
s tol i c e návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d jej zamítl. D ů V'O d y: 
Ustanovení prozatimního výživného, jež man.žel s.vé manželce platiti má, 
pov'O,lením prozatimního opatření dle §§ 91 a 117 obč, zák. a § 382 ex. ř. 
p'ředpokládá nutně, že je tu poměr manždský, za j.ehož trvání zákon man
želce žijící ať si ve společné ,domácnosti s mužem nebo mimo domácnost, 
tuto slušnou výživu se strany manžela zabezpečuje. Manželství sporných 
stran bylo právo'pla1ně rozluučeno a není ho tu více; domáhá-Ii se man
želka nyní žalobou proti svému bývalémn manžeÍi dalšího výživnéhO .od 
práv,o.platného ukončení sporu rozlukovéh,o a rozdílu vyššího výživného., 
než jaké jí bylo ve sporu rozlukuvém p,rozatím J)lřiznáno, nemá tento její 
nárok více základu v trvajícím poměru manželském, nýbrž jest sv'on po
vahou nár'ckem čistě majetkoprávním I(§. 1266 ohc. zák.), kterému zákon 
nepřiznává téže ochrany, jako zákonnému nároku na výživu v základě 
trvajÍcího poměru manželského dle :§ 382 čís. 8 ex. ř. a bylo prot<} návrh 
žalobkyně ve smysln rohoto zákonného ustanovení činěný zamítnouti. 

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

Důvody: 

Návrh na prozatimní opatření, kterým ž,alavaný má býti uznán po
vinným, aby žalobkyni platil do právoplatnéh,Q, rozho'dnulí sporu 'O výživu 
prozatimné výživné, opír'á se jedině o ustano,vení čís. 8 § 382 ex, ř., není 
však jím odůvodněn, poněvadž předpis _ ten, jak ze znění ieho: vyplývá. 
předpokládá TIlezi stranami poměr mallželsk~T. č'c,hož v tomto. případě není. 
f,zekursní soud, zamíttÍuv návrh ten, plo,soudil věc správne po stránce 
právní, .a možno v dalším poukázati ,na správné dův-oďy napadeného usne
sení. I<: vývodům dov,oladho rekursu sluší podotknouti jen tolik, že roz
luka manželství není t,otožna s. rozvodem, přes kten'í trvá manželství 
nadále, a že lze proto v právním smyslu mluviti sice o manželi rozve
deném, ne však 'O manželi rozlouče'ném, ponevwdž r'Ozlukou poměr man
želský úplně zaniká. Také z pOf'Ovnání § 1264 obč, zák. s§em 1266 obě. 
zák. vypl~Tvá, že záklon přiznává nárok! na v}'živné, pouze manželi' bez 
vlastní viny flozvedenému. Zda má žalujkÍ nárok na v~~živné vzhledem 
k tomu, že manželství lejí se žalovaným rozloučeno bylo z jeho viny, 
bude nutno rozhodnouti rozsudkem, avšak v tomto' případě nejsou strany 
manžely ve smyslu § 382 čís. Sex. ř., a nelze proh předpisu toho na 
tento případ p'oužiti. 

Čís. 1185. 

Starosta obce, jenž, řídě dražbu obecních pozemků, dal vydražitehlm 
nesprávnou informaci, nenl dle § 1295 obč. zák. práv z,e škOdy jim vzniklé. 

Aui obec neru práva, nebylo'-íi starostovo prohlášení před tím USne
seno obeCním zastupitelstvem. 

(Rozh, ze dne 20. září 1921, Rv I 242/21.) 

Žalobce koupil ve veřejué dražbě od obce pozemky, když se byl ještě 
po dražbě dotázal starosty, řídícího dražbu, zda k pozemkům vede 
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přímá cesta, k čemuž mu stawsta přisvědčil. Ve skutečnosti nebylo tomu 
tak, žalobce musel konati značnou zajÍždku, čímž utrpěl škodu, jejíž ná
hrady ,domáhal se na starostovi i na obci. Žaloba byla S'O u d y vše c h 
tří s t o I i c zamítnuta, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto 

dův'Odů: 

Dlužno přisvědčiti názoru odvolacího soudu, že žalobce náf'Oku na 
náhradu škody nemůže se ,oproti starostovi Josefu N-ovi domáhati z dů
vodu správy dle § 923 a násl. obč. zák., jelikož .ctle zjištění nižších soudů 
stJ'anou pwdávajÍcí byla obec, a Josef N. vystupoval jako s(ar·osta .obce, 
nebyl tedy straqou smluvní. Ani o nějak-ou smIouvu zaručovaCÍ se zde 
nejedná, jelik,o·ž ve zjištěné ok'olnosti, že Josef N. ujistil žalobce před 
dražbou a po dražbě, že právo kratší cesty jest spojeno s koupenými po- . 
zemky, nelze spatřovati vůbec nějakou záruku, a kromě toho žalobce sám 
ani netvrdí, že by pře d dra ž b o u ~ a to jedině je rozh'octno vzhledem 
k 'obsahn dražebních podmínek --c- byl oznámil Josefu N-ovi, že se dražby 
súčastní jen pod tou podmínkou, bude-li míti na pozemky, které hodlal 
vydražiti, kratší cestu. Není tu tedy ani zaručujícího návrhu Josefa N-a, 

. ani jeho přijetí stranou žalující (§ 861 'oM. zák.), a nemůže se žalobce 
oproti J. N-o'Vi domáhati náhrady škody na základě § 871 a násl. obě. 
zák. Ustanc,vení § 875 obč. zák. nemůže zde proto pnjíti v úvahu, jelikož 
žalobce v prvé stolici ani netvrdil tím méně p,.vkázal, že Josef N., ujistiv 
žalobce 'o kratší cestě, jednal lstivě. Ani z důvodu zaviněného neclopatření 
nemůže nárok žalující strany proti prvžalovanému obstáti. Ustanovení 
§ 1294 obč. zák. spatřuje sice zavinění i v pouhém nedopatření, způso
beném zaviněnou nevědomostí nebo ne-dostatkem náležité p-ozornos,ti nebo 
píle, ale na druhé straně dlužno poukázali ku. všeobecné zásadě v něm 
vyslovené, že škoda vzniká z bezprávného 'činu, 11eb ,opomenutí jiné osoby, 
nebo z náhody. Protiprávním je však takové počínání si, které příčí se 
povinnosti smluvní, anebo, právn objektivnímu, t. j. zákonu \§ 1295 obč. 
zák.). Ono vzhledem k tomu, co bylo již uvedeno, nepřichází zde v úvahu, 
a proto lze jen s hlediska závazků z činů nedovolených zkoumati, zdali 
Josef N. je povinen náhradou škody. Ze by byl jednal vědomě proti svému 
lepšímu přesvědčení, tedy obmyslně, žalobce v řízení před prvým soudem 
ani přímo netvrdil, a poněvadž následkem toho může se jednati o zavi
něné uvedení v omyl, Jest hledí'c k § 1300 ,obč.zák., dle něhož i znalci, 
tedy osoby, při nichž se předp·okládá vyšší stupeň píle.a pozornosti, ručí 
za radu škod1iv'o'u, t. j. za potvrzení nějaké nesprávnosti, jen tehda, udě
'lili-U ji za odměnu, kdežto jinak pouze za obmyslnost, odůvoděn závěr, 
že nedopatření činí ZOdpovědným jen tehda, káŽe-ii zákon neh smlouva, 
by v konkretním případě bylo užilo, péče, vylu'čující ja,kékoliv nedbpatření. . 
Proto nenl zajisté správno" míti za to, že každé nedopatření za všech 
okolností, tedy i když se jedná jen o- nesprávnou informaci, neb o špatnou 
mdu, samo sebo·u zahrnuje v sobě též zavinění. POněvadž Josei N. nebyl 
ani dle zák,o.na, ani podle smlouvy povinen při své in·lormaci dané žal'obci, 
kterou tento označ-uje za příčinu své škody, užíti nějaké zvláštní pozor-· 
nosU a péče, nelze ho činiti zodpovědným za škodu žalobcem tvrzenou. 
Z ustano·vení § 1295 ,obč. zák. lze o·všem dovozovati, že i zmocněnec, vY
k,ona'Vající příkaz mu _d.an~r, múže sv~rm 'osobním zaviněním státi se zod-
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povedným za š,kcdu, třetí osobě způsobenou, leč o zavinění Josefa N-a 
nelze zde mluviti dle toho, co bylo právě uvedeno. 

Ani ohledně spdužalované obce není dovolání opodstatněno. Jest zji
štěno, že dražba pozemkú byla provedena na základě dražebních pod
mínek obecním zastupitelstvem usnesených, které neobsahovaly žádného 
ustanovení, ž'e s pozemky, do dražby danými, jest s,pojeno: právo kratší 
cesty, již žalobce blíže popsal, a jest dále zjištěno, že prodej p'o zemků 
veřejnou dražbou provedený byl na základě dříve usnesených podmínek 
schválen obecním zastupitelstvem, čímž, jak žalobce sám uznává, kupní 
smlouva se stala právoplatnou. Jest ovšem sPr'ávno, že staroMa dle ,~ 5.5 
obec. řádu pro Cechy zastupuje ,obec na venek, ale nem'éně jest správllo, 
že usnášejícím se za -obec orgánem jest dle § 56 téhož zákona obconí za
stupitelstV'o, jehož usnesení jest starosta p'nvinen prováděti jako repre
sentant obce na venek~ p,ři čem,ž jest se mu říditi obsahem usnesení toho. 
Proto prohlášeuí stawst-ovo, které před tím riebylo obecuím zastupitel
stvem zákonitě usne~,eno, jest pr,o obcc samu ,n'ezávazno, a nemftíc obci 
z ně'ho vzejíti žádná povinnost. Poněvadž žalobce sám ani nehrrclí, ze 
by prohlášení Jo<sefa N-a jako starosty obce, týkající se kratší cesty na 
pozemky do dražby dané, bylo bSrval0 usneseno ·obec'tlím zastupitelstvem, 
nemůže žalobce z tohoto prohlášení starostova proti spolu žalované ob-ci 
ani z důvodu správy, .ani z důvodu zavi.něnéhol uvedení v omyl -d'offi'áhati 
se s úspěchem náhraily škody. Totéž platí o nároku žal(}bce, hledíc 
k 13 1295 obč. zák.; obec ručí za škodu. vzniklou jednáním starosty jen 
v tom případě, jednal-Ii v mezích svého oprávnění ve smyslu § 55 a 56 
cit. zákona, čemuž zde však není tak. 

Čís. 1186. 

Zákon o společnostech s obmezeným ručením !(§ 41)_ 
ZaJobn ozmatečnOs! lze opírati jen o duvod, jenž na valné hromadě' 

na opOdstatnění protokolárního odporu byl konkretně uplatňováa 

(Rozh. ze dne 20. září 1921, Rv I 278;21.) 

Žal<obě společníka o zmatečnost us,neseni valných hromad společno<sti 
sr. o. vyhověl procesní soud prvé stolice v těchto, bodech: 
B I. Usnesení společníkft na valné hromadě s,polečnosti s fučením obme
zcným a) dne 7. led n a 1920 učiněná a to: 1. 'usneseuí, jímž zamítnut 
bYl návrh žalobce, by mu do.voleno bylo nahlédnouti do knih a papírů 
společnosti, 2. usnesení, jímž schválen byl referát Jednatelský o vedení 
obchodu za doby válečné a o .způsobu ve,dení firmy následkem bezcen
nosti podílů, 3. usnesení, jímž vyzván byl žal~'Jce, by nejdéle. do čtyř 
neděl, nejdéle však do 15. února jemu povinný vklad v obnosu 25.000 K 
do s,polečnosti uhradil, jinak že bude ze společno<sti pro nesplnění P,OVill
nosti mu příslušející svého členst'ví zbaven, b) dll e 2i. b řez n a 192,0 
u čin ě n é, že se žalobce vybízí, aby neidéle do 27. dubna \920 svÍtj 
společenský po,dH 25.000 K v hotovosti k rukám jednatelů složil, jinak že 
bude ze společnosti vyloučen, j s o u z li a teč 11 á a z r II -šou j í se, -
shledav ·opodstatněným duV'o,d zmatečnosti uplatňoNaný žalobcem, že na 
zmíněné valné hromady nebyl společník inženýr františek B. řádně po-
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zván a na nich 'zastoupen, a uvedl, pokud ,se týče žalobcova odporu 
v á ů vod ech: Dle § 41 cit. zák. o společnostech s ruč. obm. jest k žalobě 
ve smyslu toho,to § ,o.právněn každý společník, který se dostavil do hro
mady společníků, a 'dal do protokolu OdpOl' proti usnesenÍ. Odpor ža
lobcův proti usnesení valné hromady ze dne 7. ledna 1920 jest dán tím, že 
žalobce, jak je nes,porno a tím pr,okázáno, o,hradil se proti usnesení, jímž 
mu nebyJ,c, povoleno nahlédnouti do knih a papírů, že dal odpor proti 
usnesení valné hromady protokolovati a ze scMze. ode šel. T,o,(o jed
nání žal'oboovo jako celek vzato jest odporem ve smyslu § 41 . cit. zák., 
nebof tím dal žalobce zcela jasně a určitě .na jevo, že odmítá všechna 
usnesení, která by se v jeho nepmcmnosti stala, již předem. To stačilo a 
nebylo třeba, aby žalobce čekal na každé jedno.(!ivé usnesenÍ, až se stane, 
a aby při každém zvlášf prohlásn, že mu odporuje. Stačíf všeobecně, ale 
mčitě prohláše,ný odpor~ jenž se vztahuje -proti všem usnesením, Pfloti! celé 
valné hromadě. A že směřoval odpor proti usnesením této, valné hromady, 
Jde z t'clha, že valná hrnmada měla určit}"T program a jen o něm se v ní 
mohla usnesení státi, a program ten žalobce znal, takže nemůže býti 
pochybnosti 'O tom, proti kterým usnesením odpor směřoval. Pokud pak 
jde o odpor žalobcúv proti usnesení valné hromady ze dne 27. března 
1920 je nesporno a tím prokázáuo, že us,nesení její stalo se přes o d jl o r 
žalobce, takže ani tu o vznesení odporu nel'ze ve smyslu § 41 cit. zák. 
pochybova ti. O d v·o I a c í s o u d rozsudek potvrdil. . 

N e j v y Š š í s ° u d žalobu zamítL 

Dúvo dy: 

Uplatňujíc dovolacídův,ood § 503. čÍs. 4 c. ř. s. jest žalovaná společnost 
v právu. Vedoucí zásadou zákona o společn'o,steeh s obmezeným ručením 
jest, že k žalobě o zmatečnost usnesení společníků jest z nich pouze ten 
'Oprávněn, kdo veškeré zábonem nebo smlrHlvou mu poskytnuté pro
středky, by usnesení nevzni,klo, vyčerpal, nebo, komu bezdůvodně bylo 
zabráněuo, prostředkil těch použíti. Toto' stanovisko zdúrazněno, bylo 
v motivech k §§ 39 až 42 zákona (čís. 236 příloh k těsnopisným pro,lo
koJům panské sněmovny, XVII. zasedání 1904, str. 71), a .došlo, výrazu 
y předp·okladech, na nichž společníkova žaloba o zmatečnost usnese.ní 
činí se v § 41 zákona o společnostech s o. r. závislou. Mezi těmito, pod
mínkami jest i ta, že žalující společník, dostaviv se na valnou hl'omadu, 

. vznesl proto,kolámě 'odpor proti usnesení, jehož zmatečnost žalobou uplat-
ňuje. O tom, zda-li a jak dalece musí odpor, vznesený protokolár,ně na 
valné hromadě, býti konkretisován nejeu co do usnesení, jemuž se oapo
ruje, nýbrž zejména i co do dúvodu odporu, zákon právě~ tak se nezmi
lÍuje, jako mlčením pomíjí otázku, jaký jest pomer mezi důvodem odporu; 
předneseným na valné hromadě a důvody odpGru, o než -společník o,p!rá 
žalobu. Tyto 'otázky nutno řešiti od případu k případu pod zorným úhlem 
zásadního hlediska, jak shora bylo vytýčeno. V tomto případě spatřuje 
žalobce zmatečnost usnesení, jimž ,odp.oruje, v tum, že usnesení ta p'řišla 
k místu za porušení zákouných předpisův 'o. formě vzniku platných usne
sen! (§ 41 I. čís. 1 zákona o společnostech s o. r.,), poněvadž při valných 
hromadách žalované společnosti společník inženýr František B. neby: 
řádně zastoupen, osobně ani do valné hr'omady ze dne 7. ledna ani do 
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valné hromady ze dne 27, března 1920 nebyl p'o,zván, že tudíž anl ta ani 
ona valná hromada nebyla řádně svolána a že přes to pro li předpisn § 38, 
odstavec čtvrtý, zákona stala se na valných bromadách l'snesenÍ. Není 
o tom sporu, žeo tentodůvo,d žalobce svého odporu. proti usnesením ře
řených valných hromad při těchto valných hromad:lch neopíral. Nelze 
dále o tom pochybovati, že žalobce znal OSObne společníka inženÝra 
Yrantiska B-a a že tudíž ihned musel postřehnuuti, že tento SpOleČ"ík 
není osobně p.řítomen, nýbrž že za něho přítomen i-::st Josef C. Byl tudíž 
žalobce· oprávněn, a, chtěl-li z p'oklesku při svolání valné hromady dov,o
zovati zmateční usnesení, jež sta.la se na valné llromaclě. 'Jyl z-ároveř1 
povinen, by pOoklesek ten hned při zahájení ',;alných h!';)macl vytkl, " své 
výtce usnesení valné hromady si vyžádal a proti lomu to usnesení podal 
protokolárně Odpor, jímž dotčena by byla ovšem i všeliká věcná usnesení 
valných hromad. Tak se zachovati káiala lalob~j svrchu uvedeni vildčí 
lásada § 41 zákona o společnostec!, s o. r., to velel mu druhý odstavec 
téhož § 41, jehož příkaz protokolárního odporu proti kár3llér~u usnesení 
nelze obmezovati na případy § 41, odstavec prvý, čís. 2, a to ukládala mu 
konečně nejen bezelstnos,t a rozšafnost, jíž obchoóníkll náleží dbáli i vl'lC'i 
společníkům obchodní pospolitosti, nýbrž i požadavclc by usnesení valn,; 
hromady, jsouce chráněna proti výt,kám, jež objBsnítl a p,o případě oJkli
dití bylo při patřičné obezřetnosti o,dporujícího společníka lze již na valné 
hromadě, d-o,šla v ,újmu společnosti a v zájmu obchodování žádoucí pev
closti a nezvratitelncsti. Ježto však, jak r.esporno, žalohce poklesku při 
s",olání valných hromad při těcht'o svrchu llv'odeným jedině zákonu vy
hovujícím způsobem vůbec neuplatňoval, pozbyl dle § 41, odst'tvec druhý, 
zákona PTáva, domáhati se z tohoto dúvodu 7matečl1osti usn"zsenÍ vaJných 
hromad. Zbývá ještě zabývati se body ža10bnÍTni uvedenými v rozsudku 
prvé stollce pod odstavci B I a čís. 3, a), bl. V prv uvedeném směru 
uplatňoval žalobce v žalobě, že tento bod usneseuí nebyl ua pořadu valné 
hromady. Tento důvod žaloby vyžaduje právě tak. jako r'ozhounutí k od
stavci Blb), by zaujato bylo především stanovisko k otázce, zda pod 
Jinak'nastávajícím vyloučením žaloby pro zmat'ečl1 ost nutno duvod zrna;.. 
tečnosti při valné hromadě konkretisovati. Odpověď k této otázce zní, že 
žalobu o zmatečnost lze ,",pírati jen o důvod, jenž na valné bromadě na 
opodstatnění protokolárního odporu byl l.onkrctně uplatň,('·ván. To vy-

. plývá z toho, co bylo již uvedeno o zásauním stanovisku, na němž vy
budovány json předpisy § 41 zákona. Zákon ukládá sp'o,lečníku. by, odpo
ruje usnesením valné hromady, jednal přímo a otevřeně, dbaje patřičné 
obezřetnosti, a zákon shledává zájem společnosti a zájem oD(:hodování 
v tom, by -o různostech v mínění věcně na vall1é hro,maJě se Dor-ckovalo 
a, by valné hromadě společníků byla pos"y'cnuta možnost, by 'k steskům 
a námitkám jednotlivých společnlkli iaujah stanovisko a jim, pokud jsou 

~ smlouvoll neb zákonem ospravedlněny, ihned cdpomohla. ZaJaba o 711"'
tečnost jest nejzazším, zcela mimořádným -pwstfedkern obran:Iý~m. jpn~ 
poskytuje se společníku pro případ, že marnÝm hyl jeh~ pokus, domoci 
se práva cestou nejbližší ,a pravidelnou. V [omtl' případě žalobce, ohraci" 
se povšechně proti konání valné hromady ze dne 7. ledna 1920 ze svrchu 
zmíněného důvodu vzdálil se z valné hromadY:t zbavil se takt., sám mož
nosti, by nyní žal'o:bou domáhal se zmatečnosti usnesení; flaznačeneho 
v rOllsudku prvé stolice pod odstavcem B I a) 3 z důvo·du, že teuto bo.d 
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r.ebyl na pořadu valné hromady ze dne 27. března 1920. Co se Konečně 
týče usnes,ení valné hromady ze dne 27. března 1920 ':odstavec Blb) 
rozsucUku prvé stolice) neuvedl ž,dobce vůbec, z jakého důvodu proti 
usnesení valné hrnmady se při valné hromadě ohradil, a, pončvadž po
všechný, o konkretní dÍ/vod se ne,o,piraHcí odp,or dle § oll, odstavec dlUllý, . 
zákona nestačí, jest věc tak, jako kdyby od~cr ncbyl vúbec podán. 

Cis. 1187. 

Námitku nevčasnostiprodeje lze odůvodňovati pOIl2,~ okolnostmi rázu 
pomíjejícího, nikoliv trvalými ucbO' takovými, jichž změny nebo konce 
nelze v dohledné době očekávati. Rozltodny jsou pouze objektivní poměry, 
dotýkající se věci samé. Nepřípustnost lysického rozděl~ní budov, nelze-Ii 
ie pokládati za věci samostatné, a pozemků; tvoři-li usedlost hospodářský 
celek. 

(r'ozh. ze dnc 20. září 1921, Rv I 336/21.) 

Zaloba, JIZ ,domáhal se spoJuvlastník zrušení společenství nemovItosti 
a jejího prudeje veřejnou dražbou, byla ob' ě m a u i ž š í m i s o II d y za
mítnu(a, o d vol ac ím S'Ů ude m z těchto d ů v (> d ů: Zalobce domáh_á 
se žalobou zrušení spoluvlas,tnictví nemovitostí patříCích jemu a jeho 
žalov.ané manželce, každému jednou polovicí, provedením veřejné dražby, 
v níž by nemovitosti ty byly prodány a kupní cena po srážce knihovmch 
dluÍlů mezi ně byla rmldělena, a to z dÍ/vodú těch, že stavení č. p. 50 
i chlév k němu patřící potřebují nezbytné o,pravy, a že je mu dále zapo
třebí rozšíření dílny, která je nedostatečná, takže v ní nemůže provozovati 
náležitě živnost strOjnickou, aže lysické f'Ozdělení nemovitostí je ne
možné pro značncu škodu~ která hy vzeŠlla znehodnocením jednotlivých 
částí nemovitého majetku, který tvoří hospodářský celek. Návrh jeho 
opírá se tedy o us,tanovení § 843 'obč. zák. Dle tohoto zákonného ustanp
vení přípustným je prodej společné věd tehdy, když tato bnď vůbec, 
an"ebo. bez značného zmenšení ceny nemůže hSTti dělena. V tom směru 
zjisiil prvý sowd zpúsobem bezvadným, že rozdělení hospodářského, celku 
je možné, a že rozdělení za účelem uŽÍ'vání nemovitostí je skut~čně mezi 
stranami již provedeno, že však toto rozdělení nebyl,o by z praktického 
stanoviska výhodné, poněvadž rozdělení pozemků na menší dílce znesnad
ňuje o,bdčlávání, náslédkem čehož by se cena dílcú reálním rozdělením 
zmenšila. Seznal tak znalec z oboru hospodářského. Pokud j'de <O< schá
tralost stavení a chléva, jakož i nedostatečnost žalobcovy dílny PJ'O 
provozování jeho strojnické živno-sti, učinil prvý s,c,ud na základě prove
dených jím důkazů znalci z oboru stavitelství a strojnictví iv tom směru 
bezvadná zjištění, jež v dúvodech wzsudku jeho jsou blíže uvedena, na 
něž se proto jen poukazuje. Ze zjištění těch jde na jevo, že -dosavadní 
pOnlery jsou, - ježto je ,nesporllO, že manžels,tví sporných stran by-lJ 
i s,ondně rozloučeno, - pro budoucl,",st neudržitelny, a že žalobce nutně 
potřebuíe zejména rozšíření dílny. Ale poněvadž žalovaná činí Ve sporu 
námitku, že není vhodnou doba ku prodeji nemovitostí vzhledem k ny
uějším hospodářským a valut'o,vým poměrúm, a že by byla prodejem 
těchto nemo'Vitostí značně p,o,škozena, jest řešiti otázku, je-li tato námitka 
odůvodněna čili nic. Tu pak zjistil prvý soud, že nynější doba je skuteGn" 
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nevhodn~ pro prodej pozemků, pončvadž kapitál jest za nejistoty valuty 
a Vy:so,kY5~ cen všech hoop'cdářských výrobků mnohem lépe, bezpečněji 
a v!no~neJ1 Investován v p,ozemcích,- než-li v hotOV~TCh pe1lězích neb:o 
v ~eJa~em cenném papíru, ježto ceHy pc}Zemků stále stoupají a mimo to 
Kohsal1 tak, že není sp,o,lehlivého měřítka pro určení jejich ceny a že po
zemky dávaií žalované výživu mnohem vydatnější, než-)t jakcu by si 
mohla ,opatřiti z~ úroky z kapitálu kupní ceny, ježto jsouc v držení aSI 
5 ,korcu pozemku může si držeti dOjnici, jejíž užitek je značným vzhledem 
k \ ~sokým cenám mléka a másla, iakož i drůbež. Klesání valuty a s,tou
P"~I ,cen vÝf'obků hospodářských 'jsou ostatně skutečnosti všeobecně 
2,nam~e, -k!eré ani důkazu nepoťřebují, a právem proto má prvý soud za 
py.oka~ane, že žalobcem navržené zrušení spoluvlastnictví nemovitostí jich 
pro~e)~m bylo by pro žalovan'ou spojeno s velikou škodou a že návrh na 
zr.uselll sp'olnvlastnictví toho nčiněn byl žalobcem pro přítomnou dobu v ne
vcas _S~' 830 ~bč. zák.). Tvrdí-li žal,obce vůdvOlání, že v seznání znalce ho
spodare dluzno spatřovati odpor, činí lak neprávem. Přehlíží že znalec 
učinil seznání pro dobu nynější, dle níž jedině žalobní ,návrh ž~lobcův po
suzovati dlužno, a nikoli pro, budoucnost. Příp'u,stil-li též možnost poklesu 
cen p~c'~emků v .budoucnost~, nemá to pr,o tento -:spor 'významu; 'ostatll~ 
prohlasIl znalec 1 v tom srneru, že nemúže tvrditi, že cena pozemků: bude 
v hl1do,ucn'Osti klesati. 

Ne j v y Š š í s o u d žaloM vyhověl. 

Důvody: 

Podle § 830 obč. zák. má každý spoluvlastník práv,o, žádati aby bylo 
společenství zrušeno, ale nesmí právo to- vykonávati v čaSe n~příholdném 
h~bo lla škodu ostatních spoluvlastníKl! a musí proto trpěti nevyhnutelný 
oaklad, okolnostem přiměřený. Musí-li spoJuvlastník trpěti po,uze odklad 
nevyhnutelný a okolnc<stem přiměřený, a nemá-Ii mu býti vůbec 'Odnímána 
mo:nost, ,aby uplatni~ právo. jemu v § 830 obč. zák zásadně proPVičené, 
dluzno namltku nevcasnosÍ1 nebo škodlivosti žádaného zrušeni spúlu
vlastnictví odůvodňovati p,ouze okolnostmi rázu pomíjejícího nikolivokol
nostmi trvanlivými neho, takovými, jichž změny nebo konc~ nelze v do
hledné době očekávati. Pro posouzení nevčasnosti arci nemohou býti mz
hodny subjektivní poměry strany žalované, nýbrž objektivní poměry které 
se dotýhjí věci "amé a mají na ni věcný údnek; ani k odůvodnění odkladu 
pro šlmdu, druhému spo,luvlastníkll zrušením spo,lečenst"í vzcházeJící nelZe 
však uváděti ,škodu, která jej stihne pokaždé, afsi se )lemovitost 'prodá 
kdykolI, neboť jinak by spoluvlastník Pro osobní pomery 'ostatních spob
vlaslníkú mnohdy vůbec nemohl svého práva vYko,návati. Proto nelze za 
rozhodnou uznati okolnost, že s,poluvlastník f'ozdělením nebo dražbou 
ztratí výhody, jichž mu s'poluvlastnictví nemovitosti poskyt'uie zejména 
snažší ,o,patřování p.c,travin, cl,O'V užitbových zvířat, užívání 'bytuneb 
místností živnostenských. Vdaném případě nemůže býti "řihlíženo ani 
k nynější n'ouzi byto,vé, protože žalovaná v prvé stolici nenamítala a lle
'doka2)ovala dočasné nemožnosti, jiný byt si opatřiti, nýbrž teprve v oprav
ném řízení na tuto nemožn,ost po,ukawvala. Rovněž nelze hleděti ke kolí
sání valuty, ku znehodnocení peněz a k vysoké ceně všech hospodářských 
plodin a výrobků, protože poměry na trhu peněžním se mění neustále a 
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tím, že klesáním nákupní ceny peněz stoupá 'Cena nemovitostí, hodnoty 
se vyrovnávají. Nelze tudíž souhlasiti s názorem předchozích soudů, že 
bezpečnější a výnosnější 'uložení kapitálu v nemovitostech a klesání valuty 
as,loupání cen výrobků hospod1řských ,J,důvodňuj! námitku, že není pří
hodná doba k prodeji nemovitostí; žádanému zrušení spoluvlastnictví na
mítané okolnosti na překážku nejsou. Pokud jde o rozdělení společné ne
movitosti, předchod soudové sice nezjistili, že by lysické rozdělení pD
zemků bylo sp,oieno Se značným zmenšením jejich ceny, jak to § 843 ob';. 
zák. předpokládá, ale rozdělení budov podle jednotlivých hmotných sou
částek není dovoleno, nejsou-li tak utvářeny, že by mohly býti pokláUány 
za věci samo'statné (min. nař. ze dne 27. prosince 1856 čís. 1 'ř. zák. 
z r. 1857, zákon ze dne 30. března 1879, čís. 50ř. zák.) , COž ani z před
nesu stran ani z posudku znaleckého a z náčrtku k němu připcieného ne
vyplÝvá. A prDtože podle znaleckého posudku společná usedlost tvoří 
hospodářský celek, jenž je zapsán ve dvou vložkách knHlOvních, remůže 
býti požad'o,váno arii lysické rozdělení celku, ani lysické dělení pozemků. 
samotných. Proto jest bez významu námit,ka žalované, že podle dohody 
se žalobcem' užívá v chalupě jedné světnice sama a že z pozemků užívá 
každá strana polovice; ale také protD, že toto rozdělení se nestalo za úče
lem zrušení spoluvlastnictví, nýbrž toUko na místo nžívání společného. 
Prnt'olže tudíž není za zrušení spoluvlastnictví žádáno, v nevčas nebo na 
škodu spoluvlastník,a, a hmotné r07Jdělení usedlosti ani není proveditelno, 
jest žalobuí žádání za soudní dražbu {§ 843 obč. zák.) odůvodněno. 

Čis. 1188. 

DDhDda o zrušení nesplněné dDsud kupni smlDuvy. liž byli nynější man
Žlllé uzavřeli ještě před sňatkem pm připad zamýšleného sňatku, nc'éY
žaduje fDrmy notářského aktu. 

,(l~ozh. ze dne 2D. září i921, Rv I 346/21.) 

Dne 29. srpna 1919 uzavřely strany smlouvn svatební a postupn;' kte
rouž žalobkyně pro případ uskutečnění zamýšleného sňatku postoupIla 
žalovanému po],ovici domu a pozemků za p'o,stupní cenu 4200 ~. Žalova'lÝ 
'llzavřel pak se žalobkyní sňatek manželský, postupní ceny jí však dosud 
nezaplatil, a smlouva knihovně vtělena nebyla. Žalovaný zavázal se dne 
22. března 1920 v notářské kanceláři ústně, že postoupenou mu polovici 
všech nemovitostí p'o,stoupí zpět žalobkyni bez jakékDli náhrady, a že za 
příčinou sepsání smlouvy přijdou strany na notářství téhož dne odpo
ledne. Žalovaný však tak neučInil, pročež se žalobkyně domáhala splnění 
ústní přípovědi žalobou, již p r '" ce.$, ní s o udp r v és t o I i c e zamítl 
v podstatě z těchto d ů vod ů: Předmětem jednání mezi stranami bylo 
zrušení smluv svatebních, zřízených před notářem; šlo, tu tedy o právní 
jednání, k jichž platnosti jest třeba zřízení notářského aktu (§ 1 lit. a), b) 
zákona ze dne 15. července 1871, čís. 76 ř. zák.). Když tedy v tomto pl'í
padě notářský akt zříZeJ1 nebyl, jest prohlášení pokud se týče slih žalo
vaného, že nemovitosti své manželce zpět postoupí, nezávazné, poněvadž 
platná smlouva nevznikla pro nedo,s,tatek formy. O d vol a c í s o u d ža
lobě vyhověla uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Uj'ednání ze dne 22. března 
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1920 'o.bsahuje závazek žalovaného) že za účelem zpětného postupu reaii~ 
dá v notářské Ikanceláři vyhotoviti r:. o t ft ř s k ~I S P i s, vždyť se zavázal, 
dostaviti se na notářský úřad a zde dáti vyhotoviti sml,euvu, což dle 
llstalliG'Vení §§ 6 ·a 914 obč. zák. nepřipouští. jiného výkládu než, ten, že 
stranám tanul.na mysli notářský spis. Takováto úmluva, že sepsán bjiti 
má o postupu realit s manžela na druhého. manžela spis notářský, ne ti 1 
v á z á na na určitou formu a může tedy uzavřena býli ústně {§ 883 obč. 
zák.). Ustanovení § 884 obč. zák. nemá zde místa, nebo,f se netv"dí, že 
bylo umluveno, že o uj'ednání ze dne 22. března 1920 má nějaká listina sc
psán'a býti. Zřízení shora uvedeného notář,kého spisu tvoří obsah této 
úmlu'vy, nilmli však podmínku platnosti její. Zákon ze dne 25. červcn..:e 
1871, čís. 76 ř. zák. nepředpisuje pro ujednání takové, i když se stane 
mezi manž'eli, zřízení notářského spisu a ]la základ.ě jeho, právem žalob
kyně domáhá se tohD', aby, jak tD zákon předpisuje, o p,ostupu realit ze 
žalovaného na ni sepsán byl spis notářský. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyh'ověl <1ovolání. 

Důvody: 

Dlužno uvážiti, zdali platnost ujednání, o něž tu jde, jest po'dmil1čna 
sepsáním spis'u notářského podle § 1 zákona ze dne 25. července 1871, 
čís. 76 ř. zálk. V té příčině dluino především k tomu poukázati, že žalob
kyně notářským spisem ze dne 29. srpna 1918 pos,toupila svémU' ženichovi., 
nyní žalovanému manželi, pol;ovki svých nemovitostí za ujednanou kupní 
cenu 4200 Kč pro případ uskutečnění zamýšleného súatku. Sml,ouva ta 
jest sice v Dlo·tářském spise označena jako smlo;ll'va. svatební .a postupní, 
ale neobsahuje žádného jiného ustanovení, nežli- obyčejná smlouva k'_lP;li 
zejména nic nesta-noví o věně neb o správě jmění a neupravuje maj'etkov3 
po.m,ery na případ úmrtí jednoho manžela; ani ve sporu nebyly tvrzen:f 
okolno-sti, ze kterých by vyplývak" že úmysl smluv nich stran směřovai 
k tomu, aby tlOluto smlouvou byly majetkoprá'vní poměry mezi manžely 
p.o. dobu manž.elského svazku upraveny. Tuto smlouvu, by! i právní účin
nost její byla závislou učiněna na uzavření sňatku manž,elského a VYL 
i zamý.š,lené manželství dalo, poduět k jejímu 'uzavření, nelze tudíž p'oklá
dati za smlouvu svatební ve smyslu § 1217 'Ohč.zák. Podle zjištění nebyla 
tato smlouva posud splnčna a mohla tudíž souhlasnou vůlí stran byli zru
šena, při čemž předpisy poplatkové zůstávají mimo úvahu. Zjištčná dohoda 
není no·v;ou smlouvou kUP11Í, což_ vyph'vá ze Zjištění, že zpětné postuu
pení, jako-žt-o _následek zrušení smlo-uvy kupní, státi -s.e měl,o hez jakékoli 
náhrady, a, protože žúJvaný kup-ní ceny, v notář,;;.ké.m spise stanovené, 
nezaplatii, není dohoda ta ani smlouvou dar'ovad; tato- Idohoda o zrušení 
nesplněné smlouvy kupní není ,tudíŽ snirollvou, která by vyžadovala -formy 
spisu llotářskcho podle § 1 zákona ze dne 25. července 1871, čís, 76 ř. zák. 

Čís. 1189, 

Disciplinárni nálezy proti obecním zřízencům lze soudum př,ezkoumali 
jen po stránce formální, nikDli však í po stránce věcné. 

O~ozh. ze due 20. září 1921, Rv I 364/21.) 
Civil nf rozhodnutI. lIL 38 
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Žalobce byl hajným u žal"vané obce a byv po' provedeném řízení llis
ciplinárním propuštěn, domáhal se na "bci žalobou, by bylo· nalezeno prá
vem, že trvá po právu smlouva, ,kterou učinil s obcí P. dlle 3. srpna 1902 
a kterou ustanoven byl ,definitivním lesním hajným obce, Že táž povinna 
jest, přijati ho opět do služeb jako hajného a zaplatiti ;nu služné na dobu 
po propuštění 'vypadající. O ba niž š í s,o u cl y žalobu zamítly, O d v 0-, 

I a ci s o u d uvedl v d ů v od ech; Disciplinárním nálezem, usnesen~'m 
'ie schůzi zastupitelstva obce P. dne 24. února 1915 byl žalobce prop'uštěn 
ze služeb jmen,>vané lQ,bce. Domáhá-li se nyní toho, aby bylo nalezeno 

. rrá""m, že trvá p·o právu smlouva, kterou učinil S obciP, dne 3, srpna 
1902 a kterou ustanoven byl definitivním lesním hajným ,obce, že táž po
vinna jest, přijati ho opět do služeb jako hajného a zaplatiti mu služné 
na dobu po propuštění vypwdající, jes,t rozhodnutí o těchto jeho, nárocích 
závislým na zodpovědění otázky, zdali a pokud jest připustno" aby ZlLÍ

Ilěný disCiplinární nález byl soudem přezkoumán. Bývalý nejvyšší dvilr 
soudni zaujal k tétO' atázce zásadní stana visko plenissimárním usnesením 
ze dne 22. listopadu 1910 pres. 231/8, z,apsaném do knihy Judikátů p,od 
čís. 191, vys.]oviv. že disciplinární nálezy, vydané proti úředníkům státu 
na smlauvu a proti jiným zřízencům ve službách veřejn~~ch na základě 
smluvníhO' podr'olbení se pod služební moc zaměstnavatelů, nelze mate
rielně přezkoumávati a 10 ani řešenímo.tázky předchozí, že však nálezy 
takcvé mohou soudcem býti přezkoumány poo' té stránce, vzešly-li podle 
rozhodujících ustanovení f{)rmálně správně. Jelikož zásady v· tomto ple
nissimárním usnesení vysl:alvené a zevrubně odůvod!1ěné js,ou pov::thy 
všeabecné a saud odv,o,lad, snuhlase s nimi, nemá ani nejmenší příčiny, 
aby se od nich uchyloval, není závady, aby nepol1žilo se jich též na tento 
případ, když jsou tu všecky podmínky pro jich použití. V důsledku toho 
nemůže soud odv'Olací zabývati se ani důvody r;o'zhodo,vacími napade
ného rozsudku, ani vývady 'Odvolacími·, pa,kud obírají se zmíněným ná
lezem dis,cip1in'árním, co do věcné jeho O'právnenosti, n~Tbri přezknumá
vad činnost jeho. ohledně nálezu toho musí zůstati obmezena na posou
zení, není-li závady po stránce farmální proti pravedenému řízení discípli
nárnímu a prati nálezu, na jehO' základě vynesenému. 

Ne i v y š ší s ou d nevyho'věldovolání. 

Důvody; 

V první řadě bylo z úřední moci přihlédnuto k otázce nepřípustuosti 
pořadu práva, mmítané v prvé stolici žalovanou obcí. Námitka ta llenÍ 
odůvodněna, ježto není zákonného předpisu, který by s]Jory obecllích zří
zenclI ze služebního poměru přikazoval pro obvod dřívějšího království 
Ceského úřadům správním. Zákon ze dne 29. května 1908, čís. 35 z. zák., pro 
~Čechy, uprarvující však pouze poměry úředníků kanceptních, ustanovil, že 
spory o příjmy služební a výslužné úředníků těch rozhoduj.í řádné soudy, 
kdežlo ostatní spory vzešlé ze služebních poměr" rozhodujÍ se pořadem 
·úřadů samosprávních. § 24 zákona ze 17, prosince 1919, ČÍs. 16 sb. z. a n. 
na r'ok 1920 přikazuje však ve§keré spory vzešolé ze služebuích poměrft 
obecních zřízenců soudům. Je pmto i k rozhodnutí tohoto sporu poýolán 

-řádný '~,oud) ovšem s omezením vytčen5'ill již v napadeném rozsudku, že 
o náraku žalabním možnlO r.a.zhodavati pouze po přezkoumání formelních 
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náležitostí nálezu disoiplinárního, ne však správnosti jeho po stránce 
hmotné. Odvolací soud posoudiv věc ve smyslu judikátu Č. 191 posoudil ji 
zcela správně po stránce právní (§ 5Q3 čís, " c. ř. s.). Žal"bce, vsto'u'piv 
jako hajný clo, služeb žalov,ané obce, podrobil se již tímto vs,tupem disci
plinárnímu řádu, vydanému žalovan,ou iQbcÍ pro zřízence její, a tím také 
pravomoci její, pokud šlo o stihání a trestání služebních přečinů. O t0111, 
co pokládati sluší za služební přečin, rozhoduje jedině disciplinární řád 
a na zákLadě jeho obecní orgán k řízení disciplinárnímu povolaný, Sluší 
pmto nález disciplinární, kterým byl žalobce ze služby 'Obecní pwpuštčn, 
pokládati za výkon veřejnoprávní moci obci příslušeiící, a mOhOLl o jehO' 
správnosti po stránce hmotného práva rozhodovati jedině nadřízené úřady 
správní, ne však soud. Je proto vázán tímto obecním uálezem i soud pro
cesní při posuzování jeho po stránce hmotné, a není účelno, aby prove
deny byly další důkazy 'O tom, zda žalobce skutečně prohřešil se pfoti 
služebním předpis,ům. Rízení není proto neuplné, že důkazy iy s'Oudem 
odvolacím připuštěny nebyly, a jest výtka o.pírající se,o § 503 čís. 2 c. ř. s. 
bez podstaty. K dalším VýVOdům do'volání v tomto směru sluší podotknouti, 
že žalobce nebyl ze služby propuštěn disciplinární kom-isí, nýbrž usne
sením obecního zastup-iielstva, na které si stěvoval u okresního výhom, 
takže skutečllě použil jediného příp'ustného právního pr·ostředku. Pokud 
jde o stránku formálnf~ odpovídá disciplinární nález řádn disciplinárnímu, 
jak patrna je ze spisÍl o provedeném řízeni. 

Čis, ll90, 

Přímý hráč lIemůže požadovati zpět částk}' věllované bezprostředně 
do zakázané hry, 

(ROtlh. ze dne 20. září 1921, R.v I 377;21.) 

Žaloba, jíž domáhal se žalobce Ila žalovaných vrácení peníze, jejž by! 
prahrál pN zapov.ezené hře v karty, byla s' o II d y vše ch tří st 0·1 i c 
zamítnuta, Ne j vy Š Š 1 m s o 11 dem z těchto 

důvodů; 

Předpisů §§ 1271, 1272 a 1432 obč. zák. do-volává se první soud vdiL
vodech rozsudku plouze mimo cha dem, zamítaje nárok žal10bní z důvodu 
zcela jiného. Nelze proto v tomto směru mluviti o nesprávném právním 
posouzení věci, a není třeba obírati se blíže výv(}dý dovolacího spisu, 
pnkud drclkazuj.e se jím nesprávné. p'o'v.žití uvedených zákonn:i-ch předpisů. 
Z § 879 Dbč. zák., kterého ž.alohcc se dovolává, nedá se davoditi solidární 
povinnost žalovaných, by vrátili žalobci zažalovanou prohru. Vzhledem 
k nesporné skutečnosti, že šlo, o hru zakázanou, tudíž Jednání příčící se 
zákonnému zákazu, nedošlo, mezi stranami k platné smlouvě, avšak tim 
není ještě odůvoduěn .. nárok žaLobcův p'ožadovati od žalovaných částky, 
jež dle svého tvrzení vénoval této hře a jež žalovaní p,c,nechali si jako 
výhru. Odvolací soud správně poukazuje na předpis §- 1174 obč. zák., dle 
kterého. nelze požadovati zpět, co dáno bylo vbdomě do zakázané hry. 
Nesporno je v daném případě, že žalobce pozbyl částky, jejíž vrácení se 

3B' 
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domáhá, jako prohry v zakázan~'ch hrách, neboť sám uvádí v žalobě, že 
hrál se žalovanými barvičky aerbla). Tato a podobné hry js~u zákonem 
výslovně zakázány, jsou trestné a jsou h:díž nedovolen~Tm jednáním Vyt
čeným v § 1174 ,obč. zák., Uvedené hry nejsou však mOžl1Y bez sázek, jež 
tvoří vSrhru neb prohru a jež dlužno složiti před početím hry. Sázkami 
těmi umožňují se te]lrve hry tak'oiVé, á jS'OU pr;oto sázky složené k tOHiU 
cíli, aby se o ne hrál'O zakázanou hrou,tím, co dle § 1174 obč. zák. dán'O 
bylo vědomě k tomu cíli, by neuovolené jednání bylo provedeno. Z pro
kázané ~kutečnosti; že žalobce súčastn.il S'C zakázg.l1ých her se žalovanými, 
vyplývá nutně, že žalobce prohrané peníze aspoň z větší části vsadil 
do llveden-STch her, jež tím způso·hem umožnil. Co Hmto zpljsobem prohrál, 
nemi1že žalobce dle § 1174 obě. zák. žádati na žalovaných bez ohledu na 
to, že tito se penězi těmi 'obohatili, poněvadž ]llacení sáze,k těch hylo 
stejne nemravné jako přisvojení si jich. Co platí úl sázkách~ platí i o další 
prohře. Pochybnosti, jež v tomto směru vyskytuíí se ve starší judikatuře, 
odstraněny byly poslední věton § 1174 obč. zák. v nynějším znění, jež 
odepírá právrO žádati zpčt částky věnované os'obou hry se neúčastnivší 
jako zápůjčky k cíli zakázané hry. Tím méně může přímý hráč pož,ldo'v~ti 
zpět částky věnované bezpr'Ostředně ·do zakázané hry. 

Čis. 1191. 

Nebyly -Ii strany v obchodním spOjení, nebyla tím, že prodatcl zaslal 
kupiteli část zboží, uvedeného v objednávce, mlčky uzavřena smlouva 
v ]lříčině všeho objednanéhO' zboží. 

<Rozh. ze dne 20. záři 1921, Rv I 382/21.) 

Zástupce žalo-vané firmy nabídl žalující -firmě -:-- obě firmy rehyly 
v obchodním s.pojení - zboží, jehož žalující objednala větší množstvÍ. 
Zástupce žahwané namítl, že tolik žalovaná nebude moci dodati a uzrvřeI 
proto objednávku »nezávazne«, s výhradou schvále.ní' ža~ované. Na ()pětné 
naléhání žalující firmy zaslala žaJ.ovaná firma část zbožL Žal-oba na do
dání zbytku zboží byla_o b ě m a II i ž š í m i s o u d y zamítnuta, o d v o
l a cí m s ,c,'u dem z těchto dů vod ů: Co do ]lrávníltl} posouzení věci 
vytýká odvolatel prvému soudu nesprávnost proto, ,č" prý neprávem prvý 
soud za to pokládá, že smlouva o pinění nedospěla k splatnosti, a uvádí 
v tom směru, že strana žalovaná, plníc smIoulvu částečně. dala tím na 
jevo, že kupní-. smlouva, nezávazně uzavř'enou~ schvaluje, Čími se stala 
smlouVlolU závaznou pro obě stra.ny a prodávající jest p'ovinen dodati tak, 
jak bylO koupeno. Podle názoru žalujíci stalo se tedy skutečné schválení 
jejího návrhu na d,odání veš ker é h o~ v .objednacím listě uvedeného 
zboží firmou žal,ovanou č á s teč II Ý m plněním. Všalk názor ten nelze 
právem opříti o zálmnná ustan'olvení čl. 317 a násl. obeh. z:ik. Prvý soud 
správně zjisti!, na základě výpovědi zástupce žalované K-a, že ujednání 
mezi ním a žalující, zapsané v ,objednací lístek nezavazovalo- ieště žalo
vanou firmu, že to byl se strany žalující pokus, učiněný v tom ~měru, -zda 
a jak dalece žalovaná na navrženou dodávku přistoupí. Zalovaná ne
potvrdila žaIvJící, že její objednávku pI'i}íiná, a mlčení její něznamená sou
hlas~ když ie l1cspc,rno, že obě firmy v obchodním spoj~l1Í spolu nebyly 
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(čl. 325 ~o,bcll. zák.). L:alující tvrdí, že teprve na její naléháni zaslala jí ža
lovana cast objednaného zboží. Teprve zaslaním části objednaného zb,Jží 
k zvláštnímu tomuto vyzvání žalující došI'ol k uzavření smlouvy přímo 
mezi žalujíCÍ a žalovanoll, ale jen ohledně části' zboží, žalovano·u zaslané. 
Jen 'ohledně této části vzhledem k tomu, co předcházelo, lze za to po,klá
dati, že žalovaná přistoupila na nabídku žalující, aniž by se však vázala, 
že dodat;očnč splní všechno. Žak'vané příslušelo Drávo projeviH souhlas 
s. obJodnavkou vůbec, tedy v celku i co do části, ujednání žalujíci s K. 
J~ mki.erak nezavazovalo a ona prOjevila souhlas s částečnou .objednávkou 
Ílm~- ze objednávku žalující jen částečně vyřídila. S větši <loldávkou nebo. 
dokollce s, dodávkou všeho objednaného zboží výslovně neslo'llhlasiia a 
proto nepřistoupivši na dotYČn1T návrh žalující~ v objednávce ,nbsažený, 
smlouvy v t,om rozsahu vůbec neuzavřela. Proto také ok tako,vému doda
tečnému plnění, jak se toho žalující ve své žalobě domáhá. nemůže b~~ti 
žalovaná nucena. ' . 

N c j v y Š š í s.':::' II d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Není tu uplatňovaného do'volacího dúvo,du nesprávnd]oo právního po
souzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) . .Jak 'Odvolací soud uvádí, nebyly strany 
v "o~~hodním spojení. Důsledkem toho- neměla žaJuvaná povi:11t'O'sti, zodpo
yede!l hez 'o,táleuí nabídku žalobkyně pod následky čl. 323 obch. zák. 
Když pa~ k naJé~ání poslala část zboží, uvedeného v objednávce, nebyla 
hm uzavrena mIcky smlouva v přičině všeho· objednaného zboži. Vždy! 
ze zjištění sOludu na základč svědectví K!-a a potvrzení ze 'dne lJ. prosince 
1919 vychází zřeimě na jevo-, že žalovaná mohla se rozhodnouti podle 
toho,. co K. udělati slíbil, pokud nabídku žalobkyně přijmouti chce a pokud 
mkohv. Zaslavši část zhoží, pr,ojevila vůli, prodati toto množství zboží a 
:l,ejde z toho nijak na jcvo, že by všechno objednané zboŽí du,d8.ti zamý~ 
Slela. K smlouvě co do části zboOží, žalobkyní obiednanél1o žaloiV~nou 
však nezaslaného, tedy nedošl,o. Rozhodno· jest, 00 v té příči~ě s K jed
náno a jím pak žalované oznámeno bylo a s čím pak ona zasláním zhoží 
souhla-s projevila. Nezávazně uzavřená smliQ,uva byla tedy schválena za~ 
sláním částky jen potud, pokud zasláno bylo zboží, poněvadž ve smlol1vě 
té ~i ;TYhradHa žal,ovaná určiti i mTIto.žstvÍ i které zbož'i ,zasláno býti má. 
O Jlilcm zho'ží, než které bylo také faktioky zasláno, smlouva se nestala 
a nemůže tedy nic dále požadováno býti. 

Čís. 1192. 

Po~.em »právní souvislosti« mezi žalobni pohledávkou a vzájemnou 
pohledavkou po rozumu třetího odstavce § 391 ". ř. s. Dílčí rozsudek 
podle 10holOl ustanovení lze vynésti i tehdY, když k rozhodnuti zralou 
iest jen část žal()bního nároku. 

(I~ozh. ze dne 20. září 1921, Rv I 453/21.) 

_ Proti" z~ažal'ované pohledávce na zaplacení kupní ceny za odebraných 
I vagonu reZl'va namH,ala žalovaná firma vzájemné pohledávky, jež jí prir 
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vzešly tím, že žalobkyně nezachovala se při dodání dle ustanovení dodací 
smlouvy a způsobila jí tedy přestoupením smluvní povinnosti I§' 1295 
obč, zák.), škodn v určitých obnosech, Pro c e sní s o II d p r v é s t-o
I i c e dílčím rozsudkem uložil žalované straně, by zaplatila žalujici firmě 
kupní cenu za 6 vagonů řeziva, ohledně kupní ceny za 7. vagon řeziva 
a ohledně namítaných vzájemných pohle,dávek vyhradil rozhodnutí po 
provedeném dalším projednání. O d vol a c í s o u d rozsudek po,tvrdil 
V Ů vod y: Nesprávné právní posouzení věci spatřuje odvolatelka I,žalo
vaná) jednak v tom, že vzájemné pohledávky, jí kompensando namícané, 
jsou v právní sO'llvislosti se zažalovanou p,ohledávkou, vyplývajíce z jed
uoho a téheiž dvoustranného právního jednání, jednak v tnm, že dnčím 
rozsudkem bylo rozhodnuto pouze o části zažalo,vané poh\edá\nky, tak že 
nebylo zde zákonného předpokladu pro vydání cHlčího rozsudku dle 9 391 
odstavec třetí c. ř. s. Odvolání není ani v tom ani v onom směru o.dŮ
vodneno, Předmětem žaloby je kupní cena za 7 vagonů řeziva, žalující 
firmou žalované firmě k cíli 'd alšího zcizení dodaného, v sumě 75.Q I 'i Kč 
10 h, Žalovaná doznala, že všech 7 vagonů obdržela, že pouze jeden vago-n 
(čís, 404--279) cbsaho,val částečně zboží jiné, nežli bylo objedná-no :kra,ší 
řezivo), kdežto dalších 6 vagonů obsahovalo zb(}ží smluvené. Jest tedy 
ohledně 6 ;vagonů řeziva nesporným množství, jakost, cena i příjem zboží 
a spornou zůstala pO,lize tržní cena za zmíněný 7. vagon ve fakturovanéin 
obno,su 10.088 Kč 10 h Piokud Se týče po srálce 517 Kč, které žalující 
firma odepsala, ve zbytku' 9571 Kč 10 h, ta,k že nespornou a zralou k roz
hodnutí se jeví část zažalované pohledávky 68.443 Kč, ohledně llíž vydání 
dílčího rozsudku jest ,dle § 391 odstavce prvý c. ř. s. oduvodněným. V pří
čině zlJi'vajícího sedmého vagonu činí žalovaná námitka proti druhu zboží, 
tvrdíc, že řezivo v tomto vagonu odeslané neodpovídalo objednávct:, že 
jen menšI část jeho obsahO'vala dříví smluvené, ostatní včtší část že však 
bYlo řezivo zcela jiné, než byl,o objednáno, a méně cenné. Námitka tato 
j-est v právní souvislosti se zažalovanou kupní cenou za tentn vagon, 
nebot: zažalovaná kupnÍ' cena je úplatou za zboží, proti nemaž se námitka 
vznáší, a byllCt proto právem rozhodnutí o"tlomto- zbytku kupní ceny vy
hraženo rozsudku konečnému. Této právní ~ouvislosti nellÍ však mezi 
kupní cenou za dodan)'ch 6 vagonů řeziva a mezí vzájemnýmI pohle
dávkami, žalovanou strano.u ko-mpensando namítanýml. O právní so-uvi
slosti mezi dvěma nároky lze jen tehdy mluviti, když oba vyvěraií z téhož 
právního jednání neho právního porreru, když totiž SKlitkový i právní 
důvod je (ýž, nebo když při různých právních poměrech, z mchž vyplý
vají, jeden podmiňuje druhý. Jak z přednesu žalované strany plype, cdv,o
zuje tato kompensando namítané pohledáv,ky z toho, že žalobkyně -ode
vzdala duplikáty nákladních listů záložně v C, a konsignace l1a celých 
7 vagonÍ! dřiví hance U. místo 6. hřezna 1920 teprve 18. března 1920, tak 
že mezitimním poklesem kursu liry utrpěla žalovaná ztrátu ],'.004 K:č a 
5,936 Kč, dále z toho, že žalobkyně vypravila prvních 5 vag.onÍ! bez ná
kladních listÍ! a konsignaci, tak že ležely v MiJáně plných 10 dní a žalo
vaná utrpěla na poplatku depositním a skladním ztrátu ln.OOa Kč II ,ko
nečně z toho, že konsignace byly zaslány teprve s n:ikladními listy a že 
vagon čís. 665,--75 byl nesprávně označen číslem 663-70, tak že dlívi 
v Miláno muselo býti přeměřeno bez konsignaC'Í aže poslednější vagon 
následkem llesprávnéhol označení d,o,praven byl na misto do Milána do 
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1 revisa, čímž vzešla žalované škoda 8.000 Kč a 6.000 Kč. Z povahy těchto 
protipohledávek je patrno, že jsou sice ve věcné souvislosti s předmětem 
sporu nikoli však v právní s'Ouvislosti s poHedávkoll zažalovanou, neboť 
právni důvody, z nichž prýští, jsou d'ocela jiné nežli je právní důvod 
zažalované pohledávky, s ním llemaií ničeho společuého a jest proto dán 
předpolklad pr{, vynesení dílčího rozsudku dle § 391 odotavec třetí e. ř. s, 
I Dmu není na -závadu, že dílčí rozsudek nerozhoduje o celé zažalované 
pohleciávce, neb>o~ zažalovaný nárok není nedílným, nýbrž pozůstává 
z řady samostatných nár-oků kupní C'eny za každý ze 7 vagonů dOl1ar.ého 
zboží - j.;chž součet dává pohleqávku zažalo,vanou, tak že o každém 
z nich možno rozholdnouti zvláště. V případ,ě, o který se jedn,í., nevylučuje 
proto p'c1užití ustanovení § 391 ,cdstavce třetího c, ř, s. současné použití 
ustanovení odstavce prvého téhož § a proto právem vydal soud prvé 
stolice rozsudek dílčí ohledně zažalované kupní cen V za 6 vagonů drJCla
ného řeziv.a, vyhradiv rozhodnutí Q. zaplacení jednolln \raKOnu a o kom
pemaci namítaných protipohledávek mzsudlku konečnému. 

Ne j v y š!í í s o'u d nevyhověl dovolání žalova'lé firmy. 

Důvody: 

Nižší stolice přiwwdily diíčím rozsudkem dle § 391 odstavec třetí c. 
J', s, žalobkyni část zažalované kupní ceny, mž dov,olateJka napadá z dů
vodu, že přípustné to jest jen, když za prvé pohledávka a vzájemná po
hledávka ne j s o u v právní souv,islosti, kdežto zde prý jsou, a za druhé, 
když cel á hlobní pohledávka jest zralá k rozhodnutí, kdežto zde je to 
jen část. Jde tedy o dvč právní .otázky a sice: I. Co se míní v § 391 
odstavec třetí e. ř, s. pod p r á vn í s o u v i s los t í mezi žal0,lmí pohle
dávkou a vzájemnou pohledávkou, a II. moino,-li vynésti dílčí ,ozsudek 
cile téhož předpisu i tehdy, když jest k rozhodnutí zralá jen č Cl s t :alob
niho nár,o-ku, přes to, že předpis o' části nemluví, či dlužno-Ii pojímati 
i tento předpis po rOzumu 'oldsta'vee prvého téhož §,dle něhož nyní, po 
dOPlnění novdou o úlevě soudům, možno dílčí r,ozsudek vynésti i, o ne
uznané části žalobního nárcl'ku, jen jest-Ii zralá k rozho,lnutí. A d I. Z ]Jra
vJdla nepodávají tu vykladatelé žádné definice tohoto, oujmu (Ott, (Tvod 
lL 254, Klein Vorlesungen 212, Sehuster 394), furstel 56'i míní, že souvi
slo'st je právní, když oba nár-oky spočívají na společném právním pnmě-ru, 
aniž by třeba bylo právě plné identity bezprostředniho právního dh'odu. 
Y daném případl by tu tedy právní souvislost asi byla, ačkoliv smysl, 
l)ebyv přílklady <!olcižen, jest hodně temný. Neumann (str. 1220), jehož 

, defini'ci odvolací soud 'Opětuje" praví, že právní souvi-slost vyžaduje, aby 
oba nároky vyvěraly z téhož p r á v n í hoj e d n Cl n í nebo, z téh,ož 
Dr á v n í ho- P IGI měr u, jako prý ha < př. při dvojstranl1~~ch smlDuvách, 
neb ,aby kompensace obou pohledávek výslovilě byla umluvena. Srovnává 
se tedy podstatně s Cauppem-Steinem k § 33 něm, c. ř, s., jejž cituje, a 
Jenž sem čítá i ten případ, kdy sice oba nároky spoČÍvají na různých 
právních púměrech, ale vzájemně se p,odmiňujL 1 to jest, vyjma případ 
vzájem'né podmíněn.osti, kter)' v sobě zavírá i případ umluvené kompen
saCe a nezavdává podnětu k pochybám, dosti temné 3 vskutku dovolatel 
napadá rozhoduutí odvolacího sou'du, aokolí to tento správně lnyslí, z jeho 
vlastní definice, řka, že s ní s,ouhlasi, že však z ní vyplývá pravýo,pak, 
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že toUž tu právní soU'vislost je, j(~žto její vzájetr110- pohledávky bez práv
ního' 'poměru, na dodací smlouvě spoČív.ajícího, z nčhož žalobkyně :1aluje. 
vzeiíti ani nemohly. Dlužno si tedy otázku hliže objasniti. Něm. c. ř. s. 
v 3' 33 žádá pro vzájemnou žalobu pouze »souvislost«, nároku, v §~ 145, 
302 pro separaci jednání a dílčí rozsudek však nedostatek )[Jľúvní sOllvi
slosti«. Pod'Obnč II nás v § 96 j. n. vyžadUje pro prutižalnbll pouze };SQU

vislost«obou nároků, § 391, odstavec třetí c. ř. s. pro nepřípnstnost dílčího 
rozsudku však »právní souvislost«, § 11 čÍs. l c ř. s. palK pro založení 
společenstvÍ v rozepři 'cprávnění nebo závaz{ú\. z téllOŽ' skutkového 
1 právní-ho důvodu <o němž mluví i § 227 c. ř. s.); alG múže dle Š :391 
odstavec prvý c. ř. s. i tu vynesen býti dílčí rozsudek ohledně jednoho 
společníka ("dp. min. k cit. §; Neumann 1217), vyjma případ § 14 (jed
notnost společníkfl jako sporné strany). T,o osvětluje naši otázlku: právní 
souvislost je tu jen, mají-li oha nároky společný důvod prá'vni, nikoli tedy, 
pak-li právní důvod je II kaž'déhc, jiný ,ci' jen ta která skutečJ1ost, nálcžejlcí 
náhodou ke skutkové povaze ohc,u těch právních dů'Volhl, jest jim sp'o
lečná, nebo! tu pak jest dána souvislost toliko S·" u t k o v á, nikoli 
i právní. Není však pochyby, že v t0mto případ,č o takCl\Tou pravní sou
viskst ne jde, ncho,! n á hra d a ,k o d y, i když škoda se stala pře
stoupením smlnvní pov,innosti, jest dle § 1295 obč. zák. tak jako škoda 
zpúsobená bez zřetele na sni.louvu, tedy přestouP'enÍm pOvinnosti zákonné 
nehclJi deliktem, s a II o s t a t 'n ý mdli v'o dem p r á v ním, rozďíIn1Tm 
od právního důvodu s m lou v y, ja,k zřetelně vychází z § 859 ·obl'. zák., 
jenž dí, že závazky zaklá,dají ~e buď na zákoně neb na smlnuvě, neb na 
utrpěném poškození, načež dále zákon prohírá závazky smluvní a v kap. 
XXX. závazky z náhrady škody, mf':zi nimi právě i škody porušeni zá
vazku smluvního. Pravda sice, že bez smlouvy nemúže vzejíti nárok na 
náhradu škody způsobené 'porušením ,smkuvy, ale smlDuva sama tu nc
tvo·ří ještě právnUlO důvodu nárnku, protože nárok nevzniká již z ní samé. 
nýbrž teprv, když byla porušena, což se státi 11emusí, a jest. tedy právním 
důvodem nároku teprv toto P'O ruš e rl í a škoda z něho vzniklá. Dlužno 
tedy pod právní souvislostí § 391 odstavec třetí c. ř. 5; roznmět,j vzá
jemnou odvislost (podmínčnost), obou nároků, t. j. sOlllvíslost takovou, buď 
a) obě pohledávky vyvěrají z jed·noho a tého-ž nebo-li společného skut
kClvého stavu, jenž tvoří pro nbě jich právní ,důvod, jako na př. úplatná 
sml'ouva, takže jsou navzájem tak podmíněny, že, neexistuje-Ii tento důvod 
pro jednu, jsa na př. neplatný, neexistuje ani pro druhou, anebo b) takovol!, 
že sice každá 'Vznikla z jiného právního dúvodu, po přirozenosti věci tedy 
vzájemně se nep'QIdm~úuií, ,avšak podmíněnost nastala jinak na př. sm}oluvoll 
nebo předpisem zákona. Poněvadž tak'o,vo'u odvislost myslí, uedovoluje 
nčm. c. ř. s., z něhož náš tedy výraz převzal, v § 145 ani separaci jednání, 
pmtože separace by tu byla protismyslná. Zákon však dovolnje dílčí 
rozsudek jen '01 nár'Oku žalobním <§ 391 odstavec třetí c. ř. s.), nikoli 
i 'O vzájerrném nároku. Avšak odvislosť ·riebo, podmíněnost může býti 
ovšem také jednostranná, platiti jen pro nárok jeden, i je-ii tedy nárok 
žalobní neouiVislým, m,Q,žno o něm vJ1id.aN' dílčí rozsudek, třeba 'Yzájcmn~' 
ná.rok 'odvislým byl. To, z( rozhodnutío. nároku žalobním bude takto do 
jisté míry prejudicielnfm i pro T.ozhodnutí o vzájemném nároku na př. ~e, 
když dílčím rozsudkem 'O něm existence a platnost smlouvy uznána, ie 
tím uznána i pro vzájemn1T nárok na náhradu škody porušcuÍm smlouvy 
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té povstalé ~ nevadí pranic, nýbrž je to SPIse výhod,a (srv. Neumanll 
1221). To vše plyne ze samozřejmého důvodu zákona: jen k!de není právně 
mOžno rozhodno.uti o nároku žalobnÍm ,samotném, bez současnéh,o roz
hodnutí o vzájemném nápo,ku, nemá ,se rozhodovati ~Ol žádném zvláště, 
nýbrž o obou najednou; kde však to- možno jést. není příčiny, aby se 
tomu bránilo: Nejjasněji však to, plyne z toho, že přehmat tOhoDOI druhu 
možno uplatňo'vati jen s hlediska vady řízení dle § 503 čís. 2 c. ř. S., že 
řádné r'c,zhodnut' není možné, Není-Ii tu však řečené odvislosti, pak řádné 
řešení možné bylo a není tu žáldného dovolacíhol d,ůvodu. V tomto případě, 
kde žalO-brií náwk jest podle všech SV1TCh náležitostí zjištěn, vzájemné 
nároky však vyžadují ještě dalšíéh skutkových zjištění, od nichž nárok 
žalobni odvislý není, byl rozsudek dílčí příp'ustný. Ad II. Neprávem o,všem 
odvolací soud míní, že tu' jest loJik nároků, kolik vagonů dodáno býti mělo, 
a že možno, rozhodnouti ,o každém vago-nu zvláš,te: Prá1vem namítá do,vo
lání, že ie tu jediná smlouva, znějící na sedm vagonů a nikoli s'cdm smillv ~ 
znějící každá na jeden vagon. Nejde tu tedy o první případ S 391 odstavec 
prvý c. ř. s., že jeden z více, -kumulovaných nároiků jest zralý; nýbrž 
'o- případ druhý, že č á s t nároku je zralá, a tu jest přisvě-dčivá odpověď 
na polo'žennu shora -otázku druhou bez dalších vývodú zcela na snadě; 
'může-li v přÍ'padě ,odsta,\Tce prvého o části nároku uznáno b}íti dílčím roz
sudkem, proč nc i v případě .Q,dstavce třetího? Není žádné příčiny líšiti. 

Čís. 1193, 

Nepřípustrws! pořadu práva,domáháno-li se stanovení náhrady za 
zabavený předmět vOjenské výstroje. 

(Rozh. ze dne 20. září 1921, R It 371/21.) 

Žalobci bylo PO, státním převratu v nJ!1u 1918 zabaveno Národním 
výborem vojenské sedlo. Domáhal se pTO·to na čsl. VOjenském eráru ná
hrady' škody žalobo'u', proti níž vinesl žalovaný 'crár námitku' nepřípust
nosU pořadu prava, již oS 'o li d p r v é stb 1 i ce zam·ítl, rek u r s II í s o II d 

. jí vyhověl, zrušil předchozí řízení jako zmatečné a žalo·bu odmítl. D ů
vo,d y: Podle jasnébo znční žalobní žádosti opírá se žaloba o nárok na 
náhradn š,k'c,dy. Netřeba tedy řešiti otáz'ku, zda by hYl přípustným pořad 
práva, kdyby nárok se týkal zaplacení odškod·néno za věc, státem vy
vlastněnon nebo zabranou. Nároky na náhradušk-od,y (.~ 1295 obě. zák., 
jest podle § 1338 obč. zák. zpravidla uplatňovati u: řádných soudů. Avšak. 
tento .§ pr,aví zároveň výslovně, že soudní příslušn()st pro- SpOJY (} II a
h rad u š k o d y jest tu dána j a k o n v ~ e c II o s ta t 11 í ch p r á v 
s o II k r 'o' m Ý c h, a v § 1 j. ll; 'je stanovena zásada, že s 00 Ll dům jest 
rozhodovati o n á r o c í c h s o u k l' o mop r á'v n í c h. Z toho lest sou·diti, 
že soudům nepřísluší rozhodovati, j'de-li o nárok na náhradu škody, opí
rající se 'O právo veřejné, není-li 'tu výjimek, stanovených zvláš'tnÍmi 
zákony, které však zde vůbec -nepřicházejí v úvahu. Nutno proto přede
vším zjistiti právní povahu zažal'O,va:néhonároku. Tento vznikl podle 
žalobco'Va tvrzení tím, že ž,alobci z nařízeni Národního výboru1 za,držena 
byla nedlouho P,Q. převratu na podzim r. 1918 jezdecká výstroi. Státní 
orgány, kterými výstroj žalobci byla zadržena, nejednaly tedy v poměru 
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smluvním, nýhrž II v}rkonu práv státu, z nařízení, vydaného Národnín; 
výborem jménem Ceskoslovenského národa jako vykonavatelem státm 
svrchovanosti <zákon ze dne 28. října 1918, čís. 11 sb. z. a n.). Toto z.a
kročení státních orgánÍl ne·měl0 soukr·omoprávní povahy a nevzmkl jim 
poměr soukromoprávní, podléhající posouzení pod,Je obč. zákoníka mezi 
státem a žalobcem, jeho,ž ono zakročení se týkalo. Otázku, zda stát je 
pOivinen nahraditi škodu, kterou jeho zřízenci někomu zPlIsnbili, vykQt'á
valíce svůj úřad, lze až na výjimky, .Q které zde nejde, řešitll vf,Thradně 
podle předvisů práva veřejného. Nebol jde tu o výkon výsostních práv 
státu a pro ně neplatí ustanovení, jež jsou rozhodujícími jYodle ~. I j. n. 
a '§ 1 obč. zák. jen pro občanské právní věci, nýbrž zvláštní zákony a 
předpisy veřejného práva. Jest proto PflO- vymáhaný Hárok žalohcuv 
vořad práva vyloučen. Není-li p,o,řad práva vůbec přípustným, nelze za
bývati se otázkou místní příslušnosti soudů a netřeba uva~'lwati o torn, 
zda byl by snad příSlušným zemský soud v Praze podle zakona ze dne 
2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a 11. Neboť tímto zákonem neměla být" zru
šena l1sta'novení jn-risdikčnÍ normy o místní příslušnosti s,oudů, nýbrž bylo 
zřízeno sudiště pro ony nár-oky, které pro svo'u veřejnoprávní po<vahu 
nemohou býti rozhodovány pořadem práva civilního, pročež v bývalém 
[~rukousku zákonem ze dne 21. prosince 1867, čís. 143 ř. zák. byly přiká
zány říšskému so,udu ve Vídni, a pro které po osamostatnění ČeskosLo
venské republiky v této, jelikož ani působnost správního soudu podle 
zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n. na ně se nevztahuje, 
nebylo žádného sud,iště. 

N o i v y š š í s o u d neiVyhovčl dcvo1acímu rekursu. 

Důvody; 

Dovolací rekurs není oprávněn a jeho v5'vody nejsou s to, by napa
dené usnesení a jeho odůvodněnÍ, jež jak věci tak zákonu úpině Vyho'vlLje, 
vyvrátily a proto so tímto na ně poukazuje a dodává se to·to,; Ve věci této 
jde jedině o otávku, zda žal'obce, domáhaje se náhrady škodY, zakládá SVtJj 
nárok na důvodecb práva soukromého éi veřejného. V té příčině jest ne
sporno, že z nařízení Národního, výbmu Ceskoslo·venské republiky po 
rozpadnutí Rakouska byly zabaveny vojenské výstroje a také žalobci 
bylo zabaveno sedlo, jehož zaplacení se nyní žalobon domáhá. Nejde t~ 
o zaplacení ,odškodného za zabavený státem předmět, n}rhrž -o' stanolvel11 
Výkupného. Žalobce nežádá náhrady škody, zPůs'0bené státními Of'gány 
u výkonu moci veřejné, nýbrž protihodnotn za zabavené sedlo. Stanovení 
léto protihodn'O,ty, tedy ,o.dŠlkodného, patří jako další část úředního jed
nání z důvodů veřejnoprávních zavedeného, do pravomoci týchž úřadů, 
jež ~rovedly zaba;vení. Teprve, kdyby stát byl s placením vyšetřeného 
odškodného v prndlení, mohl by žalobce proti němu pořadem práva p·o
kraiSa,vati. 

Čís. 1194. 

Ze všeobecného prohlášeni ~kůdce, že škodu nahradí, nabývá t.~n, kdo 
skutečně byl poškozen, práva, domáhati se náhrady, byť by ho šk{ldce, 
čině prohlášení, nebyl znal. 

(Rozh. ze dne 20. září 1921, Rv II 157/21.) 
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Kočí žalovaného vj-el ne{,patrně do v~'kladnÍ skHně krámu a roztříštil 
ji. Z.alavaný dostavil se ihned po té do krámu a p,rohlásil přítomné tam 
nájcmkyni Mari,i J-ové, že veškerou škodu nahradí, s čímž Marie J-ová 
souhlasila, a oznámila to vlastníku domu, jenž pak nahradil náklad za
sklení skříně, a domáhal se po té na žalovaném náhraúy šlcody. Žalobě 
bylo s o u d y vše c h tří s t o I i c vyhOVěno, Ne j Vy Š š í m so· II d e 111 
z těchto 

důvo·dů; 

Žalovan~T, odpor.uje správno'sti právního náz-ofu odvolacího soudu <§ 503 
čÍs. 4 c. ř. s.), pnpírá žalobcovu aktivní !egitimaci a tvrdí dále, že prohláše
ním jeho k Marii J-ové nebyla uzavřena smlouva ve prospěch žalobce jako 
OSOby třetí dle § 881 obé. zák., zejména proto, že žalobcG'va osoba nebyla 
při jednání s Marií- J -OVOU ani jmenována, anLbllže určena. V prvé řadě 
ZOdpověděti sluší otávk u, zdali skutečně došlo mezi spornými stranami 
k smlouvě ve smyslu § 882 odstavec druhý obč. zá,k., nebol v kladnéll1 
případě nebude více nutno' uvažovati G aktivní legitimaci- žalobc,olvě. Zji
štění, pr'ovedená prvním soudem, zůstala v řízení odvolací-m nezměněna. 
Dle těchto zjištění prohlásil žalovaný k Marii J-.ové hned po nehodě při
hodivší se jeho kočÍm1u, že škodu nahradí, neplľohlási! lvšak, ko-mu ji na
hradí, zejména ne, že ji nahradí Marii J-ové. K tomu, ISluší uvésti~ že stráž
ník P. dle své výpovědi 'otázal se před žalovaným Marie J-o·vé, zdali je 
s tím srozuměna, načež ,ona prlQ-hlásila, že v,ec je tím vyrovnána. Nesp·orno 
je dále, že rozhitím výkladní skříně poškozen byl žalobce, jako vlastník 
domu, a že Marie J-O'vá sdělila s ním uvedené prohlášení. žalovaného. 
Těmito s'klttečnostmi je nárok žalohní ve smyslu odstavce prvého a dru
hého § 881 obč. zák. odůvodněu. Prohlášení žalovanéh'o nelze r·ozuměti 
jinak, než že úmyslem jeho bylo nahraditi škodu, způsobenou kočím, a to 
p-oškozenému, ne ,snad M.arii J-'Qlvé, přes to, že žalovaný se k ní tak pro
hlásil, nebo,l jinak hyl by výslovně prohlásil, že škodu nahradí, t. j. pouze 
jí. Vzhledem k uve,denému všeobecnému prohlášení nebYlo ke vzniku ná
roku žalobcova ve smyslu § 881 odstavec druhý Dbč; zwk. třeba, abi ža
lovaný byl někoho výslovně' jmenoval aneho vyřkl, že škodu nahradí 
poškozenému, nebol podle § 914 obč. ziko není p·Q.chybnosti o tom, že 
žalovaný měl ph tom na mysli pouze toho, komu šk'oda byla způsobena, 
bYl i žalobce neznal. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že dle svědectví 
Š-ové zanechal 'v závodě na"rštívenku a poi,ádal strážníka, aby škody 
neziišť,o.val, že on ji nahradí. Tímto prohlášením žalovaného k Marii J-ové, 
jež bylo jí přijato, nabyl žalobce, v jehož prosp.ěch prohlášení to, ja'k 
z povahy věci je patrno. bylo "činěno (§ 881 odstavec ,ctTuhý 'o,bč. zák), 
práva, domáhati .se na žalovanér)'ln:il;rr.ady škody, k níilento se zavázal, 
a j.e tím odůvodněn nárok žalo.hní, jehož výše sparna není. 

Čls_ 1195. 

Placení falešnou bankovkou při výměně za drobné. Jde o nárok ze 
smlouvy směnné, nepodléhající preklusivni lhůtě !§ 933 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 20. září 1921, Rv II 170/21.) . 
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Žalovaný proměnil 13. rÍjua 1919 u žalubce za drobné tisícikorunovou 
bankovku, jež pak byla' žalobci pn další' plalOě bankovním úřadem po,
zastavena jak'o padělek. Teprve později (14. listopadu 1920) rozhodl ban
kovní úřad s konečnou platností o tom, že bankovka je padělkem. Žalobě 
o zaplacení 1000 K podané dne 13. prosince 1920 pro C e sní so, u d 
p r v é s tol i c e vyhověl, maje za to, že IhMu §u 933 obč. zák. dlužno 
počítati teprve ode dne, kdy žalobce nabyl vědomosti o konečném roz
hodnutí bankovního úřadu. O d v 'o' I a c í so u d žalobu zamíll, vycházeje 
z názoru, že lhůtu §w 933 o,bč. zák. 'dlužno počítati ode dne odevzdání ban
kovky, a že tudíž lhůta ta již dávno uplynula. 

Ne j v y Š š í s o u d ,obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Náwrodv,olacího soudu, že nárok, žalobou uplatňovaný, zanikl uply
nutím šestinedělní lhůty § 933 obč. zák., byl by správuým, kdyby byl 
žalobce uplatňoval nárok ze správy, nebo kdyby žalobni nárok dle po,
vahy věcí nemohl býti ničím jinym, než nárokem ze správy. Tomu tak 
není. Žalobce, vylí6iv v žalo.běs,kutkový děj, žádal prostě, aby bylo na
lezeno, že žai'cNaný jest ]Jovinen zaplatiti mu 1000 Kč s přís!. ,proti vrá
cení pozastavené tisícovky, a p'onechal takto soU'du právní podřadění 
skutkového. oděje, jakož i vyřešení ,o,tázky, zda žalobní nárok jest po 
,stránce právní skutk'clVým dějem odůvodněn čiH nic. Učinil tak vědomě 
a úmyslně, nebo! v d,ovolacím spise uvedl, že právě proto, že právní po
vaha věci byla sporná, vyhnul se v žalobo tomu, by založil svůj nárok na 
jediném důvodu právním. tlIedíe kS 227 c. ř. s. nelze proti tomu vážně 
nic namítati. Nižš,í soudy právem uznaly, že jde -o. smlDuvu -směnnou. 
Vzhledem ke zjiš/čllému stavu věci jest p,OIk přiT,ozene" posuzovati žalobu 
jakožto žalobu domáha;ící se splnění směnné smlouvy. Žalobce vyhověi 
,svému smlw-vnÍmu závazku, dav žal;o:vanému 1000 K drobný'ch peněz 
v zákollny'clí platidlech. Vzájemné plnění, na něž žalobce vÍl či žalova:. 
nému měl nárok, záleželo v dání tisícovky jso'ucí rovněž zákonným pla
tidlem. Když tedy žalovaný ~ jak zjištěno ~ dal žalobci tisícovku, která 
byla opatřena padělaným kolkem a proto nebyla zákonným platidlem, ne
splnil svého smluvního zá:vavku V1IČL žalobci a jest přímo ze smlouvy 
(§ 1047 obč. zák.) povinen tak učiniti. Nárok na plneuí smlo,uvy však ne- • 
podléhá šestiměsíční propadné lhůtě Š 933 obč. zák. 

Čís. 1196. 

I( důkazu, že žalobce jest příslušníkem státu, v němž Zdejší přlslušnící 
nemusí skládati žalobní jistotu, nestačí potvrzení, že iest tam domovsky 
příslušuým, nýbrž třeba prokázati ZPůsobem bezvadným, že jest právě 
nyní příslušníkem onoho státu. 

(Rozh. ze dn~ 27. září 1921, I( I 993/21.) 

Žalobce tvrdil v žaiobě, že jest uherským státním občanem, procez 
mui bylo. k návrhu žal-o'vaného usnesením prvého soudu Ze dne 21. února 
1921 uloženo, by do 3 týdnů buď složil k soO,~du jistotu 1500 Kč aneboO 
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?okáz~l, že jest rakouským nebo če,koslovenským státním příslušníkem, 
JiUak ze by k návrhu žaJ.cvaných byla žaloba prohlášena zpět vzatou. 
Toto usnesení -bylú potvrzeno 'Usneseníín rckursního s,Q·udu ze dne 18 
března 1921, jež byl," žalobci doručeno dne 26. března 1921 s dodatkem' 
že ~alobee bude sproštěn povinnosti, jistotu složiti, stvrdí-li přísežně ž~ 
neU! s to tak učinitL Dne 8. dubna 1921 předlo,žil žalobce jistinu jíž ~htěl 
dokázc~ti, že j,:st státním ,příslušníkem rumunským: a ž~ tudíž denÍ po·die 
§ 57 CIS. I c. r. s. povinen, zříditi jist'Mu pro' náklady rozepře poněvadž 
podle sdělení ministerstva spravedlnosti ve věstníku z r. 1920 'na str. 107 
CIZ1~Cl v Ru~~nsku nej,sou povinn<i zřizovati jistotu, 'Vystupuji-li jako- ža
~ObCl ~ rozeprrch. ~' napoto-lllll,í 7,ádost( žalobcově, by mu složení jistoty 
zalobU! bylo promrnuto, prohla sil s o udp r v é s to I i c e k návrhu ža
lovaného; že p'okládá žalobu za zpětvzatou vzhledem k tomu, že žalobce 
nevyhovel po,ukazu rekursníJi.o soudu ze dne 18. března 1921. I( e k u r sní 
s o 'll d zamítl návrh žalovaného na složení žalob ní iistoty a nařídil prvému 
s'oudu, by pok!ačov~al v iednání. D II vod y: Návrh žalovaného, by ža-
10,bel,bYla ulozena zal'Obní Hstota, jest námitkou, jež byla voQvylána za
haJemm .spcru, jest tudíz rázu procesníbo' a ne ma materielního účinku 
Jí má, býti setřesena p,ovínnost, pustiti se do sporu. Rozho'dnutí o ní neni 
nezmemtelnym, jak vyplývá již z předpiSU § 58 c. ř. s.Třebas Se tam 
~ravIio pouze, že žaIovaný mÍlŽe žádati za zřízení jistoty i tenkráte když 
~~lob,ce za práv~~Í'. f?zcpře ,pozhude vlastnosti tuzemce, dlužno pře~'e na
nzem toho pouzlÍl I tenkrate, stane-li se žalobce tuzemcem aneb nabu
~e-h občanství takového ,státu, jež ho sproštuie, složiti žalob ní jist'otu. 
Zal-o,bce nyní prokázal, že jest rumunským státním občanem. Dle výnosu 
~:llIsterstva spravedlnosti čÍs. 21.562í20 jsou v Rumunsku cizinci spro
s,ten:, povmn'o6ti skládati žalobní jisto,tu. Dle §. 57 c. ř.s. dlužno výhodu 
tu nYlznati II nás též rumunským státním občanům. K okolnosti této dlužno 
přihlížeti v každém období sporu. 

Ne j vy Š ·'š í- s o II d zrušil usnesení nižších S'o.udů a uložil PJvému 
soudu, by, doplně řízení, o' věci znovu rozhodl. 

DůvodY: 

Usnesení 'ckresníhosoudu ze dne 21. únOra 1921 ukládá síce žalobci 
aby prokázal, že jest příslušníkem rakouským nebo československý~' 
ma-II býh :,pro~těn povinno~sti, dáti jistotu, ale smyslu tohoto příkazu byJ~ 
by vyhoveno hm, kdyby zalobce prokázal, že jest příslušníkem rumun
-skSrm'vponěv.adž nezáleží právě na tom, je-li státním -občanem rakouským 
ne~o ,ceskos]?veu.ským, nýbrž podle § 57 e, ř. s. stad prÍlkaz, že jest pří
slusmke'Y'.,statu:. dle jeho." zákonjí če~ko.slovenští státní příslušníci nejsou 
púVlllIH zndlÍ! JiStotu ,pro náklady rozepře. Avšak listina kterou žalobce 
předložil, nestačí jako důkaz, že jest státním ,občanem r'umunsklhn. Jest 
II dle jeho tvrzení vysvědčení, vystavené dne 16. května 1918 od okres
ního hejtmanství a o,cl starosty v Kološí, že žalobce domovem do ~ološe 
příslu~ší. Zde však záleží na tom, aby bylo, prokázáno, že žalobce jest 
II y II 1 rn~rlUnskfTm občanem státním, což listina nepotvrzuje nehledě 
k tomu, že nelze jr přikládati prúvodnosti listiny veřejué proto' že není 
'o.patřenapřf,dcpsaným ověřením (~ 293 odstavec druhý c. ř. 's.). Není 
tedy správnýln mínění rckursního soudu, že žalobcem byl podán důkaz, 
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že jest státním občanem rumunským, pročež dovolacímu rekursu byl'o 
vyhovč(i, Jest na okresním soudě, by žalobci uložil, aby do doby, ktero~ 
určí okresní wud, přodložil listinu, pústačitdnou k dl1kazu, že jest nym 
přislušníkem státu rumunského, k níž bude žalobci též přiložiti překlad 
do státního, jazyka, zhotovený tuzemským přísežným tlumočníkem. Po 
předložení listiny neb po marném uplynutí lhúty rozhodne pak okresní 
soud znovu o návrhu žal-o.bcovč-, o spraštění povinnosti, dáti jistotu a o ná
vrhu žalovaných, aby žaloba byla prohlášena za zpětvzato.u, 

Čis, 1197, 

Zásada, že mo,vitá pozůstalost, jež zůstala v území rakouského státu 
po československém státnímolJčanu, přenechá se ku projeduání zdejším 
soudům, plati i pro pozÍ/stalosti, O nichž bylo zaháj.eno řízení u rakouského 
soudu již před 29, březnem 1919. Soud rakouský mÍ/že sice o pozústalos!: 
dále jednati, prohlásí-Ii se však ve smyslu záporném, jest tuzemský soud 
povinen ujati se proiednálÚ. 

(Rozh. ze dne 27. září 1921, R I 1179121.) 

David A., českosklvenský státní příslušník, zemřel ve Vídni dne 16. 
prosince 1918 a ještě téhož roku by].o zaháíeno příslušným vídeř,skýl1) 
okresním sOll!detn prOjednání pozůstalosti ohledně vídeňských movitostí 
zlrstavitelových. Jeden z tuzemských věřitelů zůstavitelových žádal na 
okresním soudě na Malé Straně v Praze, by zakročil u vídeííského pozů
stalostního lS'oudu o vydání pozůstalosti a by pozůstalost tuto projednal. 
O b a niž š! s o u d y návrh zamítly. D ů vod y: .Jde o pozůstalost če
skoslovens,kého příslušníka, kerá byla zahájena II okresního. soudu ve 
Vídni-Josefstadt před 29. březnem 1919. Na takovéto pozůstalosti nelze 
však užíti výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 29. března 1919, 
čís. 6336/19 a důsledkem toho nemůže zdejší s'oud uplatňovati vůči ra
kouskému soudu nárok, by příslušná pozůstalost byla předána zdejšímu 
soudu k projednání. Učiní-li ovšem rakouský soud dobrovolně tak sám, 
jak ta,ké dle přípisu ze dne 21. května 1921 zamýšlí učiniti, pak ovšem 
bude možno, po.zůstalost u zdejšího pří.slušného po,zůstalostního soudu 
prOjednati. 

Ne j vy Š š í s o li d zrušil usnesení nižších s'Dudů a uložil. okresnímu 
soudu, by, doplně řízení způsobem níže naznačeným, o' návrhu zitovu 
rozhodl. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s názorem sO-udu rekursního, že na pozústalost če
,sko.slovenského státního příslušníka Davida A., dne 16. prosince 1918 ve 
Vídni zemřelého, nelze užíti výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 
29. března 1919, č. 6336/19, poněvadž pozůstalost hyla před 29. březnem 
1919 zah'ájena u okresního soudn ve Vídni-Josefstadl. Dotčeným výnosem 
byly sděleny pokyny rakoiuského státního úřadu pro spravedlnost, jak se 
mají soudy ve vzájemném styhl a dopisování a v příčině příslušníků dru
hého státu zachovati, ,aby na dobu, než bude učiněna mezi českmlo",en
ským a rakousk'Ý'm stá,tem o tom úmluva,' pokud možno vzájemnost byla 
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zach?vána a tuzemským soudům bylo přikázáno, by zachovávaly zásady 
o vzaJem~osti, ve výnosu vytčené. Vcdstavci 5. t'ohoto výnosu jest pak 
- ostatne, ve s~odě s předpisy SŠ 21 až 23 nesp. říz. - uvedeno, že, zů
st~ne:lr v u3'emr rakouského státu movitá pozůstalost po československém 
statmm obcanu, přenechá se jak projednání pozůstalosti tak ,i rozho,dnutí 
o v~po:?}rch ~ědických nárocích československým soudů;n, naproti- čemuž 
pnslusr s?udum rakou;skélw státu prOjednati pozůstalost příSlušníků česko
slo.von,ske r~p~bl!ky p'ozůstávající v nemovitém majetku, pokud jest v ra
kou:.kem state. Ze by tato zásada neplatila pro rakouské soudy, byla-li 
p~zustalc>st již zahájena, není v odstavci 5 vysloveno. V poslední větě 
vyn~s~ se ~ouze připomíná, že již zaháiené pozltstalnsti mohou i V ,příčině 
mo;v.~te pmustalosti rakouských státních pí'íslušníků od zdejších soudů p['o
Jednany ,a sko'll~eny býti. I kdyby tato věta byla pokládána za část dohody 
mezI obem~ staty, což vzhledem k jejÍmu umístění jest pochybným, ply
nulo by z ur len. tolik, že dle zásady vzájemnosti i rakouské soudy mohou 
- ale nemusí - proje1dnati a skončiti l11{)vité pozůstal'o-sti českosloven
s,kých ;státních příslušníků, byly-li u nich již zahájeny. V daném případě 
však vídeňský soud, řídě se patrně předpisem odstavce 5. onoho výnos1l 
sděl!!, že neprOjedná pozůstalost Davida A., nýbrž přenechá prOjednáni 
pozustaJosti zdejšímu soudu a že řízení vydací jest tam již v běhu. Okresní 
sor~d ,p:o. Malou Stranu v Praze jest tudíž dle § 21 nesp. říz. a ;c.dst. 5. 
zmlnc~eho výnosu povinen ujmouti se prOjednání pozůstalosti, je-H dle 
§ 106 J. n. příslušným. Tato příslušnost nehyla však d,osud nad'e vši po
chybnost Zjištěna, neboť Marie 1(. udala sice, že Da'Vid A. bydlel se svou 
mdinou v domě Č. P. 1400 v Praz·ellJ. asi P'O tři mky před tím, než se 
v ro~e l?l~odtamtud VYstěhoval, ale neuvedla, "da se přestěhoval přímo 
do V~dne, or ~nad lruam do tuzemska, tak že není jisto, zda měl svÍTj po
slcdnr obecny soud v tuzemsku u okresního soudu pro MalC>li Stranu 
v Praze Či II jiného tuzemského. soudu. Okresnímu so.udu tedy náleží hy 
~ý~lec,hem dědických úča,stníkú vyšetři! tuto o,kolnost a dle výsl~dků 
setreur buďto .pmhlási! sebe příslU'šným dle § 106 j. n. nebo dle .~ 44 i n 
postoupil spisy příslušnému. tuzemskému soudu. Dědi~úm uelze ~rci i;'rá~ 
niti, abY,nežáda!i dle § 24 nesp. říz. též v Rakousku platného, by pozů
stalost, pres to, ze by k jejímu projednání byl příslušným s,oud českoslo
v~nskyc. pr~o.jednána byla soudem rakouským. Takovýto návrh musili hy 
vsak ucrmtr u rakous,kého soudu. 

Čis. 1198. 

. PřípU.S!lIost ~žaloby o určení platnosti smlOUVY, uza~řené za války, jír 
jest s,pln,tI: »az nastanou normální ·dopravní a platební 'poměry mezi Ra": 
kousko-Uherskem a Anglií«. 

(Rozh. ze dne 27. září 1921, Rv I 19112(> 

Určo~ací žalobou (§ 228 c. ř. s.) domáhal se žalobce &jiš/ení, že smlou
v.a, uzavrená v srpnu 1916 se žalovaným na dOdiní 1000 liber s(er!inků dle 
kursu 3~.50 K netto k dodání a zaplacení 14 C\frllťrío návratu normálních 
dopra.vmch a platebních poměrů mezi Rakou1M<:o-Uherskem a Anglií iest 
pn právu, Pro c e s n í< 0 II d p r v é s t ,o lJ'~; e žalobě vylywel II u~edl 
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mimo jiné v d ů v 00 d ech: Co se především t}'ČC žalovan:(rm namítané 
formální nepřípustnosti určovací žaloby pro nedostatek zá.konnitých před
pokladÍ!, uvádí žalovaný sám, že normální dopravní a platební poměry 
mezi hS'v. Rakousko-Uherskem a Anglií se nedostavily, doznává tím, že 
smluvená ,doba plnění pro dodání liber šterlinků nenastala, a netvrdí ani, 
že by ž,alující strana nyní již tohoto dodání žalobou na plnění domáhati se 
mohla a měla. S dmhé strany jest však v}1Jovědmi svědků prokázáno, že 
žalující banka valuty, od žalovaného koupené, zaprodala dále a· že tirma 
G. ve Vídni ku zajištění svého nároku proti žalující firmě na dodání této 
Loudýns,ké valuty si vymohla prozatimné opatření proti ní dle usnesení 
Vídehských soudů. Poněvadž žalující firma ku krytí sV:\Tch závazků vůči 
svým komitentům Lo,ndýnskou valutu odjinud by si musila opatřiti, pakli 
žaiovaný sporných 1000 liber šterlinků jí c1o,dati povinen by nebyl, má 
s ohledem na nejisté, a stále se meníd kursovní poměry všech v,alut 
zajisté právní zájem na tom, aby pravoplatnost dodací smlmrvy se žalo
vaným v příčině 1000 liber šterlinkú uzavřené, co nejdříve na jisto posta
vena byla soudním rozhodnutím. JISICU tedy tu vešl<eré podmínky usta
novení § 228 .c. ř. s. pr,o procesuáll1í přípustnost určovaCÍ žaloby, Při 
pO'užití 'Vykládacího' pravidla čl. 278 obch. zá'k. a § 914 obč. zák. nelze 
z ujednání stran, ústně učiněného, a ze smlouvy pak 'obapo,ln.č písemn-ě 
formulované a po·tvrzcné nikterak vyčísti, že by smluvním ustano·vcním 
"lieferbar und zahlbar 14 Tage naeh Wiederkehr normaler Verkebrs ~ 
und Zahlungsverhaltnisse zwischen Oesterreieh-Uugarn und England" sta
novena byLa existence rak. uhers. říše jakous·i. pi o dm í II k o' u kupní 
smlouvy. Úmysl a vůle stran šly při učinční smlouvy zřejmě jen k tomu, 
že tímto stanovením mčena má býti splatn~t a doba pinění se strany 
žalovaného. v ten rozum, až dopravní a platební poměry mezi státem, ku 
kterému obě str.any příslušÍ, a mezi Anglií dospčjí do normálních hospo
dářs,kýeh poměrů, Poněvadž na podkladě toholo iedině správného výkladu 
o tom pochybovati nelze a jest naprnsto jisto" že takové pravidelné pc
měry v dohledné době zajisté nastanou, sluší ono, Smll1Vl,1Í' ustanovení 
právně pokládati za určeuÍ času (lhůty) pro plněni dle § 902 a násl. ·obč. 
zák., nikoliv však za podmínku, jak žalovaný, dovolávaje se předpiSU 
§§ 904 a 704 obč. zák., mylně se domnívá. Neplatí tudíž zde ani ustanovení 
§ 898 a.§ 698 obč. zák. a nemůže proto okohro.st, že Rakoulsko-uherská 
říše dodatečně přestala jako taková exisfovati, míti za následc,k neplatnost 
trhové smlouvy, pročež i tato námitka žalovaného jest bezdúvodna. To,též 
platí i o dalších jeho námitkách, že smlo,uva jest neplatna pro nemožnost 
plnění jednak ekonomickou, jednak fysiekou. Od'Volá-li se žalovaný v onom 
směru na to, že by dodání 1000 liber šterlinků podle smlouvy mu zpúsobi1o 
velkou škodu ha j hmotnou zkázu jeho- přivodilo, n:enÍ toto tvrzení ničím 
dol,o,ženo a jest pochybným již vzhledem k tomu, že dle vlastního svého 
-tvrzení žalovaný, pokud se týče jeho manžel,ka, při uzavření smlouvy 
měli pohoto,v,ě v majetku ku prodeji 500 liber šterlink1r, které si žalovaný 
na všechen 'způsob podržeti měl k disposici prO' 'splnění dodací smlnl!vy. 
Jinak jde však při této smlonvč j,ako při každém obchodě o' obyčejné ku
pecké risiko s prodejem a ,koupí zbOŽl zejména ve válečné a poválečné 
době vEhledem k všeobecně známým nejistým národohospodářským po
merům pravidelně sp.ojené, žaloovau1T chtěl si tehdejší smlouvc.u, jak sám 
doznává, pro valuty, jež prodal, kurs, který tehdáž se zdáí vý'hodn:frm, 
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zajistiti, i nemůže nyní, když spekulace ta se nezdařila, dodatečně z toho 
odvozovati neplatnost smlouvy pmto, že PTÝ smlouva se příčí dobrým 
mravům <§ 879 obč. zák.). Ostatně ~ a to platí zejména také k vyvrácení 
další námitky žalovaného, {} fysické nemožnosti plnění, že valutu 1000 liber 
šterlinků, kterou nemá, vůbec si opatřiti a tudíž dodati skutečně s tG není ~ 
nedomáhá se žalo,bkyně louto žalobou dodání této valuty, nýbrž jen určení, 
že dodací ,smlouva jest po právu, a nemohou tudíž nynější poměry a oko,l
nosti vúbec býti rozhodnými pro posouzení otázky, zda-li následkem 
těchtod'Očasnýeh poměrů plnění smlouvy svého času, když nastane doba 
splatne5tí a dodání na žalovaném .bude žádáno, s obou hledisek žalovaným 
uplatněných bude m.ožným óili nic. O d vol a c í s .o ·ll. d rozsudek potvrdil· 
a uvedl mimo iiné v d II v o d'c e h: Co se tkne zájmu dle § 228 c. ř. s. 
zjistil soud procesní z výpovědí svědkit, že žalující banka valuty od, žalo
vaného koupené zapr,odala dále a že firma G. ve Vídni ku zajištění svého 
nároku si vymohla prozatimní IQipatřen~: dle p-rávoplatnJ'rch usnesení víw 
deňských s'Dudů, Žalující má tudíž zájem na tom, aby vzhledem na stálé 
kolísánÍ' ceny valut a na povolené prozatimn-í opatřeni DO nejdříve zjištěno 

bylo, že jest uzavřena smlo,u'Va na doclání oné valuty, kterou sama prodala 
a o niž se žádost za p,fiO~atimní .opatřeni opírá. Rozhodnutím těchto- dvou 
otázek bylo vše pro rozhodnutí spom určovacího, důležité vyřešeno. Vše 
ostatní náleží do, žaloby 'O plnění. Prolo netřeba se obírati otázkami: 1. jak 
vykládatí ISluší slova 14 dní po iom, až nastauou normální do,pravni a 
platební poměry mezi Rakousko-Uherskem a Anglii a 2. že plnění je pro 
žalovaného nemožným. Poněvadž přes to wud prvé stolice těmito otáz
kamí se obíral, odkazuje ,odvolací soud na ostatně správné věci i zákonll 
vyho,vujíeí důvody prvého soudu, které vývody odvolacími vyvráceny 
nebyly. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověldovoláuí. 

Žalobou určovací Plodle předpisll § 228 c. ř, s. domáhá se žalující strana 
toho, aby soud zJistil, zda právní p'oměr mezi Q,běma ',spornými stranami 
dle udání uzavřený trvá čili nic, tedy v žalobě, o niž jde, zda smlouva 
v srpnu 1916 mezi stranami uzavřená po právu trvá, Smlollva ta, jak 
dopisy dokázáno, uzavřena byla. P'D'něvadž na soud vzneseno žádání, aby 
mzhodl, zda smlouva ta trvá, nutno zajisté rozhodnouti otázku nejen 
vzniku smlouvy, nýbrž i otázku tvrzenéh,o zánikLl smlouvy a platnosti její 
počátečnÍ. Tu soud přeďevším zjistil, že nejde tu o úbcbod diferenční, 
nýbrž o obchod efektivní a žaJ;oNatelný, Není možno. vážně hájiti stano
visko, že ,smlouva 'uzavřena byla pod ]>odmínkon, že říše Rakousko
Uherská nepomine. To v doznaném :Obsahu smlouvy nikde nestojí. Shrou
cením se říše Rakons1ko,-Uherské nenastal zánik smluv, mezi různými 
obyvately státu toho uzavřených, nýbrž smlouvy ty platí í na dále. Dlužno 
je ovšem vykládati, k!de se toho j'eví pntřeba, se zřetelem na nasta:lé fak
tické mezinárodní poměry. Ustanovením smlouvy: "liderbar und zahlban 
14 Tage naeh Wiederkehr nOTrnuler Verkehrs nnd ZahlungsverhaItnisSe 
zwischen Oesterreieh-Ungarn und England'" vyjádřena jest ni'k.oH pod
mínka existence smlouvy, nýbrž určenÍlhúty, kdy piněno býti má, tedy 
14 dní po tom, až nastanou normální dopravní a platební poměry mezi 
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místem, kde strany smlouvu uzavřely a které jest částí v 'Oné době exi
sto'Vavš·í říše RakQl1sko-Uherskť a mezi Anglií. O ,čas plněni tu neJde a 
nerozhodno jest tedy, zda doba ta již nastala. Zde pouze vzhledem k ná
mitce žalované strany dlužno konstatovati, že nenastala pádem říše Ra
lmwsko-Uherské nemožnost pokud se týče neplatnost smlouvy. Otázku 
rno,žnosti nebo nemožnosti faktických plnění bude možno rozhodnonti te
prve v době, kdy plnění vskutku pOžadováno bude, .a nerozhodna jest 
otáz,ka ta pro ža10bu nrč'ovací, jak k tomu odvolací soud správně v ľ'oz
sudku svém poukazuje. Obsah rQzsudku prvé stolice i' obsah rozsudku 
so-udu o,ďvoI'aOího (odkazující »n3. správné a věci i zákonu vyhovující dů
vody prvého soudu, odv,olacími důvody nijak nevyvrácené,,), svědčí, že 
otázkou platnosti smlouvy se zabývaly oba rozsudky a správně ji roz
hodly. Jest tudíž výtka v tom směru činěná úplně neodůvodněna. Správně 
tedy soudy, zfistivše existenci i dosavadní platnnst smlc:uvy, určov.acímu 
po,ža<davku vyhověly. 

Čís. 1199. 

Tím, že kupltel přijal p,lnění částečné, vzdal se námitky § 1415 obě. 
zák. 

(Rozh. ze dne 27. záři 1921, Rv I 253/21.) 

Žalovaná firma koupila od žalobce asi <circa) 2.000 pytlů po 4 Kč, 
trhová cena byl,. splatna "ihned po dodáni«. Žalobce dodal pou·ze 1152 
pytlů, jež žalovaná přijala a vyplatila 2.000 K. Žalobu na zaplacení zbytku 
za dc,daných 1152 pytlů pro ce sní s·o II d p r v é st úlIc e zamítl j,ako 
předčasnou v podstatě pro t o, že žalobce nespornou dodávkou 1152 pytlu 
ujednané smlol/vy nesplnil a proto že žalovaná firma nemusila fakturo
vanou částku pla!lti a mohla se o,bmeziti na pouhou ,splátku, neboť trho,vá 
cena byla splatná teprvé "ihned po dodání«, čímž se rozumí dodání ůplné. 
O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. D ú vod y: Smlouva, ú niž se jedná, 
dá se na straně žalujícího prodatele i žalavanél1'O' kupitele děliti, wž nej
lépe patrno z t'Oho, že kupitel na dodaných jemu 1152 pytlů po 4 K zapravi! 
2.000 K:, COž rovná se právě ceně za 500 pytlů a jest proto phicením pOllze 
částečným, jaké mají' na. mysli §, 918 odstavec druhý ,o,bč. zák. a čl. 359 
obch. zák.,k!dežto pfodávajíc1 r.ovnčž po' dílcích dodával. Dle čl. 359 obch. 
zruk., s nímž novelisované znění § 918 -odstavec druhý obč. zák. se shoduje, 
smí při smlouvě dílčí odstoupiti jednotlivý smluvník pouze od nesplněné 
posud části smlouvy, y tomto případě tedy 'od dodávky 848 pytlů, což 
však předmětem sporu není, kdežto žalobcem splněný díl smlouvy dodá'
vaci zavazuje stranu žalovawon, hy dodané pytle zaplatila (čl. 326 a 342 
odstavec druhý 'Obch.zák.), když zboží to bez námitek přijala a podržela, 
aniž vůči liknavolsti prodávajÍcího, p,ři dodár,í zbytku pytlů dle čl. 355 a 
356 obch. zák. se zachovala '(čl. 338 <Dobch .. zák.). 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání. 

Duvody: 

Pokud jde o' právní posouzení věci, není p,ochybnosti, že jde o smlouvu 
s plněním s obou stran dělitelným, vždyf, jak žalc-vanou v dovolání samém 
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jest d,cznáno, dodala žalující stra"a pytle, o jejichž zaplacení jde, na dva
krM a žalovaná firma také na ně splátku učinila, tedy také sama částečně 
plnila. Ostatně jde o přibližný počet pytlů po 4 Kč, jejichž úhrnná cena má 
býti teprvé definitivním dodáním pytlů zjištěna; jde o předmět, jenž se 
v ,obclwdu jednotlivě prodává a o jehož přípustnosti plnění v částkách se 
stalo ustarKwcnÍ ve smlouvě samé sl,ovy »kus za 4 Kč«. Z toho právě vy
plývá, že nenesla se vůle stran k tomu, že nejde 'o plnění nedělitelné, nýbrž 
o jeho dělitelnost, čemuž svědčí také povaba smlouvy, jakož i předmětu 
samého. Ale žalovaná firma dala také chováním svým na jevo, že jest 
srozuměna 's částečným plněním, když na plncnÍ ze zmíněné smlouvy při
jala 1152 pytlů na dvakrát, ne'ode'přela přijetí a sama částečně plnila, za
plalivš,i 2.000 Kč na účet. Tím, i kdyby byla dle § 14\5 obč. zák. oprávněna 
žádati plnění celé, na jednou, dala se zřetelem na § 863 obě. zák. zřejmě 
na jeVlo, že uznává dělitelnost a je'st sf,o·zuměna s částečn~~m plněním. 

Odvolávati se na § 1052 obč. zák. a namítati, že žalobce smlouvu nesplnil 
r(exceptio UOTI adimpleti contractus), žalova,uá firma nemůže. Není SPOTUO-, 

že tu jde na obou stranách ,o obchod a tu poskytuje čl. 355 obch. zá'k., 
je-li prodavatel vpmcllení, kupiteli práva tam výslo'vně stano'vená k jeho 
ochraně. Práva ta však nejsou na překážku, aby prodatel žádal, je-li plnění 
dělitelné a bylu-li také alespoň částečně přijato. jako v připadě našem, 
zaplacení takto dodaného zboží. Žalovaná f,irma nemuže se tedy s'e 
zřetelem na přesná ustanovení čl. 355obch. zák. opírati o § 1052 ·obě. 
zák. a jestpmto' dovolání' neodůvodněno. 

Čís. 1200. 

Ob,ecní zřízeni pro Čechy (zákon ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 z. zálL). 
Každé účastenství osob, z p.orady a usnášení vyloučených z důvodu, 

že jde o jejich soukromý zájem, činí usnesení ne,zákonným a tudíž ne'· 
platným, aniž by na tom zále,želo, zda hlas člena, dle zákoná z účastenství 
vyloučeného, byl rozhodným prol výsle<\ek lůasovál1íčili nic. 

CR'o,zh. ze dne 27. září 1921, Rv I 338í21.) 

Starousedlíci domáhali se na obci, by uznala jejich vLastnictví k po
zemkúm jimi užívaným, a dosud o,bci připsaným, a vy'dala listinu scbop
nou ku převod'll práva vlastnického, při čemž se -opírali <) narovnání' ze 
dne 1. červ.na 1898, dle něhož obec uznala. že sporné pozemky mají pN
padnouti starousedlíkům a jež přijato byl,o- ve schůzi obecního výboru 
dne 2. července 1898, jíž oboovaJo ze 12 členů výboru 10, včetně čtyř 
starousedlíkú; 'okresní výbor' usnesení obecní schválil. O b a niž š í 
s o u d y žalobu zamítly. D ů vody: Usnesení 'obecního, zastupitelstva 
dne 2. července 1898 se nestalo způsobem pravo'platným, poněvadž ne
bylo náležitě šetřeno nstanovení §§ 42, 43, 97 obec. zříz. pro Cechy. Cl. 43 
tohOlto zákona vyžaduje, aby, jde-li o předmět vyžadnjící vyššího schvi
lení, byly přítomny dvě třetiny členů obecního zastupitelstva. rozumí se, 
členů k hlasování p-ovolaných. Ze ve schůzi dne 2. července 1898 šlo o· věc 
ve smyslu § 43 cit. zák., plyne z § 97 téh,o,ž z~kona a jelikož Ve věci té 
rustikaHsté byH zaujati. nesměli se dle § 46 cit. zák. súčastniti, pokuď se 
týče spoluhlasovati. Učinili-li tak, JSOLl hlasy jeiich neplatné. Nebyb sice, 

39' 
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jak správně žalující strana uplathuje, pncmy, aby se postupovalo dle 
§ 101 'Obec. zříz., avšak náleželo obecnímu starostovi, aby k této schůzi 
'Obecního zastupitelství přibral po.třebný p·očet náhradníků, ve volební 
schůzi dne 18. dubna 1896 zvo.lených, z nichž jeu jeden jako starou·sedlík 
byl zaujat, aby předepsaný v § 43 obec. zříz. počet k hlasování opráv
něných členů výboru Se schůze súčastnil. Že by se bylo tak stalo, žalující 
strana ani netvrdila, natož prokázala. Dle § 14 obec. zříz. čítá .obecní 
výbor v L. 12 členů. K pravoplatnému schválení narovnáni ze dne 2. čer
vence 1898 bylo tedy potřeba 8 členů ·obecníh-o zastupitelství. Dle prot-o
kolu o zasedání obecního zastupitelství ze dne 2. července 1898 súčastnilo 
se schůze pouze 6 k hlasování oprávněných členů, jelik·ož dle bezvadného 
zjištění prvého soudu čtyři z dostavivších se členů výboru byli staro-
usedlíci a pro za·ujatost tedy Ik spoluhlas·o.vání neoprávněni. NedostávaJo 
se tedy schůzi obecního zastupitelství ze dne 2. července 1898 náležitého 
v § 43 cit. zák. vytčeného počtu členů obec. zastupitelství a nebylo· tedy 
usnesení, kterým se narovnání se starousedlíky mělo. schváliti, platné. Ne
bylo cli ale platné, pak nemělo jeho schválení se strany okresního výboru 
významu a nemoho.u žalobci z neplatného usnesení odvozovati nijakých 
práv. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyho·věl dorvolání. 

Důvody: 

Smír 'ze dne 1. června 1898 učiněn byl závislým na schválení ohecního
výboru a okresního zastupitelství. Zda tato výhrada byla nuhla, čili nikoli, 
jest lhostejno, nechf ustanovení § 101 čes. ·obec. zříz. vykládá se tak, že 
okresní výbor při pokusu -o přátelské nar.o.vnání jest pouhým pmstřed
klovatelem· mezi .obcí a súčastněnotr, třídou občanů, či rozumí se ustano
veni zákona tak, že okresní výbor Vystupuje za obec jako smluvní strana 
s právem, za ni a hez ohI.edu na její souhlas smíl"' sjednati. V onom pří
padě rozumí se výhrad'a dodatečného schválení sprostředkovanéhosmíru 
obecním výborem sama sebou, při druhém výkladu nutno přestati na 
projevené vůli okresního' výboru v její celistvosti, tudíž v případě, že sou
hlas okresního, výboru se smírem učiněn byl závislým na výmince nebo 
s výhradou, i s touto výminkou nebo výhradou. Z ('oho, co řečeno, plyne 
že nelze prostě pominouti výhradu smíru Ze dne 1. června 1898, ný.brž, 
že nutno požadovati, by tato výhrada byla uskutečněna, tudíž že platnost 
smíru závislou jest na s0hválení obecního výboru. Tento požadavek mohl, 
jakž samo sebou se rozum~ býti splněn pouze platuým usnesením obec
ního výboru. Této náležitosti usnesení obecního VýhOIU ze dne 2. čer
vence 1898 nevyhovuje. Zjištěno, že pmady a hlasování o schváleni smím 
súčastnili se jako členové výboru čtyři rustikalisté, tudiž osqby, jichž sou
kromých práv týkaly se porada a usnášení se, a jež tudíž dle §§ 45 a 46 
čes. obec. zříz. nesměly ani poradě obcovati ani hlasování se súčast· 
niti. Poněvadž pak smysl ustanovení §~ 45 a 46 čes. obec. zříz. muže 
býti jen ten, že každé účastenství oso'b, takto z porady a usnášení se 
vyléručených, činí usnesení nezákonným a tudíž ne.platn}Tm, aniž by na 
tom záleželo, zda hlas člena, díe zákona z účastenství vyloučeného, byl 
rozhodným pro výsledek hlasování čili nic, není splněna podmínka, na 
niž závislým byl učiněn smír ze dne 1. června 1898, a nemůže žalující 
strana ze smíru toho právo dovozovati. 
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Čís. 1201. 

Zahájil-li kup;tel spor O jedno z trojího práva čl. 35.5 obch. zák" jest 
volbu ieho považovati za konečnou. Výjimka platí poule v případě, že ku
pitelem zvolené plně .. í smlouvy stalo se pro kupitel)) prodavatelovým 
prOdlením zhola bezcenným, nikoli však pouze méněcenným. V případě 
posléz dotčeném zach •. ván však kupitel; nárok na náhradu škOdy pro 
opOZděné plnění. 

(Rozh. ze dne 27.. září 1921, Rv I 354)21.) 

Žalobce domáhal se žalobou splnění smlouvy, za ústního líčení změnil 
však žalobní prosbu na žádost 00 uáhradu škody. Takto změněná žaloba 
byla s O' u d y vše ch tří s t o I i c zamítnuta, Ne i v y š š í m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

Otálí-li prodatel, zboží předati, má kupitel na výběr mezi trojím prá
vem, naznačeným v čl. 355 o·bch. zák. Poměr mezi tímto trOjím právem 
jest ten, že jedno zásadně vylučuje druhé, takže kupitel, rozhodnuv se 
pro jedno, z trOjího práva, nemůže více uplatňovati žádného z obou zbý
vajících dvou práv. Otázku, zda kupitelovu vo·lbu lze považovati za ko
nečnou, čili nic, dlužno ovšem po·suzovati dle okolností případu. Přisvěd
čití dlužno k této otázce tehda, byHi Ikupitelem o jedno. z trOjího. práva 
zahájel. spor. Jím d·ovolává sekupitel pomocí státem zřízeného soudu, 
by právo, pro něž se podáním žaloby rozhodl, byle> rozsudkem ·nezvrati
telně formaliS'ováno a, bude-li třeba, byle> proti prodatelovu odporu státní 
donucovací mocí uskutečněno. Věda, čí po·moci a za jaký"m. účelem se jí 
dovolává, dává kupitel způso·bem, veškeru pochybnost vylučujícím, na 
srozuměnou, že v otázce výběru ]JTomluvU slovo posledni, že chce jen 
to a žádné jiné práV'o., než o které právě žaluje. Tím zříká se zárovéíí 
práv, pro něž se nerozhodl. Zcela ve shodě se zákonem vyslovil tudíž odvo
lací soud, že žalující banka žalobou o plnění zřekla se práva, požado
vati na žalovaném náhrady škody pro nesplněnÍ. Poněvadž tento důslede,k 
plyne již "o. ;sobě ze správného výkladu zákona, jest lhostejno, zda v tomto 
případě mimo to. utvrzen jest ·obsahem dopisu ze dne 10. července 1920, 
15ili nic, a jest proto pr·o- rozhodnutí této rozepře bez významu, vdoa1ipra' 
vost onoho dopisu jest zjištěna a zdali odvolací soud byl oprávněn, do" 
pisu si povšimnouti. Ze shora vytčené zásady -o neodv'.olate1nosti výběru 
dlužno -ovšem, jak právem vyslovil již s'o.ud odvoJací, připustiti úchylku 
pro případ, že ku.pítelova volha padla na primérní právo smluvní, splnění 
dle smlouvy stalo se však prddatelóvým prodlením .pro knpitele hospo
dářsky bezcenným. Právem však vyloučil odvolací s,oud z tohoto. výji
mečného posuzování případy méněcennosti plnění, aniž by na tom záleželo, 
zda tato méněcennost je většího, či menšího· dosahu. Kupítel je pro případy, 
že cena zbožl v mezičasí valně poklesla a že jeho stihne závaznost vůči 
jeho zákazníkům, náležitě chráněn nárokem na náhradu škody proopo
zděné plnění, kterýžto- nárok u.platňe>váním nároku na splnění zů,stává dle 
zákona nedotčen. Že ostatně žalující banka sama nepovažuje plnění dle 
smlouvy za bezcellné, plyne z výhrady jejího přípravného spisu, dle níž 
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pro ten přípwd, že by změna žaloby právoplatně byla uznána za nepn
pustnou ueb právoplatně zamítnuta byla, trvá na původní pwsbě žalobní. 
Dle řečeného, jest včc zralou k rozhodnutí beze všech dalších důkazů a sice 
k rozhcdnutí, jak stalo se nižš·ími stoliCemi, 

Čís. 1202. 

Upsání válečné půjčky za současného poskytnutí zápůjčky bankou 
tim, že splatnost zápůjčky i úroků nastati má teprve v době splatnosti 
válečné pi'tJčky. 

n~ozh. ze dne 27. září 1921, Rv I 495/21.) 

lalovaný upsal dne 15. prosince 1917 u žaluiící banky 40.000 K nom. 
VII. rakouské válečné pujčky (pokladniční p()ukázky) tím zpusobem, že 
bamka poskytla žare,vanému zápůjčku 36.748 K 88 h proti tomu., Že žalo,
vaný ponechal bance upsané pokladniční poukázky v zástavě a kromě. 
tobo složil 10.000 K: v V. rakouské válečné půjčce. Týrnž způsobem upsal 
ža:lovaný dne 22. června 1918 u téže banky 40.000 K VIII. rakouské vá
lečné pújčky. Pokladniční poukázky Vll. válečné pŮjčky byly splatny dne 
1. srpna 1926, VJII. válečné půjčky dne 1. března 1924. V obou přípaďech 
bylo umluveno" že, nebude-li 'dosaženoprcdejem zástavy plného krytí 
zaplljčeného peníze, ručí dlužník za sch'Odek osobně. lalovanému bylo vý
-slovně řečeno, ž,e mll' není třeba nic jiného činiti, než pololetně přijímati 
súčtování kontokorentu, vyčkávati splatnost pokladničních poukázek, že 
úmky ze zápůjček a kup,c[lů spočítá žalobkyně, že splatné pokladniční 
poukázky budou vládou vyplaceny, poskytnutá zápůjčka odpočítána a 
případný přebytek žalovanému vyplacen:; jmenovitě bylo zdůfazněno. že 
p'o'skytnutá zápůjčka jest splatnou teprve, až válečná půjčka bude vypla
cena. Po státním převratu domáhala se banka zaplacení poskytnutých 
zápůjček (74.594 K 43 h) i s· úroky ku 31. prosinci 1919 (4535 K 16 hl. 
Pro c e sní s o udp r v é s t,o I i c e žalobu pro tentookráte zamítl. D u-. 
vo ď y: Dosud není rozhodnuto o osuodu válečných půjček, pročež by bylo 
zbytečno, zabývati se otázkou, zda a pokucl jsou hodnotny a zda booou 
vyplaceny. Kdyby snad žalobkyně za tohoto stavu utrpěla nějakou škodu,. 
na"tala by škoda v o,sobě žalobk:l'ně bez zaviněni žalovaného, šlo by tu 
O' uáhodu, jež postihuje žalobkyni a za niž žalovaný neručí, kdyžtě se mu 
nad to z obcho,du Mdostalo zisku (§ 13'11 obč. zák.). O d vol a c í s -n u d 
potvrdil rozsudek co do -kapitálu, přiznal však žalobkyni úrOky (4535 K 
16 hl. D ů vod y: Pnkud' jde O' jisHnu 74.594 K 43 h, posoudil první soud 
věc p'O stránce právní správně, zamírnuv žalobu pro tentokráte. Právní 
názor prvého s:oudu spočívá na zjištění, že mezi stranami smluvena byla 
splatnost zažalované kapitálové pohledávky současně se splatností vá-' 
kčný.ch pŮjček. lalobkyni totiž záleželo na tom, by získala' upis()vatele 
válečných půjček, pDskytla mu proto odl,oženim splatnosti zápůjčky, 
k tomu cíli p'o-skytnuté, výhody, od ,které nyní nemůže ustoupiti přes to, 
že nastala změna politických poměrů v neprospech válečných půjček. 
Výhody, žalovanému poskytnuté, byly takového rázu, že vlastním upiso
vatelem válečných pll-jček byla žalObkyně, kdežto žalovaný převzal pouze 
iakýsi rukojemský závazek, ruče žalohkyni· za upsanou částku do výše 
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zápůjčky jemu poskytnuté. Ovšem předpokládaly {,be strany v čas úpisu 
že dojde k splacení válečných půjček dle plánu teh dy vyhlášeného a stá~ 
tem zaručeného, kdežto dnes je jisto, že k splacení' tomu aspoú' uvedeným 
způsobem nedOjde. Avšak obě strany věděly tehdy, že válečné půjčky 
mely sloužiti účelům vál,ky. jejíž výsledek byl neiistym, a že tuto ne
iistotu sdílí i válečné plljčky. Každá strana vzala iudíž část nebezpečí 
této nejistoty na sebe, žalovaný tím, že bude nucen bez ohledu na změnu 
p.oměrů a nesplatnost válečných půjček splatiti žalobkyni dle § 983 obč. 
zák. částku jemu zapůjčenou, žalobkyně. jež splatnost pohledávky odlo
žila na pozdější dubu, tím, ž,e nemůže domáhati se zaplacení své pohle
dávky dříve, dokud .neuplyne d-oba, ve které měly válečné půjčky býti 
splaceny, ježto jiného účelu neměla uvedená úmluva stran, než odložiti 
splatnost pohle-dávky na dobu pc_zdější, rovnající se době, jež měla u'ply
nouti do splatnosti válečných pŮjček dle původního plánu. Postup nemo
vitého jmění žal,Qvan6ho, tvrzený žalobkyní, není zákonným důvodem 
pro dřívější splatnost pohIedávek, jichž zaji§tění mo,žno· domáhati se 
prozatimním opatřením ,dle 'Ss. 378 a násl. ex. ř. S druhé strany mohla 
žalobkyně domoci se splatnosti a částečné úhrady své pohledávky po
užitím výhody, poskytnuté pen,ěžnim ústavúm dle § 9 zákona ze dne 
24. čerVna 1920, čís. 417 sb. z. a n. 

Přcdčasno.sl žaloby ·ohledně úr-oků 4535 K 16 h není v napadeném 
rczsudku oduvodněna. V této části žalDbní prosby je výtka nesprávného 
právníhG posouzení věci odůvodněna. Co bylo shora řečeno o pohledávce 
kapitálové, neplatí -o úrocích. lalovanému bylo sice řečeno, že žalující 
spořitelna súčtuje úroky z jeho, dluhu s kU'Pony válečných pújček daných 
v zástavu, avša'k žalovaný věděl tehdy, ž,e tak se může díti kn po,tud, 
pokud válečné půjčky budou skutečně zúrokovány, a že bude povinen 
platiti úroky ze zápůjčky, jakmile žalobkyni nebude více poskytována ná
hrada předp'Okládaným způsobem. Přípověď, daná žalovanému ferdinan
demK:-em jako zástupcem žalobkyně, mohla míti platnost jen potud pokud 
poměry válečných 'pÍljček se nezm,ěni'ly, Je všeobecně známo, že' v Pí}
slední době válečné půjčky' více úroků nenesou, a nesporným přednesem 
stran jest zjištěno, že ke kapitálum, jež žalovaný .dluhuie přibyly úroky 
ve výši uvedené v žalobě. lalovaný neuvedl důvo·du, proč 'by byl sproštěn 
pov!n~osti platiti úmky ze svých dluhů, a n,ezáležl na tom, že nebyl k pla
ceU! JIch vyzván, ježto žalohního nár'oku vůbec neuznal. Nebylo také 
zapotřebí zásilky kontokorentních účtů, ježto jest všeobecně známo že 
úroky válečn:í'ch půjček se nadále nevyplácejí. ' 

Ne j v y Š š í S'O U d dovolání žalobkyně nevyhav,ěl, k dc-volání ža
lovanéhoobnovil pak rozsudek prvého SGudu. 

Dúv'Ody: 

K d o vol á II í žalo b k y ně. Toto týče ,se splafnosti žalobního ná
r~ku. Není ani třeba obírati se 'otázkou, zdali žalObkyně mohla užíti § 9 
zakona ze dne 24. června 1920, čís. 417 sb. z. a n., na nejž ji odv01ací soud 
odkazuje, nebol i kdyby byla mohla, nemůže jí to zkrátiti práva která 
jí proti dlužníku ze smlouvy příslušejí. Ale o to právě jde, zda!'i je' žaloba 
dle obsahu smlonvy dův'odná. Tll' pravda sice, že konstrukce, jako by upi
sovatelkou byla bývala spo,řitelna sama a žalovaný bYl převzal toliko 
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jakýsi rukojemský z2ivazek, není místná a nelze v tom s odvolacím ,sou
dem souhlasiti, protože právní jednání, o něž jde, ni.1eží ·k docela obyčej
ným typům bankovních o·bchodů, avšak není jí ta,ké nijak třeba; i když 
se obchod po·jímá tak, jak je, a žalovaný zůstane upisovatelem a tudíž 
i dlužníkem obnosu, jímž ho spořitelna k tomu cíli založila, není tím pro 
ni ničeho získáno. Nebol rozhodno jest jedině, že strany, jak zjištěno, umlu
vily, že splatnost poskytnutých zápůjček nastati má teprve se splaÍlTO<stí 
válečné půjčky, tedy 1. srpna 1926, pokud se týče 1. března 1924. Ze by 
toto příročí spoléhalo na placení úroků, jak míní dovolání, nevyplývá nijak 
ze zjištěného stavu věci. Praví-Ii se totiž v předložených listinách, že 
spořitelna bude počítati 5 proc. lombardní úroky do konce roku 1922, 
pokud se týče ,d'O 30. června 1922, a odtud až do· 1. srpna 1926, pokud se 
tÝče do 1. března 1924 Ú. j. do splatnosti válečných půjček), dočasnou 
mírou úrokovou- rakousko-uherské banky, nejvýše však 6 proc., tÝče se 
to právě jen výš e úro k ů, nikoli však splatnosti zápůjček. Docela ne
neprávem staví dovolání na výpověď svědka K, kterou pDdává nespráv.ně, 
tak totiž, jako by svědek byl řeH že placení úrokú bylo samozřejmým 
předpokladem přímčí,flniž by výslovného ujednání třeba bylo. Neboť toho 
svědek neudal, nýbrž, vylíčiv ujednání ohledně súčtování kapitálu a úroků, 
doložil, že »to vše«, t. j. tedy »eelá úlnluva ohledně súčtovánÍ kapitálu 
a úroků" platila pod předpokladem normálních poměrů, že totiž kupony 
i nadále budou vypláceny a splacení pokladničních poukázek nastane, vý
slovně však že tc, ovšem 'upisovateli řečeno nebylo. Úmluvy ohledně při
ročí kapitálu ,se to tedy netýkalo, neho,f svědek udal prostě ke konci své 
výpovědi, že prohlásil výslovně, že splatnost zápůjček má nastati teprv 
se splaoením válečné půjčky, ale netvrd·il, že také tato úmluva byla vá
zána na nějaký předpoklad. Dovolání dopouští se tu te·dy odporu se spisy. 
Ostatně je to pouhé mínění svědka, jež nemůže býti rozhodujíd ani v otázce 
úroků, .o které níže, to tim méně, když jednakodporuie přímo výslov"é 
úmluvě, jak ji nižší stolice ziistily a jak níže reprodukována bude a jednak 
tento předpokladnehyl vý<slovně za podmínku položen {'§ 901 obě. úk.), 
jak svědek sám ve své výpovědi uznává. Dále míní žalobkyně, že byla 
Q,právněna zápújčJ.:ový poměr ih@d zrušiti, protože žalovaný dopustil 
prý se vúči ní obmyslného jednání, zbaviv se na úkor její svého majetku. 
Avša,k to by ji snad opravňovalo k odpůrčí žalobě, kdyby i jinak její pod
mínky dány byly, není však posud právní no-rmy, která by z té příči"y 
přiznávala spLatnost pohledávce dosud nedospělé, nebo vůbec dopouštěla 
jedno,strannou změnu smlouvy. Tu byl k ,službám jen pwíylaktický pro
středek prozatimního opatření, COŽ arci vyžadovalo včasného zakročenÍ. 
Je-li to nyní, jak ona míní, bez vyhlídky, poněvadž prý žalovaný už ni
čeho nemá, dlužno se tázati, zdali by jÍ za takových okolností usplatněním 
pohledávky bylo p'cmoženo? Není v tom tedy vadnosti řízení, .kdYž 
o tvrzeném obmyslném jednání cllužníkově důkazy připuštěny nebyly. Tím 
jsou dovolací vývody žalObkyně (čís. 4 a 2 § 503 c. ř. s.) vyřízeny. Právem 
tedy nižší sto,lice žalobu jako předčasnou pm tentokráte zamítly. 

K ú d vol á n i ža lov a n é h o. TMo týče se úrokít, k jichž zapla
cení ho odvolací soud odsoudil, a je z uplatřwvaného dúvodu nesprávného 
právního posouzení po' náhledu dovolacího, soudn opodstatněno. Odvolací 
soud, aniž by se ovšem na svědka K sama odvolával, vychází tu slm
tečně z onoho předpokladu, svědkem K zdůrazňovaného, že totiž úfii1uva 
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ohledně súčtování úrokÚ platiti může j~n poWd, pokud, jak svědek dí, ku
pony buáo·u vypláceny, či jak odvolací soud praví, válečné půjčky budou 
skutečně zúrokovány, ale op·onští tak pevnou půdu skutkových zjištění 
prvého soudu, jež 'odvoláním napadnuty nebyly a jež tedy měl svému 
rozhodnutí za záklacd položiti (§ 498, 1 c. ř. s.), a pouští se na pole volné:,o 
uvažování ve zjištěních těch nezalo·ženého. První soud zjistil vše tak, 
jak svědek ndal, vyjma ovšem jebo vnitřní předpoklad, jenž ve smlouvě 
výrazu nedošel. Dle výpovědi svědka, kterou prvý swd podává arci jen 
zkráoeně, bylo žalovanému před upsáním řečeno, že o II nic j i II é 11 o 
co č ,i nit i n e m á, než splatno;st pokladničních poukázek vyčkati, tyto 
že budo·u při splatnosti od vlády vyplaceny,daná zápůjčka že se odpo
čítá a přebytek že se mu vydá, a co se týče úro k ů záp.ůjčky, ty že 
se vždy od úroků kuponních srazí a pře byt e k žeS emu při p í š e 
k dob r u. Tu se skutečně žalovanému kreslily na obzoru zlaté zámky, 
a on spr o š IQ val se vše hop I a cen Í, jak u kapitálu, tak u úroků, 
a sliboval se mu nad to přebytek, jenž s'e mu vydá pokud se týče při
píše. V dúvěře v tylo sliby nesmí býti nyní žalovaný zklamán ",spoň 
potud, že, kdYž už není zisku, nesmí aspoň od něho býti žádána žádná 
oběl, žádné placení, jak se mu to výslovně slibovalo (»že nic jiného co 
činliti nemá«), čÍm-ž právě byl zjevně anim.ován, aby obchod uzavřel, 
i správně soudí tedy ]lrvá slolice, že žalovaný učinil sml'ouvu pocl přeJ
pokladem, že nemusí žádný náklad v hotovosti činiti. Arciť dlužno vý
sloNnč vYDknouti ihned, žese tu řeší otázka jen pro dobu až do splatnosti 
válečných půjček, nebol o další dobu zatím nejde, byla! žaloba zamítnuta 
jen pro tentokráte, až do řečené splatnosti, a vskutku, dokud není znám 
osud válečných půjček, bylo by předčasné a bezúčelné, konečným ře
šením otázky se zabývati. Na klausul,j rcbus sic stantibus, t. j. mlčelivý 
předpoklad stávajících poměrů žalobkyně tedY odvolávati se nemůže, když 
to odporuje předpokladu jínému, jenž ve smlouvě výslovného výrazn došel, 
a tent,o jest žalovanému na pmspech, ,kdežto onen na újmu. Logicky pak 
jest jen jediné rozhodnutí možné: buď klausule ta platí pro obojí poža
davek, kapitál i úroky, nebo pro žádný z nich;' nelze ji však pro jeden 
požadavek po'příti a pro druhý uznati, když smlouva zní pro oba jednotně. 
Bylo. tedy dovolání žalovaného vyhověti. 

Čis. 1203. 

Ustanoveni I§ 1438 a násl. obč. zák. nedoznalo [JO stránce bmotného 
práva žádné změny předpisy §§ 188 a 391c. ř. s .. 

a~ozh. ze dne·:?7. září 1921, Rv I 731!21.) 

Původni žalobou domáhala se firma Max K. na firmě Dav,id o. "apla
cení pohledávky 15.258 K 42 h. Námitce místní nepříslušnosti bylo s o u
dem Jl r v é s t·o I i c e vybověno, ža}o,ba odmítnula a žalované firmě 
přisouzeny útraty 2699 Kč 22 h, pro něž pak tato vedla exekuci. Firma 
Max 1<'. domáhala Ise zrušení exekuce, tvrdíc, že jÍ proti vymáhajícímu 
věřiteli příslUŠí pohledávka původně zažalovaná. Zaloba byla s o u d y 
všech tří stolic zamítnuta, Nejvyšším soudem z těchto 
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důvodů: 

Poněvadž jde o žalobu dle .~ 35 ex. ř., náleželo žalohkyni, aby pwká
zala, že nárúk, pro který bYla exekuce povolena - t. j. pohledávka úl! ut 
2699 Kč 22 h -- zrušen byl skutečností, nastav&! teprve po vzniku exe
kučního titulu, který jest základem exekučního řízení, totiž usnesení kraj
ského sondu v C. ze dne 12. října 1920. Žalobkyně spatřuje tuto s,kuteč
nost, nárok zrušující v tom, že dopisem ze dne 20. listopadu 1920 kom
pel1!sov~la pohledávku žalovaného 2699 Kč 22 h s přísl. se svou pohle
dávkou 15.258 K 42 h s přís!., a dlužno v tomto. sporu řešiti pouze a je" 
dině otázku, zda prohlášení o kompeusaci, obsažené v dc,tčenčm dopise, 
skutečně má účinek kampensaee čili nic. Odpověď na tuto otázku může 
zníti jen zápornč. Pohledávka žalohkyně bYla dne 23. íistopadu 1920 a 
jest dosud spornou _. II to i co do částky 1414 K, ohledně které strany 
alespoň v příčině valuty se neshodují, - není tedy ani pravá ani dospělá 
a není tn takto podmínek kompensaee dle § 1438 obč. zák. Ustanoveni 
§§ 1438 a násl. ,obč. zák. nedoznala P{} stránce hmotného práva žádné 

. změny předpisy §§188 a 391 c. ř. s.; procesuální význam těchto předp,isů 
jest pouze ten, že II a mít á n a-I i ve sporu proti zažalované p.o'·h)edávce 
pohledávka vzájemná, nelze odepříti rozhodnutí o ní proto, že není li,k
vidní, nýbrž dlužnn řešiti otázku likvidnosti vzájemné pohledávky z d~
vodů procesní ekonomie v témže sporu a pl'Otojednati a rozho·dnouti tež 
o vzájemné pohledávce ke kompensaci namítané. Ke vzájemnému zruš-ení 
závazkit, t. j. kompensaci, dOjde také v tomto případě teprve tehdy, když 
vzájemná pohledávka, stavší se soudním rozhodnutím likvidní, stane jaka 
p.ohledávka dospělá pl"oti dospělé pohledávco, jež žalobci byla přisouzena, 
v době, kdy tato není ještě zaplacena {srv. Kle'!" Vorlesungen str. 212). 
Těchto předpokladů tu však není, nebn! v tomto případě nebyla zažalo
vána pohledávka Davida O-a, proti které mohla by firma Max K:. namítati 
sV'ou domnělou pohledávku vzájemnou, a nelze tudíž v tomt·o sporu jed
nati a. rozhodnouh O pravosti této vzájemné pohledávky. 

Čís. 1204. 

Nelze Se domáhati u zdtejších soudů přeměny rozvodu v rozluku, n"
má·U žádný z manželů obecného sudiště y tuzemsku, třebas šlo o česko
slovenské státní občany. Není tu mís!a pro použítí § 28 j. n. 

(Rozh. ze dne 27. září 1921, Nd ! 550/21.) 

Ne j v y Š š í s.o li' d zamítl návrh Josefa N. ve Vídni, by určen by] 
dle § 28 i. n. příslušný soud ku přeměně rozvodu jeho manželství v rozl·u!ku. 

Josef N. jed sice podle spisů příslušníkem Ceskoslnvenské republiky, 
a dobrov,olný rozvod jeho manželství byl povolen usnesením c. k. zem
ského soudu ve Vídni ze dne 19. června 1918, ale žádný z obou manželů 
nemá obecného sud,iště v tuzemsku, nebol .oba bydlí ve Vídni. Zádost za 
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přeměnu wzvodu v rozluku podle§ 15 zákoua ze dne 22. května 1919, 
čís. 320 sb. z. a n., není tedy v tuzemsku vůbec p,řípustna, nebol p'o,dle 
§ 24 tohoto zákona jsou v případech tam uvedených, byl-li totiž soudní 
rozvod manželství právoplatně vy.sloven před 28. říjnem 1918 mimo území 
tohoto státu v královstvích a zemích, zastoupeoých na bývalé říšské radě 
rakouské, po'v'O,lány k rozhodování o žádostech za rozluku výhradně jen 
soudy, jmenované v odstavci čís. 3 § 20 téhož zákona a tímto odstavcem 
čÍs. 3 nen,í určen místně příslušný soud pro žádosti za přeměnu rozvodu 
v rozluku v případech, když žádný z manželů nemá obecného sudiště 
v tuzemsku, ač z §§ 20 a 21 uvedeného zákona z roku 1919, jako,ž i ze 
zprávy právního· výboru (tisk 298, str. 16) o osnově zákona vysvítá, že 
zákonodárce byl si vědom možnosti případů takových. 

Čís. 1205. 

Neměli-li manželé posl",dně v tuzelllsku společného bydliš!ě a jeden 
z manželů byl cizozemcem, lze nicméně Ujednati dle § 104 j. n. příslušnost 
tuzemských soudů ve věcech manželských - krOmě prohlášení manželství 
za neplatné pro veřejnou překáŽku - byl-li aspoň jeden z manželů used. 
1ým v tuzemsku. 

'(Rozh. ze dne 27. září 1921, R II 248/21.) 

Manželka ,clomáhala se rozluky manželství na sborovém tuzemském 
soudě, v jehož obvodu bydlela. P.oslední společné bydliště manželů. bylo 
v tlaliči, manžel by} příslušníkem státu Polského. P r 'O c es n í s o u' d 
p r v é s t o I i c·e r'o·zhodl o žalobě věcně, o d vol a c í s o u d zrušil roz
sudek prvého soudu a žalo,bu .odmítl. D ů vod y: Pro manžeL"k é spory 
jest dle § 76 j. n.výlučně příslušným sborový soud, v jeho'ž 'Obvodu měli 
manželé posle'dní své sp·olečné bydliště. Protože strany rozepře p'Osledně 
před svým ro,zehodem bydlely· spolu v Trzebiní okresu Chrzanówského 
v tlaliči, dovolává se žalobkyně k odůvodnční příslušnosti tuzemského, 
soudu podpůrného sudiště § 100 j. n., které však platí jen pro žalOby protí 
p:říslušníkům republiky CeskoslovenS'ké. Zálk.on chtěl československým 
příslušníkům, kteří nikdy neměli společného bydliště v repubI.ice, umo,žnUi, 
by své spo,ry manželské mohli předložiti soudům !své vlasti k rozhodnutí. 
Cizím příslušníkůín, neměli~li v čsL státě společného bydliště, toto právo 
nepřísluší a nemohou v-e smyslu § 104 j. n. se tomuto výlučnému, jen pří
slušníkům československým vyhrazenému su'dišti § 100 j. n. ani v.0s10vně 
ani mICky p'odrobiti. Jak vysvítá ze sčítacího listu, je,t žalovaný příshrš
níkem státu Polskébo, strany rozepře, které dle vlastního tvrzení v čsl. 
státě společného b)"dl,iště neměly,·nemo'hon se t",díž podrobiti sudíšti § 1,00 
j. n., jsou tedy tuzemští soudové pro prOjednání i rozhodnutí tohotosp'o.ru 
ve smyslu § 42 i. n. vůbec nepříslušní. Tato nepříslušnost, jíž nelze odstra
nitidohocloll stran, zakládá zmatečnost ve smyslu § 477 čís. 3 c. ř. s., k níž 
'sluší přihlížeti z úřední moci i v řízení od'vo,lacím, ježt,o, prvý soud, se 
s otázkou tou vůbec l"ezabýval a o příshršnosti dosud právoplatně roz
hodnuto nebylo. 

Ne j vy Š š í s o II d zrušil napadené usnesení a ul'oéŽil o·dvolacímu 
sDudu, by rozhodlo odvolání ve věci samé. 
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Důvody: 

Rekursu nelze upříii oprávněnosti. Jelikož strany v tuzems-ku neměly 
svého posledního bydliště a žalovaný není čsl. státním příslušníkem, ne
může se žalobkyně dovolávati sudiště ani dle § 76, ani dle § 100 j. n., a 
zbývá tudíž uvážiti, zdali přes to promgace ve smyslu po,sledníhood~ 
stavce .§ 104 i. n. byla možna. Toto místo zákonné nevylUČUje ujednáni, 
jímž právní záležitost, patřící kprávomoci cizozemských soudů, podrobuje 
se příslušnosti tuzemských soudů, a dle -dvorních dekretů ze dne 15. čer
vence 1796 a ze dne 23. října 1801, čís. 542 Isb. z. s., jež jurisdikční normou 
nebyly zrušeny, je příslušn-(}st tuzemských so-udů ve sporných věcech 
manželských dána, je-H alespoň jeden z manželů v tuzemsh: usedlým, 
při čemž se ovšem předpokládá, že nej-de o neplatnost manželství, jež se 
má vyšetřiti z úřední povinnosti, jelikož takové spory jsou odňaty právo
moci tuzemských soudů. {Viz komentář Neumannův k c. ř. s. str. 220, 284 
a 1661.) V tomto případě je žalobkyně v tuzemsku usedlá a mohla tedy 
prorogace ve smyslu posledního odstavce § 104 j. n. nastati tím, že ani 
opatrovník žalovaného- ani obhájce svazku manželského příslušnosti soud
ního dvoru žalobkyní dovo,laného nenapadl. Názor druhé stolice, že roz
sudek prvého soudce a předchozí řízení jest zmatečným dle § 477, čís. 3 
c. ř. IS., není tedy sp,rávným. 

Čís. 1206. 

Dosud ještě nepodanému rekursu nelze podle druhého odstavce § 524 
c. ř. s. přiznati' odkládaci úcinek. 

(Rozh. ze dne 27. září 1921, R II 287/21.) 

pn líčení navrhla žalovaná strana, by jednání bylo odročeno, jeliko,ž 
zamýšlí podati do,volací rekurs do usnesení druhé stolice, jímž bylo ode
přeno přerušení sporu. P r v Ý s o ude e návrhu vyhověl a odlOžil jed
nání na neurčilo. Rek u r s n I so u dl odmítl rekurs druhé strany. D ů
v-o d y: Napadeným usnesením odlOžil první soudce jednání vzhledem 
k tomu, že rekursní lhůta proti usnesení tohoto soudu jako soudu rekurs
ního, kterým byl návrh žalované na přerušení jednání zamítnut, ještě ne
uplyuula. Dle § 524 c. ř. s. jest soud oprávněn k vůli podanému rekursu 
a tedy obdobně i k vyčkáni rekursní-Ihůty- odložiti jednání, nemůže-ji z ta
kového zastavení řízení povstati ,druhé straně nep-oměrná škoda. Nehledíc 
ani k tomu, že rekurs, o nějž tu jde, dle toho, by nebyl ani 'Odůvodněným, 
ana pro žalohce z'e zastavení řízení nepo/merná škoda povlstati nemÍlže. 
jest nepřípustným vzhledem k ustanovení § 524 c. ř. s., jež vylučuje 
zvláštní opravný pro,středek prali takovémuto usnesení. Na tom nemění 
ničeho ta okolnost, že dle §- 192 c. ř. s. pro,tí původnímu usnesení (ohMo 
soudu o-pravného prostředku není, poněvadž jím byl návrh na přerušení 
řízení odmítnut. 

Ne Iv y š' š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekur611ímu 
soudu, by rozhodl ve věci samé. 

Důvod y: 

DovolaCÍmu rekursu nelz-e upříti oprávněnosti. I§ 524 c. ř. s., jeho~ 
výjimečná ustanovení nelze vykládati extensivně, předp,okládá, že rekurs 
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již byl podán. V tomto případě navrhovala žalovaná při líčení dne 3. úno'ra 
1921, by jednáni bylo odročeno, jelikož zamýšlí podati dovo,lacl rekurs 
do usnesení druhé stolice, jímž přerušení SPOTll bylo odepřeno. Prvý 
so~udce návrhu žalované vyho věl a odročil jednání naneurčito, jelikož 
lhuta rekurlsní dosud neuplynula. Zastavení řízeni ve smyslu § 524 c. ř. s. 
prvý soudce nevyslovil, ani vysloviti nemohl, poněvadž dovolací rekurs 
byl podán teprve po líčení dne 4. února 1921. Nejvyšší soud má za to, 
že tu jde o -odročení jednání- ve smyslu ,§§ 134 a násl.. c. ř. s. Do tohoto 
odročení jest dle § 141 c. ř. s. rekurs přípustným, jelikož odročení na 
neurčito v tomto případě nutno na 'rovei'í postaviti odročení na dobu, čtyři 
neděle přesahující, jelikož řízení v třeli stolici trvalo více než 4 neděle. 
Neprávem soud rekunsnf má za to, že rekurs žal'o,bcův, do usnese-1~í první 
stolice je nepřípustným. Slušelo proto dovolacímu rekursu vyhověti a re
kursnímu soudu uložiti, by rozhodl ve věci samé. 

Čís. 1207. 

V řízení o bezzávadném odep-sání pozemku jest doručiti USlleselÚ zně
jíCí náboženskému fondu, finanční prokuratuí·e. Nebylo_li toho dbáno a 
vydáno vysvědčení, nelze na jeho základě povoliti knihovní· zápis. Vy. 
svědčení to nemÍlže vejíti v moc práva. Proti stížnosti finanční prokura_ 
tury nelze užíti ustanovení § 125 knih. zák. 

(Rozh. ze dne 27. září 19;?1, R II 309/21.) 

V řízení o návrhu na závad prosté odepsání pozemkll z knihovní vl-ožJky 
zemských desk, na níž bylo též zjištěno zástavní právo pro smluvené 
nároky náboženského, fondu, uvědomil zem s k Ý s -o u d jménem nábo
ženskéhc, londu zemskou politicko,u správu, jež odporu nepodala, načež 
vydal žaliatelce úřední vysvědčení a na základě něho povoIiI závad prosté 
odeplsání pozemku talké ve příčině smluvních závazků váznoucích pro 
náboženský fond-o Rek u r sní s o' II d k rekursu finančníprokuralury 
zrušil -napadené usnesení a nařídil prvému soudu, by vyzývacÍ řízení 
~nov:; zavedL D ů v ~o'd y: ,I?le ~1. IV. uvoz. zák. k c. ř. S • .a § 1 čís. 1, 
~ 2, ClS. 6 mmlsterskeho nanzem ze dne 9. března 1898, čís. 41 ř. zák. j-est 
finanční prokuratum po,volána k :soudnímu zastup o-vání náboženského 
fondu. Ježto finanční prokuratura uvědoměna nehyla, bylo řízení zrušiti 
jako zmate.ěné. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovět dovolacímu rekurs.u. 

Důvl)'dy: 

Rekursní soud zcela správně vylo,žil, ze jedině finanční prokuratura j,est 
op,rávněna zastupovati náboženský fond' lla soudě. Usnesení, jímž povo
leno bylo zavedení vyzývacího, řízení, jež se podle § 4 zákona ze dne 
6. února 1869, čís. 18 ř. zálk. doručiti má dle předpisů, platných proo do
ručení žaloby, mohlo tudíž náboženskému fondu platně jen k rukám finanční 
prokuratury býti doručeno. Jelikož se tak nestalo, byla náboženskému 
fondll odňata možnost, podati v čas odpor proti zamýšlenému o,depsání 
púzemku bez přenesení břemen. Jest proto vysvědčení zemského soudu 
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ze dne 22. února 1921 potud nesprávné. pokud i ohledně náboženského 
fondu potvrzuje, že proti závad prostému odepsání pozemku Ve LhUtě ne
pO'dal odporu. Zemslký soud, který přes to na základě new·rávného úřed
ního. vysvědčení knihovní zápis povolil, porušil předpis § 94 čís. 3 knih. 
zák., dle něhož lze zápis povoliti jen, je-li žádost obsahem listin odůvod
něna, a pro,to bylo rekursu finanční prokuratury právem vyhověno. Mí
nění dovolací stížnosti, že nezáleží na tom, že usnesení, jÍmž povoleno 
bylo zavedení vyzývaCÍ'ho řízení, nebylo doručeno f~inanční prokuratuřc, 
nýbrž zemské politické Isprávě, poněvadž podle § 125 knih. zák. nelze 
odporovati platnosti kniho,vního zápisu proto, že dornčení se nestalo řádně 
nebo se nestalo vůbec., jest zřejmě p,ochybené. finanční prokuratura ne
hrají proti usnesení, pove,lujícímu zavedení vyzývacího řízení, pokud! na
řízena bylo ,knihovní -poznamenání žadosti o zavedení' tohoto řízení a nemá 
tu tudíž nstanovení § 125 knih. zák. vůbec místa. Nesprávné jest také 
mínění dovolací sUžnosti, že rekuns finanční prokuratury proti úřednímu 
VYSVědčení byl nepřípustným, poněvadž úřední vysvědčení nabylo již 
právní moci před tím, než rekurs bYl finanční prokur.aturou podán. Ne
hledíc k tomu, že zmíněné vysvědčení nebylo, finanční prokuratuře vůbec 
doručeno, tak že lhůta ku rekursu finanční prokuratuře nemohla uplynouti. 
není 'Vysvědčení usnesením soudním, jež by mohlo vejíti v moc práva. Jest 
potvrzením, jež bylo podle § 281 nesp. říz. v:ydáno o skutečnostech u soudu 
ze spislt známých, a jež kdykoliv může bý,ti opraveno, když se zjistí, 
ž~ jest nesprávným. 

Čís. 1208. 

Souhlas k rozluce třeba dáti PO uplyuutí zkušební lhůty. l( souhlasu, 
danému před jejím uplynutím, nelze přihlížeti, byl-Ii napotom odvolán. 

(Rozh. ze dne 27. září 1921, R II 316/21.) 

Dohodnnvše se po vydání rozlukového zákona na dobrovolném roz
vo,du, svolili manželé k tomu, by po zákonné lhůtě bylo manželství roz
l'Oučeno-. Napotomní žádost manžela .o rozluku byla s o'u d y vše ch tří 
s tol i c zamítnuta, ježto manželka s ní nesouhlasila, a manže,l bylpouká
zán lla pOřad práva.' N e j v y Š š í s .o u d uvedl 

vdůvodech: 

Jako žaLobě o' rozlllJku pro nep,řekonatelný 'odpor padle § 13 lit. i) zá
kona ze dne 22. kvčtna 1919, čís. 320 Isb. z. a 11., lze i žádosti podle § 15 
cit. zák. o r'Ozluku manželství, soudně již rozvedeného, vyhověti podle 

. § 16 Ht. a), b) jen tehdy, když druhý manžel se žádostí o rozluku sou
hlas], Důvodem, proč se vyžaduje souhlas obo'u manželů k rozluce pro 
nepřekonate1ný odpor, jest, že zákon v souhlasn.é žádosti ohou manželů 
vidí důkaz, že oba nabyli přesvědčení, že pro nepřekonatelný odpor buď 
vzájemný, huď j'ednoho manžela k druhému i'est nesnesitelno, a nemo,žno, 
by v manželském svazku na dále setrvali. MimO' to připouští se žádost 
taková podle § 15 zmíněného zákona ien, když od rozvodu uplynula určitá 
doba, v zákoně stanovená, v případě, o nějž vde jde, doba 1 roku, aniž 
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by manželé o,bnovili manželské spolužití. Zákon tu ukládá manželům po 
rozvodu zkušební dobu k tomu účelu, aby se ukázalo, zda odpor skutečně 
jest trvalým či zda byl jen pomíjející a zda snad časem nepomine. J so.u-li 
tyto podmínky, oddělené žití po zá<konný čas a souhlas obou manželů 
sp,lněny, platí domněnka, že jest tu odpo,r nepřekonatelný. Z toho však 
plyne samo sebou, že souhlas druhého manžela s rozlukou může míti vý
znam, jaký mu zákon přikl{'dá, a může býti důkazem, fe smÝšlení man
želů se nezměnilo a že došli trvale k přesvědčení, že manželské spolužití 
mezi nimi jest nadále nemožným, jen tehdy, když byl projeven k žádosti 
o rozluku až po uplynutí zkušební doby zákonem ,stano,vené. Tento sOu
hhs ovšem 'odvolati nelze. Naproti tomu jest Ujednání manželů, uzavřené 
za příčinou dobrovolného rozvodu, že navzájem svolují, aby manželství 
po uplynutí zákonné do,by bylo rozloučeno, jen pO'lihým slibem, že k r'Oz
luee svaH, bude-Ji jeden z nich po uplynutí zákonné lhůty ú ni žádati a 
jest neplatným a nezávazným. Nebof podle obč. zák. platí, jak pl;ne 
z ustanovení §§ 45, 55, 56, 879 čís. 1 zásada, tkvící y mravní podstatě 
manželstVÍ, že při uzavření sňatku musí stranám volnost rozhodnutí zů
stati zachována. Co však platí o uzavření sňatku, platí zajisté touž měrou 
io, rozvodu a rozluce, ku které :se podle zák'Úna sva,lenÍ druhého manžela 
vyžaduje. I zde musí býti manželi zůstaveno, volně se rozho-dnouti, chce-li 
k rozluce svoliti či svolení odepříti a jest tudiž ujednání, jímž již předem 
dává svolení <k r'Úzluce, neplatným, poněvadž o'bmezuje volný projev 
jeho vůle. 

Čís. 1209. 

Dovozní povolení není předmětem exekuce. 

(I~o.zh. ze dne 27. září 1921, R II 330)21.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil dle § 331 ex. ř. exekuci na dovoz.ní 
povolení na benzin. Rek u r sní s o ud exekuční návrh zamítl proto 
že nárok z dovozního povolení na benzin nenÍ' majetkovSrlTI právem p~ 
YÚ'2)umU § 331 ex. t., ježto nelze jej ani zciziti ani co do výkonu zužitkovati. 

Ne i vy šš í sn U d nevyho'věl doV'o,lacímu rekursu. 

Důvody: 

Rekurs není .oprávněn a jest úplně souhlasili IS názorem soudu rekurs- . 
ního, že dov'Úzní p.ovolení, o něž tu jde, pokud se týče nárok z něho není 
majetkovým předmětem, postižitelným exekucí. Udělením do'vo,zníh~ po'
yolení. propújčuje se Dprá;vnení -'1< Id!OVOZll určitého zboží z ciziny právě 
Jen oné osobě (firmě, závodu), pro kterou povo,lení to zní; povo.lenÍ ta
kové zní na jméno d,ovozcea není na osoby jiné přenositelno jak vysvítá 
:. nařízení vlády republiky Ceskoslo.venské ze dne 28. listo,paclu 1919, 
C1S. 645 sb. z. a n .. , 'll,vedeného v platnolSt vyhláškou ministerstva obchodu 
ze dne 10. dubna 1920, čís. 241 sb.z. a n., neboť v § II cit. nař. stanoví se 
tresty na vývoz a dovoz bez povolení a II a v ě do 111 é 11 e spr á v n é 
~ d a j e, v ž á d o s tec h o takové povc.\ení a §, 12 cit. nař. zase připouští, 
ze ke kontroie údajů v takových žádostech může si komise pro zahraniční 
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obchod svými orgány vyžá'dati nahlédnutí do knih a obcll. korespond'ence 
žadatele, což zcela nep'ochybně poukazuje k tomu, že při udílení dovoz
ního povo,lení rozhodují zajisté momenty odnášející se k owbnosti do
vozce. Uvádí-Ii stěžovatelka, že se v praxi mlčky trpí, aby dovoz zboží 
místo ,oprávněné osoby uskutečnila osoba (firma, závod) jiná a že se takové 
povolení zcela otevřeně a i za úp,latu na· jiné osoby převádí j potvrzuje 
tím jen správnost názoru, právě vysloveného, pro soud je však rozhod
ným pocho'd, jwkého dle práva šetřiti jest. Vzhledem na tuto' na určitou 
osobu vázanou vlastnost a nepřevodnOlst dovozního povolení není toto, 
jSo'u;c ostatně jen legitimací k do<vozu určitého zboží z ciziny, pro které 
se takové povolení vyhledává, samo o sobě majetkovým předmětem, který 
by byl exekucí postižitelným; takovým předmětem jso'u teprve majetko
právní nároky z uskutečnění dotyčného obchodu. Zcela' nevhodně soudí 
stěžo:vatelka, že by mohla povolení pro své uspokojení zužitkovati tím způ
sobem, že by se ,svolením soudu s použitím povolení tohoto onen zahra
niční obchod sama na účet dlužní,kú uskutečnila, neboť udělení povolení 
k doV'ozu pro ni musilo' by zů'stati vyhraženo komisi pro obchod zahra
niční a zmocnění k uskutečnění doty,čného obchodu na účet dlu'žníků jest 
dle ex. ř. nepřípustné, neboť takové zmocnění je možné jen v případech 
§ 353 ex. ř. Není obcloby mezi tímto případem a exekucí na živnostenskou 
koncesi, neboť živnostenská koncese jest zajisté oprávněním majetkové 
hodnoty, ježto na záJkladě jejím vykonává se živnost za účelem docílení 
hospodářských zisků, které pak pořadem exekuce dle § 341 ex. ř. pro 
uspoko,jení věřitele zabrány býti mohou, dovozní povolení však takovým 
oprávněním nenÍ. Dovozuje-li konečně stěžovatelka p,řípustnos! exekuce 
poukazem na dovozní poplatek 52.000 K. který strana povinná složila, jest 
na to odvětiti, že lze postihnouti tento, vklad exekucí na p'ohle'clávky, 
nikoli však exekučním prD'středkem, jaký tu navrhla. 

Čís, 1210. 

J,e-Ii kupitelova abstraktní škoda větší nežli požadovaná škoda kon
kretní, není přípustným další protidťtkaz o výši škody, 

Jak konkretní tak abstraktní škoda jest myšlena pouze v poměru pro
datele ke kupiteli a nelze p.řihlédnou!j k tomu, zda kupitel při dalším pro
deJi úhraďného zboží docílil za ně téže či snad vyšší Cleny. 

(Rozh. ze dne 27. září 1921, Rv II 119/21.) 

Žalovaný měl na základě ujednání ze dne 10. září 1919 a dodatku 
k němudoda!i žalující firmě 10.000 kg prima jedlého hrachu za cenu 
5 K za 1 kg, dle možnosti výmlatu co nejdříve, neučinil však tak ještě 
ani v měsíci únoru 1920, ačkoliv mu dopisem ze dne 3. února 1920 byla 
udělena poslední lhůta ku dodání do 12. února 1920. Když i tato lhůta beZe 
výsledně minula, doMalo se žalovanému dopisem ze dne 13. února 1920 
IIV.ědomění o tom, že žalující strana, vykonávajíc práva dle čl. 355, 356 
obch. zák., žádá náhradu škody Pf'O' nesplnění, že hodlá 'krýti svou po
třehu jinete a že si vyhražuje. zažalovati rozdíl v ceně, žádati vrácení 
zálohy 50.000 K na kupní cenu a vrácení pytlů předem zaslaných. Žaloba 
v tomto smyslu podaná byla vyřízena ohledně vrácení' zálohy a pytlů 
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dílčím ro!Zsu,dkem v druhé stolici potvrzeným a nyní již právoplatným, kte
rýmž žalobě v obou těchto směrech bYlo vyhověno,; .konečnému rozsudku, 
o nějž tu jde, zbylo řešení otázky náhrady škody, ktewu obmezila strana 
žalující za jednání v prvé stolici oproti zažalovaným 18.000 K na 15.000 K 
s 6 proc. úroky od 19. února 1920. Škodu tuto vypočetla strana žalující 
jako škodu, koukretní, která jí povstala tím způsobem,že kryla se částečně 
nákupem prima jedléhO' hrachu V množ'ství 3000 kg dne 16. února 1920 
jinde a to za cenu 1 I K za 1 kg, zaplativši celou tuto kupní cenu 33.000 K: 
d'ne 19. února 1920. V p'říčině nedodaného a nekrytého zbytku 'OO() kg 
vyhradila si strana žalovaná další nároky dle cen případných dalších 
krycích nákupú .. 0 b a .n i ž š í s o u d y žaloM vyhGvěly, o d vol a c í 
s o u d z těchto d ů v 'o' dll: Ačkoliv by dle nesporného stavu činil rozdíl 
6 K mezi ujednanou kupní cenou 5 K a krycí n<Í'kupní cenou 11 K, což 
činilo by původně zažalovaných 18.000 K, obmezila žalující strana náhmdní 
nárok na 15.000 K z té příčiny, že - j,ak ona tvrdí - prodala zakGupený 
hrách 3000 kg svému dělnictvu na apmvisací p'o 6 K za 1 kg, takže ztrácí 
v pravdě to.]i]<o 5 K na 1 kg, tudíž 15.000 K'. Oproti tomu namítá strana 
žal'o,vaná jedině, že žalující strana prodala onen hrách svému dělnictvu, ni
koliv za 6 K, nýbrž za 11 K, tedy za tolik, zač sama koupila, lrukže žádné 
škody neutrpěla. Aniž by byl soud prvé stolice připustil důkazy svědky, 
které obě IStrany, každá o svém tvrzení, nabízely, vyslechl znalce o výš'; 
škody, zjistil úřední ceny hrachu v Pl"odeji na pražské burse ku dni lU. 
února 1920 penízem 10-11 K za 1 kg, ku dni 24. ú110ra 1920 'Penízem 
11-12 K 50 h, kdežto, slmtečná cena v prodeji byla o 50--100 K z,a 1 kg 
dražší a přisoudil dle abstraktního i dle 'k,onkretního vý,počtu škody žalu
jící straně celých zažalovaných 15.000 K, vyslovív zároveň náhled, že jest 
pro rozhodnutí docela vedlejŠí okoLnost, že žalující strana mohla svému 
dělnictvu účtovati hrách za běžnou tehdy cenu tržnÍ. Odvolací so,ud ne
shledáivá rovněž p-říčiny provésti důkazy, nabízené o 'této oka,lnosti, p.o
kládaie ji za vedlejŠí. Dle čl. 357 odstavec třetí ,obch. zá'k. měla žalující 
strana nárok na náhradu abstraktní škody, oproti které smí požadovati 
vyšší konkretní ško,du jen tenkráte, když ji dokáže. Výše dovolené, zá
lwnem přípustné abstraktní' iíkody jest tudíž měřítkem pro škodu konkretní 
a dlužno měřítka tohoto použíti i tenkráte, když strana~ze škody oprá,,
něná žádá náhradu jen konkretní škody. Je-li tatO' abstraktní škoda vyšší 
než-li požadovaná škoda ko,rukretní, není příp'ustným další protidŮ'kaz 
o tom, že ten, komnnárok z náhra'dy přísluší, vůbec škody neutrpěl, ba 
dl.konce snad vydělal, lHodav zboží jinému. dráže. V příčině výpočtu a,b
straktní škody zjistil pak soud prvé stoHce, že bunso'vní cena hrachu 
jakosti hrachu zakoupeného a nedodaného v době 'povinného dodání t. j. 
mezi 10.-24. únorem 1920 ,činila J 1.1<: až 12 K 50 h, z čehož vyplývá ve 
prospěch žalující firmy při nejmenším rozdíl 6 K při 1 kg. Škoda, poža
dovaná toliko penízem 5 K při 1 kg, nepřesahuje tudíž této akstraktní 
Škody, kterou žalUjící mohla kdykoliv p'ožadovati. Žádá-li škodu nižší, 
kterou utrpěla tím, že místo nižší sm!nvené ceny za hrách nedodaný, jinde 
zaplatiti musela kupní cenu vyšší, aby potřebu svou kryla, stačí to,liko' 
důkaz, že kupní tuto cenu skutečně zaplatila, o' čemž sporu nebylo<. Jaký
koliv další osud tohoto náhradou zakoupeného zboží jest nerozhodný a 
netýká se více pro datele, který se octl v p'Todlení, nesplniv ujednané 
sml'o<uvy proti zásadě 'O po,ctivosti a víře, tak jako by v tomto sporu zcela 
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nerozhodnou byla úvaha o tom, co žalovaný si p{)čal neb nepočal se 
zbožím, které do·dati měl a nedodal a na klerém, měl-li ho po ruce, mohl 
také docíliti zisku vzhledem k stoupaiící tenkráte tendenci cen hrachu 
jistě více méně, značného. Proto jest zbytečnou úvaha, zač žaiující firma 
náhradou zako'upený hrách svému dělnictvu prodala, a stalo-li se tak za 
účelem aprovisace či dalšího zcizení. 

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

Důvody: 

Dovolatel, vycházeje z názoru-, že ž,alo'vana strana prodavši svým 
dělníkům hrách, úSlkaný koupi úhradní po II K za 1 kg, neutrpěla žádné 
škody, vytýká rozsudku odvo,lacího soudu nesprávné právní posouzení 
věci, a z toho plynoucí neúplnosti řízení proto, že odvo,laci soud, pře
hlédnuv, že žalujíCÍ strana uplatňovala konkretní škodu, pokládal za ne
rozhodnou oko,lnost, zda-li a jakou škodu žalobkyně 'utrpěla, a že neprávem 
pominul důkazy o tom nabízené, že žalobkyně z důvodu sbora uvedeného 
neutrpěla žádné škody. Poukazuje.k odůvodnění rozsudku odvo,lacího 
soúdu, kterým tyto námitky již v odvóJúnl proti rozsudku prvého soudu 
uvedené byly vyvráceny, dodává k němu dovolací sOl1d, že dovolatel 
svými vývody nesprávně si ",strojuje oprávnění, plynoucí pro kupitele 
z ustanovení článku 357 poslední odstavec obcll. zák. Jak 'konkretuí, tak 
i abstraktní škoda jest myšlena pouze v poměru 'pro,datele ke kupiteli. 
Kupite! má dle smlouvy nárok, aby pwdatel mu dodal zboží za cenu 
umluvenou. Neo,bdrží-li plnění, jest oprávněn žádati od prodatele, octnuv
šího, se v prodlení, jako náhradu, r.ozdil mezi smluvenou cenou kupní, a 
mezi tržní cenou 'prodaného zboží v čase a na místě plnění (abstr.a:ktní 
škOda), anebo 1'O'Zld11 mezi cenou, klernu při koupi úhradní musil zaplatiti 
za zboží, pf'odatelem v čas mu nedodané, .a mezi ,smluvenou cenou kupní 
(konkretní škoda dle čl. 355 a 356 ohch. zák). Ze slov užitých v posledním 
odstavci článku 357 obch, zák, "bez újmy práva, uplatniti pwkáza
telno·u vyšší škodu" plyne, že abstraktní škoda jest minimum, na ,které 
kupitel má právo, a poněvadž má právo volby požadovati tu neh onu 
šk'odu, není třeba, aby, žádaje škod:w abstraktní, je-li dle jeho tvrzení tato 
škoda stejná nebo nižší než tvrzená jím škoda konkretní, prokázal, ja>J<' 
vysoká jest jeho, konkretní škoda. Okolnost, zdali kupítel, jenž se úhrad
nou ,koupl 'kryl, při dalším na'ložení s úhradn:í'l11 zbožím "odlil stejné nebo 
vyššíeeny za ně, jest zřetelem !k tomu, že nárok kupilelův se zakládá na 
porušení smlouvy Ise strany prodatelovy, nerozhodna při řešení -otázky, 
zdali kupitel utrpěl nesplněním této smlouvy nějaké škody či nikoliv. 
Z toho plyne, že vytýkaný dovolací důvod čís. 4 a 2 § 503 c. ř. s. není 
opodsta tněn. 

Čís. 1211, 

Postoupil-li knihovní vlastnlk týž poz,emek dvěma různým osobám, 
připadne pozemek tomu, kdo dříve žádal za knihovní zápis, třebaže 'věděl 
o dřívějším prodeji pOzemku. Byl.1l však pozemek dřívějšímu mimo
knihovnímu nabyvateli odevzdán do držby. musí mu ustoupiti knihovni 
nabyvatel, jemnž bylo to známo, 

(Rozh. ze dne 27. září 1921, r~v II 177121.) 

oa 

Žalobce nabyl pozemku Č. kat. 971 v roce 1915 od Jana B-a v dobro
volné dražbě, a ujal se ihned jeho držby a užívánÍ. Listina o smlouvě 
nebyla sep,sána a vlastnictví nebylo na žalobce knihovně převedeno,. 
V roce 1919 posto'upil Jan B. usedlost i s pozemkem čís. kat. 971 své 
manželce Františce, na niž bylo též v knihách pozemkových vlastnictví 
převedeno. Žalobu, jíž domáhal se žalobce na žalc>vané knihovní vlastni ci 
uznání, že jest vlastníkem sporného pozemku, že ža!c>vaná jest povinna 
to uznati a vYdati žalobci listinn schopnou Ikn vkladu práva vlastnického 
pro c e ,s n í s o udp r v é s tol i c e zamítl. Důvody: Žaloba opírá se 
o ustanoveni § 44.0 obč. zák. a závisí jedině n. tom, zda žalovaná jednala 
obmyslně čili nic. Z jednání žalované nelze s úpln'ou určitostí dovozovali, 
že jednala lstivě a obmYslně a že si byla při uzavření no·tářské smlouVY 
vědoma, že tim zkracuje žalobce, který kupní cenu dosud nezapJ'ltil a jenž 
ostatně mčl podati žalobu proti Janu B-ovi na vydání listiny k vkladu 
práva vlastnického způsobilé, nehledě ani k tomu, že žaloba proti žalo
vané ostatně postrádá též [ro,iřebné náležitosti, neobsahujíc žalo,bní prosby, 
že se převod majetku na Františku B-OVOll prohlašuje bezúčinným. 

O d v o! a c í s o u d vyhověl žaJ.nbě v tom směru, že uznal, že žalobcejest 
faktickým vlastníkem pozemku, že žalo,vaná jest povinna to uznati .a při
pustiti vklad práva vlastnického ve prospěch žalobce. D ů vod y: Žalobce 
koupil v roce 1915 od manžela' žalované, tehdejšího vlastníka, parcelu 
č. kat. 971 a byla mu také parcela ta ihned p'ředána do skutečného držení 
a užívání, ve kterém jest až <dodnes. Knihovním vlastnikem :se žalobce 
doposud nestal. .Ježto však titul k nabytí vlastnictví má a také držby 
pozemku pravým zpŮSObem nabyl, n.áležejí ža!olbci k oné parcele práva, 
v §:§ 372 a 373 obč. zák. uvedená. Manželu žalo,vané zůstalo po' oné trhové 
smlouvě a po odevzdání sporné parcely k prodanému pO'zemku jer, 
knihovní vlastnictví a to, se smluvní povinností, p'ozemek ten proti zapla
cení ku·pní ceny žal'ohci i do, knihovního vlastnictví odevzdati. Prodaná 
parcela přešla spolu s mlýnem smlouvou ze dne 18. listopadu 1919 na 
žalovanou a byla tatO' za- knihovní vlast-nicL po svém manželi zapsána. 
Ježto však, jak řečeno, manžel její ,k zmínčné parcele jen knihovní vlast
nictví měl a tedy {S 442 obč.-zák) víeee,hledne toho pozemku jí postou
piti nemohl, ježto dále žalovaná také dle citované smlouvy postoupené 
jí reality jen v těch mezích a s těmi právy, které měl její muž, nabyla, 
následkem čehož § 440 obč. zák. se na daný případ nehodí, a konečně, 
protože žalovaná o prodeji sP(}J'né parcely a odevzdání jejím žalobci vě
děla, nenabyla žalovaná k sporné parcele ničeho více než pouhého vlast
nictví knihovního. Tento skutko'vý i právní stav vychází z přednesu stran 
zejména z údajů žalované při jejím výslechu, z výpovědi slyšených svědků 
a z Tozsudk'Ui vydaného v ,dřívějším sporu vedeném manželem žalované 
proti žalobci ° vydání sp'omé parcelY'. Z t'ohato postaveni stran k parcele, 
o kterou jde, na straně žalo·bcDVě tedy z jeho p,ostavení jako skutečného, 
platný titul a pravý způsob nabyti majícího faktického vlastníka, a z po
stavení žalované jen jako knih!ovní vlastnice,která, jako její předchůdce., 
má povinno,st žalobci, jakmile týž splní svou povinnost z trhové smlo·uvy 
a o vklad ,svého práva řádně zalho,čí, v knihovním svém vlastnictví 
ustoupiti, plyne, když žalovaná tohoto postavení žalobcova a jeho práva 
k spo'mé parcele uznati nechce, nárok pro žalobce, by žalovaná uznala 
jeho faktické vlastnictví a mu při případném zápisu jeho práva vlastni-
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ckéh'O do knih ustoupila. Víc.e však, než toto, žalobce žádati nemůže, 
p'okud se týče přiznati mu vůči žalova~é nelze. Ne~ůže ža.lobc~, kdy~ 
mu ,ono dosud nenáleží, žádati uznání sveho vlastmctvI Jako, up,neho, coz 
slovem »vlastník« v petivu patrně je míněno a nemůže žádati, aby žalo
vaná vydala mu vlkladní listinu, kdyžtě žato,v.aná k žalobci v žádnén; 
smluvním poměru, ktgrý by ji k vydání listiny zavazoval, není a takova 
po,vinnolst nebyla na ni 'Od manžela přenesena, aniž od ní převzata. 

Ne j vY š š í s o u d nevyhov,ěl dovolání, opravil však rozsudek odvo
lacího soudu v ten rozum že na místě ustanovení, že žalovaná je p'o,vinna 
připustiti vklad práva vl;stnického, na jmenovaném pozemku ve prosp~~h 
žalobcův, má vstoupiti ustanc,vení, že na základě tohoto wzsudku muze 
býti v uvedené vložce jmenovaný pozemek ·odepsán a na něj. v @vé 
vložce vlastnické právo pro žalobce vloženo. 

D ů vod y: 

V pneme posouzení veCl POl stránce právní dlužn-o sQ'ul11asiti IS ná
zorem, v dovo,lání hájeným, že, postoupH-li kniho'vní vlastník tý.ž ~o
zemek dvěma rozličným 'Osobám, připadne pozemek podle § 440 obc. zale 
tomu kdo dříve žádal za vklad do knih pozemkových: tato přednost 
přÍsI.~.Ší tomuto knihvvnímu nabyvateli bez ohledu na to, zda-li věděl 
o' dřívějším prodeji téhož pozemku, nebo! není obmyslností prostá vědo: 
most o obligačním nároku dřívějšího kupitele pmti spOlečnému prodateh: 
K nabytí vlastnicíví k nemovito,stem v pozemkové knize zapsaným ar Cl 

n<lstačí podle §§ 425, 4310bč. zák. při singulární sukcesi smlouva a tradice: 
nýbrž jestpotřebí zápisu do knih veřejných, a dokud nabyvatel, Jemnz 
nemovitost byla fakticky odevzdána, není do knih zapsán, pokládán býti 
může toliko za bezelstného držitele s právy v § 329 obč. zák. uvedenými, 
jež ~ v §§ 307, 308 ohč. zák. jso'u, počítána mezi p,ráva věcná. Kdo však 
může dokázati, že nabyl držení pozemku bezelstně ~lat~ým titulen: a 
pravým způsobem, pokládán jest podle §§, 372, 373 ohc. zak. za praveho 
vlastníka je-li jeho odpůrce obmyslný neho' žádného titulu nemá nebo má 
titul sIab;§í. Aby žaLoba mohla míti průchod, musela by tedy býti dokázána 
také o,bmyslno'st žalované, totiž j'eji vědomo'5t o tom, že .kupovaný ~\l
zemek již přešel platným titulem a pravým způsobem do bezelstn<;h? 
držení žalobcova. Tuto vědomost žalované však odvolací soud poklada 
za zjištěnu a rovněž je zjištěno, že žal'o,bce nabYl držby pozemku platnou 
smlouvou kupní a pravým zpHsobem. Naproti obmyslné vlastnici knihovní 
musÍ tedy pokládán býti za ·pravého vlastní'ka žalobce, jemuž žalovaná 
jeho po,zemek zadržuje tím, že jest v knize pozemkové jako vlastnice 
po,zemlm toho zapsána. Okolnost, že žalobce kupní ceny posud ne.zap!atrl, 
nýbrž z ní podle Ujednání platí úroky; nepřichází v úvahu, protoze zalo~ 
vaná v první stolici aní nenamítala, že žalo·bce smlouvy nesplml, ale all! 
nen,á významu protože byl pozemek žalobci odevzdán ve smyslu ,~ 1063 
obč. zák. před 'zaplacením kupní ceny a žalovaná netvrdila, že jí pohie
dávka kupní ceny byla posto,upena. Neopodstatněnému do,volání nebylo 
proto vyhověno, výrok odvolacího soudu' byl, však ve smyslu shora uv~
deném opraven, aby umožněno bylo provedem rozsudku p,odle § 350 ex. r. 
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Čís, 1212. 

Sestaveni hlavního inventáře z právoplatně uprav,ených dílčíeh inven
tářů nelze odporovati námitkami, dotýkajíeimi se dílčích inventářů, 

(Rozh. ze dne 4. října 1921, R I 1208/2Ll 

Do usnesení krajského souclu, jímž zřízen byl inventář o pozústalosti 
majitele de,skového' velkostatku, vznesli nepominutelní dědicové stížnost, 
jíž reknrsní soud nevyho'věl. Důvody: ,Stěžovatelé 10máhají se 
toho, aby napadené usnesení byln zrušeno po případě změněno a aby při 
tom by],o udněno opatření, aby hlavní inventář se zřetelem k výtkam 
nepominutelných dědiců byl přiměřeně opraven. Na odůvodnění této. stiž
nosti uplatiíují stěžovatelé výtky povšeclmého rázn a výtky zvláštní, 
avš'ak ani ty ani ony nejsou 'Odůvodněny zákonem a stavem spisů a nejSU>11 
takovými, aby na jejích základě bylo lze nap,adené usnesení zrn šiti, nebo 
změniti neb učiniti nějaké opatření -ohledně ,opravy. V úv:odu stížnnsti uvá
děná výtka, že nepominutelným dědicům bylo odl1ato právo" abyproje
vili, 2)da-li s inventářem souhlasí p'o, případě zda-li inventáři svúj souhlas 
odpíraií, jest dle stavu spisů bezpodstatnou a dle zákona neodúvodněnou. 
Vždy! usnesením ze dne 30. dubna 1921 byli nep'ominu!plní dědiwvé do 
rukou svébo vykázaného plnomocníka řádně o tom vyrozuměni, že zá
stu-lJCť poručenstva nezl. L\.nivensálního dědice soudu' osnovu hla'vního 
inventáře předložila byl ku výslechu účastníků v příčině hlavního inven
táře usta,noveu fOlk na den 19. května 1921. Při tomto roku se zá
stnpce nep.ominutelnýeh dědiců také súčastnil jednání. Dále budiž k tnmu 
poukázáno, že týž' fakticky p,odal dne 17. června 1921 své vyjádření. Toto, 
vyjádření hylo předmětem úvahy soudu prvé stolke při sestavováni hlav
ního inventáře, nebylo však k němu přihlíženo pm jeho bézpodstatno,t. 
Názor stěžovatelů, že hlavuí inventář měr býti podepsán všemipov.o,la
nými interesenty, v zákol1ěodůvodněn není, nebo! § 110 ds. pat. ze dne 
9. srpna 1854 Č. 208 ř. z., který, což vytčeno budiž, nenařizuje, že hlavní 
inventář účastníky pcď'epsán -býti má (a contr. § 109 ci!. zák.), ustanovuje 
výslovně pro přip.ad, že zůstavitelovo, jmění ve víceodděleníeh invento
váno hy],o" že-so 'U d p o z Ů s t a los t p r·o i e d n á v a j í c í musí všechny 
tyto, dílčí inventáře sumárně v jeden t. zv. hlavní inventář, který celé 
jmění zůstavitele v sobě obsahuje, shrnonti. Předpoklady tohoto § 110 
Cit. zák tu byly a postup Isoudem prvé stolice při zřízení hlavního, inven
táře zachovaný, vedle kterého s o u d u sne sen í m h I a v n í i n v e n- , 
t á ř s e s t a v i I, plně 'odpovídá předpisům zákom. Nepominutelní dědi
co,vé mají tím méně pří-činy si do toho postu'pu stěžovati, poněvadž jim 
byla dána příležitost, aby se oos·nově· hlavního inventáře mohli vyjádřiti 
a poněvadž fakticky ještě před sestavením hlavního inventáře se v příčině 
jeho vyjádřili. Oproti názmu stěžovatelů, že dílčí inventáře nej,sou ko
nečnými akty, nýbrž jen přípravným opatřením za pozůstalostního řízení, 
sluší poukázati k tomu, že soud pozůstalostní jest vázán na předchozÍ r?z
hodnutí ve věci té vydané, požívající právní moci -oproti oběma stranam, 
zvláště na svá pře,ácházejíeí rozhodnutí, jimiž jednotlivé dílčí inventáře 
byly na sond přijaty {§l§ 95, 105, 109, 9, 11 a 18 nesp. říz. a § 784 obč. 
zák.). Jinou ·otázkou by bylo, zdali. a d'o, jaké míry pro případ sporu s.o,ud 
procesní vázán jest na tato v nespo-rném řízeni pravoplatně vydaná U3ne-
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sení, o kteraužtO' otázku vš",k tu ~ejde. Musel-li v tomtO' pozůstalostním 
řízení sestaven býti hlavní inventář; mohly mu za základ slcužiti DOllze 
dílčí .inventáře právoplatně již sepsané (§ 110 nesp. říz.). To. musí tím 
více platiti v tomtO' případě, paněvadž na saud přijaty byly dílčí inventáře 
i ji n Ý m i s o II d y, dO' jichž výhradné kampetence předsevzetí tako
výchto reálních aktů (inventury a adhady) dle § 117 i. n., spadala. Ze spisů 
jest patrno, že sestavení podkladů pro hlavní inventář bylo soudem a 
universálním --dědicem za ]~ozůstal.Qistního řízení připrav'ováno a to s vě
domím nepominutelných dědiců, jichž zástu,pee a rozhodnutí v příčině 
jednotlivých podkladů vyrozumíván byl. Tomu nasvědčují jednotlivé vý
kazy poručenstvem nezl. dědice podané, jakož i soudní řízení následkem 
těchtO' výkazů, zvláště při zjišťování pasiv saudem prvé stoHce se zřetelem 
k tomu, že ,se tu jedná o- nezl. universálního dědice. SO,ud jest výsledky 
tohoto řízení, jako-ž i rozhod-nutími za něho vydanými a stranám dorJll
čenými vázán, ph čemž se zvláště poukazuje k tomu, že zástupce nepol
minutelných dědicú byl vyrozuměn a to usnesením ze dne 17. listopadu 
1920 o výkazu aktiv, v usnesení tom uvedených, s tím, že hodnoty VyC 

kázané budou zařaděny do, hlavního inventáře, nebuciou-li do 14 dnů po
dány jiné návrhy nebo připomínky, že byl dále vyrozuměn o rozhodnutí 
v příčině předloženého vý·kazll cenn~Th papků s tím', že cenné papíry ty, 
ve výkazu dopodrobna oceněné, bu-dou vzaty za základ dalšímu řízení a 
pojaty budou do hlavního inventáře, že dále byl týž zástupce p () pro v e" 
den é m říz e n í a sl y š e n í s v ě cl k ů vyro,zuměn o soudním roz;hod
nutí v p·říčině zjištění pas.iv a konečně, že byl vyrozuměn o rozhodnutí 
v příónc pasiv z důvodu zaručení pensí, když přes to, že jemu pod sankcí 
souhlasu usnesením ze dne 18. pro·since 1920 lhůta ku případnému podání 
námitek dána byla, žádných námitek v této věci nevznesl. Nelze proto 
v tomto nesporném řízení se odchýliti od těchtoc,proti oběma stranám 
právoplatně vydaných rozhodnutí a pro hlavní inventář zjištčoých pod
kladů. Tím vyvráceny isou všechny důvody povšechného rázu ve stížnosti 
·uplatňované. Odhaduje-li se nějaká věc dle užitku, který všeobecně a oby
čejně s 'ohledem na ,dlabu a místo pOlskytuje, činí to dle § 305 obě. zák. 
řádnou nebo obecnou cenu. Ze při tom i předpisy reálního řádu odhad
ního ze dne 25. července 1897 Sj}olumzhorlují, o tom nemůže býti pochyb
nostL účelem inventáře iest dle § 97 nesp. řízení; aby obsahoval přesný 
a úplný seznam vš'eho 'movitéhO! i nemovitého jmční, v jehnž držbě -zůsta
vitel v čas s m r t i hYl a aby t e h dej š i cenu tohoto majelku jasně udal. 
Z toho jest patrno, že při inventuře pozůstalostnl, <sestavené ku dni úmrtí 
zustavitcl'e, moh011 přijíti v úvahu pouze eeny' ku tomuto dni zjištěné, 
nikoli však domnělé konjunkturální poválečné zvýšení Cen z dolJY p o
sm r tf zůs tavitele, i kdy,by toto· bylo nastalo. f~ádné ocenění všech nemo
vitÝch věcí bylo 50'udem za při vzetí znalců z oboru zemědělství, lesnictví, 
stavitelství a strojnictví provedeno a byly d'D.tyčné operáty usnesením 
soudu prvého ze dne 27. října 1920 na soud přijaty, při čemž bylo vý
slovně rozhodnuto, Ž e ce' n y v II sne sen i tom II v e den é bll d o u 
pro' jed n á n í p o z II s t a los tip o 10 žen y z a z á k lad. Toto řádně 
'odftvQ-dněné úsnesení, ktcr}'rm ·zároveň bylo rozhodnuto o' všech l1ámitkách 
stran proti odhadům podaných a kterým správnost odhadu byla soudně 
zjištěna, bylo zástu'Pci stěžovatelů doručeno a veš ln v moc práva (§ 18 
cis. pat.). Pro·tc, nelze stě"ovatelúm v nynějším stadiu pozústalostn'ho 
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nzem přiznati právo bráti v odpor tyto právoplatnč soudem zjištěné a 
projednání pozůstalosti za základ položené od had n í ceny a domáhati 
se znovu rozhodování o těchto cenách. Br.ojí-li stěžovatelé proti odhadu 
právoplatně pro.vedenému a domáhají-li se nového určení odhadních cen 
tím, že dle návrhu stížnosti žádají opravu, mohly by se takové změny 
státi jen provedením nových odhadu. Takový nový odhad saudní však 
v tomto případě se zřetelem na předchozí právoplatně provedený odhad 
přípustným není. Právo zákonité účásti nepominutelných dědiců Ve smyslu 
§ 786 obě. zák., které má stížnost na zřeteli, nemůže při jednání o hlav
ním inventáři, jenž se -'Sestavuje Iku dni smrti zůstavitele, na věci ničeho 
měniti,zvláště uváží-Ii se, že nepominutelnému děd-ici dle dv. dekretu ze 
dne 31. ledna 1844, -čís. 781 sb. z. s. přísluší pouze nár,ok »aul den uach 
gerichtlicher Schňtzung berechneten Wert seines Erbteiles« a v temto 
případě s o u dní o d had pro v e den byl. Neodůvodněnou jest dále 
také stížnost proti cenám jednotliv.\kh movitých věcí, ve stížnosti dopo
drobna uvedených. -Měli-'Ji nepominutelní Id'ědicové svého -ča'su za to, _že 
odhad těchto věcí nebyl řádně proveden, anebo že ceny určeny byly 
nízko, bylo jich věcí podati v čas odhadu připamínky (§ 784 obě. zák.) 
aneb uplatniti své námitky cestou rekursu proti způso.bu provedení odhadu 
anebo proti soudnímu j"ozhodnutí, kterým odhadní elaboráty byly na soud 
přijaty. V uynějším stadiu řízení jso·u tyto až v druhé instanci uplatňo
vané námitky opozděny. Pokud se konečně jedná o zpusob zjištění po
vinných dílů. nuttlo· pO'ukázati Ik tomu, že v tomto případě se jedná o se
sta'vení hlavního inventářé, a nikoliv o vyřízení výkazu 'o. p'ovinných dí
lech, ve ,smyslu § 162 nesp. říz.,které vyž.adovati bude další zvláštní roz
hodnutí v rámci provedeného projednání pozůstalO'sti. 

Ne j v y Š š í so 11 d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Při zkoumání spisů nebylo shledáno ani patrné nezákonnosti, ani zřej
mého odporu se spisy, aniž konečné zmatečnosti, a nejsou tu tedy pod
mí'nky § 16 nesporného patentu ze dne 9. srpna 1854, čÍs. 2,08 ř. zák., za .. 
kterých jedině bylo by lle vyhovčti mimořádnému rekur-su dovolacímu a 
změniti nebo zrušiti srovnalá rozhc·dnutí nižších sD·udů. Poclkladem pro: 
Zjištění pozůstalo.stního jmění isnu díl čí inventáře sep'sané ;jle přeápisů 
§§. 95 a násl. nesp. říz. Sestaveni hla vnl h o inventáře dle § IlO nesp. 
říz. jest úkonem ryze formáluím, jehož účelem. jest, shrnouti k vůli pře
hlednosti j.ednotlivé dílčí inventáře k soudu přijaté v jeden celek; seřaditi 
zjištěné položky aktivní a pasivllí; a, určiti takto, číselně úhrn majetku a 
dluhů, jakož i čisté jmění po,zůstalo·stní. Při tom neplatí více předpiSY §§ 95 
a násl. nesp, říz., a j'cst p,ozůstalostní soud samozřejmc vázán sv§mi právo
platnými usnclseními o přijetí dílčích inventářů a ostatními op·atřeními, 
jimiž účastníci - v daném případě hlavně universál-ní dědic - nab~rli již 
práv. Výtky nepominutelných dědicLl ve vyjádření a v rekursu i dovola
cím rekursu jsou po·uhým nepřípustným a nezdařenÝnlpo:kusem, .odpo
rovati usnesením pozůstalo.stního soudu, která dávno již nabyla moci 
práva, a doháněti. něco, co jimi snad v d'osa 'ladním řízení bylo zameškáno. 
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Čís. 1213. 

Omyl jest »včas« vysvětlen, stala-Ii se tak v době, již třeba k přijetí 
návrhu mezi nepřítomnými smlnvníky:(čI. 3180bch. zák. § 862 obě. zák.). 

(Rozh. ze dne 4. října 1921, Rv I 299/21.) 

Žalující domáhala se na žalované, by jí na základě ,kupní smlouvy 
dodala 5500 kg ]Japír{)vých 'odpadků. Žalovaná proti tomu namítla, ze 
byla 'u, věci hlavni v omylu, který činí smlouvu neplatnou, poněvadž chtěla 
nabídnou,ti žalobkyni ke kouvi jen 5 Y, q papíwvých odpadů, omylem však, 
že napsáno bylo 5500 kg na místě 550 kg, což stalo se prý v návalu práce 
a že nebyla si -vědoma toho, ž,e nabízí více; než ve skutečnosti měl~. 
P r 'o' ce sní s o udp' r v é s tol i c e žalobu zamítl v podstatě z toho 
důvodu, že pro TIe<s,ouhlas stran co do množství zbo'ží nebyla mezi nimi 
ujednána platná smlouva. O dv o I a c í s o,U d žalobě vyhovčl. Dů v o dy: 
Otázku ,omylu dlužno' posuzovati dle předpisů § 870 a násl. obil. zák., jež' 
platí též pro práv,o, obchodní. Dle § 871 obč. zák. 've znění III. novely (§ 36), 
pakli jedna strana o obsahu od ní učiněného' ncho dTlihou stranou došlého 
prohlášení byla v ,omylu, který týká se věci hlavní, anebo podstatné její 
povahy, k níž úmysl převážně se nesl a prohlášen byl, tedy nevzniká 
pro ni žádný závazek, pakliže omyl stranou druhou byl vyvolán, anebo 
této z (,ko,[no'stí úevne musel napadnouti, anebo byl ještě zavčas vysvčtlen. 
Tomu všemu však v tomto případě ta'k není. Prvý soud učinil Ve sporu 
na základě k'Orespondence stran zjištění, j<ež pro Hch bezvadnost bere 
i soud odvolací dle § 498 C. ř. S. za podklad svého rozhodnutí. Ze zji:štění 
tčch jde, že žaIo,vaná ,5trana s'déIila slraně žalující lístkem ze dne 14. února 
1920, že má na prodej odp.adkocvý papír asi 55 metr. centů, a žádala ji, 
aby jí učinila cenovou nabídku, načež žalobkyně 'Odpověděla dopise,,) 
ze dne 19. února 1920 v tom směru, že vzala na ,vMomí nabídku 5500 kg 
papÍmvých 'odp",dkú, a že nabízí žalované v twkovémto množství 40 K 
za 100 kg Iranco vag'On její stanice a žádala za sdělení, má-li poslati ná_ 
kladllí list, na kterýžto dopis následov,ala pak mezi stranami ještě celá 
řada dalších dopisů. K'dyž tedy žalovaná učinila sama od sehe žalobkyni 
nabídku na kouPi 55 q odpadk'Ového papíru a tato jí výslOvně v odpovědi 
své píše, že vzala na vědomí jej'í nabídku na 5500 kg; a že v tomto mno·žstcvÍ 
nabízí jí cenu 40 K za 100 kg, žalovaná pruk na to v další korespondenci, 
jež mezi 'Oběma stranami se byla v příčině dodávky papíru toho vyvinula, 
ni slovem nezmínila .se o tom, že se na straně její sběhl nějaký omyl, a to 
ani tehdy, když žalobkyně ještě v dopise ze dne 13. dubna 192,0, v němž 
trvá na dodávce, výslovně p'odotýká, že ocl ní 5500 kg řečeného papÍrú 
pevně odkoupila, nelze zajisté mluviti o tom, že žalobkyně omyl 'u žalo
vané v příčině mno'žství odpadkového papíru sama vyvolala, nebo že by 
jí 'Omyl ten z okolností. byl musel napadnouti. Nae,pak musela žalohkyně 
v,hledcm k uvedenému ° správnosti toho, ze jde o 55 q odpadkového pa
píru a nikoli jen o 5 Y, Q hýti jen utvrzena. Neboť žalovaná omyl Ise své 
strany niktemk, včas nevysvětlila, ,ba neučinila tak ani v dopise ze dne 
8. června Ig20, když již ža,[obu v rukou měla a z ní sVlIj 'omyl nejpozději 
seznati musela, nýbrž učinila tak teprve ~Ž: v dopise svém ze dne 19. 
června 1920, tedy až za plné 4 měsíce 00 uzavření sml'Ouvy, což zajisté 
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nelze pov.ažovati za vysvětlení včasné, jak j,e zákop,obč. v cit. § 871 na 
mysli má. Jednání na straně žalované je obchodem dle čl. 273 obch. zák. 
a žalované, jež ostatně je i protoko'lovaným obchodníkem, náleželo, by 
kore6pondenci své i žaIobkyně, nabídkou její vyvolané. věnovala péči 
řádného obchodníka. Kdyby tak byla učinila, byla by zajisté na omyl svůi 
ihned přišla. Pakliže však péče té nevynaložila, nemůže uplatňovati svůj 
omyl v tak p'c,zdní době, jwko to' právě byla učinila. Vzhledem k tomu, 
co uved'eno, má odvolací soud za nerozhodné, že prvým soudem ve SP'OYU 

bylo též zjištěno, že žalovaná v době nabídky žalobkyni vÍCe papíru 
odpadkového, nežli 5 Y, q, domarrerněla a že polo'ha i ro'zloha číslic 55 
na lístku nabídky je Útková, že lze usuzovati na DO" že bylo p6áno 
skutečně 5'5 q aŽ'e desetinná tečka jen nějakou cbybou písaře nebo 
stroje byla vynechána. Ostatně toto poslednčj.š'í netvrdí ani žalovaná 
sama, nebo,f uvádí v žalo'bní odpovědi jen, že majitel Hrmy v domnění 
a pevném přesvědčen:í, že na-blzí 5 X Q, napsal omy,lem o jednu 
nulu více, takže, ježto nabídka děla se v kilogramech, mělo státi na 
lístku 550 kg a nilmlj 5500 'kg, ač ve 6kutečnosti na lístku činil nabídku, 
jen v metrických centech a nikoH kilogramech. Třeba tedy došel prvý 
s'Oud na záldadě zjištění, že žalovaná více 'odpadko'vého papíru nežli S~, Q 

doma neměla, ku přesvědčení, ž'e úmysl její nesl se jen k prOdeji tohoto 
množství, které skutečně měla, nesdílí odvolací soud názor prvého soudu, 
že zde nebylo shodné vůle stran co' do předmětu plnění, tedy ve věci 
hl~vní a že by tak smhuva platně nzavřena nehyla. Naopak má za to, 
že došlo ll'ezi stranami k platné smlouvě! jež byla ID'ezi nimi hotově uza
vřeua <§ 869 obě. zák.) a již žalo,vaná strana je p'Ovinna dodržeti, neboť 
že by byla nabídla žalob'kyni o,dlpadkový papír jen určité provonionco, 
který by nebyl více k dCIstání, nebo že by j'í byla nabídla papír ten ien 
v tom množství, jaké clomamá, tedy papír svůj vlastní, sama nnki&e ve 
speru netvrdila a z lístku jejího ze dne 14. února 1920 také nic takového 
nevychází. Není tu proto na straně její nemožnost plnění, ježto jest jí 
možno vždy nedostávající se jí množstvÍ- p'apÍru toho jinde si DpatřitL 

Ne j vy Š š í so u d nevyho,věl dovolál1Í, 

Důvody: 

Omyl při smlouvě, sběhnU!vši Se II jedl1é .strany, může míti za následek, 
že pro smluvníka t'Ohoto, nevzchází záva"ek, jsou-li tu podmínky § 871 
obě. zák. Také v případě tomto' dovolává se žalovaná strana toboto usta
novenítvrdic, že žalobce vyvolal v ní omyl, a shledává v tom, že 'Odvo
lací soud zaujal stano,vislko, že 'Omyl v hlavní věci sběhlý ne byl žalu
jící stranou vyvolán, že 'ji omyl ten nemusil napadnClu-ti a že- jí žalovaná 
str:ana- omyl včas nevysvětlila, nesprávné pos-ouzení věci p-o' stránce 
právní, uplatňujíc je jako, důvo'd do'v,olací. Avšak neprávem. Žalo,vaná 
strana, brojíc proti rozsudku od'Volacího soudu, přichází leprve v dovo
lání s tvrzením, že žalující firma o,myl v y vol a I a, kdežto v prvé sto
lici tvrdí, že, "'č jí zřízenci jejími bylo sdělell'Qc, že papírovÝch odpadků 
je j.en 5 Y, Q a že v <domnění, že toto mno'žství nabízí, napsala o jednu 
nulu více, a že, když po třech týdnech dostala nákladní nst, seznala 
s v ů j omyl a učinila firmě žalující návrh na smírnévyrovuání. Nehledíc 
k tomu, že toto tvrzení v prvé stolici neso,uhlasí s korespondencí, pckud 
byla za pravou uznána, nenípochopitelno, jwk by mohla žaluiící firma 
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odpovídaiíc na nabídku, uvésti pro d a vat e ,1 e v omyl. Žalující firma 
přijala nabídku dopisem ze dne 19. ímma 1920, nabídnuvši se své strany 
40 Kč za 100 kg franko st"nice žalované strany s podotknutím, že vzala 
ku \'ědomí že má žalovaná asi 5500 kg - žaluvaná oferovala 55 Q, ne 
v ki1ogra~ech -'- odpadků k prodeji. Žalovaná firma. za tohoto 'stavu 
věci, 'kdyby byla, jak řádný kupec má učiniti, věnovala této, odpovědi 
pečlivou pozomost a jí řádně prozkoumala, byla by si ihned musila uvě
domiti,že co do množství jde o nedofO'zumění neb o omyl a dle toho své 
další jednání zaříditi. Žalující firma nemohla ani dle formy ani dle obsahu 
nabídky míti nejmenší pochybnosti o tom, že se jí nabízí 55 Q - a nikoliv 
5'5 Q - papírových odpadků, musila zajisté věřiti nabídce, jelikož jí 
z okolností nemohlo a nemusilo zřejm,ě napadnouti, že druhá strana, na
bídnuvší 55 Q odpadků, učinila t~k lOmy lem a proto, přijala-ll nabidku_, ne- . 
vyvo,lala v druhé stranč omylu, a nemůže sctudíž tvrditi, že nebylo tu 
sr'Ovnalé vůle stran a že ke smlouvě nedošlo. Dle '§- 871 obč. záJk. nového 
znění nevzchází pro smluvníka v 'Omylu jsoucího závazku, byl-li 'omyl 
ještě včas vysvětlen. Co· rozuměti slůvkem )včas«, ustanovení toto ne
uvwdoí ale zajisté míní se tím jedinč doba, již třeha k prohlášení n přijetí 
návrhu mezi nepřítomnými smlu.vníky <čl. 318 a nn, obch. zák. a § 862 
obč. zák.), nikoli však uplynutí víc e mě s í c ů, když už věrný smluv
níkbyl nucen domáhati se splnění sml'cuvy žalobou. VYsvětlení omylu 
toho až pn doručenÍ' žaloby nelze dl:e zmín~ného ustanovení za včasné 
považo,vati a jest dovolání v této příčině neodůvodněné. Nepadá nikterak 
za tohoto, stavu na váhu, že mezi tím ceny stouply, nebof to jde na vrub 
do-volatelúv, když mohl plniti a neplnil. 

Čís. 1214. 

RozpOčtem ve smysln § 1170 a) obč. zák. lest pOlU"" přesné vytčení 
cen, které měly býti požadovány za jednotlivé prác,e i materiál k tomu 
pO'třebný, ato za vše zvlášť. Není jim pouhé prOhlášení podnikatele, že 
práce budou úhrnně vyžadovati přibližně určitého peníze. 

(I(ozh. ze ,done 4. října 1921, Rv I 408[21.) 
Žalobce nabídl se pr'Ovésti přestavbu v domě žalovaných a předle,žil . 

jim rozp'Očet na 2140 K. Žalovaným zdál Se býti náklad přílišným, pročež 
žádali žalobce; by provedl přestavbu jiuým způsobem; k vyzvání jich 
pak, kolik bude přestavba vyžadovati, odvětil žalobce, že asi 120,0 K. Po 
provedení stavby předložil účet na 3120 K a, ježfo žalovaní zdráhali se 
jej vyroovnati, domáhal se zaplacení žalobou, jíž pro ce sní s o. udp r v é 
s t o I i c e vyhověl, shledav poža,dovanýpeníz přiměřeným. O d vol a c 1 

s o u dpřiznal žalo,bci pouze 2140 K a uvedl mimo jiné v d ů v {} d.e ch: 
PředpiSU § 1170 a) obč. zák. nelze tu siDe dle jeho doslovu použiti, i tu 
bylo však úplnč v jehod'uchu povinností podnikatele, byo-známil objed
navateli, že bude třeba jmenovaný peníz o takznačuou sumu překro,čiti. 
Neučinil-li tak, stihaji ho tytéž právní následky, jako kdyby tu mzp'o-čet 
byl, tím spíše, kdyžtě žalobce znal úmysl žalOVaných, že nechtěií na 
stavbu vyualožiti více,. než-li původních 2140 K. Nemůže tudíž žalobce 
požadovati více než pův.cdnč určený· peníz a bylo nárok jeho potud 
obmeziti. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého- so'udu. 
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Důvody: 

Nap·adený rozsudek trpí nesprávným posouzením právním, záleže
jícím v mylném užití § 1170 a) obč. zák. a ve snížení 'Odměny přiřčené 
žalo-bei prvním rozsudkem. Odvolací soud vzal za prokázáno, že strany 
jednaly mezi sebo'u. o výši 'Odměny před provedením prací. Dle zjištění 
o,dv-olacího soudu prohláSil žalobce, že práce ty by stály asi 1200 K:č, 
nezaručil se však, že nehudou státi vlee. Odvolací sou-d nevzal tudíž za 
prokázáno, že strany smluvily předem odměnu, což patrno i z toh'o, že 
přisoudil žalobci ne 1200 Kč, nýbrž 2140 Kč. S výměrou této ,odměny 
nelze však souhlasiti. 1\ částce -té dospěl odvolací soud úvaho'u, že byla 
žalovaným příliš vysoká. když žalob'ce ji požadoval řádným rozpočtem 
za jiné instalační p-ráce. Žalovaní dali si vypracovati jiný plán, a svěřili 
vedení prací dle nového, pránu žalobci jen proto, poněvadž žádal za tyto 
práce méně t. j. asi 1200 Kč. Touto úvahou není ovšem výměra odměny 
část,koll 2140 Kč dostatečně 'Odůvodněna. Odvolací s-cud u_vedl dále, že 
bylo povinností žalobcovou v duchu § 1170 a) obě. zák., aby vyrozuměl 
žalo,vané o značném překročení částky 1200 Kč původně jmenovanc. 
Kdyby náihled tento byl správný, nemohl by žalobce požadovati ani 
2140 Kč které mu 'Odvolací soud ~řisoudil, poněvadž i tato částka bYla 
by znač~ýmpřekročením ro-zpočtu, dle uvedeného náhledu nepřípustným. 
V tomto případě však rozpočtu nebylo vůbec. Rozp-očtem nebylo ústní 
prohlášení žalobcovo, že práce by stály asi 120,() Kč, rozpočtem mohlo 
býti j-en přesně vytčení cen, které měly býti požadovány za jedn.btlivé 
práce i materiál k tomu potřebný, a to za vŠe zvlášf. Rozp:oočet takový 
předfožilžalobce žalovaným, žalovaní však rozpočtu toho neschválili 
objednavše práce jiné. Provedení těchto prací svěřili mu však hez rOz
počtu, a. nelze proto § 1170q) obě. zák. na daný případ vůbec p_o>užíti. 
První soud zjis,til na zwkladé posndku znaleckéh'O, že částky, žalobcem 
za práce účtované, lsou: přiměřené. ZjišJěnÍ to nebyln v řízení odvolacím 
změněno, druh}T soud snížil sice odměnu žalobcovu, avšak z jiného dů .. 
vodu, ne z toho, že by byl účet jehc uznal vzhledem k provedené práci 
nepřiměřenč vysokým. Požaduje-li tudíž žalobce 3118·- Kč 35 h. místo 
1200 Kč nelze v tom shledati iednánÍ, příčící se smlouvě o- dílo, jakou 
se. žaIo~aným uzavřel. Žalova~i věděli na jaře 1920, kdy se o práce 
jednalo: že stoupají llstavičněiak mzdy, tak i cehy materiálu, bylo proto 
jejich ~ěcí, aby vyžádali si od žalobce přesný rczpo'čet, jak učinili před 
tím, anebo aby s ním smluvili určitou odměnu. Poněvadž se tak nestalo, 
je žalobce 'oprávněn požadovati Me '§ 1152 'Ob-č. zák. ]lřiměřenéodměny 
bez ohledu na dřívější rozpočet. Odměnou takov-on je zažalo'vaná částka, 
a bylo pruto obno'viti správný rozsudek prvého šondu. 

Čís. 121.5. 

Nelze mluviti o smisen! peněZ ve smyslu § 371 obč. zák-., přimisil-li 
držitel větší obuos peněz ku svému nepatrnému obnosu, obzvláště, když 
mezi oním obnosem byly bankOvky, zněiící na větší peníz, nežli činil cglý 
obnospatříeí původně vlastnicky držiteli i(§ 4,15 obč. zák.). 

(Rozh. ze dne 4. října 1921, Rv I 415/21.) 
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2alo.bce odevzdal dne 12. října 1920 Ottu Sch-ovi 16.000 Kč za účelem 
nákupu zboží. U výkonu exchce na movitosti bylo. dne 13. října 1920 
Ottu Sch-ovi zabaveno 15.250 Kč. Žalobce domáhal s,e žal(}bouna žalo
vaném vymáhajícím věřiteli, by uznáno- bylo právem, že vedená exekuce 
jest nepřípustnou, ježto mu p,řísluší ku zabavenSrm penězům právo, -exe
kuci vylučující. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d v 0'1 a c í s .o·ud 
uvedl v d ů vo d·e ch: Právo, jež dle žalobcova tvrzení činí ]Jrovedeuí 
exeku,ce nepřípustny-m, nemůže býti j.ádným jiným právem, než právem 
vlastniC'kým a žalobce neuvá,d-í také v žalobě žádných skutečn(}stí, ze 
kterých by odvozoval svůj nárok, který by vyplýval z nějakého' jiného 
práva, což by přece podle § 226 c. ř. s. učiniti musil. Domáhá se tedy 
žalobce na -soudě uznání svého ]Jráva vlastnického k zabavené' a žalo
vanému vydané částce 15.250 Kč a důsledkem abwlutního rázu tohoto 
práva (§ 354 obč. zák.) dalšího soudního, výroku o tom, že exekuce 
ohledně ní jest nepřípustnou. Jeho žaloba, byl P(} stránce formální jévila 
se žalobou vy1učo,Yaci y1e smyslu § 37 ex. ř., podle své vnitřní vlastní 
právní p-odstaty jesl žalobou vlas.tnickou, nebol základem jejím jest vlast
nictví. Náleželo tedy žalobci podle § 369 obč. zák., aby do-kázal, že řečená 
částka jest jeh(} vlastnictvím a, po·něva·dž jde o věci movité, aby je podle 
§ 370 .o,bč. zák. popsal takovými známkami, jimiž se liší od všech po
dobných věcí téhož druhu: Zkoumá-li Se Jbsah žaloby, ]Jatrno, že nevy
h(}vuje uvedeným· zákonným předpisům ani' ustano.veni § 226 c. ř. S., 

nebol se v ní nikde anin e t v rdI, a n i d ů k a z o tom n e n a b í z í, 
že částka 16.000 Kč, žalobcem O. Seh-ovi oldev7ldaná, z nichž oněch 

15.250 Kč prý pochází, byl a v 1 a s tni c tví m žalo' b c o v Ý m. V té 
příčině neuvedl žalobce ani v žalcbě' ani za 5P'oru skutečností, na kterých 
své vlastnictví zakládá, a aniž podle § 372 obč. záJk. uvedl něco ohledně 
platného titulu a pravého z]J·ůsolm, jímž dosta!! se k držbě dotyčných pe
něz, jichž také nijak nepopsal. Z pouhého tv-rzení, že je O. Sch-ovi ode
vzdal, zajisté ješ.tě nevyplývá, že by byl jejich vlastníkem, ani není možuo 
v něm spatřovati ani skutkový údaj, ž,e byl vlastníkem. Není! tím vylou
čeno., že žal(}bci mohly býti dotyčné peníze třeba také jen nějakou osobou 
třetí svěřeny, aniž přešly do jeho vJastnictví. Již tyto, vylJ.čené nedo
statky žaloby samé musily by míti za násJe.dek zamítnutí žalo·by iako 
neodůvodněné, neboť z řečenéh,o plyne, že žalobc.e ani netvrdiI, tím m~ně 
dokázal skutečnosti, z nichž by vyplývalo právo, činící provedení exe
kuce nepřípustným. Na tomto. místě dlužno uvésti, že odvolací soud 
nesdHí právního názoru odvobl'Íelova odpůrce, že by se zřetelem na 
ustanovení § 261 ex. ř. slušelo řízení exekuční pokládati v tomt-o případě. 
ukončeným a že by následkem toho byla žaloba excisní již pmto vy
loučena. Nelze totiž přehlédnouti, že homě peněz zabaveny byly u O. 
Sch-a zároveň ještě j:Íné věci, které prodány byly teprve dne 19. listopadu 
1920 a za ně docílený výtěžek přikázán ]Jak usnesením ze dne 24. listo
pa'du 1920. Ježto žaloba pOdána byla již .dne A. listopadu 1920 a řízení 
exekuční dlužno pokládati za celek, plyne z toho" že podána byla ještě za 
jeho trvání. Pokudl jde o vývody odvolací, neprávemodvolává" se ža
lobce na us·tanove-ní § 415 -obč. zák. k (}bhájenÍ svého· stanoviska, ]Joně
vadž toto jest vše'checného rázu. O smísení peněz platí zvláštní př.cdpis 
§ 371 obč. zák., pročež nutno se jím říditi. 
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Ne j v y Š š í s o··u d zrušil rozsudky předchozích soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by o ní dále jecrnal a ji zn(}vu rozhocrl. 

Dů v od y: 

Odvo·lací soud správně uvádí, že jde o žalobu vlastnickou a že nále
želo ža}obci, aby dokázal, že č~stka 15.250 Kč, Sch'ovi zahavená jest 
jeho vlastnictvím, má však za to, že jest žaloba neodůvodněná již ~roto, 
že žalobce ani netvrdí, ani důkazu o tom nenabízí že částka 16.000 K:č 
žalobcem Seh-ovi (}devzdaná, byla vlastnictvím žal~bcnvým. Že jde o ža
lobu ve smyslu § 37 ex. ř. na základě práva vlastnického, plyne ze žaloby 
samé, ". níž ~al'obce ike kanet uvádí, že žalo~anému oznámil, že zabave,ný 
obnos Jest Jeho vlastnictvím, s vyzváním, aby jeho vlastnické ]Jrávo 
uznal, což ž.alovaný odmítl. Ok(}lnost, že žalobce -o svém tvrzeném vlust
nictvLv ~alobě žádných důkazů nenabídl, nemůže však býti ještě důvodem 
pro zaml tnutí žaloby, poněvadž v řízení p-řed sOludem pro-'cesním 'Oltázka 
v.Jastnictví žal(}bcova k zabaveným pe:nězům vůbec na přetřes vzata ne
byla, žalovaný, který se ·obmezi! na ]Jouhé popření údajů žalobních v této 
přičině žádné námitky nevznesl a s(}ud procesní vzhledem k své~lU sta
novisku, že jest žaloba neodůvodněna již dle § 371 'o.bč. zák., touto otáz
kou s·e neobíral. Poněvadž však tat() otázka jest důležitá pro samu pod
statu žaloby vlastnické (§ 369 ·obč. zák.), bylo věcí soudu, aby se za
ch(}va'l podle § 182 c. ř. s., to,tiž aby strany vyzval k doplnění ned"O.sta
tečných údajů o okolnostechpf-O spor rozh(}dných, k označení průvodních 
prostředků o tom a k podání vysvětleni, která ke zjištění skutko.vé ]J'od
staty tvrzených práv a nárolků JSOll nutnými. Ta okolnost, že žalobce 
newl'bídl důkazy o skutečnostech, jež s(}ud prvé stolice nepokládal za 
dů;ežité, nemůže miti tedy sama o sobě za následek zamítnutí žaloby 
nýbrž jest nutno, řízení, které v tomto směru zůstalo neúplným, dO]Jlniti: 
Ač tento nedostatek v odvolání u]Jlatňován není, clluŽI1o, k němu přes to 
z moci úřední přihlédnouti, poněvadž bez zjištění (}koi.ností sho.ra uve
dených správné právní posouzení věci není m1ožné. Dovolatel llv'ádí sice 
v d'Ovolání nově a vmti obsahu žaloby, že nežaloval z titulu vlastnictví, 
avšak není připustno, -aby právní důvod ža}o,by teprve v dov(}lání by! 
mě.ně~. Ostatně není ani v dov.olání jiný právní důvod žaloby přesně 
Dznaoen. Dlužno se ještě zmíniti IQ stanuvisku soudu procesníhO že se 
dlužník Otto Seh. stal smísením pe-něz jejich vlastníkem. Odvob'cí soud 
se v tomto směru obmezuje pouze na vyvrácení námitky, že jde o' usta
novení :§, 415 obč. zruk. a vyslovuje, že o() smísení peněz platí zvláštní 
před]J~s §, 371 obč. zák., jímž. nutno se říditi. S(}ud ]Jrocesní zjišťuje, že 
z pencz zaloheem Sch-·ovi 'Odevzdaných 16.000 K dal 6ch. své manželce 
500 K, výkonný orgán že mu ponechal 300 K, a p.oněvadž bylo zabaveno 
:5.2~0 K, d0vo'zuj~ z toho, že Seh.·k těmto penězům přimísil svých .50 K. 
C1mZ se staI dle § 37·1 obé. zák. vlastník.em všech peněz. Tento náhled 
sdíleti nelze. Cástka 50 K jest vzhledem k celkovému zabavenému obnosu 
15.250 K tak nepatrnou, že nemůže míti za násled·ek takové smísení ]Jeněz 
aby 'Ostatní ]Jeníze ža!(}bcem Seh-ovi dané nemohly býti od 50 K 
Sch-ových rozeznány, zvláště když by bylo zjištěno, co ]Jotvrdil soudní 
vykonavatel, že se mezi zabavenýmipenezi nalézaly státovlky 500 K a 
100 korunové, s nimiž přece peníz 50 K smísen býti nemůže. Bude tedy 
i v tomto směru příslu-šné zjištění žá'doucno. 
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Čís. 1216. 

Obchod nikoliv sice lixni, ale takový, při němž plněni pozdější než ve 
smluvené době neni již splněním smlouvy, jsouc pro kupitele bezcenným, 
poněvadž tento ho nemůže vice ponžiti k účelu, k němuž je určil dle úmy. 
slu, druhému smluvuíku známého, nedopouští poskytnutídOda!né lhllty 
dle čl. 356 obch. zák. 

(~o'zh. ze dne 4. října 1921, I~v I 450í21.) 

Dne 14. května 1920 nabídl zástupce žaluj.íd firmY ž,alované iirmě 
větší množství příze, z něhož žalo,vaná ·část objednala. Zalující dodala 
přízi dne 2:1. května 1920, žalovaná ji však nepřijala, namítajíc, že smlou
va hyla uzavřenaj'en s tím, že bude p-lněrro ihned. Žalobě o zaplacení 
kupní ceny o b a ni žš í s o u d y vyhověly, o d vo I a c í s o u d z těchto 
d Ů v Q, d ů: Žalovaná sama připoušti ve spise 'odvolacím zcela správně, 
že i přesprohl2išení, jí tvrzené, nedo,šlo mezi stranami k fixnímu obchodu. 
Avšak i v tom případě, že smlouva kupní skutečně uzavřena byla s pod
mínkou, že žalovaná firma mčla bý-ti povinna zboží přijati jen teh.úy: 
"wenn das Oarn sofor! an sk abgehen kann (anebo abgeht) und mcht 
weit lagert«, ne:lze podmínce té dáti význam, j-aký snaží se jí dáti strana 
žalovaná nebofdle nespornéh.o přednesn stran odevzdala sama teprve 
18. květ~a 1920 zástupci žalující strany, Emilu W-ovi, dovozuío·svědčení. 
Tím uznala žalo'vaná sama, že zbožÍ, jí koupené, nebylo před 18. květnem 
odesláno, nýbrž že se tak státi může teprve po 18. květnu, rozhodné ,však 
ne ihned po 14. neb 15. 'květnu. Záležel-o-li jí skutečně na přesné dodavce, 
měla již nyní, když dodávky tako·vé nezajistila Si určením času, postu
povati dle čl. 356 obch. zák., toM -oznámiti, že od smlouvy ustupuje, ježto 
nebyla splněna s podmínkou, jÍ tvrzenou, při tom však uděliti přiměřenou' 
lhůtu k dodatečnému plnění dle čl. 356 obch. zák. Žalovaná firma neuči
nila tak ani 24. května, kdy dle svého tvrzení obdrže1a příZi odjinud a 
proto. příze od žalobkyně koupené více nepotřehovala, nýbrž teprve 2i. 
května, když dolila ji faktura žalující strany, prohlásila sice, že od smlo·u
vy ustupuje, avšak neudělila více lhůty k dodatnému plnění. Vzhledem 
k to'mu nebyla žalovaná oprávněna ustoupiti od uvedeného předpisu zá
kona, a nelze proto 'dopisu jejímu ze dne 27. kvetna 1920 přiznati mOc 
kup zrušující, ani v tom případě, že skutkový přednes její byl spráovným, 
naopak byla ža[.obkyně oprávněna neustoupiti od požadavku přiměřené 
lhůty čl. 3560bch. zák. a přes prohlášení žrdované plniti. Odepřevši 
přijetí zboží, byla žalovaná firma jako ,kupitelka v prodlení, a hylaža
lobkyně ovrávněna ve smyslu čl. 343 obch. zák. složití zboží u speditera, 
kde 'dosud je, a požadovati od žalované kupní Cenu za zbo.ží. Prvni s.oud 
pOSOlldil věc správně po stránce právní a to i dle skutko.vého přednesn 
žalované firmy samotné, vzhledem k tomu nebylo důkazů zapotřebí 'a 
není vadou řízení, že da1'šÍ důkazy provedeny nebyly. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obon předchozích sondů a vrátil 
včc prvému soudu, by ji znovu projednal a f'o'zhodl. 

Důvody: 

Žalovaná tvrdila, že objednala dne 14. května 1920 u zástupce žalo·b
kyne, Emila W-a, spornou příZi s t o u v Ý s lov n o u v ý'h rad o u a 
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pod m í n k o u, že vezme pnzl Jen tehdy, múže-li i hne d býti odeslána 
a neleží-li daleko, a to z důvodu EmHu W-ovi sděleného, že jí potřebo
vala jen k tomu, by mohla zaměstnávati z.atím prací své dělntky do dOjití 
příze, již dříve odjinud objednané; ~ že pak, když Emil W. za žalobkyni 
dne 15. kvěna.I920 telefonicky jí 'oznámil přijetí nabízené. ceny, opětně 
telefonicky ho upozornila, že převezme příZi toliko tehdY, bU'de-1i i hn ~ d 
odeslána a noeležHi daleko, načež Emil W. (přistou·piv takto patrně jmé
nem žalobkyně na stanovenou padmínku) odpověděl, že příze byla již 
odeslána. Kdyby se měla věc tak, iak žalovOlná tvrdlia, nešlo by ovšem 
<:l obch.od fixní po rozumu čl. 3570bch. zák., "le byl by tu přece obchod, 
při němž p'lnění p{)zdější :ll'ež smluvené není již splněním smlouvy, jsouc 
pro kupitele bezcenným, pon·ěvadž tento nemúže dodaného zboží více po
užíti k účelu, k němuž je určil dle úmyslu' druhému 'smluvniku známeho; 
~ a tudíž obchod, který dle s v é p·o vah y n e d O' P o uš t í p o s k y t
nu tíl h ů t y d o dat 11 ti dle čt. 356 ,o.beh. zák. (srov. Staub-Pisko čl. 356 
§ 21). Žalovaná byla. tedy ~ předpokládajíc s.právnost jejího tvrzení .
oprávněna ustoupiti od smlouvy bez poskytnutí dodatné lhůty, je s t
I i ž e žaloblkyně o-lálela s dodáním. OpačnÝ právní názor ·odvolacího 
soudu jest mylným a uplatňovaný dovolací důvo·cl §; 503 čís. 4 e. ř. s. 
v tom směru opodstatněn. Když tomu tak jest, záleží však především na 
tom, je-li správným skutkové tvrzení žalované, jak výše bylo naznačeno. 
Jediný svědek Emil W. v první stolici slyšený selhal, udav ve směrech 
zde rozhodných, ž e se ne p a ma t u je; další důkazy žalo,vanou vté 
příčině nahízené, totiž d,ůkaz svědkyni Marií D-DVOU 'Po případě slyšením 
stran, nebyly v první stoH ci provedeny, a odvolací soud se svého myl
ného právního stanoviska pokládal i·e za zbytečné. Tato výtka,že odvo
lací řízení jest stíženo vadou ve smyslu ,§ 503 čís. 2 c. ř. s., jest tedy 
odůvodněna. Bylo prolo· dle § 510 e. ř. s. vyhověti dovolání, zrušiti roz
sudek soudu odv.o.lacího, jelikož pak jest patrnč třeba jednáni v první 
stolici, by věc stala se zralou k rozhodnutí, též rozsudek soudu prvého, 
a vrátiti tomuto spornou věc, by ji ZITOVU projednal a rozhodl. Kdyby se 
ukázaIo·, že tvrzení žalované jest SpráVll}lm, nabyly by ovšem T,o,zhodu
jícího významu další <:ltázky, a to a) především otázka, zda byla sporná 
příze i hne d odeslána. Není sp·orn o lom, že bylo z·boŽí drah'o,u vypra
veno teprve 31. května 1920. Žalobkyne tvrdila ~ ale ,,,,lovaná to popřela 
~ že zbo·Ží bylo již dne 26. května 1920 na dráhu odvezeno" při čemž 
dále vytýkala, že žalovaná o'devzdaIa Emilu W-ovi tc'prve dne 18. května 
1920 dovozné 'O~vědčení, jehož II r Ý hylo potřebi. Okolnost, prač by bylo 
třeba bývalo dovozného "svčdčení pro zboží ji'ž v tuzemsku jSKl,UCÍ, ne,byla 
o.všem vysvětlena. Otázku, zdaž odeslání sta vší se dne 26. po případě 
dne 31. května 1920, lze pokládati'za ·odeslání i hne d se stavší (promptní), 
mohli by pak hledíc ke zvláštním okolnostem tolm!o 'přípa·du spolehlivě 
zodpověd'eti jen znalci. Důkaz znalecký ž.alo,bkyní o lom llabízený~ nebyl 
ale rovněž připnštěn. b) Další otázka byla by pak ta, zda v době, kdy 
sporná příze byla faktur,oNána a ·odeslána, byla žalOya'11é již dášla p-řÍze 
Odjinud objednaná, tak že žalo'vaná nepotřebovala víoe s'porné příze. Ani 
tato otázka nebyla na ,přetřes vzata aniž bylo v tom směru neco zjištěno. 
Také ve směrech pod a) a b) bude tedy po případě třeba doplniti řízení a 
učiniti v rozsudku náležita zÚ'štční skutková. 
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Čís • .1217. 

I u(\edníci v podnicích v § 2 čís. 2-6 zák. o obclt, pom. vyjmenOva
ných., tedy živnostenskému řádu nepodrobených, isou učedníky ve smyslu 
živnostenského řádu a nepodléhají tudíž zákouu o obclt. poru. 

Pro pOjem nčedníka jest rozhodno, zda byl p;řijat na základě smlouvy 
nčňovské. 

(RG.zh, ze dne 4. října 1921, Rv I 600/21.) 

ZaLobkyně byla zame·stnána v trafice žalovaného a, byvši jím hrubě 
uražena, přeruš Ha služební poměr, a dom·áhala se vyplacení mzdy za 
lhůtu výpovědní žalobou,jíž pT oce sn í s o udp r v é s t o I i c evy
hověl máje za to, že žalobkyně byla oprávněna přerušiti služební poměr 
dle §' 26 čís. 4 zák. o obch. pom .• jemuž podléhala a .o·důvodnH posléz 
uvedený názor takto: Zalobkyně přijata byla dne 10. října 1920 žalovaným 
v hlavní jeho traficejalko prodavačka proti mzdě 300 K měsíčně a jalm 
pomocnice žalovaného· byla také výnosem okres. finančního ředitelství 
schválena. Vypomáhala-li žalobkyně dle seznání svědkyně také v do
mácnosti, nepadá to zde na váhu, po"ěvadž převážny výkon žalobkyně 
směřovat a také vykonáván byl v trafice prodáváním zboží. Proto ve 
smysla § 2 čís. 6 zák. ze ·dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. nutno žalob
kyni pokládati za ,obchodní ·pomocnici .přes opačné tvrzení žalovaného a 
přes to, že jí II nemocensiké pokladny n.esprávnč ohlásil jako učednici, 
kterouž nebyla a vzhledem ku svému zaměstnání jako prodavačka v tra
fice oné býti nemohla, a dlužno tudíž jí·přiznati ve smyslu ustanovení 
zákona všechna práva a povinnosti ze zákona toho vyplývaJÍCí. O d v o
I a ci s.o u d rozsudek potvrdil v podstatě z týchž důvc>d". 

. Ne j v y Š š í s ·0' u d zrušil rozsudky obou nižškh soudů a vrátil věc 
:prvému soudu, by ji znovu. projednal a rozsoudil. 

Důvody: 

Zákon .o obch'Odních pomocnících vztahUje S,e sice dle § 2 čís. 6 také 
na poměr osob ustanovených ke konání kupeokých služeb v trafikách, 
avšak:§ 5 stanoví, že se nevztahuje na učedníky ve smyslu živnosten
ského řádu. Traliky sice nepodléhají živnostenskému ř~du ;čl. VIII. vyhl. 
pat. k živn. ř.), nýbrž příslušným předpisům ceiního a monopolního řádu 
ze dne 11. června 1835, jak také z,ákon o obchod. pomoc. v § 2 čís. 6 ve 
sr;ovnání s čÍs. 1. na to nazírá, avšak 'výraz »učedníci ve smyslu živn. 
řádu« nemá ten smysl, že by učednický poměr skutečně musil plodléhati 
1JředpisÍlm § 97 a n. n. živn. ř. a že by tedy již podnik sám, v němž 
učedník zaměstnán jest, musil býti podnikem podle živn. řádu, nebo.! pak 
by se došlo k té anomalii, že by jen lučednícipodniků dle žlvn. řádu, ze
jména tedy též knpečtí, vyloučeni byli z dO'bmdiní zákona '0 úhch. pom., 
kdežto učedníci ostatních podniků by dobrodiní těch požívali, ačkoli zákon 
v prvé řad'e stvořen Jest, jak již název jeho hlásá, pro pomocníky v živ
nostech obchodních (nastoupil také místo 6. titulu ohch. zák., jenž Se 
vztahovaI jen na obchodní pomocníky včetně obchodních učedníkú) •. 
kdežto pQl11'c.cníci v podnicích v3 2 vyjmenovaných bY'li jim pro pod-
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statnou obdobnost svého poměru jen na roveřl postaveni. K této anomalii 
dochází skutečně Mayer-Oriinberg Kom. Z. li"g. 1911 str. 57, ale patrným 
nedopa(ř.ením. Dle něho učedníci, 'Pokud nespadají pod živnostenský řád, 
podléhají zákonu ·0 obch. pam., pak-li ovšem hpccké neb vyšší nekupecké 
služby konají. Jinak Randa, zák. o obch. pom. str. 7, jenž učedníky, ne
spadající pod živn. řád, podf'Obuje z<Íjkonu občanskému, ale .ovšem nečítá 
volontéry, praktikanty a elévy k učedníkům. A k tomuto náhledu dospěje 
se skutečně bližŠ'í úvahou. Smysl výrazu »učedn.íci ve smyslu' žiVil. řádu« 
spíše jest toHko, ten, že učednický poměr musí ·býti uče,d'nickým podle 
pojmu, Jaký m,u vyměřil žiVl1i01ste-hský řád, 'a že s'e tedy nesmí v to za
hrnovati poměr ;osub., jež rovněž sice'v povolání zvokném teprv vycvičiti 
se. mají, co něho te.prv. vstupuií a v praxi teprv začátečníky jsou, přece 
však pod. pojem učedn"ka, jak ho na mysli má § 97 živn. ř.,jenž mlčky žije 
v tradicionelnf představě, -že uč'ednílk -koná práce mai:me'l,ilÍ, nespadají, jak'o 
jsou na př. volontéři. praktikanti, elévové a jak jinak se takoví začáteč
níci jmenují. V tom smyslu jsou i učedníci v podnicích v :§ 2 čís. 2-6 
vyjmenovaných, tedy živnostenskému řádu nepodrobených, učedníky ve 
smyslu živnostenského řáclu. a tedy z dobrodiní zákona o 'obch. pomoc. 
vyloučeni.' Než tedy zákona o ·obch .. pcm. na ·poměr a nárok žalobkyně 
užiti možno bude, musí napřed býti zjištěno a rozhodnuto. zda byla po
mocnicJ, jak tvrdí .ona, či·u č e dni c í, jak tvrdí žal,ovaný. Kriteriem 
vlastnosti učednické ve smyslu § 97 živu. ř. není již to o sobě. že osoba 
do, povolání:živnostj) teprv vstupuje a tudíž praktického výcviku teprv 
nabýti má. uýbrž teprv to·, že ji maHtel pod·nikuk tomuto účeli, k dli 
praktické výuky, také přijímá, slovem že podle úmyslu stran byla ,ueza
vřena sml o'u va uče d,TI i c,lk á (I§ 99 živn. ř.), j,ej.ii .pod'staJnÝlTI znakem 
jest, že se. majiteľ podniku zavazuje, začátečníka v oldrvětvÍ' své- živnosti 
vycvičiti (§ 99 ČíS .. 5. živn .. n. P'ormálnosti p.ředepsané v § 99 živu. ř. pro 
učednickou smlouvu v podnicích, živn. řádu podléhajících. nevyhledávají 
se ovšem v podnicích řádu. tomu nepodrobených, tedy také ne pro učed
nické smkuvy -s trafikanty. Za to není p.cdstatn:9m _znakem, učednického 
pomeru, že, jak pravidelně bývá, začátečník neobdrží žá1dn,é mzdy, n~~btž 
sám musí platiti za učení, nebo·f dle § 97 a § 99 čís. 6 živn. ř. smlouva 
učednická může se uzavříti buď proti placení učehného 1.leho proti p1accní 
mzdy, neb i kombinovaně,jalk bývá,žepro začátelk platí učedník učebné 
a. později, po jakéms výcviku, mahtelpodniku naopak jemu mzdu. A to 
patrně nižší stolice zmýlilo; poněvadž žalobkyni slíbena byla mzda 100 K 
měš,íčně a strava, uznaly ji už pr-'oto za p'o:ID,ocnici a vyloRčily poměr učed
niok}', ke -sml,olivě vŮlbec nepřihlédnuvše ,3 ,Q·bsa,hu jejího nezjisti'všc. Prvý 
soudce ~ačíná své důvody tím, že žaJobkyně přijata byló ),ko pwďavačka 
pr'oH měsíční mzdě, dovozuje z. ,t'oho, že je obchodní pomocnicí, účas+n,_ou 
tedy dobrodiní zákona o obch. pam. admhá sto,lice to schvaluje. Avša'k 
i učed'l1Íci mohou, a mají-li se v živnosti vycvičiti, musí zamestnáni býti 
jako pmdavači, a mohou, jak ukázáno,. do.stávati mzdu, aniž by to na 
učednickém poměru co měnHo. To tedy uerozhoduje. O obsahu srn 10' u
v y, který jedině je rozhrodn"§T, vy'pověděla sice na otá,zku zástupce žalob
kyoě svědkyri'í K~ová. avšak nižší stolice její výpověď úplnč 'P'olmitmly a 
žádného zjištění .o -obsahu smlouvy neučinily. Sam.o o sobě nerozhoduje 
ovšem ani to, že žalobkyně byla schválena důchodkovým kontrolním 
úřadem jakO' p01TI'ccnice začátecnioc, ani to, že byla k nemocenské p<).-
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kladně přihlášena jako učednice, nýbrž rozhodným je,! jen a jen obsah 
smlou.vy. nicméně mchou tyto momenty padati na váhu při tvoření soud
covského přesvědčení o obsahu smlouvy, kdyby důkazy, k nimž patří 
vedle svědeckých i důkaz výslechem stran, pakli by ho třcba bylo, ,amy 
o sobě nepostačovaly, Teprv až zjištěn bude obsah smlDuvy, bude lze 
posouditi, byla-li to smlouva pomocnická, či učednic:"" a po{Ue teho bude 
potom užiti na ]Joměr předpisů zák ° ,ob ch, pom, (§ 2 čís, 6) anebo budou 
tyto vyloučeny (§ 5) a poměr posuzovati se bude dle obecných předpis" 
občanského záko·na o smlouvě služební, pod jejíž pojem spadá ov šem 
i smlouva učednická. 

Čís. 1218. 

Předpisu § 157 obě. zák. o důkazu zplozeni dítěte souloží mimo dobu 
kritickou dlužno dbáti i II děti nemanželských (§ 163 obě. zák.J. 

(Rozh. ze dne 4. října 1921, Rv I 734/21.) 

Nemanželské dítě narodilo se dne 15. března 1920, soulož matky Se 

žalovaným byla zjištěna ku dni 11. pokud se týče 12. května 1919. Žalobě 
dítěte 'o uznání nemanželského otcovství hylo· o ,b ě II a II i ž š í 111 i s o u·
d y vyhověno, o d vol a c í m s o u dam z tčchto d ů vod ů: Doba kri
tická spadá tu do doby mezi 21. květnem 1919 a 18. zářím 1919 a ježto 
nezL žalobce narodil se 15. března 1920, uplynulo ode dne tělesného 
obcování žalovaného s nemanžels1kott matkou až d·o dne narození žalobce 
~ den so·ulože ne čítajíc ~ 308 dnů. Dle § 163 obč. zák.slu·Ší p.o'važovati 
za otce nemanželského dítětc' toho, o kom dle předpisů, obsažených 
v sowdním řádě, jest dokázáno, že s matkou obcoval v době, od které až 
do slehnutí neuplynulo' méně než 180 a více nei 300 dnů. Jest tudíž otáz
kou, mnžno-li v daném případě' považovati žalovaného za žalobcova -otce. 
Ve směru tom soud stolice prvé V' základě seznání matky zjisti!, že po 
s:ouIoži se žalovan}7m·více ani s ním ani se žádným jiným mužem od 11., 
pokud se týče 12. hětna 1919 tělesně neobcovala. V zá!kladě posudku 
znalce soudního lékaře Ř. zjistil prvý soudce dále, že není vylou.čeno, 'žc 
žalobce K. p,ochází ze s@lože 11. pokud se týče 12. května 1919, ač sé 
jediná o případ velmi vzácný. Odvolací soud, chtěie míti plnou záruku pro 
správné a spolehlivé rozhodnutí této sporné otázky, uznal na důkaz znal
cem z oboru porodnictví. Ve příčině té pak podle znaleckého p,osudku 
odborného lékaře porodnictví zjišfuje, že dle dnešního stavu dítěte na
prosto nelze tvrditi, že by hývalo přeneseno, není možno s plnou iistotou 
říci, že by toto děcko pocházelo ze soulože ze dne I L až 12. ,května 1919, 
ale také dle duešního stavu vědy Iékařské nelze vyloučiti, že by tomu sku, 
tečně takbyLc, .poněvadž JSOll' zná,my případy,přesne vědecky doložené, 
kde těhotenství trvalo přes 300 dnů. Případy skutečného< přenesení dítěte, 
vědecky přesně zjištěné, jS'Oll velmi vzácné. Ze zjištčnÍ toho plyne, -že 
v tomto případě jde o mimořádný případ těhotenství, a že žalovaný přes 
to, že 'Od dne soulo·že až do dne porodu uplynulo< více než 300 ,d:nů, nezle
tiléllO žalobce splodil. Na včci nemění ničeho okolnost; že MUDr. Ř. pro·
hlásil, že dítě naf'Ozcno bylo doneseno., když děcko neprohlížel ihned po 
narození jeho, nýbrž teprve dne 27. října 1920 u soudu. 

N e j v y'š š í s o u d žalobu zamítl. 
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Dů vody: 

Dovolání napadá rozsudek soudu druhé stolice z důvodú § 503 čís .. 2, 
3 a 4 c. ř. s. Co se :knc námitky nesprávného' P:áVl1í~o ~Dso~zení ~por
ného případu, dlužno míti zřetel k tomu, že obeamky zakomk v li 163 
ustanovuie domněnku nemanželského< otcovství. Tato jest dána, když se 
prokáže, 'že žalovaný tělesně obcoval s matko·u děcka v době početí, to 
jest v některý den o·d něllOž do porodu neuplynulo méně než 180 a ne 
více než 300 dnů.' Při tom se čítá den porodu, nvkoli však den po·četí 
(§ 902 obč. zák.). Spadá-li prokázaná nebo doznaná soulo·ž mimo z~konnou 
dobu početí, pak neusnadňuje domněnl," důkazu otcovství. Ze však 
otcovství může býti Oďvúz.ováno i ze soulože mimo zákonnou dobu po
četí vysvítá z ustano<vení SS 138 a 155 a násL obě. zá1k., týkajících se 
ma-~želského zrození. Domněnka § 138 s-ouhlasí úplně s domněnkou ~ 163 
obě. zák. V § 155 D·bč. zák. stanoví se právní domněnka nemanželského 
původu děoka, které sice zrozeno ze ženy vdané, ale před dobou l1ebo 
po. době, naznačené v § 138 o,bě. zák., poótajíc ode dne, CO' bylo man
želstVÍ uzavřeno ncbo zrušeno. Tato domněnka přiP'0uští, jak vypl)yvá 
z § 157 obč. zák., prolidťlkaz, že děcko jest přes to manželské 110 původu, 
důkazem že děcko z]Jlodil manžel. Z toho dlužno vyvo.wvaH, že občanský 
zákc.ník ~znává za přípustný dúkaz, že dítě může z]Jlozeno býti souloží, 
udavší se kratší než 6měsíční neb degí jak 10měsíční dKlbu před poro
dem. Zbývá pouze otázka, jakým způsobem dlužno toto mimo,řádné pc<
četí dokázali zda slačí Ik lomu všecky průvodní prostředky, v civ. řádu 
soudním vyj~enované, či platí-li zde nějaké 'o.bmezení. V tom směru 
ustanovuje § 157 <cbč. zák., jenž článkem Vl. 1 uvoz. zák. k c. ř. s. byl 
výslovně v platnosti za'cho<ván, že manželský původ dítěte, zrozeného 
P'0 -10 měsících po zrušení manželství, může býti pr·oikázán pouze znalci, 
kteří po p řasném prozkoumiliní stavu dítěte a matky udají zřetelně pří
činu tohoto výiimečného připadu. Není příčiny, míti za to, že zákonodárce, 
byf i ustanove'ní § 157 v '§ 163 obě. zá'k. neciloval, chtčl důkaz otcovství 
u dítěte přenosellého jinak míti provádčn, jodná-li se o otce nemanželského, 
nežli když jde o otce manželského. Vždyf by jinak činil důkaz manžel
ského< původu dčcka obtížnějším nežli důkaz původu mimomanželského; 
děli manželské byly by na lom hůře, nežli nemanželské, wž by bylo, 
ncsroV'natelno s tendencí občanského zwkona, zřejmou. z §§ 156, 158 a 159, 
v nichž nadrž11je zákon manželskěmu původu děcka. Nutno proto míti za 
to, že. také I průkazu nemanželského <otcovství v případech téhož 'druhu 
jest potřebí přesného dírkazu znaleckého<, jak jest stano<ven v § 157 obč. 
zák. pro děti manželské, zejména, po'kud se tkne otázk.y, zda děcko v lůně 
mateřském po.bylo delší dobu nežli 300 dnú. Pouhou výpovědí matky 
dčcka, že mimo Se žaIovanýym nebbDovala tělesně s nikým jiným, nemúže 
hýti podán důkaz O otcovství žalovanéh.o, neboť, jak již řečeno, k d 11-
k' a z u pře n o sen o s ti 'd ě cik a v 1 II něm a t e ř s·k é m dl u Ž TI o 
ž á dat i pře s n Ý d 11 k a z z na 1 c i I é k a ř s tví. V tomlo případě 
nižší si'olicc zjistily, že žalUjící děcko narodilo se 14. neh 15. března 1920 
a že žalovaný soul.o,žil s matko·u jeho< buď dne 11. neb 12. května 1919, 
tedy 308 dnů před porodem děcka. Dť;kaz znalecký, který oha nižší soudy 
provedly, vypadl negativně. Znalci nemohli, poněvadž dítěte a matky 
neviděli ani při porodu ani krátký čas pn porodu, se vyslOviti, z d a ž a-

41~ 
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I ují c í d ě c ,k o byl 'o pře n c sen c a ze'a pedJ"zí ze se,ulože ze dne 
11. neb 12. května 1919, nemohli však okolnost tu také vyloučiti. N" byl 
tedy důkazem znaleckým podán zákonem iádaný dů, 
k a z, Ž e žalob c e jed í t ě tem pře II -Ú' S e- II Ý ma' že žalovaný dítě 
to II. neb 12. května 1919 zplodil. Slušelo se tudíž žalobní nárok jako, 
nedokázaný a ned1o,kazatelný zamítnouti a to bez ohledu na svědeckou 
výpověď matky děcka, poněvadž jejím osamélým svědectvím, při nega
tivním výsledku důkazu znaleckého, důkaz o ",tcovství žalovaného po
dán býti nemůže (§ 157 obč. zák.). Dospěl-Hodvo,lací soud k jinému zá
věru, posnu,dil případ se stanoviska právnického nesprávně. 

Čís. 1219. 

Zemský úřad pro válečné poškozence nemá procesní způsobilosti. 

(I(ozh. ze dne,4. října 1921, Rv I 760(21.) 

o žalobě zemSlkého úřadu pm válečné poškozence jednaly a rozhodly 
,o b a niž š í S'O U d y ve věci samé. Ne j v y Š š í s o u d zrušH rozsudky 
ob'Ou nižších soudů, prohlásil celé jim přcdcházevší řízení zmatečným 
a zastavil je. 

Důvody: 

Dle '§'1 c.ř. s. může samostat,ně JÚ sOlidě jednati pouze osoba fysícká 
nebo právnická, jež jest s to" platné závazky podstupovati. Způsobilost, 
státi k soudu, předpokládá tudíž způsobilost býti subjektem práv a zá
vazkú {způsobHost birti stranou- ve sporu) a způsobilost k právním činům. 
K: nedostatku té i 'Oné způsobnosti má soud hleděti ,z ruod úřední ~§ 6 
c; ř. s.} a, ndze-li ji odstraniti, má soud prvé neb i vyšši stolice usnesením 
prchlásiti zmatečnost řízeni, zmatkem postiženého C§7 c. ř. s.). V tomto 
s'poru p'Odal žalobuzemský úřad pro péči '0 válečné p'Ošk,ozence v ,Če
chách, žádaje, by byluzonán za vlastnika movitých věci, kteréž z exekuce 
vylučuje. »Zemský úřad pro pé'či o válečné poškozence v Praze{( byl 
úízen dle zákona ze dne 8. dubna N19. čís. 199 sb. z. a n. vládním na, 
řizením ze dne 17. října 1919, čis. 561 sb. z. a n:, jako úřad státní pro 
celé Čechy. Státní a zemské, úřady nejsou však osobami právnickými 
a nebyla též _žá,dn~Tm 'zákonem zeri1:skému úřardtl' pro, p.éči ,o: vĎJeoné P:o
šlmzence propÍljčerta vlastnost '0soby právnické. Úřady nemají iako ta
kové žádoého jmění a jmění, o němž rOzhodují, jest jměním buď státu. 
nebo země,neb ohesu atd. Nemohou tudíž také nabývati vlastnictví 
al k věcem movit.ým af nemovitým '(§r~ 287 a 29() obč. zák.). Není pr.oto, 
zemský úřad pro péči '0 válečné poškozence způsobilým býti podmětem 
práv a závaz:kťl, núbývati vlastnictví k věcem a býti stranoU" ve sp-Oru, 
ol žalobcem nebo žalovaným. NemÍlže tudíž také žalohu, podávati. K 'za
stupování st.átu ve sporech soudních jest zřízena finanční ,pr-ckuratura. 
P,odal tudíž v tomto sporu žalo,hu úřad, který není způsobilým hýti stm
nou v rozepři, není způsobilým státi k soudu. Nedostatek tétO' způsobic 
lo,sti po provedeném spon! nelze více 'Odstraniti a bylo proto nutno celé 
řízen'í obou nižších stolic ,pT'Ohlásiti zmatečným .a je zastaviti a to- z ruod 
úředni, byt i dovolání zmatečnosti té neuplatňovalo {~ť 7, 477 čís. 5 a 
510 c. ř. s.). . 
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Čís. 1220. 

Byl-Ii návrh, jenž není vázán procesní lhůtou (na př. exe~u~ní návrh) 
vrácen k opravě, jest posuzovati jeho přípustnost dle pravn.ho stavu 
v době, kdy byl opětně podán. 

Po 30. červnu 1921 nemůže se obec domahati na soudě vyklizení za
branéhO bytu. 

(~olz,h. ze dne 4. října 1921, R II 379/21.) 

Městská obec K., pokud se týče bytový úřad tamže žádala dne 14. 
června 1921 za exekuční vyklizení bytu, zabraného rozhodnutím ze dne 
26. listopadu 1920. O k r e sní s (} u·d vrátil exekuční návrh žadatelce, 
by připojila opis onoho mzhodnutí, opatřený dol'Ožkou vykonatelnosti. 
Takto doplněný návrh podala obec dne 17. srpna 1921, načež okresní soud 
exekuci povolil. Rek u r sní s o II d zamítl exe,kučni návrh. D ů v od y: 
Zákon ze dne 11. března 1921, čís. WO sb. z. a n., stanoví výslovně v § 70, 
že obce a společné byto'vé úřady, které podle §I§ 1 a 23 zákona ze dne 
30. října 1919, čís. 592 sb. z. a n. o zabírání bytů obcemi byly de, 31. PN
since 1920 zmocněny, by provedly opatření p'odlc citovaného zákona: 
mohou v prová,děnÍ těchto ,opatření pokračovati do, 30. června 1921. Jedna 
se tudíž o to zda )lQpatřením« 've smyslu p-táve uvedeného- zákDna jest 
také eiekučni návrh obce, pokud se týče bytového úř,adu na vyklizení 
zabraného bytu. V té přičinĚ stanoví § 33 zákona ze dne 3u. října 1919, 
čis. 592 sb. z. a n. v odstavci druhém, že »obce, ,které byly zmocněny, 
aby provedly ,opatření podle těchto nařízení, a společné lJytové úř:,d~ 
jsouo-d p'Očátku účinnosti tohoto zákona zm'ocněny, by provedlyopatre~ll 
podle svrchu uvedených §'§ 2-31." a v § 31 cit. zák. se výslovně pra"I: 
»I~ozhodnutí obce (společného hytového úřadu) podle§ 2 {4)apodle 
§ 11 - který se právě vztahuje na zabrání bytu - jwu vykonatclna 
soudní exekucí. Vyplývá tudíž z těchto ustanovení §S 33, 31 a 11 zákona 
ze dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z. a n., nade vši pochybnost, že »c'pa
třením« ve smyslu § 70 zákona ze dne ll. března 1921, čis. 100 sb. z. a n., 
jest také exekuční návrh obce, p'okud se týče bytového úřadu' na vy
klizeni zabraného bytu a že proto možno takovýtO' exeikuční návrh uči
niti nebo v takovéto exekuci pokračovati jen dO' 30.čercvna 1921. Ježto 
d'oplněný návrh obce byl podán po této lhůtě, bylo jej zamítnouL 

Ne j v y Š š í s 0' U d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu. 

Důvody: 

Dov'Olací rekurs stěžuje si ·d,o ro,zhodnutí rekursniho soudu pro ne
správné právní posouzeni z dVOjího důvodu: 1. jednak proto, že exe
kuční návrh nepos.uzuie dle doby jeho původního podání ze dne 14. června 
1921, nýbrž teprve dle d:oby opětného jeho podání.ze dne 17. srpna 1921, 
2. jednruk proto, že rekursnLsoud exekuční titul pokládá za zaniklý. V obo
jím směru neprávem. Pokud se týče prvého důvodu stížnosti, dlužno' pOc 
ukázati na ustanovení § 85 c.ř. s., jenž dle §·78 ex. ř. platí i v řízení exe
kučním. Dle něho můie soud straně vrátiti podání,· vykazuje-li toto for
mální vady, které lze odstraniti. Soud nemá však p,ovinnosti, ba ani 
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práva, by v každém příp",dě určil strahě IhMu k opětnému předložení 
vrácenéhD podání po o,pravě. Nebylo by to též účelno; vrátí-Ji soud strO-nt: 
žalobu neb exekuční návrh k opravě, jest věcí strany, 7)da chce vůbec 
vrácenou žalobu nebo návrh na exekuci opět podati a kdy tak chce UČI
niti. Soudu nepřísluší v tom směru proti straně žádná ingerence. Jenom 
výjimkou a to tehdy, byla-li již původně strana vázána nějakou lhůtou 
pro c e s II í ku podání přípra\'ného spisu {na př. žaJobní 'Odpovědi, Olj

volání, dovolání, rekursu), má soud v tomto výjimečném případě povin
nost, by určil straně llnitu k opětnému předložení vrácen0ho podání stín., 
že dodrží-li strana lhůtu, bude opravené p(}dání posuwváno tak, jako 
by bYlo bezvadně pOdáno bývalo v den půvojního podání. Poněvadž 
exekuční návrh, jejž podala obec, nebyl vázán lhůtou procesního práva, 
nebyl soud oprávněn ani povinen stanoviti lhůtu k jeho opětnému pi-ed
ložení a nelze proto tento exekuční návrh,po době dvouměsíční opra
veně podaný, po'suzovati tak, jrukin by byl bez vady podán býval 14, června 
1921, nýbrž lze jej posuzovati p,o'uze dle doby jeho o'pětného podání, jež 
se stalo 17, srpna 1921. 

Co se týče druhého, hodu stížnosti,dlužno poukázati k tomu, že 
v 'S~ 1 a 33 zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 sh, z, a n" se mluví 
"' pl' o vádě n í opatření, vytčených v §§ 2 až 31, a v § 70 zákona ze 
dne 21, března 1921, čís. HlO sb. z, a n, se stanoví, že obce mo,hou p o
k rač ,o vat i v 'P r IQ vád ě II í svrchu uvedených opatření do 30. 'června 
1921. Ze zákona prvého plyne, že slovem opatření rozuměl usnesení o' za
bírání by tú obcemi, a provedením tohoto opatření dlužno rozumeti exe
kuci, směřující k vyklizení bytÍ! obcí zabraných. Vždy! slovem exekuce 
rozumí se dle jeho přirozeného p,ojmu »nu,cené pro'vedení« opatření neb 
usnesení. Smí-li obce dle svrchu citovaného § 70 zákona ze dne 21. března 
1921 pokračovati v pmvádění opatření zabíracích pouze do 30. června 
1921, tímspíše d,lužno z § toho vyvozovati, že po uplynutí této doby nesmí 
vice podati II soudu nové návrhy, směřující ku zahájení takových opatření, 
tedy ani ku vyklizení zabraného bytu, Poněvadž pak, jak svrchu dolíčeno, 
obec podala opravený exekuční návrh, směřující k vyklizení bytu, teprve 
17. srpna 1921, tedy po době u,rčené v § 70 citovaného, zákona, bylo- po-· 
vinností soudu návrh ten jako nepřípustný zamítnouti. Neučinil-li tak prvý 
so,udce, bylo povinností soudu rekursního, by napadené usnesení prvého 
soudu zmčni! a návrh exelkuční zamítl. 

Čís. 1221. 

Ustanovení § 567 ob(;, zák. nebylo zrnšeno př9dpisem § 3 nařízení 
o zbavení svéprávnOsti :(z~ dn~ 28. června 1916, čís. 207 ř, zák,). 

tRozh, ze dne 4. října 1921, Rv II 128/21.) 

Zůstavitel AntonínŠ" ienž hyl dán roku 19.03 pod opatrovnictví pro 
blbost, zemřel dne 9, února 1918, zanechav písemné poslední po,řízení ze 
dne 4, února 1918, jímž ustanovil žalo,bee svým universálním dědicem, 

K llozÍ!stalostipřihlási! se žalobce ze závěti a finanční prokuratura jme
nem odúmrti. Poukázán byv pozůstalostním soudem na pořad práva éo
máhal se žalobce, by byJo určeno, že závěť je:st platno,u. Pro c c sní 
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s o II d p r v é s tol i e e žalebě vyhGvěl, zjistiv, že zůstavitel pořídil v t. 
zv. svčtlém okamžiku, O d vol a c í s o u ,d rozsudek potvrdil a uvedl po 
právní stránce v d Ů v o cl ech: Odvolací soud má v souhlase s prvým 
soudem za to, že platí dc'sud ustanovení § 567 obč, zák, a že nebylo usta
n-ovení to císařským nařízením ze dne 28, června 1916, .Čís, 207 ř. zák. 
dero,gováno, nebo! výslovně se talk nestalo a nelze na tento úmysl záko
nodárce ani z nařízení samého usouditi. Ba naopak vysvětlivky k vládní 
předloze cit. cis. nařízení (vydání liermannovo z roku 1916, str. 143) 
p'cukaZ'v,jí výslovně k tomu, že úplné zbavení svéprávnosti nemá samlO 
o sobě vlivu na, způsobilost pořizovati, nýbrž že dlužno dle §. 567 obč, zák. 
jen dokázati, že byl zůstavitel v době posledního pořízení při úplné roz
vaze, Platnost § 567 obč, zák. dosvědčena pak tím, že '§ tento nebyl vůbec 
uveden v § 6 cís. nař, Odvolatel poukazuje na § 4 odstavec druhý cit. nař. 
jako na hlavní důvod, pro který dlužno osobám, Ikteré js'ou úplně zbaveny 
svéprávnosti, upříti schopnost, by o svém majetku ve světlém okamžiku 
volně pořiz.ovaly, O t'Om, že Antonín S. k oscbám těmto patří, není arclf 
vzhledem k u.stanovení § 68 cis, nař. žádné pochybnosti; v době posled
ního po,řizování byl pod opatrovnictvím a zbaven svéprávnosH, aniž by 
nesvéprávnost tato, byla bývala přeměnĚna v nesvéprávnost oomezenou. 
Dle náhledu .odvolatelova nehylo by totiž rozdílu mezi osobou úplně a 
osohou jen obmezene zbavenou svéprávnGsti, kdyby i <osoba pInč zbavená 
svéprávnosti směla pedle u,stanovení ,~ 4 odstavec druhý cit. 'nař. ústně 
před soudem neb před notářem pořizovati.Nctřeba si zatajovati, že styli
sace tato Ve spojení se stylisací § 3 cit. nař. jest v ,odporu s úmyslem 
zákonodárcQ'vý-m, projeven)'m zcela jasně ve vysvětlivkách k nařízení, 
vyznívajících v tom, že na dosavadním materieIním pT8vnírn stavu nemá 
se cís. nařízením ničeho měniti, nýbrž že se má Hm jen upraviti formální 
stránka řízen-Í při zbavování svéprávna,sti. Také dlužno jen restdktivně 
vykládati veškerá obmezení, která se u'kládají osobám plně zbaveným 
svéprávnosti a neodpovídalo by ani p(} této stránce úmyslu zákonodár
e(}Vll, kdyby zbavena byla způs,obilosti k pořizování osoba, která naoyla 
zase rozumu a rozvahy, byť i je'n p'o tak krátkou dobu, že hy tato, nesta
čila 11< formálnímu zrušení opatrovnictVÍ) tím méně pak ·,csoba daná }Jod 
opatrovnictví jen pro slahomyslnost a spíše pro marnotratnictví než pro. 
napro·stou zatcmnělost ducha. Není tudíž po strá·nce právní věc nesprávně 
pose'uzena, nehol správne posoudil sOUldprvé stolieepřípad tento' s hle
diska § 567 obč, zák 

Ne i v y š š í s 00 u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Žalovaná odpon.Je rozsudku 'odvólacího, soudu z důvodu elS. 4 § 503 
c, ř. s, proto, že odv,olací so,ud pokládá Antonína S-a, který pro soudně 
vyšetřovanou blbost byl usnesením okresního, soudu v II. ze ,dne 4. března 
1903 dán pod opatrovnictví a dne 9. února 1918 v li" zanechav písemné 
poslední pořízení ze dne 4, února, 1918, zemřel, za způsnbHého, byo svém 
jmění mohl učiniti poslední p,ořízení. Poukazujic k ustanovení § 569 obč. 
zák, a ~§, 3, 68 a 73 cís, nařízení ze dne' 28. června 1916, čís, 207 ř. zák., 
vstou,pivšího v platnost dnem L září 1916, dospívá k závěru, že se Anto
nínu S-ovi onézpůsobllo,sti nedo,stává. Nelze upříti, že doslov § 3 cit. nař. 
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cís., srovná-li se s prvou větou § 569 obč. zák., zdá se nasvědčovati práv
nímu názoru dovolateJky, -ale nicméně dlužna názor ten ·pokládati za 
právně mylný. Dle předpisu § 6 obč. zák. sluší zákon při praktickém jeho 
použití vykládali nejen dle jeho dcdovu, nýbrž i dle jasného zákono
dárcova úmyslu. Cís. nařízení ze dne 28. června 1916, čís. 207 ř. zák. 
vyšlo z vládní .předlohy z roku 1907,která, jsou opatřena vládními vy
svctlivkami, byla předmětem jednání v právním výboru býv. poslanecké 
sněmovny, a vyplývá z těchto vysvětlivek, že nebylo účelem vládní před
lohy ustanovením § 3 cit. cís. nař.: ,,,k,d'G plně zbaven jest svéprávnosti, 
jest roven, pokud jdeo· jeho způso·bilost k právním činům, dítěti před 
dosažením 7. mku« - měniti něco na zákonných předpisech, do té doby 
platných ohledně' os.ob »zuřivých, šílených ablbých« (viz §§ 566 a 567 
obč. zák.), které, jak se ve vysvětlivkách dálo praví, nejso",ce s to, aby 
postřehlY následky svého jednání, tvoři jednotnOu třídu ooSob na roveň 
postavcných dětem, které právě tak, jak ony osoby, jsou úplně nezpůso
bilé kpTávním činům a v § 210bč. z~k. postaveny jsou s nimi ,dG jedné 
řády jako o,oby jsoucí pcdzvláštní ochranou zákona. Na tomto úmyslu 
vlády bylo setrváno i v parlament<irních ·poradách o vládní předlo'ze, 
'Odchylný názor nebyl projeven,ovšem ale nebyl změněn doslov § 4 vládni 
předlohy, který co do slovného· znění své první věty, jsa totožným s §em 
3 ,(prvá věta) cit. tís. nař., označuje osohy ty jako plně zbavené své
právnosti. Ze zmíněných vysvětlivek az citace §§ 310 a 865 .obč. zák při 
nich plýne, že osoby pInč zbaveué svéprávnosti nemohou se právě tak 
jako děti před d,osaženým í. rokem smlouvami platně zavázati, že však 
za určitých p'odmínek, v § 567 obč. zák. uvedených, mohou o svém jmění 
platně pořizo'vati, jinými slovy,právnÍ stav do 1. září 1916 {dne tO', kte
rého vstoupilo cís. ,naříz·en! v ,platnost) trvavší, měl cihle dně jich způsobi
ksti k právním ,činúm i nadále zůstati zachován. Také z účelu ds. naří
zení, s1eduHcího v prvé řade l!pravu řízení G zbavení svéprávnosti, pro 
něž dG té doby vlastně ani zvláštních předpisů nebylc., dlužno s·ouditi, že 
neměly jím býti změněny předpisy hmotného práva týkající se obmezení 
způsobilosti .opatrovancu k právním činům. Předpisy platné do té ,doby, 
kdy nabylo účinnosti cis. nařízení, týkaly se všech ončch osob, které byly 
pro bltost nebo šílemst pod opatrovnictvím, a, jak se v praxi i teorii 
u.znává, mohly osoby takové ve světlých .. okamžicích platně poslední po

. řízení činiti. Užíti předpisů § 567 obě. zák. nebylo nikterak na závadu, k 
dotyčné osoby byly ped opatwvnictvím a právě ustanovení § 5670bč. 
zá!k. vztahllval-o se na 'ony opatrovance, kteří již byli p.od s-oudnímopa
trovnictvím, kdežto § 566 obč. zák. týkal sconěch duševně chorých [osob, 
které pod s'cudní opatmvnictvi dosud dány nebyly. Naproti tomu cit. cis. 
nařízení, sleduHc .zákono·dárstvf jiných státfl, vytvořilo z dosud jednotné 
třídy ollatrovanců dva typy a sice .cpatrovancep ln ě nes v é p r á v n é 
a ob mez e n·e s v é p r á v né, z nichž ik oněm dle svého § 68 ,p-outá ony. 
kdož d·oúčinnc.sli cit. cís. nařízení byli již pro duševní chorobn (šílenství 
nebo blbost) ve smyslu § ?í3 obč. zák. pod opatro·vnietvím. Poněvadž, 
jak shora již dovedeno, nemělo býti ničeho změnčno na předpisech hm-ot
ného práva, týkajícichseobmezenízpůsobHosti těchto opatrovanců lm 
právním čilIŮm, nebyIopotřebí pojati do citovaného nařízení v tom směru 
nějaké zvláštní ustanovení, a proto předpis§ 3 cis. nařízení obmezi] se na . 
pouhé konstatování, že osoby plně nesvéprávné jsou - jak tOilludoSll'd 

649 

bylo - rovny dětem do 7. roku, kdežto ohledně nového· typu opatrovanců 
- obmezeně SvépráVných osob ~ bylo potřebíustanove·ní zvláštního, 
kterým byly vytčeny hranice jich 'obmezcné způso·bilosti k právním či
nům. Tak došlo k ustanoveni § 4 cis. nař. a ku citaci § 569 óbč. zák. 
v něm. Kdyby byl zákonodárce zamýšlel zrušiti ustanovení § 5670bč. 
zák., ohlednč op.atrovanců plně nesvéprávných, nebyl by zajisté oPo'menul 
také v §3 citovati § 569 obč. zák., aby Wkto vyjádřil svou vůli. že odpírá 
cpatrovancům takovým i ve světlých o.kamžicích způsobilost k pořizo
vání. 'Vyřknuv pouze, že jsou ohledně způscbHosii k -právním činům na 
roveň postaveni dětem do 7. roku, dal tím pouze na jevo, že chce dosa
vadní právní stav zacbovati, neboť do té doby nebylo, jak již výše uve·
deno·, p'ochybno·stio tom, že § 567obč. zák. pro ně platil a že tedy nebyli 
obmezeni v pořizování, bylO-ii jen lze dokázati, že se tak stalo· za pod
minek tamtéž a v § 565 obč. zák. uvedených. Neprávem do·vozuje dovo.
latel10právněnnst svého ná,zoru z § 4 cit. cís. nařízení, tvrdě, že je práv
nickou nem'Ožností, osobám jen obmezeně svéprávným dav-01iti, aby po
slední pořízení -činiti mohly kn ústne II soudu., kdežtó ,osoby plně nesvé
právné by mohlY soukromě buď písemně neb ústně poslední po·řízení 
činiti. Nejde tu 10 otázku mo'žnosti' posledního. pořízení, n~rbrž "ů maž'nost 
platné poslední vůle. Závis i-Ii platnost posledního pořízení, ,které podle 
zákona má pro sebe domněnku neplatnosti - což u 'osob plně nesvépráv
ných samo sebou se rozumí - na podmínkách v § 567 obč. zák. uve
dených, tedy způsob talkového!o posledního· pOřizování neni oproti úst
nímu IJ'Oslednímu pořízení před soudem žádným minus, jak dovolatel za 
to· má, nebol poslední pořízení osob obmezeně svéprávných, učiněné před 
soudem, stane se jako platné beze všeho· dalš'ho základem prOjednání 
pozůstalosti, kdežto na ono poslední pořízení lze při projednáni pozůsta
losti vzíti zřetel jen tehda, byl-Ii napře d proveden dílkaz ve smyslu ~ 567 
obč. zák. Ze všeho toho plyne, že právní názoT, v dovolání hájený, není 
správným a bylo pr.oto s poukazem k případnémuodúvodnění rozsudku 
odvolacího .5:oudu d,ovolání- zamítnouti jako ne-01dfnl0·ďněné. 

Čls. 1222. 

Závazek, pěstovati cukrovku a dodávati ji .určitému cukrovaru, lest 
jakožto reální břemeno předmětem záp'isu do plOzemk,)Vých knih. Vládn:m 
nařízením ze dne 21. března 1919, čís. 160 sb. z, a n., pokud se týče ze 
dne 18, března 1920, čís. 168 sb. z. a n. zrušena j.en dodáVKová povinnOst 
ohledně sklizně rokn 1919 1(1920), závazek sám a povinnost pěstovati cu
krovku zůstaly však nedotčeny. 

~Roth. ze dne 4 .. ř!jni) 1921, Rv 11 222/21.) 

Dle smlonvy ze' dne 14. listopadu 1917 vázl na nemovitostech žalobců 
ve prospěch žalované cukrovarské společil0sti závazek knihovního držitele 
o-něch ncmovit'osti, Dsetj crkrovkoú každoročně _ 33 pr:oc. pozemkfl nále
žejícfch k .fJem,ovitnsterri těm, zasetou cukrovku ,řádně' pěstiti a v(,š:'((:~ru, 
na těchto pozemcích vypěstovanou cukrovku pak dodati žalovanému cn
krovaru ato po dobu odl.ledna 1918 do 31. prosince 1937. Majitelé za
vá-zaných nemovito·stí domáhah se na cukrovarniCké společnosti žaloboú, 
by žalovaná byla uznána povinnou podepsati Pľol1lášení, ná základě něh,ož 
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bylo by lze vložiti vS maz zmíněné závady, opíraj;ce žalobní nárok o § 3 
nařízení vlády zo dne 21. března 1919, jímž prý se smLouva o dodání řepy 
stala noplatnou. Pro c o s 11 í s o udp l' V é s t O' I i c e žalobě vyhověl a 
uvedl pO' právní stránce v d ů vod ech: Jak ze smlou:vy samé jest pa
tr;lO, jest hlavním obsahem reálního břemene dodání cukrovlky žalova
nemu cukrovaru. Povmnost osetí a pěstění cukrovky zaručuje toliko cu
kmvaru množství cukrovky, totiž to množství, které se urodí toho kte~ 
rébo roku na třeHně půdy realit. Soudní dvůr jest toho přesvědčenÍ. ž.e 
tato smlouva 10, dQdávání řepy stala se neplatnou následkem ustanovení 
§ 3 {3) nařízení vlády ze due 21. března 1919, čís. 160 sb. z. a n. poněvadž 
citované nařízení tak výslovně zní. Neon! dle ustanovení toho to,liko 
smlouvy O dodávání cukrovky, uzavřené před 1. zářím 1915 zústávají 
v ?l~tnosti co do ujednání dodávky, kdežto sporné reální bř~meno vy
plyva zo smlouvy ze dne 14. ltste'padu 1917. Lichou je námitka žalované 
stra~y, že tato smlouva o dodávání cukrovky, vstoupivší na místo pach
tovm smlouvy ze dne 7. dubna 1914 a byvŠ.í vložena v knihovním p,ořadí 
této pachtovní smlouvy, ji vlastně nahražuje a je s ní totožnQ>u čili že na 
ni je~!, tak hleděti,. jal"oby byla uzavřena jjž dne 7. dubna 1914, tedy před 
1. zanm 1915. LIChou jest tato námitka pr'Oto, že pachtovní smlo'uva 
obsahovala ustanovení nikoliv o dodávání wkrovky, nýbržustanoveuÍ 
o pachtu statku, kdežto § 3 (3) cit. nař. ponechává v platnosti t'Olik" 
smlo,u~~y o d'Odávání. cukrovky, pokud byly jako takové uzavřeny před 
1. zanm 1915. Jest pravda, že Se žalovaná svého času vzdala práva 
pachtovního za sml,ouvu o d·odávání řepy, avšak v tom nelze spatřovati 
poškození strany ža,lované, nebo,! dodávání cukrovky zaručeno bylo 
smlouvoLI ze due 14. listopadu 1917 žalované bez jejího ruospodaření a 
bez jejího nebezpečí. Rovněž nelze v tom viděti výhodu pro žalobce a· 
jejich předchírdce nebo nástupce, leda snad potud že by dostávali o 10 h 
za 1 q cUlkrovky více než drobní smluvníci; avdak tato vý'hoda pomine 
neplatností smlouvy. Že by však výhOda žalohclr spoč.ívala v tom že 
nemovitosti k,oupili za nižší kup'ní cenu, poněvadž tato byla nižší ná~Ied
kcm ,váznoucího sporného břemene, takže by o tento rozdíl byli .žalobci 
nepravem 'Obohacem, ž,alovaná strana sice tvrdí, ale nesnaží se to doká
zati: žalobci pak to vůbec popřeli. Pr,oto neuí pravda, že při neplatnosti 
:mlou~y oživla ~y ona prvotní stn'louvapllchtovní, a že by i vlastnictví 
zalobcu bylo zmseno; nebo! není důvodu, proč by se. tak státi mě~o. Ko
nečně není správným mínění str,any žalované, dle níž cit. vládní nařízení 
vzta~uje se tolik~ na řepní sklizeň roku 1919 a 1920 a týká se' prodejú, 
ktere byly uJednany 1JO vYdání cit. nařízení; mínění to v nařízení nemá 
oPOry. Poněvadž tedy smlouvu ze dne 14. ,listopadu 1919 jakožto smlouvu 
'O dodávání řepy jest po'važovati pOdle § 3 (3) nařízení za neplatnou vázlo 
by reálné břemeno ze smLouvy té na žal'Obcových nemovitoste~h ne,
právem. Aby pak k vůli zásadě důvěry v pozemkovou, knihu reální bře
meno~ m'Oh~o ,býti z .pozemkové knihy vymazáno, k tomu jest zapotřebí, 
aby zalovana strana podepsala žalobcům listinu, na jejímž základě by se 
mohl státi vklad výmazu řečeného reálního břemene. O d v 0.1 a c í s o n Cl 
žalobu zamítl. D ú v 'O d y: První soud má mylně za to', že smlouva ze dne 
14.. listopadu 1917 byla u .. řízením ze dne 21. března 1919, čís. 160 sb. z. 
a n. v celém obsahn a na dobro zrušena. Na dohro nebyla smlolÍva oním 
nařízením zrušena proto, že nařízení je rázu přechodnéhcí a 'J~h-o' usta-
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novení jsou jen dc,čas-ná. Nařízénl zaldádá se totiž nepochY·tme - stejné 
nařízení ze dne 26. března 1920, čís. 168 sb. z. a n., zákon ten výslovně 
již cituje - na zákoně ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák. Podle 
nadpisu tohoto zálkona a dle jeho § 1 byla zákonem tím vláda zmocněna, 
by následkem poměrů, VYVOlaných válkou, za jejich trvání učinila opa
tření, nutná k podpcře a obnově hospodářského života. Dle toho neměla 
opatření vlády na základě tohoto zákona býti trvalá. Proto je také na
řízení ze dne 21. března 1919, čís. 160 sb. z. a ll., jen opatřením přechod
ným; skutečně také vydáno byIG toliko na jeden rok, a upravuje vý
slovně jen jednu sklizeň cukrovlky .. Ustanovuje-li tudíž § 3 čís. 4 nařízení, 
že ustanovení smluv {cukrovarských, svazových, agenčních, s.pecielních 
a pod.), kterými byli pěstitelé přímo nebo nepřímo nuceni dodávati řepu 
výhradně jen do určitého cukrovaru, se ruší, nebyl,o tím ustanoveno nic 
více než, že se dotyčná ustanovení smluv ruší pro dobu platnosti naří
zení, tedy pro sklizeň z mku 1919. Zrušiti smlouvu řepní navždy, tedy 
i pro dobu po obnově hospodářského živ.ota, to vysloviti nařízeni jako 
nařízení dočasné a jen jednu sklizeň řepní upravující a též vzhledem ke 
shora cit. zákonu ze 24. července 1917, čís. 307 ř. zálk. nemohlo. Dle toho 
byla smlouva ze dne 14. listopadu 1917 citovaným nařízením 'zrušena 
jen ohledně dodávání cukrovky pro sklizeň roku 1919 a nikoUv trvale, 
a proto, ježto smlouva uzavřena je až do. roku 1937, nezanikla následkem 
c'noho "Ustanovení citovaného nařízení a nezanikIo ovšem ani reální bře
meno, smlou,vou tou také na do bu až do roku 1937 založené. Mimo to, 
i kd·yby zmíněné nařízení zrušovalo do d á'v Ih 'o v o II pOVinnost řepní 
ze smluv, po prvním září 1915 uzavřených, na vždy, trvale, nebyla bv 
zmíněná smlouva zrušena v celém obsahu úplnč. Smlouvou tou jsou totiž 
držitelé nemiovitostí, ve smlouvě llve.dených, zavázáni nejen k do·dávání 
řepy žalo'vané, n.ýbrž také k sázeuí a pěstění řepy pro žalovanou. Oním 
nařízením zrušena byla jen dodávková povinnost, nebyla však zruš ,na 
jiná ustanovení smluv tčch a proto nedotčen zůstal závazek smlouvy 
ze 14. listopadu 1917, sázdi a pěstiti řep.u:. Sporné reální břemen'O trvá 
dle toho aspoňp,otud, pokud má za předmět sázení a pčstování řepy. 
Tenlo nezrušený závazek žalDbcův má zajisté pOkud se týče může míti 
pro žalovanou a to pro její přídě.[ řepy svůj nemalý význam. Z těchto dfI
voelů nárok žaIohců na úplný výmaz sporného reálního břemene zajisté 
oprávněn nenÍ. Zbývá ještě r:ozhodnouti otázku, zda jest zde druhý důvod 
žalobní, zda totiž je knihovní vlk lad sporného břemene vůbec ]lří.pustným 
a pl'Olizákonným. V tom směru jest poukázati na to', že vklad ten jest 
právoplatným, že reální břemena js'ou dle zákona přípustna a předmětem 
zápiSU do pozemkových knih í§ 9 a 12 kníh. zák. a §, 481. obč. zák.) II ko
nečne .p,oúkázati jest k tomú,že žalobci na břemeno to přistoupili a je tím 
za platné a účinné uznali. Neprávetn ·tedy označují nyní žalobci břemeno 
to za protiz.á,konné a nep·řípustné. 

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

D6vody: 

Co $e týče právního posouzení, jest posouzení 'Odvolacího e.Dudu na
prosto' správné i odkazuje se naň a přičiňují se jen odpovědi na jedno
tlivé body dovolánÍ. Zamítati žaIobu toliko pro tentokrát nebylo příčiny, 
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když důvodu, z něhož se žalobce výmazu domáhá, zde vůbec nenÍ. AŽ. 
uplyne doba, pro kterou sp,aTné -právo jest zřízeno, -budou moci ovšem 
ža~obci z tohoto důvodu, t. j. pominutí práva projitím času. (§ 1449 obč. 
zák.) výmazu se domáhati, ale to je jiný důvod zánik ll , .než který nYllí 
up-latňuH, pročež jim nynější zamítnutí vaditi nebude. Ze vládní n~řízcní 
ze dne 21. března 1919, čís. 160 sb. z. a n. platilo jen pro jeden rok, o ton:, 
nemůže býti pochybnosti již vzhledem k jeho nápisu, plyne' to však také 
z toho, že bylo vydáno p.o roce nařízení nové ze dne 28. března 1920, 
čís: J 68 sb. z. a n., jež obdobné ustanovcní obsa:hnje a opět dle nápisll 
jen na mk platí. Platnost jen pro ten který rok má tudíŽ_l ustanovení 
§ 3 ,čís. 4, že se dO.Íyčná ustanovení smluv ruš'í, jež rovněž obsaženo 
v obou . nařízeních. Kdyby mělo platnost povšechnou, na určitou dobu 
neomezenou, nebylo by je přece třeba opakovati. Také z toho pro ža
lobce 'nic-nep1J~ne, že v druhém nařízení praví se v §- 3 čÍs. 4, odstavec 
prvý, že -pf'í'slušná ustanoveni sml'u',v se »rušÍ«, kdežto v .odStavci čtvrtém 
dává se komisi právo, ta která ustanove,ní prohlásiti za bezúčinná. Růz
nost ~ýrazu příčinu svou má Je'n v tom, že tam zbavena (příslušná ustá
novení platnosti přímo· předpisem Opsa lege), zde pak se to státi může 
teprv výrokem úřadu (komise). Výklady dovolání, že sporný závazek 
není ani práve,m zástavním ,ani služe'bností~ jsou jistě správné, a,Je ne .. 
bylo jich třeba, když to nikdo nepop.írá. Je tG bezesporně reální břemeno 
a tu je dovolání na omylu., míní-li, že knihovní zákon vkladu jich nezná. 
Již odvolací soud odkázal správně na § 9 a 12 knih. iák. Tento zná jo 
pod jménem reálních břemen, (}nen zahrnuje je ve výrazu věcná břem2na. 
Že by se tím myslil pouze rub práv služebnostních, t. j. závazek odpo' 
vídající věcnému oprávnění pána služebnosti, jak Gdvolání vykládá, nelze 
napr-Qsto připustiti, tu -doy,olání závírá ,oči před všeobccn-pm a ustálen~'m 
souhlasem praxe i nauky, jež nikdy o tom nepochybovaly, že jsou tu 
míněna břemena germánského práva, záležející v jistém o<pětniícímplnibí, 
kdežto služebností v činění pozůstávati nel11iJhou. Je-li spomé břemen!l 
reálním břemenem, spočívajícím na s-oukromoprávnÍm titulu (smlouvě) 
a omezeným na určitou dúbu, pak -to nemá s právní nemožností zřizovati 
t. zv .. propinační práva, rkterá měla původ a důvod svůj 'V poměrech 'pod
danských apříslušuosti statkové, ničeho. e.o činiti,. a "eprávem se ,edy 
dovolání 'na zákaz zřiz'ovánÍ propinačních práv odvolává. 

Čis. 1223. 

Mimosoudní výpověď, obsahující pouze údaje §u 562 odstavec prvý 
a druhý, jest řádMu výpovědi r(§§ 1116, 1120 obě. zák., § 560 c. ř. s.). 
Exekučním titulem stane se k žalobě Ilodle §§567, 572 a ,573 c. ř. s. 

(~ozh. ze dne 4. října 1921, Rv II 30s/21.) 

Prodané nemovitosti byly v pachtu až do 31. října 1921. Nabyvatel 
ji'ch dal pachtýři vÝPGvěď z pachtu, pozemku ČÍs. kat. 997 a 1040 v n, 
a poněvadž ji pachtýř nepřijal, obnovil výpověď po knihovním při'psání 
uvedených nemovitosti dne 24. srpna 1920 a to se lhůtou výpovědní 
6 měsíců. Pachtýř nepřijal ani tétovýp·ovědi. Žalobě o vyklizení spachto
vanýcll pozeml~ů p r-,o c e, s'n 'í s -o li d p r v é s Co l i c e vylIověl~ o d v \)-
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I a c í s o II d ji zamíll. D ů v (} d y: Prvni soudce IDlll!, ze mimosoudní 
výpO'vě'ď má, jak prý v § 565 c . .ř. s. naznačeno, tOllž platn.ost jarko vý
pověď s-oudní, a že rozdíl mezi oběma jest pouze ten, že mimoso'udní 
výpověď ·nemá náležitostí, které zákon pro výpovědi tckovéh() druhu 
výslovně předpisuje a které jsou takového rázu, že nemá-Ii výpověcl 
těchto náležitostí, nelze vůbec (} výporvědi mimosoudní mluviti. a nelze 
na výpověď takovo·u právní účinky vázati. Žalovd ve své žalobě udávají, 
že vÝ]Jověď byla úst n Í. Civilní řád soudní ze dne 1. srpna 1895, čís. 113 
ř. zák. předpisuje v §§ 565 a 566 přesně formu mimGsQudní výp.ovědi a 
řízení jež se o takovéto výpovědi má zahájiti. Zejména předpisuje, že 
mimo~oudní výpověď má o·bsah·ovati veškeré náležitosti odstavce prvého 
a druhého §u· 562 c. ř. s" zejména že má obsahovati poznačení předmětu 
nájmu, udání času, kdy se má poměr skončiti, a IkDnečně ná1vrh, by 
v určený čas byl předmět nájemní smlouvy odevzdán, dále, že mimo
soudní vÝll.ovčď. má-li ·dosící účinku' soudní výpovědi, musí býti p'l'okázáua 
listinou, která' nezůstavuJe ,pochybností .o své aut€nticitě, a músf v ní -též 
příslušná výpovědní lhůta uvedena a m u s í doba výpovědi nebo doru
čení vý]Jovědi taktéž listinGU kvality shora uvedené prokázána býti. 
Jen na základě tak vypravené mimosoudní výpovědi lze zahájiti řízení 
výpovědní, které jest následkem toho obligatorním. Ježto· Marie C. své 
l1cmovito-sti, mezi nimi též 'ony, jež jsou uvedeny, žalobcům prod.al'a, bylo 
na žalobcích, by dle ustanovení § 1120 obč. zák. dali žalovanému jarko 
pachtýři řád n o II výpověď a, ježto' řádnávÝPD'věď. mimosroudní mnsí 
vykazovati náležitosti § 565 c. ř. s., mimosoudní výpověď, da,nážalobci 
žalo,vanému, však těchlo nál'ežítostípostrádá; nelze ji považovati za řád" 
nou výpověď dle § 1120obč. zák., ježto záko·n řízení v takovém ]Jřípadě 
přesně v I§ 566 c. ř. s. upravuje a jiné 'u,platňováuí žalobního nároku, odli
šující se od ustanovení toho, za uepřípustné p'okládá, když tě v jiném 
postu'pn by se spatřovati muselo obcházení zákona, upravlliícího přesně 
postup v záležitostech nájemních a pachtovních. Ježto žalobc·ové tak ne
učinili, jak zákonné ustano'vení § 565 c. ř. s. předpisuje, nelze rk ,jich ža
lobě přihlížeti. 

Ne j v y Š š í S.Q U d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Dle §:§ 1116 a 1120 obč. zák. a 560 c. ř. s. musí nový nabyvatel pc·~ 
zemků daných v pacht, dáti pachtýři řádnou výp.ověď, chce-Iipachtovl1l 
pomčr jeho předchůdce s pachtýřem zrušiti. ŘádUO)1 výpovMí je. vý
pověď ve Ihl1tách, uvedených dříve v oS 1116 .o'bč. zák., nyní vŠ 560 
c. ř. s. Pokud se týče formY'výpovědi ustanovuje § 561 a 565 c. ř. S., že 
výpověďlzc dáti soudně i mirri.os·oudně, mimo,soudně pak buď notářem 
aneb i j'ným zpús'ohcm, že však má mimosoudní sdčIenívýpovědi obsa; 
ho'{ati vždy také udání (ne též návrhy) uvedená v § 562 odstavec prvý 
a druhý c. ř. s., tedy zvláště označení předmětu pachtovního a doby, 
kdy smlouva pachtovní má kr.nčiti. Jiný způsob v§"povědi v § 565 c. ř. s. 
uvec1en~T neupravuje ani civilní řád sO'udní, ani 'občanskir zákon a platí 
proto pravidlo § 883 obi':. zák, t. j. Úplná volnost formy PIojevu vůle 
k virpovědi směřl1jídho, kter;í'll1 pomcr pachtovní má býti zrušen. Proto 
musí míti řádil}' projev takový· dle hnwtného práva pravidlem též účinek 



654 

pomer pachtovní zrušující. Jenom tehdy, kdy.ž l12á míti min:.0sOli~?í :ir
poveď též f.ormelní účinek exekučního titulu, je trebc:, by. mela, tez rale
žitosti uvedené v § 565 odstavec třetí a ~tvrt~ c:. r. :' N,:n:a_~1I rtumo
soudní výpověď těchtO' zvláštních formelmch naleZl~ostl, ma t~cJ?ek. ,zru
šující poměr pachtovní pouze ve směru práva hmotneho, exekU_C~.lho tItulu 
na jeho základě lze si vymoci pouze žalobou a r.ozs~dkem V~lHe, ~ ::'~7: 
572 a 573 c. ř. s. Dle §. 566 c. ř, s. má proti ,každé mlmosGud~1 vVDovedl 
v § předchozím a tedy i proti výpovědi ústní bez náležitosti Š 565 odsta
ve-c třetí a čtvrt~T c. ř. s. ten, pr-oti komu je řízena, ve lhútě tam uve
dené podati námitkY, jinak výpověď nabude účinn[}sti ~s[,Q:'. ,rozhod,mtí 
nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 1919, Rv 1.213,19 llVerejnene ~e sbm;e 
rozhodnutí nejvyšších stolic soudních republtky Ceskoslovenske ve ve
cech o·bčanských pod čís. 147). Dle žaloby domáh~jí se žalobcové vykli
zeni spaehto'vanýeh pozemků čís. kat. 997 a 1040 v tl. na základě výpo
vědi ze dne 24. srpna 1920 lla 6 měsíců dané mimosoudně ohledně pa·chtu. 
jmenovaných pozemků. Předmět pachtovní jako předmět v,ýpo,::ědi ~ by! 
proto řádně označen a jest ostatně mezi stranami nespornym. Z pred~ 
nesu stran též patrno, že žalovanir námitek proti mimos.oudní výpověd1 
ze dne 24. srpna 1920 ve smyslu § 566 c. ř. s. nepodal u soudu. výpovčď 
tato proto nabyla účinnosti a práve!11 se žalobcové domáhají na jejím 
základě nyní vy·klizení spachtovaných pozemků. 

Čís. 1224. 

Změna ve výši výživného jež pro nemanželské dítě bylO právoplatně 
stanoveno rozsudkem, nemůž~ státi se řízením mimosjJurllým I[§ 16 I. díM 
novely k obě. zák.J. 

<Rozll. ze dne 11. října 1921, R 1 955/21, přijatu plenárním usnesením ze 
dne 4. října 1921, čís. prcs. 1027/21.) 

Nemanželské dítě domáhalo se na otci v řízení nesporném zvýšení 
výživného, jež mu bylo právoplatně přiřknuto !'?ZSU~ke:ll ':,e dne 30. p'r?: 
since 1913. Ob a niž š í s o u d y rozhodly o zadostJ vecne. Ne j v Y S Sl 

S o u d zrušil usnescní předchozích soudů a žád'ost odmítl. 

Důvod y: 

Rozsudek ze dne 30. prosince 1913 nelze vzhledem na procesní a ma
tcrielní právomoc zvrátiti pouhým usnesep~m v ří'zení mimlJ'sporném, 
nýbrž zase jen ve s.poru novým rozsudkem. Ustanovení § 16 odstavec 
druhý cis. nař. ze dne 12. října 1914, čís ... 276 ř. zák. (I. dílčí novely 
k obecnému zákoníku 'Občanskému) nehodí se na tcr,tG případ; jen tehdy 
bylo by lze ho použíti, kdybY po uznání ·o'ÍCovství ihned původně v řízení 
mimospotném byla bývala stanovena výše dávek, k nimž otec podle zá
kona jest povinen, poněvadž by se dalo příslušné usnesení nahraditi usne
sením jiným. Tomu však v tomto případě (a,k není. Také nelze tu obdo'bně 
pou'žíti § 142 ,o'bč. zák., neboť i nový doslov tohoto předpisu vychází 
z předpokladu, že úprava poměrů a povinností rodičÍ! k dětem jejich pn 
rozvodn nebo rozluce manželStví stala se v řízení mimosporném. Ostatnc. 
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týká se ustanovení § 142 obč. zák. jen manželských dítek rt>dičů, jichž 
manželství bylo soudně rozvedeno neho rozloučeno, takže ho nelze po
užíti v tomto případě. Ježto tedy poručníku náleží, aby řád n Ý Ul s p 0'

r e m nároky syébo poručence uplatnil, bylo obě usnesení soudů pře-d
chozích -j s dotyčným řízením zrušiti jako zmatečná a nyrější návrh po
ruční,ka odmítnouti. 

Čís. 122.5. 

Su.bstituce, n3"zená poslední vitlí a určená právoplatnou odevzdací 
listinou pro případ, že přední dědíc zemře, nedošed lysické zletilosti, Ua
stává bez ohledn na pozdější zákon ze dne 23. č,ervence 1919, čís. 447 
sb. z. a n., jen, zemřel-Ii přední dědic před dosažením 24. roku svébo věku, 

;Rozh, ze dne 11. října 1921, R I 1240/21.) 

Josef f. starší, dne 20. března 1909 v Z. zemřelý. ve své závěti (spisu 
notářském) ze dne 22. února 1909 jmenoval dědicem veškerého' jmění 
svého· nezletilého syna Josefa f.-a, ustanoviv zároveň, že dO' jeho plno
letosti, totiž do 24. roku jeho věku, má 11a usedlosti č. p. 15 v Z. a lia 
veškerých pozemcích k ní náležejících hosp,odařiti a veškerého toho jmění 
užívati pozůstalá vdova Anna F-ová. Nařídil dále, že universální dědic 
Josef f., až nabude zletilosti a ujme se hospodářství, bude povinen vy
platiti svým sestrám Marii a Anně f-ovým po 1400 l( při jejich zletilosti 
a vdově Anně P-ové také 1400 K při nastoupení hospodářství; a 'k'onečnč 
listano'víl, že kdyby syn Josef f. zemřel dříve, než nastoupí hospodářství 
v Z., obdrží je vdova Anna f-ová do vlastnictví. Při projednání pozůsta
losti vykládaly dědicové zmíněné ustanovení závěti v ten smysl, že do
sažením fysické zletilosti míní se dosažení 24. roku. Pozůstal,ost bylap.ak 
d'čdicÍlm právoplatně odevzdána. Josef f. nedožil se 24. reku věku svého, 
zemřev dne 13. května 1920. K: pozůstalosti přihlásila se jeho matka 
i sestra Marie a 'Uzavřely dědické narovnání v ten smysl, že, jež'tol 

nastal případ substituce, dostane se statek matce. Kromě toh'Ú dohodly se 
strany io ostatních nárocích, jež tu přicházejí vúval1U. P o z úst a-
10' s t n í s o u d schválil poručensky dědické narovnání ohledně nezl. Marie 
f-ové. Rek li r sní s o u d ku stížnosti poručníka Marie P-ové odepřel 
schválení dědického narovnání. Oň vod y: Nelze uznati správnými před
poklady, ze kterých soud prvé stolice vycházel, Poslední vůle ze dne 
22. února 1909 ,obsahuje jednak ustanovení dědice a ustanovení o hosp.o, 
daření a užívání jmění pozůstalostního Annou P-ovou a jednak ustano
vení o substituční dědičce A1111ě f'ové: Nemúže býti sporným, že hospo
daření a užívání jmění pozůstalo'stního příslušelo Anně f-,ové do zletilosti 
Josefa f-a ml., avšak sporným zltstává, zda nastal případ substituce ve 
prospěch Anny f-ové, když Josef f. zemřel před 24. rokem a zda Josef f. 
s·kutečne hos,podářství nastoupil. Odstavec IV. protokolu G projednání po
zůstalosti ze dne 11. května 1909, upravující nařízení o substituci v tom 
smyslu, že nemře-li uezl. Josef f. před dokonaným 24. mkem věku, 
obdrží jmění pozůstalostní Anna f-ová, nemá ·opory v poslední vůli, nebo! 
ta o 24. roku v ustanovení o substituci nemluví a předpokládá p,o'uze 
a jako jedinou. podmínku stanGví, kdyby .Josef F. ml. hospOdářství ne-
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nasť6upil že toto obdržl do vlastnictví Arina f-ová. Soudem .poručen
ským by'lo pozústalostní jmení odevzdáno J oselu I'-ovi po dovršení 21. 
mku do vlastní správy, on pO'žadoval'zprávu o stavu ,hospodářství, zaslal 
Anně .F-ové dopis ze dne 1. července 1919 o převzetí hospodářství, PW
pachtoval pozemky á' předsevzaltedy ú'kony, ze kterých se dá souditi, 
že hospodářsví nastoupil. Bez předchozího rozho'dnutí o těchto sporných 
okolnostech skutkových nelze míti za to, jak mylně činí soud prvé sto
lice že případ substituce ve prospěch Anny F-ové úmrtím Jos,efa F-.a 
před do'vršeným 24. rokem nastal., Výklad prvého sD'udu a llapadené dě
dické narovnáni. nejsou vc prospěch' nezL Marie F-ové a nemělo proto 
narovnání podle vúdčích zásad §§ 233, 1380 obě. zák. býti poručensky 
schváleno ani když ,poručník návrh na narovnáni sámu,činiI; nebol.podle 
§ 2 cís. pat. ze dne <J. srpna 1854, ČíS.20S ř. zátko pečuje ;oi bezpečnost 
osob pod ochranou zákona stojících soud z úřední povinnosti. 

Ne j v y Š š í s:O li d zrušil -napadené usnesení a uložil f,ekursnímu 
soudu, by doplně řízení, znovu rozhodl o rekursu nez!. Marie F-ové a 
uvedl mimo jiné 

v d ů v c>d ech: 

Dlužno uznati. že ustanovení -závěti- o substituci není jasným. tI1edic 
zejména k předchozím llsta11.0VenÍri1 o. užívání pnzůstalostn,ích nemovh 
toslí velovou Annou F-ovou a o vyplacení odkazů, dop,ouštělo zajisté 
i ten .výklad,že případ substituce nařízené ve, prospěch vdovy Anny 
F-ové má nastati tehdy, kdyb" dědic Josef F .. mladší zemřel dříve, než 
nabyl lysické zletilosti, t. j. dle předpisů tenkráte platných 24. roku sveho 
věku a t í ln.i práva, nastoupiti hospGdářství,ponecha.né do té doby 

.. vdově Anně F-ové k užívánÍ.. Při projednání pozůstalosti také všichni 
účastníci, pokud se .týče jejich záko.uní zástupci, totiž Václav F, jaNo o'pa
twvník ne z!. JosefaF-a, František N. jako opatrovník nezl. Marie a Anny 
F~ových, a vdova Anna F-ová tak vykláda1iposlední vůli, následken; 
čehož v protokolech .o projednání pozústalosti pod IV. substituce po'sledU! 
viHí nař{ze.i1á za souhla~u vš,ech účastnHdl upravena byla tak, že, zemře-li 
ne zl. Josef F. před d:O'konaným 24. rokem věku svého', obdrží nemovi
tosti du pc'zůstalosti náležcjíd, pokud převyšují díl 817 K 81 h, do vlast
nict~Í vdova Anna F-ová. Takováto úprava nebyla nikterak ,nepřípll'stna, 
naopak k uvarování možného sporu účelná. Z toho, že Václav F. jako 
opatrovník nezl. Josefa F-a nepodepsal protokolu, nelze udvoditi, ž: neby! 
srozuměn se zmíněnou úpravou., ncbotdle dotazu k pr·otokolu vyslovnc 
pr.ohlásil-, žc souhlasí s projednáním pozůstalosti, a odepírá podpis pru
tok'Gllu jen _proto, že nesouhlasí s tím, ahy za poručníka byla ustanovena 
osoba, která nepochází z rudu S-ova nebo F-ova. Okresní so'ud pak uyne
sením ze dne 15. srpna 1919 schválil prOjednání pozůstalosti mocí úradu 
opatwvnického a doručil vyhotovení svého usnesení jak vdově Anně 
F-o'vé tak i Františku N-ovi, který k přání zůstavitelovu byl jmenován 
p.oruč~íkem nezl. Josefa, Marie a Anny F-ových. Opravný prostředek' 
nebyl podán, a tím nabylo projednání pozůstalosti a zejména též odstavec 
IV. obsahující upravení substituce, moci 'práva. Odcvzdací listina byla 
VyilOtovena ve shcdě se schváleným a moci práva nabyvším projednáním 
pozůstalosti. Dlužno' tedy vycházeti z toho, že dle dohody účastníků, 
schvále,né příslušným soudem, substituce zůstavitelem nařízená měla se 
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státi účinnou, kdyby ustanovený dědic Josef F. zemřel pře d d o s a
žen í m fy s i c k é zle t i1 os ti, t. j. 24. roku věku svého. Tento před
poklad skutečně nastal, nebo'! dědic Josef F. zemřel dne 13. května 1920 
nedovršiv 24. roku svého věku. Není na závadu okolnost, že zákonem 
ze dne 23.čer:vence 1919, čís, 447 sb. z.a n. snížen byl věk nezletilosti 
na 21 let, následkem čehož Josef 'F. nabyl dne 1. října 1919 plnoletostí, 
neboť dotčený zákon nedotýká se dle svého § 8 smluv a právních jednání 
učiněných před jeho vyhlášením, podle nichž jsou nabytí nebo zánik práv, 
nebo dospělost nebo zánik závazků podmíněny tím, že někdo nabude 
fysioké zletil'Osti. Právem tedy první soud v protoko[.e ze dne 20. března 
1909 uvedl, že nastal případ substituce, 'O kterém jest ustanovení v od
stavci IV. přikázání pozůstalosti. Když tomu tak jest, připadá Anně F-ové 
opět provdané N-ové hospodářství č. p. 15 v Z. do vlastníctví, nemá nczl. 
Marie F-ová na ni právníhO' nároku, a nelze odepříti schválení dědiokého 
narovnání z toh'O důvodu, že prý nenastal případ substituce. 

Čís. 1226. 

Ustanovení II 34 knih. zák. týč~ se jen osob lySických. Soudce kníhovní 
nemůže ř"šiti otázku, zda zaniklo právo předknpní, vl0žcnépro býv. CÍ
sařSký soukromý a allodiální fond. 

(I\ozh. ze dne ll. .října 1921, R. I 1241/21.) , 

K n í li G V II í s o II d povolil, by ve vložkách, v nichž vkládalo, se 
vlastnické právo pro banlku, bylo z úřední moci k žádosti banky' jako 
bezúčinné vymazáno .předkupní právo, váznoucí pm bývalý nejvyšší sou
kromý a allodialní fond. 1\ e k u r sní s o u d ž,ádv·st banky zamítl. D ú
vod y: Právo přecUkulpní, jež jest právem os,obním, mění se podle § 1073 
'Obč. zák. vkladem do knihy rpozemkio.vé (§ 9 knih. zák.) v právo věcné 
a vklad výmazu jeho státi se může jedině na záikladě listiny sděl<mé v ta
kové formě, aby listina měla platn'ost §§ 26 a 31 knih. zák. Z toho plyne, 
Že bez listiny takové - nehledí-li se k výmazu práva předkupního .podle 
§ 237 o,dstavec třetí ex. ř. - ll.rávo toto z moci úřední vymazáno· býti 
nemůže, í kdyby bylo snad zaniklo. Již z toho důvodu jeví se žádost 
banky o výmaz práva předkupního, vloženého pna< bývalý nejvyšší sau
krmný a allodialní fond, v uvedených knihovních vložlkách, neo'právněnou, 
nebo! listina nějaká, podle jejíhož obsahu by svolení k výmazu práva byLc> 
oprávněnou k tomu osobou dáno, vůibec předlužena nebyla. Stěžovatelka 
právem vytýká, že pro výmaz řéceného práva nemůžeslonžiti za základ 
prohlášení generální'hu ředitelství soukromých a rodinných statků ze dne 
26. února 1919, ne,b:Ofz ohsahu této hsti.ny vysvítá jasně, že generální 
ředitelství pwctevuje sice souhlas s prodejem uhelných dolú podle smlouvy 
ze dne ll. března 1882, ale vyhražnie si v~'slovně v uvedených Iknihovních 
vložkách vázl1'O.Ucí právo .předl<upní pro nejvYŠ'ši soukromý a aHodialní 
fond, takže o nějakém svolení k výmazu jeho mluvití nelze, nýbrž právě 
naopak jmenované ředitelství si je zachovává. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
Civilní rozhodnut!. lIl. 42 
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Dů vod y: 

V tomto případě jde o vklad výmazu .práva předkupního', vloženého 
pro býv; císařský soukmmý a atlodóalní fond. Dle předpisů knihovního 
zá<lmna lze takový vklad výmazu práva předkupního povoliti jen'om pod.le 
vkladních listin; majících náležitosti §§ 26 a 31 knih. zák. {§ 8 čís. 1 a '§ 9 
knih. zák.). Na ustanovení S 34 knih. zák. stěžnv,\tel nemťíže ,se s výsled
kem odvolávati, ježto Jo.to zákonné 'ustanovení týče se, jen oSlo,b f y
s i c k Ý c h, jichž ú m r tím zanikají jejich osobní práva doživotní. Sám 
stěžovatel však uvádí, že bývalý císařský sou<kfomý ,a aLlodialní fond 
byl osobou právnickou a že s fondem tím bylo oprávnění z práva před
kupního neno'2l!učně a výhradně spoj'eno. Fond ten patřil do souboru ma
jetkových práv býv. panovnické rodiny rakousko-uherské, která práva, 
připadla podle míf'Ových smluv Československému státu a jichž převzetí 
upravuje nyní záklon ze dne 12. srpna 1921, čís. 354 sb. z. a n. Majctelk 
tedy, který tv,o,řil zmí.něný fond, zde jest a přešel v majetek státu Česko
slovenského. Otázku, zda .při tom zaniklo' právo předkupní, o něž právě 
ide, nemůže I:uštiti soudoe tabulámí, který pro ,ppvo].ení jeho výmazu má 
předepsanou cestu zák@ných ustanovení Š§ 26, 31, 87 a 94 :knih. zák. 

Čís. 1227. 

ČI. IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n., jímž se mění 
některá lIStanovení zákona o projednani pozůstalosti. 

Lhůta k oznámeni dědiclÍ, že si pozůstalost projed'naji sami, běží ode 
dne, kdy se jim dostalo formálního "vyroznmě!Ú« o úmrtí ncb obsílky 
k prOjednání. 

Nestačí ponhá vědomost o zůstavitelově úmrtí. 

(.Rozh. ze dne 11. října 1921, .R I 1244/21,) 

Zů'stavitel zemřel dne 28. června 1921, úmrtní zápis .proveden byJ dne 
8. července 1921, usnesením ze dne 9. července 1921postoupi! soud po
zůstalost k projednání notáři, jemuž dědicové dne 22, července oznámili, 
že si pozůstalost projednají sami. Žádo.sti jich bylo 'o u d y vše ch tří 
s t ol i c vyhovčno" N e j v y šš í m s o ude m z těchto 

d ů v o'd,ů: 

Zákon ze dne 1. dubna 192J, čís. 161 sb. z, a n., v čl. 'IX. ustanovuje 
jako p r a v i d 1 o, ž,e provésti ,pozůsta}.ostní řízení fpříslu'ší notářům jako 
soudním komisařum. Soud dodá za tím účdem všechny úmrtní zápisy, 
podle nichž tu. zůstalo jmění, lliotáh Podle dalšího ,obsahu onoho č1ánu,u 
mají dědkov-é právo ,oznámiti notáři, že si sami pozústalosf pr-ojednají. 
K tomuto prohlášení májí dědkové 14denní lhůtu, totiž mohou tak učiniti 
1iJ) 14 dnů od doby, kdy se jim dostalo vy r Oz umě ní o úmrtí 
neb obsílky ku projednání. Tedy na ,př. oznámHi jim notář, za účelem 
přípravy kprojedná'hí pozůstalosti, smrt zůstavitelovu se žádosti za po
skytnutí hližších dokladů k pwjednání pozůstalosti potřebných, běží lhůta 
ta dědkům -od d:oby, kdy jich })vyrozumení«: to dlošlo'. Záko:l1:. výslovnč 
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praví: »vyrozumenÍ« a nilkoliv tedy kdy se o smrti zůstavitelově jakirm
koliv vpůsobem cozvěděli. Nezaslal-li notář dědicům vyrozumění, nýbrž 
ihned obsílku k projednání po",ůstalosti, isou vyrozuměni tímto· způs.ohem 
o úmrtí zůstavitelově a běží ,lhůta úde dne doručení obsílky. V případě, 
o který Se zde jedná, projedm.ání pozůstalosti bylo usnesením okresního 
soudu ze- dne 9. července 1921 svěř-enn notáři a..jemu pak dříve, ne'ž ně
jaké vyřízení dědieům doručil, dopisem ze dne 22. červen oe 1921 dědici 
oznámeno, že si po.zůstalost ,vrojednají sami. Totn oznámení notář do,,,,
pisem ze dne 23. července 1921, tedy 14. den po datu usnesení okresního 
soudu - okresnímu soudu předložil. Z toho jde na jev-o, že oznámení 
dědiců se stalo v čas a soucl oikresní usnesením ",e dne 9. srpna 1921 zcela 
správně ve shodě se zákonem projednání pozůstalosti dědicům po.nechal. 
Když pak druhá si'o'lice usnese.U'í to potvrdila, není tu jlodmínek § 16 cis. 
patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zá'k. k podání dovolací stížnosti. 
De volací stížnosti tudíž vyhověno býti nemohlo. 

Čís. 1228. 

Není závady, by v dovolání nebylo navrženo zruŠ!~ní napadeného roz
sudku, ač uplatňován toliko dOv{)lací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. 

Nelze žádati za zvýšení povinného dnu z důvodu, že stoupla cena jmění 
pozůstalostního po právoplatném vyměření povinného dílu.. 

NepOminutelný dědic ""mílže se domáhati žalobou po pro~ednánípo
zůstalosti užitků z pozůstalosti za dobu do skntečného přidělení povinného 
dílu, nežádal-li za to v řízení po~ůstalostním. 

H\ozh.ze dne ll. ř'íjlla 1921, .Rv I 321/21.) 

Žalohkynč domáhala se zvýšení povinného dílu, jenž jí byl 'Právoplatně 
určen dne 4. čen'cnée 1917 v řízeni Dozustalostl1Ím jednak Pfioto, že piO
zústalostní jměni odhadnuto bylo příliš nrzko, takže prý odhadnutá cena 
lleodvovídá ani jedné čtvrtině ceny skutečné, jednak pro·to, že až do slo
žení jcj.íh,o, povinného dílu k soudu, t. i. 26, (správně 23.) listopadu 1918 
žalovaný bral veškeré požitky ze zděděné usedlo,sti, aniž by byl část jejich 
na žalo:b:kyni za léta 1915-1918 připadající íí hyl odvedl a že takovým 
způsobem získal v- r. 1915-19J6 aspoú po 10.000 K a v r. 1917-1918 
zejména prodejemdoby,tka a některých pozerr,kú aspoň 50,000 K, na 
kterýchžto užitcích měla vedleosta!ních dědiců participDvati též žalobc 

kyně, takže by se tím její povinný dí,l zvýšil as'pOň 'o 20.0,00 Kč. Fr <0-

ces'ní so,:nd prvé stolice žalobu zamítl. Dtívody: Pokud jde 
o první námitku, že totiž jmění Jlozůs.!alostllí .odhadnuto bylo příliš ní"ko, 
nemůže na ni vzhl.clem k ustanovení § 18 patentu ze dne 9. sr,pna 1854, 
čís. 208 ř. 2. vZHt býti zřetel. Dle tohoto § nemuže -o opatření, které soud 
při projednání pozůstalosti bez výhrady dalšího prúvního rozebírá-ní učiní, 
rozepře býti zahájena: kdo tím, že mu právní cesta nebyla vyhražena, 
cíli se bÝti zkráceným, musí -jJoužíti v § 9 cit pat. zmíněných opravných 
prostředků. Nepnužije-li jich, vejde dotyčné soudnÍ' opatř'enf v právní moc 
a vznikne oso:bám na jednání tom sÍlčastněným z toho pravo. V)rjimka -je 
zde pouze tehdy, dává-li zákon straně vlastní právo ža!obní nebo stala-li 
se v nespnrném opatření y~Jhrada dalšího -právního rozebírání. V~'jil11ky 

42' 
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takové však zde. není. Pmtokolem o novém odhadu jmění pozůstalo'SÍníh'o 
a určení povinného dílu je prokázáno, že neu'činila žalob\kyně proti němu 
námitek, a bylo tudíž právoplatně vysloveno, že .čisté jmění p'ozůstalostní 
činí 12.963 Kč 72 h a povinný podU žalobkyně 1080 K a když pak tento 
podíl složen byl PfG' žalobkyni do soudního uschování a tato o tom řádně 
byla VY'flozuměna, nepodala ani po tom proti tomuto určení pov~nnéhQ 
díl" opravných prostředkY, takže tím pravoplatně bylo určeno, že její 
povinný podíl činí 1080 K. Tím zároveň vyvrácena druhá námitka žalob
kyně proti výměře p'Gvinného dílu, že totiž žalovaný před odevzdáním 
'pozůstal'osti bral užitky z pozů:stalostního jmění a je částečně také zcizil, 
čímž prý dědicové, zejména žalobkyně na povinném dílu bYla zkrácena, 
nebot tím, že v pozůstalo~tním ří20ení vydaná. soudní opatření, vztahujÍcí 
se na ocenění pDzůstalostního, jmění a určení povinného dílu nepodáním 
opravný oh pr~středků se strany žalobkyně vešla v právní moc, q:rozby,la 
tím tato práva cestou spornou změny jejich se domáhati a bylo pr;oto' 
žalobuí nároik její jako ne.odúvodnCí'ný zamítnouti. O d vol a c í s'o ud 
rozsu,dek potvrdil. D ů v 'o d y; Z",lobkyně byla O' vyměření po'Vinného dílu 
vyrozuměna usnesením, za přítomnosti Jejího plnomocníka prohlášeným 
a je Její, tvrzení, že neměla možnosti p'Oužíti 'Gp,ravného_ pflDstředku proti 
usnesení tomu, nedůvodné. OdVXllatelka nemilže však s úspěchem odvo
láv.ati se ani na to, že jí usnesení 'O vyměření povinného dílu nebylo do~ 
ručeno .písemně. Vzhledem k tomu, že při komisi dne 4. července 1917 byli 
přítomni v š i c hni účastníci, že ani proti odhadu ani proti vyměření po
vinného dílu nebylo učiněno námitek a že taM nikl]o. z účastníků nežádal 
za doručení p1sernného vy,hotoyenf usnes~ní, lze _míti za to, že usnesení 
ona st_I .. se za souhlasu všech účastníků a že usneseni ta byla účinnými 
již prohlášením při, r.o!<:ul (Rintelen, GrundriSli des Verf. ausser Streit
sachen str. 32). Avšak i kdyhy se nepřisvěddlol názoru tomu, vychází ·ze 
spiSů pozůstalostnlch, že byla žalobkyně vyrozuměna 26. listopadu 1918 
.o složení podílu d.o spořitelny a o ulo·žení knížky do sioudniho uschování, 
že by.]a pak obeslána k soudu k podpisu kvitance, že se sice d,ostavila, 
aJe po sdělení předmětu hez udáni důvodů vzdálila, že byl jí pak ustanoven 
opatrovník ku podPisu kvitance s tím, že, až usnesení to vejde v m'Oc . 
právní, bude ikvitance podepsána a soudem schválena. To se také stalo, 
jelik.ož žalobkyně usnesení ta nechala velíti v moc práva. Také z těchto 
okolností vychází, že tvrzení žalobkyně, že neby,la vymzuměna o vymě
ření pOvinného dílu a že nemohla (v řízení nespor:ném} užíti .oPmvných 
pmstředků proti tomu, je nedůvodné. Jestliže však žal.obkyně přes to, že 
mohla zmíněným .opatřením a mzh.odnutím s.oudu· pozůstalostního .odp.o
rovati, tak neučinila, nabyla rozhodnutí ta právnl moci a to nejen formální. 
nýbrž i materielní, jelikož rozhodnutí ta stala se bez výhrad'Y dalšího 
právniho, rozebírání a jelikož tu nebylo také případu, uvedeného v druhém 
odstavci §. 18 ne'sp. říz. St,movení výše čisté vozůstalosti a vyměření po
vinného dílu soudem pozůstal.ostním staly se, když usnesení ta nabyla 
moci právní, ohledně všech súčastněných osob, tedy i ohledně žalobkyně 
směrodatnými a nezměnitelnými. Když tedy ža.lobkyně domáhá se nyní 
- aniž by bylo vyšlo, na jevo nové jmění pozůstalostní - .aby ji byl po
vinný díl právoplatně vyměřený v řízení pozůstalostnim zvýšen, odpomje 
to předipisu § 18 ne,p. řiz. Nárok svůj, nemůže žalobkYně dův.odně opírati 
ani o ustanovení §§: 786, 830 a 837 .obč. zák. a dvor. dekretu ze 27. března 
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1847, čís. 1051 sb. z. s. Není pochybnosti o tom, že byla žalobkyně jako 
ne,pominutelná dědička oprávněra před tím, než došlo k právoplatnému 
vyměření, pokud se týče ]Jřidělení povinného dHtt, žádati, aby při výpočtu 
vzal se zřetel ku změnám nastalým od úmrtí zůstavifelDva .ohledně pozů
stalostního jmění a k užitkům z jmění teho. Když vŠalk 'při komisi dne 
4. července 1917 byl pOVinný díl vyměřen pevným, ode dne úmrtí zůsta
vitelova zúročitelným obnosem podle odhadu téhož dne provedeného, bez 
ohledu na změny mezitím již nastalé nebo budoucí a když ani proti od
hadu, ani 'Proti způSG1bu vyměření povinného dílu, ani proti stanoveni jeho 
výše, je·ho "úrok'ování a kniho'vníllO zjištění nenylo. činěno námitek a 
také žádnýchvýhrad, stalo se vyměření to právD'platným a byl poměr ten 
mezi účastníky i pro budoucnost defitivně uprav'en' .a vYřízen.- Pozděi!ší 
změny ohledně ceny jmění pozůstal0slního' šly na účet dědicův; jenž by byl 
musel standvené .obnosy vyplatili i tehdá, kdY:by cena pozůstalo'sti později 
byla klesla. Odevzdací listina nabyla právní moci již v 'prvé pOlovici 
srpna 1918 a nenf přípustno, aby žalobkyně, jež v řízení nespDrném ne
činila nijakých kr.olků k ,u:platnění svých domnělých nároM na zvýšení 
povinnéhoi -dílu., domáhala se nyní sporem zmčny pomčrú v řízeni p,ozů
stalo,stní,m 'právoplatně upravených. 

Ne j v y Š š 'í s o' li d nevyhov,čl dovolání. 

Důvody: 

ŽaJ.ovan~· ,projevuje v (,cvo1ací odpovědi mínění, že dovolání žalo'bkynč 
má býti zavrženo z důvc.dů 'formáilních je-dnak pruto-, poněvadž '\ dovo
lacím spise -jest navržen,o zruš,ení rozsudku soudu odvolacího ,a nikuL jeho 
změna, ač uplatňován jest zalob-kyní tlC'lilko duvolací d'Ú'vod čís. 4 a niklo,li 
důvod 'čís. 2 § 503 c. ř. s., 'jednak proto, poněvadž 'dovolací dúvlod ČÍS. 2, 
kdyby se mělo za to, že žalobkyně chce jej uplatňovati, není ve spise dovo
lacím individ'Uabo,ván a specialisován. Ale tomuto mrnční žalovaného, nelze 
přisvědčiti-. Nižší soudy totiž st10ljí souhlasně na stanovi.sku, že' žalobní nárok 
není svým -důvodem :po právu; vychází-Ii se z toho·to st-anc1vhka, o-divolací 
řízení není neúplné a tedy vadné -ve -sňryslu § 503 Č. 2 c. ř. s. Teprve 
kdyby 'ono práv.ní stanovisko nižších soudů bylo v třetí stolici prohlášeno 
nesprávným, kdyby hidíž -dovolaCÍ soud vycházel ze stanoviska, že ná
mk ža1'0'1ní je důvodem svým po Pl"'ávu, musil by prohlásili, že není s to, 
by rozhodl hned u věci samé, ponČ'vadž nižší soudy nepřed'sevzal'y 'Po
třebných důkazů a skutkových zjištění {) vÝši žalobního nároku a tedy 
řízení jest v tomto směru neúplné.- Pouze v tomto: př'Ípadě ·hy dovoLací 
soud mohl zrušiti rozsudeksoud:u, odvolacího, po' případě i soud·u prvé 
stolice a naříditi doplněni řízení a to pouze předsevzetím vhodný,ch dú
kazův .a výši nároku žalobnílw·. Z t'OIho pl"ne, že žalobkyně, která bro'jí 
p-roti onomu, nahoře uvedenému pl'ávriÍmu stanov.isiku soudu odvola-cího, 
že žal"O:bni nárok není co d,OI dťrvodu po právu, 'a ulJlatňuje tedy fonn-áínč 
správně d'oyolací důvod Č. 4 § 503 c. ř. s., navrhla rovněž formálně správně 
zrušení a ne změnu napadeného rozsudku, aniž bylo nevyhnutelně třeba, 
by v dovolacím spise svém uplatňovala ta'kédůvod vadnosti řízení dle 
odstavce čís. 2 téhož § 503 a uvedlaokolnosli skutkové, které mají býti 
zjištěny, a důkazy, které mají o nich býti ]Jřipuště.ny. Z toho plyne, že 
dovolání žalobkyně nelze zavrhnouti z dúvodů formálních, nýbrž, že nutno 
jest, zabývati se vývody jeho. Do'vólání. v něm'ž uplatňován jest pouze 
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důvod § 503 čís. 4 c. ř. s .• jest však neo~rávněno. Poknd žalobkyně v do
volacím scpise zcela všeobecně poukazuje na ~vývody spisu odvolacího. 
stačí Nci, že tyto vývody vyvráceny byly. rozsudkem soudu stolice druhé. 
Vzhledem na další obsah dovo,lacího spisu uvésti jest toto: Dovolatelka 
tvrdí, že leprv'e 23. listopadlll 1918 by,1 jí povinný dH pIidělen ve smyslu 
Š 786 obč. Ú/k., a projevuje mínění, že následkem toho má nárok na, po
měrnou část užitků z pozůstalostního jmění za dobu do 23. listo'padu 1918. 
Ale toto její mínění jest mylné. V této příčině p.oukazuje se na odůvodnění 
rozsudku v .odpor vzatého, jež v ,podstatě je správné, a dodává se toto: 
Dle § 786 o,bč. zák. žalobkyně jwbo nepominutelná dědraka, které příslušel 
povinný díl proti zákc"mému dědici, měla ovšem zákonný nárok na po
měrnou část užitků z pozůsta,lostního jmění za d(}bu až do skutečného 
přidělení povinného dílu; ale podle toho, co sama v prvé stcHci přednesla, 
mohlo by jíti jen o užitky, vzešlé v roce 1915 až 1917, dle pmůstalostních 
s,pisů pak bylo pozůstaloslní řízern skončeno teprve 24. oervence 1918 
doručením odevzdad listiny J oselu: Š-O'vi, hlavnímu dědici, nynějšímu 
talovanému.Žalobkyně vpozůstalostnírn řízení neuplatňovala nároku na 
poměrneu část užitků a sp:olkojila se s rozvrhem pozůstalostniho jmění, 
uvedeným v protokole ze dne 4. červenoc 1917; soud pozůstalostní ne
vyhradil jí právo, uplatňovati nár'Ok tak'Ový žal'Obou·. Dle § 18 cís. patel1tu 
ze dne 9. srpna 1854, Č. 208 ř. z. je tudíž pořad práva v této příčině VyC 
loučen. Pokud žalobkyně v dovclacím spise tvrdí, že cena pmůstalostllího 
jmění stoupla po' dni 4. 'červenoe 1917, kdy její povinný díl právoplatně 
byl v řízení pozůstalostním vyměřen, jest to již proto nCf'ozhodno, POOlČ
vadž nárok na ZV} šení 'povinnébo! dílu z dův'odu stoupOlutí ceny jmění 
p!OZůstalostního po právoplatném vyměření po'vinného dílu, nemá v §§ 784 
až 786 'Obč. zák. vůbec opory. Roo,zhodnutí bývalého Vídeňského Nejvyš
šího soudu, uvedené žalobkyní v :odv,olacím i dovolacím spise, nejen ne
může zde přicházeti vůbec v úvahu vzhledem na nstanovení § '12 o.bč. 
zák., ale nehodí se ani na phpad, který jest předmětem tohoto sporu. 

Čís. 1229. 

Jednal-Ii soud odděleně o dvou nárocích, uplatňovaných v téže žalobě, 
nemůže toho, kdo Vystupuje ohledně jednoho nároku jalm strana, vyslý
cbati o druhém nároku jako svědka. Opačný postUPI odvolacího soudn 
",~Ize napadnouti dovolacím důvodem čís. 4 § 503 c. ř. S., po případě však 
možno tu použiti dovolacího důvOdu čis. 2 téhož §. 

-(Rozh. ze dne lL října 1921, Rv' I 420(21.) 

Touž žalobou domá'hala se jednak nemanželská matka 'na žalovaném 
náhrady výloh slehnutí, jednak nemanželské dítě uznáni otcovství a .plnění 
výživného. Pro ce sní s 00 udp r v é st ó 1 i c e žalobě v plném rozsahu', 
vyhověl, slyševo skutečnosti soul'ože nem. matku jakolsvědkyni. O d v o' 
I a DÍ s o II d rozsudeli< potvrdil a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Odvo
lací' dúvod nesprávnéh!O práv,ního posouzení uplatňuje žal}o,vaný v tom 
směru, že matka nem. dítěte, ač jest ve sporu žalobkyní, byla slyšena 
jako svědkyně a nikoliv jako strana. Lze připustiti, že způsob, jímž hyl 
tento důkaz pr,Gveden, lIeodpovídá zplna zákonu,. Přes to má odvolací 
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sou.d za to, že výslech matky ja,ko svědkyně byl' přípustným, avšak prvý 
soud dopustil se tu chYby v procesní technke. Správně uvádí prvý soud, 
že tu jde o nevlastní sp.olečenství v rozepři (S, II čís, 2 c. ř; s.) ft že oba 
nároky hylo' lze shrnouti v jedné žalobě. V podstatě .šlo tu .o dva samo
statné náfCIky, jež z důvodu oekonomie procesní bylo lze spojiti v jed'né 
žalobě. Chy.bným byl postup prvého s,oudu v tom směru, že před· vý
slechem matky o souloži nepoužil p'ředpisu '§ 188 C. ř. s. o odděleném 
jednání o' každém z nároků. Nedostatek ten napravil odvolací soud. Pro
vedení důkazu o soul:oži matko'u' jako stra.uou, pokud šlo o její nároky, 
nebylo třeba, poněvadž určení otcovství ve ~poru ném. dítěte jevilo 
účinek i na nárok nem. matky, ježto rozhodnutí o' žalobách statusových 
působí nejen mezi stranami, nýbrž i vůči osobám třetím. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyh(}Věl d,clvolání. 

Důvody: 

Dov-olalel ne sice číselně ale ,o,bsahově uplatňuje do'olad důvody 
§ 503 čís. 1, 2 a 4 c. ř. s., totiž zmatečnost řízení dle § 477 č.'4 c. ř. s., 
vad'llO'st řízení a nesp.rávné právní p,osouzení rozepře této. Veškery tyto 
dovolaeí důvody sp'atřuje dOlvolatel v tom, že oba nižší soudy vyslechly 
nemanželslkou matku jako svědkyni, ač je ve SPOTU stranon. V tomto po
stupu nižších 'soudú nelze však shledati důvo'd zmatečnosti dle § 477 
čís. 4 c. ř. s., na který by v mezích dovolacíhO' náovrhu ovšem i z moci 
úřední bylo hleděti (§§ 471 čís. 7, 477, 503 čís. 1 a 513 c_ ř. s.). Důvc,d tCn 
lze u'Platniti tehdy, když byla straně nezákonným postupem odúata mož
nost l1a soudě projednávati. Tato mo·ž'nost žalovaném,! odňata nebyla, 
naopak .on při na s,oudě projednávati mohl a prOjednáni oso,bně i svým 
zástupcem v ohou nižších stol1cích, výtka jeho vězí jenom v" výtce pr,o>
cesnální, že nemanželská matka nebyla slYšena jabo strana, nýbrž jako 
svědkyně. V tomto směru dopusti,1 se ovšem o,dvobcí soud - a jen vada 
v jeh o řizení je dovolacím dův,oďem § 503 čís. 2 c. ř. s. - procesuálniho 
poklesku. Právním ,předpokladem nároku' obou žalobců je zjištění neman
želského 'Otcovství žalovaného k žalujícimu dítěti (§~ 166, 167 a 1042 obč. 
zák.), na něž zní žalobuí návrn ve svém prvém odstavci, který je tedy 
oběma žalobcům spoleéný a ,",ba jsou proto obledně něho stranami spor
n~Tmi vůči žalovanému, na zjištění jeho závisí nárok ohnu. Majíce v něm 
ro,li sporných slraJl, musí býti při zjjš,f'Ování skutkových nkolnosti, které' 
se 11'0 týkaií, totiž otázky otcovství, slyšeni iOlko strany a ne jaka svědci, 
§§ 1, 11 čís. I a 371, 373 poslední odstavec c. ř. s. Tuto roli slllolrných 
stran p'edrželi proto oba žalo·bcové '~o celé sporné il"d'tlárí, ve kterém se 
jednalo .o 'otázce otcovství a nepozbyla žaloObkyně matka role té tím, .že 
soud odvola,CÍ, jak 'u'vádí, roz,lou(?il -s-p{)j.enÍ obou sporů za účelem výslechu 
nemanželské matky jako svědkyně pouze ve sporu dítěte proti žalova
nému. Nep,.ávem se tn d,ovolává soud o,dvoJací předpisu§ 188 c. ř. s., 
dle něhož lze o· více nárecích, uvlatňovaných v též e ž a I 'O b ě, odděleně 
jed n a t i, právě tak jako lze více sporů čle § 187 c. ř. s. sloučiti 'ke s 'po
le č n é m u jed n á n í. Vždy možno ienom nddě,leně nebo společně i e d,
na t i, 'tlikdy však mzloučiti, nebo sloučiti s por y samostatně vedené 
(srovnej § 187 odstavec druhý a 404 o'dstavec druhý c. ř. s.): Právní věc, 
spo.Ječníkůn: rozepře· společná, musí jim přivoditi též stejnou společnou 



664 

roli ve sporu, pokud právě této společné veci se spor týkL Nemanželská 
matka, žalobkyně, měla proto v otázce otcovství vyslýchána býti jako 
strana. Poněvadž se to nestalo, trpí řízení odvolací ,jak již shora řečeno, 
pmcesuální vadou, Vadu tuto' ne,lze úplatňovati dovolacím důvodem § 503 
čís, 4 c, ř, s., poněvadž nBide zde o nesprávné použití předpisu práva 
materieln'Ího na slpornou »věc«, t. j. p-ředm,ět sporu, nýbrž nesprávné po
užití předpisu pwcesního. Zbývá tedy zodpověděti otáz~u, zda v tomto 
případě tato vada odvolacího řlzení byla způsobilá zameziti úplné vy
světlení a. důkladné po's'Ollzení rozepře ,(§ 503 čís. 2 c. ř. s.l. Ot.ázku tu 
třeba zodpověděti zá'porně. Nejde o nic jiného, nežli o skutkové zjištění 
kritické soulože a při tom o poso:u:zení věrohodnosti matky. Nižší soudy 
nezaložily své přesvědčení o kritické soulo-ži žalovaného. s nemanždskou 
matkou jenom na výpovědi této matky, nýbrž na výpovědi jiných svěd
Ikův a zejména na doznání žalovaného, že v kritické dny s nemanželskou 
matkou skutečně .se sešel. PNpadné a výstižné jsou v tom směru úvahy 
soudu odvolacího, že ž.alovan~T nemůže činiti nároků na svou věrohod
nost. uváží-lise, že ie to mladý muž" který p,řerušH víceletý p.oměr se 
svou milenkou, naváza,l milostný poměr s jincu dívkou: a když přes to; 
že věděl, že je tato těho·lnou, 110' měsících v říjnu a listopadu t. r. o:pětně 
se stýkal s prvou dívkou, ačkolivchW druruou milenku pojati za man
želku, jak výpovědí svědka S. a nemanželské matky a částečně vlastním 
jeho doznáním je zjištčno, když ,on s prVOiU, nemanželskou matkou, vý
roční trhy. kino a divadlo, navštěvoval a 1$ ní sám š'eI v nnci- domil, pak 
může se zajisté důvodně souditi na to. že při těchto příležitostech nezu
stalo při »přátelském: styKU«. Uváž'Í--li se dále doznání žaIDvaného, že 
m'cI 'Před tím již s o II Č a s -n ě -intimnÍ' znám~olst .s nemanželskO'u matkou, 
žalobkyní, a svou nynější manželkou, že s oběma tělesně 'obwva!, až 
nynější jeho manžel,j<a otěhotněla. pak 'při zjištěných a doznaných .okol
nostech j,e -přirDzeno (l praJvděpcdobno, že i s nema'nželskou matkou- po,zději 

v době 'kritické s·ouložil, když při velmi po'kncólém těhotenství své druhé 
milenky .opětně navázal styky s ·první milenkou za 'Okolností tak nápad
ných a ]Jodezřelých. Nelzepnoto nijak na 10 souditi, že by vytýkaná vada 
řízení odv'o,lacího byla způsobilá zameziti úplné vysvětlení a důkladné 
posouzení f1olzepře, když celá řada zjištěn}'rch a zejména doznan}Tch ok-o'J
ností v tak velké míře nasvědčuje věrohodnosti matky, že zjištění nižších 
soudů jest zcela správné a pevné a jinak by ani dopadnouti nemohlo. 
kdyby nemanželská matka byla slyšena jako: strana, záro.veň se žalo-
vaným jako strana slyšeným. . 

Čís. 1230. 

Ručení hůstinských dle § 970 obč. zák. nepřestává již bezvýjimečně tim, 
že věci hůstovy byly z domn vyneseny, a závazek jeho. vztahuje se i na 
svršky,které byly po příchodu hosta od něho auebo pm uěho vueseny, 

{Rozh. ze dne ll. října 1921, Rv I 488/21.) 

Žalobce, jenž byl ubytován v hotelu žalovaného', odevzdal svůj ublek 
pokojské. by jej dala vyčistiti. Táž .odevzdala jej prostřednictvím domov
níka krejčímu, jenž j'ej vyčistil a po té \'Tátil domovníka vi, by jej odevzdal 
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žalobci. Domovn1k ponechal oblek u sebe, ooešel a za jeho nepřítomnosti 
se oblek ztratil. Žalobu na majitele hotelu o náhradu §k·ody pro c es n í 
s u udp r v é s t o I i c e zamítl, neshledav podmínek § 970 obč. zák. 
O ti vol a c í s o olL d žalobě vyhověi. .. 

Ne j v y Š š í s o u d nevybo·věl dovolání. 

Důvody: 

Ani po právní stránce dovolání lIení odůvud'něno, jeliikož dle § 970 
ebč. zák. ručí hostínští, kteří poskytují byt cizincům, jako schovatelé za 
věci, jež byly od přijatých nostů. vneseny, POkOld nedo'káží, že škoda nell'í 
ani zaviněna jimi ueho. jejich lidmi ani způsobena cizími o'sobami, j'ež 
z domu odcházejí neb:o do něho ]Jřicházejí. Ruoení hostinských nepřestává 
bezvýjimečně již tím, že tyto věci byly z domu vyneseny a závazek 
ve smyslu zmíněnÉho místa zákonného' vztahuje se též na -svrškY; které 
byly 'po příchodu tosta od něho anebo pr'o něho vneseny. (Viz komentář 
Krainz. § 359, str. 256; Dr. Josef v. Schey: Die ObJigationsverhiiltnisse 
des c.sterr. al1gem. Privatrechtes 1890 str. 401.) Dle zjištění druhé sto'!ice 
,o,devzdal žalobce svůj .oblek za účelem cídění a vyžehlení pONojské, tato 
domovníku a tento krejčímu, který vyžehlené ,šaty vrátil dom:o'Vníku, 
pročež nelze za to míti, že sporný oblek, jenž byl personálem žalovaného 
krejčímu odevzdán a od toho zase přejímán, pozbyl vlastnosti věci hostem 
do domu vnesené ve smyslu ~ 970 oobě. zá'k., jak se nesPf'ávnědomnívá 
druhá stolice .. Ru.čení žalovaného zaniklo' pouze ]JO dobu, ,kdy krejčl 'l<:arel 
tl. byl detentorem obleku. V ·ostatním poukazuje se dovolatel na duvody 
napadeného rozsudku, k nimž se vzhledem k vývodům d'ovolacímu s:pisu 
podotýká, že dle § 970 obč. zák. průvodní břemena. stíhá žalq'v.aného, 
který též ručí dle §'§ 967 a 1316 q,bč. zák., jelikož dnrhá stolice zjistila, že 
domovník VáclavČ. od krejčího oblek převzal a .jej 'nechal ležeti bez 
do·bledu v nezamčeném bytě domovníkově, ač do hotelu cizí lidé přichá- . 
ze,ií Co 0dcházejí. 

Čís. 1231, 

Výhrada zpáteční koupě jest připiUstua pouze při nemovitostech, 
Smlouva o movitoswch, do níž pojata byla jako :podmínka výhrada zpá. 
teční koupě, jest neplatua dle I§ 898 obč. zák. 

:I(o·zh. ze dne ll. října 1921, Rv [ 534/21.) 

V roce 1915 prodal žalobce ža,o,vané k jejimu vyzvání insertem s,ou
struh. V dopisu ze dne 22. února 1915, jímž koupě byla dOjednána, uvedla 
žalovaná též, že žalobce múže s-oustruh p'o válce 2Jpět za-koupiti, a to za 
cenu, kter'0u po jeho dojHí žalovaná ihned -určí a žalobci -o,známí. Za sou
struh zaplatila žalovaná 850 K:. Po' skončení války d'Omáha! se žalobce 
vrácení soustruh" p.ckud se týče zpětného jeho prodeje z.a 850 K. Pf' 0- . 

ce sn í s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y; Ze zjištěného: 
skutkového děje jde na jevo,že smlouva, dle níž žalohceprodal žalované 
firmě soustruh, byla pevně uzavřena, nebot ve smyslu §, 1053 obč. zák. 
byl přesně stanoven nejen předmět, nýbrž i peníz, za který se předmět 
přenechává. Vždyf ža],olbce přijal nabídku žalované firmy ze dne 22. února 
1915. dle ,které tato nabízený soustruh knpOlje za 850 K a tím, že žalobce 
neodmítl příjem kupní ceny, přisto·upi! pevně na Smlouvu. Tvrzení žalob-
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covo že kupní' sml-ouva uzavřena byla jen pod podmínkou, že stroji mu 
hude' vrácen po v.áloe, není správné', neboť o nějaké pndniÍ-nce v dopisu 
ze dne 22. února 1915 není ani zmínky. Tím padá také námitka žalujícího" 
že jest zde lex commisoria nebo zá,půjčka pod zástavou věci s výhradou 
jejího užívání. Prokázáno. jest sice dopisem strahy ža,ované ze dne 22. 
února 1915, že žalovaná strana žalobci vyhradila, že může soustruh po 
válce zakoupiti od ní zpět a tO' za cenu, kter,ou žalovaná určí a žatobci 
oznámí, výhrada ta jest však beze všeho právního významu, nebot právo. 
;koupě zpáteční ve smyslu § 1068 obč. zák. má dle § 1070 obč. zák. místo 
jen ohledně včcí nemovitých. Tento· zákonný předpis byl vyMri z ohIeM! 
veřejnoprávních a n'e.může tudíž vzájemnou úinluv,ou stran jemu' :odpof'u.
jící býti vyloučen. Odv'olad soud rnzsudek potvrdil v podstatě 
z t5'chž důvodů. 

Ne j v Y šš í s o u d žalobě vyhověl. 

Důvorly: 

Soud odvolací posoudil věc nesprávně po stránce právní, maje za tOl, 
že výhrada koupě zpáteční nemá v tomto případě žádnéhO' významu, a že 
s1!rší pokládati ji za' nedoloženou. Výhrada konpě zpáteční byla podstatnou 
náležitostí smlouvy mezi stranami, nebo~ nelze míti za to, že hy byl 
žalobce žalované straně so'ustmh bez této výhrady prodal. Pravý úmysl 
stran je snadno vÝsvčt1iteluý tehdejšími poměry válečnými. Žalovaná 
firma potřebovala: pro· zvýšenou tOivá:rní činnost soustruhů, jichž bylo, 
dosti v dílnáeh stro~níků, nastoupivších službu vOjenskou. Poněvadž ne
bylo lze očebvati., že každý z těchto strojníků vzdá se navždy vlast~ 
nictví soustruhu jeho prodejem, snažila se žalovaná firma získati sou
struhy ty k užívání aspoň pm dobu války, t. j. PJO dobu vlastnlkovy ne
.phtomnosti v dílně neho, závodě. Aby účele toho dosáhla" voH!a formu 
kOuPě s výhradou zllátečníh(} pr'Odeje, kteroul mělo vlastníkovi zabez
'pečeno býti právo vlastnické pm připad návratU' z války. Výhrada zpá
teční koupě byla pohnutkou k prodeji soustruhu, jehož by žalobce bez 
výhrady té jistě nebyl pr.oda!, neboť nabídl soustruh k 'Prodej.i s odvo
láním na insert, výhradu tu přislibujicí. Výhradu tu, pojatou výslovuě 
do, kupní smlouvy, pokládati sluší za podmínku I§ 901 oM. zák. Poněvadž 
zákon v § 1070 obč. zák. výhradu tako'v'oU' připouští pouze při nemovito
stech, kdežto· v tomto případě prodána byla vě,c movitá, šlo 'O pOldmÍnku 
zákonu se příčící, nedovoleno,u (§ 698 oM. 'zák.), důsledkem čehož sluší 
kupní smlouvu mezi stranami v roce 1915 uzavřenou dle § 898 obč: zák. 
pokládati za neplatnou. Žalovaná! firma nestala se tudíž; vlastnicí sou
struhu, ježto své vlastnické právo odův.odňuje jedině uvedenou neplat
nou smlonvou kupní. Náf'Ok žalo.bní spočívá tudíž na §i 1431 ohč. zák. 
Nezáleží na tom, že strany nesmluvily ceny, za kterou měl žalobce kou
piti soustruh od žalované, nebot op.omenutím tím nestala se původní· kupní 
smlouva platnou. liž výhrada koupě zpáteční sama o sobě, bez určenÍ' 
kupní ceny, jest vlomto případě dostatečným důvodem neplatnosti 
smlouvy. Vzhledem k tomu, jsou nerozhodny i další námitky vznesené ža
lovanou stranou proti žalobě; skutečnost, že žalovaná firma dala soustruh 
sv}rm nákladem opraviii, neopravňuje ji k tomu, aby od'epírala vrácenI 
soustruhu (§ 331 obč. záik.). 
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Čís. 1232. 

Ručeni dráhy dle dopravního řád .. železničního. 
K pojmu »věci drahocenné« dle § 54 ,(2) lit. B čis. 1 žel. doprav. ř. 

PUm není ani věcí uměIJ~ckou, ani drahocennou. 

(Rozh. ze dne 11. října 1921, Rv I 574/21.) 

Zásilka filmů, již odevzdala žalující firma žalov"né dráze k uopra vě, 
se za dopravy ztratila. Žalobě .0 náhradu škOdy pro c e sní s o u d 
p rv és t o I i c e vyhověl. O ů vo, d y: Dle souhlasného udání stran je 
nesporno, že zásilka filmů ve váze 19 kg byla dána dne 7: května 1919 
žalující stranou dráze k dopravě a zásilka ta za dopravy se ztratila. Za 
tuto ztrátu ialovaná strana ruCí (§§ 35 žel. dopr. řádu). S ohleuem na ná
mitky žalované strany nutno se zabývati otázkou, jaké filmy byly ode
slá"y, dále, zda filmy dlužno považovati za věci drahccem.'é pokud ;.0 
týče uměleaké vc smyslu II 30 V. (2) prov. ust. k žel. dOlPr. radu, po pn
padě jakou cenu filmy ty měly. Na základě výpovědí svědků jest proká
z{fno; že zásilka obsahovala fHmy. 1. »Carmen« 2200 m dln.u:hý, 2. ),Sascha 
Journal Nr. 9« 180 m dl·ouhý, a že filmy ty neby,ly úplně nové, nýbrž že 
již uěk'oUkráte byly hrány. Jest všeobccně známo, ž·e filmy zhoto.vují a 
rozmnožují se foto·graficky a jsou pouze mechanickou pomů'ckou, a!ly 
bylo jisté dílo, třeba i umělccké, divákům předvedeno. S ohledem na tuto 
povahu filmu do·spěl sClud k přesvědčení, že,lkinematografické filmY. nejSOU 
dílem ani drahocenným ani uměleckým a nehe je proto zařaditi pod pOjem 
věcí drahocenných neb uměleckých, pckud se týče d~l výtvarných ve 
smyslu provád. nařízení k § 30 V. (2) žel dopr. řádu. Zetující strana do
máhá se náhrady plné škody ve smyslu § 95 žel. do'pr. ř. a spatřuje hrubou 
nedbalost drány jedině v tom, žezásnra se ztratila ua poměrně krátké 
trati. Ne"ž žalující strana neuvádi ur-čit}Tch okClln'nsti, z nichž hy se na tuto 
hrubou nedbalost souditi dalo, a jedině v té olwlnosti, že ztráta se stala 
za dopravy, hrubou nedbalost s.patřovati nelze. Ostatuě v tomto p·řípadě 
jest otázka tato Ihostejno'u, ježto žalUjÍcí strana žádá pouze náhradu sku.
tečné ceny zásil,ky. Žalovaná strana jest tudíž povinna pouze k náhradě 
oDccné obchodní ceny, kterou měly filmy, v době a na místě podácní (~§ 35, 
84, 88 žel. dopl'. řádu). O d vol a c í so u d rozsudek potvrdil. O ů v o' cl y: 
Nesprávné právní po-souzení shledává ž.alovan"Sr erár v tom, .že prvý sou,d 
nepo'važuje filmy za předměty drahocenné, pokud se týče umělecké ve 
smyslu §, 30 V. (2) žel. dopT. f. a namítá, že dlužnO' je pova;;o.vati za. věci 
drahocenné pr·ote" že na 1 kg filmu, o který jde, připadá částka 727 K, 
takže zásilka tato u snoNnání s jinými téhož nebo přibližného, objemu a 
váhy měla neobvykle vysokooU' cent!. co·ž prý je pro po,jem drahocenné 
věci rozhodno. Že film není dílem uměleokým a protol též drahocenným, 
dolíčil náležitě již prvý scud, s čímž dlužno s{}uhlasiti již proto, že k vý
robě jelio není třeha žádného' umění, stačíl práce mechanicJká. Sám O soM 
může býti film věcí drah'G'u, nikdy vša,k drahocennou, ·nehodí se naň ani 
po'jem drahocennosti, jak jej žal(}vaný uvádí a ·rozhodnutími něm. říš. 
soudu dokládá, vždyť objem, délka j·ebo při ceně rozhoduje, a použitím 
sB film o'Potřebuie a ztrácí značně na ceně, jak z posudku znaleckého 
Je zřejmo. Sro-vná-li Se cena filmů, -o' které jde, která na dnešní poměry 
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není vysoká, s jich nbjemem a uváží-li se jich rychlé oPDtfebeni a zne
hodnocení, nelze uznati, že filmy isou věci drahocenné ve smyslu § 30 
V.(2), pokud se týče § 54 {Z) žeL dopL řádu. 

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

Dovo,lánÍ odpnruje rozsudku odvolacího so·udu pouze z důvodu § 503 
čÍs. 4 c. ř. S., ,shledávajíc nesprávné posouzení věci POl stránce pr'ávnÍ 
v tom, _že odvolací soud má za. to, že filmy nejsa-u věcmi drahocennými 
dle 1; 30 v. {2) prováděcího nařízení a § 54 2 B. 1 žeL dopL řádu. Do
volání není v právu. Dovúlání omylem shledává těži,ště argumentace odvo
lacího so>udu v tom, že prý {Jdvolací soud ve filmu nespatřuje věc draho
CelinOU, poněvad,ž film není dilem uměleckým; důvody odvolacího s.oudu 
ruzlišují zřejmě mezi dílem uměleck~hl1 a jinými věcmi dr.ahocennými, a 
nepřiznávají filmu povahy díla uměleckého poukazem na správné odů
vodnění rozsudku pnč stolice, připOjují pak úvahu, proč nelze film poklác 
dati za jinou věc drahocennou. ve smyslu uve,dených ustanovení ž'cl. -do
pravního řádu. Pro POJem »věd drahocenrié« jest rozhodni'rm význa-m, 
jdky pojem ten má v mluvě 'o,becné. Správně Vyvozuje odvo'lací soud, ze 
ne každá drahá věc jest věcí drahocennou. Nelze nepřipustiti, že pravi
delně bude podstatnou známkou pro pojem »včci drahocenné« nepoměr 
n;czi objem-ern i váhou věci a j-ejí cenou, než bude vždy záležeti hlavně 
na tom, jak veliký jest nep.oměT' te,n; bude lze prohlásiti věci draho,cennou 
pouze tu věc, kde nepoměr tento jest značný, nápadný, příliš '0eliký, ni:kloU 
však vždy tehdy, když cena věci převyšuje cenu věci téhož neb přibliž
ného objemu nebo váhy. Správně ·proto zdůraziíují rozhodnntí německého 
říšského soudu, na něž se cl,ovollate! vztah'uje (ze dne 8. ledna 1921, Č .. j. 
I 221/20 a ze dne 9. října 1920, č. j. I 131/20 uveřejněná v časopise Z,ei
tuilgdes Vereines Deutscher Eisenbahnvcrwaltungen), že cena véci v po
měru k objemu a váze musí býti nepoměrně vysoká, má-li se věci přj
znati povaha "Věci drahocenné« ve smyslu dopravně technickém. V da
ném rpř'Ípadc- však o nepDměrně vysoké ceně takové nelze m.Juviti: cena 
zásilky ve váze 19 :kRčiní dle zjištění rozsudků nižších stolic něco .přes , 
8000 Kč, tedy průměrná cena 1 kg asi 420 Kč. Cena ta vzhledem k dra
Lotním poměrům v květnu 1919, kdy ztráta záSilky nastala, není tak vy~ 
sokou, .aby se mohlo 'mluviti o ceně nepoměrně vysoké; k tomu dlužno 
uvážiti, že zasílání filmů' drahou nebylo nic neo>bvykléh.o" nao'pak bylo 
vzhledem k rozšíření provnz.o1váren kinem,atografických zjevem všed'ním, 
a přejímaly dráhy do,pravu filmů bez námitek a bez výhrad. Otázku, zda 
lilmy je'st zařaditi mezi předměty, na něž se vztahuje §, 54 ZE. žeL dopr. 
řádu jest řešiti d.oplněním d.opravního žeL ř:í<du ~ jak ·se také nyní vlád
ním ~ařízel1ím ze dne 13. května 1921, čís; 203 sb. z. a n. stalo ~ nikoH 
však extensivní interpretací platného té dohy, dopravního řádu, jet ust'!" 
navení § 54 2 B. 1 výjimečnou normvu,- jež exte'llsivní interpretace ne
připouští. 

Čís. 1233. 

Sml.ouvami svatebnímijsou toliko sml.ouvy, jež pořádaii majetkoprávní 
poměry manželil jako takových a mají za předmět buď úpravu jich za 
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trvání manželství n,ebo na případ úmrti jQdnobo z nich hmotné zaopa
tření pozůstalého manžela. 

(Rozh. ze dne ll. října 1921, Rv II 133/21.) 

2alující manželé tvrdili v žalo,bě, že ještě před uzavře nim svého sňatku 
jednali se žalovanými rodiči manžela 'O p.odmínkách, za nichž vsto'upí do 
manželství a převezmou hospodářství žal.ova.ných, ado,hodli se s nimi 
lla tom, že žalobcům 'Odstoupí celý svůj nemovitý majetek s příslušenstvím 
a polo-vici dobytka proti tomu, že nevěsta jim o'devzdá své věno 1000 K, 
že žalobci druhou pol{Jvici dobytka ponechají sestře ženichově, za-platí 
dluhy žalovaných a poskytovati jim budo'u výměnek. Tato smlouva byla 
dle tvrzení žalobců uzavřena bezpodmínečně a perfektně, sepsání její 
však bylo odleženo pro nemoc ženichovy matky na pozd,čiší dobu. Ža
lobni pf'osba zněla, by žalovaní byli uznáni povinnými odevzdati žalobcům 
svou usedlost s ,příslušenstvím do držení a uživ,ání a aby podepsali listinu, 
d!e níž 'by bylo lze pro ža.]obce vlo'žiti na usedlost právo vlastnické. P n)
c e s u í s.o 'u, d p r v é s t o I i c e žalobu zamítl v podstatě z těchto d ů
vod ů: Z přednesu žal.obců samotných, i kdyby pravdivost jeho byla pro
Ik ázána, vyplývá, že jedná se v t.omto případě o sm{ouvu svatební a že 
smlouva ta byla uzavřena vouze ústně. Ku platnosti smluv svatebních 
jest však třeba dle § 1 zák. ze dne 25. května 1871, čís. 76 ř. zák. n.otář
ského spisu. To,ho zde není a proto jest tato smlouva neplatná. Od v o·· 
I a c í s o u d rozsudek potvrdiL D ft vod y.; Svatebními sml.ouvami ve 
smyslu § 1217 '(,bč. zák. rozuinčti dlužno smlouvy, uzavřené mezi man
želi nebo sn.oubenci, Mbo s třetími o'sob.mi k jejich prospěch'u, jimiž se 
zřetelem na manželské spojení vzáJemné majetko'právní vztahy manželů 
jako tako,vých po dobu trvání manželství a po jeho roúO'llčení mai'í býti 
upraveny. Takov.ou smlouvlou j'est sml.ouva, na níž žalo,bci budují nárol~ 
žal.obní,přihlíŽí-1i se kn skutečn.ostem, jež žalobci sami v této, příčině 
přednesli, a k nimž důvody rozsudku prvé stolice správně poukaZUjí. V dů
sledcích t{Jho oprávněn jestnázolr soudu prvé stoHce, že smlouva, o niž 
žalobci opírají žalobní nárok, pro nedostatek formy notářskéh.o spisu 
dle § 1 lit. a) zák. ze dne 25. května 1871, čís. 76 ř. zák. jest neplatnoul, 
ježto smlouva dle tvrzení žalobců byla u,zavřena ústně. SmlDuva pro, ne
zachování před1epsané !mmy neplatná nemohla nabýti p,latnosti uznáním 
pokud se týče novací; uznáním pr.oto" že toto netvoří samostatného dů
vodu závaziku, liovací pro,to,že tato předpokládá platnou po'hledávku 
(§s 1376, 1377 ohč. zák.). 

Ne j'V Y š š ís o'u d zrušil rozsudky .obou nižš1c-h soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by ji znovlt pr{)jednal a r,ozhodl. 

Dův.ody: 

Odvolací s.oud, sdíleje právní názor soudu procesního, zamítl žalo'bll 
pr'Mn, že poklád,á smlouvu, obsahu žalující stranou tvrzeného, za smlouvu 
svatební a že ponze ústní smlouva jest U0platna pro nedostatek formy 
notářského aktu dle § Ilit. a) zák. ze dne 25. července 1871 čís. 76 ř. zák. 
K tomuto právnímu názor'u odvolacího, soudu nelze přisvědčW. I ktlyž 
smlouva {} odevzdání nemo'vitostí .a ostatních věcí, v žalobě uvedených, 

= 
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byla, jak tvrdí žalobci, dojednána mezi stranami ještě před sňatkem ža
lobci!, a z příčiny obmýšleného sňatku, ba snad i pod pOdmínkou jebo 
uzavření, nebyla přec smlouvou svatební; :k tomu bylo by se vyžado'valo 
ještě, aby buď z ostatníhoohsahu Ivrzen'é smlouvy, nebo z vedlejších 
okoiností, py,o,vázejících uzavře,ní smlouvy, vycházelO' na jevo, že úmysl 
stran směřovaL k II S P o ř á-d á II í ma 1 e t k 'o v ě p r á v TI í c h 'P n m ·e r il 

man žel s k Ý ch. Takovýto úmysl stran nevychází na jevo z tvrzení 
žalující strany; a, ponevadž jest z něho patrnn, že úmysl stran směřoval 
pouze ku ,převc{}lu, ncm-ovito·stí a astatnich věcí, v žalo·bě uvedenSrch; 
dlužno míti dle tvrzení žalobců za to, že tu šlo o obyčejnou smlouvu' 
odstup ní (kupnj). Žalobci sice neudávají, mnoho-li činila smluvená kupní' 
cena, tvrdí však, jak$rm způsobem měla kupní cena. h1'Tti vyrovnána, ~e 
žalD'vaní 'přijali na její splátku 1000 Kč, že po svatbě vstoupili (žalobc'Ové) 
v držení rrajetku s příslušenstvím, žalovanými jin1 postoupenéhu a -fe 
tito uznávajíce smlouvu za závaznou, sUhovali, Ž'ť p'ůjdO'u do V. k sep.sáhí 
a podpisu smlouvy ihned, jakmile zdravolní stav Anny P,ové, která mělo. 
tehda zlomenou nohu, tO' dovo,lí. Sluší obzvláště poukázati k tomu, ve 
nestala se žádná úmluva o společenstvÍ. statků dle § 1233 a násled. obč. 
zák. aneb nějaká jiná úmluva, o níž je řeč v '& 1217 ,obč. zák., takže 
i z toho je zřejmo, že- nešlo 10 majetkov-eprávní úpravu Pio>mer'U manžél
ského, a tedy o smlouvu svatební, nýbrž prostě o' smlouvu odstupuí 
(kupní), při níž po hnu t ko ll, bylo snad manželství, Ikteré měli žalobci 
uz'avříti. Smlouvami svatebními js'ou toliko smlouvy" jimiž se upravují 
majetkověprávní poměry manželů jako takových - tedy jako, manžc,lů 
(Krasnopolski Familiemecht §, 26),a mají proto za předmět buď úpravu 
jich za trvání manželství', -anebo hmotné zaopatření pozůstalého manžela 
v případě smrti druhého z nich <Krainz System II. str. 1409). Tam patří 
na př. zř-Ízcní věna a společenství statků, sem obvěně-ní, dědická smlouva~. 
vdovský plat. Smlouvu prvé kategoTie, O' jakou by zde jedině mohlo Hli, 
nelze všrnk spatř,o,vati tam, kde nabyvatelům je zústavena neobmezená 
právní disposice statkem. Odvolací soud i soud' pTo'cesní vycházejÍce dle 
toho, co bylo uvedeno, z mylného' právníhO' názo'ru, neprovedly ani 
o tvrzení str.any žal'vgícf ani '0' námitkách strany žalované žádných dů
kazů, a po,něvadž následkem toho, nebylo o úkolno'stech, ve spmu roz
hodných, ničeho zjištěno, jest řízení neúplným, pročež bylo napadený 
rozsudek, a poněvadž n'elze se ·obejíti bez jednání v prvé stolici, r roz
sudek toll'Oto' souduzmšiti a věc vedle § 510 c. ř. s. odkázati na procesní 
soud, aby ji znOVU projednal, řízení da,plnil a o věci rozhodl. 

Čis. 1234. 

u tuzemských soudů nelze se domáhati přeměny rozvodu v rozluku, 
bydlí-li oba manželé v cizině a byl-Ii rozvod povolen anebo vysloven 
v cizozemsku. 

(Rozh. ze dne ll. října 1921, Nd II 199/21.) 

Ne j v y Š š í s o u cl zamítl žádost manžela, bydlícího' v Kolíne n. R, 
by byl určen dle '§ 28 j. n. p.ř!slušný soud ku rozhodnutÍ 'o' jeho žádosti, 
by rozvod, po,volený usnesením okresního soudu v Celovci ze dne 29. 
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června 1918, bYl proměněn v mzluku. Manžel'ka bydlela r.ovněž v cizo
zemsku. 

Důvod.y: 

Není-li dán důvod místní příslušnDsti ani dle' odstavce druhého ani dle 
čísla 3.'~ 20 zák:ona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. 'a 'n., - a tom!! 
tak zde není, jelikož "ba. manželé bydlí mimo ,obvod státu Českosloven
ského -, nelze u tuzemských s.oudů domáhati se vůbec žádostí ve smyslu 
§§ 15, a 17 cit. zákona přeměny rozvúdu.v rozluku manželství. To plyne 
v tako'výchto případech rozvodu' af . dobrovolného nebo nedobrovolného, 
jenž byl povolen anebo v'l'sloven v cizozemsku. jednak z toho, že pro ně 
není ani v §.z0 rozL zálk'oua, ani v § 100 j'. n. ve znění zákoona ze d.ne 
1. Gubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. předpisu o místní p:říslvšnosti, jednak 
z uslanovení § 24 zákona ze due 22. května 1919, čís .. 320 sb. ,. an., jimž 
v podo,bě výjimky jestanúveno pravidlo pro případy, nes~adající pod 
předpis § 20 rozl. zákona. 

Čís. 123.5. 

Dodáni zboži »P" skončení války« ujednané na počátku války. Nelze 
je pOžadovati, mělo-Ii by dodlání za následek hospodářSkou zkázu pro
datele. 

(Rozh. ze dne 12. mna 1921, l~v I 487121.) 

Počátkem prosince 1915 uzavřely slrany smlouvu o doc1ání výbavy 
za určitou cenu v době odlkvětna do'sr]lUa 19l5. Prodalelka zaslala je.ště 
téhož měsíce kupitelům zboží na ukázku, Žalo·bel ukázkové zási1iky ne
vraceli, pročež j-e žalovaná v dubnu 1916 up{)mínal.a o vráceni, hrozic, _že 
jim bude pnčítati .drahotní přirážku. ježto suroviny denně sloupají a lZe je 
těžko opatřiti. Žalo'bei prohlásili žalované, že ohlějí od části objednávky 
ustoupiti, s čímž však žalovaná nesouhlas,ila a navrhla žalobcům, že 
prádlo d,odá le.prvepo skončení války; s lakto, pozměněným návrhem 
žalobci souhlasili a domáhali se po s!končení vá:)ky plnění za původnč 
smluvenou cenu. Pro c 'e sní s o u cl .p r v é s t o I i c c žalobu zamítl 
v Doastatě z těchto cl ft v o. d ů: Smlouva bylallzavřena s výhradou rebus 
sic stanlibus, žádný ze smluvníků nenadál se takových hospodářských 
otřesů, jaké PO' té nastaly. Žalovaná sklamala se v tom, že po krátké 
době bude uzavřen mír a nastanou 'Op'ct Ilr.avide-lné hos,podářské puměry. 
Dodržení smlouvy znamenalo by pro ui nepoměrnou škodu, kdežto ža
IOuCI by byli obohaceni. O d vol a c í s ID' U d žalobě vyhověl. Dů va Ó' y: 
S názorem prvého soudu nelze ~(mhlasití. Smlouva byla u,avřena téměř 
PG 'pŮ'ldruhaletél11 trvání války. Mohla tudíž žalovaná již zv~ti hospo
ct"lské účin!ky vállky, což san'a přiznala ve svém dopise z dubna 1916. 
Mohla též ustaiu,piti k návrhu ž.alobcůad části smlouvy ohledně prádla. 
šlol tn o plnění dělitelné. Žalovaná však ne'přistoupila ua tento návrh 
žalobců, nýbrž naopak jim nabídla, že splní smlolIvu až po skončení války. 
Bylo jí 'PO'čÍtati se zostřením hospodářsk~;ch poměrů v jej! neprnspěch a 
sklamala -li se v: očekávání, že po skončení valky nastanou opět pravi
delné pom,ery, nesmí se brániti námitkou, že od uzavře~í smJquvy a d,oby 
dodací se poměry tak změnily, že jí nelze smlouvU' ,splniti. Zásada, že lze 
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se domáhati splnění smlouvy jen, nezměnily-Ii se v mezidobí hospodářské 
pomery, dochází platnosti pouze tehdy, nemohly-Ii v době uzavření smlou
vy pokud se týče umluvené lhůty- clodací strany míti na mysli, že nastane 
nepoměr mezi plněním a úplatou, Kdyby se použilo této zásady na pří
pad, '0 nějž tu jde, stihly by veškeré nevýhody změněných poměrů ža
lobce, kdežto žalo'vaná by byla ú.čas!na. výhod. Žalobci domáhali se zru
šeuI smlouvy, pokud se týkala prádla.· Žalovaná ane netvrdí, že jí bylO 
Již tehdy plnění nemožným. Lze za to míti, že se chtěla žalovaná vzhle
dem k již tehdy stoupa'jící drahotě zbaviti prodaného zboží v· ujednané 
lhůtě, že si však chtěla taiké pojistiti zisk z tohoto obchodu pro případ, 
že by, jak očekávala, 'Po skončení války nastaly opět pravidelné 
hospodářské p.oměry a tím i pokles cen. Právě tak, jako žalovaná se brání 
proti žalobnímu nároku, že jest hospodářsky nemožným a příčí se do
brým mravům, mohli by se žalobci brániti, kdyby ukončením války byly 
ceny klesly pod ceny. smluvené. Dlužno tu použíti zásady věrnosti a víry 
v obchodním styku, ježto tu nejde o' nepředvídané změny, nýbrž o zkla
mané očekávání žalované. Nelze tu mluviti o nespravedlivém obohacení 
se žalobců ani o nemožnosti plnění, }ežto žalobci nekoupili prádlo, za úče
lem dalšího prodeje, nýbrž pro sebe a Ježto, dle posudku znalců jest 
splnčni možným jak kvalitativně, tak kvantitativně třebas s citelnou újmou 
prú .žalo'vano·u, jejíž očekávání se nesplnilo. Splnění smlouvy neodporuje 
ani příkazu ani zákazu zákonnému aniž se příčí určité rn-r,avní p·ovinnosti 
a lze je pmto požado·vati. 

N e j v y Š š í s o u d o·bnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolacímu důvodu nesprávného právnlh'o posouzení nelze upříti 
oprávněnosti. Jakkoli vývody odvolacího, soudu, jsou pozoruhodny, přece 
se na tento případ nehodí. flo,dily by se na případ, kdyby úmluva byla 
z"ěla, že žalo.vaná dodá zboží sice později, ale ještě z a dob y v á leč n é; 
tu by dopadalo to, 00 soud praví, žežalorvané nebyly neznámy účinkY 
války na hospodářský život, ze sama psala, že ceny rapidně stoupají, a 
že s tím tedy musila počítati. Ale právě proin, že to strany věděly a 
s tím počítaly, učinily úmluvu jinou, pří které ten předpOklad už nedopadá, 
úmluvu, že zb'Oií ·dodati se má až p.o, sk on če n ív á I k y, a tu bylo, 
jak známo, očekávání vš,eobecně jiné, nebo-f mělo se za to, že po válce 
bude zase všeho zboží do'sti,že jakmile se dov'ozuotevrou hranice, bude 
rázem. vší nouzi konec, že trh hude cizozemským zbo·žím zaplaven a ceny 
klesnou. Mělo, se tak za to ještě ke konci vá'lky, a známo jest, že první 
kratičkou dobu po převratu ceny skutečně začaly klesat, patrně jen ná
sledkem onoho přesvědčení, ale záhy začaly zase stoupat a .to enormně, 
když bylo zřejmo, že .o,čekávání se .nesplnilo. Tím spíše však bylo toto 
očekávání oprávněno, na začánku války, do které doby spadá úmluva, 
° niž jde, .ony zásobcy neby.ly v té době ještě vY'čerpány. Že pak strany 
skmtečně vouto pevnou nadějí a vír·ou se kojily, vyplýVá z pohnutek 
úmluvy, jež v celém jednání na jevo Vystupují; ,prádlo se žalo'bcům neza
mluuvalo, chtěli raději od smlouvy odsto,u.piti, a tu učiněna úmluva, že 
se celá výbava dodá až po válce; patrně strany byly to,ho přesvědčení, 
že jednak po válce bude zboží lepší, neboť jinak by to nemělo pro ž,i!o·bce 
sn,yslu, čekati až do skončení války, a jednak že nebude přes to dražší, 
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ne-li lacinější, nehe.f jinak by to nemělo zase pro žalovanc'u firmu smys_ln, 
vždy! žalobci nemohli se o ní domnívati, že by jako obchodmce chte/a 
dedati zboží dražší a pracovati ·po případě sproděl,kem. Strany byl~ 
všal\: ve svém společném a.čekávání zklamány; již tOl :by samo n sobe 
stačiio aby se smlouva za rozvá,zanou považovala, když by se mohlo' 
říci, ž~ společná pobnutka jejich byla »výslovně" Í; j. zřetelně (třeba 
mlčky) za podmínku po-Iožena ~§ 901 ohč. zák.) a to by se vskutku dalo 
říci, když právč k vůli temu novou smlo'uvu učinily. Ale nehledě k ~om~, 
~e1ze za tak radikálně změněných poměrů splnění smlouvy vymahatI·. 
VŠecky pr.ávnípředpisy musejí vY'kládány býti srovnale s obecným Iid
skýTi1 cítěním, t. zv. právním citem, či zkrátka mrav,nfill řádem, na něm~ 
právni řád sP·c']éhá. Ale tomu příčí se llkládati straně oběti, jichž se přI 
smlouvě nad í ti n'e m oh I a, nemohou tedy ani žalo'bci v daném pří
padě je vyžadovati. Právní základ tohoto řeše.ní podává ,§ 7 ve spOjem 
s § 1389 obč. zák., s jehož ,případem má daný případ plnou příbuzn,ost. 
Koncč"č i s hlediska zásady § 1447 'Obč. zák. doMa by se zde k ste]nemu 
výsledku když vysvědčeno, jest, že obch·od žalované jest jen S'krovn'ého 
r~zsahu ~ s]Jlnění zažalo'vaného nároku bylO by způsobilé přivoditi jeho 

Čís. 1236. 

Vlastník nemá povi~tiosti k nutnému o!Jraženi pozemku dle § 858 odst. 
2 obě. zák., zboural.U soused úmyslně svou zeď, jež dosud pozemky dělila. 

<Rozh. ze dne 12. října 1921, Rv I 523/21.) 

Vedie vily žalující strany, -ohražené zdí, postavila si po pravé straně 
vilu žalovaná. V roce 1920 vybourala žalobkyně část zdi, dělící obě Pf{}
story jednak potřebujíc cihel, jednak chtějícpfedejíti vydržení služeb
nosti žalovanou jež si přistavila ku sporné zdi chlívkY. Vybomaný otvor 
ve zdi uzavřel~ žalova·ná prozatimně proutím. Žalobu, by žalovaná byla 
uznána povinnou postaviti zeď, pro c e sní s 'o udp r v é s t ,o I i c e 
zanrííl. Důvody: Jest jisto, že ustanovení § 858 o-bč. záik. platí i pro 
zeď, ohraž,ující zahr,ady 'Při d1c,me žaI.nbkY1ně i žalované, rovněž jest jisto, 
že výhradnýnr vlastníkem zdi (tedy i držitelem) iest žalobkyně, jí dle 
prvé vety § 858 obč. zák. náležela by povinnost udržovati ze'ď v do'brém 
slovu, »kdyby bylo nutuo' z otvoru pro souseda obávati se škody,,; soused 
jest žalov.aná, ta však netvrdí nebezpečí šklo'dy a nežaluje; žádati na, ní, 
by mezeru zahradila, nelze; nelze to žáJdati za tohoto stavu ani .na žalob
kyni, ustanovení ]Jrvé věty § 858 obč. zák. tomu odporuje. Žal·oba patrně 
opírá nárok svůj o druh-ou větu'§ 858 ohč. zák., aleustano'vení to jest 
podpůrné a má místo jen tehdy, když mezi sousedy nebylo vůbec shody 
a jiného, dohodnutí nebylo lze docíliti, avša,k, jak Zjištěno, zeď, oddělující 
sousedy, tu jest a ta náleží žalobkyni, prostora ob-ou vlastnic ~yla 1lza
vřena, CL teprve v září 1921 žalobkyně úmyslně zeď w'Ourala v delce 6 m; 
příčiny k bourání neměla; žalobkyně tvrdí, že otvorem tím běh·á pes 
žalované do její zahrady, že pes jest zlý; okolnost ta prokázána uení, 
jmenovitě Qr,c.to, že m'ezera jest -od zahrady žalované prutem zahražena, 
takže jest pochybilO, že by opes mohl proběhnouti, a, i kdyby pravdon 
byle, že pes může poškoditi .někoho, žalobkyně sama toto nebezpcčí 
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zpúsobi1a, zbouravši ,část své ·ohradní zdi; pna'ti ustanovení § 858 ,obč. 
zák. iinaké nebezpečí než od psa pocházející žalnblkyně netvrdí. povin
nost udrže-vatí zeď v dobrém stavu' náleží žalobkyni. O d vol a c í s O u d 
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Z ch,ahu § 858 obč. zák. nelze usuzo.vati, 
že by slova »výlučn}r držitel« v první větě a »každiT vlastní-k« v druhé 
větě užito bylo k tomu účelu, by vyzdvižen byl rozdíl me'zi "držítelem« 
a )vlastníkem« co do ]Jov.innosti óhražovacl. Spíš'e jest za to míti, že 
slclvy '»yýlučný držitel« má býti vyjádřeno, že -zeď není sp'olečná sou
sedům, nýbrž že patří jedné straně af jíž jako držitelce či jako vlastni ci. 
Nelze též seznati, proč by držitel nemovitosti měl míti v příčině zdi j;né 
závazky než' vlastník. Žalobkyně nemůže tedy z oné různosti výrazů 
ničeho pro sebe vyvoditi. V této rozepří jde o užití druhé včty '§ 858 obč. 
zák. Žalobkýně dala zbořiti část své zdi, poněvadž potřebo,vala cihel a aby 
zobránila vydržení služebnosti straneu žalovanou z' přistavení chlívku 
ku zdi. .Tím teprve nastal ,případ, jenž by dle druhé věty. § 858 'ohč. záL 
posuzován býti mohl. I když žalobkyně není povinna zeď svou znovu 
úíditi (prvá věta § 858), nemá nároku, by žalovaná místo oné zúmyslnč 
zbořené zdi jin6u vhodnou {)hradu zřídila. Nebol dle druhé věty jest 
vlastník povinen pečovati o »nutné uzavřenÍ« svého prostoru. Tuto liut...: 
nost přivodila však žalobkyně svým jednáním zúmyslně a nebylo, by 
spravedlivo, aby žalovaná nucena byla učinitio'patfení, jehož s její strany 
až do zbouráni zdi třeba nebylo a se li<terým zajisté též uep:oótala. 

Ne j vy š š í s o li' d nevyhověl dovo,lání. 

Důvody: 

Do'volání napadá rozsudek odvolacího soudu z důvodu § 503 čís. 4 
c, ř. S., shledávajíc nesprávné právní p:o.souzení sp'orného přÍ'p'adu v tom, 
že odvolací soud upřel žalobkyni nárok, požadovati, aby žalovaná zřídila 
jinou vhodn{)u ohradu na místě pobo-řené částky zdi, dělící zahrady vil. 
Nejvyšší soud sdílí však náhled odvolacího soudu, že vlastník je dle § 858 
II. vět"_cbč. zák. povinen ,p'ečovati pouze o nutné ohraženi svého prostoru 
a že v tomto připade, přivodila-li takovou nutnost žalobk:\lnč sama zú
myslným svS'm, dobrým mravům se příčícím jednáním, ve- zjevném úmy:" 
slu, aby škodu druhé straně způ-sobila, musí, byt i tak učinila u vÍekonu 
s"ého práva, vlastní zeď bourati, nésti důsledky svého jednáni sama, 

. neboť nebyla oprávněna, aby své právo (zeď bourati) vykonala k tako
vému účelu, § 1305 obč. zák. připouští totiž, aby každý vykonával své_ 
právo v mezích zákonem staniOvených, při čemž výslo·vně poukazuje na 
ustanonní § 1295 odstavec druhý obč. zák,. kdež se zapo,vídá výkon 
práva, pokud se děje jen k tomu cíli, aby někdo jiný byl poškozen nob 
chikanován. Že pak sb-omáuí zdi v tomto přÍ'padě se stalo v tomto', d'o
b;ým lI1ravům se příčÍcfm úmyslu, aby žalovaná byla ,poškozena 'Q- ná.:' 
klady, spojené s vystavěním náhradní ohrady, j'est zjevne ze zi!štěuí 
nižš~ch SOUdll a ze spisů sp,orných. Zalobkyně nebyla oprávněna zeď -na 
škGdli žal'Ované ~bo,řiti a nemůže proto od ní žádati vystavění nové Zdl, 

neb iinaké zahraženf zdi z,b-o,řené. 
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Čís. 1237. 

PH smlouvě O' práci neb O' dílO' není zákQnné pO'vinnosti klásti účet a 
to ani pro objednatele ani prO' O'bjednaného. 

(l~ozh. ze dne 12. října 1921, Rv 11 154/21.) 

Žalobc'e zavedl žalovanému elektrické osvětlení a pnslal mu za vy~ 
konanou práci účet na 548 K. Žalovaný účet vrátil, načež mu žalobce 
s tí'mž účtem zaslal seznam materiá,lu, jejž byl při práci spotřeboval. 
Ž,,!ovaný účet 'opět vrátil, ježto mu žalQbce nepředložil účtu podrobného 
i co do cen, a pnžado'vaného peníze neza,plam. Žalobě O' zaplacení účto
vanéllO peníze p r {) ce s II í s o II d Dr v é s t o I i c e vyhověl, avšak jen 
proti předložení podrobného účtu, a uložil zaJobci náhradu útrat. D ů
V'O dy: Rozhodnutí sporu závisí na tom, zda byl žalobce povinen před
lo'žiti žalo>:anému žádaný podrobný účet za pr,ovedené elektrické osvě
tlování či stačil-li povšechný účet, doplněný lCak od žalobce seznamem 
materiálu k instalování tomu použitého, bez udáni jednotlivých cen a 
odměn za práci. V onom případě byl by žal'ovaný povinen platiti jen 
proti předložení podrobného účtu, v tomto případě však bezp,o'dmínečně. 
Dle posudku znalce instalatera Františka R-abyl žalobce povine'n k tako
vémuto p:o,dr{)bnému Vyúčtování, nebyla-li ujednaná pevná cena za 'clelk
tri:ké zařízení. Přísežným výslechem žalovaného má soud za zj.iš1těno. že 
prohlásil žalobce při převzetí práce jen povšwhně, že to bude státi něco 
kolem 500 K', ale že určitou cifru nechtěl říci. Mkl tedy žalobce svůj 
úhrnný účet, znející na 548 K, detailovati, když žalovaný o' to žádal, a 
teprve lcdyby byl ani pak nechtěl žalovaný platiti, mohl ho žalo,vati. 
Následkem toho měla by býti žaloba zamítnuta PT'O tentokráte, poněvaaž 
podrobný účet nehyl posud předložen a zkoumán. Ježto však znalec pro
hlédl zařízení a uznal jednotlivé položky za úplně přiměřené, přisoudil 
soud zažalovaných 548 K s přís!. hned, ale jen proti soucasnému předložení 
podrobného účtu, ua který má žalovaný ]Jrá vo dle výroku znalce a který 
pGtřebuje žalovaný pro firmu P. Poněvadž žalovaný úplně zvítězil se 
svou námivkou -proti žalo,bě, totiž, že p.ovinen jest platiti žalobci jen proti 
předložení podrobného účtu, a jen o to se ve s'ploru vlastně jednalo" byly 
přisouzeny žalovanému, zvítězivšími ve sp'oru proti žalobci~ i útraty sporu 
(§ 41 c. ř. s.). O d v -o I a c í s o u d uznal zcela dle žalohy. D fr vod y: 
OcivolatcI právem vytýká rozsudku prvého· s'Oudu -nesprávné .pTávní -'po
souzení. Nelze sice \Jřisvědčiti odvolateli v tom,že d'odatek: »proti před
ložení detailního účtu«, kterým se výrok rozsudku lišÍ' 'od žalobního ná
vrtu, byl zákonně nep,ŤÍpustným, nebo,ť § 405 e. ř. s.zakaznie pouze, aby 
rozsudkem nebyl", ]Jřiřknuto vÍCe nebu něco jiného než' žalobou bylo žá
dáno; nezakazuje však, aby nebylo přiřknuto méně a v tomto případě ře
čenou do],ožkou skutečně soud obmezil žalobní žádost, která hyla bezpod
mÍnečnnu tím, že vyhovění učinil závisl-STm na předložení pOdrebnéhO' účtu, 
tedy přiřkl skutečně méně, n,ež bylo žádáno. Avš8'ki to-lo 'Omezení neni 
správnSrm po stránce věcně právní. Za spor,u nebylo ani tvrzeno, tím méně 
prokázáno, že hy strany úmluvou UČinily zaplacení pr'ovedeného díla závi
slým tla předložení podrobného účtu. Ani zákonem nikde není stano.veno, 
že by placení díla bylo závislým na předložení účtu vůbec anebo dokonce 
podrobuého účtu. V tomto případě nemá předlo-žení účtu jiného právního 
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v~'zt'amu než sdělení požauované ,odměny za vykonané dílo·, Je-li :p,ak 
tento požadavek přiměřeným, jak bylo znalcem skutečně prokázáno, na
stáyá povinne-st žalovaného ku pIace,ní, kterou nemůže jedno'stranně uči
niti závIslou na předložení ]lodwbného účtu. Není tedy správným, ja,k 
prvý soud usuzuje, že žalovaný· má platiti te,prve, až mu žalobce předloží 
podrobný účet {§§. 1151, 1152 obií. zák.). Na tom ničeho nemění posudek 
znak ÚV, že v určitých p-řípadech jest zvykem ,dávati podrobný účet a že 
v takových případech je instalater povinen dáti účet podrobný; nebot 
teuto zvyknemUže obdobně jako v právu obchodním doplňovati přeGpbY 
práva obe"cného; ostatně ani z tohoto posudku nevyplývá. že by objec!
natel diia v případě nepředlc,žení. podmbného účtu byl oprávněn - třeba 
jen dle zvyku - ode pří t i z a p I a cen í. Ostatně žalovaný ohdržel 
již dostatečnou specifikaci v prvém a dnhém účtě a další žádání ještě 
podrobnějších účtů hrartičilo by na úplnou zvůH dlužníka. Bylo proto 
odvoláni vyhověno·. Proto·že žalovaný úplně po·dleh jest· dle §§ 41 a 50 
e. ř. s. povinen zaplatiti všechny útraty prvé i druhé stdiee, které vznikly 
žalobci. 

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

Důvody: 

Dovoláni béře v odP'Or mzsuďek druhé slcHce pro mylné -právní p:o.-' 
souzeni sporného případu (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Neprávem .. Občans1ký 
i obchodní zákonník stanoví přesně, kdy nastává povinnost, by kdo dal 
úcet ze svého iednání. Jsou to pouze připady, kdy někdo, sopravoval jmění 
cizí (§§ 100, 238~242, 786, 830, 837, 1012, 1039, 1198---1200, 1206, 1239, 
1248 obč. zák., čL 270, 361 obch. zák. atd.). V případě smlouvy o práci, 
neb o dílo (§ 1151 a násl. ·obč. zák.) není však stanovena povinnost klásti 
frčel zákonem a to ani pro objednatele, ani pro .olbjednaného. Dle §§ 1151 
a 1152 nbč. zák. jest objednatel povinen zhotoviteli díla zaplatiti mzdu 
určenou úmluvou stran a není-li takové úmluvy, mzdu přiměřenou, kterou 
v p'ípadech pochybných urči soudce. Pakli tedy v tomto připadě žaJcbce 
první úhrnkový účet vzal zpět a uvolil se předložiti účet podrobný, učinil 
této své smh!vní povinnosti zadost tím, že p'řed'lbžn žalovanému účet 
nový, kdež uvedl množství upotřebeného materiálu, druh a časové trvání 
práce na zřízení eicktrického zařízení. Neocenil-Ji každého úkonu jedno
tlivě,nýbrž jen úhrnem všecky své úkony dohromady, nelze mu to vy
týk·ati, poněvadž se k tomu ani výslovnč nezavázal, ani k tomu· dle zákona 
povinen není. Žalovanir -nebyl při t,om Zlkrácen ve svém p-rávu zkoumati 
přiměřenost 'požadované mzdy, nebo·ť mohl za.j-isté soukromou c-estou, se 
informovati o trllové ce!]č jednotlivých materialií, jemu d'c·daných, a o 'Ob
vyklých mzdách Nelze tedy mluviti o mylném právním po,souzení spor
ného pří-padu soudEm olívolaciill a nemohlo se prom dovolání setkati 
s úspcchelH. 

Čís, 1238. 

Ručení dle § 1315 obč. zák. není ručením za vinu, nýbrž ručením za 
výsledek, pOdmíněným jen tím, že osoby, jichž bylo k úkonu užito, byly 
nezdatny. 

K pojmu »zdatnosti« zřízence_ 

(Rozh. ze dne 12. října 1921, Rv II 216(21.) 
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Ža'ovaná důlní společnost poddolovala dům Aloisa B-a a byla proto 
nuceno dům opraviti a zříditi nové dřevěné schody. Schody -byly však 
zři,ony tak ledabyle, že se pod žalobkyní sřítily, při čemž tato utrpěla 
úraz. I domáhala se na důlní s-po1ečnosti náhrady škody. Pro c e sní 
s o udp r v é s t O I i c e žalobě vyhověl a uvedl mimo j;né v d Ů vod ech: 
Je Zj!Štěll0, že žalovaná schodů řádně nepostavila, -ccž ve smyslu §§ 1299 

~ a 1324 ubč. zák. sluší ,považovati za hrubé zavinění, následkem !kterého 
se stalo, že schody s podstavce sjely a žalobkyně dopadla na zem. Ná
sledkem tohoto zavinční ručí žalovaná dle §§ 1293 a 1295 obě. zák. ža
lobkyni za ške,du, kterou jí z-působVa, a nelze schvalovati názor' žalované, 
že r:em k žalobě oprávněna, nýbrž že by žalobu byln lze vznésti .pouze na 
majitele domu, ne·bol žalovaná musela při zhotovení sc!lodů s tím počítati, 
Že bude fch používáno d'omácími lidmi J:11ajitele domu, a je žalovaná ze 
zpúsobellé škc·dy žalobkyni práva již pc·dle ustanoveni § 1315 obč. zák. 

. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. ]) II vo d y: Aby mohla žalo·vaná k za
ž;Jované náhradě šlkody býti odsouzena, n:usilo by bfrti dokázáno mim·o 
jiné zejména i to, že má vinu na úrazu žalobkyně {§ 1295 o,bč. zák.). Dle 
r:ázoru žal:cbkyně záleží vi'na žalov.ané v tem, že nebyly schody, které 
žalovaná zřídila, zhotoveny řádně, že byly nebe2)peony; nejsouce dosti 
dlcvhí'mi, musely býti schody podloženy, podložka však nebyla pevně do 
země zasazena, také nebyly sch,ody naho-ře ke zdi -připevněny, takže bylo 
nebezpečí, že schody ujedo'ú a při tom, jak se i stalo., škodu způSQ·bL Pro
tože žalobkyně nebyla k žalované v žádném smluvním poměru, ,který 
by ji opravňoval žádati odní zřízení takových,pevně zasazených schodu, 
nýbrž takovýto. smluvni poměr byl toliko mezi žalovanou a majitelem 
demu, v němž schody bylY po·staveny, nevzešla škoda žalobkyně z po
rušení smluvní povinnosti mezi ža!'obkynÍ a žalovanou a nelze mluviti 
O vině 'žalované, záležející v porušení nějakého smluvního závazku. Jde 
tudílž .QI tn, zdalf jinaká vina na úrazu žalobkyně žalovanou stihá, pokud 
se týče, zdali ta,ková vina byla žalovanou pr'ckázana. Než důkaz ten nebyl 
podán. Úraz prvý povstal vadností schodiI-. Žalovaná dala zříditi schody 
polírem Pavlem I(-ou a tesařem VOjtěchem Z-em, svými to zaměstnanci. 
Jak první soud-ce zjistil, Ibyly schody postaveny vadně. Za pocilybení 
svých zřízenců vMi třeiim osobám ('§!§ 1313a 1315 IOhč. zák.) ruči'za
mestnavatel a ručila by tedy žalovaná vůči žalobkyni - nebol tato, cO 
se týče zřizení schodú, jest třeii ·osobou - jen tehdy, kdyby se dokázalo, 
že k výkonu dila použito· bylo lidi neschopných. DŮ'kaz t.ento ,ohledně ža
lo,vané nepodán. Neschopným ještě není, kdo jen jednon ukázal se ne
způsobilým. V tomto případě však více o jmenovaných zaměstnancích, než 
právě to, že schody, n které jde, vadně postavili, dok.ázáno nebylo; prot.o 
nelze říci o žalované, že ,při zříz'ení schaMI p,Qužila lidí' neschopných. Proto 
žalovaná vinu na škodě žalobkyně --nenese, pOJkud se týče vina přičísti se 
ft nedá. . 

Ne i v yš.š i s o u d zmši[ rozsudky obou nižších ,oudů a vrát'j věc 
prvému sc.udu, by ji znovu pf'ojednal a rozhodl. 

Důvody: 

Výklady do·volání, pokud se zabývají bezpodminečným ručením práv
nické osoby za její re,pr'esentanty, rrif.H se cílem, protože zamčĎuji repTe-
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sentanty se zřízenci; v tomto případě nejde o ,epresentanty, nehoť stavby
vedoucÍ M., polír K. a tesaři D. a Z. nejsou representanty žalované 
společnosti, těmi jsou :Q.soby. jež podle útvaru společno·sti dle zákona a 
stanc'v k její řízení a zastupování povolány jsou, a které tedy pro .případ 
dirkazu výslechem stran měly by za ni vypovídati jako strana (§ 373 
odstavec třetí c. ř. s.), nikoli však jako svědci. Za representanty ručí 
podn';k arci bezvýjimečně, za zřízence však te,liko v, rámci § 1315 obč. 
zák., t. j'. jsou-li nezdatni. Zdali však jmeno.vané osoby byly zřízenci ža
lovaného podniku, to jest právě otá~kou, o: niž jde. Rovněž tak míji se 
cílem v)'vody dovolání, polwd dovozují, že, ručí-li stavbyvedúucí za ne
vyvěšení výstražné tabulky, rud tím spíše za špatné provedení stavby, 
neboť se tu zaměňuje stavbyvedoucí se stavebníkem; žalo,vaný podnik 
nebyl stavbyvedoucím, t. j. osobou, která stavbu provádí - tou zde byl 
nejvýše M., nýbrž stavebníkem, t. j.osobo'u, na jejíž příkaz a účet stavba 
se provádí. Konečně nelze ta,ké s dovoláním sahati až k předpisům hor
ního zákona {§ 170 lit. a) o ručení držitele ho,r za škody vzniklé 'Osobě 
nebo majetku porovo'zováním hO'1'llíhopodnikll, při němžnáležité opatření 
prolí nebezpečí úrazu a škod věcných opomenuto bylo, neboť úraz a šlocda 
zde nevznikly proto, žc staré schody poddol'Ováním staly se nepe'třebny, 
nýbrž proto, ž·e nové schody nebyly řádně zřízeny. O ručení dle hor
níhe, zákona bylo ,by lze mluviti, kdyby žalobkyně .byla utrpěla úraz na 
schodech starých, poddolováním po'škozených, nikoli vša,k, když tyto byly 
odstraněny a zřízeny nové a teprv na těch úraz se stal. Že žalovaná ne
ručí žalobkyni dle § 1313 a) ·obč. zák., jest jasno, neboť vúči ní neměla 
závazku, po-staviti schody, ten závazek převzala smlouvou vůči m-ajiteli 
domu Boo,vi. Zb'ývá za daného stavu věci jcn ručení dle § 13150bč. zák. 
Toto' předpokládá, aby osoby, jichž žalovaná ku zřízení nových schodú 
použila, byly bývaly nezdatny. Odvolací soud popírá, že by tu tato ná
ležitost byla, nebol nebylo prý o' jmenovaných dělnících prokázáno., že 
by byli neschopní, protože není prý neschopným již ten, kdo pouze jed
nou ukázal se nezpůsobilým, otčchto dělnících, že však nic více pwká
záno nebylo, než že tyto schc·dy postavili vadně. Odvolací soud vychází 
však z nesprávného -pojmu, když mluví 'O schopnosti nebO' způsob-Hosti, 
kdežto tákon žádá z cl a t n o s t. Zdatnosto'všem nutně předpokládá způ
so·bilost, ale to nestačí, vedle té musí tu 'býti také co· nejlepší vide, své 
schOPnosti k zřízení díla skutečně vynaložiti, předpokládá se ještě nále
žitá píle, dokonalá svědomitost, naprostá dbalost. O .ncdbalém pracov
níku nelze říci, že jest zdatným, byť způsobilo"t jeho byla nad všechnu 
pochybnost. I kdo by byl kvalifiklo-V'ál) jako geniální, ale nedbalý, není 
zdatným. I svědomitému a dbalému můžc se sice přihoditi nedopatření, 
neboť chybovati jest lidské, a proto 'Pochybení zdatnosti sice ještě nevy
lučuje, ale nesmí to býti pochyhení vědomé, smí to býti právě jen nedo
patření, j'e.ho1ž si pracovník- není včdom, nebo,f. jakmile učiní chy,ou vě
domě (volky), nebo sice třeba nevědomě (nevoIk.'!), ale nechá ji platiti 
a díla neopraví, i když chybu seznal, je to liž nedbalost, při nÍ'ž nelze 
mluviti o zdatnosti. V případě, o nejž jde, byly dle toho, co nižší stolice 
zjistily. schody postaveny tak nedbale, že napne.stá vadnost a ncbezpcč
no'st zřízení musila býti již každému laiku patrna. nebylať upevněna ani 
p.cdlaha, JlZ krátké schody byly nastaveny, a schody nebyly upevněny 
ani dole na podlaze, ani nahoře u půdy, takže hylo zřejmo, žekažclou 

679 

chvíli musí povoliti a sřítiti se. Musili si tedy dělníci býti chyby, ,která 
byla valně hrubá a nápadná, docela dobře vědomi, jednali nedbale. a to 
velmi hrubě, a nemohou pr'oto zváni býti zdatnými. K tomu doložiti dlužno', 
že neprávem odvolací soud má za to, že § 1315 obě. zák. předpokládá za
vinění žalované. Jak ze znčnÍ jeho a také z mo·tivů vycháZÍ', je to nikoli 
ručení za vinu, nýbrž ručení za výsledek, ač nikoli doko·nalé; při plném 
ručení za výsledek ručila by žalovaná za vadnost díla a tudiž za úraz 
z ní pošlý naprosto, kdežto' zde ručí jen, byli-li dělníci nezdatoi, nicméně 
nepředpokládá to její zavinění, protože ručí i tehdy, když jí to nebylo a 
ani třeba nemchlo Qýti známo, že. jsou nezdatni. Zůstává pak j'.ž jen 
otáz,ka, zdali žalovaná tčchto dělníků k opatření této 
s v é z á l'e žit o s t i u ž i I a, byli-li tcdy jejími zřízenci buď vůbec 
aneb asroň rro tent,o úkon, zda je ona tam poslala. Odvolací soud praví, 
že jmenm'aní dělníci byli zaměstnanci žalované. Kdyhy tomn tak bylo, 
byla by i tato otázka vyřizena, a to' kladně, ve smyslu j·nčení. Avšak' 
odvolací soud skutečnosti té neuvádí ani jako Zjištění, ani ne-praví, na 
jakém úkladě ji přijímá. Také první soud neudal, proč 'O dělnících těch 
mluví jako o )}zřízencích« žalované, jwk ie ve skutkové p-odstatc v před
nesení žalobkyně jm'cnuje, a'č žalobkyně ~arna 'O nich toho výrazu ne
pOÍ1'žila a vúhec pom,ěru lej'ich k žalované nevyložila. Žalovaná v prvé 
stolice uvedla, že schody byly zřízeny za d'ohledu palíra K-a, tesaři Z-em 
a D-cm, a dále, že k dOZOIU nadpr.ací dostavil se tam ,opětovně s,tavby
vedoucí M. od žalovaného těžařstva, tedy od ní, z čeho-ž také. není zřéjmo, 
uznává-li je za své zřízence či nikoli. V odvolání bránila se v ten rozum, 
že pc,včřila tím úkolem stavitele M-a, státni zkoušeného a způsobilého 
a že byl'c· povinností žalobkyně dokázati nezdatnost osob,jež schody sta
vely, což opět je nejasné. Žalobkyně v dovolání pak stojí na stanovisku, 
že žalovaná sve.řila to »svým neschopným lidem«. Dlužnu tedy na pře
třes vzíti a zjistiti předem p.cměr dělníků k 'žalované, zda byli jejími zří
zenci, a bylo-Ii na ně řádně dohlíženo (případná nedbalost v dozoru). 
Objevilo-li by se, že dělníci nehyli zřízenci žalované, bylo by se zabývati 
otázkou zdatnosti M-ovy, o němž žalovaná v 'Odvolání doznává, že ho, 
k tomu zřídila. To vše měl,o' se dle § 182 c. ř. s. státi Imed v prvé stolici, 
a, když Se tak nestalo, mělo to .odvolacím s:oudem dle § 496 Č's. 3 c. f. s" 
jenž s §cm 182 koresponduje, býti. nařízeno. 

Čis. 1239. 

Zákon o spOlečnostech s o. r. 
Oznámení a vyzvání, j~ž pOžaduje I}, 91 zák. od likvid,atorů, nemůže 

býtí publikováno v "ústředním O!lnamovateli«, nýbrž pouze v příslušném 
zemském úředním listě. 

(Rozh. Ze dne 18. října 1921, R I 1258(21.) 

Re j s tří ko v ý s o II d vrátil likvidatorům společnosti s o. r. Š. a P. 
podání, jímž opověděli zrušení spOleČll'Osti ku doplnění v tom směru, hy 
přediožili doklady 'O' tom, že vyhláška podle § 91 zák. o spol'ečnostech 
s r. o. uveřejněna byla likvidat'Ory v Ústředuím oznamovateli, ježto uve
řejnění toto ve smyslu cit. zákonného předpisu opatřiti mají likvidatoři, 
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" ""Isi proto soud rejstříkový dOklad o uveřejněni tom po'žadovati od 
likvidatorů, na nichž jest, aby zákonem předepsané uveřejnění ve veřeje 
ných listech, v § 22 zák. {) společnostech s r. o. uvedené, si vymohli; při 
tom se podotýká, že p-odání dotyčné říditi jest na administraci a nikoli 
na redakci Ústředního, oznamo'vatele_ 1< e k u r sní s o' u d usnesení po
ivrdiL D ů vod y: Dle § 91 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř; zák. 
jsou likvidatnři společnosti s obmezeným ručením povinni uveřejniti v li
stech veřein-S:Tch, uveden~rch v § 22 cit. zák., rozejití se společnosti .a v:{rZVll, 

by věřitelé se u nich hlásili. Nařízením vlády republiky Československé 
ze dne 17. července 1919, čís. 397 sb. z. a n. zavedený list "Ústřední ozna
movatel při ministerstvu spravedlnosti v Praze" náleží k uvedeným listům 
a proto důvodně žádá rejstříkový soud, aby předložen byl do,klad o (Dm, 
'že v tomto listě uveřejněna byla vyhláška llkvidatorů podle §, 91 cit. zá
kona. Okolnost, že redakce zmíněného listu dopisem ze dne 9. srpna 1919 
dotyčnou vyhlášku likvidatorů uveřejniti odmítla, nemůže je zákonné 
jich -rovinnosti spr'o.stiti a jejich věcí jest, a'by opírajíce se' O' předpisY 
§§ 22 a 91 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák., které nařízením 
ze dne 17. července 1919, čís. 397 sb. z. a n., změněny býti nemohly, 
v zákonné cestě vymohli si uveřejnění onoho v:vzvání. 

Ne j v y Š š í s -o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil prvému 
soudu, 'by, nehledě na to, že požadovaný jím do,klad předložen nebyl, dále 
po zákonu postupoval. 

Důvody: 

Jak ze znění §l§ 1 a 2 nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 12. -července 1919, čís. 397 sb. z. a n. vidno, založen byl "Ústřední 
oznamiOvatel({ pro uveřejňování zápisů, 'pro něž d'osavade vycházel vi- . 
deňský "Zentralblalt fur die Eintragungen in das llandelsregister«, zalo
žený podle nařízení ministerstva s'praved-lnosti za souhlasu mini.sterstva 
obchodu ze dne 10. prosince 1901, čís. 40 věst. min. S1lfav. z r. 1901 a sle
duiící týž účel, aby totiž obchodní svět měl přehled! 'o' zápisech do obchod
ních rejstříků celé říše. Tím nebyly však odstraněny pro úřední vyhlášky 
v jednotlivých zemích podle § II uvozovacího zákona k obchodnímu zá
konu a podle nařízení ministerstva spravedlnosti a obchodu za souhlasu 
ministerstva financí ze dne 9. března 1863, čís. 27 ř. iák., zřízené Médní 
listy, ,které také § 22 zá-kona ze dne 6. hřema 1906, čís. 58 ř. ·zák. jedině 
na mysli míti mo'hl'. Listy ty vycházely i na dále a uveřejňovaly ohchod

ním soudem a krajskými soudy jako, obchodními senáty jim zasílané rej
stříkové zprávy. I citované ministerské nařízení ze dne 10. prosince 1901, 
čís. 40 věstníku min. justice z roku 1901 v odstavci III. ad 16 in line mluví 
o zemských úředních listech zpúsohem další jejich používání naznačujícím. 
Mezi jiným uveřejněna jest také v Úředním Listě Pražských novin čis. 202 
z r. 1919 obchodním soudem tam zaslaná vyhláška o rozejití se dosavadní 
společnosti a její likvidaci. ,,'Ústřední ,oznamovatek, jak to, účel jeho také 
žádá a jak to z textu cit. nařízení (§§ 2 a 3) na jevo jde, přijímá uveřej
ňovánl zápisú co do druhů vypočtených v § 2 clt. nař. a sdělení soudy, 
nikoliv však soukromými osobami mu zasílaná. Požadovaná podle §. 91 
zák. {) spo,lečnostech s r. ú. od 1 i k v i dat n r ú oznámení a vyzvání ne
mohla býti vyhlášena v Ústředním ozriamo,vateli, jeUkož list ten pro to 
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určen není, a postačilo, když uverejneno bylo v Pražských Novinách, 
které v době té byly také úředním listem republiky. Uveřejnění žádaného 
od nich oznámení a vyzvání v čís. 226 ze dne 17. srpna 1919 likvidatoři 
také obstarali. Pokud ,§ 2 cit. vlád. nař. ,předpisuje uveřejnění »vstupu do 
likvidace" také v Ústředním oznamovateli, jest na soudech (§§ 2 a 3 cit. 
nař.), aby vyhlášky, toho se týkající, předepsaným způsobem do Ústřed
ního -oznamovatele zasHaly. 

Čís. 1240. 

V řízeni o zajištěni důkazů, prováděném před zahájenim rozepře, n~iti 
mista pro vedlejši intervenci. -

(Rozh. ze dne 18. října 1921, R I 1269/21.) 

Česká banka navrhla pro,ti firmě tl. zajištění dů'kazů. Za jednání 
u okresního soudu v D. dostavil se zástupce firmy Sch., aniž by byl před
volán a navrhl, by firma Sch. byla připuštěna jako vedlejší intervenientka. 
O k r e s n ís o u cl návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d jej zamítl. D ú
vo d y: Hlavním předpokladem, má-li vedlejší inter'Venient býti připuštěn, 
jest dle § 17 a násl.c. ř.s., aby mezi jinými ,osobami se vedl na soudě 
spor, ježtlo, zákon vyhraž-uje straně, je-li jako intervenient připuštěna, 
práva v Hzení spo,rném. Ježto v pří'pade, o nějž j'de, sp-or dosud zahájen 
není, nebylo lze intervenienta připustiti. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu relmrsu. 

Důvody: 

Usnescní prvého soudu bylo protizákonné. Okresní soud v D. není 
soudem pr:c,cesním, poněvadž se ,před -ním spor mezi ,stranami nevede, 
nemohl tndíž o vedlejší intervenci vůbec rozbodo-vati. Tato múže býti pf'O

vedena PO'llze za sporu,' ne protokolárním prohlášením, n"fbrž doručením 
písemného podání sporným stranám, a soud mů'ž'e rozhodovati pouze o' ná
vrhu sporné strany na zamítnutí vedl. i'ntervenience (§ 18 c. ř. sl Není 
tudíž dán ani jediný z předpokladů ,~§ 17 a 18 c. ř. s. Pirma Sch. nemohla 
platně účastniti se řízení, jehož předmětem bylo pouze zajištění důkazú, 
a není odůvodněna stížnost do usnesení, kterým byla z účasti vyloučena. 
Napadené usnesení je správné. Ustanovení §§ 1814, 515 a 523 c. ř. s. ne
jsou na úk'or napad'enému usnes·ení, j'ežto, š10 o zajištění důkazů, ne však 
o spor, předpokládaný § 18 c. f. s. 

Čis. 1241. 

Nepřípustnost dovolaCího rekursu ve sporech o rušenou držbu ,j pokud 
jde o otázky podružné. Z(\ljména o prozatininí opatření. 

(R:ozh. ze dne 18. října 1921, R I 1280/21.) 

Současně Se žalobou prlQ rušenou drž,bu do-máhal se žalobce prozatim
ního opatření, jež so u cl p r v é s tol i c e pov,olil; Te k u r s II í s o u d 
návrh zamítl. N e j vy Š š í s o· u dodmítl dovolací rekurs. 
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Důvody: 

Vedle prvního odstavce § 528 c. ř. s. ve znění čl. VI. ČÍS. 34 novely 
O úlevách pro soudy nejsou přípustny rekursy proti rozho,doutím soudu 
druhé stolice ve sporech pro rušenou držbu. Zákon, maje zde na mysli 
patrně dovolací rekursy do rc·zhodnutí rekursního soudu ve _ věci samé, 
nezmii1uje se 'o přípustnosti nebo nepřípustnosti dovolacích rekursů proti 
jin~Tm usnesením s'oudu druhé stolice. v řízení Dro rušenou držbu, zejména 
pokud se tknou prozatimních opatření, povolených v tomto řízení. Uváží-li 
se však, že dle § 518 odstavec druhýc. ř,. s. v řízení pro rušenou. držbu 
jiným usnesením, než usnesení konečnému nelze odporovati samostat-_ 
TIS'm rekursem, nýbrž' že rekursy do takovýcht-o usnesení, zejména do 
p.rozatimních ,opatření, vydan}'ch za Hzení, dlužno spojiti s rekursem do 
usneseni konečného: že tedy soud druhé stolice vytizuje tyto vyhrazenó 
rekursy společně s relkursem podaným ve věci samé; 'O rekursu posléze 
naznačeném pak rozhoduje s konečnou platností;- bylo by protismysln~Tm, 
kdyby v řízení pro rušenou držbu byl vylučován rekurs ve věci samé, 
alepři'Pouštčn dovolací rekurs do {současného) usnesení o otázkách ve
dlejších. Tyto úvahy veelo·u k důsledkn, -že také v tomto případě dovo
lací rekurs jest nellřípustným. Nevadí, že žalovaný proti předpisu § 518 
o·dstavec druhý c. ř. s. podal samostatný rekurs do usnesení prvního 
soudu, jímž ,povoleno prozatimní opatření., a že soud rckursní, nedbaje 
tohoto úkonného ustano.vení, neodmítl rekurs žalovaného, nýbrž věcně 
jej vyřídil, nehol zásada svrchu vyslovená, plynoucí ze samého zákona, 
platí všeobecně a nemůže býti libovolně měněna lle'pravidelnýmpostupem 
stran a soudiL 

Čís. 1242. 

Svěřil-li prodatel v zastoupení knpitele dle čl. 344 obeh. zák. dopravu 
zboží spedíteroví, vzniká přímý závazek tohoto vůči kupiteli. Nedokáže-li 
spediter, že při zasláuí zboží vynaložil péči řádného obchodníka, ručí 
knpiteli i za ušlý zisk. Zanedbání péče řádného Obchodníka iest spatřovati 
v tom, že odevzdal spoditer rychlozboží dráze k dopravě teprve několik 

. <liú po převzeti. - . 

(Rozh. ze dne 18. října 1921, Rv 1 239/21.) 

Žalovaná zasílatelská firma· J. li. v Praze přijala dne 26. ledna 1918 
od firmy S. F. zásilku látek k dcpravě jako rychlozboží žalující firmě 
v liJinsku, odevzdala zboží dráze k do·pravě dne 30. ledna 1918, zboží 
došlo do místa určení dne 1. úuora 1918 a při převzetí žalobkyní dne 
4. února 1918 bylo shledáno, ·že neobsahuje látek, nýbrž bezcenné dřevo. 
Kupitelka domáhala senáhrády škody a ušlého zis!ku jednak na dráze, 
jednak na firmě J. li. Ohledně dráhy byla žaloba so·udy všeeh tří sto.Jie 
zamítnuta, ježto nebyl p.odán důkaz ve smyslu § 97 (2) čís. 4 žel. dopr. 
řádu. Pokud jde o 'žalovanou firmu J. li., vyhověl pro ce sní s o u d 
p r v é s t o I i c e žalobě v plném rozsahu. Dů vod y: Firma' J. tl. jest 
v tomto případě zasílatelem ve smyslu čl. 379 obeh. zák. Jako tako.vý 
ručí dle čl. 380 obch. zák. za každou škodu, která zanedMním péče řád-
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ného otchcdníka při přijetí a uschování zboží a vůbec při provedení zá
sitky zboží jí převzaté vzešla. Jí jest dokázati, že této péče použila. Dů
kazu toho Eema nepodala. Sama ctoznává, že zásilku, kterou přijala dne 
26. ledna 1918 od firmy S. F. k dopravě po dráze, teprve dne 30. ledna 
1918, tedy čtvrtý den,o'devzdala na severozápadním nádraží '! PraZE; 
k dopravč žalující firmě. Třeba dne 26. ledna 1918 byla - Jak zal ovana 
l1a to poukazuje - sobota, a to již večer, kdy zásilku převzala, nelze tu 
mluviti o péči řádného obchodníka, kdy'ž žalovaná zásilku, která měla 
býti vypravena ja,klc. rychlozboží, ač pravidelně takové zboží u· ní hned 
Se ápeduje, teprve čtvrtého dne odevzdala dráze k dopravě. Toto .pro
dlení bylo tím povážlivčjší, .poněvadž v té době právč u žalované, jakož 
i u Jiných spediterů se ztrácely zásilky. ·Žalovaná firma nešetřila tedy 
po'vinnépéče řádného obchodníka dle čl. 380 obeh. zák. a proto jest námk 
žalující firmy na úhradu škody dle tohoto· ustanovení zákona proti ní 
v ,plném obsahu odúvndnen. Škoda, žalující firmou :vyúčtovaná, jest 'pm,
kázána co do částky 6691 Kč 20 h, jakožto ceny za zboží, požadovancu 
částku 1003 Kč 68 h, jak.o ušlý zisk 15 proc. kupní ceny ztraceného zboží, 
která dle čl. 283 obch. zák. jest odúvodnenou, uznává soudní dvM dle 
vlastních odborných zkušeností svých v tomto případě za přiměřenou 
(§ 364 c. ř. s.). O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání ·žalované firmy 
po,tud, že nepříznal žalobky.ni nároku na ušlý zisk a uvedl v tomto směru 
v d ů v -o d e c -11: Dúvodným shledává soud odvolací odvolání firmy J. li., 
pokud vytýká, že byla žalo·bkynineprávem přisouzena náhrada ušlého 
zisku. Žalobkyně domáhá se náhrady škody jakopostupnice firmy S. F., 
od které ztracené zboží kocDila. Podle § 1394 obě. zák. se postupem po'
hledávka nemění. cesionář nemá více práva a nemuž'e ho také jinak pn
užíti než cedent. Bo,stup je doložen dopisem právního· zástupce firmy S. F. 
a projeven v něm sl·o·vy, že firma S. F. P'ostoupila žalující firmě »veškerá 
práva« ze smlouvy spcctlterské a dopravní proti o~bčrna žalo~vaným. 'V této 
listině a v celém s,poru není ani zmínky ,o' tom, že firma postuPujÍCÍ postu
puje žalobkyni též nějalký náro}, na čistý zisk. Z údu postu'pující firmy 
z 26. ledna 1918 jc za to zřejmo, že pohledávka její' činí.p o u z e Kč 6691'20, 
nemohla tedy podle § 442 posl. včta obč. zák. také nic více p.o.stoupiU. 

Ne i vy š š í s o U dobnovi) rozsudek prvého soudu·.· 

Důvody: 

V žalobě žalující firma nikde netvrdí, že žaluje pouze na tom základě, 
že jí firma S. F. postoupila nároky, které jí Ze smlouvy spediterské a d-o
pravní proti firmě J. li. a pmti železničnímuerárupl'íslušejí. Naopak jde 
z celé-ho znění žaloby na jevo, že žaluje jak svým vlastním jménem, tak 
i proto, 'že jí pohledávání proti firmě .j. li. postoupeno bylo. -To vy·plývá 
z toho, že líčí v Slo·uvislosti celý děj od z",koupení látky až do· vYpočítá
vání škody ztrátou zboží a pak vypočtenou náhradu požaduje, aniž ·by 
více na to poukazovala, ·pokud požadavek svújopÍrá o pOoStupní smlouvu 

. a pokud jménem vlastním bez ohledn na po·stup nároky své uplatňuje. 
A tu dlužno na to' poukázati, že šlo o zboží, které z Prahy kupiteli (ža
lující firmě) do lilinska posláno' býti mělo, že ·0 způso'bu zaslání ničeho 
umluveno nehylo a že tedy prodatel firma F. ve smyslu čl. 344 obeh.zák. 
zplncmocněna byla určiti zpiisoh dod,ání, zejména pak ustanoviti os_obu, 
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kterou doprava zboží provedena býti n;á. Ona tak učinila a svěřila do
pravu žalo·vané spediterské firmě J. Ii. Tím okamžikem přešlo nebezpečí 
s dopravou zbo·Ží spojené. na žalující stranú jako na kupitele (čl. 345 obch. 
zák.), poněvadž však firma S. v z a s t o u pen í kupitele (žalující firmy), 
jak jí k tomu čl. 344 obeh. zák. opravňuje, provedení ,jopravy svěřila firmě 
J. Ii., stala se tato lirma přímo vůči žalující firmě ze smlouvy dopravní 
zavázanou. Zalo:vaná firma J. Ii. měla provésti úlohu, jí sv,ěř'enou, s péčí 
řádného obchodníka, poněvadž se jí však nezdařilo- prokázati, jak k tomu 
rozsudky obou nižších soudů správně poukazují, že by při provádění SVč
řeného jí zadání zboží vynaložila péči takovou, ručí žalující straně za 
všechnu škodu ji z tolw vzešlou. Tak to předpisuje čl. 280 obch. zák. 
A musí tedy žalující firmě zaplatiti ve smyslu čl. 283 obch. zák. i ;poža
dovaný a v mzsudku prvé' stolice zcela správn.ě vypočtený ušlý zisk. 
Vzhledem k těmto úvahám nutno uplathovaný důvod dovolací § 503 čís. 4 
c. ř. s. uznati oprávněnýrri a byl napadený rozsudek ve směru tom změněn 
a žalující straně též jménem ušlého zisku proti žalované firmě J. Ii. po
žadovaná částka 1003 Kč 68 h s přísl.přiřknuta, čímž ve směru tmll 
oblloven rc,zsudek soudu -prvého. 

Čís. 1243. 

Kupní cena jest splatna dnem odevzdání koupeué nemovitosti, třeba 
dle smlouvy užitky a břemena nemovitosti bylY vyúčtovány k jinému 

~ Úlřívějšímu) dni. 

(Rozh. ze dne 18. října 1921, Rv I 335/21.) 

Žalobci prodali žalované bance v říjnu 1918 usedl:ost za 3,000.000 K, . 
jež žalovaná zaplatila dne 21. října 1918. Dle odstavce VII. trhové smlouvy" 
přešly na kupující užitky a břemena (.včetně povinnosti ku placení daní 
a jiných veřejných dávek z nemovitosti) dnem 1. říina 1918, kterýmžto 
dnem mělo se státi vzájemné súčtování. V odstavci II. trhové smlouvy 
byla při podpiSU kupní smlouvy, k nemuž došlo 21. října 1921, kupní oena 
vykvitována. Zalo'ba, jíž domáhal se prodatel náhrady úroků Z kupní ceny 
za dobu 'od 1. dn 21. října 1918, byla s o II d y vše oh tří s tol i c zamít
nuta, Ne j v y Š š í m s o ude m z tčchto 

důvodů: 

Dovolání, uplaňující dovo,lací dŮVOdy čís. 3 a 4 § 503 c. ř. s., shledává 
nesprávné právní posouzení věci v názoru :odvolacího soudu, že pokládal 
vedle § 1062c·bč. zák. kupní cenu za splatnoU' dnem, kdy mělo vlastnictví 
a nebezpečí prodaných nemovitostí př'eiíti na žalovanou banku, a kdy jí 
tyto nemovitosti měly býti odevzdány, a ni,koliv dnem 1. října 1918 kdy 
mělo býti rrezistranami na vzájem súčtováno. Jest zjištěno, že ďle II. 
článku kupní sm!,oúvy byla kupní cena při podpiSU smlouvy hotově vy
placena. Jiného ustaMvení 'o kupní ceně, pokud se týče splatnosti, smlouva 
n'enbsabuje, a žalující strana to sama v dovoláníl uznává, pravic že 
v trhové smlouvě nebyl výslovně stanoven den splatnosti trhové deny. 
P:-otc není práyne rrylným ~hcra uvedený názor odvolacího soudu;' nebni 
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dispo,sitivního předpisu § 1062 obč. zák. o splatnosti kupní ceny sluší užíti 
právě v tom případě, když trhová smlouva v tom ohledu ničeho neusta
novuje. Dle toho byla žalovaná strana ve smyslil §§ 1061 a 1062obč. zák. 
povinna kupní cenu hotově odvésti dnem odevzdání pokud se. týče pře
vzetí nemovitosti, což - jak dle článku VII. odst. 1, 2, smlouvy je ne
sporno - mělo se státi dnem podpisu smlouvy. Mělo tedy býti plněno 
oběma stranami současně t. j. v den, ,kdy poslední z účastníků smlouvu 
tzavřevších ji podepsal, a pončvadž je nespůmo, že 10 byl den 21. října 
1918, kdy žalovaná strana ji p.odepsala svými zástupci, byl tento den dnem 
splatnosti kupní ceny. Žalovaná strana vyplativši totot(} dne - jak je 
nesporno - kupní cenu hotově k rukám právního zástupce strany žalu
jící, dostála takto své smluvil'Í' povinnosti, a není žalující strana oprávnč'na, 
jelikož se žalovaná strana neoctla s placením v prodlení, po'žadovati od 
ní - bez zvláštní úmluvy ~ úroky z kupní ceny od 1. října 1918, kdy 
smlouva kupní datovaná teprve dne 5. října 1918, ani ještě nebyla sepsána, 
tím méně podepsána. Toto své oprávnění snaží se žalující strana vyvoditi 
z poslední věty posledníhO' odstavce článkcu VIJ. smlouvy, v níž se praví, 
že vzájemné súčtování mezi stmnami bude se ,konati dnem J. října 1918. 
Leč neprávem,a dlužno přisvědčiti k názoru ,odvolacího soudu, který 
vzájemné f,oto vyúčtováni vzta'huje ,pouze na užitkY a břemena nemovi
tostí, jež dle první věty posledního odstavce článku VII. sm!uuvy ,pře
cházejí na žalovanou banku dnem 1. řÍjna 1918. Tento výklad smlouvy 
odpovídá ustanovení § 914 obě. zák. Nasvědčuje mu nejen slovnéznění 
posledního odstavce článku Vll. smlouvy. v něm" určení terminu - dne 
1. října 1918'-- jako dne vzájemného Vyúčtování následuje bezPTostředně 
po vetě, v nÍ'ž je vysloveno, že užitky a břemena nemovitostí přecházejí 
dnem 1. října 1918 na žalovanou banku, ale i úmysl stran ze smlouvy pa
trný. V tom ohledu není ,bcz-v}'znamno, že strany ve smI.otuvě ustan-ovily, 
že vlastnictví a nebezpečí 'ohledně pr,odaných nemovitostí přechází na 
žalovanou banku duem podpisu smlouvy a že fysické odevzdání nastane 
ihned po podpisu smlouvY. Žalující strana, vědouc, že jednotliví pr,o·datelé 
bydlí na různých místech, musila s tím počítati, že podepsání smlouvy se 
protáhne, a že následkem toho vyplacení kupní ceny Se oddálí. Vzdor 
tomu si nevymínila zúrokování její ode dne 1. října 1918, za to však si do 
podpisu smlo·uvy vyhradila vlastnictví nemovitostí, a určila také na tento 
termin lysické 'jich-!Odevzdání žalované 'bance. To,lo posled,nčjší bY ,bylo 
mělo za násled'ek hledíc k předpisu §§ 1049 a 1050 obč. zák., že veškeré 
užitky a břemena padaly do dne lysického odevzdání hpiteli na účet 
prodatelů. Jsouce dohodnuty, že nžitky a břemena majl jíti již od 1. října 
1918 na účet kupitele, pojaly strany do smlouvy dotyčné ustanovení, je
likož však zůstali žalobcové v:idor íomu i uadále vlastníky nemovitostí, 
nesouce i nebezpečí s vlastnictvím jich spojené, a byli na dále i v držbě 
jich, měli oni jedině právní i faktickou možnost bráti z nemovitostí až do 
dne podepsání smlouvy ll'žitky z nich ·a byli právi i ze břemen a daní, 
jakož i jiných veřejných dávek. Proto jedině bylo vzájemné vyúčtování 
ohledně užitků a břemen stanoveno na den 1. ří-jna 19'18. Jelikož tedy kupní 
cena se stala splatnou teprve dnem podpisu smlouvy, a, zákon nějaké 
zvláštní účetní splatnosti ~, o níž dovoIatelé mluví, nezná, nemohly 
strany smlouvající, určivše za den vyúčt,ování den L října 1918, jiný úmysl 
míti, než že vyúčtování to se mělo vztahovati jen na užitky a břemena, 
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týkající se prodaných nemovitostí, které až do fysického odevzdání byly 
sice žalobci jako prodateli pobírány pokud se týče placeny, ale dle 
úmluvy šly již na účet ,žalované kupitelky, Kupní cena p'Okud se týče za
placení její nemá s vyúčtováním tím co činiti, a jest proto' dovolací dúvod 
čís, 4 § 503 c, ř. s. neopodstatněn. 

Čís. 1244. 

Na výši náhrady abstraktní škOdy nemají vlivn předpisy o předra
žování. 

(Rozh. ze dne 18. října 1921, I<v I JA5/2l.) 

Sporné strany uzavřely sml,ouvu o koupi vagonu dřeva a, ježto pm
datel dřeva nedodal, domáhal se kupitel náhrady abstraktní škody pe
nízem 2.500 K'. Žalobě bylo, s o u d y vše c h tří s t o I i c vyhověno, 
N c j v y Š š í m s o ude m z těcbto 

důvodů: 

Dovolání, opírající se () dů'vod' čís. 4 § 503 c. ř. s. není opodstatněno. 
Jde tu ;(} náhradu abstraktní škOdy, které se domáhá'ku-pitel oproti pro
dateli, nesplnivšímn dodávaeí smlonvu. Dle předpisu čl. 357 obch. zák. 
řídí se výše této, škody, 'kterouprodatel jest 'povinen nahraditi, rozdílem 
mezí smluvenou cenou kupní a mezi tržní cenou prodaného zbOŽl, jaká Je 
v čase a místě plnění. Rozdíl ten činí dle zjištění odvolacího soudu 2200 K, 
a poněvadž náhradaa'bstraktní škody jest minimum' toho" co kupitel má 
právo požadovati - argum. článek 357 'Ob ch. zák., v jeho,ž poslední větě, 
týkaj!cí se náhrady škody konkretní se praví,: "bez újmy práva kupi
lelova uplatniti dokázatelnou vyšší škodu«. ,., nelze názor odvohrcího 
soudu, že ža!o·bce má nárok na náhradu škody 2200 K p,okládati za právně 
mylný. Žalovaný poukazuje pr'Oti tomu ve svém odvolání na ustanovení 
zákona ze due 17. října J919, čís. 568 sh. z. a n., dle něhož ~S 7) nesm[ 
nikdo za předměty nezbytné potře'by 'požadovati ceny přemrštěné, a hájí 
názor, že předpis článku 357 obeh. zák. 'sluší vykládati s ohledem na 
citovaný zákon o trestání válečné lichvy způso,bem obmezujícím. Jest 
ovšem pravda, že by žalo-bce, kdyby byl zboží od žalovaného obdržel, a 
je dále prodal, byl zajisté vázán předpisy zákona toho, vydaného ve vše
obecném zájmu spotřebitelstva, ale zde se O' takovýto všeobecný zájem 
nejedná, a bylo by snížení náhradního nár'oku žalobco,va ve smyslu vý
vodů žalov.aného v ,podstatě své vlastl1e premií na nedodržení smlOUVY; 
Oproti náhledu žalované strany po této stránce v dovolání uvedenému 
že by přiřčenÍm -celého r,ozdílu mezi cenou smluvní a cenou trhovou do'~ 
stalo se žalobci neoprávněného zisku, dlužno p'Oukázati k tomu, že žalo
vaná strana byla dle smlouvy p:ovinna dodati žalobci ve lhůtě ií do-datečně 
dané jeden dVOjitý vag'on dříví za smluvenou cenu. Buď mila zbo'ží to 
po ruce, anebo musila si je tehdy opatřiti. Nedostala-li je, přes to, že tak 
mohla učiniti, majíc je k disposici, vzešel jí zisk nedodáním, jelikož je 
mnhla zpeněžiti za cenu tržnÍ' v té době -platnou, při čemž výsledek její 
oproti ceně se žalobcem smluvené by byl mohl činiti právě také 2200 1(, 
- viz výrok znalce, dle něhož v onéclobě, kdy lhůta dodatečná vypršela, 
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stál dVOjitý vagon takového dříví 7200 Kč. - Kdyby však byl žalovaný, 
chtěje svému závaz,ku ze smlouvy dostáti, -3. žalobci d:říví dodati, musil -
nemaje je po ruce, v té době je koupiti, byl by musil dozajista zaopatření 
110 vynaložiti vyšší peníz, než _za jaký je prodal žahobci, a této ztrátě se 
vyhnul tím, že odepřel splnění smlouvy; nebo! dle zi'Íštění 'prvého soudu, 
odvolacím soudem nezměněného, žalovan"$f smlouvu bezdův:odně zrušil. 
Jest samozřejmo, že v takovémto případě sluší podle zásady p'octivosti a 
víry v obchodě vzíti v první řadeobled na ,onu stranu, která při smlonvě 
věrně setrvala. Pokud' dovolatel p'o,ukazuje na mimořádné poměry, jež 
tehdy v obchodě dřívím panovaly,' dlužno na tú odvětiti, že, uzavíraje 
zmín.ěnou dodávací smlouvu', měl sám již ke',ko1ísavosti cen dříví 'přihlížeti 
a počítati za p'omhŮ' jím uvedeným- a mu známých s tím, že ceny dříví 
hudou stoupati. Bylo tedy jeho věcí dle čl. 282 o;bch. zák., aby za účelem 
sp1nění uzavřené sml'olivy šetře péče řádného obchodníka po-třebné dříví 
si v čas op,atřiI. 

Čís. 1245. 

vývoz cenných papíru do ciZiny (pokud se týče jich ukláďáni a pou
lmzování na prosp:ěch cizozemských (lsob nebo firem). Souhlasem devi
sové ústředny lest podmíněna pouze realisovatelnost smlouvy ve směrech 
shora naznačených, nikoJ.iv však platncst smlOUVY. Opatřiti si vývozní 
povolení je věcí cizozemského kupitele. 

(Rozh. ze dne 18. října 1921, Rv I 353/21.) 

Žalobce {vídeňský bankéř) koup-il od tuzemské banky 4 proc. státní 
půjčku Nerodní Svobody a domáhal se splnění smlouvy k rukám firmy 
P. v Praze, aniž by si byl úpatřil potřebného vývozního povolení. Žalobu 
o splnění smlouvy pro Ce sní s o u d jl r v é s t o I i c e zamítl. DÍ! vod y: 
Soud shledává důvodnou námitku žalované strany, že i I(dyby smlouva 
žalovanou ohledně dodání půj'čky Národní Svobody byla se stala, jednalo 
by se o obchod nedovolený a tudíž neplatný (§ 879 obč. zák,), Dle § 4 
nařízení vlády republiky Ccskoslovenské ze dne 28. listopadu 1919, 'čís. 
644 sb. z. a n. smí oprávněné banky, peněžní ústavy, nakládati pohle
dávkami a úvěry v ciz'ozemsku, cizozemskými valutami pouze k účelům 
nákupu a dovozu zboží z cizozemska. DiSPosice 'k jiným účelům {splácení 
starých dluhů, nákup cenných papírů v cizině) jsou dovoleny jen se 
svolením Bankovního úřadu. Že by úřad ten svolení dalk obchodu, o nějž 
tu ide, se ani netvrdí. Nařízení to bylo ve sbírce zákonl! a nařízení řádně 
vyhlášeno, takže nikdo nemůže se jeho neznalostí omlouváti. To, plaií 
i pro di200zemce (§ 36 obč. zák.). O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. 
D ú vod y: Vývodům odvolatelovým je potud přisvědčiti, že nedovolc
rost a ne-platnost obchodu, žalobcem tvrzeného, totiž k'oupě 4 proc. Csl. 
státní půjčky Národní Svobody jmenovité h,odnoty 50.nao Kč, nelze -
jak činí prvý soud - dovoz'ovati z ustanoyení § 4 nařizení vlády ze dne 
28. listopadu 1919, čís, 644 sb. z. a n. a to již proto ne, že ok obchodn 
tomu došlo dle tvrzení žalobcova v březnu 1919, zmíněné vládní nafízení 
nabylo, však dle vyhlášky ministerstva financí ze dne 7. dubna 1920. čís. 
240 sb. z. a n. účinnos~i teprve 26. dubna 1920, tedy 'O celý rok pozdějl a 
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zpětná platnost předpisn toho nebyla vyslovena. Odvolání nemuze však 
přes to přivoditi změnu napadeného rozsndkn. V době, kdy podána !:lyla 
žaloba a též v dobč, kdy vynesen byl rozsndek, platil předpis § 16 cito
vaného vládního nařízení z 28. listopadn 1919, čís. 644 sb. z. a n., LO vývoz 
tuzemských i cizozemských cenn$Tch papírů bez dovolení ministerstva 
financí je z a k á z á n. Podle žalobcova tvrzení měly papíry státní půjčky 
býti dodány j e m n (samému) tedy do Vídně a žálobce také Jopisy z 2. 
k vetna, 2., 22. a 30. července 1919 žádal žalovanou, aby papíry j'omn 
dodala. Teprve dopisem z 18. září 1919, - když mezitím žalovaná na
mítala, že prodeje takových cenných pajlírů jsou ve Vidni zakázány, -. 
žádal žalobce, aby žalovaná dodala prodané kusy půjčky na j 0 h o Ú čet 
firmč P. v Praze. Zalobce uvedl také, že půjčku tn prostřed11lc!vim bur
sovního sensála ve Ví dni již pro d a I. Z tohoto vylíčení žalubcc 
samého a také z celého stavn věci vychází nepochybně, že šlo o kcnpi 
papírů, jež měly býti dodány do· Vídně, tedy vyvezeny do ciziny, a není 
rovněž pochybnosti o tom, že žalobce žádal teprve později, aby pújčka 
dodána byla ~irmě P. na jeho účet jen proto, aby oklikou a obejitím Z11lí
něn&ho nařízení k papírům těm přišel. Když '§em 16. vládního nařízení 
z 28. listopadu 1919, čís. 644 sb. z. a n. byl vývoz cenných papíru z území 
zdejšího bez dovolení ministerstva fínancí zakázán a §em 21. dokonce za 
trestný prohlášen, stalo se žalované bance splnění smlonvy, - i kdyby 
se byla skutečně stala tak, jak nvádí žal,o'bee, nem o ž n Ý m, když ža
lobce ani netvrdí, že by si byl svolení k vývozn opatřil a když, jak uve
deno, dodání papírů firmě P. mělo se státi zřejmě jen k obcházení platného 
předpisu. Již z tobo důvodu bylo by žaIo·bn zamítnonti, jeJlikož nelze do
volávati se pomoci sondní k tomu, aby vymoženo bylo jednání nedovolené 
a trestné, tndíž právně nemožné.Zalobní nárok je však ještě z dalšíh'O 
důvodn neoprávněn. V době, kdy dle tvrzení žalobcova obchod onen byl 
uza vřen, platilo min. nařízení z 18. června 1918. čís. 223 ř. zák. ,ohledně 
Dbmezení óbchodu s dzinou, zachované v platnosti naříz'ením min. financí 
z 30. ledna 1919, čís. 47 sb. z. a: n. s ton jedinou změnou, že úkoly rakon
ské devisové centrály obstarati má československá devis'O-vá ústředna. 

Podle nstanovení těch mohly cenné papíry býti vyvozeny do cizozemska 
jen se svolením čsl. devisové ústředny {§!. 8 odst. 2) a bylo připnštěno 
skládati nebo p o u k a z o v a ti cenné papíry ve pro s p ě ch c i z o
z e ITl s k ý c h 'O- S o b nebo f ir e 111 jen tehdy a mohly k tomu směřující 
příkazy býti vykonány jen pak, když óL devisní ústředna k tomn své 
p ís e m n é p o vol e n í dala. Že žalobce je cizozemc:em a bydlí ve Vídni, 
tedy v cizině, je nesporno. Z uvedených předpisů vychází, že žalobcem 
tvrzcná smlouva 'Od o dá n í cenných papírů, nech! již k nlkám žalobce 
samého do Vídně nebo na účet jehofírmě P. v Praze, byla by bez svolení 
čsl. devisové ústředny v Praze 'odporovala tehdy platným předpisům a 
byla proto ne-platna dle § 879 obč. zák. Z neplatné smlouvy nevzniká však 
ani právo ani závazek a nelze proto z takové smlonvy žalovati o plnění. 
Svolení čsl. devisní ústředny k 'Dbch'odn tomu nebylo pr1okázáno. Žalob
cem nebylo však také ani tvrzeno, tím méněPT"ok-ázáno, že by svolení to 
bylo bývalo uděleno, kdyby o ně bylo žádáno. Jelik,ož okolnost, jež vadila 
platnosti tvrzené smlouvy, totiž 1Jřís1nšnost k cizímu státn, byla na straně 
žaloboově, náleželo je m u, aby si svolení k obchodn tomn opatřil. Také 
ostatní vývody odvolání spadající do rámce odvolacího důvodn nespráv-
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nélw pos,o·nzení věci po stránce právní jsou liché. hk· §§ 16 a 21 vládního 
nařízéní z 28. listopadn 1919, čís. 644 sb. z. a n., tak §§ 8 a) a 9 min. nař. 
z 18. června 1918, čís. 223 ř. zák. obsahují ·kategorické 'předpisy, jimiž 
byla žaovaná bankovní filiálka každým způsobem vázána bez ohledu na 
to, zda obchod, tvrzcný žalobcem, byl nzavřen v tnzemskn či v dizině a 
zda obcbody toho drnhu byly v l(akouskn dovoleny čilí nic. Z téhož dů
vodu nezáleží na tom, zda žal'obce znal ony tuzemské předpisy či neznal. 
Také námitka, že žalovaná voné době provedla více podobných obchodu, 
jaké nyní prohlašnj'e za nedovolené, není podstatna, jeliko,ž, i kdybY vomu 
tak bylo, nevyplývaLo by z toho, že je lo'bchod, jenž je předmětem tohoto 
SpOlU, dovoleným a platným. Nelze proto v zamítnnlí ža:loby shledávati 
nesprávné posouzení věci po stránce právní. 

Ne j v y Š š í s o II d zrušil rozsudky nižších sondů a vrátil věc prvémn 
SOudil, by li znovn projednal a rozhodl. 

Důvody: 

·Právním stanoviskem odvolacího soudu jest, jednak že tvrzená dodací 
sndonva byla od 'původnneplatnon, jednak že splniti smlonvu staló se 
pro žalovanou banku nemožným.· Ani v tom, ani v ono·m směru není 
odv-olad soud při správném výkladn zákona (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) v právn. 
Ner;í ovšem (]o tom p-ochybnosti, že ničí jest smlonva, příčící se zákonné 
zápovčdi, a nelze při svědčiti dovolateli v tom, že tako.váto smlonva mn
sela by zvlášť ještě zákonem prohlášena býti za neplatnou. To vysloveno 
pro všechny případy nstanovením § 879 obč. zák. Právní omyl, v němž 
ocitl se odvolací s"O,ud, neuznávaje tvrzerué smlouvy pr·o domnělou její 
počáteční neplatnost, spočívá v tom, že -nerozlišuje neplatnost smlonvy 
a zákonné obmezení její realísovatelnosti. Dle min. nař. ze dne 18. června 
1918, čís. 223 ř. zák., jež dle min. nař. ze dne 3D. ledna 1919, čís. 47 sb. z. 
a n.a s'ezměnami dle toholo nařízení platil". v době, kdy, jak se tvrdí" 
ujeGuána byla smlonva dodací .( v březnu 1919), směly Se cenné papíry 
vyvážel! do· ciziny jen s písemným sonhlasem Ceskoslovenské devisové 
ÍJstí\,dny (§ 8 a, o·dstavec drnhý) a téhož písemného souhlasn bylo třeba, 
měly-Ii cenné papíry nloženy nebo přikázány býli na prosp,ěch cizozem
ských 'Osob anebo firem (§ 9, odstavec prvý). Poněvadž vývoz, nkládánl 
a poukazování cenných papírů dle smlouvy a na její splnění přirozeně 
předpokládá, že tu platná smlouva jest, patrno a vyplývá i z doslovu· a 
účele shora zmíněných pfedpisfI, že na písemném souhlasu d!eviso-vé 
ústředny nehyla nčiněna závis Ion platnost smlouvy, l)ýbrž, že sonhlasem 
podmíněna byla realisovateln,ost smlollvý ve směrech shora naznačených. 
Proto také ustanoveno v § 10 cit.nař., že za účelem dosažení sonhlasu 
p'o rOZliITln §§ 8, 8 a) a 9 nntno předlo·žiti dev1isovéústředně doklady 
o obchodním poměru ,tvořícím podklad zamýšleného opatření (to, jest 
vhozu, uložení nebo 'ponkázání cenných papírú) a podati devis'ové 
ústř'ednč požadované od ní vysvětlivkY o ,obsabu .. účeln obchodu. Tvo
řil-li vša-k obsah a účel smlouvy podklad pro rozho'dnntí devisové ústřed
ny, pak smlouva mnsela býti věcí již hotovo·u a musela v prvé řadě o sobě 
uznávána býti za platnou a dovolenou. Dlužno ptoto hleděti k věCi tak, že 
srrlouva o sobě by!.a platná a pro obě strany závazná, že však po samém 
zákonu její splnění záviselo na výmince, že uděleno bude předepsané při-
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v'o'lení devisové ústředny. Než ani o tom nemůže býti řeči, že by, hledíc 
k § 16 nyní a d'osud platného nařízení vlády republikyCeskoslovenské 
ze dne 28. listopadu 1919, čís. 644 sb. z.a n., splnění tvrze,né smlouvy bylo 
pro žalovanou banku nemožným. Tímto §em 16 jest nvšem. vÝvoz tuzem
sk} ch i cizozemských cenných papírů bez dovolení min'isterstva financí 
zakázán. Pravdu má sic:e odvolací soud v tom, že jde v tomto případě 
o vývcz -cenných papírů do ciziny, a nenÍ' správné odůvodnění rozsud-ku 
od, olacího soudu po této stránce vývody dovolacího spisu nikterak vy
vráceno. Pravda dále, že nelze ukládati žalované bance, by,působíc 
k tomu, by cenné papíry byly bez předepsaného dovolení vyvezeny, uva
lila na sebe mimo jiné i zoodpovědnost dle důchodkového práva trestního. 
Než odvolací soud sám a to právem zaujal stanovisko, že náležel,o' by 
žalující straně,by vymohla si vývozní p'ovolení. VŽdyť ujednání zvlášt
ního splúiště pro dodací závazek žalované banky nebylo ani tvrzeno. Jest 
prot,o povinna; bude-li k tomu uznána za zavázanou, by dodala ve svém 
sídle, tudíž v tuzemsku, vývoz cenných papírů do ciziny nebude vychá
zeti od žalované banky, nýbrž od žalující strany a na této, bude, by 
opatřila si k tomu potřebné dovolení. Tímto dovolením musí se však vy
'kázati žalované hance, by tato zbavena byla veškeré zodpovčdno,sti'. 
Tomu bude nutno ,dáti výraz tím, ,že v rozsudku, bude-li jím žalované 
bance uložena povinnost, cenné papíry dodaťi, učiní se tento závazek 
závislým na ,tom, že žaluH'cí strana vykáže se žalované bance přede
psanýn; dovolením. Za toQhoto stavu věci bude nyní nutno', by vešlo se do 
jedná1lí o oboustranných ostatních přednesech (§ 503 čís. 2 c. ř. s.). 

Čís, 1246. 

Jde o hOtovou smlouvu trhovou, nikoliv o smlouvu předběžnou dle 
§ 936 obě. zák •• zavázal-Ii se prodatel kuplteli, že mu pi'i jeho sňatkú 
postoupí určitou věc za určitou cenu, 

(Rozh. ze dne 18. října 1921, Rv I 367/Z1.) 

Žalov,anázavázala se roku 1894 žalobcí (svýmu synu), že mu postoupí 
'při jeho sllatku svou polovici usedlosti za určitou úp1atu, žalobce oženil 
se' roku 1908 a ujal se hospodáření na oné polovici usedlosti co·ž ža.]o
vaná uznala a část úplaty přijala. Ježto se pak zdráhala dodrž~ti smlouvu 
jmenovitě vydati žalobci prohlášení schopné ku převodu vlastnickéh; 
prf,va, domáhal se žalobce roku 1920 sp1nění smlouvY. O b a ni ŽŠ í 
so u d y žalobu zamHly, majíce za to, že tu jde o smlouvu předběžnou 
ve smyslu Š 936 obč. zák. a uvedlY mimo, jiné v d ů vod ech: Na s'plnění 
smlouvy, ježto pro uzavření její vymíněna byla doba žalabcova sňatku, 
musí il~iéháno býti do roka po uplynutí vymíněné doby, jinak právo za
nikne. Zalobce oženil se v roce 1908. Třebaže ujal se hned po sňatku za 
souhlasu žalované hospodaření i na její polovici nemovitostí, neuplatnil 
práva proti ní na sepsání písemné smlouvy, způsobilé ku nabytí knihov
ního vlastnictví na tyto jí p",třící nemoviuosti v zákonem stanovené lhůtě, 
č;mž právo jeho zaniklo. c , 

Ne j v y Š š í s o u d žalobě vyhověl. 
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Důvody; 

Dovolání ,opírajÍcí se o dÍlvod čís. 4 § 503 c. ř. s. jest ospravedlněno, 
Od\'o!ad so~d zJ:stil, že žalovaná před smrtí svého manžela v roce 189~ 
se zavázala oproti žalobci, svému to synu, že mll po jeho sňatku pOSt-OUPI 

svou polovici domku a pozemků, že byla postupní h'odnota přesně staIlo: 
vena, že totiž určil žalobce jí vyplatiti 900 zl. = 1.800 K a poskytovatI, Jl 
byt a plniti výměnek co do dávek přesně stanovený a vymezený a dal~ 
zjistil, že žalovaná tento svůj závazek uznala i později, k?YŽ se ~alovany 
oženil, že žalobce, oženiv se p,otom', ujal se za so~hlasu zal ovane. h~spo
d"ření i na jejích polovicích zmínĚných nemovitosÍl, a že žalovan: pr!]ala 
od něho část postupní hodn'oty. Z těchto skutkových okolnosÍl U.SO~dll 
odvolací soud, že strany uzavřely mezi sebou platnou smlouvu,. a ze za-
10" áná byla následkem toho povinna žalovanému SVOU POlOVICI nemOVI
tostí za ujednanou cenu a ,plnění dávek výměnkářských přenechati, jak
mile se ožení. li: tomuto právnímu názoru odvolacího soudu jest llřisvM
čiti. Dovolacímu soudu přezkoumávajícímu rozsudek odvolacího soudu 
.; mezích návrhů dovol~cích jest vzhledem 1< tomu, že skutková zjištění 
odvolacího soudu nejsou ,napadena v dovolání, vycházeti ze skulNového 
děje, který soud odvolací pokládá za prokázaný" a poněvadž z něho vy
plývá, že strany se dohodly jak o předmětu koupě, t",k i o kupnÍ, pokud 
se týče odstu'pní ceně, dlužno míti za to, že hledíc k ustanovení I§' 1053 
obč. zák. byla mezi nimi již tehda uzavřena platná kupní pokud se týče 
odstupn! smlouva, jejíž splnění bylo odloženo do té doby, aŽ: se žalobce 
ožení. Netřeba se zabývati otázkou,zdali tato dolci~ka jest podmínkou, 
na níž platnost sml'Ú'uvy závisela, či zdali ji jesťpoiímati jako pmlhé určení 
času pro splnění smlouvy, nebÚ'f jest zjištěno, že se žalobce v rOce 1908 
oženil, 7,e žatoval1á i potom uznávala svůj závazek smluvní, a že jako 
splátku na ,kupní cenn přijala peníz 1200 K od žalovanéh'o, ba ona sama, 
byvši jako strana slyšena, udala, že by byla se synem, {ža!:ovaným), když 
jí ty peníze dávaÍ, šla »ke kontraktu«, kdyby ji bylo t,o p,ožádal. Z t~~o 
plyne, že odvolací soud ,pochybil, pakliže zamítl žalobu pokud se tyce 
potvrdil zamítavý rozsudek prvého soudu s hlediska § 936 obč. zák. 
NeboQť, dospěl-li k úsudku, že strany jít v rOce 1894 uzavřely spolu platnou 
smlouvu, vyloučil tím již, že hy tu mohlo jíti jen o smlouvu předběžnou 
ve su>ysiu § 936 obč. zák" jejíž právní podstata záleží v tom, že stranY, 
smluvivše podstatné kusy 1. j. ony náležitosti pro smlouvu samu pod
statné, které dispositivnímpředpisem zákona nelze nahradili, dohodly se 
na tem, že v určité době uzavřou spolu smlouvu. Jakmile tedy je jisto', že 
platná smlouva již existuje, nelze více mluviti o smlouvě předběžné dle 
§ 936 ohě. zák., a neprávem prot\, má, ,odvolací soud za to, že nárok ža
lobce na splnění sml'ouvyoprotí žal'ované zanikl, proto, že do jednoho 
roku ode dne sňatku nedomáhal se ho proťl druhé straně smlouvající. 

Čís. 1247. 

Jest měšťanstvo '(určité) obce pouze třídou občanůi:i! samostatným 
právním podmětem? 

(Rozh. ze dne 18. října 1921, Rv I 54ú!21.) 
44' 
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Obec tl. domáhala se žalobou, by knihovní zaplS, jímž vloženo,bylo 
tamnímu měšťanstvu právo vlastnické na určité pozem'ky, byl prohlášen 
neplatným, O b a niž š í s '0 U d y vyhověly žalo,bě, o 'd vol a c í s o u d 
uvedl v d Ů vod ech: S hlediska nesprávného právního posouzení věci 
vytýká odvolatel prvému soudu, proč nezamítl' žalobu pro nedostatek 
pasivní legitimace, když odpírá žalované straně právni existenci. Se zře
telem na ustanovení §§ 6 a násl. c. ř. s. jest se tudíž především zabývati 
touto výtkou, která dle názoru soudu odvolacího není odůvodněna. Stra
nou ,žalovanou je měšťanstv'o v řL, ,o němž, strana žalující tvrdí, že n-ení 
právní osobou, způsobilou k nabývání práv, ČÍmž popírá jeho existenci 
jako právního podmětu. Důsledkem toho také navrhla, aby po případě 
s ohledem na právní pomery měšťanstva 'byl ustanoven žalované straně 
,opatrovník. Soud prvé stolice, vyhověv tomuto návrhu, ustanovil straně 
žalované 'opatrovníka pro tento spor a odůvodnil to tím, že vzcházejí 
pochybnosti nejen o tom, je-li předseda strany žalované Karel B. řádně 
zmocněn, ji ve sPOru zastupovati, nýbrž i o procesní způsobilosti žalované 
strany samotné .(§ 8 c. ř. s.J. Je tudíž počítati s možností dVOjí: buď je 
měšťanstvo v li. subje'ktemprávním a 'P_ak má také způsobnost býti stra
nOll procesní;' v ~případě opačném není na straně žalované právního, sub
jektu ve smyslu zákona ,občanského, avšak nedostatek tento byl na
praven tím, že prvý soud ustanovil za účelem provedení sporu proti do
mnělému podmětu ,právnímu opatrovníka, který formálně převzal roli 
strany žalované bez ohledu na to, je-li tato ve skutečnosti právním sub
jektem, či nic. Postup takový opakuje se v praxi ve všech případech 
žalo,b o výmaz práv knihovních, jež váznou neprávem pro právní sub
jekty. neznámé, anebo vůbec neexistuHd a je v úplné- shodě se zá1konem
i(§§ 8, 9 c. ř. s., § 112 j. n.). Namítárli odvolatelka, že nedostatek právní 
existence nemůže býti (ve sporu) odstraněn opatrovnictvím a že opa
trovník může zastupovati jenom někoho, kdo' existuje, přichází tím do 
rozporu s cinovanými předpisy zákona, jakož i s úvahou, že by při správ
nosti stanoviska jím hájeného vůbec nebylo možno 'prováděti spory o vý
maz práv knihovních, zapsaných pro subjekty právně neexistující. Jas,~ 
ným dokladem toho, že zákon uznává možnost prováděti spor pouze proti 
opatrovníku k tomu účelu zřízenému bez ohledu na to, je-li na straně 
žalované skutečný podmět právní, json také ustanovení §§ 158, 159 obč. 
zák. Z uvedených důvodů neměl soud 'prvé stolice a nemá arii soucl 'odvo
lací příčiny, aby žalobu pro nedostatek pasivní legitimace správně pro 
nedostatek procesní způsobilosti na straně žalovan~ zamítl aneb ,odmítl. 
Další výtka od\Colatelova, že prvý soud vyhověl žalobě z důvodů, o' kte
rých se strana žalující ani nezmínila, jest do jisté míry oprávněna. Obsah 
žaloby nepřipouští pochybnosti, že strana žalující se domáhá nárokuža
lobního z důvodu, že vklad práva vlastnického clo zemských desk pm 
měšlanstv", v li. byl od původu neplatným. Prvý soud, nevysloviv se 
I} tom, uznává-U měšlanstvo v li. za právní podmět čili nic, vyhověl ža
lobní prosbě proto, že zrušením měšťanství zanikl právní subjekt {který?), 
že někdejší měšťané nemají více oprávnění, bývalá práva k lesu "Dě
dičky« vyk,onávati, dále ze tento les stal se opět statkem obecním, vlastně 
nyní vzhledem k § 1 zákona ze 17. července 1919, čís. 421 sb. z. a n. kme
novým jměním obce. Prvý soud vyhověl tudíž prosbě ža10bní z důvodu 
neplatnosti vkladu, nastavší dle jeho názoru po, zá'konu právě citovaném 
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pokud se týče po zákonu ze dne 15. dubna 1920, čís. 304 sb. z. a n., ne
dbaje toho, že straná žalující uplatňovala pDvodní neplatnost vkl,adu, a 
přehlédnuv, že své nároky 'O zákon posléz citovaný vúbec neoPlľal~a a 
opírati nemohla, poněvadž zákon ten nabyl účinnosti teprve dneu; 6. kvetn~ 
1920 kdežto žaloba byla podána již dne 20. dubna 1920. VychaZJ-lt prvy 
soud z předpokladu, že měšťanstvo v li. před ,vydáním zá~'ona, ze d'ne 
15. dubna 1920, čís. 304 sb. z. a n. subjektem praVTIlm bylo, ~e vsak zr~: 
šením měšťanství této vlastnosti pozbylo, pak ovšem tento duvod nestacI, 
aby žal<lbní prosbě bylo vyhoveno, nebot základem žalobního !lároku je, 
že vklad práva vlastnického llfO, měšlanstvo v li. byl odpu,vodu ~e
platný. Kdy,by však bylo jisto, že měšťanstvo tohoto,.~plhovnth? prava 
vlastnického platným způsobem nabylo, tu by pOZidejSI pozbyti tohoto 
práva následkem zrušení měšfanství nemělo ještě za následek, že by se 
musil znovn zříditi stav knihovní, který tu byl před sporným v~laden: 
práva vlastnickéh'o" leda že by to zákon shora ci~ova~Ý ib~l vyslovne 
ustanovil. Avšak ustanovení takového v tomto zakone neTIl. ?,ara?,raf 
6 tohoto zákona vztahuje se výlučně na práva užívaCÍ' n.ebo pozlvaCl na 
nemovHostech o-bce a nelze ustanov,ení tOlto nozšiřovati na práva vla'St
nická. V § 4 téhož zákcna, týkajícím se užitků a pozifků" které měšť~né 
brali z obecního statku 'Odkaznje se na ustanovení zákona ze dne 17. cer
vence 1919, čís. 421 sb: z. a n. Podle § 6 tohoto zákona zůstáv~jí vš~k .11~
dotčeny převody nemovitostí obecního statku do vlastmctvl podllmku, 
které byly vykonány na základě smluv a právních jednání uzavřer;ých 
do 1. srpna 1914, a podle ,§ 7 téhož zákona zůstávají rovněž nedotceny 
převody takové, pokud se staly na základě rozsudků, leč že by šlo o roz
sudky, vydané po 1. srpnu 1914 pro zmeškání neb uznání. K tomu do
dává § 8, že pojmem podílníci f'Ozumějí se osoby, jež jsou podle, u;tanc
ve ní obecních zřízení :opTávneny užívati obecního statku ať spolecne nebo 
jednotlivě co do určitých částí. § 5 tohoto zákona, o'bdobný § 6 zákona 
o zrušení práv měšťansk}TCh, vztahuje se opět y~ilučnč na -práva u'žívací 
nebo, požívací podle ustanovení obecních zřízení na hemovitostech :obec
ního statku zapsaná. Z tobo je zřejmo, že z 'u-stanovení tě-chto zákonŮ! 
nelze vyvoditi závěr, že by beze všeho bylo lze obnoviti dřívější kn'ihúvní 
stav a za tím účelem vložiti právo vlastnické na nemovitosti, předmět 
sporného vkladu tvořící, pro žalujíc.íohce, kdyby bylo jisto, že měšlan
stvo následkem zrušení měšlanství pozbylo způsobilosti, býti subjektem 
právním, neboť zákony ty nemají ustanovení o tom, jaký vhv' má zrušení 
měšťanství' na vlastnická práva měšťanstvem jaklo, samostatným' sub
jektem právním nabytá, a nelze ~ nich vyvoditi, že by v případě tom p,ři
padlo právo vlastnické obci. O účincÍCriaké má zápik právního po dmetu 
anebo ztráta procesní způs'Obilosti některé ze sporných stran za dohy 
SPOTU na průběh jed,nání, obsalmjí]lříslušná ustanovení §§, 155, 158 a 35 
c. ř. s. Chtěla-li by se tedy strana žalující toho, dovolávati, že s~ra!,a 
ža,ovaná totiž měšlanstvo v li., za sporu pozbylo způsobilosti k pravum 
a tím i z~ůsobilosti procesní, nemělO' by to na prů:běh dalšího jednáni vý
znamu, poněvadž, kdyby se vycházelo z předpokladu, že stranažalova~á 
při podání žal'oby způsobilost ku právům ještě měla, 'bylo by nutnn pn
hlížeti k tomu že' jí byl k vedení SpoTU zřízen opatrovník, který vydal 
svému právní~u zástupci řádnou plnou moc: procesní- a tím hO' zmocnil, 
stranu žalovanou až do právoplatného ukončení sporu zastupovati. Z před-
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chozích v:\ivodů je zřejmo, že pouhý poukaz na ustanovení zákonú ze dne 
17. července 1919, čís. 421 a ze dne 15. dubna 1920, čís. 304 sb. z. a n., 
jak v rozsudku prvého soudu jsou citována, ·k 'odúvodnění jeho rozhod
nutí ve věci hlavní nestačí. Má-li tudíž toto rozhodnutí obstáti, nutn'o 
je opříti o důvody jiné a tu jest především přikročiti k řešení otázky, 
jecli měšťanstv,o v li., pm které bylo, jak nespmno, ve vložce desk zem
ských na nemovitosti tamtéž zapsané vloženo právo vlastnické, podmětem 
právním a tím způsobilé nabývati práv a bráti na se pr$Í.vnÍ závaz:ky. 

. A na tnto otázku odpovídá soud odvolací záporně. V otázce právě naznac 
čené poukazuje strana ž,alující ,k tomu, že měšťanstvo v řl., jsouc pouhou 
třídou občanů, nemá ani stan{)v ani jiných schválených pravidel, týka
jících se zastoupení oproti třetím osobám, dále, že není předpisů o tom, 
jakým ZpllS'obem měšťanstvo může nabývati práva bráti na, se závazkY, 
z čehož' dovozuje, že měšťanstvo není vŮ'bec -právní osobou ve smyslu 
zákona, způs,obilou nabývati práv, zejména knihovn'ch, a že subjektem 
práv takových by mohli býti pouze jednotliví měšťané. Strana žalovaná 
zdllrazňuje, že § 42 zákona 'O dávce z majetku ze dne 8. dubna 1920, 
ČÍ6'. 309 sb. z. a n. zařazuje měšťanstva mezi právnické osoby, z č,ehož se 
snažÍ: dovoditi, že tu jde o skup'lnu oSQb, dle zákona c.'ovoleno-u, avša'k 
poukaz na toto z3_knnné ustanovení nemá 'pro tento příp-ad významu, po
něvadž ustanovenÍ' to' se vztahuje na měšťanstva- pravovárečná, nikoli na 
měšť-5il1stva vŮibec. Mimo'to ,doznává žalovaná strana, že její vnitřní ústava 
není dosud upravena, kteréž doznání obsaženo ve slovech: »Jak my 
upravíme ,otázku vnitřní naší ústavy, dosud ro-zhod-nuti nejsme.« Je tedy 
nesporno, že měšfanstvo v 1-L není 'os,obu právnicknú, neboť bez ústavy 
písemné (stanov) není korporace, není spolku. To ostatně strana žalovaná 
doznává, snažÍc se dovoditi dále, že měšťanstvo v li. je sodetou cbčan
ského práva a to společností zákonem do\Oolenou. Poukazuje-li při tom 
pouze na ustanovení §§ 26 a 286 obč. zák., pak to ovšem k odůvodnění, 
že měšťanstvo v li. je sp,olečností zákonem dovolenou, nestačí,-neboť tato 
všeobecná ustanovení možno. vztahovati puuze na takové společnosti, 
kter:9ni sp-edelní ustanovení zákonná přiznávají povahu právního sub
jektu, jako na př. společnosti akciové, společnosti s ručením -Dmezeným,
těžířstva a t. d. Pokud tedy strana ialovaná není s 10, aby přesně uvedla 
druh dov:olených společností, k nimž měšťanstvo v li. patří, a nacopak 

. doznává, že měšťanstvo to dosud vnitřní ústavy, tedy společenské smlou
vy nemá, nelze měš'ťanstvo' to považovati ani za dovoleno,u společnost 
občanského práva. Ježto pak není ani osobou právnickou ani jiným útva
rem právním, který by -bylo dle zákona považovati za právní subjekt, 
vyplývá z toho důsledně, že není způsobilé, aby nabývalo práv a bralo 
na se závazky. Naproti tomu je správným názor strany žalující, že mě
šťanstvo je 'pouhou tříd{)U· občanů (§o 6 a násl.., § 101 čes. zříz. obec.) a že 
subjektem prácv by mohli býti pouze jedilOtliví měšťané, pm něž ovšem 
právo vlastnické vloženo nebylo. Z předchozích vývodů vyplývá, že jak 
vyjádření ze dne 16. prosince 1907, tak i sporný vklad práva vlastnického 
-pro měšťanstvo v li. jsou neplatny a právně bezúčinny. Na tom ničeho 
nemční o'kolnost, že usnes-cní obecního zastupitelstva ,mě:5ta v ti. ze dne 
16. prosince 1907, usnesení okresního výboru v P. ze dne 30. října 1908, 
jakož i usnesení zemského soudu v Praze ze dne 22. prosince 1908 nabyla 
moci právní, neboť usnesení tak nebyla s to, aby měšťanstvu v' li. pro-
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pUJcI,a právní ·osobnost které se mu k nabý-vání práv nedostává. Pro 
tento nedostatek nemohlo měšťanstvo v li. nabýti sporného práva vlast
nickélco aní vydržením. Je tedy žalobní prosba ve věci hlavní v celém 
rozsahu odůvodněna a bylo jí prvým soudem právem vyhověno. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudÍ! a vrátil věc 
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozsoudil. 

Dflvody: 

Lze plně přisvědčiti ,odvolacímu soudu potud, že důvod, z kterého 
první soud vyhověl žalobě, před zál<olÍem neobstojí, poněvadž bYlo- ža
lováno z důvodu původní neplatnosti knihovního, vkladu {§ 61k nih. zák.), 
a proto otázka, jaký vliv mají pozdčjší zákony ze dne 17. července 1919, 
čís. 421 a ze dne 15. dubna 1920, čís. 304 slb. z. a n., na knibovní vklad 
vlastnickéh'o práva žalovaného měšťanstva, bylo-li takové právo řádně 
snad nabyto, v tomto· sporu vůbec nepřicllází v úvahu. Nelze. však so'u
hlasiti s Hdvolacím 90udem, pokud pokládá výsledky dosavadního řízen·í 
za dostačitelné, by na jejich zá'kladě mohla žalované straně býti ullřena 
povaha samostatného podmětu právního, a z to h o· d II vod u shledává 
vklad vlastnického .práva pro žalované měšťanstvo od počátku neplatným 
a žalobu opodstatněnou. Názor ten byl by správným, kdyby žalované 
měšťanstvo skutečně nebylo ničím jiným, než sborem měšťanu v li., neboť 
v tom případě slušelo by dáti za pravdu 'Odvolacímn sondu, že jde o pou
hou třídu občanů, která ja'ko taková n.ení způsobilá, by nabývala práv 
a brala na sebe závazky, a tudíž .nemá povahy právního swbjektu: Ale ža
lovaná strana přednesla ve sporu řadu 'D-kalností, které vzbuzuj( pochyb
nosti o tom, zda měšťanstvo v n, kterému svědčí spmný vklad práva 
vlastnického, jest vskutku len vcškerostí měšťanÍl v H. Bylo! žalovanou 
stranou uvedeno, že nbecni vir bor uděloval sice -právo měšťanské a že 
udělením měšťanství nabýval jmen-ovaný měšťan práva na spoluUŽíván.í 
lesa »Dědičky«, že však před jmenováním měŠťanem musil každý splniti 
určité 'podmínky, jmenovitě m u s i I být í v I a s t n í k e mne m (} v j
t o s t i, p 'Od I e k t er é s e ř í di lom n 'o· ž s tví po žit k Ů, a musil 
býti přijat ostatními společníky (měšťany); že práv,o na požitky zaniklo 
nikoliv úmrtím měšťana, nýbrž teprve úmrtím jeho manželky; synovi 
ovšem musilo právo měšťan_ské -znovu býti uděleno, by, nabj.11 pr'áva na 
užitky; že měšťanstvo vystupuje samostatně; - všechny výdaje - jako 
na kulturu, daně a veřejné dávky platí měšťané; - tito ved,o'u účty o 'příÍ'
mech a vydáních samostatně, a berou už",y z lesa dle starobylých pra
videl; že měšťanstvo, volilo do honebního výboru samostatně za svůj les 
a mělo vždy právo volební v llrvním sboru do obce a jako velkostatek 
právo volební do ,okresního zaslupitelstva; '- že předseda měšťanstva 
zastupuje Je vůči úřadům a třetím osahám; - že veškeré účetnictví 
obecní vedlo se odděleně o·d účetrrictví měšťanstva; - že měšťanstvo 
podléhá dávce z majetku; - že les měšťanstva jest vytyčen svými vlast
ními mezníky a tím úplně oddělen od 'obecního lesa a statku; - že obec 
přijala v roce 1912 od měšťanstva narovnací peníz. Kdyby bylo tomu tak, 
jak žalovaná strana uvádí, nebyla by vyloučena možnost, že žalované 
měšťanstv-o nebylo pouhou třídou občanů v n, nýbrž zvláštnímsdru
žením osob, které tvořilo uvnitř obce li; samostatný útvar soukromo-



696 

právní s tou ovšem zvláštností, že jednou z podmínek účastenství v tomto 
sdružení byla skutečnost, upravená právem veřejným, totiž měšťanství 
v obci. Takovéto útvary nejsou theorii a praxi neznámY. Věc má se tak, 
že tu jest zvláštní soukromé jmění, které není jměním jednotlivých členů 
dle podílů,nýbrž jměním sdružení, členem pak nemůže se státi nikdo., 
komu nebylo dříve obcí uděleno právo měšťanské, a v příčině tohoto 
udělení docházejí plné platnosti zásady práva veřejného; - ale měšťan, 
obcí zvolený, musí te'prve splnčním zvláštních podmínek, sdružení'ffi sta
novených, zejména vlastnictvím nemov"itosti, zjednati si účastenství v něm 
a tím i účasti na užitcích společného jmění (Srv. Pražák, I~ako-uské právo 
ústavní I 144, 145, 146). V takovem případě jde o právní útvar po·dobný 
korporaci, jejž někteří naz~ivajÍ reálnkn společenstvem {srv. Krainz, Sy
stem deB osterr. alIg. Privalrechts, V. vydání 1913 I svazek § 80 III. str. 
181 a násl. a literaturu ,tamže v -pozn. 60 uvedenou, zejména Notariats
zeitung 1886č. 46 a 51 »Dber Realgenossensehaften .in Osterreich,,), a 
jejž lze zcela dobře přirovnati k tak zvaným pravovárečným měšťan
stvům. Také právní povaha těchto byla a dosud jest spornou; judikatura 
a literatura kloní se však v poslední době k názo-ru, že tato pravovárečná 
měšfanstva, pokud sama prov-02ují podnik pivovarský, jsou společnostmi 
výdClkovými; pokud však jso·u' toliko vlastníky společného statku (pivo
varu), aniž sama provozují živnost a na svůj vlastní účet předseberou 
právní jednáni, pouhými .společenstvy statku (oommllnio) ve smyslu ob
čanského zákoníka (Srv. \loldan v Právníku 1888 str. 1 a násl.; - tamže 
str. 421; - Randa; 'Obchodní právo str. I 129, II 32). Žádným způsobem 
nelze túkoyýmto útvarům upřiti samostatné právní existence a tudíž po
vahy právního subjektu, ať již dle okolností toho kterého případu jsou 
poklácdány za kO[>p'orace, společnosti nebo pouhá společenství statků. 

V tomto- případě mohly by samostatné právní existenci žalovaného mě
šťanstva nasvědčovati najmě skutečnosti, že měšťanstvu v tl. jako tako
vému příslušelo snad právo volební za měšťauský les v prvním sboru do 
'o-bce, - do výboru honebního a do okresního zastupitelství (ve sboru 
velkých statků); - že měšťanstvo v. tl. samo·statně Vystupovalo před 
úřady a úřady s ním jednaly; -že daně a přirážky jemu byly přede
psány a jím placeny; - p-oněvadž vše to bylo by lze pokládati za pří
znaky právní samostatnosti. Nemalý význam mělo by také, kdyby účast 
v měšťanstvu skutečně nebyla z'anikala úmrtím měš-ťana, nýbrž přecházela 
na vdovu, ježto právo měšfanské (měšfanstvO bylo dle obecních zřízení 
právem ryze osobním, jež pomíjelo úmrtím měšfana, a jeho·ž manželka 
nebyla účastna. Pochybnosti, vysl:ovené soudem odvolacím proti samo
statné existenci žalovaného měšťanstva, nejsou takové, by naprosto vy
Inčovaly jeho právní osobnost. Odvolací soud upírá mu ji PT-otO, že nemá 
písemné ústavy ,(stanov) a proto není ko-rporací nebo spolkem, a že nelze 
je pokládati za společnost zákonem dovolenou, poněvadž příslušná usta
novení zákonná přiznávají povahu právnílro subjektu, kleréhožtopřed
pokladu tu není. Tím, co uvádí sond :odvolací, nejsou však vyčerpány 
možnosti samústatné právní existence žalovaného měšťanstva, jak patrno 
z toho, co výše vyloženo. Ostatně nelze písemnosti ústavy přikládati ten 
rozhodující význam, jaký, jí dává soud o·dvolací. Stačilo by, kdyby žal'o' 
vané n:ěšťanstvo spravovalo své záležitosti uvnitř a na venek dle _pra-, 
videi pevných, byť ne psaných, zejména kdyby úřady takovýto· způsob 
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správY - alespoň mlčky - byly uznávaly. V tom směru žalobkyně sama 
uváděla, že žalované měšťanstvo svolávalo každor:c,čně jednu v.alnou 
schůzi, při které byl volen předseda; - .že předseda přijímá jako takový 
vyřízení úřadů, svolává a řídí schůze měšťanů, a vyřizuje běži1é věci 
týkající se měšfanstva; - a žalovaná strana přednesla, že předseda za
stnpuje měšťanstvo vůči úřadům a třetím osobám. Žalobkyně d-okládá se 
diplomem ze dne 5. února 1867, ve kterém se uvádí, že rada města tl. 
pojišťuje měšťanovi veškerá starobylá práva měšťana vtl., zvláště spo,]u
užívání lesa "Dědičky« dle stávajícichpravidel; než z tohoto diplomu, 
pocházejícího z roku 1867, nelze dotúd nic vyvoditi proti možnosti samo
statné existence žalovaného měšťanstva, dokud nebude náležitě vysvětlen 
vztah mezi udělením nráva měšťanského a členstvím v měšťanstvu jako 
m;jiteli sporných ne~o-vito-stí. Na všechen "působ slušelo vzíti podrobně 
na přetřes svrchu vytčená tVJzení žalované strany, přihlížejíc ovšem 
k -opačným údejům žalo-bkynč; - přiměti strany dle § 182 c. ř. s. k přes
nému vyjádření ,po případě doplnění jejich úd,ejů; - provésti důkazy v tom 
směru již nabídnuté a snad ještě nabfzené; - neboť jen takovýmto způ
sobem lze zjednati spolehlivý a dostatečnÝ podklad pro zodpovědění 
otázky, zda žalované měšťanstvo jest skutečně jen třídou občanů či samo
statným právním po·dmětem ve smyslu svrchu naznačeném. Poněvadž se 
tak nestalo, trpí odvolací řízení vadou, která byla způsobilá zameziti 
úplné vysvětlení a dťrkladné posouzení rozepře i§ 503 čís. 2 c. ř. s.), a 
tato neúplnost měla v zápčtí nesprávné posouzení věci po stránce právní 
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Jsou tu tedy uplatňované důvody dovolací i bylo 
tudíž vyhověno dovolání a dle § 510 c. ř. s. zrušen rozsudek odvolací, a 
poněvadž jest patme třeba jednání v _první sto líci, by věc stala se zralou 
k rozh:o·dnutí, též rozsudek soudu prvého, a vrácena tomuto věc 'k pro
jednání a opětnému rozhodnutí. Kdyby se ukázalo, že žalované mčšťanstvo 
jest samostatným podmětem právním, a pwto nemohl obstáti názor, že 
sporný vklad práva vlastnického jest o·d počátku neplatný pro nedostatek 
právní existence měšťanstva v tI., bylo by ovšem třeba přikročiti k roz
boru ostatních důvodů, z kterýc11 žalobkyně vytýká původní zmatečnost 
a neplatnost vkladu, jinliž však ani soud první st-olice, ani soud odvolací 
se nezabýval. 

Čis. 1248, 

Přijala-Ii jedna strana návrh druhé 'rany se změnou nch ohme
zením, zamitla novým svým návrhem celý návrh, nikoliv pouze onen 
bod, jehož změnu navrhovala, 

<Rozh. ze dne 18, říjn,a 1921, Rv I 551/21.) 

Po delší vzájemné korespondenci zaslal žalobce žalované bance zboží, 
uvedené ve faktuře ze dne 1. října 1919, žalovaná přijala fakturu i zboží 
bez námitek a .poukázala žalobci v prosinci WI9 svou odbočkou v Praze 
22.400 K rak., jež žalobce nepřijal a domáhal se žalobou zaplacení 15.762 
K:č. Procesní soud prvé stolice žalobě vyhověl, odvolací 
s o u d ji zamítl a uvedl mimo jiné v d Ů vod ech: Žalobce domáhá se 
žalobou, aby žalovaná byla uznána p~olVinnou, zaplatiti mu 15.762 K:č 
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s přísl. Požadavek ten nelze p'cjímati v tom smyslu, že předmětem sporu 
jest skutečné zaplacení v československých korunách. Ježto si totiž ža
lobce ve svém dopise, jímž kupní cenu určoval na 125 Kč, vymínil pouze 
súčtování ,a stanovení cen v českosl. korunách, jakožto předpoklad vý
vozního povolení, ne však skutečné zaplacení v českosl. měně (čl. 336 
obch. zák), zvláště pak proto, že žalovaná nabízela zaplacení prostřed
nictvím své odbočky v Praze a při výplatě u této odbočky jiná měna, než 
tuzemská, tedy československá, nemohla ani přijíti v úvahu, placení tedy 
bYlo nabídnuto v česko slov. korunách, nemůže býti předmětem sporu, 
m ů že-I i žalobce žádati placení v českos!. korunách. Jest-li že nicméně 
o této 'Otázce bylo ve sporu jednáno, jest důvod toho pouze v tom, že 
předmět sporu nebyl správně pojat. Spornou jest pouze otázka, zda se 
musí žalobce s,pokojiti s onou částkou v českosl. korunách, jež odpovídá 
22.400 rak. kor., převedených na filiálku ža](>vané při kursu čs!. koruny 
v den výplaty, zda může žádati snad placení dle kursu, jemu příznivěj
šího, a to dle kursu, v deo podání žaloby, tedy žádati za poukaz toHka 
rak. korun od b o čc e žalované, aby mu mohlo býti vyplaceno' 15.762 Kč. 
Tuto otázku jest zodpověděti záporně. Dle předchozích písemných vy
jednávání', která měla na mysli kupní cenu v rak. korunách, sdělil žalobce 
s žalovanou dopisem ze dne 7. července 1919, že přenechává. vag,on za 
125 Kč, proto,že účtování v čsl. měně jest podmínkou v~'Vo,zního p.ovolení, 
a že on tedy může stanoviti ceny toliko v této měně. Zalovaná odpově
děla na to, aby žalobce sepsal účet v čs!. korunách, že mu za to, připíše 
,k dobru na něm. rak. účtu částku, odpovídající kursu 150 K rak. Tím 
žalovaná, když ohlcdně ceny a jejího súčtování podstatně se odchylovala 
od žalobce, učinila nOVO)l nabídku, kterou žalobce telegramem ze dne 
17. července 1919 zod'p:o,věděl tak, že přejímá dodávku dle své telegrafické 
nabídky ze dne 4. července 1919 za cenu 125 Kč. Tato odpověď dle čL 
278, 279 o:bch. zák nemMe býti vykládána jinak, než že žalo,bce k na
bídce žalované a k súčtování, v ní nabídnutém, dle kursu 1.50 K rak. za 
1 Kč přistupuje, pov,olí-Ii se mu žádaná cena 125 K'č, nebol přes tuto část 
nabídky ,přešel mlčky a držel se pouze ceny 125 Kč, dříve požadované. 
Nechtěl-Ii také přistoupiti k nabídnutému súčtování, ačkoliv si v dří
v'čjším svém dopíse vymínil pouhé s ú čt ',o, v á n í, ne však též s k u
teč n é p I a cen í v českosl. korunách, pak měl, chtěl-Ii bráti za základ 
jiný zpúwb počítání, odmítnouti nabízené účtování a tím také celou 
dodávku tedy '1 nabídku. Když však žalobce dodávku přijal pod podmín
kami, uvedenými žalovanou v její nabídce - nehledě k odchylce v ceně, 
kterou výslovně ,vytknul, není 'oprávněn, aby žádal súčtováni částky 
fakturované a přiznané penízem 15.762 Kč, na jiném základě než poměr 
100 : 150. Ježto dále není sporu o tom, že poukaz kupní ceny filiálce ža-, 
lované v Praze stal se do rukou žaloboových dle tohoto kursu, jest žaloba 
bezďůvodna a bylo žal'obní prosbu zamítnouti. . 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody, 

Zamítnu v žalobu, posoudil odvolací soud věc nesprávně po strimce 
právní. Skutková zjištění -omezila se v tomto sporu na tyto. skutečnosti: 
Strany vyměnily mezi sehou několik dopisů a telegramů, žalobce za,slal 
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na to žalované straně zboží uvedené ve faktuře ze dne 1. ří}na 19!9, ža: 
lovaná banka přijal" fakturu i zboží bez námitek a pouka~ala -"alobcl 
v prosinci 1919 SVOli filiálkou v Praze 22.400 K E~k., k!e:vch zal obce 
nepřijal. Vše :ostatní je věcí právnického výkladu, pn nemz Jde o ro:hod
nutí, zdali žalovaná strana poukazem 22.400 K rak. spllllla smluv~l ,po~ 
vinnost zapraviti žalobci kupní ce!,lu 15.762 Kč. Spornym ,le ~ prvm r~de 
přepočítací kurs Kč na K' rak. Zalovaná strana, dovolavallc, se pr,:va 

. svého, platiti žalobci v K rak. dle kursu 150 : 100 Kč, nepo,ukazala vsak 
žalobci celé částky 23.543 K rak., připadajících dle uvedeneho ku~su na 
15.762 Kč, nýbrž pouze 22.400 .K rak. O srážce 1242?OK rak. vsa~ ,ve 
sporu jednáno nebylo, poněvadž žalovaná strana 'prava na tuto srazku 
výslovně neuplatňovala, učinila tak však mlčky poukazem pouze 22.400 
K rak. Jest proto uvažovati o otázce, zda žalovaná strana poukaze~ 
22.400 K: rak. splnila SVlOU smluvní povinnost, či zda je povmna zapravIti 
žalobci 15.762 Kč, al již Ve měně čsL, aneho ve měně rak. ~Ie kursu odpo: 
vídajícího částce té v den placení, j<ťk toho domáhá s.e zalobce:. Fravm 
posouzení věci záleží ve výkladu korespondence a v uvaze dalslc~ sku
tečností První nabídku učinila žalovaná strana telegramem ze 27. cervna 
1919, n;bízejíc koupi vagonu (slaměných obalů) v ceně 230 IS. rak. (za 100 
kusů). Telegramem ze dne 4. července. a dopisem ze dne 7. cervenc:, 1919 
nabídl žalobce ža],ované straně prodej vagonu za c~n,: po 125 ~G. Po
známka "Bedingung zur Ausfuhr ist die Berechnull!; !ll cecho,sl.. Wahrung: 
weshalb ich nul' in dieser di"e Pre;se stellen kann(( -, je vysvethvkou, Pl'O'C 

žal~bce nabízí zboží za kupní cenn v 1\č; neboi ještě. krátce před ym 
v červnu požadoval sám kupní cenu v .l( ralk. Doplsem ze dne 10. ceT-
vence 1919 nab,ízí žalovaná strana žalobci koupi vagonu za cenu po 120 
Kč. VymiĎuje st při tom, že dlužno vyčkati dovozní povol

o
ení .a že ž~IO'bce 

má nésti v}'voznÍ clo, mim,o to upoz.orňuje žalobce na zpusob, kter!m. by 
se dalo vzájemné účtování usnadniti, píšíc: "J edenfall~ gl~uben WH, dafl 
der Vorg'ang m6glich ist, daB Sie uns die Rechnung m cechos!' ~r(}nen 
ausstellen, und wir lhnen hieflir zum Kurse von K! 150 GutsCh:lft anf 
deutschen Kronen leisten«. Ke konci žádá (} souhlas telegr:aflcky.~lele~ra: 
mem ze dne 17. července 1919 nabídl žalobce žalovane strane 'opetne 
prodej vag'onn za kupní cenu 125 Kč. O souhlasu s další .nabíd~ou' žalo: 
vané strany z 10. července není v telegramu tom zmmky .. Zalovan~ 
strana na tento návrh ne,oápověděla, odkazovala žalobce 'na do,savadm 
nedostatek vývozního povoleni a vyzvala \;prve 21. srp~a 1919 žalobc:, 
aby vagon zaslal. Zboží i fakturu, znějící na cenu 125 !Zc za 1000 kusu: 
přijala bez námitek Teprve přijetím zhoží a faktury doslo m,;Zl stranami 
ke kupní smlouvě, poněvadž leprve tím přist,oupila žalova~a stI,an,:, na 
kupní cenu 125 Kč žalobcem žádanou. Předmět kupU' byl urcen liZ dnve. 
Korespondence vyměněná mezi .strallamivřed zasl~ním ~aktury a zbožl 
je důkazem pouze toho, že dříve nedošlo ke smlo.uve kupU! mezI ~tranan;" 
Jakmile lotiž přijala jedna strana nabídku druhe stranY,se zmenou n.eb 
'omezením, zamítla tím dle čl. 322 obcb. zák návrh druhe st;any_ novym 
svým návrhem" a sice celý náv.rh, nikoliv po~ze ,one~ bod, JC?-OZ ~menu 
navrhovala, nebol v mlčení jejím co do osta!mch hodu s~led.al! mo,z.no ne 
souhlas, nýbrž jen omezení na bod, jehož tykal se no_vy .navrh. ~ap~l-h 
žalobce dopisem ze dne 17. července ,kupní cenu 125 ~c misIe. ~a:b!zenych 
120 K:č, aniž s ostatními návrhy žalované strany v y s 1>0 V nesouhlasIl, 
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zamítl tím celý návrh z 10. července, čině nový návrh na prodej La 125 Kč 
bez ~alších p.odmín~k. Ol'ačný náhled byJ by odůvodncn jen tehdy, kdyby 
byl. za,Iobce ?s~atl1l navrhy, rr:1mo v~Tši ku-pní ceny, p'řijal v Ý s lov II ě, 
proJev!v s mml souhlas, Jak zaJovaná strana žádala. Mlčení žalobcovo 
o n~ch lze dle čl. 322 vbch. zák. vyložiti jen jaloo přijetí návrhu s ome
zemm na prodel za cenu 125 Kč bez dalších výhrad a podmínek. Žalovaná 
str~ra, neo?poyěděvši na t:~.tn návrh žalobcův, naň nepřistoupJa, aspoň 
~e Ihned, nyb:-~ ~eprve PO~dc" a mlčky tím, že bez námitek přijala fakturu 
zalo·bcovu zne~!c! ,na kupm cenu .125 Kč. Pro výklad kupní smlouvy mezi 
stra~aml uZ,avre~e rozhodno lest pouze znění faktury ze dne L října 1919. 
V te!o nem zmIDky D právu žalované strany jako kupitelky zapraviti 
kUP~I, cenu v K rak. dle kursu 150 : 1,00 Kč a sraziti z kupní ceny vÝvozní 
c~o castk~u 12~2'90 ~ rak. NebYla proto žaIo'vaná strana oprávněna tak 
ucml~l. Naro~ zalobm na zaplacení kupní ceny 15.762 Kč je tudížodů
v?dnen !kupm st;Ilouvou se za}ovanou stranou uzavřenou. V odchylném 
nahledu odvolaclho soudu spočivá nesprávné právní púsouzení. 

Čis, 1249. 

Nabidka, již činí vlastník Oprávněnému z práva předkwpního musi 
bÝli ~ ~až~~m, smě~u dosta~~n~m podkladem pro posouzeni, zda 'je zde 
skutecne vazna nabldka a vazny uchazeč o kOUPi. 

(]~ozh. ze dne 18. října 1921, R.v II 207/21.) 

Na nemovitosti žalobel1 vázlo pro žalo'vané právo předkupní. Dopisem 
ze dne 9. června 1920 oznámili žalobci žalovaným že hodlaií nemovitost 
~roda!i a sd~lili, c:nu, již za ~i požadují. Žalovaní s~ého práv'a neuplatnili. 
2alobe o u~cem, ze pravo, predkupní nhaslo, a '0 sv,olení k výmazu jeho, 
procesn! soud prvc stolice vyhověl. Důvody: Dopisem ze 
dne 9. čer,:na 1920 ~dělili žalobci žalovaným, že hodlají nemovitost pro
~atI, a ~abldh lm1 dum~ ke k?UPI, zá podmínek v dopise lom uvedených. 
Za~ov~m nevykon~lI vsak predkupního práva v zákonné lhůtě @ 1075 
obc. zak.} a n~elen ze nepTOJeVlh vůli, dům koupiti, nýbrž žal,Qvaný Jindřich 
N;~pro;hlasll, ze ~a taloovou fantastickou cenu dům nekoupí, že je to lich
varska cena! ~ ze to~. odevzdá licbevnímu soudu. A když žalobce ještě 
Jedncu ve Ihute Jmdncha N-a upozornil, že dům je sice již prodán že 
však ffiůže ještě svého práva užíti, odvětil tento, že to není žádná ~ena 
'PTO ně~o, áby ,žalobce. s ním vyje~n~val, což tento však odmítnu!. Odepřel 
t.edy zalovan~ oprotI, ustanovem Š 1077 obč. zák. ,zaplatiti plnou cenu 
11llým u~ha~eeem ~nablzenou. Z !oho dŮVOdu předlwpní práv,o'uhaslo, (§ 
1075 o~bc.Jak.:, Jezto nebYlo ,,"- predepsané lhůtě vykonáno, poknd se týče 
lezto zalovanyml bylo prohlaseno, že se práva t'oha. zříkají. O d V'O I a c i 
s'oud žalobu zamítl. Důvody: Jde o to, zda žalobci dopisem ze dne 
9. června 1920 vyhověli své povinnosti, nabídnouti nemovitost osobám 
nprávnčným z práva předkupního. Soud odvolací opr·oti názoru prvního 
soudce jest toho názo,ru, že žalobci své povinnosti neučinili zadost, ježto 
doPIS neobsahuje nabldku ke koupi ve smyslu §§ 1075 a násl. obč. zák. 
§ 1077 obč. zák. stanoví, že 'ke koupi oprávněný musí zaplatiti celou 
cenu, která od třetí os·oby byla nabídnuta. Z toho plyne, že z práva před-
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kupního oprávněnému třeba při nabídceo.známiti, jakou cenu třetí osoba 
nabídla, jakož i její jméno, nebol oprávněnému musí býti dána možnost, 
by se přesvědčil () správnosti údajů vlastníka. Správnosti tohoto ná200ru 
nasvědčují netoliko předpiSY obě. zákona o Právu předkupním, nýbrž také 
úvaha, že by jínak tylu. vlastníku nemovitosti volno, učiniti předkupní 
právo bezpředmětným. Mohll by pod zámin,kou, že chce ,objekt prodati, 
nabídnouti jej z práva předkUlmího lGprávněnému za nepřiměřenou cenu, a 
poněvadž by z práva předkupního ·oprávněný samozřejmě na tuto nabídku 
nepřistoupil, 11haslo by právo předkupní po uplynutí lhůty. Musí proto, 
vlastník udati oprávněnému cenu, jiz mu třetí 'nabízí a .jeho iméno, poně
vadž dle § 1077 obč. zák. toliko tuto cenu má platiti. Těmto předpokladům 
neodpovídají však dop'isy, které žalobci žalovaným zaslali. V těchto, do
pisech ohlašuj-í žalobci žalovaným, že zamýšlejí objekt prodatí, jmenují 
kupní cenu, kterooU zaň žádají, neříkají však, zdali jim třetí osoba tuto 
kupní cenu nabídla, nejmenují také žádného uchazeče a zmiňují se pouze 
mimochodem, že maji tak é k u p cena realitu. Podle svého 'obsahu 
představují tyto dopisy spíše nabídky ke k·oupi než nabídky ve smyslu 
§ 1075 ohč. zák. a zdá se úplně věrOhodným, že žalovaní pochybovali 
o tom, že hy někdo nabídl žalobcům cenu, v dopisech jmenovanou a na 
žalovaných požadovanou. Že žalovaní tyto dopisy jako nabídky ve smy-' 
slu § 1075 ·obč. zák. nepojímali, zdá se tím oprávněnější, poněvadž ža
lobce žalovanému Jindřichu N-ovi realitu za cenu 270. 000 K nabídl, dříve 
než třetí osoba jakú ucbazeč vystoupila. Neodpovídal-li tudíž zmíněný 
dopiS předpisům, které na nabídky ve smysLu .~ 1075 obč. zák. musejí býtí 
kladeny, pDkud se týče, nemOhly-li tyto dopiSy 'pro své nedostatky býti 
od žalovaných považovány za nabldky ve smyslu I§ W75 obč. zák., nena
staly právní následky t.ohoto místa zákona, když žalovaní na ně nere
aKovali neba. v dopisech učiněné návrhy zamítli. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhovčl dovoláni. 

D ft vody: 
l' 

Po právní stránce souhlasí dovdací soud s názorem drnhé stolice, že 
dopisy ze dne 9. června 1920 nevyhovovaly předpisům §§ 1072, 1075 a 
1077 obč. zák., dle kterých žalovaní Jindřic" a K'arla N-ovi, VYkonávajíce 
práyo předkupní, jsou p,ovinni zapTaviti"Pln>ou cenu, kterou skutečně 
nabízela osoba třetí. Měli-li odůvodněné pochybnosti () vážnosti nabídky, 
žalobci tvrzené, byli 'Oprávněni na žalobcích žádali, by~ jim označili 
jméno dotyčného uchazeče. Žalobci ani nepopírali, že pochybn.osti žalo, 
vaných Jindřicha a Anny N-ových, kteří udali, že s'porný dům asi před 
rokem pr10dali žalobcům za 14o..0DO.Kč, byly oduvodněny. Občanským 
zákonem není ovšem předepsána f·orma 'pro nabídku Ve smyslu §§ 1072 a 
1075, avšak z ustanoveni §, 1077, že oprávněný z práva předkupního jest 
p'Ovinen zapraviti úplnou cenu, kterou nabízela Dsoba třetí, plyne, že na
bídka musí hýti v každém směru dostatečným podkladem pro posuzování, 
je-li zde skutečně vážná nabídka a vážný uchazeč. Jinak oprávněný byl 
by vYdáván na pospas i nabídkám předstíraným a p,o připadě sváděn ke 
kOUPi za cenu, které nikdo ncnabí-zel, což by odporovalo ustanovení !§ 
1077 obč. zák. V npačném příp'adě, kdyby oprávn,cný nevykonával práva 
předkupníhoo, utrpěl by neprávcm jíž před jeho knih·ovním výmazem újmu 
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v § 1075 obč. zák. uvedenou. Vším právem proto druhá st,olice žalobu 
zamítla. 

Čís. 1250. 

Byl-li zabraný statek prodán s výhradou schváleni pozemkového 
úřadu, dlužno otázku, v čí zájmu se stala výhr,ada schválení, řešiti hlavně 
z povahy smlouvy a účelu výhrady. 

Smlouva uzavřená o zabraném statku bez schválení pozemkového 
úřadu jest mezi stranami platu,!, pou>;e vůči státu jest bezÍlčiuua. Bez 
svoleuí státu nelze však právo nabyvatelovo do knih zapsati, t,řebas ne
byl zábor v knihách poznamenán. 

(Rozh. ze dne 18. října 1921, Rv II 324121.) 

Žalobce prodal dne 8. ledna 1920 zabraný velkostatek žalovaným. 
Čl. I. kupní smlouvy stanovil, ,že se smlouva uzavírá 's výhradou schvá
lení pozemko,vého úřadu. Pozemk,ový úřad výnosem ze dne 7. zářé 1920 
schválení odepřel, v nové žádosti kupitelů však toto rozhodnutí výnosem 
ze dne 1,0. listopadu 1920 zrušil, vyhtadiv si nové rozhc,dnutí a pG té dne 
5. ledna 1921 smlouvu schválil. Žalobě prodatele na vr,ácení statku podané 
dne 20. lis,opadu 192,0, pro ce sní s b, udp)' v é s t o I i c e rozsudkem 
ze dne 29. března 1921 vyhověl. D ů vod y: Žalo'bce žádá vrácení 'před
mětu koupě, žalovaným již odevzdaného, především z toho důvodu, že 
,kupní smlouvě bylo ,odepřeno schválení pozemkovehv' úřadn výnosem ze 
dne 7. září 1920 a pozemkový úřad nebyl pry ,oprávněn Lměniti toto své 
pravoplatné rGzhodnutí, jímž již strany nabyly určitých wáv. Naproti 
tomu zaujímají žalovaní stanovisko, že správní úřad rriůže svá rozhodnutí 

, beze všeho změniti, při čemž poukazují na obdobné případy v nésporném 
řízení. Ani to ani ono. stanovisko není zde 'o,podstatneným. Otázka zda a 
za jakých ,okolností správní úřad může 'odchýliti se od svého ji,ž 'právo
p'latného rozl1odnutí, není v z,ábcnech rozřešena, byla však dle všeobec
ných zásad sp,rá vního práva v praxi celkem jednotně rozluštěna v tom 
smyslu, že správní úřad. nesmí r'ozhodnutí, vydané o nárocích strari zru
šiti a znovu rozhodnouti, jest-Ii tu spor mezi stranami a jedna strana roz
hodnutím již nabyla práv oproti druhé. Ovšem že praxe připouští jisté 
výjimky z této zásady, k nimž patří také případ, žalovanými ja!ko příklad, 
uvedený: odnětí koncese, právoplatně na základě mylných předpokladů 
udělené, o kterýchžto výjimečných případech není třeba se tu šířiti. Ta
kovéhoto sporu mezi zájmy stran tu však není. Ujednaly-Ii smluvní strany 
dle souhlasné vůle trhovou smlouvu s výslovnou povinností obou stran, 
zakročiti společně o zákonem předepsané schválení státniho úřadu k tomu 
povolaného, nemůže býti řeči IQ odporujících si nárocích- stran. Právo prlQ_ 

, davatelov,o na převod vlastnictví na nemovitosti proti zaplaceníkup'l1í 
ceny a právo ,kupitelů, vlastnictví nabýti, neisou příčícími se zájmy stran, 
ný,brž vyplývají z uchodnutí stran, 'jež tu jen vyžac!uje úředního' souhlasu. 
Pozem~ový úřad nebyl tu, žádán o rozhodnutí 'o právech stran, nýbrž 
o schvalení smlouvy, ,z nÍ'ž obě strany. 'odvozují ona -práva, k nimž smě
řovala jejich sp,olečná smluvní vůle. Avšak v tomto případě virbec na 
tom nesejde, zda pozemkový úř.ad byl oprávněn, 'o,achýliti se od sv ShD 
prvního rozhodnutí, nýbrž zde jest jedině rozhodujícím, že trhová smlouva 
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puzbyla úCnnosti tím, že uvedeny zamítavý výnos nabyl právní moci. 
V §S 7 a 15 zákona O' zabrání veIkostatkir zo dne 16. dubna 1919, čís. 215 
sb. z. a n. předepsané schválení zcizení zabraného majetku p,ozemkovým 
úřadem vztahuje se na obsah právního jednání', je tudíž materielním SP'olu
působením tohoto úřadu při ujednání smlouvy, pročež smlouva bez lohoto 
souhlasu pozemkovéhO' úřadu jest absolutně neplatnou. Tato neplatnost 
nastává bezpodmínečně a každá ze smluvních stran může ji nplatňovati, 
aniž neplatnost pozdějším pominutím dúvodu, ji způsobivšího, odpadá 
(Unger' II. str. 132, 149, 154). Obě strany žádaly za schválení kupní 
smlouvy a obě byly pozemkovým úřadem uvědoměny, že se schválení 
,odpírá, ježto není zákol111ýchpodmínek. MimO to bylo ještě podotknuto, 
že žádané 'propuštění nemovitosti ze záboru ve prospěch kupitelů na
prosto nemůže býti povoleno. Když toto zamítavé rozhodnutí - jež mohlo 
býti vzato v ,odpor jen do, 60 dnů stížností na správní soud, což však 
bylo opomenuto ~ nabylo právní moci, stala se trhová smlGuva abso
lutně bezúčinnou, tedy pro obě strany, a niko,liv jen relativně bezúčinnou 
po r'Ozumu §§ 865, 870, 871 ,obč. zák., kdož jen jedné ze smluvních strdn 
přísluší právo, neplatnost smlouvy uplatúovati, po případě ji nechati dále 
platiti. Výhrada schválení pozemkového úřadu byla výslovně pOjata do 
smlouvy a mohla by se proto považovati za ujednanou výminku plat
nosti smlouvy; a:však tato výminka byla by jen nevlastní výminkou, 
nebof pravými výminkami js,o'u jen ony, při nichž právní jednání se činí. 
libovolně závislým na 'hudoucí nejisté okolno'sti, kdežto zde schválení 
pozemkového úřadu jest zákonnou náležitosti (conditio juris). Ostatně by 
také posouzení 1011010' smluvního ustanovení jakožtG výminky na vý
sledku ničeho nezměnilo, neboť také v tomto případě byla by tím, že 
skutečnost, za podmínku ustanovená, nenastala, smlo,uva neplatnou a tG 
bez ,ohledu na dodatečné schválení smlouvy k nové žád'osti, p'ouze žalo,
vanými p'odané. Tento veřejnoprávní případ nelze posuzovati jinak, než 
obdobný soukromoprávní případ, když pornčenský úřad neschválil pm
deje nemovitosti, nezletHému patřící, .obě. strany 'O' tom ~vědomil a zam'l
tavý výměr nabyl moci práva. V takovém případě může zástupce nezle
tHého nemo,vitost hned jinak zciziti, práv,ě jak to mohl učiniti žalGbce po 
právomoci zamitavého výnosn pozemkového úřadu, ovšem ~že tu i tam 
zase jen s výhradou úředního schválení této nO\ ,kupní smlouvy. Nelze 
ani říci, jak dlouho plO právoplatném zamítnutí. lJfodavatel ještě by musel 
čekati, zdali snad dodatečně přece jen bude smLouva na opětnou žádost 
schválena. Zákon ostatně nezná rozkladu proti zamítavému výnosu po
zemkového úřadu .a žalúbce nemusel vyčkati výsledek, takovéh'o'to roz
kladu, to jím méně, jelikož o jeho podání vubec nebyl vyrozumčn, naopak 
jak vysvítá z předložené koresPondence, z 'Opětovných slibů žalovaných, 
že složí konečný učet, musel usuzovati, že také žal'o'vanÍ kupní smlouvu 
následkem odepřeného schválení p'nvažují Z.ll bezúčinnou. Že v této pří
povědi konečného vyúč(,o"ání obapolných výkonů leží také svolení k vrá
cení předmětu koupě mlčky dané, netřeba vzíti v úvahu, ježto dle shora 
řečeného 10,llOto svolení vůbec nebylo zapotřebí. Kdyby byli žádali žalo
vaní na žalobci po zamítnutí žádosti o schválení smlouvy, než toto zamí
tavé usnesení nabylo právní moci, aby svou žádost o. schváleni spolu
podepsal aneb asp'o,ň vyčkal výsledek nové žádosti, pouze jimi samými 
podepsané - 0O'Ž se dle souhlasných údajů stran nestalo - byla by v tom 
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při žalobcově sOuhlasu dohoda, aby stav nerozhodnutý trval dále, až dojde 
nové rozhodnutí, a aby smlouva platila dále~ nebo správněji znovu, s' vý
hrad'o'u schválení ndvým usnesením. Nelze také říci, že přes zamítavé vy
řízení pro žalobce trvala dále povimwst dle odst. VII. smlouvy trhové, 
domáhati se schválení smlouvy, ježto 'odepřením schválení pozbYl zároveň 
s ostatním obsahem smlouvy i uvedený odstavec platnosti. Zdali zamí
tavé vyřízení dlužno vysvětliti nesprávným instruováním žádosti nebo 
chybnou proshou nebo zdali bylo vydáno za mylných předpokladů, jest 
zde úplně lhostejno, rozhodující jest zde p'o'uze, že smlouva nebyla schvá
lena a zamítavý výnos nffbyl právní moci; také za způsob sepsáni žádosti 
nelze žalobce činiti zodpovědným. O d vol a c í s o u d žalobu pro tento
kráte zamítl. D ů v'o' d y: Právnímu stanovisku prvé stolice nelze při
svědčiti. Podle čl. l. trhové smlouvy prodal žalobce žalovaným svůj statek 
s výhradou schválení pDzemkového úřadu, Přes to však byl statek ža- . 

. lovaným clo hospodaření již dne 1. prosince 1919 odevzdán, z čehož plyne, 
že výhrada schválení smlouvy pozemloo'vým úřadem byla výminkou roz
vazovací. Nabyla totiž smlouva mezi stranami účinnosti již odevzdáním 
statku a měla jí pozbýti v případě, kdyby ji pozemkový úřad nesc.hválil. 
Bylo proto zkoumati, zda se tak stalo a zda tedy smlouva rozhodnutím 
pozemkového' úřadu ze dne 7. září' 1920 pozhyl'a účinnosti, jak žalobce 
tvrdí. V tomto směru jest mezi stranami nesporno,. že zamítavé rozhod-· 
nutí pozemkového úřadu ze dne 7. září 1920 doručeno bylo stranám dne 
20 .. září 1920. Tím však' nevešlo, ještě v moc práva, ježto pozemkový 
úřad nerozhoduje' tu s konečnou platností, nýbrž strany měly proti jeho 
rozho·dnutí do 60 dnu právo stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu. 
Dokud tato lMta marně neuplynula, bylo vždy ještě možno, že zamítavé 
rozhodnutí pozemkového úřadu, bude změněno. Bylo-li však tomu tak, 
pak nebylo I'ze mluviti o splnění rozvazovací výminky, ježto ona buclo'ucí 
nejistá událost, t. j. neschválení smlouvy pozemkovým úřadem, na níž 
učinily strany závislým, zda smlouva pozbude účinnns!.i čili nic, mohla 
ještčodpadnouti. V případě, o nějž jde, jest sice Jisto, že .žádná ze stran 
proti rozhodnutÍ' pozemkového' úřadu ze dne 7. září 1920 stížnosti k nej
vyššímu správnímu soudu nepodala, z předložených však lis!.in jest patrno, 
že se žaÍ'!wanástrana novou žádostí pokud se týče rozkladem již. dne 
18. října 1920, tedy v 60delmí lhůtě, ktepou měla kiU stížnosti na nejvyšší 
správní soud, 'Obrátila o schválení trhové smlouvy na p.ozemkový úřad, 
jenž také dne 10. listopadu 1920 - tedy rovněž v této lhůtě - své pů
vodní rozhodnutí ze dne 7. září .1920 prozatím zrušil a nové r.ozhodnutí 
po 'pmr,edeném šetření sl vyhradil. Do,šI0' tedy v 60denní lhůtě k ud~losti, 
podle níž bylo mo'žno, že rozYlí1mvad výminka, totiž neschválení kupní 
smlouvy, nenastane. Skutečně pak pozemkový úřad rozhodnutlm ze dne 
5. lecina 1921, doručeným stranamdne 23. února 192.1, udělil' podle zákona 
ze dne 9. p.ro-since 1918,Čís. 32 .sb. z. a n., pokud se týče podle § 7 zák. 
ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z.· a n., s'o'\lhlas ku zcizení velkostatku 
S příslušenstvím podle trhové smlouvy ze dne 8. ledna 1920. Zda pozem
!bo'vý úřad obojí své rozhodnutí ze dne 10. listopadu 19~0 a 5. ledna 1921 
učinil právem či neprávem, o tom nepřísluší rozhodovati soudu. To bude 
věcí nejvyššího správního S>O'l1du, k němuž žalobce stížn'o,st včas podal. 
Pro právní posouzení tohoto připadu byla rozhodnou pouze skutečnost, 
že pozemkový úřad v 60denní Ibůtěod doručení prvého zamítavého i'o,z-
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hodnutí toto rozhodnutí zrušil a nové si vyhradil, čímž zacho'val možnost, 
že dojde k novému snad opačnému rozhodnutí a že tudíž rozvazovací vý
minka bude zmařena. Proto neprávem vyvozuje žalobce nárok na vrácení
statku. z prvního rozhodnutí pozemkového úřadu a, podal-li 'přes to dne 
20. listopadu 1920 žalobu, učinil tak p'fedčasne. Proto bylo 'Odvoláni vy
hověti a žalobní žádost zamítnouti, ovšem jen pro tent'okráte, poněvadž 
není jisto, nezruší-li nejvyšší správní soud rozhodnutí pozemkového úřadu 
ze dne 10. listo'padu 1920 a 5. ledna 1921, čímž by se ovšem rozvazovací 
výminka splnila a kupní smlouva ·ze dne 8. ledna 1920 pozbyla účinnosti. 

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

Důvody: 

Věc je ta: Statek jest státem zabrán a strany uzavřely o něm s vý
hradou schválení p'o'zemkového úřadu dne 8. ledna 1920 kup,ní smlouvu, 
dle které statek byl už odevzdán, pozemkový úřad však schválení nejprv 
výnosem ze dne 7, září 1920, doručeným dne 20. zán 1920, odepřel, potom 
však na druhou žádost kupujících lo,to své rozhodnutí výměrem ze dne 
10. listopadu 1920, tedy ještě ve lhůtě ke stížnosti na správní soud, zrušil, 
nové si vyhradil a 'Potom usnesením ze d.ne 23. února 1921 smlouvu sku
tečně schválil. Tvrdí se, ačkoliv to dokázáno není, že žalobce proti tomuto 
usnesení podal stížnost k nejvyššímu správnÍ'mu s,oudu. Prodávající žaluje 
na vrácení statku. Žaloba podána 20. listopadu 1920. Odvolací soud ža
lobu zamítl pm tentokrát, ale k vyvodům jeho v hlavní otázce, proč ne
nastala bezúčinnost smlouvy tím:, že pozemkový úřad jettí schv~le"í 

ti<> prvé žádosti od'epřel,nelzepřisvědčiti. Má za, to, že odepření schvá
lení bylo rozvazovací výminkou, p'Oněvadž byl statek ihned odevzdán. 
Míní-li 'pak, že pozemkový úřad nor'ozhoduje tu s konečno'u platností 
a že druhá žádost za schálení p·odána byla dříve ještě, než 60denní lhůta 
ke stížnosti na nejvyšŠ'í správní soud minula, a namítá-li mu do'V,nlárií, 
že dle zákona rozhoduje pozemkový úřad právoplatně (§ 15 záb. zfuk. ze 
dne 16. dubna 1919,1;ís. 215 sb. z. a n., §§ 2 a 5 zákona o poz. úř. ze dne 
ll. června 1919, čís. 330 sb. z. a n., § 8 odstavec drL í téhož zákona 
ve znění zál<ůna ze dne 23. července 1919, čís. 454 sb. z."a n.), a že stíž
nost k nejvyššímu správnímu sDudu nemá dle § 17 zákona ze dne 22. říina 
1875, čís. 36 ř. zák. pro mk 1876 (zákon ze dne 2. listopadu 1918 čís. 3 sb. 
z. a n.) účinku odkládacího, ja'kož i, že nejvyšší správní soud není admi
nistrativni stolicí, nýbrž ústavem mimosprávním, dále, že stížnost k nej
vyššímu správnímu soudu proti rozhodnuti, oďpírajídmu schválení v,ůbec 
podána Mbyla, možn,o t'O vše zůstaviti ve své miř"e, ale souvisí s tím 
další otázka. Míní-li totiž ,odvolací soud, že neschválení bylo rozvazovací 
výminkou, právem ptá se dovolání, Když jednou nescbválení bylo vyslo
veno a podmínka tedy nastala, když však přece vždy je zase možno, že 
schválení p'ozději uděleno a tak podmiňující skutečnost nž jednou nastalá 
zvrácena bude, jak dlouho bylo by na tuto' nejistou budoucí událost če
kati. A možno-li účinky rozvazDvací výminky jednou již splněné, rušiti. 
Než i vše to budiž pominuto. Je skutečně pronikavý důvod proto, aby 
se věc řešila j'nak, kdyby byl pozemkový úřad své neschvalující usnesení 
zrušil až po uplynutí lhůty ke stížnosti na nejvyšší správní soud, neho, 
kdyby ie byl vůbec nezrušil a pouze pozděii schvalující usnesení vydal? 
Orpověď zní záporně, A dále: Když to má býti výminka, proč nemá býti 
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raději schválení kladnou výminkou odkládací; než n~schválení .v~~inkou 
rozvazovací. Vždyť tak jedině by to odpov~dalo, zakonu, Jenz ucmnost 
vázal na schválení a tedy ji odkládal (§ 7 zab, zak,), mkoh r:ao~ak ab? 
byl smlouvě i bez schválení účinnosti přizná."al, a tepr7e?deprem schva
lení účinek rušící 'Připisoval - a strany zaJlste uzavlrallce smlouvu Jen 
s výhradOU schválení chtěly vyhověti pouze předpi~u zá~ona. Tu ~y 
nárok kupujících ze sm],ouvy pominul teprv tehdy, az by JIsto bylo, ze 
odkládací výminka splniti se nemůže, a již tím, když schválení s~utečr:ě 
už uděleno byla by věc ve prospěch žalovaných rozhodnuta, ovsem pn 
možnosti Že schválení bude nejvyšším správním soudem zvráceno, jen 
prozatím: jak činí odvohcí soud, jenž žalobu: zamítá ~sP,o~ pro tent,~k~:á~ 
Že však strany vskutku mínily odklad a nikoli rozvazaTIl, plyne zreJme 
z toho že ve smlouvě ,(,u. III.) by 1'0 stanoveno, že kupující mají užitky 
převz:tého statku podržeti jen, bude-Ii smlouva sch~álena: a bylo .vmto 
vymíněno súčtování; -kdežto při v~T111ince ro'zvazovaCl podrzeh ?~ vsecky 
užitky percipované od ,c'devzdání statku až do sP,I~ění ,p~dmmKY, t~d~ 
do odepření schválení (§ 708 a 897 obč. zák.), a suctovam pro meZlcaSI 
by tedy úplně 'odpadlo, nebol při rozv~zovací ,:ými,nce právo. vstuP!,J: 

, v účinnost teprve splněním výminky t~, 696 o-bo. zak.). Pak-h konecne 
by byl správným náhled odvolacího soudu, že případné mzho~nutí nej'
vyššího správního soudu bylo by prejudicielní, pak bylo je vyckatI, ne
bylo-li možno, abY preiudicielníotázku řešil soud sám (§. 190 c. ř. ~~.). AI~ 
na tom všem nesejde, zejména jest i lhostejno, jak vypadne prrpadne 
mzhodnutí nejvyššího správního· sondu, netřeba je tedy vyčkávati, i není 
řízení vadné proto, že vyčkáM nebylo. Nebot - a tím jsou vyvráceny 
také důvody prvého soudu, z nichž žalobě vyhověl - po názoru ne~
vyššího soudu dlužno právní otázku řešiti takto" l. Dle § 91~ n. zn. ;,bc; 
zák. nemá se při výkladu smluv lpěti na slovném smyslu vy:azu, ~ybrz 
má se vypátrati Í1m y s I str a n a smlo·uva v tom smyslu chapat, Jak to 
zvyklostem po cti v é h o ob ch o d u odpovídá. To jest jen jiný výraz 
staré zásady věrnosti a víry (bona lides), na níž všecek právní obchod 
sp.o,Čívá; proti ní ve smluvním poměru jednati, jest dopustiti se věrolom
nosti, porušení smlo·uvy. Pod tímto hlediskem jest i danou věcposuzovaÍ1. 
Zde stala se výhrada. Při každé výhradě dlužno nejprve zkoumati, v čí 
zájmu se dle povahy smlouvy a úmyslu stran výhrada stala; zda:, zájmu 
obou stran či jen jedné a které. Jest na př. všeobecnou zasadou, ze plmlr 
se má ihned, bez zbytečného odkladu <§ 904 obč. zák.); má-Ii plncní býti 
,odloženo, musí to býti výslovně neb jinak bezpochybně vyhraženo" t. J, 
lhůta býti ustanovena. A tu pak jest otázkou, ve prospěch které strany 
lhůta byla vymíněna, zda 'pro dlužníka (dies pro debitore) či Pro- v~řitele 
(dies pro cr editore). Pravidelně bude lhůta slanovena dle povahy ,:eeI J:n 
pro dlužníka, i musí tu býti zcela zvláštní přídny, aby se mohlo, ;ICI, }~ 
je dána také nebo jen v'e prosp,ěchu věřitele, t. j. že věřiteLnemusI pInem 
přihnouti, nabizí-li se mu před uplynutím Ihúty, ,ano b! mu to bylo' na 
škodu nebo lla .obtíž, přijmouti je dříve. Podobne, kdyz se smlouva do
daCÍ uzavře jen »nezáv!azne«, je to pravidelně jen pro jednu stranu (pro 
prodatele), kdežto druhá je vázána. O výhradě tedy n;luvíme, kdy~ pod
mínka nebo lhůta sta!lOvena jest jen ve prospěch ledne strany. V Cl pro-
spěch učinena zde výhrada schválení? Smlouva pravÍ: v ,čl. 1., že se 
smlouva uzavírá s výhradOU, schválení pozemkov~Tm úřadem; v čL lIL, 
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že držba, vlastnictVÍ, nebezpečí a břemena přecházejí, s c h vál e II í t o' 
pře d p ok I Ir d a j e, ihned na k u pit e I e, tak totiž, že, dOjde-li smlouva 
schválení, kupující dnem 1. prosince 1919 počínaje, všecky užitky a dů
chody přijímati a všecka břemena nésti mají; v čl. VI. že se obě strany 

. zavdz"jí, ihned sp'olečně o schválení Z<lkročiti. Z čl. I. rreplyne pro otázku 
právě tak nic, jako z ustanovení lhůty platební nenásleduje nic pro otázku, 
v čí prospěch se lhůta stanovÍ. CI. III. svědčí tomu, že od schválení byl 
odvislým zájem kupujících, tedy žalovaných. Dle čl. VI. mají obě strany 
spolupůsobiti ke schválení, ale opět se neví, které na tom záleží; pak-li 
jen jedné, bere na se druhá .povinnost, býti j{ v tom nápomocnou. Když 
takto ze znění ,mlouvy lze se dozvěděti jen velmi málo, dlužno otázkn, 
v čí zájmu výhrada schválení dána, řešiti hlavně z p o v II h y s m I o u v y 
a Í1 čel u v Ý hra d y. Komu na schválení záleželo, k čemu. ho byla za
potřebí? Potřebí ho byLo k tomu, aby smlouva mohla býti do knih v t ě-
1 e na ('.§i§ 5, 7 a 16 zábor. zák., § 94 čís. 1--3 knih. zák.). Ž a lob c e jako 
prodá"vajíci m,ěl obdržeti kupní cenu, pro j'ejíž splacení jsou ve smlouvě 
předepsány sice jisté modality, pro kterou však zástavní právo na realitě 
zřízeno nebylo (čJ. IX. smlo'uvy), takže neměl a nemá na vtělení smlouvy 
a tudíž na jejím schválcní p r a ž á d n é h o' z á jmu, ježto. tu případu § 97 
knih. zák. nenÍ. Jemu záležeti mohlo jen na tom, aby kupující povinnosti 
své ohledně splacení kupní ceny plnili, ale plnění toto nebylo nijak pod
míněno vtělením smlouvy, a také ani tvrzeno nebylo, že by kupující své 
povinno'sti nebyli řádně plnili. Za to moli žalo van í jako kupující e m i
ne n t n í z á je m na vtělení smlouvy, t. j. na zápisu práva vlastnickéhO', 
k němuž se v čl. IX. smlouvy svolení uděluje, a tudíž i na schvále,ní, bez 
něhož táž vtělena býti nemohla. Výhrada schválení stala se tedy jsdi!lě 
ve prospěchu zalovaných a pInto také je II ú II i mohou práva z výhrady 
té uplatňovati, t. j. kdyby schválcnídocíleno nebylo, zvrácení smlouvy 
žádati, od ní ust·oupiti, nrkoli vša'k ža.lobce. Dokud žalovaní Sami mlčí 
a s právním stavem, jaký z neschválení sm1011vy se podá'Vá, iSOll' """o:,ko
jeni, neschválení ani za zám.inku sj neberou, aby plnění p·ovinností ~ 1ých 
ze smlouvy odpírali, nýbrž povinnosti ty věrně plní, nemá žalobce pra
žádné příčiny, .nebýti s tím spokOjen a od smlouvy utíkati, nebo! co z ne
schválení smlouvy brozí, stihne jen ž,al-ované, t. l. že statek zn",távádál 
státem zabrán a žalovani jsou v nebezpečí, že jim bude státem odňat (§ 5 
zábor. zák. a zákon přídělový ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n.). 
Je t'cl tedy t. zv. smlouva pokulhávající (negolium c1andicaus), kde jedna 
strana (žalobce) je vázána, druhá strana (žalovaní) pak vázána není, ne
bude-Ji smlouva schválena. V obdo·bném případě praví tu § 865 obi'. zák., 
že vázaná strana nemůže sice až' do nastaléhOl schválení 'OdSDOllpiti, že 
však může žádati, aby ,e druhá, t. j. zákonný zástupce, pokud se týče 
soud, v přiměřené lhfrtě vyjádřila. Ale t'o zde není možné,protože po
zemkovSr úřad jest osciba třetí, mima. strany stojící, a nemtlže mu stra
nami žádná lhůta býti předpisována. Když si tedy žalolbcc ve smlou\,'ě 
vůči drulré straně žádné lhůty, do které schválení musí býti vymoženo, 
nevyhradil, ncmúže v,..fi.bec od smlouvy ustupolvati. Ale ani ta1c·ová váza
nos( není právnímu obchodu cizí, nebol, vyhradil-Ii si na vř. pmdateI při 
dodací smlouvě nezávaznost, nemÍlíe ho kupítel vyzývati, aby se v určité 
lMtě závazně vyjádřil, nýbrž musí čekati, zdali dobrovolně splní. Předpis 
§ 865 c,bč. zák. dán jest právě jen ve pr-ospěch osob pod zvláštníochrancn 
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zákona postavených (§ 21 obč. zák), každý jiný musí se sám a to již ve 
smlouvě o sebe postarati. Iiledí-li tedy nyní žalobce smlGuve uniknouti, 
ie to porušení věrnosti a tudíž porušení smlouvy, tím spíše, když v čl. VI. 
zavázal se, býti ku schválení smlouvy nápomocen, a smlouva také vskutkn, 
ovšem hez jeho pomoci, schválen,! byla, třeba že se neví, zda nezvrži
telně. Ovšem mohl by snad nastati případ, že by i· on mohl od smlo'uvy 
ustoupiti, ale ještě nenastal. Ku konci čl. V. smlouvy praví se totiž, že 
na přání prodávajícího jsou kupující ochotni, ten který volný zbytek kupní 
ceny na statku zástavně pojistiti, a pozemkový úřad ve výnosu ze dne 
23: února 1921, jímž smlouvu schválil, pro'hlásil, že eventuelní zavázání 
dle tohoto článku vyžaduje .nového· schválení. Kdyby tedy případ tako
vého pojištění nastal - ve smk,uvě samé svolení ku knihovnímu pojištění 
dle I§ 32 lit. b) knih. zák uděleno není - a pozemkGvý úřad schválení 
pak odepřel, mohlo, by to' býti otázkou, ,nemá-li žalobce právo od smlouvy 
ustoupiti. Ale z tohoto.důvodu žalobce nejen pnsud žalovati nemůže, ale 
také nežaluje, důvod ten proto nepřichází vůbec v úvahu. Tak se má věc 
právně podle sml 'O U vy. Ja,k se má podle z á 'k on úo a g r á r n í r .0-

for m ě, jež podle po'vahy své 'obsahují právo nutící: zdali jimi obsah 
smlouvy nebyl alternován? Nikoli: § 7 záb. zák. ze 16. dubna 1919, 
čÍs. 215 sb. z. a 11. stanovil, že zcizení neh zavazení zabraného majetku 
vyžaduje úředního souhlasu (to jest nyní schváleni pozemkového úřadu 
§ 7 čís. 3 zák z ll. června 1919, čís. 330 sb. z. a n.) a ne m á bez 
něh o pro t i stá tup r á v n í ch nás 1 e d k u. Rovněž tak ještě zákon 
ze dne ll. července 1919, čís. 387 v čl. I. čís. 4 stanovil, že schválení, 
nepravdivými údaji vylo'uděné, jest na pro tl stá tub e z ú čin n é. 
Smlo'uva mezi stranami samými byla tedy i bez schválení nejen platna, 
nýbrž i účinna, a toliko vůči státu byla bez účinku, t. j. stát mohl práva 
ze záboru plynoucí, t. j. právo na převzetí a příděl V§' 5 záb. zák) uplat
ňGvati i proti nabyvateli tak, jakoby se smlouva byla nestala, práva státu 
proti zcizovateli záborovým zákonem nabytá zůstala nedotčena. Jakko.Ji 
však smlouva mezi stranami byla i hez schválení' platna a účinna, ne
mohl nabyvatel bez schválení vymoci knihovní zápis svého vlastnictví, 
protože právě stát nabyl záborem f.ecených práv na převzetí a'příděl, která 
zápisem nabyvatele nemohla sice následkem bezúčinnosti smlouvy vuči 
státu býti právně zmařena, avšak mohla iím přece býti fakticky dotčena 
potud, že akce pozemkového úřadu, jeho disposice zabraným majetkem, 
takovými zápisy byla by stížena a komplikGvána. Proto' nařídil § 16 
záb. zák., že zábor má se sice v kl1ihách uvésti v patrnost poznámkou, 
že však i když takové poznámky v knihách není, nikdo nemuže se na ne
vědomost svou o záboru, t. j. na důvěru v knihy veřejné odvolávati. Věc 
má se tedy v každém příp.adě tak, jakiohy poznámka v knihách byla, a 
nelze tedy j'iž dle těchto, zákonů bez svolení státu právo nabyvatelovo 
do knih zapsati, nebO'! nedostatek svolení toho jest tu překážkOU zápisu 
dle § 94 čís. 1 až 3 knih. zák. Tak již rozhO'dnutí nejvyššíhO' soudu' ze dne 
28. června 1921, č. j. R I 808/21 čís. sb. 1109, kde věc řešena pouze na 
základě těchto starších zákonů, ježto usnesení soudu prvé stolice vydáno 
již dne 5. únGra 1921, tedy před vydáním nov'ějšího' zákona hned uve
deného. 

Jest však 'Otázkou, zda a pokud se tento, právní stav změnil zákonnou 
novelou ze dne ll. b řez n a 1921, čís. 108 sb. z. a n., kterou § 7 záb. 

709 

zálL změněn v ten rozum, že zcizení neh zavazení zabraného majetku 
jest bez svolení pozemkového úřadu ne p I a t n é. Kdežto dřív bylo pcuze 
vůči státu bezúčinné, jest nyní prohlášeno proste za neplatné, ale pouze 
neplatné, ne nicotné, ničí. Nico,tnost znamená, že právní řád nechce 
smlouvu absolutně trpěti, že tedy smlouva nemůže žádným zpusobem 
konvalidovati. Příkladem jest '§ 879 obč. zák., ačkoli ve starém znění užito 
tu, bylo pouze V}TaZU »neplatnost«, což však na věci ničeho nezměnilo. 
Cit. novela, stan'oví pouze pravou. neplatnost. Nejen že užívá tohoto vý
razu, ale v novém znění § 18 záb. zák. (§, 18 a) výslovně ustanovuje, že 
kdo· smlouvu o. zcizení zabraného' majetku plní nebo plnění přijme dříve, 
než pozemkový úřad k ~cmu svolí, dopouští se přestupku. Z toho jde,. že 
i tako!v<oll už splněnou smlo,uvu může pozemkovj'T úřad schváliti, sic jinak 
by to neměl'O smyslu, aby zákon o jejím schválení mluvil, nýbrž by musil 
prostě schválení takové smlo'uvy zakázati. I smlouva takto neplatná tedy 
dodatečným schválením konvaliduje. To plyne i z materialií. Důvodem 
k novele bylo jednak to, že se chtělo zabrániti soukromým parcelacím 
,(tisky 342 a 439), které bujely, a jednak to, že ustanovení o bezúčinnosti 
vúči státu bylo vykládáno v lJraxi i vyššími soudními stolicemi tak, že 
je lli{)ŽnO i k ni h.o v n í pře v e d e II í s výbradou bezúčinuosti: vůči státu 
(tisk 439). O parcelaci, na nii novela trest uložila, v tomto případě nejde; 
druhý duvod pak čelí mylné praxi. Avšak nejvyšší soud této mylné praxe, 
jak shora ukázáno, neschválil a dospěl již na základě záborového zákona 
k přÍsnějšimu výkladu, jímž i intencím novely úplně vyhověno. Když arci 
druhá stolice povolené prvým soudem kniho,vní převedení potvrdila, ne
přišla věc ovšem před jehG forund§ 130 knih. zák.), Při tomto přísnějšim 
vi'kladu staršího práva se tedy novelou pm naši otázku ničeho podstatně 
nezměnilG. Ii!avni věc však je, že případ·, '0 který jde, odehrál se celý za 
platnosti staršího práva, takže této' novely naň vůbec užiti nelze .. 'a'byla 
účinnosti tep r v 9. d II b n a 1921 {čl. 11.) a nestano-ví nikde, že vy měla 
zpčtný účinek. Avšak zásada § 5 obč. zák., že zákony nepůsobí zpět a 
nemají tedy vlivu na předchozí jednání a před tím nabytá práva, má plat
nost všeobecnou, vztahuje se i na zákony po'vahy nutící, i na zákony 
upravující právo veřejné, vyjma normy absolutně zakazující, nehoť, jak 
nauka, která v této otázce jc za jedno·, dí, občan nesmí býti sklamán v dů
vě,e své v platný právní řád (Stubenrauch' k cit. § 5 obč. zák. a tam do,
ložená literatura). 

Čís. 1251. 

Majitel směnky muze některé směnečné dlužníky ze závazku propu
stiti nebo jim posfi'čkati, nezadávaje . tím svým právům oproti ostatním 
spoludlužníkům a nejsa vázán jejich souhlasem. 

(Rozll. ze dne 18. října 1921, Rv II 331/21.) 

K žádosti banky jako majitelky směnky byl vydán směnečný platební 
rozkaz proti vydateli a rubopiscům, kteří proti němu namítli že hlavnímu 
dlužníku bylo, povoleno. příročí do 31. prosince 1921. Pro. ~ es n í s o u d 
p r v é s tol i ce směnečný platební rozkaz zbavil účinnosti. D ů vod y: 
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Námitka, že hlavnímu dlužníku (akceptantu) bylo povoleno sečkání do 
31. prosince 1921, není námitkou z práva směnečného, a dlužno jen uvá
žiti, je-li námitkou, která přísluší žalovaným přímo proti žalobkyni. Je 
sice správno, že prolongace (sečkání) nebylo přímo ujednáno mezi žalob
kyní se strany jedné a žalovanými se strany druhé, nýbrž v té příčině 
hlavní dlužník (akceptant) jest vůči žalobkyni smluvníkem, tak že v prvé 
řadě tento smluvník byl by oprávněn k dotčené námitce. Ale toto ujed
nání povahy práva soukromého dotýká se splatnosti směnečné pohle
dávky, ohledně které přicházejí jako solidární dlužníci v úvahu hlavní 
dlužník, - který nebyl žalován - a o'statní osoby ze směnky zavázané 
- žalovaní -; toto ujednání stalo se, než byl učiněn protest pro nepla
cení, a jeho účinek musí se tedy stejnomčrně vztahovati také na ostatni 
směnečné dlužníky, kteří nebyli účastníky při ujednání, - nemá-Ii po
vo,lené sečkání vzhledem k tomu, že jde o dluh solidární, vůbec býti bez
významným, a nemá-Ii jeho účel býti zmařen tím, že se připustí možnost 
žalovati ihned ostatní dlužníky. Soud poklád:i tudíž za to, že povabou 
ujednání nabývá námitka na něm zqložená, v první řadě ovšem. smluvníku 
příslušející, takového rázu, že může býti činěna žalo,bkyni přímo každým 
ze směnečných dlužníků, tedy i žalovanými, - že nenastal účinek jen mezi 
stranami, a že žallobkyně toho času není nprávncna zažalbva,t směnky. 
Bylo proto platební příkazy zrušiti. O d v D I a c í so u d ponechal smčnečný 
platební příkaz v platnosti, mimo' jiné z těchto d ů vod ů: Zalovaní naIní
tají proti platebnímu příkazu jedině, že směnečná pohledávka {m byla 
sečkána. Leč tato námitka jest neodůvodněna. Ze nevychází ze směneč
néhopráva, vytkl již prvý soud; nepřísluší však ani žalovaným bezpro
středně proti žalobkyni. Směnku podepsali žalovwní Jan Seh. jako vvdalel 
a ostatní ž'alovaní jako flrbopisci. Všichni žalovaní ručí směnečně podle 
čl. 81. sm. ř., majitel směnky má však na vůli, kterých směnečných dluž
níků se chce především držeti; může také některé směnečné dlužníky ze 
závazku propustiti nebe> jim posečkati, nezadávaje svým právům proti 
ostatním spoludlužníkům a nejsa vázán jejich souhlasem. Na předpisy 
o ruklojemství nemohou se žalovaní odvolávati, nebot všichni směneční 
dlužníci json právi nedílnč a podle § 894 obě. záik. prominutí nebo spro
štění, jehož se dostane jednomu spoludlužníku pro jeho osobu, nepřísluší 
ostatním. Jediná námitka proti platebnímu. příkazu, při níž žalovaní se
trvali, příslušela by tedy pouze firmě S. jako akceptantee napr'o,ti ža
lobkyni. 

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

Dův-o dy: 

DovC'latelé uplatňují dovolací důvoc! § 503 čís. 4 e. ř. s., vytýkajíce 
od volacímu soudu, že nes-právuě posoudil věc po stránce právní. Tato 
výtka není oprávněna, na'opak dlužno plně přisvCĎčiti názoru odvolacího 
soudu a to z důvodů v odvolacím ro'zsudku uvedených, které nebyly ni
kterak vyvráceny vývody dovolacího spisu. Tvrzení, že žalovaní jso'", 
toto žni s aJkceptantkou, že přírod, této povolené, prospívá také jim, --
nelze bráti vážně; jesti! akceptantka společností s obmezeným ručením 
a jako taková dle § 61 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. samo
statným pcdmětem právním. Zalovaní omezili při ústním jednání své ná-
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mitky na tvrzení že žaloba jest předčasná, poněvadž žalobkyně povolila 
hlavní olužnici --'. akceptantce - přírod do 31. prosince 1921. Proč se 
žalovaní odhodlali k tomuto omezení, jest se stanoviska právního lho
steino' aie důsledkem omezení jest, že nelze více přihlížeti k ostainím . , , ., 
námitkám které pův'odně byly předneseny. Když tomu tak jest, nemajl 
skutkového podkladu vývody dovolací, jimiž žalovaní doličují, Že žalob

.. kyně poskytla mlčky příročí také jim a tím se vůči nim vzdala proza!Ír~.' 
práva žalobního" -pokud se týče že zažalování směnek se příčí alespon 
dobrým mr.avůn; a zásadě bezelstnosti a rnzšafnosti v obchudl~vár:í;,~ 
i 'zůstá:vajÍ proto příslušné vývody nepovšimnuty. Rozsah smenecne110 
postižného nároku ž a lov a II Ý ch proti akceptantce říjí Se předpisy 
směnečného řádu a není do,lčen okolností, že ž a lob li y n ě po,;kytla 
akceptantce příročí. 

Čís. 1252. 

Ustanovením testamentn, že »zemře-li zůstaviteloya dcera bez pří
mých právních dědicú, připadne pozůstalost zLlstavitelo':,ým sonrozen; 
cům nebo jejich dědicům«, zřízena stice substituce ve prospech scurozencu 
zůstavitelových, níkoU však v(.) prospěch přímých dědicll jeho dcery. 

(Rozb. ze dne 19. října 1921, I~ I 1260,21.) 

Poslední vůlí zc dne 18. listo·padu 1920 odkázal zůstavitel veškeré své 
jmční z polovice manželce Marii P-ové, ,a z polovice dceři téhož jména 
a ustanovil mimo jiné, že kdyby jeho dcera jeho, manželkn S(11rtí přc"~šla, 
aniž by zanechala po sobě 'právních dédicu, připad,ne její polovice lúatce 
(odst. 2), dále, že tato musí odovzdati dceři dědictví jí připadlé, pokud to' 
stav jmění dovoluje, nezkrácené (odst. 3) a konečně.že v přípanč, že by 
obě držitelky pozůstalosti zemřely, a dcera j'eho, přímýcb právních dědich 
nezanechala, připadne celá ]lozustalost jeho sourozencům, blíže vyjme'lo
vaným, nebo jejich právním dědicům (odst. 4). P o z ů s t a los t n j s o II d 
ustanovil po rozumu § 612 obě. zák. a § 2 čís. 4 cis. pat. ze dne 9. srpna 
1854, čís. 208 ř. zák. opatrovníka dosud nenarozenému potomstvu Marie 
P-ové mladší vycházeje z právního názoru, že zůstavitel zřídil v uvedené 
poslední vůli' substituci ve prospěch dosud nenarozeného po,tomstva své 
dcery Marie P-ové. Rek II r sní s o u d usnesení prvého soudu zrušil. 
O II va cl y: Podstata substituce záleží v tom, že zůstavitel povu,lává 
k dědictví dědice náhradního pr'O případ, že dědic, původně ustanovený, 
dědictví nastoupiti nemůže nebo' nechce {obecná substituce dle ~ óG4 obě. 
zák.) anebo že ustanoví někoh,o za dědice s příkazem, aby po své smrti 
nebo v jiných určitých případech odevzdal pozůstalost osobě jiné jako 
dědici náhradnímu (fideikomisární substituce dle § 608 obč. zák.). POjem 
substituce -- ať lobecné či fideikomisární - ja·km zaří.zc'ní výjimečného, jež 
osobu dědice v právu v·o,Jného rozhodování a nakládání se zustaveným 
jí majetkem omezlUJe, přináší' s sebou, že musí býti výs,lovne nař'Ízenai; 
výjimku činí zákc'n ien v případě § 610 obč. zá:k., ač výjimka ta je jen 
zdánlivou, poněvadž i zákaz, učiniti poslední pořízení o' pozústalosti, který 
prohlašuje zákon za fideikomisární substituci, se nemůže státi samozl ejmě 
mlčky. Právní povaha substituce přináší dále s sebou, že v případě j)()-
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chybném musí bS ti vykládána ve prospěch dědice, totiž tak, aby bjl tento 
v právu volného nakládání s dědictvím co nejméně omezen (§ ,,14 cbč, 
zák.). Pcslední vůle, kterou zůstavitel pořídil o svém majetku, je úplně 
jasná a její obsah nezavdává nejmenší příčiny k pochybnostem. Ziísta
vilel ustan'Ovil totiž za dědice rovným dílem svou dceru a svou manželku 
a nařídil, že, kdyby dcera. zemřela před matkou, nezanechavši dčdiců, 
podMí ji tato matka, dále, že jmění, jež odkázal své manželce, .musí býti 
zachováno,. pokud možno, ve stavu neztenčeném jeho dceři, a kor,ečně, 
že, kdyby obě zemřely a "dcera přímých právních dědicú nezanechala", 
má připadnouti dědictví jeho SOurozencům nebo jich právním dědicům. 
Tím nařídil zůstavitel celkem tři substituce, z nichž poslední vzhledem 
k tomu, co svrchu uvedeno, nep'řipouští jiný výklad než ten, že sourozellci 
zůstavitelovi, po případě jich dědici mají býti povoláni k dědictví jen 
v nejzazším případě; totiž jen tehdy, nebude-Ji na živu ani manželka ani 
dcera zůstavitelova ani nikdo z dědiců této, rozhodně nelze však substi
tuci tu vykládati v ten mlum, že má býti dcera zůstavitellova 'Omezena 
Ve volném nakládání se jměním zděděným ve prospěch svých dětí. Pro 
takovýto výklad neskýtá znění poslední vůle zůstavitelovy nejme1lŠího 
základu. Nebyla-Ii však zůstavitelem nařízena substituce ve prospěch p·o
tomstva zll stavitelovy dcery, pak nebylo důvodu, aby prvý soudce pro 
toto potomstvo zřizoval po y,ozllmn ustanovení § 274 obč. zák., §§ 27 a 77, 
odstavec třetí cís.pat. z 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. opatrovníka. 

N e jl' Y š š í s o u d nevyhověl do'volacímu rekursu. 

Důvody: 

V celé závěti zÍlstavitele ze dne 2. března 1919 jest obsaženo jen dvojí 
ustanovení, jež by se na potomstvo zústavitelovy dcery Marie P-ové 
vztahovati dalo a to: v odst. 2. toho znění, že, kdyby dcera jeho Marie 
P-o,vá manželkn jeho· smrtí předešla, aniž by zanechala po sobě p r á v
ní c h děd i c ů, připadne její polovice jej í mat c e Ma r íl P-o v é, a 
v odst. 4. toho znění, že kdyby ohě držitelky pozůstalosti jeho (roz. obě 
dědiCky Marie P-ová vdiova a Marie P-Klvá doera) zemřely a dcera jeho 
pří m Ý c h p r á v n Í c h d ě cl i c ů nezanechala, připadne celá pozůstalost 

, jeh o' (zllstavite!ovým) s o u r o z e n c ů m a jich právním dědicům, již 
se v dalším jmenují. Avšak v žádném z těchto ustanovení nelze shledati 
ani nejmenší stopy nějaké substituoe neb i jen jakéhokoli jiného pořízeni ve 
prospěch zmíněných »právních dědiců« nebo »přímých právníoh dčdiců« 
dcery zůstavitelovy Marie P,-ové, a tedy také ne ve prospěch jejího po~ 
tomstva. Neboť naopak se tam ustanovuje substituce ve prospěch mat k y 
její (vdovy zůstavitelo'vy odst. 2), pokud se týče ve prospěch s o u ro
ze n c II z ů s t a v i tel o v Ý ch (odst. 4) ve smyslu § 6080bč. zák. a 
možné úmrtí dceřinol bez právních dědiců pokud 'Se týče »přímých práv
ních dědiců" se tam uvádí jen jako případ, v kterém substituce ta nastati 
má, takže, zemřela-Ii by dcera se zanecháním takových dědiců, substituce 
ta nastati nemá a dcera, umírajíc za zanechání takových dědiců pokud se 
týče pro· případ úmrtí se zanecháním jich může' vo,lně dědictvím po otci 
pořizovati. Že by zůstavitel byl ji chtěl omeziti v pořizování tom anebo 
vůbec v nakládání zděděným majetkem také v zájmu jejích právních po
kud se týče přímých právních dědiců, neplyne z ustanovení těch nikterak, 
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a kdyby tedy substituce ve prospěch matky a sourG'zencú zůstavitelových 
jakož i právních dědiců těchto odpadla, na př. platným vzdáním se, mohla 
by zděděným majetkem i mezi živými i na případ smrti volně nakládati, 
bez ohledu na tyto, právní pokud se týče přímé právoí dědice své, tedy 
i bez ohledu na své potomstvo, vyjímaje ovšem, pokud, nehledě k závěti 
otcově, zákon sám jí v tom meze klade. Také z odstavce 5., v němž 
zůstavitel vylučuje příbuzenstvo manželky své z veškerého vlivu na 
dceru a její majetek, a z odstavce 6, v němž dceři ukládá, aby po dosa
žení plnoletosti neb po· pr'ovdánÍ se jmění své v manželství s a m a sPra
vovala a příjmu z něho po případě na výdaje společné domácnosti uži
vala, neplyne docela nic ve prospěch jejího nenarozeného potomstva, 
nýbrž leda v neprospěch příbuzenstva mauželky zůstavitelovy (odst. 5) 
a v neprospěch budoucího muže dceřina (odst. 6). 

Čís. 1253. 

Ustanovení § 5 odstavec čtvrtý zákOna o patentech nevztahuje s~ 
na případ, vyjevil-Ii zaměstnan~c zaměstnavateli výrobní tajemství, 
o němž se dozvěděl n předchozího zaměstnavatele. 

(Rozh. ze dne 19. října 1921, Rl' I 428121.) 

Zrušiv pfedčasně služební pO'll1ěr se žalol/an'Ou firmou, domáhal se 
žalobce na ní jednak doplatku služného" jednak náhrady škody, jež prý 
mu byla způsobena tím, že vyjevil svůj vynález žalované firmě. 7"loba 
byla s o u d y vše c h tří s t o I i c zamítnuta, N e j v Y š š í s o II d úvedl 
mimo jiné 

vdůvodech: 

I kd,yž dle smlouvy ze dne 12. srpna 1919 příslušelo žalobci právo 
žalobní pro ten případ, kdyby byla žalovaná firma námezdní poměr' zru
šila v prvém roce výpolVedí, nemůže toto ustano'vení smlouvy na stavu 
včci ničeho změnit, neboť jest oběma nižšími soudy bezvadně zj-ištěn'o, že 
ž a I () b ce sám s I II Ž e b n í pam ě r se žalovanou firmou dopisem svého 
právního zástupce ze dne 19. ledna 1920 z ruš i I a že žalovaná dopisem 
svým ze dne 23. ledna 1920 s tímto zrušením projevila snuhlas, takže 
služební poměr byl rozvázán oboustrannou úmluvou a 
n i k o I i v tednostrannou v Ý p o věd í f i r m y žalované. Není zde tedy 
zavinění na straně žalované a postrádá proto požadavek žalobcltv na 
doplate:k 2 měsíčního, služného' zákonného důvodu (§§ 19 a 31 zákona 
o o'bch. pomocnících ze dne 16. jedna <1910, čís. 20 ř. zák. a S 1444 obě. 
zák.). Co se tkne tvrzeného nároku žalobcova dle záko·na patentního ze 
dne ll. ledna 1897, čís. 30 ř. zák. ustanovuie sice § 5. odstavec čtvrtý cit. 
zák., že ustanovení smlouvy služební, dle nichž by zřízenci živnostei1-
ského podniku měl býti 'O d li atp ř i měř e n Ý už i t e k z vy n á 1 e z ů, 
jím ve službě učiněný'ch, nejsou právně závazna, a však žalobce nedomáhá 
se toho" aby mu žalovaná firma při z n a I a pod í I n a z i s k Ll, jeho 
domnělým vynálezem docíleného, nýbrž žaluie o n á hra cl u š ko d y, 
jemu prý způsobené tím, že vyjevil svůj vynález žalované firmě. Poně
vadž pwk smlouva služební vzájemnou úmluv·ou; jak shora dolíčeno, byla 
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zrušena, dosaženo tím - pak-li byla nějak na závadu žalobci, aby zužit
kovati mohl svůj domnčlý vynález, - účelu, ke kterél1lu čelí poslední 
odstavec § 5 cit pat zákona, Sl1l10uva služební však ve skutečnosti ne
obsahovala ustanovení, dle nichž by měl žalobce býti pÍlpraveu o užitek 
ze svého vynálezll, n~' brž s tanovila pouze, ž"e týž má pOHze své z k u
š e n o s t i a z n a i o s t i žalované firmě věnovati. Pak-Ii ledy flTlI'ě sdč.Jil, 
co ze své praxe II dř'Ívějš'ích zaměstnavatelú Ol vý-rohě hmoty isolační 
se dověděl, nespadá toto sdělení pod pojem sdělení vlastního vynálezu, 
nebo,! Ion sám, jak doznává, nevynašel ani zvláštního způsobu výroby 
hmoty isola6ní ani ne vynašel hmoty korkové, Ostatně odporuje tako'vé 
sdělení výrobního tajemství, u jiného zaměstnavatele získan~ho, firmě 
jiné, dobrým mravům a není přípustno, aby z takového jednám, dobrým 
mravům se příčícího, žalobce pro sebe vyvozoval práva k náhradě škody 
(,~§ 879, 1295, odMavec druhý a 1305 obč, záL), Vynalezl-li však zlepšení 
výroby hmoty korkové a sdělil-li toto s v é tajemství žalo'Vané firmě, 'est 
jeho věcí, aby dle § 5 pal, zák" jsou-li tu 'Ostatní podmínky zákona toho, 
domáhal se podílu na zisku, který firma vYl1žit~ováním tohoto zlepšení 
snad docílí, nějakého> náhradního nároku však z toho sdělení svého ta
jemství vyvD'zovati nemůže, a siC'c z titulu smlouvy ne, poněvadž ji sám 
T;ozvázal a ex delicto rovněž ne, poněvadž' nedokázal žalované straně ani 
nedovolený čin, ani škodu, ani vinu. 

Čís. 1254. 

Ustanovení § 1416 obč. zák. platí též při zánikn nároku kompensaci. 
Nelze se domáhati zaplaceni dluhu hypotekárni žalobOn, nejsou-Ii dluž

nici v době rozsudl<n již kniho!vnimi vlastníky nemovitosti, leč že byla 
hypotekárni žaloba pozna~enálla. Věřitel nemá nároku ani na část útrat, 
třebas převod se stal .teprve za sporu, byl-Ii nárok lOOoduvodněným i be·z 
Ohledu na změnu ve vlastnictví. 

O~ozh, ze dne 19, října 1921, Rv I 531/21,) 

Žalobci prodali žalovaným dům Č, p, 836 za 380,000 K Nedoplatek 
kupní ceny 150,000 K byl zajištěn na prodané nemovito,sti a dle kupní 
smlouvy zavázali se kupitelé platiti z dluhu 5 proc, ůroky, 6 proe, úroky 
z prodlení a podrobili se ustanovení § 195 nesp, říz" dle něhož může vě
řitel požadovati splacení iistiny, nebyly-li úroky zaplaceny do 6 neděl po 
do,spělosti, Kwmě této pohledávky příslušela žalobc;ům proti žalovaným 
směnečná pohledávka 90,000 K' zúročitelná 6 proc, Zalovaní prodali dům 
Č, p, 836 dne 17. září 192,0 společnosti B, Ježto nezapravili včas úroků, 
splatných 30, června 1920, domáhali se žalobci zap,lacení jistiny 150,000 K 
pod exekucí na nemovito,st Č, p, 836, PmH žalobě namítli žalovaní vzá
jemné pohledávky, Pro c e sní s o' u cl p r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, 
uznav vzájemné pohledávky žalovaných -penízem 2097 K 66 li a zjistiv, 
že úroková splátka z hypotekární pohledávky činila 1875 K a ze směnečné 
pohledávky 1,350 K, rozdělil poměrně přiznané vzájemné pohledávky na 
obě splátky, maje za to, že obě pohledávky žalobců jsou pro dlužníky 
stejně obtížné (~ 1416 obč, z"k,), Ježto tímto započtením nebyla úroková 
splátka hypotekárního dluhu zplna kryta, uznal, že nastal případ § 195 
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nesp, nz, a tudíž splatnost jistiny, O d vol a c í s o u d žalobu zamítl 
v podstat( proto,že pohledávka hypotekární je 'obtížnější a že proto 
dlužno vzájemué pohledávky započísti v prvé řadě na úwkové splátky 
lrypo!tekární pohledávky, takže tato je zplna vyrovnána, Co do výkladu 
S 1416 obč, zák uvedl v důvodech: Pokud jde o názor odvolatelů, že 
ustanovení § 1416 obč, zák, mo~no použíti pouze při placení, nikoliv však 
při započtení (kompensaei), nelze názor teu sdíleti, Předpis § 1416 obč, 
z,;k, jest sice zařazen v předpisech o placenÍ, Zapodení není sice pla
cením, jest však též způsobem zániku práva závazků, což plyne zřejmě 
z předpisu § 1438· obč.zák" dle něhož započtení rovná se placenL Vzhle
dem k zásadě §7 obč, zák, dlužno i§ 1416 obč, zák. použíti i při započtenÍ, 

Ne j v y Š š Í s o u á nevyhověl dovolání, 

Důvody: 

Nesprávné právní posouzení vidí dovo!lání v mylném prý výkladu a 
použití §, 1416 obč, zák Neprávem, Připouští-li dovolání, že současně 
splatny byly úrokové pohledávl<y, jak z listiny 150,000 K, tak i ze smě
nečné pohledávky 90,000 Kč a že obě byly zúročitelny při prodlení 6 
proc" bylo nutno uvažovati dle Š 1416 obč, zák, která úroková pohle
dávka má býti .pokládána za úplně zaplacenou a která jen z části a zda 
snad obě úrokové pohledávky mají s-o'učasně přijíti pouze k poměrnému 
uspokojení, Musil tudíž soud uvažovati, zd,a některá z pohledávek jest 
pro dlužníky dluhem obtížnějším čili nic, A tu správně sO'lid - :vQlací 
zjistil, že úroková pohledávka z hypotekární p,o,hledávky 150,000 K je 
,obtížnější nežli z pohledávky směuečné, poněvadž dle sankce § 195 nesp, 
říz, její včasné nezapr.avení mělo míti v zápěti okamžitou splatnlOst celé 
jistiny a povinnost platiti 6 pro o, úroky z prodlení ze zadrželých úroků, 
kdežto při okamžitém nezapravení úr;o.kové pohledávky ze smenečné 
pohledávky 9,0,000 Kč, nenastal následek takového dosahu, poněvadž po
hledávka ta byla splatnou teprve 30, září 1920 a úroky byly sice 6proc" 
ale úroky z úroků počítány býti neměly, Dospěl-U takto odvolací soud 
k úsudku, že úroková pohledávka z dluhu hypotekárního' 150,000 '1(:č jest 
cllužníku dluhem obtížnějším, právem srazil ze vzájemné pohledávky ža
lovaných ve zjištěné výši 2097 Kč 66 h předem úrokovou po,hledáV1ku 
1875 Kč z hypotekární pohledávky 150,000 Kč splatnou L července 1920 
a zbytek 222 Kč 66 h odpočítal na částečné uplacení úrok,wé pohlec1ávky 
1350 Kč ze smčnečné p,ohledá vky, Jevila se tnd,íž tímto způsobem býti 
úroko,vá pohledávka 1875 Kč z hypotekární pohledávky splatná li L čer
venci 1920, zaplacenou, takže nenastala k vůli úrokov.é splátce červencové 
splatnost celé zažalované j'istiny, Co se tkne druhé úrokové splátky, 
splatné 30, září 1920, nebyla ani ·tato; jak nespomo, do 6 neděl l, j.do 12, 
listopadu 1920 zaplacena a mohla žalobkyně uplatniti dospělo·st celé jistiny 
po 12, listopadu 1920 proti dlužníkům žalobou obligační; žalobou hypote, 
kární však pouze proti dočasnS-m vlastníkům hypoteky, Pravda sice, že 
žalobkyně v přípravném spise ze dne 7, prosmce 1920 na do,spěhllst druhé 
úrokové splátky ·poukázaly, avšak pouze k odůvo'dnění další své úrokové 
pohledávky a 6proc, úroku z prodlení, kterýmiž se snažily výši vzá
jemnÝch pohledávek žalovaných ke kompensaci namítaných snížiti, ne
uplatňovaly však výslovně dospělost a nezaplacení druhé úrokové splátky 
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jako další důvod splatnosti celé hypotekámí po~le~ávky. ť~k-}i ~Y vša~ 
poslední odstavec tohoto přípravného SpISU, v 'nemz se uvadl, ze zal·ovam 
svým závazkům z kupní smlouvy nedostáli, a ž~ dů.sledkem, toho dle 
úmluvy nastala splatnost kapitálu 15,0.000 Ke. mel bytlpovazovan za 
uplatňování splatno'sti jistiny také pro nedodržení této, druhé 30. září 1920 
dospělé úrokové pohledávky, bylo to uplatněno OP o zděn ě: ne~of dne 
7. prosince 1920, kdy se tak stalo, nepatřila již hypoteka, t. J. dum ';',?' 836 
v K. žalovaným, nýbrž společnC'sti B.,kteráž dům ten dn~ 17. zan 1~20 
od žalovaných koupila a dne 27. listopadu 1920 za vlastmka kmhovmho 
byla zapsána, nebyli tudíž žalovaní více kn~hovnín;i vlastnfky hypoteky; 
Nemohly-li by žalobkyně podati na žalovane po vymazu JIch vlastmctvl 
z knih dne 7. prosince 1920 žalobu hypotekámí, nemohou též v ten 
den pr'oti nim uplatňovati ani v dříve zahájenén; S?(}l'h hyp.otekárním tu~o' 
okolnost jako nový důvod splatnosti hypotekarm pohledavky. Nehledel 
tudíž zcela spTávněodvolací soud k zaplacení této druhé úrnk'ové splátky 
při po<suzování splatnosti jistiny. Vzhleden; v~a!, k ustal1ov~~í ~§ 406 c. ř. s. 
dlužno hleděti k tomu, že návrh hypotekarm zaloty, Jak Jej zal'Oba 0,b5a
huie s návrhem "exekuce na dům č.p. 836 v K:., vložka čís. 836 ·pozem
ko~é knihy K,,, jest neproveditelným, když žalovaní dům ten před, ".,y
dáním rozsudku prodali a knihovně na jinou osobu převedl! a kd,yz za
lobkyně ·opomenuly, vymoci si poznámku hypotekární žaloby před tímto 
pwdejem. Pro neproveditelnost žádostí hypotekární žaloby v době mz
sudku bylo by rovnčž žalobní nárok zamítno,uti. Pon~vadž vša~ nepro
veditelnost nastala teprve za sporu, byly by zalobkyne, kdyby Jll1ak Jlch 
nárok byl zdůvodněn, byly měly nárok na útraty, sPo:u, 'yzešl~ do .dne 
knihovního převodu hypoteky naowbu třetí. Ponevadz vsak narok JIch, 
jak správně rozsudkem 'Odvolacím jest odůvodněno', objevil se býti n.e~ 
odůvodněným i bez ohledu na změnu ve vlastnictví hypo'teky, musily bYh 
žalobkyně odsouzeny i k zaplacení útrat sporu. 

Čís. 1255. 

Jde O' nájem, podléhající ochraně nájemců, byly.1i pronajaty zařízené 
hostinské místnosti ku přechnvávání cizinců, však bez koncese. Ustano
novení § 32 zák. o ochraně nájemců vztahuje se pouze na poměr mezi živ c 
nostníkem a hosty. 

(Rozh. z.e dne 19. října 1921, R.v I 790/21.) 

Zalovaný měl od žalobkyně v nájmu hostinské místnosti a 5 pokOjů 
pro cizince, ,ohoje se zařízením (inventářem), pak jako místnosti 'Obytné· 
2 pokoie a kahinet, avšak bez koncese hostinské, kterou koncesi.'ku pro: 
vozování živnosti hostinské a výčepnické si žalovaný vydobyl na vlastnI 
jméno a ji v místnostech najatých pravozo'val. Proti výpovědi ze jme
novaných místností vznesl žalovaný námitky, jimž pro ce sní s o u d 
p r v é s t o I i ce. vyhověl a výpověď zrušil. O d vol a c í s o u d ponechal 
v:frpov,ěď účinnnu. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou ni7:ších soudů a odmítl návrh 
na vydání příkazu na odevzdání pacbtovníchpředmělů. 
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Důvody: 

Právem vytýká dovolatel nepřípustnost výpovědi žalobkyně, t. j. ná
vrhu na vydání přikazll na od,evzdání »pachtovních« předmětů v řízení 
nájeniním dle předpisl! civilního soudního řádu, poukazuje na zákon 
o ochraně nájemníků. Dle ustanovení § 1091 obč. zák. jest rozdíl mezi 
nájmem v užším smyslu a pachtem v tom, že při nájmu propůjčuj-e se věc 
k llouhému užívání, při pachtu k používání, t. j. k tomu, by zní pil
ností a přičiněním bylo docilováno užitku. Při tom Pf,Q, pojem pachtu 
ovšem nestačÍ, že hospodářská činnolst výdělečná se ve věci nebo na věci 
soustřeďUje, vyvíjí,nestačí, by věc byla pro s tře d ke m výdělečné 
činnosti, nýbrž třeba, by byla pře d mé tem hospodářského využití. 
Hostinské místnosti třeba i se zařízením a se zařízenými pokoji pro ci
zince samy o sobě se ]Jouze najímají, nikoli ,pachtují, poněvadž výdělečná 
hostinská a výče.pnická činnost se ,ske v místrnostech těch soustřeďuje, 
místnosti ty však jako takové nejsou přímým a bezprostředním jejím 
předmětem. Tím je teprve OP r á vně n í k provozování živnosti hostinské 
a k 'Přechovávání cizinců, živnostenská koncese, která: pílí a námahou se 
výdělečně využitkuje v místnostech bostinských jako pouhém pmstředku 
k využití tomu. Podnikem ž i v n o s t i hostinské pak možno naz dti je
nom skutečné provozování živnosti hostinské na základě živnostenské 
koncese, která je nezbytným jeho předpokladem, bez ní není tu živnosti 
hostinské, tím méně jejího' podniku. Nájem místností hostinských a míst
ností pro cizince třeba zařízených ku prDvozování živnosti hostinské a 
přechovávání cizinců, 8.však bez živnostenské koncese, k provoz-ování 
tomu a přechovávání cizinců opravňující, je proto po'uhým nájmem v užším 
smyslu, nikoli pachtem (§ 15 čís. 15 a § 16 odst. 1 i 2 živn. řádu, Stuben
rauch kom. k obč. zák. z roku 1903 II. díl, § 1091 str. 315, poznámka třetí, 
slr. 316, pozu. první, Krainz-Ellrenzweig, System z roku 1920, díl II. 
& 3% ,odst. I. a poznámka 8. a 9., rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 
4. února 1920, č. J. I~ I 50/20). Jde-li však o pouhý nájem místností, vzta
hUje se naň zákon o ochraně náj'emníků a dle §§, 1 a 4 tohoto zákona vý
pověď nájemní smlouvy, místností těch se týkající, může býti dána jen 
se svolením soudu v řízení nesporném. Podotknouti ještě dlužno', že ne
vadí zde ustanovení § 32 zák. o ochraně nájemníků, že na výkon živno
stenského ·oprá vnění ku přechovávání cizinců se zákon ten nevztahuje, 
ježto zde míněn Pouze poměr mezi živnostníkem a hosty (sr,o'vnej! § 1 a!. 2 
nařízení ze dne 7. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n.siova: »pronájem při 
provozování živn-osti přechováyá-ní-, cizinců« a vládní návrh tisk 2666,. 
zpráva výboru sociálně politického tisk 2749 .a těsnopisecká zpráva o 140. 
schůzi Národníhú shromáždění Ceskoslovenskoho str. 4077, dle nich·ž proti 
dřívějšku novoty není). Povolil-li tedy s,Qiu,d' prvé stolice vydání' příkazu 
k odevzdání hez tohoto zákonem předepsaného nesporného řízení a na 
nál11;tky proti nemu podané pak zavedl řízení sporné, dopustil se tím 
zmatečnosti dle § 477 čís. 6 c. ř. s., na níž z moci úřední j.e hleděti, zma
tečné řízení i s rozhodnutím na něm spočívajícím zrušiti a návrh na vy
dái1Í příkazu na odevzdání najatých místností, žalobu zastupující; rodmít
nouti (§ 471 čís. 5 a 7, 477 čís. 6, 478 odstavec prvý a 513 c. ř. s.). 
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Čís. 1256. 

Vázanost soudu podle třetího odstavce i§ 42 i. n. předpokládá. že lor. 
mel1lÍm a právoplatným usne>;enlm v téže věci rozhodováno bylo o témže 
důvodu zmatečnosti. 

Náhradní nárok proti státu za věci doličné dlužno uplatňovati na zem
.kém soudě v Praze •. 

Ve sporech. přikázaných podle zákona ze dne 2. listopadu 1918. 'čís. 4 
sb. z. a n. zemskému soudu v Praze, vadl rozepři na jiném soudě abso
lu!ní nepříslušnost, nikoliv nepřípustnost pořadu práva. 

(Rozh. ze dne 25. října 1921, R I 879/21.) 

Žalobkyně před,ložila jako svědkyně k vyzvání soudu v lichevní trestní 
yěci nové dámské polohotky, jež byly pak soudem zaslány soudu pro 
zkoušení cen obuvi v Praze, při dopravě se však ztratily. O žalobě na 
1";áhradu škody vznesené na erár II ,okresního soudu rozhodl s o II cl p r v é 
s t o I i c e věcně. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek i řízení jemu před
CllOZi a odmítl žalobu PfC' nepřípustnost poIadu práva. D ů vod y: V § I. 
j. ll. vys!,ovena jest zásada, že soudům lJřÍsluš.í rozhodovati p'Ouz.e 'O ná
rocich soukromoprávníclJ. Výjimky z této zásady stanov~ny a upraveny 
jsou zvláštními zákony, Z toho plyne, že, jde-li Ol nárok, opíraJící se 
o právo veřejné, soudům zpravidla rozhodovati nepřísluší, leč by šlo 
o nárok podle § 1 zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n. T,o· 
piatí též o nárocích z důvodu náhrady ško'dy, poněvadž § 1338 obč. zák., 
jenž přikazuje takové spory řádným soudům, pře,{pokládá, že uplatiío
'aný nárok zakládá se na právu soukromém, což v § 1 .obě. zák. výslovně 
vytýká. Žalobkyně domáhá se na žalovaném eráru náhrady šloo·dy, vzniklé 
jí tím, že k vyzvání okresního so'udu v K. předlo.ži1a v trestní věci proti 
franti·šku B. pna přestupek předraŽ!ování jako věcí doličné své polobotky, 
které zaslány byly jmenovaným soudem pro zkoušení cen obuvi v Praze 
a za poštovní dopravy se ztratily, takže po skončeném trestním řízení 
Jí vráceny býti nemohly, čímž utrpCla škodu v zažalované částce. Výzva 
okresního soudu v K. jako trestního soudu přestupkového opírala se 
o ustanovení §§ 143 odstavec druhý a 447 tr. ř. a žalobkyně byla podle 
nich povinna, polobo,tky .soudu jaku věci doličné předložiti, ježto jinak vy
dávala se v nebezpečenství peněžité pokuty, po případě vězení, kteréžto 
pohídkové tresty podle § 143 odstavec druhý tl'. ř. stihnouti ji mohly. 
Nesprávně proto dovozuje první soudce, že učinila tak z vlastního jedno,
stranného r'ozhodnutí, naopak stalo se tak k přímému vyzvání soudu. 
Z řečeného ie~t však zár·oveň zřejmo, že trestní soud nejednal v poměru 
smluvním, nýbrž u výkonu výsostných práv státu, to'tlž trestní právo
moci. Otázku, zda stát jest povinen nahraditi škodu proto, že jehO orgá
nóvé způsobili někomu ,kodu vykonávajíce svůj úřad, lze však, až na 
shora dotčené výjimky, O· n&i tu nejde, řešiti jedině podle předpisú práva 
veřejného. Že nejde také Ci nárok ve smyslu ustanovení. zákona ze dne 
12. července 1872, čís. 112 ř. zák. ~§ 60,0 c. ř.s.), bylo již dolíčeno ve 
zdejším usnesení ze dne 22. listopadu 192,0. Poněvadž následkem zmíněné 
své výzVY okresní soud v K. nevstoupil k ža],o'bkyni v poměr' souKromo'

.právní, neplatí" tu zásady vyáva soukromého. Šlo o poměr veřejnoprávní 
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mezi státem jako celkem a žalobkyní jako jednotlivým občanem. vzniklý 
při výkonu výsostných práv státu a pro ty ·platí zvláštní zákony a před
piSY, různící se 'od m:tanovení, jež jsou rozhodná pro, občanské právní 
věci vesmys!u § I j. n. Z toho, co bylo řečeno, plyne, že žalobkyně ne
múže nárok svůj uplatňovati pořadem práva soukromého, jenž jest tu 
vyloučen. Na překážlm tuto dlužno, podle § 42 j. n. a '§ 24,0 c. ř. s. bráti 
zřetel v každém období rozepře z povinnosti úřední, i když žádnou stra
nou, jako v tomto případě, vytýkán.a nebyla. Ježto pak jest zmatkem ve 
smyslu § 477 čís. 6 c. ř. s., slušelo podle § 471 čís. 7 c. ř. s. o odvolání 
rozho,c1nouti již v zas'edání neveřejném. 

Ne j v y Š š í s o' u d potvrdil usnesení odvo,lacího soudu s tím, že z něho 
vylo-učil slova »pro nepříp-ustnost pořadu práva« .. 

Důvody: 

Především dlužno řešiti otázku, zda byl rekurs ní soud po rozumu 
§ 42 odstavec třetí j. n. pobd se týče 'SS 499 a 416 odst. 2 c. ř. s. vázán 
na své rozhodnutí ze dne 22. listopadu 1920, jímž změněno usnesení prvé 
stolice ze dne 6 .. listopadu 192,0, námitka věcné nepříslušnosti zamí: .uta 
a soudu prvé stolice uloženo, by ve věci po zákonu jednal. Na tuto otázku 
jest odpověděti záporně .. Soud vázán jest sVým rD'zhodnutím jen tehdy, 
když r,o,vhodnutí to jest již formelně právo'platným, stalo se v téže právní 
záležitosti a týká se téže otázky, totiž t é li o t d ů.v o d u z mat e o
n 'o, s t i {viz Dr. OU: »Soul$ltayný úvod ve studium novéhol říy':,eni s-oud
nílw«, díl I., str. 25 a Neumann: »Komme,ntar Zll den Zivilprozessgesetzell«, 
1. díl, str. 133). Posléz řečené náležitosti však v tomto případě není, 
jelikož shora uvedené usnesení rekursního so·udu zedue 22. listopadu 
192,0 opíralo se o to, že nejedná se o nárok a žalobu syndikátní, jak se 
domníval. první soudce, rozhodnutí, Ol něž nyní se jedná, o'pirá se vša'k 
o to, že žalobou uplatňován jest nárok veřejnoprávuí a nikoliv, jak první 
wud za to má, nárok soukromoprávní. Důvody do'Vo,lacího rekursu, jímž 
se stěžovatel domáhá zrušení napadeného usnesení, JSOll mylny, jak vy
chází na jevo z těchto úvah: Ncsp,omo jest, že žalobkyně domáhá se na 
eráru náhrad.y škody, jež vznikla jí tím, že hotek v ceně 350 Kč, jež na 
vyzvání o·kresního sondu v K předložiía jako věc doličnou tomuto soudu, 
by byly upotřebeny v trestním řízení, neobdržela zpět, proto že se ztra
tily za poštovní do·pravy, byvše zaslány jmenovaným okresnim soudem 
soudu pro "koušcnÍ cen obuvi v Praze. Dle toho nelze p'ochybovati o tooll, 
že jest uplatfíorván touto žalobou nárok veřeřnopráv,ni, jak správně odů
vodňuje 1 soud odvolací. (Srovnej' k tétO' otázce rozhodnutí Nejvyššího 
soudu čís. 172 úřední sbírky rozhodnutí ve v·ěcech občanských.) Žalob
kynč byla na základě §§ 143 .a 447 tr. ř. vyzvána, hy botky předložila, 
byla po·vinna botky ty trestnímu soudu předložiii, poněvadž měly vý
znam pro trestní vyšetřování. Při tak'Ových opatřeních nevystupuje stát 
proti jednotlivci jakožto rovnocenný právní subjekt, jednotlivci na rovcií 
postavený, nybrž ve své povaze jakožto státní celek, jakožto jednotlivým 
osobám nadřízená vrchnost, jeMto rozkazům nutno se p'Odrobiti; jednáť 
se tu G vykonáváni vyšostního pr"áya státu, jež směřUje k nutnému a 
účelnému ,provádění trestní právo moci. Právní nárok, jejž dovozuje ža
lobce z tohoto výl,onu státního· vysostného práva. jest tudíž nárokem 
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veřejnoprávním, o nělnž náleží rozhodovati v prvé stolici výlučně zem
skému soudu v Praze {§ 1 zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. 
a n.), jelikož tu není podmínek, vytčených v § 2 čís. 6 zákona ze dne 
2. listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n. Z vy1íčených úvah vyplývá, že roz
sudek procesního Sloudu, nOlzhodnuvší ve věci samé, právem uznán byl za 
zmatečný, nikoliv však dle §, 477 čís. 6 c.ř. s., jak za to má soud odvo, 
lací, nybrž dle čís. 3 téhož ~ a to vzhledem na ustanovení § 1 zákona 
čís. 4 sb. z. a n .. roku 1918, dle něhož o nárocích veřejnoprávních, tam 
naznačených rozhoduje jako prvá stolice jedině zemský soud v Praze 
s vyloučením iakéhokoliv soudu jiného (§ 104 odstavec druhý a třetí j. n.). 
Není tedy správným rozhodnutí soudu odvolacího, pokud 'Odmítá žalobu 
pro nepřípustnost pořadu práva. Vždyť jest žalující straně ponecháno' na 
vůli, domáhati se nároku na řádném soudě, ,ovšem ale můž'e tímto soudem 
býti pouze zemský soud v Praze. 

Čís. 1257. 

Soud opatrovnický není při výběru opatrovníka osoby. zbavené své. 
právnosti, omezen předpisy § 259 obč. zák. Jest Se však říditi předpisem 
§ 261 věta druhá obč. zák. 

(Rozh. ze dne 25. říina 1921, R I 1275/21.) 

Příbuzní opatrovance, usnesením ze dne 20. září 1918 úplně zbaveného 
,svéprávnosti, žádali dne 19. dubna 1919 na soudě, by místo dosavadního 
,o'patrovníka zřízen byl opatrovník z nejbližšího příbuzenstva. Návrh ten 
však vyřízen nebyl. V červnu 1921 žádal pak blízký příbuzný opatro
vancův, by sám byl ustanoven opatwvníkem. S o udp r v é s t o I i c e 
návrh zamítl. Rek u r sní s o u d napadené usnesení zrušil a vrátil věc 
prvému soudu, by o ní dále jednal. D ů vod y: Dle ,§§ 261 a 281 obč. zák. 
může opatrovnickÝ soud kdy k o I i v - tedy bez ohledu na lhůtu § 259 
obč., zák. - O'[latrovnický úřad o-patrovníku odníti, uzná-li, že je toho 
potřebí pro bezpeónost osoby nebo jmění opatrovance. O takový případ 
tu zajisté ide, nebof příbuzní choromyslného v podání ze dne 17. dubna 
1919 žádali právě vzhledem ke značným nákladům dosavadního opatwv
nictva za zřízení opatrovníka z příbuzenstva, 'kterÝžto návrh dostatečně 
odůvodněn byl, když dos,avadní opatrovník sám ve svém podání ze dne 
20. ledna 1920 poukazuje na tO',že příjmy ze jmění opatrovance nedosta
čují na to, aby opatwvanec byl chován na druhé třídě v ústavě choro
myslných, a navrhl, aby soud opatrovnický uvažovalo tom, aby opatro
vanec dán byl na třídu nižší, k čemuž také skutečně došlo, takže zajisté 
ie důvod, aby se uvažovalo také o tom, by se vydání s vedením dosa
vodního opatrovníka dosud SPOjená, jež nejsou v nijakém poměru ku 
jmění opatrovance, snížila tak, aby tím výživa o'patrovance netr,pě1a. Měl 
tedy prvý soudce dříve, než vydal usnesení o návrhu, o nějž nyní jde, 
výslechem příbuzných, kteří již tehdy dali po·pud ku změně v 'Osobě opa
tr'ovníka, zjistiti, zda návrh činí se za .jejich souhlasu, a ho pak vyříditi, a 
o vyřízení vše c h n y účastníky vyrozuměti. 

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

Ustanovení druhé věty § 259 obč. zák. nelze zde ovšem užíti a to jed·nak 
proto, poněvadž tato věta vztahuje se jen na toho příbuzného, který se 
přihlásil, že poručenství - pokud se týče p(}dle § 281 obč. zák. opatrov
nictví - převezme, MHoslav K:. však přihlásil Se teprve po lhůtě, uvedené 
v druhé větě § 259,' jednak' i proto. po'něvadž podle § 7 řádu o zbavení 
svéprávnosti (cís. nař. ze dne 28. června 1916, čís. 207 ř. zák.) a vysvě
tlivek k tomuto § 7, obsažených na, stránce 253. věstníku ministerstva 
spravedlnosti z roku 1916, soud opatrovnický při výběru opatrovníka 
osoby, zbavené svéprávnosti, není omezen předpisy § 2590bč. zák. Avšak 
rekursní soud právem powkázal na ustan'o'vení § 261 olbč. zák.; zdaJí js'olu 
zde podmínky druhé věty tohoto § 261, pokud se týče § 254 obč. zák., 
nebylo zjištěno a soud prvé stolice se vůbec nezabýval touto' otázkou, 
ač vzhledem na ustanoveni odstavce čís. 5 § 2 cis.patentu ze dne 9, -'pna 
1854, čís. 208 ř. zák. jest toho třeba. 

Čís. 1258. 

Žalovati ° zaplaceni činže z posledního rOku před vyhlášením úpadku 
pod exekucí na předměty, vnesené do pronaiatých místností, a žádati za 
zájemné popSáni těchto předmětů lze i p() vyhlášení úpadku. 

<Rozh. ze dne 25. října 1921, R I 1282/21.) 

Žalobci domáhali se na úpadkové podstatě zaplacení činže dospěvší 
za poslední rok před vyhlášením úpadku a žádali zároveň za zájemné 
popsání vnesených svršků. S ou d p r v é s t o I i c e zájemné popsání po
volil, rek u r sní s o- u d zrušil napadené usnesení i celé řízení mu před
cházevší a žalo,bu ;odmítl. D Ů v,o d y: Dle § 6 klonk. řádu spory, jichž 
účelem jest uplatniti nebo zajistiti nároky na jmění náležející do úpadkové 
podstaty, nesmějí po vyhlášení úpadku proti úpadci .ani býlÍ' zahájeny ani 
dále vedeny, nýbrž mají dle § 102 ko.nk. řádn věřitelé konkursní vymá
hati své pohledávky v konkursu jen dle předpisů řádu k!onkmsního ("tiž 
~ím, že pohledáVky své ke konkursu ,přihlásí. Jest dále na bíledni. že 
zal oh a o zaplacení dlužného nájemného není žalobou ani dle dmhého ani 
dle třetího odstavce § 6 k,onk. řádu. Z toho plyne, že pohledávka žalující 
strany neměla býti zažalována, nýbrž přihlášena ke konkursu na úpad
covo jmění. Zaloba je nepřípustnoll, nehodící se k pořadu' právnímu a měl 
tedy soud prvé stolice ji ihned odmítnouti 0~ 240 odstavec třetí c. ř. s.). 
Kdyby tak byl učinil, byl hy musil'nutne současněo-dmítnouti i návrh na 
pov(}leni zájemného popsání. Bylo·Ji však na základé nepřípustné žaloby 
o zaplacení činže povoleno zájemné popsání po rozumu § 1101 'obč. -zák., 
~talo se tak proti zákonu. Nelze sice popříti, že žalobci mají po rozumu 
~ 110~ o~.č. ~á~. zákonné právo zástavní - jak jim je sama stížnost vý
sl;:wne -~nzn~va .- na vnesené movitosti, že toto j-ejich ,zákonné právol 
zastavm nell! am 'konkursem dotčeno _ nesmí se však přehlédnouti že 
toto zákonné právo zástavní nesmějí uplatňovati žalobou, nýbrž p~uze 
na základě přihlášky ke konkursu. Odpadl-li podklad pm povolení zájem
ného popsání - žaloba - padá tím logicky i zájemné popsání, které bez 
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žaloby v tomto případě je nemyslitelným. I byla ,tIžnosti jako odávod
nené vyhoveno a napadené usnesení zrušen9" to však nejen?t;I ~e "výroku 
o- Povolení zájemného popsání, nýbrž v :;lem obsahu v v uvaz~m" ze s0!1d 
prvé stolice přehlédl. že žaloba pro nepnpustnost poradu pravmho mela 
býti z úřední moci odmítnuta a že k nepřípustno~ti pořadu právního musí 
wud z moci úřední kdykoliv -přihlížeti jako ke zmatku (§§ 240 posl. odst. 
a 477 čís. 6 c. ř. s.). 

Ne j v y Š š í s o II á obnovil usnesení prvého' soudu. 

Důvody: 

Zalobou domáhají se žalobcové zaplacení činže, jež splatnou se stala 
v posledním wcc před vyhlášením konkursu tia žalovanou firmu a to 
výslovně pod exekucí na předměty, vnesené do pr,onajatý~h místností. 
Jde tedy o- řešení otázky, zda žalobaiest žalobou podle S, 6 odstavec 
druhý konk. ř., zda jedná se o spor o nárocích na oddělené uspoko-jení 
žalobců jenž může dle toho.(o_ ustanovení i po vyhlášení úpadku, ovšem 
jen proti správci úpadku, býti zahájen. Rekursní so;,d ~tlltO otá~ku z~dp~
věděl zápomě. Leč neprávem. Není pochybnostI, ze zalobcove mall za
konné zástavní právo 'pro svou činžovní pohledávku na předmětech vne
sených d-o najatých místn-o,stí, a že jsou oprávněni žádati z těchto- před
metá uspokojení své činžovní pohledávky. V lom spočívá podstata nároku 
na samostatné a o-ddělené uspokojení. Domáhají-li se žalobcové zaplacení 
činže splatné na poslední rok před vyhlášením úpadku, {§ 48 odstavec 
čtvrtý konk. ř.) po-d exekucí na předměty do místností najatých vnesené, 
uplatňují tím současně svůj nárok na oddělené uspokojení a jedná se tudíž 
v tomto přlpadě o spor podle § 6 odstavec druhý konk. ř., tedy o' spor 
zahájený přípustnou žalobou a nelze mluviti o nepřípustnosti pořadu 
práva a zmatečnosti. Vzhledem k této úvaze lze současně s vyřízením 
žaloby povoliti zájemné pOlpsání předmětů vnesených to tím spíše, jelik.olž 
právo na oddělené uspokojení není dle § 11 odstavec prvý konk. ř. VY
hlášením úpadku do,tčeno. 

č'u;. 1259. 

Objednáni obrazu dle fotografie jest smlouvou o dilo, nikoliv smlouvou 
kupní, -třebas zhotovitel dodal látku. 

(Rozh. Ze dne 25. října 1921, R I 1284/21.) 

Zalobkyně objednaia od žalovaného ko.]orovaný obraz, který měl před
stavovati osoby, jež žalobkyně ozna-čila křížkem na ~otografii. Cást úplaty 
zapravila žalobkyně zálohou, zbytek dobírkou. Obdrževši obraz, dala jej 
žalobkyně žalovanému k dispo-sici, ježto jí nevyho'voval vadno~ rep,:o
dukcí, a žádala vrácení úplaty. P r 'O c es n í s o II d p r v é s t o lt c e za
lobu zamítl. D ů vod y: Zalovaná strana namítá, že žalobkyně neudělila 
jí dodatečné lhůty k odstranění tvrzených vad, ježto by i tehdy, kdYb>; 
skutečně zde byly závady, žalobkyní tvrzené, byly by to odstramtelne 
vady jichž odčinění však žalobkyně vůbec nežádala, aniž lhůty k tomu 
udělil~. Ježto žalovaná strana dle nesporného seznání stran jest ma-
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jitelem zasílatelského domu podobizeh, dlužno pokládati právní jednání, 
tvořící základ SllDľU, za obchod, i dlužn" použíti k posouzení sporných 
otázek ustanovení obcho<lního záko-na (čl. 277 obch. zák.). Poněvadž jde 
tu o koupi, měla žalobkyně, pozastavila-li dodaný obraz ve smyslu čl. 356 
obch. zák. a chtčla-liod smlouvy odstoupiti, to oznámiti žalované straně 
a jí při tom uděliti přiměřenou lhůtu k opravě tvrzených vad. To, musela 
učiniti dle uvedeného zák. ustanoveni i v případě, že žalovaný, jak tvrdí, 
byl v prodlení, nedodav ve lhůtě pololetní, jak bylo stanoveno (čl. 355 
obch. zák.). Zalobkyně však se nezachovala dle těchto zákonných před-
pisů, nýbrž, jak sama v žalobě uvádí, žádala přímo vrácení zaplaceného
peníze. O d vol a c í s o- u d zrušil rozsudek prvého soudu a nařídil mu, 
by, vyčkaje pravomoci, dále ve věci jednal a znovu rozhodl. D ů v'O d y: 
Objednání obrazu dle fotografie není, jak soud prvé stolice za to má, 
koupÍ, nýbrž smlo-uvou 'O dílo po rozumu druhé věty §§ 1151 a 1165 a násl. 
obč. zák., nobo! cena látky (plátna, barvy, po příp. rámu), nehraie při 
objednávce obrazu dle fotografie žádnou úlohu. Ne každá smlouvJ při níž 
objednatel dodá látku, iest smlouvou trhovou. Teprve tehdy, nelze~li po_ 
vahu smlouvy a úmysl stran zjistiti, lze v pochybnosti míti za to" že tu 
jde -o ko'upi ve smy,s'lu § 1166 obě. zák. Tolw zde ovšem není. Jedná se 
tu o smlouvu o dílo. Žalobkyně tvrdí, že dílo trpí vadami, které je činí 
nepotřebným, o čemž nabídla důkazy. Prokáže~li, že dílo jest vskutku 
nepotřebným anebo že o'dporuje smluveným podmínkám, může žalobkyně 
od smlouvy ustoupiti a žádati vrácení úplaty. Nejsou-li vady ani pod~ 
statnými, aniž odporují výslovným podmínkám, múže býti žádáno o oPravu 
díla, ač nevyžadovalo by to nepoměrného nákladu, neho přiměřené sní
žení úplaty (§ 1167 o,bč. zák.). Soud prvé stolice, aniž by skutečnosti, ža
lobkyní tvrzené, vzal na 'Přetřes a pnovedl nabld'nuté jí důkazy, žalobu 
zamítl, ovšem neprá vem. Důsledkem toho jest nutno, by prvý sDud řízení 
v uvedeném směru <loplnil a znovu rozhodl (§ 496 čís. 2, 3 c.ř. s.). 

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

Ditvody: 

Právem má odvolací soud za to, že jde o' smlouvu 00 dílo, nikoli o koupi, 
nehol o clilo jde vždy, kdy objednateli po výtce záleží na tom iak bude 
p r fl. c e provedena, a proto právě si volí živnostníka toho a 'n~ on-olho. 
Tak jest tomu zejména u podobizen, kde materiál (papírová -deska) má 
vůči provedení práce jen podružnou úlohu, a tak jest tomu také u repro
dukcí podobizen. 

čJs. 1260. 

Soud projednávajicí rozluku manželství nen' příslušným povoliti pro
_ zatimni Opatření. týkající se majetkových poměru manželil. 

(I~ozh. ze dne 25. října 1921, R I 1292/21.) 

Podavši žalnbu na rozluku u krajského soudu v P. domáhala se man
želka na témž soudě, by jí bylo ku zajištění jejích majetkových nároků 
povoleno prozatimní opatfenÍ ,právou nemovitostí manželových. K r a j-

46· 
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s k Ý s o u d prozatimní opatření povolil. R e ~ u: sní ~,O'll d ,návrh, za
mítl. D ů vod y: Povolovati prozatimní opatre~l a nandlt:, ceho tr~ba 
k jich pl~ovedení! příslušným jes~t. so<ud, -na kterem~ r o z: p r e v e ~,e C I 

hla v ',/í v čase návrhu jest zahajCna (§ 387 (1) c. r. s.l, Jlllak ve~le § 387 
odstavec druhý ex. ř. pro povolení příslušným jest o k r e snl s O' u d, 
u .kterého odpůrce ohrožené strany má obecné sudiště. Žalobou u kraJ
ského soudu v P. domáhá se však navrhovatelka p o u z ~ r o z I ~ k y 
manželství, o nárocích, v prozatimním opatření Vy~t~TIlU,!YC~ Dent. tu 
zmínky a nepříslušnost krajského soudu v P. ku vynzen! navrhu Jest 
tedy vyložená, pročež důvodné stížnosti vyhověno" ,:eh~ede, am k tomu, 
že předložený pouhý přípis, označený jako vysvědeen} preds!ave~stv~ 
c,bce M., už obsahem svým nápadný, jeho'ž pohnutka vsa~ take ves~er~ 
kontrole soudu se vymyká, jakož i nvedené v něm pramClm nedoloz,:ne 
a neosvědčené skutečnosti za zákonu odpovídající a vyhovující osved
čení tvrzeného nároku nebo nebezpečí vůbec uznati nel::e. , , 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl clovolacímu rekursu'"zar~ven v~~k ?d~ 
káz.al návrh na povolení prozatimního o'patření k vynzem na pnslusny 
okresní soud. 

Důvody: 

Dle § 387 ex. ř. je příslušným povolitiprozatimn~ opatře!,í. až ll"; 
výjimky, uvedené v zákoně, soud, před kte:ýn; ro .. zep;~ V:. ,:ect ~lavll1 
nebo řízení exekuční, vzhledem k nimž opatrem ma byh. uCl~neno" Je }a~ 
hájeno v čase prvníhO' návrhu. Dte toho předmět prozaÍlmneho opatrem 
musí býti předmětem sporu. V tomto pHpadě je předmětem spor,u f'o'zl,:h 
manželství,předmčtem prozatimného opatření však ';laJetkove pomery 
manželů, jež, .bude-li toho, třeba, je upraviti ve zvláštmm, spor~ dle § 1~7 
a 117 obě. zák. Sond, projednáv,ající rozluku manželst.vl, ne~l tedy p,n~ 
slušným povoliti pro'zatímní opatření týkající se maletko,~yeh po.meru 
o rozluku spor vedoucích manželů, pročež clovolací rekurs Je ~ bezduvod
ným a nebylo mu vyhovětlo,. Dle ustanovení § 387 ;odst. 2, ex,. L a. 4!1, J. n; 
bylo vša;k návrh na povolení prozatimného opatření odkazatl k vynzem 
na příslušný. soud. 

Čís. 1261. 

Řízení dle odstavce druhého čl. 310 obch. zák. jest řizení~ pr0z::'
timním; jde pouze o osvědčení předpokladů pro~e!e 3' u~ne~em SOU?U, 
vyhovujíc! návrhu, neru na závadu opačnému rozresem pravmlw pomeru 
pOřadem práva. 

(Rozh. ze ane 25. října 1921, R I 1293!Z1.) 

Zasílatelská firma Sch. a spol. žádala na soudě, by jí bylo dle čl. 310 
obch. z{ik,.pov,oleno ,prodati~říví, jež měla k příkazu, št;asburgské. firmy 
W. dopraviti po Labi přes Němcko, do FranCie a Jez Jl bylo fIrmou K. 
dodáno. Prodej odůvodňovala tím, že jest jí firma W. d1;':m~ 1,~0,3~? M 
14 pf. na dovozném, provisi a ostatních výlohách" za nez Jl pn,slu,sl na 
zboží zákonné zástavní právo dle čl. 382 oheh. zak. K r a J s k y, s o' u d 

725 

prodej povo;Ji) v rozsahu, pokud bude toho vyžadovati uspokOjení vy
máhajíeí1lO věřitele pro pohledávku 150.380 M 14 pf.I~ e k u r s n ís o u d 
ku stížnosti firmy W. usnesení prvéhoscudu potvrdil. D ů vod y: Slíž
no'st není odůvodněna, Povolený soudní prodej odpovídá záko·nnýffipřed
pisům a vývodY stížnosti nejsou s to, by dolíčily jeho nezákonnost a 
přivodily jeho změnu, Není' zde ani namítaného nedostatkn pasivní legi
timace na straně stěžovatelky ani tvrzené kusosti řízení. Z korespon
dence, návrhu připojené~ jde na jevů, že 'oněch 31 vagonů dřívÍ, jichž 
prodej byl povolen, odevzdáno bylo stěžovatelkou firmě Sch, a sp·oL v D., 
by opatřila jich dopravu lodí do některého příst~vu v Německu a další pak 
do Francie a že dříví to' koupila a převzala stěžovatelka od firmy bratří 
I\. v I~., která měla opatřiti vývozní povolení. Když nebylo lze je ihned 
opatřiti, vzato bylo dříví firmou Seh. a spol. na sklad na poukaz stěžo
vatelky, jak tomu nasvědčují zejména dopisy ze dne 23, úno'ra 1920 a 
ze dne 13. dubna 1920. Byl zde tudíž právní poměr mezi stěžovatelkou 
a firmou Seh. a spoL, jako zasílatelkou, a nikoliv mezi touto _ firmou 
Bratří I\. a jest proto nerozhodným pro oprávněnost návrhu firmy Sch. 
a spol. poměr, jwk nastal n"sledkem ueop'atření vývozního povolení mezi 
stěžovatelkou a tirmou bratří K-ové, a výsledek sporu,projednaného 
mezi nimi u krajského soudu v L. o vrácení akreditivu. Pohledávka na
vrhovatelky d'o,ložena jest výtahem z jejích obchodních knih, který tvoří 
dostatečné o'svěďčení ve smyslu čl. 310 ohch, zák., o,dstavec druhý, 'Útraty 
uložení dříví ve výši 150,380 M 14 pf., k jichž vymožení má navržený a 
povolený prodej sloužiti, nevznikly na základě s a m o s ta t n é s m 10 u
vy scruovací, nýbrž u pf'Ovedeníllříkazu, daného stěŽJovatelkou firmě Sch. 
a SPDI. k opatření dalš,ího zaslání dříví na místo k,o<nečného jeho> určení, 
tedy z obchodu zasHatelského a přísluší proto firmě Seh. a spoL pro tyto 
útraty zákonné zástavrtí právo ve smyslu čl. 382 obeh, zák., k jeh'Ož re
alisaci, poněvadž stěžovatelka je s placeuím v p r Ů' dle n í, právem do
máhá se pOlvo1.en( soudního prodeje -dříví, v ,jejím uschování se -naléza
jící!1Q, {Cl. 382, 373 a 310 'Ob ch. zák.) Jsou zde tedy všechny zákonné 
podmínky povoleného prodeie a nerozhodným jest,· proč navrhovatelka 
dalŠÍ sečkání s placením odmítá a zdali jí dostatečnou jistotu poskytUje 
známé jmění stěžo'ÝateIky, ft rovněž bezvýznamncu jest nám-itka" že žá
daný prodej dříví jako celku byl by nezákonným a znemožnil bY bez 
předchozího zjištční množství a jakostije'dnotlivých vagonů dříVÍ uplat
ňování náhrad' pro vady v jakosti, a množství v případě, že by stěžova
telka ve s'p,oru proti firmě bratří K-ové podlehla, p,oněvadž napadené 
usneseni takového způs-obu prodeje nenařizuje, nirbr.ž ponechává pr'ove
dení jeho soudu dožádanému, jemuž při tom říditi se jest dle ustano,vení 
§ 276 éx. ř., a jest věcí stěž'OvatBlkya ,nikoli navrhovatelky, zda a jakým 
způsobem chce dáti si zjistiti případné vady Míví, firmou bratří. K-ové 
jí dodaného a u Thavrhovatelky složeného, 

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

Dů vody: 

Usnesení' niž'šÍch soudů nejsa-u v 'patrném rozporu se zákonem anebo 
se spisy ani stížena zmatečností, pročež pro ned,ostatekpředpokladů § 16 
patentu o' mimospornéni řízení nebylo lze vyhověti mimnřádnému rekursu 
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dovolacímu, k jehož vývodům se podotýká, že řízení dle od5tavce dru
hého či. 310 cbeh. zák. je prozatímním, že tu nejde o důkaz, nýbrž pouze 
o osvědčení předpokladů pr'odeie, povoleného bez slyšení dlužníka a na 
včřitelovO' nebezpečí, a že. soudní usnesení, návrhu tomu vybovující, není 
na závadu opačnému rozřešení právního poměru p-ořadem práva (Vi'z 
Staub-Pisko § 12 k čl. 310 obeh. zák.). Vývody dovolacího rekursu a 
lisiinami k nčmu přiloženými nebyla vyvrácena správtlost výroku druhé 
stolice že firma Sch. a spol. dopisem stěžovatelky ze dne 23. února 1920 
a iejíh~· zástupceWcharda K-a ze dne 13. dubna 1920 'O s věd č i I a, že 
usch'Ovává s!1orné dříví k příkazu stěžovatelky a že tu jde o usch'OvánÍ 
zboží zapr.ovádění obchcdu zasílatelského· a nikoli o samo'statnou smlouvu 
schovací. 

Čis. 1262. 

Ku žádosti za zajištěni erární pohledávky na dani válečné postačí 
zaručovaCÍ nález, třebas neměl doložky vykonatelnosti. 

(I(ozh. ze dne 25. října 1921, I( I 1299/21.) 

s o udp r v <Í s t o I i c e povo.Jil exekuci, jÍž domáhal se erár pojištění 
své pohledávky na dani válečné, vykázav se zaručovacÍm nálezem. 
I( e k u r S.TI í s o u d exekuční návrh, zamítl. D ú vod y,: Dle § ! ~~s, 13 
ex. ř. jsou exeknčními tituly pro dane pouze vykonatelne platebm pnkazy 
a výkazy o nedoplatcích. Nestačí však pouhý zaručovaCÍ nález berního 
úřadu, jenž nad to ani neobsahuje potvrzení vykonatelnosti. Dle § 35 
zákona z,e dne 16. února 1918, čís. 66 ř. zát. může sice berní úřad do
máhati se zajištění válečné daně, je-li její vydobyt!. ohro.ženo, při k a
zem, jenž jest ihned vy.konatelným. § 36 nepřipouští pochYbnos,tí, o tom: 
že takový zajišťovací phkaz, v němž jest dle § 3S,odstavec paty, udah 
nejvyšší peníz, jejž jest zajistiti, 'a jenž nevyžaduje, by osvědčeno bylo 
nebezpečí, mú·že býti vydán i proti osobám, ručícím dle § 36. Leč taklYvý 
příkaz zajišťovací nebyl přiložen k exekuční žádosti, pročež bylo Jl za
mítrl'O uti. 

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

Důvody 

Rekursní soud zabývá se jen předpisy § 35 a 36 zákona ze dne 15. 
únor~ 1918 čís. 66 ř. zák. a dospívá na základě n,ch k závěru, že nelze 
žádalJou e;ekuci povoliti. Avšak, přehlíží tyto starší předpisy: Dle čl. I,I!: 
uv. zák. k exekučnímu řádu zustaly v platnostidv. rekret ze dne 18 .. zan 
1876, čís. 577 lit. c) sb. z. s., dle něhož erár jest .oprávněn žád;;ti ;pojištění 
své pohledávky, při čemž má pc,třebí legitimovati se tohko· vykazem za
vedeného' šetření nebo nařízením příslušného úřadu, a dv. dekret ze dne 
24. října 1806, čís. 789 sb. z. s., dle něhož ohledně pohledávek, jež se 
ik soudnímu řízení nehodí, a o nichž na{)pak šetření a :r:'ozhod'ov,~ní poli
tickým (správním) úřadům přísluší, tytoúřa~y oprávn~?y jsouc potřebn,é 
pojištění vymoci a za účelem jeho provcdem soudy P'::I1110'; pozadah, pn 
čemž doloženo bylo, že takové pojištění tím kterým nanz-emll. pohÍlc~eho 
úřadu podle dv. dekrelu ze dne 18. září 1876 samo sebou spraveno' Jest, 
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tudíž žádného dalšího lospravedlnění potřebí nemá. Sem hledí konečně 
i :§ 38 lit. c) knih. zák Dle čl. lIl. odstav,ec druhý a čl. XXVII. uv. zák, 
k ex. řádu jest p o vol e n í a pro v e den í takovéhD pOjištění vázáno 
na předpiSY exekm.čního řádu o ex e ik u c i k u z j i š t ě n i oé§ 370--377 ex. 
ř.) t. j. musí se díti ve liormách PTG tUtOl exekuci tam předepsaných, kdežto 
na materielních předp'okladech takového, pojištění 
sen i č e hon e zrně n i I o (čJ. III. odstavec prvý a motivy k čl. XXVII.). 
V tomto případě žádá se výslovně z a b a vell í vkladů strany povinné 
v sirotčí pokladně k u z j i š tě n í erární pohledávky na dani válečné 
v obnosu 41.760 Kč, tedy exekuce ku zjištění, a sice na základě zaručo
vacího nálezu ze dne 9. srpna 1921, čís. 618 vyneseného proti straně po
vinné. Jest tedy maíerfelním podmínkám cit. dvorních dekretů vyhověno, 
aniž třeba, by zaručovaeí nález měl potvrzení vykonatelnosti. Byla by 
statila tak,é pouhá žádost s vyložením věci (druhý dvor. dekret a ~ 38 
lit. c) knih. zák.). Bylo tedy žádall'Ou exekuci ku zjištění povo'liti, fC) ale 
ve formě exek. řádem (§ 374 a 294, 295 ex. ř.l předépsané, čeho,- však 
prvý so,udce nedbal. 

Čís. 1263. 

Nařízení konkursního soudu ve smyslu § II 1(2) konk. řádu vztahnj,a se 
pouze na exekučni prodeje, jež byly právě v době vyhlášení konkursu 
ustanoveny, neb alespoň povOleny bez určení dražebního roku; neJz~ je 
však rozšifovati v tom směru, že by exekuční soud nesměl ve lbůtě v na
řízení stanovené '(nejvýše 6Odenní) žádného exeknčního prodeje povoliti. 

(I(ozh.ze dne 25. října 1921, I( I 1301/21.) 

Vymáhající věřitel navrhl v srpllU 1921 prodej' předmětů, jež byly 
v říjnu 1920 exekučně zabaveny. Na jmění dlužník.ovo byl vyhlášen dne 
1. července 1921 konkurs. S o udp r v é s t o I i c e exekuční proďej ne
povolil, poukázav k ustanovení § 12 k·onk. řádu. I( e k II r sní s o u d pro
dej povol'l. 

Ne j v y Š š í S'o u. d nevyho'věl dovolacímu re.k,ursu. 

Důvody: 

Jest správné, že vyhláškou krajského soudu v L. ze dne 1. července 
1921 byl na jmění Františka S-a uvalen konkurs a ve vyhlášce výslovně 
uvedeno: "Na exekučním soudu jest, aby po,dle § 11 ko'nk. ř. odložil výkon 
vnucené dražby na 60 dnů.« Tím:to Vš e o b e c n Ý m ustanovením, ne
vztahuiÍeím se na jednotlivé určité exekuce - předpokládajíc, že by bylo 
po zákonu oprávněn'O - byl exekuční soud vázán jen u exekučních pro
dejů, které by právě v době vyhlášení konkursu byly ustan.oveny neb 
p'Dvoleny bez určení dražebníhO' wku, nelze však tomu rozuměti tak že 
by exekuční soud nesměl po 60 dnů od vyhlášení konkursu žádného ~xe
kučního prodeje pOvoliti. účel ustanoveníboho, zakládajícíh.o se na § 11 
konk. ř. byl zajisté ien ten, aby správce konkurs"Í pOdstaty měl čas a 
příležitost Se o' exekučnfehvěcech, úpadce se týkajících, irlformovati a 
zabrániti tomn, by bezprostředně po vyhlášení konkursu nebyly exekuční 
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prodeje konány a při nich věci úpadcovy nebyly La nepoměrně nízký 
peníz vydraženy. ExekučlÍí soud, zamítnuv žádost O 'Povolení prodeje 
z toho důvodu, že byl na jmění Fr. S-a vyhlášen konkurs, neměl pro' za
mítnutí to' zákonného důvodu, nebo! ani § 10 ani § 12 konk,. řádU' nelze 
v tomto případě použíti a proto správně rekursní soud změnbu usnesení 
toho po'vo>lil navrhovaný prodej. Při tom nikterak nepadá na váhu, zda 
zabavené předměty byly mezi tím dne 13. srpna 1921 dle § lIl} konk. ř. 
veřejně prodány. 

Čís. 1264. 

Subjektivní l1emožnost plnění, jež nastala PO uzavřeni smlouvy, ne
sprošťuje dlužníka pOvinnosti plniti předmět smlouvy, a to bez rozdíln, 
zda jde o věc zastupitelnou či nezastnpitélnou. 

(Rozh. ze dne 25. října 1921, Rv I 479;'21.) 

Smírem ze dne 18. září 1919 zavázal se žalovaný, že dá pm žaLobce 
v uschování činely, avšak ještě téhož dne je dal do veřejné dražby, 
v níž je sám koupí! a po té na podzim roku 1920 je o'pět prodal třetí 
osobě. Žalobě, domáhající se na žalo'vaném; by dodržel smír, pro ce sní 
s o udp nT é s t 'O I i c e vyhověl, o dv 0,1 a c í s 'o' u d ji zamítl. D ů
vod .Y: Odvolání nelze upříti oprávněné potud, 'pokud héře rozsudek 
v iJdpor pro nesprávné posouzení právní, je,ž sp'atřuj,e odvo1atel' v -tom, že 
tu bylo neprávem PlolUžito ustanovení § 919 obč. zák. ve starém znění. Po 
této stránce dlužno poukázati k tomu, že není mezi stranami sporu' o tom, 
že odvolatel činely, jež due 18. září 1919 ve veřejnédražhě vydražil, již 
nemá, nýbrž že je prOdal na podzim 1920, tedy ještě dávno před žalobo'u, 
která byla podána dne 1. února 1921, kapelníkovi. Tomu-li tak, je žalooba, 
domáhaiící se toho, by odvolatel splnil tvrzenou úmluvu z 18. září 1919, 
naprosto pochybena, uebo'f tu nejde o původní nemožnost plnění, jak na 
mysli má usta'novení § 878 obč. zák. ve znění III. no'vely, nýbrž o doda-

, tečnou nemožnost plnění, která byla přivoděna odvoOlatelem, a v případě 
takovém dlužno užíti ustanovení § 920 obě. zák. (veznční !lI. novely), 
který praví, že druhý smluvník může žádati pouze náhradu škody pro 
nesplnění nebo od smlouvy ustoupiti. Nemělu hy také smyslu, aby odvo
latel byl oOdsouzen k něčemu, c'o splniti nemůže. 

Ne j v y Š š í s o u d obn'Ovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Nesprávné právní posollzení věcí shledává dovolatel vprávním házoru 
odvolacíhosoud'u, že zcízením předmětu sporu žaloCYan~~m nastata proň 
dodatečná nemožnost plnění, která iná vzápětí, .že žalobce mUže požado
vati na žalovaném pouze náhradu škody pro nesplnční, nebo mM" od 
smlouvy ustouPiti. Vývodům odvolacího wudu v tomto směru nelze pří
Znati oprávneno,sti.IlleobčallJ$kéhó zákona sIu~í totiž ['ozeznávati objek
tivní n'ťmlOžnó'st plh,ění od' nemožnosti subjektivní, obUžúc'stl -'plnění pro 
zavázaneho. Objektivní nemožnost při uzavírání' sml'ouvy působí, že 
smlouva platná' ani nevznikne(§ s1s obě. zák.),ů,bjektIvní nemožnost do-

datečna má v zápětí zánik závazku (§ 1447 'obě. zák.). Nastala-li objek
tivní nemo'žnost vin bU 'dlužníka, neho- nehodou, za kteroru ručÍ,- může vě
řitel žádati náhrad'u škody, ncb od smlouvy ustoupili' (§ 920 obě. zák. 
a § 1.12 III. dílčí novely). Nemožnost pouze s u b jek t i v n í, zakládajicí 
se toliko v osobnÍéh poměrech té které strany, nemá v zápětí neplatnost 
smlouvy (arg. §,§ 653 a 654 obě. zák). Prodá-li na příklad někdo věc, 
jež mu nenáleží, ,není trho~á smlouva neplatnou (I§ 923 obč. zák.), nebo.f 
evikce předpokládá platnost smlouvy; smlouvy dodací jsou platny, ačko.]iv 
prodávající často v den prodeje. věcí prodaných nemá a teprve později 
si je ,kic~upí opatří a je dc,dá. Nastane-li s u b j e.k t i v ní nemožruost plnění 
později, po u z av ř e n í s m I Co u vy, nezaniká smlo'uva, dlužník je po
vinen předmět smlouvy opatřiti (koupiti, P'O případě zpět 'Od toho, komu 
jej proda]),a smlouvu splnili. Nemůže-Ii tak nicméně učiniti, poněvadž 
na př. vlastník věci mu ji pmdati nechce, práv je věřiteli z náhrady inte
rese. To platí však pouze při plnění věcínezastupitelných. Záv,-'<y dru
hové, mající za předmět plnění věcí zastupitelných, pomíjejí po'uze tehdy, 
když všecky předměty tchodruhu přišly na zmar. Jinak platí pravid'lo: 
druhové věci zánikem jednotlivé věci nepomíjejí. V tomto případě je ne
sporno, že žalovaný již před podáním této žaloby činely prodal kapel
níku L. Kdyby bylo pokládati čfnely zaspecies, za věci ne zastupitelné, 
nebylo' by zde pro žaIovanéiro objektivní nemožnosti plnění. Mohl by 
přece činely 'Od kapelníka L. zpět 'koupiti, žalobci dodati, nehol že by· ka
polník činely zpět prodati nechtěl, nikdo ve sporu netvrdil, tím méně pro-' 
kázal. Než činely jsou věcí zastupitelnou, dají se nahraditi jinými ěinelami 
téhož druhu a téže jakosti, dají se 100upiti od zhotoviteIli hudebních ná
strojů. Pruto nelze zde mluviti' ani o objektivní, aniosubjektivní nemožnosti 
plnění, nejvýše o obtíži· v plnění, o 'Obtíži, kterou sižal'ovaný přivo'dB 
sám, poněvadž, jak ,prvým &oudtem bezvadně Zjištěno, činely pro~i úmluvě 
do pro,dej'e dal, v dražbě koupi! a ihned dále prodal. Tato obtíž v plnění 
nespmš!uje však žalovaného od splnční- závazku vůči žalobci a~ proto 
správně 'první soudce uznal žalovaného povilmým, abY' činely dle smlolJlvy 
odevzdal v uschování Fr. U-ovi, p()kud se týče Fr. Č,ovi, by umožněny 
byly další smluvené disposice s nimi. Prohlásil-li tedy .odvolací soud, že 
žalobce může pouze od smlouvy ustoupiti, nebO' náhradu škody pohlc~ 
dávati, že však. na splnění naléhati nemůže, posoudil sporný případ po' 
stránce právníi1esprávně a bylo dov'olánívybdvčti a f'Oisudek prvého 
soudu obnoviti. 

Čís. 1265. 

Zaměstnanec, jenž v závodě: vubcc nepracuje, nýbrž mimo prov'OIzovnu 
(l'reiiirlelarbeiter), nemá nároku na dovolenou vdbec, lim méně ua náhradn 
mZdy, připadající na dobu dovolené, poskytované kollektivní smlouvou 
dělníkům, zaměstnaným v závodě. 

-'. ; ,', -- \ , 

o.~ozh. ze dne 25. října 1921, Rv I 76Si21.) 

V koIlektivní smlouvě, již uzavřeli žalovaná firma se svými dělníky, 
byla dělníkům přiznána placená do,volená. Žalobce pracoval pro žalo
vanou firmu mimo provOzovnu a domáhal se náhrady mzdy za dovolenou, 
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jež prý mU dle smlouvy příslušela. 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'Ů' u d jí vyhověl, maje za to, .že ustanolVenÍ 
kollcktivní smlouvy o dovolené sc vztahuje i na dělníky, pracující mimo 
provozovnu. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsud-ok> prvého sO'lldu. 

Důvody: 

Odvolací soud posoudil věc nesprávně po stránce právní, vyhověv 
žalobě na základě -odstavce pátého koUektivní smlouvy. Smlouva ta ne
rozeznává sice výslovně mezi dělníky, pr,acujícími v pruvol'ovně zaměst
navatelově, a dělníky, pracujícími mimo provozovnu (Freiiirtclarbeiter), 
přes to však lze něklerá její ustanovení vztahovati 'pouze na jeden z uve
dených druhů dělnictva. Odstavec 12 týče se. na př. pouze dělníků, pracu
jících mimo závo-d, kdežto odst. 1-4 vztahují se výhradně na dělníky, 
v závodě zaměstnané, neboť jen pro tyto platí ustano'Venf o době pra
covní, o poskytnutí nástrojů, o čistění a hygieně provozoven atd. Totéž 
dlužno říci i o odst. S. Tento přiznává sice placenou dov,olenou všem 
dělníkům (aUen Arbeitern), avšak z toho nclze dovoditi ničeho ]lro ža
lobce, nebo,! i odst. 2, jenž může platiti jen pro dělník-y, v závodě zaměst
nané, mluví přes to o všech· dělnících {samtlichen Arbeitern). Uvážiti 
dlužno naproti vývodům žalohcovým, že dle poslední věty odst. 5 dělník 
'má se dohoiďnoluti SIC zaměstnavatelem 'O nástupu dovolené, a měl by ža
lobce uvésti, zdali se žalovaným se 'O dovo-Iené dohodl, ancbo, proč toho
neučinil. Žalobce však nedomáhá se placení dovo-Iené, nybrž pouze mzdy 
na dobu dovolené vypadající, a odůvodňuje teprve v dovolacím sdělení 
nárok svůj povahou pracovuího pomeru. Avšak právě tento poměr vylu
čuje u žalobce nárok na placenou dovolenou. Tato opravňuje totiž za
městnance {úředníka, dělníka), aby 'lm určitou dobu. ned'ocházel do služby 
neb do práce bez újmy služebních nebo praonvníeh důchodů, jak toho 
vyžaduje účel pravidelné d'ovolené, sloužící k zotavení zaměstnancově. 
Nepoužije-Ii tento dovolené, némůže přes bo pož'a·dc'Vati dvo'ií mzdy nebo 
dvojího služného za dobu, kter-ou mohl stráviti mimo práCi nebo si!užbu. 
Zaměstnanec, jenž v závodě vůbec nepracuje, nemá nároku na dovolenou 
vůbec a tím méně na náhradu mzdy připadajíéí na dobn dovolené, posky
tované dělníkům zaměstnaným v závodě.· Žalobce d,nnává sám v dovo
lacím sdělení, že nemá nároku na do,volenou, avšak dovozuje z toho 
mylně nárok na náhradu mzdy za dobu dovolené. Dělník, nemající nároku 
na dovolen'Ou, nemůže požadovati mzdy, která vyplácí se jiným dělníkům 
po do:bu dovolené. Nárok žalobní mohl by býti odůvodněn pouze smlou
VIOlU, toho však v tOmto případě není. 

Čís. 1266. 

Po čas plebiscitll byloceló TěšínskD tuzemskem ve smysl .. § 79 ,ex, ř. 

(Rozh. ze dne 25. října 1921, R II 357/21.) 
, 
S -o udp r v é s t o I i c e po,volil exekuci na základě rozsudku okres

ního soudu ve J'ryštátě ve Slezsku ze dne 28. března 1920. Rek u r sní 
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s o u d povoIující usnesení potvrdil. Ne j v y Š š í s 'O U d o'dmít1 dovolací 
rekurs. 

Ddvody: 

Dle § 78 ex. ř. a li 528 c. ř. s. jsou rekursy clo. usnesení soudu druhé 
stolice, jimiž usnesení prvébo soudce bylo potvrzeno" nepřipustny. 
V.tomto případě potvrdila druhá st"lice usnesení krajského soudu v No~ 
"ém Jičíně, vyhovující exekuční žádosti vymáhaiícího věřitele, a jde tedy 
o souhlasná rozhodnutí nižších soudů ve smyslu zmíněného místa zákon
ného. Stěžovatelé vycházejí ovšem se stanoviska, že tu jest exekuční 
titul cizozemský a dovolací rekurs tedy přípustným dle třetíh(} odstavce 
§ 83 ex. ř. Než neprávem. V době vyd'ání exekučního titulu, t. j. 28. března 
1920, bylo Těšínsko plebiscitním územím, byf i ne pod jednotnou správou, 
a nebylo jisto, zda a ktmá část připadne k státu ČeskoslDvenskému nebo 
Polskému. Státoprávně náleželo celé území Těšínska k zemím bývalé 
koruny české a, dokud 'O jellO rozdělení nebylo rDzhodnuto, nemol _ býti 
pokládána žáduá jeho část se stan o-viska státu Československého za cizo
zemsko ve smyslu §§ 79 a násl. ex. ř. Na tomto státoprávním poměru 
nemohlo se nic změniti tím, žc část Těšínska hyla ve skutečnosti pod 
mod polskou, neboť tento stav republikou Československou za právní 
po:kládán nebyl. Okresní soud ve Fryštátě byl tedy soudem území ple
biscitního, niko,li soudem ci;'ozemským .. Náslec1k,em toho nutno také exe
kuční ti1uly, tímto soudem v oné době vydané, klásti ua roveň zdejším 
exek.učním titulilm. K ustanovením § 83 ex. ř. nelze tedy v tomto případě 
přihlížeti. 

Čís. 1267, 

Zákon ze dne 1. dubna 1921, ČÍs" 161 sb, z. a n., kterým se mění ně
Která ustanovení zákDnů o příslnšnosti soudní a soudním řízeuí v občan
ských věcech a o projednání pozůstalosti, 

Notář nellí oprávněn rozbodovati o prohlášeni dědiců, že chtějí si sami 
pozůstalost projednati. . 

(.I(ozl1. ze dne 25. října 1921, R II 400j21.) 

N o I á ř iak'o soudní komisař zamítl jako 'o'pozd'čné ,oznámení dědiců, 
ž'e si WOjednají pozůstalost sami. Rek u r sní s o u d rmpadené usnesení 
zrušil a luložH notáři, hy ve věci další 'opatření učinil. D ů v o d.y: V čl. IX. 
zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. se staÍloví, že prOjednání 
všech pozůstalostí, vyjma 'oněch, které·.si soud sám ze závažných důvod'ů 
prOjednati vyhradil; přísluší notáři jako soudnímu komisaři a že dědicové 
mohou nejpozději do 14 dnů po tom, kdy se jim dostalo vyrozumění 
o úmrtí neb obsílky ku prOjednání pozůstalosti, oznámiti notáři, že si 
sami po:zůstalost prOjednají, v kterémžto případě má n-otář spisy s.oudu 
vrátiti. Tomuto. předpisu jest rozuměti lak, že notář jako soudní komisař 
nemá rozhodovati o tom, zda bylo oznámen·í učiněna v čas, jak se to 
stalo v tomto případě, nýbrž má spisy vrátiti soudu se zprávou, žeozná
mení bylo učinčno, aby soud rozhodl, příslúší-li stranám právo pozůstalost 
projednati, či bude-ll následkem opozděně podaného oznámení projednání 
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pozůstalc'stL přikázáno notářL Že jedině tento'postup jest správným, plyne 
z dalšího ustanovení téhož článku IX. cit. zákona, kde se stanoví, že, 
nepcdají-Ii strany po oznámení nebo ve lhůtě, jim sondem prodloužené, 
písemného projednání p-nzůstalosti, může soud projednání pozustalo'sti 
přikázati notáři. Poněvadž notář jako soudní komisař se dle cit. zák. 'usta
novení nezachoval a' spisy po učiněném 'Oznámení soudu' nevrátil, nýbrž 
ve věci sám, rozhodl, jest -usnesení, jím vydané, pro1tizákonné, bylo pro1'O 
zrušeno a uloženo mu, aby spisy soudu vrátil, aby ten o tom rozhodl, 
zda oznámení o písemném projednání pozůstalosti se stalo v čas, by lhůtu 
čtyřnedělní v patrnosti měl a také o' návrhu na sepsání inventáře soudem 
v -nznámení učiněném wzhodnouti mohl. 

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

Důvody: 

Názoru stěžovatelova, v dov·olacím rekursu projeveného, nelze sdíleti. 
By! i správné bylo, že dle čl. IX, zák. ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. 
z. a n. změnou §§, 28 a 29 cls. 'pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. 
bylo stanov'ena, že »pI'ovésti p'o'zůs·talolstnÍ' řízení přísluš'Í notářům jako 
soudním komisařům« .a dále }},k,de jinak v zákonn~Tch llstanove'ních se 
jedná o soudu jako ůřadu, jenž projednává p-nzustalost nebo pfO'vád1 jed
notlivé úkony toho,to řízení, rozumí se tu notář jakol 'soudní komisař«, 
nelze z toho dovozovati, že tímto ustanovením byla veškerá úřední jed
nání v říiení pozůstalbstním- převedena na notáře' jako soudní komisař-e. 
Vždyť již z výpočtu jednání, v témže článku třebas jen příkladmo uve
dených, vyplývá, že nemělo býti na poměru natáře jaka soudního komi
saře nic více změněno, než že byl v prvé řadě :b proved'ení pozůstalost
nlho řízení povolán. Nedoznal zejména změny § 3 cit. pat. ze dne 9. srpna 
1854, čís. 208 ř.zák., dle něhož mohli notáři jako soudní komisaři býti 
zlnocneni k ,oněm úkonům řízení nesponiéhn, jež nejsou podmÍ'neny před
chozím soudcovským usnesením. Tím 'bylo jasně 'vyslnverio, »že usnášeti 
jest Se je-dině soudu a nikoUv notáři jako soudní-mu komisaři«. 

Čís, 1268. 

Kupítel nenabývá s vlastnictvím věCi i práva plynoucího z výpovědi, 
povolené prodateli, Prodatel, davší před prodejem u,emovitostivýpověď, 
může i po prodeji domu Vystupovati jako vymáhající věřitel vlastním jmé' 
nem v zájmu kupltelově, KuPitel může vystupovati jako vymáhající vě-
řitel jen za podmínek § 9 el<. ř. " 

(Rozh. ze due 25. října 1921, Rv II 212/21.) 

Propachtovatelé dali pachtýřce výpověď dne 22. dnbna 1920 a vy
mohli si dne 6. prOSince 1920 příkaz ku vyklizení, ač byli před tím (dne 
J 1. září 192,0) nemovitost zcizili. ŽaloM pachtýřky', by nárok pro'pachto" 
vatelů z výpovědi ze dne 22. dubna 1920 byl prohlášen zaniklým, ó b a 
nižší s,o'udy vyhověly, odvOlací sOlúd z těchto důvodů: 
Správným jest názor prvého' sOudce, že žalovaní, prodavše né!hovitost, 
pozbyli práva žádati O' nucené vyklizení nemovitosti na základě výpo-
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vědi, kterou proti žalobkyni vymohli, v čase, kdy byli ještě vlastníky 
ne~ovitosti. Budiž ta,k,é pouidzáno na § 9 ex. ř., který ustflnovuje, jakým 
zpusobem může býti vymožen exekucí nárok, plynouci z exekučního ti
tulu, když nár'ok tento přešel na osobu jinou. ,Vzhledem k tomu nebylO' 
Ueba zabývati se. tvrzením žalovaných, že oproti svému zástupci ve 
vlastnictvlnemovitosti převzali závazek, odevzdati ji prostu pachtovních 
práv žalobkyně, 

Ne j v y Š š i s o u d zrušil rozsudky' ohou uižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by ji znc'vu proiednal a rozh-ndl. 

DŮVOdy: 

Dovolání, uplatňující dovolací důvody čís. 2 a 4 § 503. c. ř. s. nelze 
upříti oprávněnosti., Dovolací, s.oud, nesdílí právního názoru napadenéhO' 
r02)sudku, žežalovnnfpwclejem ,reality o sobě pozbyli práv, plynoucích 
ze so,udni výpovědi ze dne 22. dubna 19ZD.Prodejem nastal Qvše mezi 
žalobkyní a kupiteli právní poměr dle § 1120 (}bč .. zák., což všaknevy-
111čuje, že žalovaní jsou oprávněni za souhlasu a v zájmu kupitelů vlast
nim jménem se domáhati exeknce vyklizením na základě soudní výpovědi 
jimpov,olené v době, kdy ještě byli vlastníky propachtované nemoyilosti. 
Prodej reality o s,obě nezrušl1je qekučního titulu prodavatelova, naopak 
je~~na vůli dáno smluvním stranám, chce-li vystupovati .jako vymáhající 
ventel prodavatel vlas,tním jménem v zájmu kupitelo'Vě či tento. za před
p'o'k,ladů § geX.ř. a to tím více, jelikož z ustanovení § 442 ubč. zák, nelze 
dovozovati, že kupitel současně s vlastnictvím věci nabývá i práva, ply
noudh(} z výpovědi, povolené prodavateli. Tvrzení žalovaných, že se 
nevzdali práva, plynoucího z exekučníh(} titu.!u a že se při pwdeji ne
movItosti zavázali odevzdati kupi!elům realitu prostou p.aehto'vních práv 
?'.lobkyně, jsou tedy r'OZhoduá.JelikoŽ v tomto směru scházejí skutloová 
zjiš,ění a druhá s.tolice se nezabývalá řešením těchto okolností, trpí říze,ní 
odvolací vadou ve smyslu čís, 2 § 503 c. ř. s. a bylo proto dle § 510 
c\ ř. s. zrušitinapadcný rozsudek, a poněvadž nelz,e se 'O'bejíti, hez no
ncho prOjednání Y prvé stolici, i rozSudek prvéh·o s'oudee. 

tIs, 1269. 

Pense jest zadrženou částí služební.ch platů. Soukromý pensista ne
může žádati za zvýšení p,ensiiníchpožitků z dilvodu, že poklesla kupní 
síla peně7, 

(Rozh. ze dne 25. října 1921, Rv ll· 262(21.) 

Žalobce byl lesním inspektoreriI na' panství žalovaného. Otec žalova
ného· stíbií mu p,řed léty pensi a když ž.alovaný zdráhal se žaJ.obci po 
ukončení služebního pomčru v r. 1911 slíbenou pensi vypláceti domáhal 
se jí, žalobce na sO'lldě. Žalobě jeho bylo soudy všech tří stolic ~yhověno, 
posleze býv. vídeňským Ne'ivyšším soudním dv'o,rem rozsudkem ze dne 
2,1. ~ervna 1914 a přiznána mu pense ročních 4000 1(1, Vzhledem k po
kleslé h'odnotě peněz za války a po válce domáhal se žaf.obce zvýšení 
pe~se Jed~ak od 1. července 1920 na dále, jednak ,za dobu minulou, počí
nanc 1. cervencem 1917. O b a niž š í s o u d y, při'znaly mu za dobu 
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minulou 7021 Kč, za dobu pak od 1. července 1920 a nadále zvýšeni 
o ročních5Z96 Kč ,po do,bu, pokud bude v platnosti úkiQn ze dne 17. pro- ' 
since 1919 čís. 3 sb. z. a n. z r. 1920. O d vol a c í s o u ď uvedl mimo 
jiné v d ů vod ech: Ohledně námitky rozepře rozsouzené, při Jejímž 
provedení žalovaný sám připouští, že by žádolst žalobce o zvýšení pense 
považDval tehda za přípustnDu, kdyby původní pense bývala po, d o
br é m mezi jehD otcem a žalobcem ujednána, ježto by v takovém pří
padě vůle obou smluvníků bývala směřovala na řádné star-obní opatření 
žalobce~ p'ouka'zuje 'Se žalolvaný najmě' na to, že přec v původním sporu 
bezvadně zjištěná vůle jeh'o' otce, jenž pensi založil, směřovala skutečně 
k tomu, zaiOpatřiti žalobce pro případ jeho odchodu do, pense dostatečně 
a lépe než o,statní úředníky. Tato zjištěná vůle je však též pro tento spor 
ještě právoplatná a tvo,ří původní právní podklad i pro tentospoor. Jest-Ii 
se tedy od oné doby, kdy soudy všech tří stolic souhlasně na základě 
zjištěné vůle za:k,Jadatele pouze a s výslovným púukazem na ustanovení 
,~ 1152 obč. zák. (přimě'tená odměna) a § 273 c. ř. s. "dle volného pře
svědčení" za samozřejmého předpokladu rebus sic stanlibus pensiiní ná
roky žalobce jako' v čas vynesení rozsud'ku, t. j. začátkem r. 1914 přimě
řené ustanovily, veškeré hospodářské poměry tak změnily a tak přetv,o
my, jak to rozhodující soudy tehda ani z daleka nemohly předpokládati, 
pak je také též přípustno zažalování nároku na zvýš,enÍ pense vyměřené 
rozsudkem, kterážto pense není renlou, nýbrž v tomto' případě na základě 
oboustranné smluvní vůle otce žalovaného li žalobce, - má za účel za
jištění výživy žalobce pro případ, když se jeho aktivní služba skončí. 

Ne j "y š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Jakkoliv myšlenka, aby také Súukromým pensistům zvýšeny byly jich 
pensijní požitky, jest velmi sympatická " lallO'd1 právnímu cítění, nelze 
zatím než přáti si, aby ji zákonodárce vzal v bedlivou úvahu a učinil, co 
dělati se dá, onž se také částečně, jak níže doloženo', Hi stalo; že by však 
nároky toho druhu byly platným právem uznány, v tom nelze s nižšími 
stolicemi souhlasiti, ony samy také nebyly s to, svůj. náhled o nějaké 
ustanovení zákona opříti, všecko jinaké jejich dovo'zování bez této ,ovory 

. jest docela vratké. Především není případné mluviti tu o výživném nebo 
jeho obdobě, zejména nelze mysliti na výživu ze zákona příslušící, byt 
i pořadem narovnání určenou, z které prvý soud vych'ázÍ, Odvo1ávaje se 
neprávem na zdejší rozhodnutí Rv II 61;20 a Rv II 95/20, jež se týkala 
zvýšení ta'k.cwého výživného. Pense není výživným, nýbrž č á stí úp I a
ty za konané služby, která se však zapravuje teprv 
p" r o z v á z á n í po měr u s I uže b n í h o. Tak to bylo také pújato 
v daném případě v provedeném již sporu předním. Tu se měla věc takto: 
Otec žalovaného, (ehelejší zaměstnavatel žalobd.v, platně slíbil žalobci 
ještě za trvání služebního poměru, že obdrží pensi, byl tedy ze smlouvy 
k .placení pense zavázán, ale výše pen,e .určena nebyla. Poněvadž šlo 
o smlouvu tehdáž t. zv. námezdní - nyní nazývá $e s!lužební' - určil po 
zrušení služebního poměru, jež nastalo koncem wku 1911, na žalobu ža
lobcovu dle § 1152 st. zn. obč. zák. výši pense soud. A tu byla všemi 
stolicemi, také rozhodnutím tehdejšího nejvyššího soudn ze dne 24. června 
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1914 právní povah'l pense vymezena v ten wzum, žep e n se p~ř e d~ 
s t a v u jez a drž e TI o u č á s t s I II Ž e b TI í c h p I a t ů, t e dym z d y 
z a k ú n a n é s I u ž b y, a že tedy právě proto má místo' § 1152 obč. zák. 
A vskutku jen tak mo,hlo se dospěti k výsledku žalobci příznivému, pro
tože jinak smle'uva o pensi Pf{) neurčitost předmětu {úplaty) platně by 
nevznikla (§ 869 obč. zák.), Vychází-li Se v'ak. z tohoto' pojmu pense -
a to se vycházeti musí, protože jde pořád o týž právní poměr, který 
takto jednou už v zásadě [()Zhodnut byl - dojde s'e k jinému závěru; 
je-li pense z a drž e II á č á s t m z d y, nemusí bývalý Zdměslnavatel 
pensistovi nic více dáti, než, C () z ad r žel, to však právě vyměřenO' 
bylo už v ,odbytém předním sporu. Pense pOjatá jako re,servovaná část 
mzd'Y jest vlastně jakéSi pojištění, nezadrŽUje se sice ročně tolik, kolik, 
se pD'lom f{)čně jako pense platí, nýbrž méně, avšak počítá se s tím, že 
zadržené částky mohou býti plodollosně uloženy, že' se tedy zúročují a 
tím ZVyšují, takže zaměstnavatel může více platiti, než zadržel. ,'o jest 
po,čet pravděpodobnosti a vždy tedy více méně smlouva odvážná, záležíf 
na tom, jak dlouho pensist,! bude živ. Ale na tom zde nesejde, lhostejno, 
zda byla -pense přiměřeně zadrženým částkám vyměřena- či nic, ta otázka 
je jednou pr{) vždy odbyta právoplatným vyměřením. Zde jde v podstatě 
° to', zda zmenšená kupní síla vy měř e n é h o ob n o.s u (ročních 4000 
K), tedy znehodnocení měny, spadá na vrub bývalého zaměstnavatele čili 
na vrub pensisty. Odpověď: na vr\1b pe11Sisty. Zaměstnavate: nemusí d'áti 
více, než COl zadržel, co na to má; lhostejno, jakou cenu to te'ď má. On 
z toho při okolk<Ívací akci nic víc~ učiniti nemohl, než C() učinil; on za
drž~1 určitý pc>čet korun, a má z nicb nyní týž počet korun českosloven
skýCh. To plati i ° úmckn, jež se při vyměření pense v počet braly. On 
tedy nemůže dáti místo vyměřených 40,DO K nic více než 4000 Kč. I pro 
něj platí tedy pře d p' i 5 § 6 z á k o' n a ze dne 10. dub II a 1919, čís. 
186 sb. z. a n., jenž, v celém sporu zůstal nepovšimnutým, že závazky' 
platí se v paritě 1 K = 1 Kč. Za pokles měny on nemůže, proto mu 
zákon neukládá náhradu zaň. Neb{)! nejinak měla hy se věc, i ]<:dyby se 
částky byly nezadržely, nýbrž zaměstnanci vyplácelY a on si je na 
úwk ukládal; an,ion b'Y nyní více neměl, než ,1 Kč za 1 '1<:. A doceJa tak 
by to dO'Íladlo také při třetím způs'o,bu, jenž se tu mysliti dá a praktikován 
bývá, kdyby totii zadrželé částky 'byly se vynaložily na pojištění bu
doucího pensisty u nějakého ústavu; i pojištovna by zaplatila kapitál resp . 
zapravovala mční rentu v Kč místo v K, al~ nezvýšila by 'Obnosu ani 
o haléř. A zde je v podstatě t"též; pojiš!'o,vnou zaměstnance byl zaměst
navatel. Dlužno také uvážiti h'Ospodářské následky op.ačného náhledu 
pro zaměstnavatele: mohl-li by každý pensista žádáti, aby znehodllocení 
valuty resl zaměstnavatel, znaroe,nalo by to pr'o tonoto často ho'spodář
skou zkazu, zvláště pro nezemědělce. Konečně by opačná zásada dů
sledně vedla 'k, tomu, že by i státním zaměstnancům stejný nárok přiznati 
bylo, takže by nebyli odkázáni na dobrou vůli státu, nýbrž o náhradu 
znehodnocení valuty jako doplatek žalovati mohli (dřív. § 3 lit. a) zákona 
ze d"e Zl. prosince 1867, čís. 143 ř. zák. o soudu říšském, nyní § 1 zákona 
ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n.), co·ž zajisté nikomu ani na mysl 
nepřipadá. Vyživovací nároky z důvodu sv,azku rodinného jsou jiná věc; 
zde je duvodem závazku právě tento trvalý svazek (ne zádržek, nějaké 
mzdy) a zákon ukládá povinnému vybývání slušné výživy majetku jeho' 
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přiměřené <§§ 91, 139, 166 a j. obč. zák.);. tu zjevno, že doku~ sva~ek 
trvá možno' v zásadě žádati zvýšení, jakmIle se. buď, maJetkove pomer~ 
povi~ného zlepšily nebo potřeby oprávněného ~výšily. Kt~mu § 1481 o~c. 
Z;]k" a jud. čís. 245, 244. Ale pro peusi takovyeh predplsn nem. Že sa~ 
dovolatel, aby se mohl hájili právním pravidlem, že pro' minulost se vy
živné neposkytuje (nemoprd praeteribo'alitur), staví se na stanovlsko ah; 
mentaoe, nic nevadí, jen když jinak celému nároku odporuje, nebol am 
jeho wávní konstrukce soud neváže, rozhodný jest jen jeho návrh. Ko
nečně nelze, ač toho a.ni od stran ani od nižších stolic nebylo vzpomenuto: 
n'epúukázati na zákony o agrární re!ormě, jež se i p,en~se zam,ěst~,ancu 
zemědělských na zabraném (velikém) majetku pozemkovemdotykall. Tu 
jest předem zákon z 12. února 1920, čís. 118 sb. z. a n. Ten v '§ 3 jedná 
(j dodatečném zajištění pensijních požitků zvláštními. fondy. Z toho pro 
žalobce nic neplyne. Dále jest tu zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 
sb. z. a n. jímž se upravují zaopatřovací pO'žitkyřečených zaměstnanců. 
Z toho by' pro žalo'bee něco snad plynouti mohlo, zvláště vzhledem k § 4 ' 
(§ 3), 11 a 12, ale teprv od 1. ledna 1920,í§ 3), p a k-I i jsou tu v,še~ky 
podmínky, zvláště tedy, jde-li o veliký majete:k ve smyslu zá~orov~ho 
záko'na ze d-en 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. Ale na onen zakon za
loba podaná dne 2. srpna 192)}, kdy ještě týž neexistoval, zal,o,žena není, 
a o podmínkách jeho, isou-li dány, se nejednalo. Kdyby činil žalobce nárok 
z něho, byl by to ji nýd ú vod, jenž hy činil vše to, o' čeP.' se, v t?n;to 
sporu jednalo, do'cela zbytečným. O tom tu tedy rozhodo,vati n~lze" lezto 
ve vyšších stolicích, ani str'<lna důvod žaloby změniti nemúže (§ 483·od
stavee třetí), neřk,u-li sond sám. Tento zákon (čís. 130 ai 1921) ,však neJ
jasněji dokazuje, že tato žaloba je bezdůvodná, že. be z z á ~.op. II é 
úpravy ani soukromÝ pensista ZVýŠenI pense zadatI 
II e m Ů ž e. 

Čís. 1270, 

Za odkladexekuC\> lze žádati I před podáním exektfčního ,návrhu, Žá
d()sttu nutno ihned vyříditi a nelze s vyříz,ením č.ekat~ až exekuční návrh 
budepodán"Došel-1i pak ,exekuční návrh dříve, než vyřízena žádost O' od-
klad excekuce, nutno .Ltento návrh hez, odkladu vyříditi. , 

(Rozh. ze dne Ci; lisiopadu 1921,R I 1290i3L) 

Usnesením ze dne 23. srpna 1921 povolil II r v Ý s o u d odklad exekuoe 
vyklizením místoostí na 2 mčsíce, usnesením ze dne 24. srpna, 1921 zamítl 
pak návrh na povolení exekuce vYklizením, pouk,ázav na své f'Oozhoodnutí 
z přeuchoziho dne. Rek u r sní s Q> II cl vyhověl stížnosti vymáhajícího 
věřitele do, usnesení ze dne 24. srpna 1921 v tom směru, že povolil exe~ 
kuční vyklizení místností, nevyhověl vŠ:J'k návrhu, po,kud se domáhal; ne
procluého výkonu exekuce, ,st\žnostem p~k obou st;an do ~snesen:. ze 
dne 23. srpn" 1921 vyhověl v tom směru, ze ushesem to zrusl! anandll 
prvému soudu, by, proveda šetření, zno'vu rozhodl. D ů vod y: Roz~od'
llutí ,prvého soudu odporuje zákonu, nebol ustanovení § 42. ex. ř"pred, 
pokládá předchozi povolení exekuce a, nelze tedy,odložiti exekuci, která 
dosu", povolena nebyla. Bylo ppo,to rekursu v tomto směru vyhověno. 
Usnesení ze dlje 23. srpna 1921 bylo zrušeno, ježto dosavadní šetření ne
poskytuie rekursnímu soudu spolehlivého podkladu pro věcné rozhodnutí. 
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D[;sleokem toho bylo návrh vymáhající strany 'na neprodlený výlmn exe
kuce zamítnouti. 

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

Důvody: 

Nelze sice přisvědčiti názoru rekursního s'oudu, že ustanovení .§ 42 ex. 
ř. předpokládá předchozí povoleni exekuce a že nemůže býti ,odložena 
exekuce dosud nepo,volená. Ve své!l) usnesení ze dne 12. srpna 1921 uznal 
soud rekursní správně, že strana povinná byla 'oprávněna žádati za odklad 
exekuce ještě před podánim exekučního návrhu, poněvadž by za 'exe
kučního řízení po případě již neměla možnosti s úS9ěchem za odklad žá
dati. Když tomu tak, má povinná strana zajisté nejen na tom právn' ",ájem, 
nýbrž i nárok, aby její návrh bez zbytečného průtahu byl vyřízen. Ponhé 
založen.! tal<o·vého' návrhu a vyčkávání, až druhá strana podá exekuční 
návrh, odporovalo by ,ustanovení § 84 j. ř. Přes to však není dovo.]ací 
rekurs odůvodněn. Vymáhající strana navrhla exek.uei vyklizením míst
ností na základě usnesení ze dne 25. února 1921, které, jsouc právoplat
ní'm, nahražuje podle § 4 zákona ze dne 8. dllbna 1920, čís. 275 sb. z. a n. 
p:atnou výpověď. Po·dle § 575, odstavec třetí c. ř. s. po.zbývá výpověď 
platnosti, nebylaCli do 14 dnů po uplynutí lhůty k vyklizení navržena exe
kuce. Vymáhající strana bYla tedy oprávněna, chtěla-li výpověď zacho
vati v platnosti, ve lhůtě právě uvedené exekuční návrh pódati a má tedy 
rovněž právní zájem a nárok, aby její návrh by] vyřízen. Na okolnost, 
že by] iiž před tím prvým soudem p,o,volen odklad vyklizení, nemoh'ou se 
rokurenti odvolávali, poněvadž povolení odbladu bylo rekursním soudem 
zrušeno. Avšak ani ta okolnost, že žádost za odklad byla podána dříve, 
než návrh exekuční, nemůže býti p'ovolení exekuce na překážku. Účelem 
odložení exekuce jest, zabrániti škodlivé pro dlužníka změně dosavad
ního stavu, tedy zameziti v Ý k o n exekuce (viz materialie kl § 42 ex. n. 
Povolením exekuce se však dosavadní stav v tomto případě nijak nemění 
a strana povinná niiaké újmy netrpí, zvláště když návrh na neprodlený 
výkon exekuce byl zamítnut a k výkonu tedy nebude 'přikročeno, dokud 
se O' žádosti za odk.lad nerozhodne. 

Čís. 1271, 

Žalobou dle § 35 ex. ř. lze uplatňOvati započítatelnou pohledávku, 
třebaže bylO lze namítati ji započtením již ve sporn, z něhož vzešel exce
kučnl tituJ. 

Bylo-li prozatímním opatřenílilstanoveno výživné vyšší než koneč
ným rozsudkem, není pohiratel pOvinen, je vraceti. V opačném případě 
musí mu však zavázaný rozdil nahraditi. 

Pro vyměření výživného není směrOdatným "xistenčITi minimum 
oprávněného, 

(Rc}Zh. ze dne 5. listopadu 1921, Rv I 471{21.) 

Žalované manželce byla povolena 'na základě rozsudku ze dne 12. 
listopadu 1919 vydaného ve sporu eg VI 182/17 proti manždovi exekuce 

Co/Bnf rozhodnuti. lIL 47 
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pro zadrželé výživné za dohu od 1. října 1917 do 30. ledna 1918 ve výši 
2160 K: 83 h a pro útraty 3.339 K 17 h. Proti vymáhanému nároku pOda; 
manžel žalobu (§ ·35 ex: ř.), tvrdě, že zaplatil žalované manželce celý 
peníz, exekucí vymáhaný 5.500 K tím, že od 1. února 1918 do 31. prosince 
1918 platil jí celkem po 11 měsíců měsíční výživné 1.300 K jakožto pro
zatimné výživné, dle usneseni vrchního zemského soudu v Praze ze dne 
9. dubna 1918, a poněvadž konečné výživné, na které uznáno rozsudkem 
ze dne 12. listoPadu 1918 eg VI 182i17, činí od 1. října 1917 měsíčně 
1.000 K, přeplatil prý za uvedených II měsíců 5.5,00 K, kterýžto peníz 
kompensoval proti nároku žalované, vymáhanému exekucÍ. Pro· ce s II í 
s o udp r v é sto I i c ežalobu zamítl. D ú vod y: Žalobce domáhá se 
žalobou po'd'le § 35 ex. ř. výroku, že nárok žalované zanikl a že návrh 
na exekuci není přípustným. Soudní dvůr však nepokládá žalobu za odů
vodněnou. Dle § 35 ex. ř. lze pmti nároku, pm který byla exekuce povo
lena, z a ex e 'klu Čll í hoř í z e.TI í vznésti, námitky jen potud, pokud ~e 
zakládají ve .skutečnostech, které nárok zrušují neb staví a nastaly p"o 
v z n i k u exekučního titulu. Sluší proto uvážiti, zda okolnosti, na nichž 
žalobce zakládá žalobu, nastaly p O v z n i k u exekučního titulu, který 
jest základem exekučního, řízení, jehož zrušení se žalo,ba domáhá. Titulem 
exekuce jest rozsudek z 12. listopadu 1918 eg Vl 182/17 a domnělé pře
placení výživného, žalobcem tvrzené, stalo se v měsících únoru až pro
sinci 1918, tedy pře d v z n i k e m exekučního titulu a již z toho důvo:du 
jest žaloba v zákoně neodůvodněna. Avšak žalohci nepřísluší vůbec právo 
zapo·čísti 5.500 K na nárok žalo,vané strany exekučně vymáhaný. Žalobce 
neplatil prozatimného výživného 1.500 K měsíčně, nejsa k tomu povinen, 
nýbrž na základě usnesení vrchního zemského sondu ze dne 9. dubna 1918 
od 1. února 1918 do 31. prosince 1918 až do prá:voplatného rozhodnutí 
s p 'o r u o r o z v o' dma n že I s tví, nikoli ]JO dobu do rozhodnutí sporu 
o v Ý ž i v n é. PočínaiÍc I. lednem 1919 určeno bylo d-Ie usnesení tohoto 
soudu z 4. února 1919 pr'ozatimní výživné měsíčně 1.000 K až do právo' 
platného rozhodnutí sporu o výživné. Ro·zsudek toho,Io soudu z 12. listo
padu 1919, kterým konečně určeno bylo výživné měsičně 1.000 K pod
naje ,od 1.' října 1917; nemůže míti vlivu na výši vÝživného- prozatímně 
vyměřeného od 1. února 1918 do 31. prosince 1918 měsíčně 1.500 'K: při 
sporu 10' r o z vod manželství. Výživné to ·určeno bylo sice prozatímně 
po dobu sporu o rozvod. Avšak usnesení, kterým bylo' prozatimní výživné 
povoleno, jest exekučním titulem ve smyslu § 1 ex. ř. a prozatimné -opa
tfeníjest prozatímním' jen potud, že má platnost jen pro jistý čas, nikoU 
však, že výživné platí se jen prozatím ,a má se zase vrátiti. GOI dostává 
manželka po do'bu trvání prozatimného opatření, dostává trvale. Nemá 
tedy ta okolnost, že ve sporu o výžívné bylo rozsudkem ze dne 12. listo, 
padu 1919 vyměřenodefinltivní výživné 1.000 K měsíčně, žádného vlivu 
na prozatimní výživné, již zaplacené. Žalovaná jest hezelstnou příjemkyní 
a již po rozumu § 326 a násl. obě. zák. nemůže býti nucena k navrácení 
toho, co přijala a spo-třebovala. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. 
D ů vod y: Přisvědčiti dlužno mínění odvolatelovu, že dúvod'em oposiční 
žaloby může v tomto případě býii namítané zapodení. Nelze tvrditi, že 
pohledávka, žalobcem ku započtení namítaná, vznikla před vydáním exe
kučniho tílulu, - nebo! žalobce právě z Dohoto exekučního titulu 
- f1ozsudku, - vyvozuje nárok na vrácení toho, co na v1rživném 
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dříve přeplatil a ncmohl nárok ten vzniknouti, dokud rozsudek 
nebyl vydán "nenabyl moci práva. Byť i tedy ono, vyšší výživné bylo 
placeno před rozsudkem, tedy. před vznikem exekučního titulu, nemohl 
vzniknouti před ním nárok na vrácení přeplatku. Ostatně kompensace 
nenastává sama sebou a musí býti uplatňována, toliko zrušení vzájem
ných pohledávek nastává dle § 1438 obč. zák,. samo sebou. Uplatňuje-li 
ji tedy dlužník až po f'Ozsudku, nemůže tím vyloučena býti přípustnost 
žaloby oposičnÍ. Naproti tomu nutno souhlasiti s míněním prvého soudu, 
že žalobci nepřísluši p,ohledávka kompensando namítaná. V tom dúvodY 
prvého soudiu jsolu zcela správné věcně i právně a nepodařilo se odvo
lateli je vyvrátiti, takže se v podstatě k nim odkazuje. 2alovan§ neměla 
důvodu obmezovati žalobní prosbu. když jí bylo vyměřeno prozatimní 
v:<·živné, a bylo plnJ'rm jejím právem, p'o'čitati s výživným vyššfm, jež 
požadovala, právě jako žalobce trval na tom, aby bylo sníženo,. Právě 
tak, jako výše bylo řečena, že žalobci nemohl vzniknouti nárok, na vrá
cení nějakého přeplatku. dokud nebyl vydán rozsudek, mohla i žalovaná 
'o'čekávati, že bude jí přizn.án nárok vyšší, a správně uznává žalo,bce, že 
by jí byl v tom případě mu.sil dopláceti. Proč hy tedy byla obmezovala 
žalobní prosbu? Z toho však, že. by.žalobce byl musil dopláceti, kdybY 
vi'živné bylo vyměřeno vyšším penízem, nelze ještě logicky a nutně do
vozovati, že by mčl právo pc,žadov,ati zpet, CO' zaplatil, i když to byla 
snad vice, ,než Tvzsud,k,em nyní přis,o'uzeno. Prozatímnost opatření, kte
rSrmž výživné se vyměřuJe, jest právě v tom, že se zajišťuje osohě, majicÍ 
nárok na V1Tživu, výživné ve v}'rši, kt.erou soud v té době a dle poměrů 
uzná za vhodruou, kdyby pak rozsudek uznal. že výživné měl" býti vyšší, 
není závazek k výživě vyrovnán, bylo-li však uznáno na výživné nižší, 
nemůže to míti vlivn na prozatimné opatřenÍ. Uzná-li so,nd, že poskyto
vané výživné bylo nedostatečným, jest tím již vysloveno, že oprávněná 
musila si sluiinou výživu opatřiti na účet budoucího výživného jinak, a 
nelze tvrditi, že -oné vyšší sumy jii nepotřebuje. Naopak nelze žádati, 
aby obdržené vracela, poněvadž bylo jí poskytnuto' na slušnou výživu, 
jejím právem bylo dle toho se zaříditi, jaké prostřerlk,y jí byly poskyt
nuty a nemůže nynÍ- žádáno býti, .aby na úk,or nyn,ej'šÍ své slušné výživy 
ztrácela z toho" cO jí na ni bylo přiznáno. Tak zaiisté jest také rozuměti 
výroku prvého' soudu, že žalo'vaná výživné spotřebovala bezelstně. Mlu
viti tu o obohacení jest očividně nemístným, poněvadž částkou uZ!1anou 
za prostředek k slušné výživě nemohla se žalovaná obGhatiti na úkor 
žalo,bcův. 

N e j v y Š ,í s o u d nevyhověl dov,o./ánf. 

Důvody, 

Dovolání, opírající se o dovolací dÍlVod § 5,03 čís. 4 c. ř. s., není opráv
něno, jelikož odvolací soucl věc právně v pod'statě správně posoudil a 
vývody dovolání nejsou s to, by dúvody rozsudku druhé stolice vyvrátily 
neb oslabily. Nejvyšší sond po-ukazuje tedy ha mzsndek druhé stolice a. 
jelik,ož dovolání v podstatě opakuje jen to, co marně upla!úovalo již odvo
lání a co vzala na přetřes již druhá stolice, netřeba se s jednotlivými vý
vody po,drobně z'!bývati. To. platí zejména o námitkách, že žalovaná 
měla po případě nárok žalobní náležitč omeziti. že rozsudek ze dne 12. 
listopadu 1919, vydaný ve sporu eg 182/17 účinkuje v každém p,řípadě .,. 
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zpět, počínajíc 1. řfjľiem 1917, že ruší proto veškerá prozatirnní opatření, 
určená na dobu od 1. února 1918 do 31. prosince 1918 usnesením vrch
níhO' zemského soudu ze dne 9. dubna 1918 a že jinak by byla žaloev.aná 
na žalobcův úkor bezdůevodně obohacena. Vzhledem na ostatní obsah 
dovolání se jen }eště toto dodává: Uevádí-li dovolání, že eve sporu eg Vl 
182/17 jak první, tak i drubá stolice, když nevyslovily, že jejich wzsudky 
nemají vlivu na stanovení prozatimnéhO' v'ýživného, vycházejí patrně ze 
stanoviska, žalobcem hájeného, sluší proti tomu podotknouti, že ve sporu 
eg VI 182;17 soudoevé jednak hledíc k ]lovaze výživného, jednak k do
slovu žalobní žádosti a k ustanovení § 404 a nás!. c. ř. s., neměli příčiny 
k výr'oku, jak jej má na mysli dovolate!. Taktéž neobstojÍ d'alší námitka, 
že žalobce má dle § 1435 'Obč. zák. právo, požadovati zpět na manželce, 
co platil na výživném nad částku, stanovenou rozsudkem eg VI 182/17, 
jclik.ož není tu předpokladu pro použití § 1435 'Obč. zák. Poukazuje-li do
volatel dále na výši t. zv. existenčního minima, tvrdě, že musí každý bez 
ro,zdilu postavení a povolání s touto nezabavitelnou částkou vyjíti,že nellí 
proto přípustno, by byly někomu zabezpečeny vyšší příjmy, a že napa
dený r,ozsudck neodpovídá ani slušnosti, nutno na to od'větiti, že právě 
pro výživné, jež dlužno dle § 91 obě. zák. vyměřiti jako »slušné výživné", 
není směrodatným existenční minimum a že s druhé strany právě i sluš
nost mluví pro to, by žalovaná nemusila si nechati nyní o,d výživného 
odčítati, co jí bylo jako slušné výživné poskytnuto, jelikož se tu jedná 
° to, co platil žalobce a co .obdržela žalovaná na základě právoplatného 
výroku. 

Čís. 1272. 

Nelze se domáhati l1a nemanželském otci, by složil odbytné, byl ná
rok směřoval proti jeho pozlÍstatosti. 

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1921, Rv 1637;21.) 

Žalobě nemanželského dítěte o uznání otcovství a složení "dúytného, 
Hzené pro,ti pozůstalosti jeho zploditele, p r .o c e sní s o udp r v é s t o
l i c e vyhověl v plném rozsahu. O d vola c í s o II d ji zamítl, pokud se 
domáhala složení odbytného. D ů vod y: Dle § 166 obě. zák. jest otec 
povinen poskytovati nemanželskému dítěti jmění přiměř~llou vy živu, vy
chování a za'opatření; dle povahy věci a dle ustanovení § 1418 obě. zák. 
přechází povinnost, nemanželské ddi živiti a zaopatřili, jako jiný dluh, 
na otcovy dědice. Tím nemůže nastati změna na právní. povaze dluhu a 
povinnost dědiooeva dle .ohsahu a objemU nemůže býti jiná. než povinnost 
původně zavázaného. Může proto pozůstalost nemanželského otce uznána 
býti povinnou dle uvedených ustanovení zákonných jen lm placení pří
spěvků na výžiVU dítěte, jež odpovídají jmění pozůstalosti. Vzhledem 
k tQmu není duv.odno,u žaloba proti pozůstalosti nemanželskél1O' otce na 
zaplacení odbytného za měsíční výživné; slušelo se prúto odvolání vyho
věti a žalobu v uvedeném směru zamítnouti. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dov,oIání. 

741 

DŮVOdy: 

Dovolání, opírající se 0 dův<nd nesprávného právniho posouzení, je 
neoprávněné a lze poukázati k odůvodnění rozsudku o:Jvolad st,alice, 
v nemž ·připadně ze zákona dolíčena jest právní nepřlpustn0st žalobniha 
nároku, dle ně!1Jo,ž strana žalující domáhá se místo .opětujících se výživ
ných platů zaplacení odbytného ve výši 3000 K. Dle ~ 4U6 c. ř. s. jest 
odsouzení k plnění jen tehdy přípustné, když splatnost jeho nastala již 
v dc,bě v:\rn'esení rozsudku, jedině při nárocích na vý-iivné lze -Ddsoudíti 
k plnění, které splatným se stane tel)rve po vydání roz,sJciku. leclir'>: na 
plnění v1'r živného má strana žalující nárok a přiřknutí jeho' může se' itáÚ 
die předpisu § 1418 obě. zák iedině v platech p,očátkem každého dalšího 
mčsÍce dospívajícÍe:h a předem splatných. Nese to sebou právní povalw 
tai\.Ovéhoto nároku na výživné, zejména nejistota jeho právní existence 
pro budencnos!. Naproti tomu není předpisu zákona, který by připouštěl, 
aby místo těchto periodických platů vyživovacích přiřknuta býti mohla 
ve zpúsobu jakéhosi odb'ytného určitá zkapilalisovaná částka na penězích. 
Na věCi nemění ničeho, že jde opozitstalo,st, která d.]e § 171 obč. zák. 
k placení výživnéhO' povinna jesť; právní stav zůstává týž a ani ohro'ženÍ 
nároku, kdyby skutečně zde bylo, nemůže ospravedlniti úchylku ,od tohoto 
ve sporné cestě jedině možného zpÍlsobu přiřknutí tohoto právního ná~ 
roku. Ostatně může strana žalující, jak' správně odpůrce dovolatclky 
uvádí, tomuto 'Ohrožení čeliti vhodnými právními pr'ostředky zejména 
oddělením jmční pozůstalostního od jmění dědicI\ z nichž ostatně jeden 
jest pod mocí opatrovnickou, a zjišfo,vací exekucí dle § 372 ex. ř. aneb 
i vhodnou. dohodou s dědici. 

Čís. 1273. 

Kdo bYl soudně prohlášen za marnott'atníka, mnze až do polovice 
svého jmění volně pllříditi buď tím, že ustanoví dědice nebo nařídí od
kazy. Odkazy věcí jest splniti na účet volné polovice poztJstalosti, pokUd 
se týče dědice. k této polovici Jlovolaného. 

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1921, Rv II 21O/2L) 

Zústavitcl, soudem prohlášený za marnotratného, ustanovil v závěti 
dědičkou polovice svéhO' jmění SVOu sestru Adolfinu M-ov:Q'u'- v pozděj
ším dovětku odkázal žalobci, osobě to cizí, určité věci. V pozůsta[o,stním 
řizení popl'eli dědicové platnost dovětku, pnočež se žalobce domáhal na 
pozůstalosti vydání od'kazu žalobou,jíž. pro c e ;s' ní S'O udp r v é s to
l i Ce vyhov~J. O d vol a c í so li d rozsudek potvrdil s tím, že pozůsta
iost jest'povinna vydati žalobci požadované VČ ci pOUZe na účet polovi-ce 
pc,zůstalosti, připadší dědičce ze závěti. 

Ne j v y š.š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Žalovaná' strana v dovolacím spise se· zvláštním: důrazem vytýká, 
že prý zákonní dědici toho, kdo soudně za marnotratníka byl prohlášen, 
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mají dle § 568 'o,bč. zák .. nárok n~ polc;vici vše~h jedn~tlivÝ,ch ve,cI po~ů
stalostních, že tedy rnarno,tratmk ]U1ym osobam, nez svym zakonnym 
dědicům vůbec -nemůže zanechati celé jednotlivé věci, ježto by tím zá
konným dědicům odňal nárok na polovici každého jednotlivého kus~ pG" 
zůstalo,sti že proto v tomlo případě ustanovení lístku ze due 21. hrezn::t 
1916 _ 'ačli vůbec obsahují odkaz - pro porušení nároků zákonných 
dědi~ů jsou bez účinná. Tento právní názor jest neudržitelným, příčíc 
se úmySlu zákonodárcovu, Dosud platný obecn~ zákon~k,·O'bč~nský, na 
rozdíl od práva římského. a jiných zákonů (na príklad nemeckeh? zako
níka občanského § 2229) neo'dnímá tomu, kdo soudem byl ppoh~ase~ z~ 
marnotratníka, nadobro právo pořizovati o jměnl posledn,í vůl!, nybrz 
omezuje pO-lize toto disposiční práv-o, dovoluje ma!notratn~kOVl, by~ po-~ 
řídil poslední vůlí o polovici svého jmění. Záloo.nodarce vohl turo stredm 
cestu uváživ že marnotratník posledním p,Ú'řízením sám sohě SIce ne
škodí že vš~k kdyby mu byla přiznána plná zpílsobiIost pOřizovati po
slednl vůlí bylo by se obávati, že jí využije ve prosp,ěch těch, kdož pod
porovali j~ho lehk,omyslnost nebo jeho prostopášné chtíče, na újmu svýc~ 
příbuzných, kteří snad v mnohých případech podáním návrhu na, uvalem 
opatrovnictví jemu se znelíbili a znechutili, že jest vša~, s dru?e strany 
přece slušno', poskytnouti mu možncst, by zanechal ca st s,veho ,Jmem 
osobám cizím, ke kterým chová zvláštní lásku, nebo ktere SI zlskaly 
zvláštní zásluhy o něho (Zei11er § 568, Winiwarter III. § 32, stuben;auch 
.§ 568), S t!mto úmyslem zákonodárcovým naprosto' by s:, nesro.vn";valo, 
kdyby se bránilo· marnotratníkovi odkázati jiným cwbam, ?ez zakon_
Dým dědicům jednotiivé - celé - věci. Prah} sluší ustanovem § 568 o~c: 
zák, přes pochybnosti v dovclacím spise v té příčinč v~sl,oven,é. roz~metl 
tak, že ten, kdo soudem byl prohlášen za marn?·trat~lka: muze ~z ~? 
pol'O V i c e svého' jmění, t. j, jeho hodnoty volne pondilI posledm vulI. 
Může tak učiniti buďto tím způsobem, že ustano,ví jednu nebo několik 
osob za dědice jedné polovice svého pmění, nebo že vyčerpá tu!o vol~;}~ 
polovici, vlastně polovici čisté pozůstal-osti, odkazy Jednothvych ,vecI, 
nebo že osoby v púslednl vůli k univcrsálníposloupnosÍl co do Jednc po'
ilivice povolané zatíží zároveň odk_azy na účet této polov.ice. Tak' tomu 
I v tointo případě. Karel 5, ustanovil v závěti ze dne 27, prosince 1915 
svoo'u sestm Adolfinu M-ovlou dědičkon oné polovice svého jmění, o' které 
dle 'zákona volně mohl poříditi, zatíži! ji později odkazem věci v dovětku 
ze dne 21. března 1916 uvedených. K nomnto .obmezenídědičky byl bez·o 
všeho oprávněn, vždyl mohl i odvolati celé usta,noven! dědi~ky (§~ 71~ 
obč. zák.). O nedostatku pasivní legitimace "statmch (zak.onnych) dedlcu 
nelze mluviti, nebdť ·,oni nejsou 'Osobně žalováni, ~alovaná je#st pG~z: 
a jedině pozůstalost dosud neodevzdaná a jednotna, do ktere nalezeJI 
sporné věci, a kteráž ovšem veškerými přihlášenými d~~ici Jest p~ed. 
stav.ována, tak že bez svoleni celé pozůstalosti p~kud se tyce ,:,s:,ch p~ed
stavitelů pozůstalosti části pozůstalostního jměm nemoho,u byli. vydany. 
Z toho co uvedeno, však zár.oveň ·plyne, že výrokem, jímž bylo vyha
věno ž~lo,bě, nároky zákonných dědiců nedoz?ávají újmy. Vzhled,~~ k zá
sadě § 568.obč. zák. jest .odkazy osoby, ktera sou.de~ byla,pr~h,asena ,;a 
marnotratníka, zapraviti vždy z polovice, vyhrazene voIne dlSPOS1C~ zu
stavi!ele "okud .. se týčedčdicem k této! poloviciPoVlQ.laným {Ellmger 
§ 568, K;asnoPo!ski Erbrechl str. 53), Odkaz ve prospěch žalobce učiněný 

jde tedy vskutku na účet polovice pozllstalosti KarlaS. která připadla 
testamentní dědiéce AdoUině M-ové. Dodatek pOjatý do ;'ozsudku soudu 
odvolacího vyslovuje proto' jen necu samezřejmého a ze samého zákona 
p~ynoucího. ~yf nebyl výslovně navržen žalobcem, nebylo' jím p,řece 
j}flSOllzeiJ.Q Heco, oč žalobce nežádal, a, nebyl porušen předpis § 405 
c, ř. s.:. aniž. nepřípustným zpúsobem rozho,dnutno' otázce dotýkající se 
len vzaJemneho poměru dědiců. 

Čís. 1274. 

Zásadně není závady, by nebyl díc § 251, čís. 5 2)(. ř. uznán za Deza
bavitelný psací strol advokáto'vy kanceláře. 

(Plenární rozhodnutí ze dne 8. listopadu 1921, Č. pres. 1078/21.) 

V otázce, zda psací stroj advokátovy kanceláře náleží ku předmětům 
jež dle § 251 čís. 5 ex. ř. jsou vyloučeny z exekucb, došlo při rozhod.o: 
vání u nejvyššího s,oudu k rúznosti mínění. Jedni wdpo.věděli otázku bez
vfjimečně záporně, d'ruzí dávali k ní bezvýjimečně odpověď kladnou. Pro 
~asadní důle'žitost věci předložil první preSident 'otázku senátu plenámimu. 
I ento zodpověděl ji, jak shora uvedeno. 

Důvod y: 

. Nelze přisvčdčiti k právnimu názoru, dle něhož psací stroj advokálovy 
h.ance~áře nepatři v ů b ec k, .předmětům, jež dle § 251 čís. 5 ex, ř. jsou 
vylou~eny 3' exelwce.Zákon vylučuje v § 251 ex. ř. z exekuce pod č. 1 
a 3 ~!,edmety n e p o str á da tel n é, pod čís. 13 předměty nu t n é a 
pod CIS. 5 a 6 předměty po' tř e b n é, Již tímto odstíněním dal zákono
dáyce na jevo, že s hlediska čís. 5 § 251 ex. ř. nezáleží na tom, zďa před
met Jest prn dlužníka nutným, pokud se týče nep·ostrádatelným· nýbrž 
že stačí, potřebuje-li dlužník předmětu, by mohl své po'volání ~ykoná: 
vali._ Otázka, jakých předmčtů potřebují osoby, naznačené v § 251 čís. 5 
ex. r., by mohly své povolání vykonáv.ati, není otázk.o'U přip,outanou 
na nezměnitelné předpoklady. Dochází odpovědi jednak v tom iaké po
žadavky činí na dlužníka doba, do níž spadá rozho,dování o ll~zabavitel
ll~sti předmětu, jednak ve správném vystižení toho l• co jest účelem řečc
neho omezení zabavitelnosti. Zákon'odárci jednalo se o to by vyPOvn,{ri 
byl jedn~k věhtelův zájem, dojíti z dllu!žníkova majetku ~spokojení vy
konatelneho námk,u, jednak slušný zřetel na dlužníkovu hosp,odářskou ' 
životnost. Zákon čelí vhodnými prostředky proti tomu, by dlužník ne
Ulukal postranními cestami svému :závatku, s druhé strany nechce však 
dlužníka vydati na p'Ospas věřiteli. Vychází s hlediska, že .bezohledné 
vymáhání majetkových naroků nesmí jíti tak daleko by tím' dlužník stal 
se hospodářským trosečníkem. To nemůže. býti účel~m zdravého zálwllo
d~rství, najmě jestHovládán hospodář·skou spravedln1ostí, to nemůže však 
bYli ani fúzumným .přáním prozíravého věřitele, jenž, shroutě bezohled
ným vymáháním nároku dlužníkovu hospodářskou mohoucl1!ost sám kácí 
kmen, jehož ovocem mohl.by po čase býti uspokOjen. Cte-li se' pod tímto 
zorným' úhlem ustanovení § 251 čís. 5 ex. ř., dlužno rozuměti. mu tak, že 
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potřebnost toho- kterého předmětu pro výkon povolání určuje se tím, co 
žádá doba na dlužníku a čeho mu třeba, by byl s to obstáti v hospo
dářské soutěži. Ani 'y'- tom' ani v OllDm směru nelze přiro,zeně utkvěti 
strnule na tom, co v zašlých dobách bylo postačitelno, nýbrž nutn,o jíti 
s duchem času a podrobiti se příkazům přítomnosti. Použito na případ, 
o který se jedná, nelze noťlUm~vati tak, že kdyby psací ,stroj byl věcí 
neznámou, že písemnosti pořizovaly se bez psacího l stroje a že tud,íž i dnes 
lze se bez psacího stroje obejíti. Bylo' by zbytečno, osvětlovati výhody 
strojové práce opwti práci ručnÍ, Stačí, vytknouti, že jakmile jedna advo
kátní kancelář pořizuje písemnosti psacím starojem, nabývá hospodářské 
převahy nad advokátní kanceláří, kde píše se bez stroje. Nejde tu jen 
o rychlost, s jakou lze strojem písemnosti poříditi, nýbrž též o to, že 
advokátní kancelář, jež nemá psacího- stroje, odkázána jest na větší 
počet drahých sil pracovních. Má-li tato porucha ho,spodářské rovnováhy 
lla poli soulěže býti vyrovnána, nelze bez dal§ího a za všech ,okolností 
oánímati eX.e:kiuCÍ advokátní kanceláři psací stroj. S druhé strany 'o'všem 
jest otázkou případu, zda ta která advokátní kancelář a v jakém roz
sahu také skutečně psacího strOje, pokud se týče psacích strojÍ! potřebuje, . 
zdali snad psací stroj není pro určitou advokátní kancelář pouhou nábyt
kov,o,u výzdobou a nikoli využitkovávaným stroiem pracovním. To řešiti 
jest již věcí toho .Merého případu. . 

Čís. 1275. 

Třebas odvolatel uplatňOval pouze Odvolací důvod uesprávného práv
ního posouzeni, jest odvolací soud oprávněn zrušiti rozsudek prvého 
soudu a vrátiii mu věc k doplnění řízeni, je-Ii to nutno následkem opod. 
statněnosti uplatněného odvolacího dúvodu. 

Nároku ze správy lze se vzdáti uej.en výslovně, nýbrž i mlčky činem 
konkludentním. 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1921, R I 1243/21.) 

Prodávaje žalobci krávu prohlásil žalo'vaný, že za ni požaduje 5400 K 
a že ji prodává bez záruky tak, jak ji koupil. Žalobce požad'ovaný peníz 
vyplatil a krávu si odvedl. Za nedlouho kráva zdechla, dle posudku zvěro
lékařů prý následkem vleklé tuberkulosy. Žal'obu o zrušení kupní smlouvy 
a vrácení kupní ceny pro c e S 'll í s.o II d p r v é s tol i c e zamít1, maje za 
vo;že žalovaný prodal krávu bez záruky za její vady. O d vol a c í s o u d 
znušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkav pravo
moci, V110VU projednal a rozhodl. D ů vod y: Odvolací soud má vzhledelE 
ku zjištěnému ději za to, že se žalobce vzdal nároku Ze správy pro obvyklé 
vady, u dobytka se přiházející (§ 929 obč. zák.), že však nechtěl se vzdáti 
náriolku ze správy pro vadykromobyčejrié, te.dypro vady, které by činHy 
krávu úplně nezpiIsobilou k účelu, k jakému ji kupoval, totiž' kupro,deji 
" upotřebení na maso. Odvolací soud nesdílí odvolatel'o'va rliáhledn, že 
hy vzdání se nároku ze sp:rávy muselo se státi »výslovně« ve smyslu 
§ 863 obc. zák., poněvadž slovo wýslovně« v§ 928 obc. zák. jeist vyklá
dati (§ 6 obě. záh) v ten rozum, že vzdání se musí státi jasně, nepo
chybně .. Nelze seznati, proč by vzdání se nároku ze správy mlČkY úplně 
iasně projevené nemělo, býti závazným, když obsahuje pravou vůli stran 
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(o:; 914 obc. zák.). Ustanovení § 937 obč. zák. se na tento případ nehodí, 
ježto vzdání se žalobcúvo není ani vše:obecné ['ni neurčité, nýbrž bilo, 
zřetelně proj~veno, když na prohlášení žalovaného', že _prodává krávu 
bez ručení jaků ji sám koupil" .žalo-bee na krávu ihned 5.400 K"č podal, lze 
v žalobcově jednání nesporné -spatřovati v"5'-slovné vzdání se nároku ze 
správy po rozumu § 9290bč. zák. ŽalDbce koupilk.rávu k dalšímu zcizení, 
aby ji totiž jak,o obchodník dobytkem prodal dále na maso, a k tomuto 
účelu musela kráva býti způsobilou, neboť nelze si mysleti, že žalobce, 
který vůbec popírá, že krávu bez ručení ko·upil, se mínil vzdáti i toho, 
že bude moci krávu v přiměřené době na maso dále prodati; t,obá se za
jisté jasně a zřejmě nevzdal, když viděl krávu na pohled zdravou a k do
pravě způsobilou. Žalovaný doznal zé skutkových okolností, v žalobě 
tVTZCll}'cb" pouze tolik, že krávu žalobci 30. července 1920 ránO' v 8 
hodin na trhu v N. za 5400 Kč prodal, kdežto ·ostatní skutková tvrzení 
žalobní popřel. Z výpovědi svědka Jakuba K. jd'e na jevo-, že kráva hátce 
po prodeji a odeVzdání žalobci zdechla, a žalobce tvrdí, že se tak stalo
za hodinu po 'odebrání krávy a že dle posudku zvěrolékařů proto, že 
kráva byla stížena starou snad dlouholetou a značně rozlehlou tuberku
losou plic, že při dopravě krávy na trh do N. došlo k rozedmě a pak 
k opuchnutí plic, že potom nastala degenerace srdečního svalu a dů
sledk,em toh-o' ochrnutí srdce a smrt krávy. Dle toho, předpo,kládajíc 
s>'rávnost tvrzení žalobeových a posudku zvěrolékařů, nebyla kráva již 
v době odevzdání žalobci pr-o něho k upotřebeni na maso zpLrsobHou, 
poněvadž pro svou nemoc, kterou před odevzdáním žalobci byla stížena, 
ani z trhu do města živa odvésti se nedala, nýbrž na cestě zcepeněla. Ke 
správnému posouzení a r,ozsonzcní této rozepře bude tudiž třeba, aby 
s oběma stranami bylo p'o.jednáno o tvrzeních žalobních, zejména o době 
zdechnutí krávy, o příči-ně toho, správnosti nálezu a posudků zvěrolékařů, 
o nákladech dopravy zdechliny, 'o tom, co se stalo s kůží krávy; o spor
ných a rozhodných tvrzeních obou stran bnde pak třeba pmvésti nabídc 
nu té vhodné důkazy. Odvolatel nevytýká sice neúplnosti řízení dle § 496 
čis. 3 c. ř. s. a nečinÍ odvdacího navrhu na zrušení rozsudku z tohoto 
dúvodu, avšak 'Odvolací soud při svém sho-ra -odchylném právnim náZlQ<Tu, 
že se žalobce nevzdal náneku ze správy pro kromobyčejné vady krávy, 
nemúže bez zrušení rozsudku a dlOplnění jednáni ve směrech shora na
značených správně V0 věci l':O'zhodnouti. 

N e i v Y š š í s o II d nevyhověl rekursu do zrušolvacího usnesení. 

Důvody: 

Výtka stěžovatelova, že odvolací. soud nebyl oprávněn rozsudek 
prvníhó soudce zrušiti, když ,odvolatel navrhoval pouze změnu a nikoli 
zrušení rozsudku, není v tomto případě -odůvodněna. Dle § 496 c. ř. s. má 
odvolací soud spornor věc vrátiti prvému soudci 'lG opětnému prOjednání 
a rozsouzení, když ...... 3. dle obsahu procesních spiSŮ nebyly v prvé 
stolici prOjednány okolnosti, které· se zdají býti s'oudu odvohcímu důle
žitými. Vrácení děje se za současného zrušení roisudku prvé .stolice. Aby 
odvolatel navrhoval zrušení rozsudku prvé stolice, není nezbytně potřebí 
stací když uplatňuje nesprávné posouzení případu p; 
str á n cep r á v n í, v jehož dús,ledku prvý sou,dce neprobral nbklterých 
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závažných okolností, poněvadž se mu následkem jeho mylného právního 
názoru jevily býti nerozhodnými, které však l1ři správném právním 
po·souzení věci jsou pro rozhodnutí sporu závažnými. V tomto případě 
uplatňoval odvolatel v odvolání nes P r á v n é p r á v n í p o s o u z e n í 
s PO r n é hop ř i pad u a vytýkal, že prvý soudce nesprávně vyložil 
ustanovení § 929 ·olbč. zá'kl., uváděje, že žalobce při kupu krávy práva ze 
správy v Ý s lov n ě se nevzdal a že vzdání se mlčky učiněné, nebo ne
určitě projevené, nestačí (§ 937 obč. zák.). Odvolatel zdůraznil, že se ne
vzdal správy pro vady neviditelné, nezievné, úmyslně zatajené. Když 
následkem tohoto odvolacího důvo'du uznal odvolací soud, že jest opod
statněn důvod nesprávného právního jJJ-souzení věci, že žalobce se sice 
vzdal nároku ze správy pro vady obyčejné, nikoliv však pro vady krom
obyčejné, které krávu činily naprosto nepotřebnou a i maso z ní neupo
třebitelným, nastal případ .§ 496 čís. 3 c. ř. s., že následkem tohoto od
chylného právního nazírání 'Objevily se neprobranými některé okolnosti, 
při tomto názoru pr-o rozhodnutí důležité, které prvému soudci při jeh,O' 
nazírání právním se zdály nerozhodnými. Soud odvolací tyto rozhodné 
obolno·sti ve svém rozsudku výslovně uvádí a p'ojednání O' nich prvému 
soudci nařizuje.V důsledku toh-o musil -odvolací soud dle § 496 čís. 3 c. 
ř. s. vrátiti spornou věc prvému soudci k do,plnění řízení a rozsud'ek 
prvého s.oudce zrušiti, byť i zrušení jeho v odv'olání nebylo navrženo. 
Stačilo' v tom směru úplně, že odvolatel uplatňoval odv,olací důvod ne
správného právního po,souzení sD-orného případu. čímž zároveň uplat~ 
Íwval 'odvolací důvod dle S 496 čís. 3 c. ř. s. Zrušení rozsudku bylo pou
hS'm důsledkem uznání tohoto odvolacího důvodu. 

Než ani další výtka nesprávného výkladu § 929 obč. zák., činěná stě
hovatelem soudu odvolacímu, není odůvodněna. Účelem § 929 obč. zák. 
jest stanoviti, že právě tak, jako v tom případě, převedl-Ji někdo věd'omě' 
na sebe cizí věc, jest mlčky tak.to pro jeveným vzdáním se vyloučeno 
právo ze správy, nastane týž následek i tehdá, když se někdo výslovně 
v z dá nároku. ze správy. Iilavní váha tohoto zákonného předpisu sPo,čívá 
Ha slově »V zdá TI í s e« nikoli na sIlově »vý s I ovn ě« a dlužno! PT.oto 
hledíc k ustanovení § 863 obč. zák. za to míti, že nároku ze správy lze 
Se vzdáti nejen výslovně, n5'brž se stejným právním účinkem též mlčkY, 
činem konk,ludentním. Toho však je třeba, by vzdání se, mlčky projevené, 
bylo zřetelné, a by vylučovalo veškeru pochybnost, jak mu dlužno roz
uměti. T,ohovo předpokladu zde není, nebot již všeobecné prohlášení ža
lovanéh-o, že prodává krávu bez záruky, dává podnět k důvodným po
chybnostem o tom, zda-li těmito slovy chtěl říci, že nechce ručiti za jakou
koliv - tedy i zákonitou vadu dobytčete. Bylo-li p'r-ohlášenÍ žal,o'vaného 
samo o seM nejasným, nelze z míče ní žaloboova, který krávn potom 
koupil, usuzovati, že by se byl chtěl tím vzdáti nároku ze správy prO' 
vady kromobyčejné, tedy i takov~, které by vylu6o'Valy upotřebení krávy 
k účelu, pro nějž byla koupena. Měla-li proto kráva, jak zajištěním důkazu 
prvním soudem bylo zjištěno, tuberkulosu v takovém stupni, že krátce 
po kupu padla a zcepeněla, pak měla v doM 'odevzdání vadu, která ji 
činila nezpůsobilolj k užívání vůbec, a též i k účelu, ke kterému ji žalobce 
koupil, k upotřebení na maso. Pak-li odv{)lací soud nicméně žalobě ne
vYhověl, nýbrž nařídil doplnění řízení, bylo' k tomu cíli směřující zrušení 
1"Ozsudkuprvého soudu nutným proto, že'některé pw' rozhodnutí závažné 
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okolnosti (jako kolik, utrženo za kůži krávy, o nákladech d·opravy zcepe' 
něné krávy atd,), nebyly pTDbrány a zjištčny. 

Přivzal.1i si "ča,tníl;: v mímosporném řízeru právního zá;;tnpce, po
čítá se lhůta k opravným prosiředkitm ode dne, kdy soudní výměr do
ručen byl právnímn zástnpci. 

Lhůty § 16 rozlukového zákona nejsOu aní lhUlami promlčecími ani 
lhůtami propadnými, nýbrž 1eiich uplynutí iest proston právotvorlWn sku
tečnosti. 

(Rozb ze d'ne 8, listopadu 1921, R I 1312;21.) 

S o udp r v é s tol i c e rozlů'učil manželství pro nepřekonatelný od
por, ježto uplynula již více než 3 léta od rozvodu, povoleného před 13. 
červnem 1919. Rek u r sní s o u d nsnesení p-otvrdil. 

Ne j v y Š š í so u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu. 

D ů vo <ly: 

Předeslati nutno, že i v řízení nesporném sluší, zvolila-li si str~na 
právního zástupce, doručovati jemu veškerá vyřízení soudu, pokud _ ]e"t 
ye spisech vykázána plná moc tohoto zvoleného zástupce (~ 93c. r. s., 
Sb zák. o org. soudní). Při řešení otázky, zda-li do·volací rekurs opa
trovníka do usnesení doručeného opatrovníkn dne 10. záři 1921 a jeho 
právnímu zástupci d~e 13. září 1921, do'šlý na ~oud dne 27. září 1921; 
G]užn.o pokládati za v čas Dodaný, jest dle t"ho rozhoGným den dc·rucem . 
opatrovníkovu zástupci ježto tomuto mělo býti správne doručeno vyho, 
tovenÍ usnesení a nik,o'Úv také opatrovníku samému, a llemůže býti p~otG 
pochybno, že uvedený dovolací rekurs byl podán ve ]~ůié. uveden~ y S ,14 
cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zak., tedy vea'S. ~IO se tyce veCI 

. samé vidí dovolací stížnost nezákonnost usnesení rekursmho soudu, Jed
nak ~ tom, že neuplynula tříletá lhůta od provedeného soudního _rozv,?du, 
to iest od 4. června 1918 do p·odání žádosti o rozluku t. 1. do ZD. kvetna 
1921 p-otřebná dle § 16 a) II. odst. zák. ze dne 22. května 19U, čís. 320 
sb. ;. a n. ku Dovolení rozluky, jednak v tom, že je to IhMa ,pl"Jmlšec,í a 
rrcmlčení zde bylo přetrženo duševní chorobou rozvedene man:<eIKY. 
Co se tkne projití tříročního času od povoleného r,ozvodu, neuPlynu1a 
tato doba skutečně ještě v den podaného návrhu na rozluku, než v t~m 
,rtiěru stačí, když lhůta ta byla již prošlon v den povolení f.Q.zbJ{_y ~!Vym 
soudcem. p10nevadž pak rozluka p-ovolena usnesením ze ~ne .... 2::>. cerv!:~ 
1921 tedy 3 roky a 1 měsíc po vovoleném rozvodu, byla nale2Mst proo]]h 
rfíleté lhůty splněna. Co se tkne námitky rekurentovy, že tříletá, v ~ l~ 
cit zákona normovaná lhůta byla jako lhůta promlčec! přetržena duševm 
(h~robou manželčinou (§ 1494 ,obč. zák.), nesMlí nejvyšší soud náhledu 
toho. V § 16 cit. zákona nejedná se ani o IMtu promlčecí,a;li ? lhů:~ pre
klusivní, nýbrž tato tříletá lhůta je právotvornou skutecruostJ, Je]lZ ~fIO'~ 
jiiím vzniká presumptio juris et de jure, že mez-i' manžel~ rozveclenyľ~l1 
\ytvořil- se -nepřekonatelný lúdpnr, ktedrž rozluku manželstVÍ jich ~dli-
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"odňuje. Není tedy potřebí. poněvadž, jak nesporno, jde o manž ,Islví uza
vřené před púsobností zákona rozlukového a ocl provecicného soudního 
rozv,o'du uplynula tři léta, k ro-zluce souhlasu druhého manžela a není 
třeba zjišfcvati ani nepřekonatelného odporu ani rozvá~nostl počinu 
,~ 16 lit. a) II. odst. zák. rozluko·vého'). 

Čís. 1!77. 

Rozhodnuti soudu o tom. zda jistota, složená ku zajištěni dědických 
poplatků, jest postačitelnou, netřeba odkládati až finanční úřady r('Lhod-' 
nou o výši poplatků. 

Spoludědic nemůže žádati v řízení nesporném, by děrlic, prodavší svíti 
podí] na pozůstavší nemovitosti, dal mu přiměřenou jistotu za poplatkv 
pozustalostní atd., tížící pozůstalost, dosud neodevzdanou. . 

Není povinností soudů, by samy od sebe staraly se o zajištění dávky 
z majetku a z přírůstku na majetku; 1o, vyhraŽenoi správě Ilnanční. 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1921, R I 1318/21.) 

P o z ů s t a los t n í s o u d přijal k soudu za souhlasu úřadu pro vy
měřování poplatků jistotu 100.000 K složenou kupujíCÍm a schválil po té 
kupní smlouvu, jíž jéden z dědiců prod-al svúj podíl na pozústav.ší nem·Q
vit0'sti. Rek II r s II í s 'O' II d zrušil napadené usnesení a uložil prvému 
soudu, by ve věci dále jednal a rozhodl. D ů va d y: Stěžovatelé napadají 
usnesení soudu prvé stolice proto, že jistota 100.000 Kč, jakožto záruka 
za dávku z přírůstku hodnoty, za dědické poplatky, převodní poplatky, 
jakož i za dař! z majetku, kteréž veškeré platy stihno·u pozůsta}o'5t a za 
něž tudíž celá po,zústalost jest zavázána, nestačí k jich krytí a zajištění, 
a dále proto, že nebyli' všichni dědicové o návrhu na schválení trhové 
smlouvy ze dne 30. července 1920 vyslechnuti před soudním rozhodnutím. 
Jak ze spisÍl zřejmo, nebyli vskutku všichni dědicové vyslechnuti o ná
nhu spoludědice Josefa li-a, zdali souhlasí s tím, aby J,o'5ef li. složil jako' 
jistotu ku krytí všech těchto peplatků 100.000 Kč, ač všichni dědicové 
pozÍlstalosll této, jak správně stěžovatelé uvádějí, solidárně za tyto po
platky ručí. výpočty zástupce dédiců a stěžovatelů, který jest zároveň 
vykonavatelem pos1ední v·ůle, a dědice Josefa li. se značně liší, nebo! onen 
vypočítává poplatky ty na 545.231 Kč, ,kdežto tento toliko na 114.757 Kč 
II h. Soud prvé stolice, nezjednav si podkladu pro pos-Dl1zení, mnGho-1i 
budou poplatky vskutku činiti, spokOjil se se složením jistoty 100.000 Kč, 
ačkoliv navrhovatel nabíd'l se složiti jistotu 200.000 Kč, která však dle 
názoru stěžovatelů nikterak ještě nestačí. Dokud nebude příslušnými fi
nančními úřady právoplatně rozhodnuto o výši poplatku, které z této 
čtvrtiny domu mají b~Tti zaplaceny, nelze tvrditi, že sl'nžená jistota 
1fJO.OOO Kč k jich zaplacení stačí, i když úřad pro vyměřování p,o,platků 
ve přípisech ze dlle 7. a 15. března 1921 prohlásil, že proti vybověni 
žádosti zástupce kupujících manželů, by složil kauel toliko 100.000 Kč za 
uvedeným účelem, ničeho nenamítá. Právem proto vytýkají stěžovatelé 
řízení soudu prvé slo.Jíce tyto vady, kteréž nutno napraviti doplněním 
řízení v ,obou právě uvedených směrech. 

Ne j v y Š š í s o· u d obnovil usnesení prvého soudu. 
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D úvody: 
N eprávem zrušil rekurs ní soud usnesení prvého soudu a uložil mu, by 

duplnil řízení apo té znova rozhodl. Neodůvodněna jest především výtka, 
že nebYli všichni dědicové slyšeni .o návrhu J osela li -a, nebo! ze spisů 
je patrno, že notář Dr. Č. bylo návrhu slyšen nejen jako vykonavatel 
poslední vůle, nýbrž i jako plnomocnik stěŽujících si dědiců. Taktéž nelze 
sdíleti názoru rehursního s-Dudu. že, dokud nebude příslušnými úřady 
finančními právoplatně rozhodnuto o vÝší poplatků, jež z čtvrtiny d'omu 
mají býti zaplaceny, nelze tvrditi, že složená jistota stačí, nebo! tím byla 
by .omezována volnost zcizováni předmětů právního Q,bchodu, C'OŽ by se 
příčilo platným zákonným ustanovením. Co do ostatního dlužno uvážiti 
toto: Cís. patent ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. z. neobsahUje ustano
vent opravňUjícího dědíce, žádati ·v řízeni nesporném, by spoludědic, 
jenž prodal svůjpodil na nemovitosti patřící do pozů"ta}o'sti, d a I ji m 
jisiotu z toho dúvoodu, že všichni ručí rukou společnou a nedílnou za P'o
platky pozůstalostní a jinaké veřejné dávky, tížící po·zůstalost, dosud 
neodevzdanou. Takové zajištenÍ mohou -žádati jen veřejné korporace <stát, 
země, obec atd.) pro nárok na poplatky a dávky, po případe úřady p,o,
věřené jich vyměřováním. K tomuto zajištění dlužno arciť hleděti po pří
padě i z moci úřední. V tomto případě přicházejí v úvahu a) poplatky 
dědické, jež z pozůstal;osti budou vymčřeny, b) dávka z majetku a dávka 
z přírůstku majetku, které dluhuje zůstavitelka, pokud se týče její pOZů
sialost a která d'osud nebyla ještě předepsána, c) dávka z přírůstku hod
noty dle pří!. 2 cís. pat. ze dne 29. prOSince 1915, čís. 83 z. zák. a vyhl. 
presidenta zemské správy politické v Praze ze dne 2. led'lla 1920, čís. 1 
z. zák.,kter'Ou je zcizitel po případě nabyvatel ('§ 15) platiti povinen. 
K dávce pod c) netřeba míti více zření, poněvadž byla dle předloženého 
platebního rozkazu magistrátu hlavního· města Prahy z 29. března 1921 
nejen vyměřena, nýbrž také jíž zaplacena. Co doo' poplatků dědických 
lit. a) spokojií se poplatkový úřad v Praze složenou jistotou 100.000 Kč 
a to musí soudu stačiti. Dávky p·od bl uvedené nevyměřUje poplatkový 
úřad, nýbrž berní správa (zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a 
n.); ohledně těchto dávek tedy poplatkový úřad nemohl se vyjádřiti a 
také se skutečně nevyjádřil. Uváží-li se však, že tyt,o dávky požívají dle 
§ 62 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. aspoň do jisté míry 
na nemovíbo'stech .ohledně částky, na ně vypadající, zákonného práva zá
stavního, jemuž přfs!}uší přednost p-řede všemi na nemovi,tosti vázruo!LH;.:ími 
právy a pohled'ávkami ze soukromopr.ávních nebo zákonných titulů, a že 
dle § 59 tého'ž zákona a dle zákona ze dne 17. února 19'20, čís. 134 sh. z. 
a n. finanční správa může podle ustanqvení loh'o,to zákona žádati a vy
máhati zajištění těchto dávek, dluž'no u'znati, že není p'ovinností soudů, 
by samy od sebe staraly se ci zajištění zmíněných dávek., nýbrž že náleží 
finanční správě, by žádala za jejich zajištění, pokládá-li to za potřebné. 
Z toho, 00' uvedeno, plyne, že nebylo třeba slo'žili další jistotu, že ted·y 
Šetření, nařízené soudem rekmrsním, jest zbytečným a žedoVlolací re
kursy, napadající zrušovacÍ usneseni rekursního soudu, jsou odůvodněny. 

Čís. 1278. 

POdán-liproli usnesení prvé sto.Jice, zamítajícíma knihovní žádost, 
rekurs a zároveň podle pOkynů zamítavého usnesen! vznesena nová 
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knihovní žádost. již prvou stolicí vyhověno, nesmi r~kursni ~oud od~it. 
nouti rekurs jako bezpředmětný. Bude·li rekursu pravoplatne vyhoveno, 
dlužno zachovati se obdobně podle II 132 kuih. zák. 

Připustnost (dovolacího) rekursu ve věcech knihovních proti rozhod. 
nutí druhé stolice, jimž .rekurs byl odmllnu!. . 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1921, R I 1320)21.) 

Do usnesení k n i h o v n í h o s o u d u ze dne 8. srpna 1921c jímž 
knihovní žádost byla zamítnuta, podala žadatelka stížnost, krome loho 
však podala znovu knihovní žádost, d'o'plnivši ji dle pokynů, Jež jí knihovní 
soud udelii v zamítavém usnesení. Knihovní soud usnesemm ze dne 2? 
srpna 1921 doplněné knih'Ovní žádosti vyhověl. Rek ~ r sní s o ~d(}dmltl 
usnesením ze dne 10. září 1921 stížnc·st do původmoo' usnesem kmhov
ního soudu, maje za 10', že stížnost jest bezpředmětnou, ježto knihovní 
soud zatím vyhověl doplněné knihovní žádosti. 

Ne j v y Š š í s Dud zrušil napadené usnesení rekursního s'Oudu. a ulo~il 
mu, by o rekursu Zll>O'VU rozhodl, nehIedě k použitému odmítaclmu du
vodu. 

Důvody: 

Předpis § 130 knih. zák., že, byl-li rekurs druhou stolicí z a mít n u t, 
není další rekurs přípustným, předpo'kládá, že rekursní soud rozhodlo re
kursu z důvodů věcných a rozh odnutí prvé stolice .. uznává za správné, 
že tedy jde 'O dvě souhlasná ,rozhodnutí. Tomu však není tak, když,. ja'k;~ 
v tomto' případě, rekurs byl z nějaké příčiny od mít n II t . a ve včcne' 
řešení otázkY vůbec se nevešlo. V takovém případě je rekurs do ,t;ohot,O 
rozhodnutí rekursního soudu přípustnÝm, i dlužno tedy v tomto, pn?adc: 
kde rekurs odm.ítnut jako hezpředmětný, zkoumati, zda důvod odmltnutI 
jest správným, zda rekurs vskutku bezpř<;dmětnýn; ?y~ Tuo,táz~u vš~k 
zd'e dlužno zodpověděti záporně. Rekursm soud mmI, ze Je bezpredmet
ným prolo, že vklad; o 'nějž jde, po,volen byl později' n~.opětova:,~u a dle 
p'okynů zamítajícím usnesením udělených upravenou zadost stez,o,vateIe. 
Ale loby činilo prv'ou žádost bezpředmětnou jen tehdy, kdy·by stezovalel 
tímto povoleným později zápisem plně. dosáhl účele, který první žádostí 
sledoval, t. j. kdyby vklad tento, ve svých právních účincích rov~al se 
vkladu prvotně žádanému, aviíak nepovolenému. T'omu ale tak nem. Re
kursní soud přehlíží tU,že 'ústav ~nih ovládán jest zásadou p r i.o r i ly, 
podle níž řídí se p '0' s 1 ou p n o s t práva vkladem nabytého, že ted,: 
yklad později dobytý čítá posloupnost svou teprve od~ dne __ kdy.d~~ha 
žádost byla podána, kd'e:tto vklad prvým soudem zamltnuty by J1C!t~ 
ode dne kdy podána byla žádost prvá, tak že práva kniho'vní v meZlcaSI 
nabytá by mu nevadila (§§ 29, 99, 100, 132 kn. :;ák.). J edi~ě k, vůli !o'!';u 
předepsána jest a učiněna byla v. knihách poznanrka. zamltnul! Il:ve z,~
dosti S tímto .právním zájmem žadatele by10' rekursmmu s.oudu pn vyn
z Ná~í xekursu počítati, poněvadž se podává přímo ze samých předpis,u 
zákona, ze zařízení ústavu pozemkových knih, základních zásad, na nichž 
ústav ten spočívá. Není tedy k zduvúdnení jehO třeba uvádětI v re~ursu 
nějaké skutDemo'sti,na ·nět by ovšem zřetele br~tinebylo~ožno (S 1~6: 
2 k!n. zák.). Tomuto zása.d'nímu stano'visku, že zadatel k vull zachovam 
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priority má právo trvati na včcném vyřízení žádosti v puřadu stolic tudíž 
na věcném rúzh'odnutí rekursu, nevadí, že ž,adatel, aby si pro příp~d ne
úspěch~ žádosti původní zajistil aspoň pořadí druhé, neb aby zápůjčku 
co mozno brzy vyplacenu obdržel, af tedy zdův'odlI právních nebo ho~ 
spodářskýeh, pOdal žádost druhou. Ovšem ale nelze přehlížeti že dva
kráte táž pohledávka vkládána býti nemůže, a potud arci bylo' přI vyři
zování rekursu a jest i nyní s vkladem na opětova'llOll žátlost pov rleným 
počítati. I iest otázka, kterak vše zaříditi pm případ, že Už původní žádost 
bylo povoliti a že by tedy re·kur.su bylo vyhověno. Byl-lI vklad prvým 
soudem zamítnut, druhou stolicí však povolen, zapíše se toto povrdení 
v knize v pořadí poznámky zamítnutí (§ 132 kn. zák.). Docela ".bdobně 
má .s'e vša'k věc i zde, kde n,ejprve vklad zamítnut, zamítnutí poznamenáno 
a později vklad povolen. Rozdíl je jen ten,že tam povoien teprv druhou 
slolicí na rekurs, zde však prvou stlc,licí na novou žádost ro'Zdíl to' který 
však není podstatný, a lze se tedy I lu zachůvati obdob;"ě dle § r's2 kn. 
zák. ť~ 7 obč. zák). 

Čís. 1279. 

Zříditi zvláštního opatrovníka káže zákon ponze pro spory mezi ně. 
kOlika opatroTallci, nikoli však bezvyiime<;ně též pro právní úkony mi. 
mospOrné (§ 272 obč. zák,). 

Nelze přezkoumati Jlořadem práva Ilrhopla!né rozhodnut! !lozli.!a. 
lostnlho sOlldu, jimž stanovena byla cena nemovitostí patříCích do pozů. 
stalosti.· -

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1921, Rv 1429/21.) 

Pozůstal~st po Janě P-ové prOjednána byla s ohema jejími dcerami a 
opatrDvníkem obou synů nepřítomných, tehdy ve službě válečné a uza
vřena dohoda, že USedlost, do pozůstalosti patřící, převezme syd Ru,"oH 
protI tomu, že vyplatí ostatním sourozencúm po 300 K. Po návratu .ze 
služby válečné domáhal se druhý syn Karel neplatnosti dědické dohody 
ohledně svého dědickéhopodíIu, jednak TÍmto, že ueby] řádně zastoupen 
zákonným zástupcem, jednak pro zkrácení přes polovinu ceny obecné. 
Pro c es ní' S D II d p r v é s t o I i ce žalo·bě vyhověl, zjistiv pr'ovedeným 
odhadem, že cena nemovitosti byl. v řízení pozůstalostní'm stanovena 
příliš nízbO'. O dv o I a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Těžiště 
odvolání žalovaných SprQ'čÍvá ve" výtce, že soudem 'prvé stolice neprávem 
bylo zrušeno dědické narovnání, smluvené účastníky dne 25. května 1916 
P~i projedn~ní P?zůstalosti P? Jáňě P~ové, K dědictví byly povolány ze 
zakona. pozustale dcery Mane, Jana a pozůstalí synové Karel a RucloU. 
Okre~l11 soud pr-ojednal púzůstalost s oběma dcerami a Janem K-em, jejž 
ledmeho ustanovil opatrovníkem oběma pozůstalým synům, z nichž jeden, 
Karel, byl v ruském zajetí, druhý, Rudolf, na italském bojišti. Proti t'O
muto sp'ojení opatr,ovnického zastupování v jedné a téže osobě p.ebylo by 
zás.adně námitek, kdyby byla pozůstalost projednána ve smyslu před
PISU, platných pro rozdělení dědictví při posloupnosti ze zákona, nemohlo 
však obstáti, Jakmile úča,,,t'11íci rozhodli se, rozdělitipQzů'Stalúst jinak než 
aby každému z dědiců dostalo se téh,o'ž podílu z pozůstalosti, ujedn~vše, 
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že Rudolf P . .obdrží celou pozltstalost, záležející z usedlosti, proti tomu, 
že převezme dluhy pozůstalostní a vyplatí spoludědicům ujedna'lé částky 
jalw podíl mateřský. Al pohlíží se na toto dědické narovnání co, <10' jeho 
právní povahy se stanoviska jakéhokoliv, tolik jest jisto, že byly jím vy
volány protichůdné zájmy syna Rudolfa P-a se strany jedné a ostatních 
spoludědiclt tudíž i syna Karla se strany druhé. Zastupování Rudolfa P-a 
i Karla P-atýmž opatro·vníkem stalo se tím okamžikem právně nemož
ným a po' zákonu nepřípustuým (§§ 272, 276, 280 a 283 obč. zák.). Od 
toho okamžiku nemohl jednáním opatrovníkovým žádný z obou opatro
vanců býti ani zavázán, ani práv nemohl z něho nabýti, led'a že by opa- . 
trovanci dodatečně jedná'ní to zřejmě schválili. K talkiovérnu schválení d'ošllO' 
sice se strany žalovaného, ~udolfa P-a, nikoliv však se strany ža:~obcovy, 
naopak týž, maje za to, že při projednání pozůstalosti rozdělením jmění 
na svých právech byl zkrácen, ohradil se proti účinkům, vyplývajícím 
pro něho z jednání opatrovníko.va, - ohledně něho schází zde tudíž na
prosto ke každé smlouvě nutně potřebný projev vůle (§ 865 'o>bč. zák.) a 
právem proto domáhá se toho, aby zmíněné dědické narovnání ohleduě 
neho a pokud vztahuje se k čtvrtině pozůstalo·sti, jemu připaduuvší, pro· 
hlášeno bylo za hezúčinné a neplatné.- Na věci ničeho nemění, že naf'O'v:
nání tomu dostalo se schválení pozůstalostního i opatrovnického' aže 
i stížnost, ktemu žalobce podal do projednání pozůstalosti, s konečnou 
platností byla zamítnuta. Neboť, jak vyplývá již z po,vahy věci samé a 
jak také patrno jest z rozhodnuti, mohlo rozhodnutími těmi projednání 
pozůstalosti uznáno býti -správni'TI1 jenom po stránce 1iormální, právní 
nároky samotné, obzvláště pokud byly spmny, nebyly tím nikterak vy
řízeny. PrOjednání pozůstalosti bylo ukončeno, k novému prOjednání po
zůstalosti nemúže již dojíti, tím však není vyloučeno, aby žalobce nedo
máhal se sp·orem uznání nánoku, kterých po, jeho náhledu nebylo při 
prOjednání p~dustalo>s>ti náležitě dbáno a šetřeno. Žalobce, jak již bylo. 
řečeno, měl nárok na čtvrtinu "pozllstalosti a přirozeně také právo, poža~ 
do>vati, aby mu odevzdána byla čtvrtina nemovitostí, do· Plo"ůstalosÍ1 
náležejících. K tomu, aby na místě těchto nemovitostí přijal n.eco jiného, 
vůbec nucen býti nemuže, ježto nejde tu o případ, jejž by bylo posuzovati 
podle zákona ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 zemsk. zák., tento nár-ok jeruo> 
nemohl proti jeho vůli býti zaměněn za žádný jiný nárok a, stalol-li se 
tak přece, přísluší mu plné právo, domáhati se sporem nápravy. Soud' 
{)dvolací srnvnává se Se soudem stolice prvé v názoru, že smluvené při 
projednání p>o·zůstalosti převzetí čtvrtiny, připadnuvší žalobci, žalovaným 
Rudolfem P-em musilo by pokládáno býti za konpi a že tudíž bylo, lze 
užíti na dotyčnon úmluvu předpisů § 934 obč. zák. a přistupuje rovněž 
k náhledu, prvým soudem náležitě odůvodněnému, že neplatnou byla 
by smlouva ° přidělení pozůstalostního jmění iz toho dúvo-du, že žalobce 
neobdržel, ani pollo-viny ceny za část nemovitosti, jemu připadnuvší, ale 
žalovaným Rudolfem P-em převzatou. 

Ne j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Není sice správným názor soudu prvé stolice, že 0, platnosti dědické 
.dohody bylo již právoplatně rozhodnuto v řízení nesporném, pouěvadž 
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o tom, te-li smlouva platná, může býti rozhodnuto jen pořadem práva. 
Nelze. vsak- souhlasiti ani s míněním odvolacího soudu, že dědická do' 
ho~a l~st ne,platnou Pro nedostatek žaI<obcova svoleni. Poďle I§ 271 a 272 
obc. ,z~k. mUSlopatrovanci zřízen býti zvláštní opatrovník a) v právních 
lednanlch. m~Z! ?patrovancem a jeho· zákonným zástupcem, bl ve spo
r~ch meZ! nekolika o·patrovanci, kteří js'cu z,astoupeni týmž zákonným 
zaslt:p~em, pro každého z nich. Zákon tedy rozeznává mezi právními 
led~allln:l. v~bec v případě a) a mezi spory v případě bl, a nařizuje zří
zem zvlastmh·o opatrovníka v pHpadě bl, jde-li o spory mezi několika 
o~atr,o.':.~n,ci, nikoli, však, jde-li mezi nimi o právní jednání mcimosp'Ůrná. 
Z.a~o'l1 CIDI te,:to ro·zdíl proto, že vidi záruku ochrany zájmů všech účast, 
Diku v, tom, ze poručenský neb opatrovnický soud takové smlouvy 
zkouma, a schvaluje. Pr·o dědickou dohodu nemusel tedy žalobci pod ne
platnost~ smlouvy zřízen býti zvláštní opatrovník, nebo,! dle tehdejšího 
st,avu veCl nebyl mzpor v zájmech jeho a jeho sourOzenců nikterak zjev
nym a nebylo lze předVídati, že by smlouva 'o rozdělení pozůstalosti 
mohla ~a."dati příČinu ke sporům meZl nimi. Jelikož pak opatmvnický 
s03d. de,dlckou dohodu schválil, stala Se platnou a nemůže jí nyní doda
tecne by tI odp.~ro~áIW. Rovněž nesprávným jest názor, že smlouva jest 
neplatn~, P".~·toz~ zalobce by! zkrácen přes p010vici pravé c·eny. V pozů
stalostn:m nzem ZlIstll pozustalostní soud na základě znaleckého po
~udku, ze ~~n! ,nemovitostí, patřících do pozůstalosti, činí 10.248 Kč 20 h. 
I ~muto zllstem ;lebylo ,odporováno,. Opatření, jež učiní soud o pře"l
m~tech soU~~CtVI ve vece ch Ullmosp·orných, tvoří poldle § 18 nesp. řiz. 
pravo pro sucastnčné oso-by, nabylo-li právní moci. Výjimka z toho platí 
len tehdy, když zákon přiznává straně vlastní právo, k žalobě nebo když 
se v ~ml.?~porném opatření činí výhralda dalšíhO' právního přetřásáni. 
T~kove vyl~;nky, zde není. Rozhodnutí jeh,o· stalo se závazným pro po
zu:talos~m, n~~l1I a o-sobx.?a něm sú.častnčné; je přezkoumati pořadem 
prava 3em pr.IPustno. NIZSI soudy porUŠily ustanovení § 18 nesp. říz., 
pr~vedse no·vy odhad nemovitosti a položivše jeho výsledek za základ 
svemu ro-zhodnutI. 

Čis. 1280. 

. Spráy~ pozůstalosli jest bez dalšího zmocněni soudu oprávněn a po_ 
v~lIe!,. vestt o~chod, do pozůstalosti náležeiící, a za tím účelem zboží pro
davatJ a nOve ku.povati. 

O~ozh. ze dne 8. listopadu 1921, Rv I 675/21.) 

. ~alobce d?máhal se na pozfištafos'ti zaplacení po·hledávek jež mu 
v z.esly z ,cloidavek, d·o obcho,du, náležeiícímu do pozůstalosti a' ří-zenému 
l;llm sp~a.:':em. ZaloM bylo vyhověno s o- II d y vše ch tř í s t o H c, 
N e JV y S S lm s o II dem z těchto 

důvodů: 

Právní o>tázka záleží tu v tom, zdali správce pozůstalosti byl již mocí 
svého správcovského úřadu oprávněn, obchod zůstavitelův dále véstí, 

Clvilnf rozhodnlltJ. HI. 
48 
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f'Ozumí se na účet pozůstalosti, či měl-li k temu potřebí ještě zvláštního 
zmocnění se strany pozůstalostního s'oudu, a směl-li tedy zboží prodá
vati a nové kupo,vati Jen s takovýmto zvláštním zmocněním, § 145 nesp. 
říz. odstavec prvý jedná v prvé větě o přenechání správy pozůstalosti 
dědici, tedy o zřízení jeho, jako správce pozůstalosti, zcela všeobecně. 
Kdyby byl na tom přestal, nemo,hla by pochybnost v otázce ani vznik~ 
nouti, neboI by bylo zřejmo, že, když v p,ozůstalosti jest obchod a dědici 
,správa Plo(lůstalosti svěřena, můž·e a má také tento obchod spravo'lati 
a tudíž dále véstI. Ale zákD';1 v druhé větě připojuje omezení, řka, že 
správce tákto zřízený jen s e s c II vál e II í m soudu o'právněn jest, 
svršky zcizovati " od dlužníků dlužné peníze přijímati. Tu pak otázka 
nastává, pr-owže v každém obchodě (závodě) zboží se zcizuje a dlužné 
peníze přijímají. Z povahy a přirozenosti věci, jakož i dle úmyslu zákono
dárce sluší za to mí ti, že toto omezení se na o b c hod n í z á vod, do 
pozůstalosti patříci, nevztahuje, a že tedy správce již mocí svěřené správy 
a bez dalšího zmocnění sD'udu oprávněn a 'povinen jest -obchod dále vésti, 
tedy zboží prodávati a nové kupovati. Tak kdyby pozůstalost záležela 
jen z obchodního, závodu, bylo by zcela jasno, že právě to jest účelem 
správy, vždy jinak o spr á vě nemohlo by býti žádné řeči, nýbrž bylo 
by lze mluviti jen o u s c h o v á n i pozůstalosti, otázka to, kter-ou vy
řídil už § 43 a 47 nesp. říz., dopouštěje, by se uschování svěřilo dědici 
hned .při sepsání úmrtního zápisu a bez výkazu dědického práva, kdežto 
k pře'n'echání správy vyžaduje se 'jeho výkaz (§ 810 obč. z,"h, &, 145 od
stave'c prvý nesp. říz.). Již v pojmu »správy« vězí, že pozůstalost musí 
býti hospodářsky zužitkována, že zní musí býti dle zásad' řádného ve
dení hosp,odářství těženo, proto § 810 obč. zák. mluví 'o přenechání obsta
rávání a li Ž í v á -TI í pozůstalosti, což § 145 nesp. říz . .opisuJe výrazem 
»obstarávání a spr á v a«. Z toho zřejmu, že pod správou po výtce uží
vání neboli hospodářské užívání myslí, neboť Ill'žívání neznamená, že by 
směl pozůstalost obraceti ve svůj prospěch ~ vždyť správce vede správu 
na účet p,o'zůstalosli a musí spoludědicům klásti účet ~ nýbrž právě jen, 
že ji nesmí !lechat hospodářsky ležeti ladem. Tak když do pozůstalosti 
náleží polní hospodářství nebo průmyslový závod, je to zřejmé, ale musí 
to platiti o každém výdělečném podniku, tedy I o -obchodním závocÍě. 
Tak i v exekučním řádě se všude pod' správ,ou nemovitosti neb živnosti. 
míní j'ejí hospodářské" vedení, a v to,m smyslu- užívá výrazu »správa« 
napro,řád i obč. zákon, na př. §§ 188, 833, 836, 837, 1027, 1029. Požadavek 
specielního soudního schválení k prodeji věcí a přijímání platů 'Omezuje 
se tedy na věci a piaty nepatřící Kr živnostenskému· podniku. Proto zákon 
o věcech těch neužil výrazu »zboží«, nýbrž výrazu »svršky«. Tím dal 
jasně na jevlo" kam míří. Kdyby bYl chtěl požadavkem zvláštního schvá--' 
lení stihnouti i vedeníp.odniku, byl by i zdle vytknul zvláŠ'tě »obchod«, 
»živnost« a }}vovárnu« jako to činí jinde na př. v § 206 nesp, říz. § 233 
obč. zák. a j. v. Nelze konečně podotknouti, že pozůstalostní soud sou
časně se zřizovacím dekretem_vy.dal sprá;ycj také zmocnění, aby veškeré 
peníze, které na zůstavitelovu firmu pro'štou docházejí, právoplatně při
jímal, jakož i, zvláště při platech poštovní spo.řiJelnou, dále poukazoval 
a s nimi v záležitostech obchodních, jež zadržováním peněz na poště se 
oddalují, volně disp.o.noval. Zároveú vyrozuměl soud. 'o' t'Omto zmocnění 
a svěřené správě také pošto-vní úřad. Zmocnění dáno zřejmě sice jen 
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\V~li poštovnímu ,úf~adu, a~y ~ zadržová;>ím výplat nerušil se hladký chod 
o c od~, }Ie mcm~ne a. pTa ve proto zrejm-o z něho, že svěřená sp-ráva 
byla mmena po vytce Jako odevzdání obchD-du k dalšímu vedení. 

Čís. 1281. 

o ?pr~v~ dle !§ 85 c. ř. s •• nebyla-Ii nařízena již před zahájením řízeni 
m~,!e ~b~tl prov~den~. kdykOliv potom obesláním strany. Nenařídil_li soud 
odcmem vady. Jest rlzen! kusým. 

Clausula rebns Sic stantibus, bylo.ll· umluveno ~ d ']k 
I tu ' pre va Oíl peněžní re u m Za davky výměnkové. 

mozh. ze dne 8. listopadu 1921, Rv I 676/21.) 

~ 1 S~~any u:avřel~ r~ku 1~85 ún;luvu, dle níž se zavázal žalovaný plniti 
za, o YU1~':llsto vymenkovych davek in na tura relutum v penězích jež 
bJi le: v!':1eren~ dle tehdejších běžných cen. J ežlo se žalovaný v &olbě 
pov~lecne ~drahal relutum zvýšiti, domáhala se výměnkářka žalobou 
bi z."lpvanY b'Y'l uznán povinným zaplatiti žalobkyni za běžící rok 1920 
]a 102 1 za up!!nu!á válečná léta, jakDŽ i poválečná léta, t.j. od 20. lislo
~~,d~ 1;/17 pocmaJ!c do- 1. ledna 1920 za 3 korce ovsa, 4 korce žita, 3 sáhy 

nYl, 'I korce psemce, 1 korec ječmene, a 9 centů slámy ročně dočas
nou trhovo~ cenu. Pr o ce sní s Dud p r v é s tol i ce žalobě ~yhověl 
~ d vol a ~ 1 S,O u d j} zamítl. D ů v <Q< d y: Odůvodněn jest odVOlací dů~ 
\ od :espravneho pravního posouzení věci, ježto scháZÍ určitost žalobní 
pros y, kterou ~uplatň?:,al~ žalovaná strana iiž před procesním sroludem 
a na kterou d!uz:,:o VZll!, zrelel z moci úřadu. Rordle§, 226 c. ř. s. má ža
lo,~a, v~nese~a pnpravnym spisem, obsahovati urči1é žádání. Podle lohoto 
~a:mne~o predplsu musí věc žáúaná žalobní pro,sbou býti uvedena ozna
ceU!~, drl~m }~konem a naříz:ením předepsaným, dílem všeobecně UŽÍ
v",n:v.m, týk~JIClm se množství, váhy, obsahu hmotného p)o'šného atd 
Jez Jl ohrameuJe lako věcný a právní předmět Ty'ka' -ll' s' "d" , ., m 't t b' ť . . . e za aUl prava, 

uS!, o o Y 1 uvedeno p-odle celého svého obsahu, aby mo'W-o býti smysly 
sezn~no Jako ~amostatný majetkový předmět. Je-li věc žalobního, žádání 
ozna,::;na. pene~l, p,okud s'e týče obsahuje-li cenu, ktemu lze V penězích 
VYPOCl~ati, ,muSl ,tato"cena, jako lest tomu v tomto případě, býti uvedena 
~ .. mnozstvl penez, cIselne oznaceném, )akož i v 'peněžní měně. Žalobtií 
zados~o k~te,rou ~~ zde ie9ná, směřuje ku zaplacení tehdejších trhových 
c~~ predl11etu, v zadostl te jmenovaných, jež mají mÍ'Svo in natura býti 
p nevny Jellcl\ cenami trhOVÝmi. Tato trh.ová cena jest kupní cenou na
znasen?u ~v :~ 1054 o~č. zák.,~ ~teťá po~dle tohoto zákonného ustan~venÍ 
m,usl zalezel! v: hot'Ovych peneZlcha nesmí býti neurčitá aniž odplQ<fovati 
~~konu. :rhove ceny Obllí p,řesta!y počátkem úllJO<ra 1916, kdy obilí sklizně 

,14 a mouka po :uce lS{)UCl byly na prospěch státu zabaveny a tím vol
n::n:,u ob::h'Oduodnaty. Na místo těchto trhových cen vstoupily tak zvané 
pr~~lma:l ce~y. VÝše těchto přejímacích cen byla každoročně stanovena 
~~~~ze~!m vlady, v poslední době vládními nařízeními ze dne 27. prosínce 
b ' CIS. 6 sb. z. II n. na rok 1919, ze dne 29. červenc'e 1919 čís 343 

- ~ . z. ~ n., ze dne 14. dubna 1920, čís. 237 sb. z. a n., ze dne 25. č;rvna 
920, CIS. 404 sb. z. a n. a ze dne 29. července 1 <:il <:i, čís. 434 sb .. z. a n . .. " 
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Zjistiti výši těchto trhových cen obilí, v žalobn! Pf'OS~ě uV,ede!,ého, poo 
každý r'0k, bylo povinností žalované strany a soud nem Ollravnen odst~a
úovati tuto vadu žalob ní prosby již pro pfedpis § 405 c, ř. S., VodvlO,lacm~ 
řízení tím méně, ježto 'není ani odvolacího, návrhu na zrušení napadene 
části rozsudku prvého soudce. Dřív! a sláma nebyly volnému obchodu 
odňaty, a prodávají se za kupní a tudíž také za trhové ceny. Vv. ž!'lobní 
pTlO'sbě uvedené označení »dříví« a }jsláma«. jest vš'ak úplně ne~rclte. !est 
různá sláma jak dle druhu D,bilí, ze kterého jest, tak i podle zpusobu jeho 
výmlatu. ]\irzného druhu jest dříví, podle povahy strOmt;, z něhožby]o 
řezáno jakož i podle zpracování poraženého kmene. Schazí pcoto, soudu 
každý 'spolehlivý podklad pro vypočtení trhových cen ubilí a sl~my: v ža
lobní prosbě zmíněných, nehledíc ani k tomu, že takové· vypoctcm trho
vých ceu soudem, jak již bylo výše vylíčeno, není zákonem dovoleno:. 
Z těchto všech okolností a úvah plyne neurčitost žalobní prosby, ktera 
vylučuje r'o,zhodnutí soudu, uvedené v § 390 c. ř. s. Neurčitost žal~bní 
prosby odporovala by také v případě návrhu na povolení exekuce pred
pisn § 7. odstavec prvý a § 54 o·dstavec druhý ex. ř., podle kterých má 
dlužné 'plnění pokud se týče dlužný nárok býti uveden ur'Čitě podle před
mětu, druhu a 'Objemu. 

Ne j v y š ší s .0' u d zrušil rozsudky obou niž·ších soudů a vrátil vec 
prvému soudu, by ji movu projednal a rozhQdl. 

D ů vod y: 

Správně sice odvolací soud praví, že žalobní žádání, kt~ré znl v !en 
ro",um aby žalovaný odsouzen byl za dávky tam uvedene plaÍ1Í1 vzd'y 
cl ,o č a' s n o II trž n í cen u, jest neurčité a nevyhovuje tudíž předpisu 
§ 226 c. ř. s. Neboť když není udána čís e I n á výš e požadovaného' 
obnosu - podle údajů žaloby má to vlastně býti rozdíl mezi umluvenÝ'!' 
relutem výměnkových dávek a jeiich dočasnou běžnou cenou - tren;el 
by rozsudek žádného významu; cíle, jež žaloba sledUje, nebylo b,! j!m 
dosaženo pmtože rozsah dlužného plnění nebyl by z něho patrnY'n a 
exekuce tedy tremollla by se Qovoliti (§ 7 odstavec prvý ex. ř.). Ale tato 
vada nezakládá neosllrávného právníhQ posouzení, poď něž ji odvolací 
soud zařaďlUoje nýbrž je to vada žalobilíhol spisu, kterou bylo odstraniti, 
Odstranění nebylo lze sice, jakkoli žaloba nebyla podána .a:dvokátem, 
mOžno' pmvésti cestou § 435 odstavec prvý c. ř. s., protože nejde pouze 
o neclo.statek věcný - nějaké doplnění nebo vysvětlení ~ nýbrž 'O 1. zv. 
vadu formální ale právě proto bylo lze ii odstraniti vrácením k opravě 
ve smyslu § 84 a 85 c. ř. s., jak to § 226 odstavec třetí c. ř. s. připomíná, 
a jest tedy, když se tak nestalo, řízení vadné po rozumu § 49~ č!s. 2 
c řs T,ou vadou pak trpí i řízení ,odvolací a jest tu tedy dovolac! duvod 
§. 503 ·Čís. 2 c. ř. s., i nutno za to míti, že tentú dŮvlo.c! jest uplatňován; kvdy~ 
se v dovolání vadnost řízení spatřuje v tom, že opomenuto bylo setrem 
co do určitosti žalobního žádání, a navrhuje se zrušení rozsudku ·o,dvo
ladho soudu, třeba že na řízení 'Opravné dle §§ 84 a 85 c. ř. s. poUkazo
váno nebylo. Dle § 85 c. ř. s. možno opr.avu provésti také talk, že se strana 
za tím účelem obešle (bližší v § 89 jedno ř.), takže tos řízením Oiprav
ným dle § 435,'oldstavec prvý C. ř. ,s. vyjde na stejno. Ale pQtřebné do
plnění nebo vysvětlení dle '§ 435, odstavec prvý, možllO' podati dle §§. 195 
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a 182 (431) C. ř. S. také při ústním jednání, a má se o ně soud dle § 182 
dokonce z povinnQsti iÍřadu postarati. Není tudíž zajisté iávady, aby se 
i oprava dle '§ 85 C. ř. s., nebyla-li nařízena, jak býti měla, již před za
hájením řízení, neprovedla kdykoH potom, obesláním strany dle § 85 
C. ř. s., tedy zejména též pIi sporném ústním jednání, neboť když zaří
zení o,pravy u]ožem jest soudu v § 84 c. ř. s. za povinnost, nemůže strana 
za zanedbání této povinnosti pykati, čili vždy je zde vada dle § 496 čís. 2 
C. ř. s. Bude tedy na prvém soudci, by žaluiící stranu vyzval, by žalobní 
žádání při sporném jednání, jež k doplnění řízení položí, opravila. Pokud 
jde o. to, aby i děj žalobní, jenž pIece jest návětím pm žalobní žádání, jež 
z něho plynouti mnsí, by] doplněn, jest to d'ocela obyčejný přípa:d ne
úplnosti řízení. K tomu doložiti dlužno, že děj žalobní mluví o rozdílu 
mezi sjednanou Cenou a vyšší cenou, kterou dávky za války a po válce 
měly, žalobní žádání však že požaduje cenu tržní,· kdežto dovolání za
bývá se cenami maximálními. 2:aJobni žádání a jeho skutkový podklad 
v ději musí tedy uvedeny býti ve vzájemnou sh·odu. 

Doplnění řízení ovšem předpokládá, že nárok nejeví seo sobě bez
důvodným, nehoť byl-li by o sobě neoprávněn, není clo,plnění třeba, vše 
další řízení bylo by zbytečným. Dlužno, tedy zabývati se ještě právním 
stanoviskem o d vol á n í, jež žalobní námk z právních příčin za bez
důvodný pokládá, a jímž se odvolací souď v důsledku. svého právního 
názoru, že žalo,bu zamítnouti jest již pro neurčitost žalóbnÍ prosby, vůbec 
nezabýval. Světo.vá válka měla v zápětí tak pronikavé změny v no'spQ
dářsk'ých poměrech, že přímé. předpiSY právního řádu, datující ve svém 
celku z doby před válečné, k přiměřené jich úpravě a tudíž uspokOjivému 
řešení vzniklých sporů často nestačují. Nebot zákonodárce nemohl se 
tak hlubokého rozvratu na tisícileté tradicispoČív.ajídho hospodářskéhlo 
řádu nadíti, a pro nastalé neobvyklé případnosti přiměřené opatření uči
niti, protožetopřesahuvalo všecku lidskou předvídatelnost. A přece 
musí všecko, právo vyhovovati lidskému cítění, mravnímu· náZ!oru spo·
lečaosti, neboť to jest pramen, z něhož právní řád všeck,y normy své 
čerpá. Právní řád sp{)lébá na řádu mravním, i bYl by proto sám v sDbě 
rozdělen, kdyby normami svými přímo urážel mravní cit, jenž se tu na
zývá citem právním. Na štěstí byl si náš zákonodárce věmom, že i v nor
málních poměrech 111o,hon výjimečně nastatipřipadnQsti, 'Pf o něž no,rmy 
zákona nestačí, i dal proto· v § 7 obč. ·zák. všeobecný předpis, jenž tn 
poskytuje východisko: odkazuje nejprv na analogii a pm případ' potřeby 
přímo až k pramenu práva, 'k tzv. p ř- i r:o Z e II Ý m z-á s Ci dám p r á v
ním, 1. i. nepsanému právu lidského svědomí, odkudž i. zákona,dárce sám 
normy své čerpá (TiII, Praw{) pryw. austr. str. 82, DnieStrzanski ve fest
schrift zur J. tl. f. des abGB). Avšakl.málokdy bude třeba, sáhnouti až 
na totQ přirozené právlo·, pravideln,ě .stačí již. analogie. Je proto bez vý
znamu, když odv-o,lání probírajíc PO řadě všecky přecJ.pisy zákona, jež by 
tn v potaz brány býti mohly, "hledává, že žádný přímého, užití na daný 
případ nesnese. Přehlíží naprosto přípustnost analogie. V tomto případě 
lIčiněna roku 1885. mezi stranami úmluva, že ža:l,ocvaný bude žalobkyni 
místo výměnkových dávek in na tura odváděti relutum v penězích, jež 
vyměřeno by-lo dle tehdejších běžných cen. Jest zřejmo, že strany na ny
nějŠí enormní drahotu nemyslily a .ani mysliti nemohly ; o tom shoTa -
a zřejmo také, že se to příčí právnímu citu, aby žalóvaný, jenž za vy-
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míněné dávky strží nyní 10, 20 až 50násobnou sumu penčz, odbyl žalob
kyni smluveným tehdáž relutem, jež se nyní jeví 'pouhou bagatellou, jež 
k výživě, která jest účelem výměnku, ani z daleka nestačí, a aby takto 
z poměrů radikálně změněných s odvoláním na někdejší úmluvu bez
ohledně těžil a ona trpee strádala. Nelze popírati, že tu stačí již analogie 
poslední věty § 1447 obč. zák., dle něhož má každá strana druhé škodu . 
tak nahraditi, aby z toho žádného prospěchu netěžila. Nepadá na váhu, 
že prvý soudce užil předpisu přímo, místo pcuze analogicky, ježto pÍ'Ípad 
je genericky jiný. Avšak je tu také blízká obdoba s výživným, jímž vý
měnek v podstatě je. A tu jest ustálená praxe, že když se poměry pod
statně změnily, dlužno výživné přiměřeně tčmtlc' změněným poměrům 
zvýšiti (jud. čís. 244, 245) a to i tehdy, když strany třeba výslovně umlu
vily, že případné změny pnměrŮ' na výši výživnéhol nemají míti vlivu. 
Jen se v t'Omto poslednějším případě předpokládá, aby to byly tako,vé 
změny, na něž strany nejen nemyslily, ale ani mys I i t i ne m o hly 
(ana1. § 1389 obč. zák.). Ale to je, jak shora ukázáruo, náš případ. ~ozdíl 
mezi výžIvným a výměnkem jest ovšem potud, že výživné řídí se dle 
májetkových poměrů povinného, kdežto při výměnku jest nepřeknoó
telnou mezí množství dávek smlouvou stanovené; potud tedy anal'Ogie 
není. Ale případ je docela obdobný, pokud jde o výš i rel u ta, a ana·
l'o,gie tedy na snadě: t",kl když kdo na př. právě majitel usedlosti zavázal 
Se před válkou místo poskytování výživy in natura platiti manželce vý
živné v penězích dle tehd"ejšÍch cen, a nyní se nezměnilo, pr'anic, zejména 
ne majetkové poměry povinného, leč právě jedině 10, že potřeby životní 
nepředvídatelně nad vši míru podražily, takže smluvené relutum je ani 
přibližně nekryje. Tu je právo žádati zvýšení reluta. Aleanalngie § 1389 
jest i bez zřetele na povahu nároku, zda jeto v podstatě výživné čili 
nic, velice blízká. § 1389 jest dán pno' smíry, smír' však jest v nápisu 
druhé hlavy třetího dílu 'Obč. zák. uveden pod titulem zrně 'll y pr'áv a 
povinností, pod jejíž pojem zařaděna nejprv novace a pak právě smír. 
Daná úmluva však byla no,vací, protože se změnil pře dm ě t pohle
dávky (§ 1376 obč. zák.), t. j. místo dávek in natura nastoupil obnos 1)e
něžitý. 

Cis. 1282. 

Vydáním příiímacího Jistu nenabývá příjemce vlastnictví zboží. Při
jímací Iii;! nemá povahy uákladního listll. aui listu nakládacího. 

(Rozh. ze dne 8. íistopadu ]92], Rv II 171!2J.) 

Zalujkí firma N. v O. objednala u firmy Karel M. v li. zboží, jež bylO 
odevzdáno dráze ve stanici tl. ku dopravě il'a adresu žalobkyně. Tato 
však dostala pouze list přijímací, nikoliv však zboží, jež, došedši na sta
nici určení v O., bylo vydáruo podobně znějící firmě Z., kteráž též účet 
zaplatila, ač byla odesíLatelem Karlem M. upwJomena, že zásilka patři 
firmě N. Za~ohě firmy N. na firmu Z. o vydáuí zaslaného zboží 'P r 0-
cesní sond prvé stolice vyhověl. Dův.od'y: Zalovaná firma 
stojí na stanovisku, že ačkoliv zásilka byLa určenou pro N., p,řece za sou
hlasu Kada M-a zásilku, jí doGŠlou, zaplatila a k ní řádně vlastnictví na-
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byla. Soudce názoru tohoto sdíleti nemohl, obzvláště ne v tom směru, že 
jest povinností žaluiící firmy, by svými nároky se obrátila na K:a rl a M-a. 
Ooznáním žalované firmy jest zjištěno, že o tom věděla, že zásilka není 
pro ni určena a že přes to s Karlem M-em uzavřela smlouvu. K: tomu 
nebylao.právněna, aniž by se byla tázala' pr.avé kupitelky fy N. a a11,i 
Karel M., který o všem věděl, nebyl dokonce oprávněn, aniž by se byl 
firmy' N. tázal, smlouvu" s touto uzavřenou, jednoduše zrušiti -a zboží firmě 
Z., která se také na firmu N. neobráttla,prodati. Podle toho jest žalující 
jest žalující firma N. oprávněna žádati od žalované firmy vydání zá
silky, jelikož tato 'o' tom věděla, že zás·ilka jí nepatří, a jest věcí žalované 
firmy, aby se držela Karla M-a, který přes hlavu žalující firmy za sou
hlasu firmy Z. nový obchod uzavřel, není vš:ak firma N. pOvinna, obrátiti 
se se svými nároky na Karla M-a, se kterým právoplatnou smlouvu na 
dodání zboží byla uzavřela. O d v.o I a c í s o li cl žaLobu zamítl. D ů
vod y: Podle žalobního přednesu ,,;adržuje žalovaná zalobkyni jej í, jí 
v srpnu 1919 do da no II zásilku papíru. Žalobní nár'Ůk zní na odsouzení 
žalované 10 .vydání té t o zásilky, Zřejmo, že jde '0 žalobu vlastnickou dle 
§ 366 'Ůbč. zák. Aby tato žaloba mohla míti úspěch, musila by žalobkyně 
P'ú mzumu §§ 369, 372, 373 a 432 obč. zák., především dokázati, že jest 
vlastnicí sporné zásilky. Dále musila by žalobkyně dle 'E 369 obč. zák. 
též dokázati, že žalovaná má zásilku ve své moci, ph čemž se p'odotýká, 
že musilo by býti dokázáno, že žalovaná měla zásilku v moci nebc> v držbě 
v době žaloby pokud se týče asp.oň v dc,bě m,zsud'ku a že důkaz ten tíží 
žalobkyni, pokud žalovaná své moci Uebo dr žily nepřiznala a že není ua 
žal1o'vané, aby ona dokáz.ala, že zásilku ve své moci llemlá,. Konečně, a to 
dle § 3,70 obč. zák., náleží žalobkyni, aby zásilku pop'sala tabovými ma
meními, kterými se od podobných zásilek rozeznává. Z těchto před
pokladů žaloby vlastnické nenl splnč'n v tomto .případě žádný. Poklwd jde 
o důkaz vlastnictví žalobkyně k sporné zásilce, jest ovšem nespomo', 
že žalobkyně zásllku objednala a že jí tato byla vlastn,íkem odeslána, takže 
žalobkyně měla ,k nabytí vlastnictví řádný důvod' a týž pravÝ zpusob 
k nabytí držby; také není .jJ<ochyb1JOoSti o tom, že odesílatel byl vlastníkem 
odeslaného zbcií; konečně nemůže býti ani o tom pochybnOsti, že byla 
zásilka žal,obkyni odevzdána a to tím, že jí byl zaslán a ona obdržela p,ři
jímací list na zásilku (§ 427 obč. zák., §, 61 (7), St ,73 (5), § 74{3) a § 99 
žel. dopr. ř.). Avšak, byf i žalúbkyně vlastnicí' zásilky zpočátku byla, 
schází důkaz, že by!.a vlastnicí i v době podání žalo,by p·okud se týče r'0Z
sudbu, naopak dlužno mín za to, že se původrlě nabytél>o' vlastnictví 
vzdala (§ 444 .obč. zák.). Obdrževši od KarlaM-a jiný papír, psala ta
lobkyně dne 21. ledna 1920 žal·ované nikoli o vydání zásilky, 'llýbržo' za
placení rozdílu v ceně. Z dC'pisu Karla M-a na žalobkyni z 15. září 1920 
plyne, že tato mu navrhla vYřízenF'lěcitak, že Jí bude onen papír,ná
hradou jí zaslaný, účto.ván za starou cenu, kdežto žal101vané že" převzatá 
od ni zásilka bude účtována v oeně nové. Nelze z toho, že žalobkyně 
přijala papír, clodatečně jí zaslaný jak{) splnění své původní 'objedn,avkY 
a že pak požadovala jen rozdíl jako náhradu škody, souditi jinak, než že 
ža)o,bkyně souhlasila s dojednáním K'ada M-a, že žalo,vauá si zásilku po
nechá, tím že se nároku na vydání zásilky a i svého vlastnictví k ní vzdala 
a že tedy v době taIoby a no,zsudku vlastnicí spurné zásilky již nebYla.' 

Ne j v Y Š š 1 s o u d nevyhověl dúvolání. 
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Důvody: 

Co se tý'če právního posouzení věci, nelz·e s·ouhlasiti s názorem odvc
ladho soudu, že zásilka, 'o' niž jde, byla žalobkyni 'Odevzdána podle § 427 
obč. zák. a že žalobkyně tudíž nabyla vlastnictví k, ní tím, že jí byl zaslan 
a ona ,obdržela přijímací list na zásilku. Přijímací list uení listinou, jíž se 
dokazuje vlastnictví, ani papírem, zboží representujícím. Podle § 61 (7) 
žel. dopr. ř. má přii'ímací list tutéž právní povahu jako duplikát nákladního 
listu a odst. (6) téhož § praví, že duplikát nemáp'Ovahy nákladního listu 
ani listu nakládacíh'O. Tímto ustanovením mělo býti právě zabráněno 
omylu jako by duplikát nebo přijímací list bylo' pokládati za list naklá
dací který o,všem jest papírem tradičním (čl. 413 a násl. ob ch. zák} Vy
dá-JÍ odesílatel zboží příjemci přijímací list, má to jen ten význam, že tím 
vzniká právo 'Odesílatelovo, dispon,ovati se zbožím za dopravy (§ 73 čís. 
5 žel. d,opr. n, ale příjemce nenabývá tím žádných právdisposičních. 
Podle § 425 ohč. zák. vyhledává se k odvozenému převodu vlastnictví 
právní odevzdání a převzetí včci, takže 'p.říjemce' nabývá výhradného 
práva, s věcí vD,lně nakládati !§ 362 obč. zák.). Práva, s odeslanou v.ěcí 
volně nakládati, nabývá však kupitel, byla-li věc ku dopravě o,devzdana 
dráze, jen tehdy, když pro.datel v nákladním listu uvede kupitele jako ode; 
sílatele (čl. 402 a 405 ,obch. zák.), jinak teprve, až je mu vydán nákladU! 
list neb až podá žalobu na jeho, vydání. Jelikož v nákladním listu o sp,mné 
zásilce uveden byl jako 'Odesílatel Karel M.,prodatel zboží, a nikoliv ža
lobkyně a jelikož ku vydání zbo,ží žalobkyni a ku přijetí jeho žalobkyní 
pak vůbec nedošlo, nemůže býti o tom řeči, že žalio'bkyně nabyla vlast
nictvf.sporné zásilkcv. Na tom nemění ničeho okolnost, ie žalobkyni byl 
Karlem M"em zaslán přijímací list, poněvadž tím; jak řečen'O, žalobkyně 
nenabyla práva, se zbožím volně nakládati. Naproti tomu nabyla žalo~ 
vaná vlastnictví sporné zásilky, kterou již v držení měla, podle § 428 ,obč. 
zák, tím, že .I' byla Karlem M-em dodatečně prúdána. Jde tu tedy o případ 
§ 43,0 obč. zák. Vlastnictví uáleží tomu kupiteli, jemuž prodaná věc byla 
,odevzdána, to jest tedy žalované, druhýkupilel mohl by se hojiti jen na 
pmdateli. Ostatně byly nároky žalobkyně i v tomto ohledu uspo!wjeny, 
ježto, jak zjištěno v nižších stolicích, žalobkyně obdržela a přijala' od 
KarlaM"a náhradní zásilku. 

Čís. 1283. 

Bezplatné užívání cizí koncese či provozování živnosti bez koncese? 
R.ozsah zodpovědnosti provozovátele v posléz jmenovaném připadě. 

. (Rozh. ze dne 8. listopadu 1921, Rv II 214/21.) 

Žalobkyně tvrdila, že žalovaný užíval její hostinské koncese a že se 
tím na její úlmr bezdůvodně obohatil hodnotou, již představovala koncese 
v létech 1915-1919, a domáhala se náhrady škody, jež by odpovídala 
lomu, 00 by byl paChtýř za koncesi zaplatil. O b a niž š í s o u d y ža
loběvyhověly, o dvo I a c í s o ud uznal nárok po právu za dobu od 1. 
července 1917 do 31. prosince 1919. 

Ne j v y Š š í s a u d žalobu zamítl. 
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Di:lvody: 

Názor OdVOlacího soudu, že žalova!l~' užíval od 1. července 1917 d,o, 
31. prosince 1919 bezplatně ve svújprospěch a na újmu žalobkyně jeií 
hostinské koncese, jest mylný. Uváží-Ii se, že žalovaný _ jak neSPDmo 
- neučinil se žalobkyní ani výsl'Ovně, ani mlčky smlouvy o její hostinské 
krol1cesi; :...-..... že ža{lov.a.ný nebyl živ f1 i"1c- h nským úřadem schválen jako zá
stupce nebo pachtýř sporné konce,,"; - že nehyle> ani tvrzeno že se vůči 
jiným osobám vydával za zástupce nebo pachtýře žalobky~ě nebo za 
jinakého u.žívatele její koncese; -- že naopak - jak plyne. ,z výpovědi 
svědka ve spojení s nájemní smlouvou ze dne 22. června 1913 _ zažádal 
za propůjč,ení v I a s tn í koncese ho'stinské; _ nelze shledati podkladu 
pm domnenku, že žalovaný užíval koncese žalobkyni příslušeiící, _ 
d.Južno spíše míti za to, že pr'Ovozoval ve svém domě čp. 146 hostinskD,u 
a výčepnickou }ivnost b e zko 'll c e se. Za to jest dle § 132 a)živn. ř. 
"oopověděn živnoste'nskému úřadu, ale není povinen náhradou žalobkyni 
které, když nemohla v. jeho domě pro.vozovati hostinské živnosti na, zá~ 
kladě koncese, jí náležející, příslušelo právo žádati· za přenesení koncese 
clo jiné místnosti (§ 20 živn. ř.). .Pro.č povolané úřady trpěly neoprávněné 
prov,o'z'ování živnosti žalovaným, nelze soudum "koumati. Že bylytol1O 
náhledu, že se tak děje tia základě koncese C-ovy,jest POThhou, ostatně 
vzhledem kl ustanovením § 19 odstavec druhý až čtvrtý .žiyn. ř. patrně 
neodůvodněnou dcmněnkou. Případný náhled správních úřadů byl .by také 
beze všeho významu pro rozh,odnutí soudní, jež nelze budovati na ná
hledech. jiných úřadů, nýbrž jen. na zjištěných skutečnostech a předpisech 
záloomrých. 

Čís. 1284. 

V tom, že vlak, dopravující pouze železniční zříz:ence neviel do l1á
~raží, nýbrž ~astavil u topírny, jest, spatře>vati příhOdu v dopravě, byly-li 
11m dopravovany. také jiné OSOby, jež .nevěděly, že vlak nevjede do ná
draží, a jež musely se p'alí za tmy a nepohody spletí koleji a ýyhýbek do 
nádraží ubírali. Doprava cestujících jest skončena teprve tím, Že cestující 
opusti výslupiště. ' 

. Není spoluzaviněl1Ím poškozeného, nevěnoval-li za cesty od vlaku do 
naďraží zvý-šenou pozornost překážkám~ jsoucím v ceStě. 

(Rozh. ze dne 8. listopadu, 1921, Rv 11217/21.) 

v. Žalobkyně zamýšlela jeti do Brna a, přišedši na nádraží,spatřila Vlak, 

pnpravený k odjézdudo Brna, vstoupHa, do, něh,Ů' bez lístku pruvodčí 
vlaku ještě před odjezdem iísdělil, 'Že jest 10 vlak, určený pou~e j)ro že
lezniční zřízence, že ho však můž,e p1o'užiti, zaplatí-Ii trojnásobné jízdné, 
na které jí pak vy'stavil lístek. Vlak nevjel však až do hlavriíhe> brněn
ského nádraží, nýbrž zastavil II topírny. a žalobkyně, idouc za šera ku 
hlavnímu nádraží, klopýtla přes výhybkov,ou tyČ a ponnilase. ZaloM 
o náhradu škody p r a ce s 'll í s o II d prvé stolice vyhovělo d.v o, 
I a c ls 'o> u d ji zamítl. D ů vod y: Odvolací soud obíral se, odvoláním 
v prvé řadě s hlediska právnického posouzení sporné věci, jež!ov tomto 
směru sluší př,cdevším hledati řešení s]Joru. A tu dlužn'o dát za pra ,du 
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odvolateli, že prvý soud právnicky pochybil, když v ději, který· je pod
kladem žarobního nároku, shledal "přihodu v dopravě" po r'Q>zumu ,~ 1 
zákona o povinném r~šení- drah. Odvolací 'sc,ud lJřisvědčuje náz-oru, za
stávanému odvolatelem, že pojem a smysl ·"příhody v dopravě" nezbytně 
předpokládá, aby se v provozu dráhy sběhl,o' něco nepravidelného, krom
obyčejného, nějaká úchylka od obvyklého ZPllS,obu dopravy. Nic takového 
nebylo v tomto případě zjištěno. Zastavil-li vlak, jehož žalobkyně pOužila, 
již na wzřaďovacím a nikoliv teprve na hlavním nádraží brněnském, bylo 
to právě u tohoto vlaku, určeného výhradně k dopravě železničnícb za
městnanců něčím obvyklým, pravidelným. Že tento vlak byl civilním ce
stujícím vlastně za'kázán, žalobkyně dobře věděla, jak dokazuje svědek· 
průvodce, který jí na to hned výslovně upozornil, na její žádost jí však 
mimo jiné cestující přece nechal jeti s sebou, když zaplatila poplatek, 
opmti obvyklému jízdnému trojnásob zvýšený. Žalobkyně do vlaku toho 
vstoupila bez lístku, poněvadž se k němu líst1<y nevydávaly a zaplatila-li 
po onom upozornění průvodčího po'platek, o kterém nemohla býti v po
ohybnostech, že to není řádné jízdné osobních vlaků, musilo jí také hned 
býti jasno, že při vlaku t'om nešlo. o obvyklý způsob dopravy cestujících 
a že jízdu podniká vlakem nepravidelným, takže se musí podrobiti i mimo
řádným obtížím, které jsou s tím pravidelně spojeuy. Ne-li již dříve, tedy 
nejpozději ve chvíli, kdy tento vlak, jak obyčejně, za,s~avilu topínw a ,e
stující musili vystoup>t, žalobkyně zvěděla, že také ona spolu s ostatními 
,estujícími musí sepMkly bráti k hlavnímU! nádraží. Nemohlo! pro cestu
jící, použivší mimořádně na vlastní žád,ost ve svůj prospěch tohoto vlaku, 
býti jinak, a nestalo se tím tedy v provozu dráhy nic kromobyčejného. 
Avšak ani jinak nestalo se v prov'Ozu dráhy nic abn'Ormálního, co. by bylo 
možno za příhodu v do'pravě považovati. Osvětlení nádraží, kudy se ža
lobkyně 'Od vlaku ubírala, bylo v pořádku, ježto lampy, tam umístěné, 
řádně hořely a na cestě neleželo nic mimořádného, nýbrž jen ko,]eje a 
vyhýbky, o nichž žalobkyně věděla a s nimiž proto měla. počítati. Pr,oto 
nelze na tento' případ použíti právní domněnk,y vyslovené v § 1 uvede
ného zákona, nýbrž povšechných zásad·o,becného zák. obč. o náhradě 
škody a dlužno tedy zkoumati otázku zavinění té či oné strany na úrazu 
žalobnice. Zavinění žalobkyně shledal pak odvolací soud v tom, že se po 
cestě bavila, čímž zanedbala poviunol1 opatrnost. 

Ne j v y Š š í s o udobnovi! rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Nelze důvodně ničeho namítati proti ná:wru soudu odvolacího, že po
jem ? smysl příhody v dopravě nezbytně předpokládá, by se v prov'o'zu 
dráhy sběhlo něco nepravidelného, kromobyčejného, nějaká úchylka od 
obvyklého způs,obu dopravy. Kdežto všaki soud odvolací pokládá za. to', 
že v tomto, případě nebylo tu nic takového, d·o'spívá dovolací soud na zá
kladě skutJwvých zjištění nižších soudů k úsudkTh opáčnému. Je zjištěno, 
že vlak, jehož žalobkyně použila, byl určen výhradně k dopravě želez
ničních zřízenců, že jízda tímto vlakem byla cívilním cestujícím zakázána, 
přes to však dovolena žalobk.yni, když tato zaplatila značně zvýšený 
poplatek. Nebylo, ani tvrzeno, že žalobkyně při nastu·pování do vlaku vě
děla, nebo.·že za jízdy byla na to upozorněna, že vlak nevjíždí až na hl«vní 
nádraží brněnské, nýbrž staví již na nádraží rozřaďovacím čili u topírny. 

II 
ti 
:1 
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Žalobkyně mohla tudíž důvodně míti za to, že když jí bylo dovoleno po~ 
užiti úplatně vlaku a jízdní lístek byl vydán <10 Brna, vlak, jako každý 
jiný vlak, obecenstv,o dopravující, dojede na hlayní nádraží. Byť tedy 
okolnost, že vlak určený jen pro, železniční zřízence, jako obyčejně za
slavil již u t'Opírny, s a m a 'O s obě nebyla ničím nepravidelným, krom
obyčejným a od normy se odchylujícím, pončvlldž železniční zřízenci to 
věděli, dlužno přece spatřovati úchylku od 'D,bvyklého způsobu dopravy 
v lom, že vlak zastavil u topírny pře s t o, že byly jím dopravovány též 
osoby jiné, které nevěděly, že vlak nevjede na hlavní nádražl. Za toboto 
předpokladu nutno pak další nepravidelnost spatřovati v tom, že ža.lob
kyně jakožt,Q> civilní cestUjící byla nucena, ubírati se za uepohody a šera 
přes četné ko,leje,. vyhýbky a jiná zařízení ke hlavnímu nádraží, což při 
dopravě civHních cestUjících zajisté není pravidlem. Když byla žaLo,bkyně 
při tom postižena úrazem, padnuvši přes železnou spoj1<u výhybky, jest tu 
příh{)da v dopravě, neboť dluž!]o' souhlasiti se li'Oudem prvé stolice, že ,clo'
prava cestujících nenískJcnčena tím, že vlak zastaví a obeceltstvo z uěho 
vystoupí, nýbrž teprve tím, že cestuiící opustí výstupiště, po"ěvadž i tu 
ještě hrozí jim' nebezp'ečí spojené s hromadnou dopravou p1om,oCÍ sil -ži
velních, které bylo jedním z hlavních důvodů, proč vydán zákon o po
vinném ručení železnic. Jsou tu tedy předpoklady zákona ze dne 5. března 
1869, čís. 27 ř. zák., a žalovaný erár byl by prost ručení jen tehdy, kdyby 
byl prokázal některý z osvobo'zovacích důvodů § 2 tohoto zákona. Důkaz 
ten nebyl podán. Žalovaný erár uplatňoval po-uze vlastní zavinění žalob
kyně. Toto namítané zavinění zřejmě nespadá pod S 2 dotčeného zákona, 
nebo! žalovaný netvrdí a nemůže ani tvrditi, že svrchu nazna-čená p ř í
h'O d a v do' p r a v ě byla způsobena zaviněním pošlmzené žalobkyně, 
jak zákon předpok,ládá; namítá tím vlastně jen nedostatek příčinné so,u
vislosti mezi zmíněnou příhodou a úrazem, pokud se týče, že tato pří
činná souvislosf jest alespoň z části přerušena tím, že žalobkyně sama 
zavinila s v 11 j ú raz. Než ani takové zavinění nebylo pnokázáno. Že ža
lobkyně p,oužila vlaku, který nebyl určen ke všeo'becné do,pravě osob, 
nelze jí přičítati za vinu, když jí jízda pov,olanými činiteli byla povolena. 
Odvolací soud ·vidt zavinění žalobkyně v tom, že se za cesty od topírny 
ke hlavnímu nádraží bavila. Pouhé bavení se rovněž nelze pokládati za 
zavinění, dokud nebylo prokázáno, že byla jím odvrácena poz,omost ža
lobkyně od překážek jsoucích na cestě k hlavnímu nádraží. V té příčině 
nevyskytly se však ve sp,orném řízení a nebyly zjištěny žádné konkretní 
okolnosti, z kterýcb bylo by nutno souditi, .že žalohlvyně bavíc se za
nedbala oné powrnostia op.atrnosti, jíž zadaných okolností bylo třeba, 
a takto se dopustila nedopatření ve smyslu § 1297 obě. zák. Opačný 
názor ,odvolacího S.oudu ~ nemaje- sku1kového podkladu - jest pouhou 
domněnkou. Že žalobkyně po úrazu se vzdala svých nárokú ta odškod
nění, nebylo v první stolici na přetřes vzato, odvolací soud nebyl tedy 
oprávněn hleděti k domnělému vzdání se, a to ani jak,~ k okolnosti ilu
strující. 

Čis. 1285. 

Vinou na rozluce manželslv; iest rozuměti pouze subjel<tivní zavinění. 
O něm nelze mluviti při onemocněni duševní chorubou za trváui man-
želství; (Rozh. ze dne 8. listopadu 1921, l;:v II 247/21.) 
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Manželk: domáhala s: rozluky manželství z několika di:vodli, z nichž, 
pro ce SI 'll 1 s o u d .pr ves t o I i c e shledal opodstatněným duševnícho
~Obl~ manželovu (§ 13 lit. g)rozl. zák.) a prohlásil manželství rozlou
c~~~m, ~euzn~I v~ak na_vinu manželovu na rozluce. D Úv~) ďy: Jest 
zJ1steno, ze d~sevm chomba žalovaného trvá :3 léta a bylo z důvodu to
h.oto~ vyslovl!! rozluku manželství, při čemž na základě posudku soudního 
Je:kare byl? ,:ysloviti, že na tét,o rozluce z tohoto dúvodu nemá žálovan~T 
vmy, b~f 1 d,:vod ten se byl stal v jeh o o s obě. Není totiž pochybnosti 
? t?m, ze du~ev~Í choroba jest n-eštěstím, 'z;a něž nemocný nemůže býti 
cmen zodp?vednym. Od,: o 1 a c í s o II d uznal, že maEžel má vinu na 
rozluc~e. O u v. od y: Po nazOm odvolacího soudu sOlldprvé s!oliceotázku 
vmy zalLo:,aneho na rozluce správně neposoudil, uzna v, ž-; žalovaný ,na 
r~~l~~~ vmy nemá. !'leštěstí (duševní choroba) žabvaného _ i když ne
pnhlIz1 Se k ton;u, ze dle posudku soudního znalce žalovaný již v daM 
ru~:rty, t,:dy d~vn.o předuz:vřením~ňatku nehyl duševně normálním a 
,Ud1Z manzelstvl vubec uZav1ra!! nemel, _ stal'o. se v lo,sobě žalovaného' 
a dle~ zásady ,,?·áhoda stihá pána" jest .on za tum náhodu, nastavš, v ieh", 
osobe: zodpo;,edel1. Poněvadž pak dle ro.zlukového zákona duševní cho
~oba ~al,ovaneho ,Jest rozlukovým důvodem ve smyslu ~ 1.3 lit. g), a ínan
zelstv1 ,:lli,o·~k~.ne se· žal?':.aným z důvo·du toh,)b skutečně. se rozlučuje, 
~utno p:lsvedCltI tvrzem zalohkyně. že na rozince manželství má vinu 
zalovany, a bylo proto v tomto smyslu rozsudek ve výroku o vině na 
rozluce manželství změniti. . 

Ne j v y šš í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Oúvody: 

DO,v,oIánf právem vyt}"ká nesprávnost názoru sóudu odvolacího že 
onet;10cnění .'duš:,vníchorobou dle zásady "nehoda stihá pána" Í'est Ža10-
vane?!u, ;' JC?'OZ o~'obě na~talo, p.řičíta!l,za vif}!1. Soud (Id volací vykládá 
~es~lavn~ pOJ~m vmy dle '~ 11 mm. nar. ze cne ~). prosince 1897, čís. 283 
r.. zak. Vma žalovaného nespočívá jiŽ v lom, že ~a ieh) straně jest· dán 
duvod ~ r.ozluky I?a~želst.víč ;rinou po rozumu uvedeného ustanovení iest 
l~zumeÍ1 subJekl1vm zavmem (sróvnej §§ 96, 102, 1264 až 1266 obč. zák. a 
§~ 12, P a ~8 dvor.dekr.ze dne 23. srpna 1819, čís. 159:; sll. z. s.), o kte
rem v~.?-k pn one:n?,cnění "duševní chOrob-ou za trvání manželství mluviti 
nelze. Ze zalo'!any bYl dusevní cho·robou stížen již před uzavřením man
želstVÍ, není prokázáno;. napade'Iiý_ [úzsudek se sice zmiňuje mimochodem 
o ~om, že žalovaný jjžv době puberty (kolem 12. roku věku sv~ho, tedy 
aS1~ kolem Tokiu 1891, káežto sňatek uzavřel dne 18. května 1908) nebyJ 
~usevně, ~o~n:álním',k~eréž ;nínění DPírá o posud.:::k sQ.lldnihDI znalce, avšak 
tIm nClil .Jeste prok~zano, ze d·uševpí choroba, u u,ěho nyní zjištěná, již 
tehdy eXIstovala, naopak posudek ten výslovně uvádí, že psychotické 
SY1';VtOI?Y'. Jak te.ď JSOU patrny, vyvinuly se během ruohy. Ze .spisů o zba
vem svepravnosh·pak Jest patrno, že abnormálnost žalovaného byla i ža
lob~yni ::: ča.se uZ"av_ření ~ňatku známa, nal1.t:Jti.1,omu nevycházf 'ze spisů 
na Jevo,. ze Sl byl zalovanytohoto stavu \'ěd[}m. Nerií proto sprljvný závěr. 
e>dvolacího soudu, že žalóvaný manžel"ví vúbec uzavírati neměl-a v tom 
snad spatřovati subjektivní jeho zaviněni. Ostatně v tomto případě nejed
nalo by se o rozluku manželstVÍ, nýbrž o pr1oh1ášenÍ manželství nep!.atHým. 
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Čís. 1286. 

Notářský spis se vyhledává pro každé uznání dluhu mezi manželi, 
nechť stane se v kterékoliv formě a z .kterélrvKoliY důvodu. 

(I~ozh. ze dne 8. listopadu 1921, I~v II 270/21.) 

Žalující manželka obeslala za účelem uSPoi:idání vzájemných majet
kc,vých poměrů svébo manžela do advokátní ,.;ance1áře Dr. L., kdež se 
pak manželé porovnali tak, že žalovaný se zavázal zaplatiti žalobkyni 
za I<onanou sedmiletou práci a za vystoupení jednou pro vždy 1.000 K 
v určité lhůtě. Ježto lhůty nedodržel, domáhala se mill1želka plnění ža
lobou, již pro c e sní s.o udp r v é s t o i i o e zamítl, maje za to, že 
ujednání stran bylo uznáním dluhu, jež vyžaduje formu notářského spisu. 
O d vol a o í s o' u d žalobě vy ho'!ě!. O ů vod y: Zoela správněpo·uka
zuje odv1o,lání na to, že zálkon ze dne 25.,. července 1871, 'čís .. 76 ř. zák., 
jenž byl vydán proto, by manželé nezřídili mezi sebou jednoduchým zpu
sobem platné závazky na úkor třetích osob, extcnsivně vyložiti nelze, že 
pravidelně každé porovnání obsahuje uznánl dlu[;u, takže by při výkladu 
prvého soudce manželé o svých vzájemných náwckh se nemohli smířiti 
jiným způsobem než notářským spisem. Dle § ):380 obč. zák, jest narov
nání smlouvou obnovovací, kterou strany určuií práva sporná nebo po
chybná, zavazujíce se navzájem, že strana j,á r.ěco strane, nebo že ::trana 
něco. vykoná prtO stranu, nebo že strana k vůli druhé stra11ě něco opomene. 
NaroiVnání jest sml-ouvou, která zavazuje obě strany, a jest ,ji posuzovati 
dle pravidel vytknutých pro smlouvy takové. O takovy případ tu jde, 
ježto žalovaný zmíněnou úmluvou se zavázal platiti žalobkyni jako ná
hradu za sedmiletou práci a za Vystoupení jednou PIL vždy 1.000 Kč, 
načež o.bě strany prohlásily, že veškeré vzájemné nároky jsou navzájem 
vyrovnány. Nejedná se tedy pouze o uznání dluh!'! na jedné straně, nýbrž 
o úplné vyrovnání sponlých nároků, ·a fu platnosti takovéto smlouvy ne
třeba notářského spisu. 

Ne j v y Š š í s o u d ,obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Dova.lání, opírai:::l s'e o dovolací důvody ~, ,=;03 čís. 2 a 4: c. ř. s. je 
oprávněno z důvodu nesprá'!ného právního posouzení. Žalobní nárok 
uplatňován jest na základě narovnání,které sporné strany dle info"mace 
ze dne 10. března 1920 v adv. kanceláři Dra. L. mezi sebou ujednaly a 
dle něhož se žalovaný zavázal žalobkY'ni do dne 10. června 1920 zaplatiti 
jednou pro vždy 1.000 K jako ,náhradu za konanou sedmiletou práci a za 
Vystoupení". Toto narovnání jest tedy právním důvodem žaloby a teprvé 
ve svém ,odvolacím spise, tudíž v období sporu, kdy Jakákoli změna ža
loby jest již vyloučena (§ 483 odstavec třetí c. ř. s.) uvádí žalobbyně, že 
se žalpbní nárok nezakládá ua závazku z toho,lo' narovnání, nýbrž na 
tom, že žalobkyně od února 1920 za žalovaného a na jeho účet živila je
jich společné -dítě. Františka. Narovnání t'O nelze však uznati. za platné, 
neb,o,f, ač Dbsahuie uznání dlu,hu jednoho manžela vůči druhému, není 
sepsáno ve fionně no,t. spisu, jak to předpisuie § 1 zákona ze dne 25 .. čer-
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vence 1871, čís. 7? ř. zá~. ?pačný n,áhled soudu odvolacího jest mylný, 
nebot zakon mlu~l .0 uzn~n: dluhu vseobecně, takže nutno ustanovení to 
vztahova-tI na kazde >'""nam dluhu" nechť stane se v k t e r é k o I i form' 
~ z které~ok.o!i, důvodu. P!iz~ává-li odv.o·lací soud sám, že tímto zákonen': 
ceJeno by tl ~e~o fraudu~o~n;;n Jednáním manželů, nebylo by lze pocho
P!tl" proc ,pr".ve ~aro,v~anI" které bývá dosti obvyklou formou fraudu
losmch prav~l~h J'ednam, ,melo by z předpiSU zitkona býti vyjmuto .. Když 
t~dy narovnam t'01,0, pOkl".da,Íl Jest dIe tohoto jasného a určitého předpisu 
zakona za neplatne, vyplyVa z toho důsledně j neo·právněnost žalobního 
nároku uplatňovaného právě z tohoto právního důvodu. . 

Čís. 1287. 

, N:stačí, pO~p§a1-n l!e jeden ze svědků pOSlední vůle jako úřádufci 
namestek obecmho starosty a k svému podpisu přiP0iit obecní pečeť. 

(Rozh. ze dne li5. listopadu 1921, R I 1356[21.) 

Zústavitel zanechal závě!, jež podepsána byla třemi svědky. Dva z nich 
se ,podeps~lI lako "svedkove posledního pořízení«, třetí z nich' připojil ke 
svem~ Jm"enu: »Jak~ úřadll}íc~. náměstek« a p-řičin51 ku svému podpisu 
obecm pecet. K pozustalostl pnhlásili se jak dědicové ze závěti tak i ze 
z~kona, P o z ů s t a I, o s t ní s 'o· u d poukázal na pořad práva dědice ze 
zakona. Rek u r snl s o u d usnesení potvrdil. D Ů' vod y: Stížnost zá
bonných d?dicŮ d:o ~sn~sení pozllstalostního soudu, kterým jim přidělil 
roh zalobcu oO'protl dedlcum z poslední vúle, není odův.odněna nebof roz
h?d~utí prvé stoHce ,~qpov~dá stavu věci i zákonu. Dle ~ 126 nesp. říz. 
zavef sama Jest sllneJslm duvodem, ovšem za předpokladu, že vněj'ší for
u;y byly do~rž~ny. Poslední ,vůle, o niž tu jde, jest podepsána mimo 
zusta:llt:l~ trem! osoban~l, ~vema jako »svědky«. Pavel N. podepsal po
sledn~ vuh~ ,o~~tren~u pecetI »obecního úřadu« jako »úřaduj-ící náměstek!« 
Jedna se tU~IZ ° v!.klad § 579 obč. zák.: »dodatek, kterýž poukazuje na 
vlastnost !,vedka« clh zda dodatek úřadující náměsteki má vztah na vlast
.??st ~soby E~depsané jako svědka. Po'slední vůle má spíše formu listiny 
urednr, o JeJIZ .platnosti rŮ(lhodnouti má soud procesní a vývody stížnost! 
tudíž nejsou s to, bY přivodily, by byla role žalobní přirknuta dědicúm 
z poslední vůle. 

Ne j v y Š š í s O' u d poukázal na ]lořad práva dědice ze závěti. 

Důvody: 

PodlenovéhodDSlovu § 579 obč. zák. (§ 55 třetí dílčí novely k obč. 
zák.) musí se svědkové na písemné po'slední vůli a to, na listině samé 
po~-e?Sati s dod~tkem: poukazujícím na jich vlastnost jako svědků. Jak ze 
zne~1 tohoto; zakonneho' ustanovení a z materiálií k němu (důvodová 
zprava str. 206) na jevo vychází, musí tento dodatek každý svědek sám 
k svému podpisu pnpoiiti a jest zachování tét,o, formy jednou z podmínek 
pl~tn~sti testamentu. (Arg. slova' v uvedené důvodové zprávě: »Deshalb 
witll der Entwurf in dem neueu. § ~79 deutlich machen, da,s. zwar irgend 
em auf lhre Zeugenelgenschaft hinweisender« Zusatz hei der Unterschrift 
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der Zeugen genligt, d a s s aicse a ber a u ch (be i s 'o' n s ti g e r U n
g II I t i g k e i t)e i n en s o I che n Z u s a t z e r h a I ten "m u s s,,). To
muto zákonnému požadavku však v tomto případě vyhověno ne ni. Po
slední vúle, .0 niž se jedná, jest podepsána dvěma osobami {Františkem 
K-em a Antonínem T-em), kteří k podpisu svému přir<>jili dodatek, pouka
zující na jich vlastnost jak,o' svědků posle dni vůle a vyhovující. předpisu 
§ 579 obč. zák., .kdežto Pavel N. podepsal se .jako úřadUjíCí náměstek a 
k svému podpisu připojil 'obecní peče! a nepřipojtl tu.IJjíŽ ke svému podpisu 
dodatku, jenž by ukaZJo·val na jeho vlastnost jak]} svědka. Poslední vúle 
nemá tudíž ]lředepsané f.ormálni náležitosti, že totiž každý svědek sám 
musí připOjiti ke svému podpiSU právě uvedený dodatek a jest proto dána 
vytýkaná nezákonnost, jež odůvodňuie podle § 16 nesp. pat. změnu sou
hlasných usneseni. 

Čís, 1288. 

POdnájemník nemůže se dOmáhati odkladu exekuce vykliZením r(naří
zení ze dne 25, června 1920, čís. 409 sb. z. a n.) proti majiteli bytu, třebas 
si tento byl vydobyl přímor' proti němu exekuční titul na vykli11€ní míst
ností po uhasnutí nájemního poměru bezprávně užívaných. 

(Rozh.ze dne 15. listopadu 1921, R I 1379/21.) 

P·odnájemník zůstal v bytě přes to, že nájemní poměr byl zrušen a 
nájemník se vystěhoval. Pronajímatel vydobyl si pr,oti nemutitul na vy
klizeni, jímž zjištěno, že po_dnájemník užívá nadále bytu bez právního 
důvodu. Povinný vymohl si po několikráte odklad exekuce vyklizením, 
jejž mu posléze povoltl s o udp r v é s t o I i ce z těchto d ů vod ů: Pře
devším dlužn·o uvésti, že povinné strane již mkďáte -odklad exekuce byl 
povolen, vymáhaiící strana až dosud neuplatňovala námitku, že povinné 
straně ochrana nařízení ze d-ne 25. června 1920, čís. 409 sb .. z. a n. nepří
sluší z toho dů-vodu, že bytu užívá bez ]lrávního důvodu, dosavadní usne
sení o povolení 'Odkladu exekuce nabyla právní moci a nelze proto tuto 
námitku, kterou vymáhající strana mohla uplatňovati již v řízení, před
cházevším prvnímu odkladu exekuce, nyní již uplatňovati, ježto právo
platnými usneseními o odkladu exekuce již r'Ozhodnulo, že ochrana ta po
vinné straně přísluší. Avšak i kdy,by tomu tak bylo, lze uvedenou ochranu 
odepříti pouze osobám, které hned od pO'čátkiu zmocnily se bytu bez
právně, které tedy vůbec žádnéh" titulu nenabyly. nikĎliv však osobám, 
jichž titui teprve pozdějj pominul .. neb.o,l při .výkladu, jaký vymáhaiící 
strana dává cit. nařízení, nemohl by vůbec nikdy odklad exekuce býti 
povolen, poněvadž lze říci o každém, pmti němuž exekuční titul na vy
klizení zní, že používá bytu bez právního, důvodu. J estzjištěno, že· po
vinný ve ·sporném bytu hyl dříve podnájemníkem Marie K--ové II že 
odsouzen byl vykliditi byt právě průto',žetenlo pod'nájemní poměr po
minul zrušením hlavního náiemního poměru, Jest tedy zřejmo, že ne
zmocnil se bytu bezprávně, nýbrž .že užívá ho z důvodu podnájemního' 
práva, který ovšem ]lozději pominul. Rek u r sní s o u d zamítl návrh 
na odklad exekuce. D ů vo d y: Nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 
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sb. z. a n. nedopouští pochybnosti o tom, že jím l1iají býti chráněni ná
jemníci, z bytu řádně vypovězení, a nikoli podnájemník. Mezi strauou 
po-vinnou a stěžovatelkou není poměru nájemního a důsledkem toho ne
může se strana povinná dovolávati o'''-ladu exekuce ve smyslu cit. naří
zení. Zákon propůjčuje o,chranu bl' ,d vždy jen vůči prcmajímateli bytu, 
tedy nájemnlku vůči majiteli bytu d podnájemníku vůči nájemci, níkoliv 
však podnájemníku vůči majiteli bytu. Ale i kdyby námr prvé stolice byl 
jínak správným, nebylo tn důvodu k odkladu exekuce. Dle § 1 cit. nař. 
může soud odlo-žiti exekuci vyklizením najatých anebo používaných míst
ností, nemá-li povinný beze své viny jiné přiměřené náhrady. Toto usta
novení jest vyjimečné, zasahující značně do, volné dispos:ce majitele domu, 
a sluší je vykládati přesně. Byť'i nebylo vyloučeno, odlOžiti exekuci vy
'klizením bytu vícekráte, nejsou tu přes to předpnklady cit. nař. Strana 
povinná do'volává se potvrzení bytového úřadu, že nemůže najítť jiného 
bytu. Avšak není nutno, aby strana povinná bydlela jen na Král. Vino
hradech. Že by strana povinná hledala a nenalezla jiného, přiměřeného, 
bytu v ostatních částech Prahy, ani netvrdí a ničím neosvědčuje, takže 
zde není předpokladu cit. nař., že jiné přiměřené náhrady nalézti nemůže. 

Ne j v Y š š í s () u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Usnesení rekursního soudu jest správné .a správne odůvodněno. Po
vinná strana není ani 'oprávn~na podati návrh na .odklad exekuce vykli
zením používaných místností. Zálvon ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. 
a n. pro·půjčuje bytov'Ou ochranu vždy jen vůči prúnajímateli, tedy nájem
níku vůči majiteli bytu a podnájemníku vůči nájemci, nHmli však pod
náJemníku vůči majiteli bytu. Se stanoviskem tím srovnale i vládní naří
zení ze dne 25. června 1920,Čís. 409 sb. z. a n. uvádí, jako 'Osoby opráv
něné k návrruu, na o.dklad exekuce pouze osoby, které jsou v př í mém 
'Obligačním poměru ku pr-onaiímateli neb majiteli bytu (nájemníka, do
movníka, zaměstnance s bezplatným bytem), nikoli však podnájemníka. 
Podnájemník není vůči majiteli bytu v obligačním poměru, neodvozuje 
vůbec svého používacího práva k bytu od majitele bytu, a nemá tudíž 
vůči majiteli bytu dův,odu k jeho používání. Musí-li podnájemnlk ustou
piti majiteli bytu tenkráte, vymohl-li si tento exekuci k vyklizení 'pouze 
vůči nájemníkovi, (od něhož vzal podnájemník byt v podnájem), i když 
majetník bytu nemá přímého exekučního' titulu vůči podnájemníku (§ 568 
c. ř. s.), a nepříslušHi mu v tom případě, ač přece bytu používá, ochrana 
bytová aniž oprávnění podati návrh na odklad exekuce vyklizením na
jatých místností, - tím méně přísluší ,ochrana tato' a oprávnění toto pod
nájemníku vůči majiteli bytu, když tento si vydobyl pro.ti on\lmuexe
kučního titulu na vyklizení místností beze všeho práva užívaných, jako 
v tomt.o případě. Vždy! právní postavení podnájemníko'vo proti majiteli 
bytu v obojím případě jest to,též a nemůže přece majitel bytu, tím, že si 
exekuční titul pmti podnájei:nníku opatřil, býti hůře na tom, nežli 'Onen 
majitel bytu, jenž přímého exekučního titulu nemá a pouze na základě 
exekučního titulu proti nájemníku vydobytého též podnájemníka vykliditi 
se snaží. Podnájemník v obojím případě vÍl či i:najiteli bytu užívá bytu bez 
právního dův'odu, a není proto 'Oprávněnki návrhu na odklad exekuce 
vyklizením z bytu. 
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Čís. 1289. 

Nemanželský otec, bydlící v tuzemsku, jest povinen, by dítěti, bydlí
cimu v cizozemsku, platil výživné v Kč. 

(R,ozh. ze dne 15. lislopadu 1921, R,v I 469/31.) 

Žalobě nemanželského dítěte, bydolícího v BiJsku v P.olsku, proti otci, 
bydlícímu v Pardubicích, ú zvýšení výživného, bylo s o u d y vše ch 
tří s t o I i c vyho,věno a žalo,vaný uznán povinným plniti výživné v Kč. 
Ne j v y Š š í s IQ U cl uvedl mimo jiné' 

v důvodech: 

Otázku, v jakých korunách výživné platiti dlužno, nutno řešiti dle 
bydliště žalovaného a tu dlužno p,olVinnost žalovaného stall'oviti v koru
nách platných vesl. republice proto, že žalDvaný má zde v Par d u
b i cle h s v é řád n é b y dli š tě, měl hOl i v čase vydání původnllra. 
rozsudku a platí tudíž dle §§ 1420 a 905 obč. zák. ve znění § 100 !lovely 
město Pardubice za místo, kde smlouva splněna býti má, a toto splniště 
závazku jest též jedině rozhodným pro p'olsouzen,j otázky, v jaké měně 
závazek splněn býti má. Správně tudíž nižšími sondy stanoveno, že se 
má plniti v měně československé, jako měně v Pardubicích běžné .a jediné 
Z;;kiO>11né platidlo tvořící. Bylo-li rozsudkem původním stanoveno, že ža
lovaný má platiti výživné k r u k á m do č a s n é hop 'o ruč ní k a, mělo 
to vÝznam ten, ž,e je nemá platitlpřímo nezletilé žalobkyni, nýbrž jejímu 
zákonnému zástupci. Že by je měl platiti v Bílsku, v rozsudku tom nenl 
stanoveno; než i kdyby ustall'ovell'í to tam ·obsaženo' bylo, znamenalo 
by, že má žalovaný peněžité výživné ze svého' bydliště a sp'lniště zaslati, 
na nebezpečí žalobkyně d'o místa bycHiště ku přijetí oprávněného poruč
níka děcka, jak § 905 ,obč. zák>. stanoví, čímž by však ničeho nebylo změ
něno na tom, že Pardubice zůstávají 'splništěm povinnosti žalovaného. 
Ještě však k další důležité okolnosti nutno poukázati. Výživné dlužno dle 
§ 166 {l·bč. zák. (v doslovu novely ze dne 12. října 1914, čís. 276 ř. zák.) 
vyměřiti dle jmění rodičů. Poněvadž nemanželský otec je v prvé řadě ku 
plnění vÝživného p,ovinnován, bylo je .vyměřitidle příjmů žalovaného. 
Žalovaný béře však, jak nespoJIlo, své služební požitkly, kteréž jS'O>11 hlav
ním zdrojem jeho příjmů, v Pardubicích ve měně českoslio'venské a prolo 
slušelo se i výživné v této měně vyměřiti, nebo! vzhledem ku měnící se 
kursovní diferenci mezi valutou československou a p,olskou nebyro, by lze 
bezpečně pen de1M dobu staruo.viti- výš; vyživovaCÍ po,vinnosti žalovaného 
v měně jiné, 'od valuty československé odchylné. Bylo tedy vyiivovací 
povinnost plniti ode dne r 'o z 1 II k y měny československé od měny 
polské v k,omnách československých, správne oba nižší soudy ji v měně 
českoslolVenské vyměřily a nelze tudíž v tomto r(}zhodnutí spatřovati 
o d por u s e s p i s ya rovněž nelze mluviti o n e ú p I 11- o s t i říz e II í 
z toho důvodu, že nebyl proveden důkaz znal~cký '0 poměrech peněžních 
v nástupnických st;í,tech bývalého Raloousko-Uherska, poněvadž důkaz 
ten by. ~byl býval vzhledem k předeslanému zbýtečným. 

Civilnl rozhodnlltl. HI. 49 
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Čís. 1290. 

,~ I< ?~odstatněn!, propa~štěciho důvodu § 29 čis. 1 zákona o statkových 
uredmclch nestacl pouhe s u b jek t i v " i, na neurčitých domněnkách 
spočivající podezřeni zaměstnavatele a jeho míněni že zaměstnanec není 
hOc\en důvěry, nýbrž jednállí zaměstnancovo mus! býtí ob jek t i v ně 
způsobilým, by ho zbavovalo diívěry zaměstnavatelovy. 

(R'Oz]l. ze dne 15. Jisvopadu 1921, Rv I 554/21.) 

~,al.o,bce b~1 ředitelem na panství žal'o,vaného, obdržel p·ředčasnou vý
poveď a domahal se proto služebních pGžitků za zbývající smluvní dobu 
slu,žebnL Proc~sní soud prvé stolice zamítl původně žalobu pro tenlo'
kr,:te, .odvolac! soud r~zs~dek zrušil a vráti,] věc prvému soudu, by, 
vycka}e pravomoc!, 'o' Dl dale lednal a ji rozhodl. Nejvyšší s·oud rozhod
~,utím ze dne 30. ~řezna 19~0, r, I 140/20 (uveřejněuýiu v této sbírce pod 
C!s. 465) nevyhovel dovolac!mu rekursu. Pro c e sní s o udp, r v é s t o
I i c e po· té žal·obu zamítl, o d vola c í so u d jí vyhověl. D ů V"O d y: 
Soud prvé stolice prvým svým mzsudkem ze dne 2. října 1919 veškeré 
důvody, jež žalovaný pro své oqorávnění k 'Okamžitému propuštění ža
lobce ze služby uplatňoval, shledal neopod'statněnými. Také v druhém 
svém rozsudku ze dne 15. listopacdu 1920 zjistil soud prvé stolice na zá
kladě výsledků provedeného řízení prův'Odního, že ve všech případech' 
žal,olvaným uváděných až na dv.a, k nimž se odvolání vztahuje a n nichŽ 
níže bude pOjednáno, důvodu k předčasnému propuštční žaI0bL:€ nebylo 
Í'ež~o veškeré výtky, žalobci v případech těch čincné, ukázaly se býti 
jednalli nepravdivými, jednak nesprávnými, a že lomu tak bylo zejména 
i v příčině domnělého přijetí provise 2000 K (,d Václava C. Nicméně 

, uvádí soud prvé st,oHce v důvodech ro·zsudku při tomto případe že tím 
již byla dúvěra žalovaného k žalobci na podzim roku 1918 otřcse~a. Pře
svědčeni ta-ho, pro něž prvÝ soud ostatně neuvádí dúvodů, nesdílí soud 
,odvolací, nebol přesvMčení takové m'Ožno vyvoditi pouze z prokázaných 
skutečností, v příčině této pravise dopadly důkazy vesměs ve prospěch 
žal,obce, p.o-dezř~ní proti němu vyslovené ukázalo se býti lichym, a vy
vralll Je sam VacJav C. na podZIm 1918 o konoptvích honech přímo žalG
;,anému II přítomnosti lesmistra W-a prohlášením, že pmvise takové 
zalobci nikdy nedal a není tudíž "Ů b jek t i vně žádné skutkové okol
nosti, která by otřesení důvěry žalo,vaného k žalobci v základě tohoto' 
neodůvodněného podezření mohla opodstatniti. Důležité důvody, které 
opravňovaly žalovaného k předčasnému propuštění žalobce, shledal prvý 
soud ve dvou případech: jednak v tom, že žalobce v ro·ce 1917 přijal od 
Václava C-a 2 pytlíky mouky ve váze 15-20 kg a že tím ne'oprávněuým 
způsobem za činnost, s'ouvisející se služb'Ou, přijal od třetí nsobydary, 
vlastně dal st po,skytnouti pr·,ospěchy (§ 29 odstavec čtvrtý zákona ze dne 
13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák.), jednak v tom, že žalobce na jaře 1917, když 
bYl požádal lesmistra Ado.l!a W-a, aby tento zaslal na jistou osobu sou~ 
kromou vagon palivového dříví, a tento mu to ·(}depřel s tím, že žalovaný. 
sám si vyhradil disposice vagonových zásilek, jemu řekl, že O' tom žalo
vaný nemusí ničeho věděti, a že tím dopustil se jednání, pro které Mal 
se nehodným důvěry žalo,vaného jako svého zaměstnavatele (§ 29 odsta-

771 

vec prvý cit. zák.). Dlužno, uvážiti okolno·sti, Z~ kterých se žalobce na 
Václava C-a o dodání mouky o,brátil, jaké vedly ho k tomupohnulk.y a 
jaký význam přiznati dlužno okolnostem s touto d'Odávko·u mouky dle 
mínění prvéh-o soudu souvisejícím. V té příčině uvedl žalobce, že v té 
clo'bě (na jaře 1917) mouky nutně potřeboval, že deputát 50 kg obilí (35 kg 
mouky měsíčně), který 'Od velkO'statku dostával, nestačil pro 5člennou 
ro·dinu, zvláště když 21letý lěžce churavý syn byl odkázán lékařem na 
moučná jídla, že, aby mohl provésti důležité práce a dodávky na velko
statku, byl nucen dávati mouku jednotlivým 'oso,bám ze svého, uvád'í v té 
příčině celGu řadu os,ob, jimž v zájmu ·velkostatku mo·uku ze svého dal, a 
tvrdí dále, že následkem toho deputát mu. nestačil, že byl nucen kupovati 
obilí i mouku, p'O případě vyměň-ovati je za své deputátní dříví, a to od 
ri!znýeh osob v místě i ,okolí, že od mlynářů mouku koupiti nemohl, a že 
když se dozvěděl ucl hostinského T. v li., že mu Václav C., který byl 
obilním komisionářem, majitelem statku asi ve výměřě 33.0 měr, obchod
níkem dřívím, manku dodává, na něho se obrátil, abJ' mu nějako,u mouku 
prodal a že mu tS'ž na to po kočím asi 15 kg 'mouKY poslal. O.Noltlo6ti 
tylo' byly prúvodními výsledky prokázány. Uváží-li se tyto zcela pocho
pitelné okolnosti, jakož i další notorická okolnost, že v roce 1911, zejména 
na jaře, p.anovala nesmírná nouze o· mlýnské výrobky, že nebylo lze je 
v 'Obchodech ani u, výrobců za sebe vyšší ceny obdržeti, že jich 'byl'o' 
v tehdejších těžkých dobách možno dosíci jen z pouhé ·ochoty u osob 
známých, nemúŽe t'o vzbuditi podivení nebo docela podeZření, že žal'Obce, 
do·zvěděv se od hostinského T -a, že mu C. slibil !>eJa,klou mouku 'prodati, 'lla 
tohoto se písemně -obrátil, aby mu něco mouky prodal. C. sice se již ne
pamatuje, zda žalobce, když 'O mouku psal, tvrdil, že ji cbce koupiti, ale 
potvrzmje s/urči to-stí, že žalobce po dodání mouky asi 2kráte mu psal, DO, 

je za mouku dIužen, že chtěl ji zaplatiti, že však on- mu na to' n",o'dpověděl. 
Z toho, že žalobce po dvakráte se d'otazoval, co mo·uka st'ojí a ji zaplatiti 
ehtěl, a jen z toho důvodu, ž·e mu C. dříve cenu nesdělil, ji teprve 16. 
června 1920 zaplatil, dlužno' souditi, že žalobce, když o mo,uku si psal, 
nebyl veden pohnutkou, aby si zjednal dar nebo nějak,ou jinou výhodu 
od Václava C-a, nýbrž že mu šlo Oi to, aby řádnou koupí jako každý jiný 
opatřil si nezhytno'u potravinu u známé osoby. Na opak nelze usuzovati 
z té olmlnosti, že tehdy C. byl v obchodním sp'ojení s vell<JO~tatkem 
li. v pJíčině nákupn dříví. Jest totiž dále výpovědí Václava C-a zjištěno, 
7e v době, kdy mouku žalobci po k'očím svém poslal, měl les O. již za
konpený a že 'o koupi lesa jednal vždy se ž a lov a n Ý m v přítomnosti 
žalobce, nikoli s tímto přímG; že pak žal"bce s C-em nějak,ý obchod kdy 
sám uzavřel, nehy10i za sporu vůbec prokázáno, a chybi"proto předpoklad 
pro domněnku, že přijetím mouky žalobce dosíci měl a také do'sáhl pro
spěchu, souvi'Sejícího s iehoslužebrií' čillniosH. V llvážení všech těchto sku
te'ctlo'stí do'spěl s-oud odvo·laci k přesvědčení, že při přijetí tohotOi nepa
trnéhol množství mouky, vůči němuž žalo.bce daleko větší množství mouklY 
ve prospěch velkostatku ze svého bez náhrady vynaložil, nešlo ani o dar 
ani O' nějakou výhodu, p·Q.skytnutou žalobci za činnost, související s jeho· 
službou, nýbrž o pouhou koupi z' ochoty mezt známými a že tedy tento 
Cin nezakládá prDpouštěcího důvodu dle § 29 odstavec čtvrtý cit. zák. 
a tím méně že bylo'bjektlvně způsobilým, zviklati u žalovaného· důvěru 
v po.ctivé konáni služeb žalobco,vých (§ 29 odstavec prvý cit. zák.). Avšak, 

.9· 
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ani v druhém případě, týkajícím se žalobcova výroku, že žalovaný nec 

lnusí věděti o vagonové zásilce dříví, neshledal soud odvolací důvod 
k ·okamžitému propuštění žalobce dle § 29 odstavec prvý cit. zák. Prvý 
soud ziišDu~e, že se tak žalobce vyjádřil, pouze na záMadě výpovědi 
svědka Adolfa W-a. Zjištění to· však nestačí, ",by na základě něho mohlo 
býti použito cit,ovaného zákonného ustanovení. Dlužno! uvážiti, že ža
lobce jako ředitel velkostatku byl dle plné moci z 1. září 1918 o'právněn 
předsebráti všechna jednání, k nimž dle § 1008 obč. zák. p'otřebl jest 
specielní plné moci, tedy i uzavírati koupě a prQdeje všech výrobků 
velkostatku a jinakého majetku a potřeb tam se vyskytujících, jak to 
VP. služební instrukci, žalovaným žalobci dne 20. září 1916 vydané, ještě 
zvláště bylo' uvedeno. Jest 'pak řadou svědků prokázáno, že žalobce, 
aby opatřil pro ,do'bytek nutné krmivo, byl nucen směňo,vati dříví za oves, 
seno a slámu, a že dříví bylo těmto osobám dodáváno' jak po nápravě 
(na povozy), tak i drahou ve vag'onových zásilkách. Žalobce tvrdí, že 
mu zákaz o vagnnových zásilkách dříví žalovaným nikdy uebyl dán. Při 
důkazu výslechem stran udal žalobce, že nikdy ani od žalovaného ani od 
lesmistra neslyšel, že vagonové zásilky dříví byly zakázány. Žalovaný 
naproti tomu udal, že si disposici vag'ottlovými zásilkami vyhradil, aby 
měl přehled o větším prodeji dříví a zamezil případné pDú'dáváni dříví 
pod rukou, a že to bylo žalobci známo, že o tom věděl, neudal však kde 
a kdy a jakým způsobem žalobci tento zákaz dal, a není pwto v,yvrá
ceno upačné určité seznání žalobce, že až do toho lo!ka,mžiku, kdy {j idiot
tyčnou vagonovou zásilku se jednalo" o tvrzeném zákazu uevěděl, zvláště' 
když i svědek W. udal, že neví, zdali žalobce 'O tomto zákazu vědět dříve, 
než o expedici vagonu žádal, a mohl se proto žalobce právem, maje na 
zřeteli oprávnění, jemu ze zmíněné :specielní plné moci' příslušející, za 
.oprávněna považovati, 'onen vagon dříví bez vědomí žalovaného odeslati 
na splnění smluvních závazků velkostat,ku, jako se to' ažp'Osud - jak zji
štěno' - opětovně dálo, a mohl tak odhýti námitku lesmistra W -a o zá
kazu, do té doby mu neznámém, poznámkou, tímto svědkem tvrzenou, 
aniž v tom musela býti spatřována snaha a úmysl sváděti podřízeného 
úředníka k porušení po'vinnostL věm05ii nebo sledovati· při tom nějaký 
osobní zájem a dávati taJc zaměstnavateli příčinu k podezřením 'cr pocti
vosti zaměstnance a ztráceti tak k němu důvěru. P,okud zejména z ne
určité výpovědi svědka W-a nedá se zjistiti, na koho dotyčný vagon 
zaslán býti měl, nelze z toho, usuzovati na nějaký osobní zájem, který 
by hyl žalobce porušením udánlivéh'O', jemu pusud neznámého zákazu· sle-

. do'Val, ta okolnost musela by býti napřed'zjištěna, aby se bezpečně po
souditi mohl,o, zdali toto jednání žalobcovo bylo 'ohjektivně způsobilým 
učiniti ho nehodným důvěry žalovaného, zvláště když, jak již shora pře'
desláno, není vyloučeno, že šlo 'Ol nějakou vagonovou zásilku, která Již 
dávno před tím měla býti vypravena s vědomím žalov.aného. Poněvadž 
pouhé subjektivní, na neurčitých domněnkách spočívajíCí přesvědčeni 
zaměstnavatele o pn.zbytí důvěry k zaměstnanci nestačí k zalo'žení pro
pauštěviho důvo,du dle § 29 odstavec prvý cit. zák., jest ,odvolací soud 
toruo přesvědčení,' že anl na tento případ ustanovení tol>o,to §. 29 ,odstavec 
prvý cit. zák. použíti nelze, to tím méně, když; žalobce,zvěděv teprve 
z tdhoto případu vůli žalovaného, více,,' vagono,vé zásilky nežádal a ža: 
lovaný uznal, že, propnstiv žalobce, který mu byldraho'u silnu, ze slti.Žby, 

773 

mu ukřivdil a z dopisu lesmistra W-a vyplývá, že důvody propuštění 
teprve dodatečně byly shledávány. 

Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání mime, jiné z t~chto 

důvo,dů: 

V případě prvním (přijetí mo'uky od Václava C-a) netřeba vůbec se 
zabývati výtkami, činěnými s hlediska § 503 čís. 2 a 3 c, ř. s., nebo! 
i kdyby byly tyto výtky plně odůvodněny, a kdyby se v tomto p'řípadě 
mělo za to, že žalobce ne-oprávněným způsobem za činnost související 
s jeho, službou přijal od V ácIava C-a dar neb alespoň výhody od něho, dal 
si poskytnouti, že tedy v tom směru jest tu skutková půdsta!a propoušte
cího důvodu §. 29 čís. 4 zákona 'O statkových úřednících, neměloi by to 
významu pm spor rozhodujícího, Poukázal! 'Odvolací so,ud bez odporu 
se spisy k nomu,že žalovaný o lomto' případě Is'e dověděl na pOdzim 1918, 
ale nevytkl jej žalobci, aniž jej nvedl jako PTop'ouštěcí důvůd v listě ze 
dne 20, listo'lladu 1918 (nýbrž teprye v žalobní o,dp,ovědi, podané dne 
8, března 1919, tedy někoíik měs1cťr později), a d'ovodil z těchlo skuteč
ností, že žalovaný tomuto případu nepřikládal žádné váhy, nepovaž'Úval 
jej za zpusobilý, by zviklal důvěru k žalobci, a při nejmenším žalúbci jej 
prominuL Tento úsudek 'odvolacíh'o soudu, který se ostatně shoduje s tím, 
00 o prominutí propouštěcích důvodů bYlo vyloženo v usneseních odvo
laviho &oudu ze dne 23. prOSince 1919 a nejvyššího, soudu ze dne 30, 
března 1920, není žalovaným vůbec v 'odpúr brán, ani pDcUe §·503 čís. 2 
a 3, ani p'odle § 503 čís. 4 c,ř. S., dlužno tudíž v dovolacím řízení vy
cházeti z předpokladu, že, byl-Ii tu v plrvéni případě (přiietí mouky od 
C-a) vůbec zákonný důvod prop,ouštěcí, zaniklo právo', přÍsluševší žalo
vanému dle § 29 čís. 4 zákona '0' statkových úřednících, pro min u tím, 
následkem čehož žalovaný z tohnto důvodu nemůže odmítnouti nároky, 
uplatňované žalobcem dle § 32 téhož zákona prn, předčasné prDIpuštěnÍ, 
Pokud se tkne druhého případu (výrok k Adolfu V-iD'vi, žeža10vaný ne
musí nic věděti 'O zaslání dříví), j'est výtka činěná se stanoviska § 503 
čís. 2 a 3 o.ř.s. neoprávněna. Odvolací soud by] by porušil zásadu bez
pr'Ústř.ednosti a předpis § 498 c. ř. s., kdy byl bezopako,vání neho, doplnění 
uůkazů <§ 488 c. ř. s.) dospěl k jiným z j i š tě ním s k ut k o v Ý m, než 
soud stolIce prvé, T,o' se nestalo; Odvoladsoud vzal za základ svého roz
hodnutí bez jakékoUv změny skutečnosti, zjištěné v rozsudku prvního 
soudu. Zámveň však zp.ůsobem v § 498 c. ř.5, d·ovoFellý)ll. využí! Výsledků 
Jednání a provedených diík,azů, uvedených (zjištěných) v procesních spi
sech prvního soudu, pokud ne byl y prvním soudem dle § 272 c: ř. s, 
oceněn,y, n e v e d l-y ke skutkovým 'zjištěnÍm v prvnímwzsudku' ne
byly uplatůovanými odvolacímidůvpdy .. dotčeny, a ne doz n a I y~pra
vy v odvolacím· řízení, k dalším' zjištěním skutkb'vým,a vycházeje ze 
skutko,vého podkladu takto doplněného dospěl k jiným p r á V ní md ů
s le d'k ů m, než soud prvé sbo,lice, k čemuž byl beze v,šeho oprávněn. 
Neboť otázka, zda žalobce svým -jednáním v tomto' 'případě stal, se, ne-
110dným důvěry žalovaného, n,ení otázkou s k u t k o vou, nýbrž otázkou 
p r á vn Í; jdeť o podřadění zjištěného -děje pod ustan()yení zákona' ostat
kových úřednících, a tudíž o usuzování po stránce právnl, nikoli'postránce' 
skutkové. S právního hlediska dlužno však souhlasiti s názorem 'Odvola
cího soudu, že k za],o,žení propouštěcíh'o, důvodu § 29 čís. 1 dotčeného zá-
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ko~a> nestač~ P?uhé : u b jek t i v n í, na neurčitých domněnkách spočí
vaJICl podezrem zamcstnavatele a Jeho mínění, že zaměstnanec není hoc
de~ dúvěry, nýbrž že jednání zaměstnancovo mnsí b~'ti ob jek t i vně 
zpu~ob~ymc ~y ~1O zbavovalo důvěry zaměstnavatelovy, Nebo,f subjek
UVilI presvedoem nelze kontrol,ovati, a kdyby bylo pokládáno za dosta
čitelné, byl by zaměstnanec vydán na pospas libovůli zaměstnavatele 
.leh-olž pouhé tvrzení, že pozbyl důvěry k zaměstnanci pro ten neb one~ 
skutek, opravňc,valo by ho k předčasnému propuštění zaměstnance. To 
by se příčil'O duchu a úmyslu zákona, který chce právě chrántti zaměst
nance jako ,osoby hospodářsky slabší před libovůli zaměstnavatelů. TaMéž 
lze s'Ouhlasiti s 'Odvolacím soudem potud, že to, co' po stránce skutk'Ové 
v prvé a druhé st'Olici bylo zjištěno"'Objektivně nedostaČUje Pf'(} skutkovou 
P?dstatu ?ro:!:suš,těcího důvodu § 29 čís. 1 zákona o statkových úřední
clch. V te pncme odkaZUje se dovolatel na správné vývody 'Odv(}lacího 
s'oudu, ke kterým se vůči výtkám, předneseným v dov'Olacím spise clo,
dává toto: Že žalobce při oné zásilce vagonu palivového dříví sledoval 
zájem os(}?ní, ne II y 1 ,o prvým soudem zjištěn(}, jak žal(}vaný tvrdí; prvý 
soud - prevzav v tom směru dosl'O.v zrušov.acího usnesení sDudu odvo
lacíh'O - jen uvedl, že majitel (žalovaný) měl důvod k do mně n ce 
že ?ezůsta~o' ?Ii p0!lhém přestoupení zákazu, aniž by byl sledován ně: 
Jaky 'Osobnr zajem. Ze 'Odvolací soud vyslovil pochybnosti o' věrohodnosti 
svědka Adolfa V-a, ač ho sám nevyslýchal, nepadá na váhu, poněvadž 
přes to se neodchýlil od zjištění skutkových, učiněných prvním soudem 
na základě VÝPiovědi toh'Oto svědka. Odvo.Jací souďve svém zru'šovacím 
nsnesení ze dne 23. prosince 1919 Ovšem Vyslovil, "že když dal ředitel 
podřízenému úředníku na srozuměnou, že věc, kterou majitel velkostat'ku 
zakázal, mohla by se přece provésti, že by se to mohlo zatajiti ztrácí 
majitel právem důvěru k takovému řediteli. nebol jest to pmuš~ní po
vinnosti věrnosti a hraničí přímo na nevěrnost ve službě; kd'yby byl les-

. mIstr V. na to přistoupil, byLo by Se za zády majitele dělo něco co za
kázal. a to na p'Opud ředitele, který má čeliti takovým věcem.' majitel 
d'Ověděv se o tom, měl tedy důvod k p'odezřeni, k němuž tako~é s'kiryt'; 
jednání zavdává příčinu; nebof že by zůstalo při po,uhém přestoupení zá, 
kazu, aniž byl tím sledován nějaký osobní zájem, nedá se majHeli dobře 
my.sleti.« Než tímto .právním názorem ne byl vázán ani prvý soud ani 
soud ,odvolací, ježto dovolací soud Ve svém usnesení ze dne 30. bř~zna 
1920 ho neschválil, výslovně vytknuv, že myl němá stěžovatel (žaLo'" 
vaný) za to,. že již okolnosti, jež prvým soudem byly Zjištěny, postačují 
k tomu, by bylo .uznáno, že měl žalovaný podstatnou příčinu k propuš'tění 
žalobce, a dodav, že právě podstatný požadavek: aby tu by] skutek, který 
číní . zaměstnance neh'odným důvěry zaměstnavatelovy, n:e byl dosta
tečně objasněn a pro t o - kr'omě otázky prominutí _ jest třeba clo,plnění 
nařízeného soudem odvoiacím. ' 

Čís. 1291. 

. Nemanželské děti nemohou uplatňovati nárok dle § 1327 'Obč. zák. pro 
usmrceni otce, pokud k jich výživě a zaopatření vystačuje otcova po. 
zlístalost. 

<Rozh. ze dne 15. listopadu 1921, Rv I 57S/21.) 
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Dne 27. července 1918 byl František Ch. usmrcen vla,klem žalované 
společnosti. Náhrady domáhala se Františka K-ová, s níž byl usmrcený 
saílel společnou domácnost a obě nemanželské děti její a usmrceného 
Františka Ch-a: František a Karel, z jj,ichž Karel zemřel dne 12. ledna 
1919. Usmrcený František Ch. zanechal jmění, z něhož bylo 'oběma ne
manželským dětem přil'knuto' 20.000 K na výživu a výchovu. žalobě o ba 
nIž Š í. s o u d y vyhověly potud, že přiznaly, p~kud šlo, o nemanželské 
dětI, Karlu K-nvi pokud se týče jeho pozůstalosti 375 Kč, Františku K-,oVi 
rovněž 375 Kč a od 1. úrrnra 1919 počínajíc měsíčních 125 K, shled'avše 
spoluzaviněnÍ' Františka Ch-a na úraze a lIznavše pr-oto nárok na ná
hradu šk'cdy co dOl Jl'olovice po právu. O d vol a c í s o u d uvedl mimo 
jiné v d Ů vo de ch: Dle § 1327 'Obč. zák. musí ten, jehož pr'Oviněním 
někdo byl usmrcen, po,zůstalým, o jichž výživu se usmrcený musil dle 
zákona starati, nahracliti ,to, oa jim tím nš[o. Dle § 166 obě. zák. mají ne-
zletilé děti právo, by požadovaly od svých rodičů jich jmění přiměřenou 
výživu, vycho'vání a zaopatření a dle § 167 ,ohč. zák. jest 'W vÝživě za
vázán především 'Otec. Patří ludiž nezl. František K. a nezl.K:arel K. 
k oněm pozůstalým, o jichž výživu se usmrcený dle zákona musil starati. 
Z p'Coručenských spisů a z výpovědí svědků vychází na jevo, že usmrcený 
ili s Františkou K-ovou ve společné domácnosti, že uznal děti za své 
děti, že měl! úmysl vzíti si Františkl~ K-ovou již v nejbliŽŠím čase za 
manželku a že se sltaral o výživu dětí. Soud prvé s!oJiC'e zjistil, že zesnulý 
František Oh. měl příjmu nejméně 4000 K. Zji!stH také, ž'e František Ch. 
spotřeha.val z tohoto příjmu nej'výše 1000 pr'O sebe. Dle §1 zákona o pQ.
vinném ručení železnic a dle §§ 1295 a 1327 'o,bě. zák jest žalovaná strana 
povinna, by nahradila pozůstalým, o jichž výživu se František Ch. sta
rati musil, tudíž ne z!. Františku a Karlu K-ovým to, co' jim ušlo smrtí 
Františka Ch-a, tO! jest onen výdělek, jímž bylo Františku Ch-ov i umož
něno. by kryl výživu svých dětí. Od této povinnosti jest d'le § 2 zákona 
o povinném ručení železnice 'o,sv'Ob-oze!])a jen potud, pokud byla příhod~ 
v 'dopravě způsobena zaviněním usmrceného, tedy polovicí. Nemůže se 
tudíž žalovaná strana k tomu účell, by sama 'Osvobozena byla 'Od povin
nosti, jí zákonem uložené, na to 'Odvolávati, co děti obdržely z pozůstalosti 
po Františku Ch-ovi. Povinnosti té nebyla by ani tehdy sproštěna, kdyby 
nestilJala Františka Ch-a vůbec žádná vina, ježto žalovaná musi dětem 
nahraditi t'O, 00

' 
jim smrtí otcovou ušl'o>, to jest jelm pracovní sílu a jí do~ 

cílený výdělelk otcův, tak že jest lhostejno, zda děti -obdržely z pozůsta
losti ,vého nemanžeiského otce nějaké peníze čili nic. O výživuneman-
2elskcho dítěte se musí otec vždy postarati. Musí k tomuup!oHebiU ve
škerých svých příjmů a musí, je~li toho, tfeba, napnouti. veškeré své síly, 
by dítě vydrže!. Právem tudíž soud prvé stolice přiřknul nez!. Františku 
K.,o,vi po smrti jeho bratra Kcar1a také tn, co po čas jeho života připadalo 
na výživu. ~ 

Ne j v y Š š í s o II d zamítl náhradní náf'Ok Karla K-a, Františku K-ovl 
přiznal pak měsíčních 100 Kč, avšak teprve po spio!třebo'vání výživného, 
DÍÍslušeiícího mu dle zákona vůči dědicům Františka Cha-až do doby, 
kay se bude moci sám vyživ'Ovati. 

Důvody: 

Ohledně výkladu § 1327 obč. zák. nelze dovolání žalované, uplatňu-
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jícímu dovolací důvod čís 4 § 503 c. ř. s., upříti 'Oprávněno·sti. Dle zmíně
ného místa zákonného buďtež, vzešla-li smrt z ublížení na těle, nahTa'ženy . 
nejen všechny útraty, nýbrž 'Os'Obám v tomto § zmíněným budiž nahra
ženo i vše to, eG jim tím, t. j. usmrcením, ušlo. V tomto případě d'Omáhají 
se nemanželské děti usmrceného náhrady ško,d,y, ačkoliv usmrcený, jak 
prvý s,oudce zjistil, zanechal majetek a jim z pozůstalosti byla přiřknuto 
20.000 Kč jako útraty na výchovu a výživu. Dle § 171 obč. zák. přechází 
p'Ovinnost, vyživovati a zaopatř'Ovati nemanželské děti, na dědice otc'OVY. 
Pokud vystačuje pozůstalostJií jmění, nelze uplatňovati nárok dle § 1327 
obč. zák., jenž nemá na mysli ob'Ohacení dětí, naopak nařizuje, by jim 
byLo nahražováno pouze to, co jim ušlo usmrcením otcovým. Nezletilý 
Karel K., pokud se týče Jeho p'Ozůstafo,st uplatňuje nárok na výživné od 
1. srpna 1918 dO' 12. ledna 1919, ačkoliv z pozůstalosti usmrceného již 
obdržel 10.000 'K:č, tedy mnohem více, než p'Ožaduje žalob'Ou. Nemůže 
proto činiti nároky i pnoti žalované straně, jelik'Ož mu usmrcením o,tce nic 
neušlo. Názor druhé stolice, že v tomto případě žalovaná dle § 2 zákona 
'O povinném ručení železnic vzhlédem k :spoluzavinění Františka Ch-a je 
sproštěna povinnosti nahraditi škodu jen púlovicí, není správným, neboť 
dle § 1 zmíněného zákona ručí dráha pouze v mezích § 1327 obč. zák. 
Zaloba nezl. Karla K-a není tedy odův'Odněna. Nezletilý František K: ne
může dle právního náz'Oru právě vysloveného ničeho po-žad'orvati na ža
lované straně přecl spotřeho.váním výživného, příslušejícíhG mu dle zá
kona vůči dědicům usmrceného Františka Ch-a. Avšak k zaplacení vý
živného po uplynutí této lhůty, tedy výživného dúsud nesplatného, lze 
žalovanou odsouditi dle § 406 c. ř. s. již nyní. Vzhledem k zjištěným vý
dělkovým p'Oměrům Františka Ch-a bylo výžívné určeno ná 2400 Kč rúčně 
a nezl. Františku K-o,vi přisouzeno pouze 1200 Kč ročně, jelikož žalovaná 
sp'Olečnost ručí jen polovicí. 

Čls. 1292. 

. V řízení o přerušení valntových sporu neplatí předpís§ 192 c. ř. s. 
Jde-Ii (} závazek zůstavitele, bydlivšího v Rakousku, jest řízeni přerušiti, 
třebas dědicové bydleli v tuzemsku. 

·(Rozh. ze dne 15. Iistúpadu 1921, Rv I 638121.) 

Zalobkyně, bytem ve Varnsdorfě v Cechách, dOlnáhala se na. Juliu 
S-ovi, bytem ve Vídni a Emilu S-ovi, bytem v Hradci Králové,jako· dě
dicích Rudolfa S-a, zemřevšíhodne 10. března 1915 ve Vídni, náhrady 
VÝživného a púhřebnéh'o', jež vynaložila na zemřelé nemanželské dítě své 
a Rud·olfa S-a, zemře vši dne 24. listúpadu 1917 ve Vídni. Náhradu poža
do'vala vKč, proti čemuž žalovaní namítali, že plništěm pro žalobní nárok 
je Vídeň, kde se pozůstal'o.st pr'Ojednávala a kde jest i jmění pozůstalostní, 
dále že obdrželi pozůstalost ve měn ě r a k o' u s k é, a že tudíž i zažalo
vaný požadavek platiti je v této měně. U odvol'acího líčení vznesli žalo
vaní návrh na přerušení řízení dle nařízen! vlády ze dne 21. dubna 1921, 
čís. 173 sb. z. a n. O d vol a c í Sú ud .návrhu nevyh'Ověl. 

Ne j vy Š š í S 00' u d řízení přerušil a rozsudek sondu 'Odvo.lacího zrušil. 
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Důvody: 

Pokud žalo'vaní v dovolacím spise napadají usnesení odvolacího sOl.:.du-, 
jimž jejich návrh na přerušení řízení dle nařízení vlády ze dne 21. dubna 
1921, čí.s. 173 sb. z. a n. byl zamítnut, a (} němž se bylo zmíněno tonko 
v důvodech odvolacího rozsudku, ač mělo býti zvlášf vyho,toveno <§ 426 
c. ř. s.) neb asp'Oň pojato do výwku rozsudkového, jde ° rekurs do tohoto 
usnesení, který však není nepřípustným, jak žaLobkyně v d·ovolací odpc,
vedi vytýká, neboť řízení, upravené ve zmíněném nařízení, jest řízením 
zvláštním, pro něž neplatí předpisy civilního řádn soudního, takže nelze 
tvrditi, že rekurs jest vyloučen ustanovením § 192 c. ř. s. Předpisy §§ 544, 
546 c. ř. s. na tento případ vůbec se nehodí. Rekursu dlužno přiznati 
·oprávnění. Vzhledem k tomu, že žalovaní v dovolání se d'o.máhají toho, 
by žMost žalobní vůbec byla zamítnuta, nutno především řešiti otázku, 
zda jest měna ještě ve třetí stolici spoma. K: otázce této dlužno přisvěd
čiti, p'Oněvadž žal·ovaní stěžují si především do toho, že nebylo, přerušeno 
řízení dle nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n., a teprve 
v případě, kdyby ,byla tato stížnost zamítnuta, domáhají se roo;hodnutí ve 
věci samé. Jest tedy spomo'u měna, v níž záv.azek žal»vaných má býti 
splněn. Poněvadž pak Gisela W-ová, nemanželské dítě žalobkyně, zemřela 
dne 24. listopadu 1917, vznikl případný nárok žalobkyně rta náhradu vý
živného a výloh pOhřebních před 26. únorem 1919. O tom, že žalobkyně 
měla dne 26. úno,," 1919 řád'né bydJi.ště na území CsI. rep.ubliky, není 
sp'om;žal'Ovaný Julius S. bydlel v téže době v republice Ra.kouské. 
Ohledně něho js'o'u tu tedy nepochybně podmínky přerušení řízení dle 
§ 1 c) nařízení vlády ze dne 21. dubna 1921, čús. 173 sb. z. a n. To však 
platí také o žalovaném Emilu S-oví, ač tento dne 26. únúra 1919 měl řádn" 
bydliště na. území republiky Ceskosl·ovenské. Nejdef ° 'Oso-bní závazek 
žafovanych,' nýbrž o závazek' Rudúlfa S-a, ,kiterý měl před svým úmrtím 
(10. března 1915) řádné bydliště .na, území nynější republiky l(akouské. 
Nařízení vlády republiky CsI. ze dne 21. dUbna 1921,Čís. 173 sb. z . .a n._ 
mluví 'o stranách, neurčuJÍC Mže tohot,o pOjmu a ponechává tudíž jeho 
výklad soudu. Vzhledem k ilstanovenlm §§ 531 a 547·obč. zák .. nutno p,o·va
iovati ·žalo·vané, když přijali děclictví, za představitele Rudolfa Scya 
právní nástupce 'Ohledně zůstavitelova závazku (§ 171 obč. zák.). Věc má 
se tedy s hle d i s ka z m í n ě n é hon a říz e II í t a k, jako kdyby byl. 
žalován Ruclolf S-a. Každý jiný výklad ve.dl hy k nesrovnalostem a ne
spravedlnostem. Neprávem tedy odvolací soud zamítl návrl) žalovaných 
na přerušení řízení ve smyslu tohoto nařízení. I slušelo se protú vybověti 
rekursu žalovaných a změnou usnesení s{Judu údv,olacíh(! přerušiti řízení, 
iak svrchu uvedeno. Ponévadž d'le toh'o neměl,o býti v řízení u Qdvolacího 
súudu pokračováno aniž rozsudek odVOlací býti vynesen, bylo: nezbytně 
třeba zruštti rozsudek s'Oudu odvolacího, jímž bylo rozhodnuto, ve .věci 
samé, a jenž přerušením řízení pozbyl púdkladu, a odkázati clo'V'olání ža
lovaných na toto rozhodnutí. 

Čís, 1293. 

Nepřípustnost pořadu práva pro roz~př,i o tG, zda srážka. učiněná sub
komisionářem obilního ústavu při povinné dodávce nram\){)n'i j~st přimě
řena čili nic. 

tRúzb. ze dne 15. list'O.padu 1921, R II 246,21.) 
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Žalobce dodal k příkazu zemského obilního ústavu bramhcry žalované 
společnosti, jež byla subkomisionářkou obilního ústavu. ?alovaná strhla 
si část kupní ceny prý pro Vadl1>o:st dodaných bramborů. Zalobě o dopla
cení strženého peníze 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 zrušii napadený rozsudek i řízeni jemu předcházevší 
a žal'obu odmítl. D ů vod y: Odvolací soud, přezkoumav spor, dospěl 
k přesvědčení, že řízení před prvním soudem trpí zmatečností ve smyslu 
§ 477 čís. 6 c. ř. s., k níž přihlížeti jest z moci úředni, a to z těchta.-úvah: 
V tomto případě jde o dodávku brambo,rů; které nařizením vlády ze dne 
15. září 1919, čís. 504 sb. z. a n. byly zabaveny ve prospěch státu. Naří
zení toto, jež na základě zá'kona ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. z. 
bylo vydáno, by v době poválečné zaručeno bylo bezvadné zás,obování 
lidu, jest rázu, veřejnoprá vniha.. Stano~í ~ § 2, že zabavené brambory 
nesmějí se ani zpracovati, spotřebovati, zkrmiti, ani dob r 1QI vol II ě 
TI e b o II li cell ě z c i z i t i a že právní jednání, jež příčí se těmto záka~ 
zům, jsou ne pIa t n á. Nařízení to dále určuje v Š ti, že držitel bramborů 
jest p'Ovinen nabídnouti a prodati je státnímu obiluimu ústavu nebo jeho 
zmocněncům za stanoven-ou přejímací cenu a že Státní ústav 'ohi1ní jest 
povinen zak'oupiti brambory. jež se mu nabídnou ke kouvi. V § 7 zmoc
ňuje toto nařízení zemský politický úřad, aby vydal zevrubnější předpisy, 
o převzetí bramborů, obzvliště, že může naříditi, že určité obv-ody jso,u 
po~inny dodati určitá nejmenší mn'o,žství {kontingenty) bramborů v urči
lých obdobích. Dále so stanovi, že úřad vydá pro odevzdání zabavených 
bramborů do d á v k o v 6 pf í k a z y pěstitelům bramborů a že může, 
nebudou-li bra1llbory dodány v POžadovaném množství, ve lhůtě úřadem 
stanovené nařídIti 1 nucené jich odnětí. V §: 19 předpisu]e jakost brambo,rů, 
jež pěstitel jest povinen dodati i místo-dodání, v § 28 pak, n n cen é pře
jímacÍ' ceny, stanovené nařízením vlády ze dne 29. července 1919, čís. 435 
o'b. z. a 'll., a určuje konečně v § 30 zvláštní stolice, které mají rozhlodot
vati 'O výši srážky i přejímací ceny, kdyby dodané brambory kvalitativně 
nevyho,v-ovaly podmínkám zákonným. Z nálezu toho' n e n í ,o cl v -o lán í. 
Z toho všeh'O plyne, že se v tomto případě nemůže Jednati o soukromo. 
právní poměr mezi žaloÍlcem jako dodavatelem a žalovano,u ,,~poleč
ností«, nýbrž p·ouze -o poměr veřejnoprávní meú žalo'béem a Státním, 
ústavemobllním, pokud se týče žal'Ovano'llspole,čností jako jeho zmoc
něncem. Zabavené brambory, '" které jde, byly vyloučeny·z obchodu, 
nozhodo,vati o právních vztazích, plynoucích ze 'státního hospodaření 
s brambory, přísluší výhradně úřadům správním, bylo tedy nep,řípustno 
domáhati se zaplacení učiněné srážky z kupní ceny pořadem práva. Jest 
tedy rozsud'ek prvé stolice a řízení jemu předcházevší zmatečným ve 
smyslu § 477 čís. 6 c. t. s. a bylo proto -oboj'e zrušiti a ve smyslu § 478 
c. ř. s. žalobu ihned odmítnouti. 

N e j v y Š Š ( s o u d nevyhověl stížnosti. 
Dů vod y: Nejvyšší soud sdílí náwr druhé svolice a poukazuje stě

žovatele na důvody napadeného ,usnesení, jež jsou správné a nebyly vy-, 
vráceny rekursem. K jeho Vývodům se připomíná, že žalovaná vúči: ža
lobci nevystupovala jako kupitelka na základě souhomoprávního poměru, 
nýbrž k příkazu zemského 'Obilního ústavu, jehož sé žah}bce sám v ža
l~bě dovolává. Ze spisů je dále zřejmo, že věcí žalovaného hosppdářského 
skladiště jako subkomis]onáře zemského obilního ústavu bylo, by žalo,bce -
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vyzvalo, by brambory dodávai nákupnímu družstvu železničních zří
zenců, že tedy žalovaná byla pověřena úkoly veřejnoprávními. Na tom 
ničeho neměuí okolnost, že žalované hc,spodářské skladiště jaka zmoc
něnec zemského ,obilního ústavu ve svých obchodních knihách žalobce 
do,bropisem .9984 Kč 10 h u'znalo a zatížilo zažalovanou částkou, neboť 
kupitelem bramborů bylo nákupní družstvo železničních zřízenců, které 
14. února 1920 učinilo splátku 7245 Kč na NupnÍ cenu. V tomto sporu jde 
vlastně o to, je-li srážka, učiněná žalobci, p,řiměřťna čili nic, tedy 'O ,{)tá_zku, 
jeJíž řešení dle § 20 vládního nařízení ze dne 15. září 1919, čís. 504 sb. z. 
a n. jest vyhraženo rozhodčímu soudu. plod'inové bursy anebo znalecké 
komisi obchodní a živnosten,ké komory. 

Cís. 1294. 

Exekuční vymáhání peněžitých pohledávek proti eráru. 

(~o,zh. ze dne 15. listopadu 1921, R JI 415/21.) . . 

Vymáhající věřitel navrhl ku vydobytí své vykonatelné pohledávky 
proti železničnímu ,eráru PDvlo,lení eX'ekuce na mov.itosti V ,budově ře:d'i!
telství státních drah v O. S o udp r V é s t o I i c e exekuci povolil, r e
'10 u r s u í s 'o, u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Jde tu o exekuci 
pro peněžitou pohledávkU na želez:nični erár. Ohledně povolení a výk'Oltu 
takovéto exekuce, protože jest obdobna s exekucí Pro pohledávky proti 
obcím, veřejným avšeužttečným ústavům, přicházejí v úvahu §§ 15 a 28 
ex. ř. Dle § 15 ex. ř. lze povoliti exekuci pr-()ti obcím, veřejným a vše
užitečným ústavům jen ohledně takových předmětů, kterých může býti 
použito k uspokojení věřitele, aniž by tím byl ohmžen veřejný zájem. 
Vydati pr'Ohlášení,zdali ono ohr,ožení zde je čili ncic, jsou p'OV'o,lány správní 
úřady. Proto'že dle § 3 ex. ř. 'O návrhu na povolení exekuce je rozhod
nouti z praVidla bez předchoziho ústního, jednání a bez slyšení odpůrce, 
dále protože dle § 55 odstavec třetí ex. ř. je na navrh,ovateli, .aby dokázal 
'Okolnosti, Niezhodné pr,o, soudní rozhodnutí, m~l i v tomto případě navrho
vatel okolnost, Že oné v § 15 ex ř. uvedené překážky pr,oti pov{)lení 
exekuce nenÍ dokázati ao tom vyjádření správníh,o úřadu předložiti. Toto 
vyjádření př~dloženo nebylo a již proto neměla navrhovaná exekuce býti 
povolena. Kromě toho vzhledem ku zvláštním předpisům o placení dluhů 
se strany eráru, že totiž musí býti dluh nejprve u pokladny k výplatě 
poukázán, načež věřitel si peníze na kvitanci u pokladny vyzvedne (VIZ 
§ 295 odstavec prvý ex. ř.), tedy vzhledem k tomu, že odluh eráru jest 
dluhem nikoliv na přín()s, nýbrž na odnos,nestačí k povo-lení exekuce 
pouhé tvrzení navrhovatele, že mU: 'nebyl dluh zaplacen,uýbrž nutno, 
aby dluh byl příslušným úřadem k výplatě a vyzvednutí poukázán. Také 
tento předpoklad v tomt,o připadě pr'O pov,oleniexekuce schází. 

Ne j y ý š š í s o ud nevyhověl d'Ovolacímu rekursu. 

Nesprávným jest názor rekurentův, že v příčině placení dlužné hoto
vosti sluší erár na' ro,'veň postaviti snukr-omé osobě a že púvinností' eráru 
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jako kterékoli jiné osoby jest, zavčas <t. j. ve lhůtě r'ozsudkem nebo smí
rem určené) platiti. Pro výplatu hotovostí u státních po'kladen platí 
zvláštní předpisy, jest tu ti"eba poukazu úřadu likvidujícího příslušné 
státní pokladně, t",kže výplata při složitém aparátu státním neděje se 
tak lehce, jako výplata peněz o,sobou so·ukromou. Tyto předpisy jsou 
všeo'becně platné, nebyly exekučním řádem zrušeny a musí se jim též 
vymáhající věřitel podrobiti. Z toho plyne, že frstano,vení exek. řádu 
o vymáhání peněžitých pohleóávek proti eráru, nebyla-li pohledávka ve 
lhůtě rozsudkem neb smírem určené zaplacena, užíti nelze. Že by se by] 
rekurent dle platuých předpiSŮ zachoNal, zejména že by by] žádal u pří
slušného úřadu za poukaz k výplatě pohledávky, dle smíru mu příslušec 
jící, nebylo ani tvrzeno, a nebyl proto oprávněn žádati za exekuci. 

Čís. 1295. 

Jest třeba zvláštní plné moci k ndělení zmocnění společnlkům firmy, 
k níž náležel též zůstavitel, by iménemdědiců mohli firmu zastupovati 
a znamenati a příslušné opovědí za tím účelem k firemnímu rejstříku 
učiniti. 

(Rozh., ze dne 15. listopadu 1921, R II 427/21.) 

Notář udělil jménem dědiců, jež zastupoval, zmo.cnění společníkům 
firmy, jejímž sp'o,lečníkem byl též zůstavitel, by jménem dědiců' firmu za
stupovali a znamenali a příslušné opovedi za tím účelem 'k' firemnímu 
rejstříku učinili. Žádosti za schválení zápisu do rejstříku v uvedeném 
směru s O udp r v é s to I i c e nevyhověL Rek u r sní, s o u d usnesení 
potvrdil. DÍl vod y: Rekurs není opodstatněn. Z plných moCÍ, dědici 
notáři daných, není zřejmo, že dědici ho zmocnm k tak důležitému práv
nímu jednání, .jakým jest udělení zmocnění společníkům firmy, aby tito 
jménem dědiců mohli firmu zastupovati a znamenati a příslušné opově dí , 
za tím účelem k firemnímu .rejstříku učiniti. Jde tuo tak důležitý právní 
úkon, že nelze o tom pochybovati, že k tomuto úkonu je ve smyslu pře<j
pisu § 1008 'Obč. z<>k.zap'O,třebí poručensky, pokud se týče opatmvnicky 
schválenéspecialuí jJlné moci, která· však vykázána nebyla. Je proto 
usnesení prvého, soudu záloQll1em odůvodněno, třeba prvý ,s'Ouclce m,sneseni 
své odůvodňoval tím, že pro žádost· v té Jionlie, v jaké byla p'odána, není 
podkladu. 

Ne j vy 'š š í s 'o' u d nevyhověl dovolacímu rekursu pro nedlO,statek_ 
podmínek'§ 16nesp. říz; 

Čis. 1296. 

Sedmihradské manželství. 
Státního občanství rakouskéh'O p'Ozbyl ten, kdo 'Ohlásil své vystoupelŮ, 

'Obdržel od úřadn osvědčeni, že byl ze svazkn státniho propuštěn, a nabyl 
v jiném státě státni příslušnosti, třebas zůstal bydleti na územl státu ra
k'Ouského. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1921 •. Rv II 200/21.) 
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Josef K. byl v roce 1872 sezdán s l'ILarií roz. S·ONOU v B. na Moravě. 
Manželství to bylo v roce 1882 d'obrovolně rozvedeno. V roce 1884 pře
stoupil Josef K. k církvi unitářske v Uhrách, dal se od tamního, občana 
adoptovati, jeho manželství byIo, v Uhrách mzlo,učeno, načež uzavřel 
podle předpiSŮ církve unftářské v BudapešU nový sňatek s K:arolinou, 
raz. Sch-ovou. Svého bycllištev B. na Moravě se Josef K. nevzdal, nýbrž 
vyloonával tam svůj veřejný úřad nadále a činí tak dosud. Na oznámení 
města B. zavedeno bylo z úřední moci šetření o neplatnost druhého man
želství Josefa K-a pro překážku § 62 <I11) obč. zák. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t 'O I i c e prohlásil manželství nepla tným. ~ D ů v ocl y: P.odle § 28 
zákona ze dne 22. května 1919. čís. 320 sb. z. a n., jest z úřední moci vy
šetřiti neplatnost manželství, je-li mu v cestě překážka § 62 obč. zák. 
§- 62 obč. zák. ustallJo,vuJe, že muž jen s jednou ženou oddán býti může, 
kdo, ženat byl a opět .oženiti se chce, musí právně dokázati úplné roz
loučení svého dřívějšíh'o svazku manželského. Za času, kdy manželství 
Josefa K-a hyla uzavřeno, platilo ustanovení: "že sňatek katolický může 
býti rozvázán pouze smrtí jednoho z ma'nželů.K Bylo, tedy po,vinností 
soudu na oznámení města B. zkoumati platnGst manželstvi, uzavřeného, 
Josefem K-em s Kamlinou roz. Sch-ovou. Občanský zákoník zavazuje 
všechny státní občany, pro než byl vyhlášen. Státní občané jsou podr'oc
beni tomuto zákonu i ve svých jednáni ch, jež uzavřeli mimo, státní území, 
pokud jde o jejich způsobilost k uzavfrání jich a pokud tato jednání zá
roveň v tomto státě mají ieviti právní účinky. Není pochybnosti, že uza
vření řečeného sňatku v tomto, státě právní účinky má. Příslušnost s'oudu 
ku zkoumání platno,sti tohoto manželství jest ustanovena '~em 114 i. n. 
Sňatek Josefa K-a s KaroIrn·ou rOz. Sch-'Ovou jest v odoorus občanským 
zákonem a to s ustanovením § 62. Nebo! jehoprvni manželka, s ním 
po'zvedená, dosud žije. Bylo tedy dokázati, že manželství s Marií roz. 
S-ovou bylo úplněmezloučeno, má-li druhý- sňatek Josefa 'K:-a míti 
platnost. Tento důkaz všab není podán. Roz,,"o,d manželství nepřivodil 
úplného rozvázání manželského .svazku. Takové rozvázání nemohl také 
s platno,stí pro náš stát přivoditi r,ozsudek uherskéh'o soudu. V roce 1885 
platilo též ustarťQ.vení § 111 ohč. zák. Pr"ní súatek Josefa K:'a byl uzavřen 
s Marií roz. S-ov ou podle římsko-kat. obřadu a nemohl tedy podle práva 
našeho Josef K. uzavříti sňatek druhý, poněvadž jeho první manželkla 
Marie roz. S-ová d~sud .žila a manželství jejich úplně rozvázáno nebylo. 
Z těchto, důvo.dů bylo uznati, že druhy sňatek j'est neplatný. O:dvolací 
soud r.ozsudek potvrdiLDúv o d y: Zcela neprávem rozšířil odvolatel 
odvolací důV'ody na dÍlv'od zmatečno,sti dle §, 477 čís. 6 c. ř. s., nebo~ § 28 
zákona ze dne 22. května 1919 čís. 320 sb. z. a n. předpisuje zřejmě, že 
neplatnost manželství dlužno vyšetřiti z moci úřední. jsou-li mu v cestě 
překážky § 62 atd. obč. zák. Rešitipak 'otázku neplatno~ti dle práva 
uherského, k tomu schází zákonný podklad, nebol nejedná se, jak níže 
bude uvedeno, o cizince, kteří uzavřeli sňatek v cizině, nýbrž a t,o .asp,o,ň 
s jedné strany, o příslušníka Ceskoslovenské republiky, jejíž zákony ho 
dle § 4 obč .. zák. zavazují i tenkráte, když předsevzal jednání v cizině, 
arcifs úmyslem" aby účinky jeho, :se jevily i v našem území. S, druhé 
strany netřeba se ,odv!))ateli obávati, že by . VÝf'okprvého soudú, vyslo
vující,neplatnost manželství, PTOjevil Účinky i mimo oblast Cesk'oslovenské 
republiky, nebo! cizí 'stát ne'nívýrokem našich soudů vázán; není proto 
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ani třeba .abmezovati v}rrok rozsudku prvé :stolice v tom smyslu, že man- \-:\ 
želství je neplatné jen v území republiky Ccsko.slovcnské. Pokud se týče \1 
dalších všeobecných právních výkladů. uvedených v odv'o,lání obhájce . 
svazku manželského, dlužno pfipo:menouti, že §em 25 zákona ze dne 22. 
května 1919, čís. 320 sb. z. a li. byla sice odstraněna překážka katolicismu, 
vyslovená v § 111 o,bč. zák., a ponechána v platnosti toliko překážka 
dle § -62 obč. zák., avšak soud prvé stolice nep'Q.chybi! nikterak právně, 
když vzal v úvahu také překážku § 111 obč. zák., vzhledem ,kl tomu, že 
manželství, jehož platnost se vyšetřuje, bylo uzavřeno v roce 1895, tedy 
před platností tohoto zákona, který dle všeobecné zásady § 5 obč. zák. 
neúčinkuje zpět. By! i nyní československé zákono·dárství připouštělo roz
luku manželství všech svých 'cbčanů bez ,ohledu na vyznání, nemá tento 
nynější stav vlivu na případy, jež se sběhly před platností cit. zákon.a a 
jež dlužno posuzovati výhradně jen dle zákonů tehda plativších, pokud 
nebyly pozměněny zákony pozdějšími. Závazn'Ost oněch zákonů PrO' Ce
skcslovenskou republiku byla vyslorvena zákonem ze dne 28. října 1918, 
čís. 11 sb. z. a n. Odv,olateli dluino, přisvědčiti, že rozhodující jest otázka, 
byl-li l'osef K. v době uzavřcní druhého sňatku státním příslušníkem ra
kouským, neboť pak není sporu o tom, že dlužno případ posouditi dle 
§ 4 obč. zák. Soud prvé stolice nezabýval se blíže touto, otázkou, nýbrž 
pou'kázal jen ve skutko'vé podstatě rozsudku stručně k tomu, že l'osef K. 
vymohl si sice státní příslušnost uherskou, že však přes t'O neztratil státní 
příslušnost rak'Ouskou, nebo! se. nevystěhoval z r,akouska a podržel své 
řádné bydliště v B. Prvý soud přidržuje se 06vidně ustanovení § 32 <lbč. 
zák., dle něhož nastává ztráta státního občanství VyStěhováním se z území 
do,tyčného státu, a rvýkladu pOjmu 'vystěhování se, jaký se podával ze 
znění patentu 'O vystěho,vání se ze dne 24. března J 832, čís. 2457 sb. z .. s., 
který v § 1 ustanovoval, že vystěhovalcem jest ta 'Osoba poddaná, která 
se z rakouského státního území vzdálí s předsevzetím, že se tam nikdy 
více nevrátí. Stejný výklad podává se také z § 16 domovského zákona 
ze dne 3. pwsince 1863, čís. 105 ř. zák., a to ze sl'Ov »kdyby se rvrátila 
do ral<o'uskélro státu, "by tam zůstala«. Nezměnila-Ii proto ta která <lsoba 
trvale svého řádného 'bydliště, lze z toho logicky usouditi, že. se také 
z dosavadního státního území nevystěho,vala aže tudíž dle § 32 obč. zák. 
d'Osavadního Is,tátního příslušenství se nevzdala, jeho tudíž ani nepIQzbyla. 
Také ekolno,st že ta která ,osoba v době uzavře:,j právního jednán', 
v tomto případě sňatku, byla v cizině formelně ve svazku tohoto cizího 
státu, nebrání zjištění, že se dosavadního státního ',bčan,tvi nevzdala, 
takže jest současně příslušníkem dv,ou různých států, kteroužto možnost 
!beorie i judikatura správních úřadů připoušťěJa ~Mischler-Ulbrich -
Staatsworterbuch, II. svazek str. 829 a n.). Odvolací soud sdílí úplně zij,
štění prvého soudu, že se Josef K. z rakouského státního území přes to, 
že přijal uherské státní 'Občanství se zřeimým úmyslem jen prole;, aby 
tam mohl uzavříti za živeta sv é prvé rozvedené manželky sňatek s oso
bou jinou, v čemž mu rak,ouské občanské práv'O podle ustanove~ §§ 62 
a 111 obč. zák. bránilo, tedy s úmYlSlem; obejíti tyto zákony - Jen diJI
č"sně nikoli trvale vzdálil, tedy »nevystěhovak, naopak jest jisto, že 
podrŽel zde svůj veřejný úřad', který jalo pti'mář nemocni~e . v B. a včlen 
zemské zdrav'O,tní rady zastával, i nadále, a to trvale Sdll~Je spolec1l9u 
domáClllost se svon druhou manželkou v B., takže manželstvl v BudapestI 
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uzavřené jevilo svůj účinek v tomto státním územÍ. Odvolací soud pokládá 
tudíž za dokázáno, že J o,sef K. v době, kdy byl občanem uherským byl 
také občanem rakouským. Odvolací soud dospěl k tomuto přesvědčen'í 
na zá'kladě přípisu obce B. a výn,oM zemské politické správy v nichž 
je potvrzeno, že se Josef K. přes to, že nabyl státního občan;tví uher'
ského, nikdy z B. nevystěhoval. Úplně v sc·uhlasu s tímto zjištěným sta
vem jest oddávací list Budapeštské unitárské církve ze' dne 9. ledna 1885, 
ve kterém jest osrvědčen stav ženicha, který byl v době uzavření Dohoto 
sňatku lékařem-primářem v B. S tímto skutečným stavem zdánlivě v roz
poru jest ar ci! 'ono písemné prohláše'ní Josefa K-a ze dne 23. srpna 1884. 
kterým oznamuje mísfo·držHelsfvf své vystěllOvánÍ se do zemí k'oruny 
uherské a žádá za po,tvrzení, že jeho vystěhování není v cestě žádná pře
kážka. Jose·f K. neprohlašuje tudíž nikterak, že se vzdává rakouského
státního občanství nebo svého ve.řejného úřadu, nýbrž oznamuje ien sku
tečnost, která nenastala a kter,ou ta'ké opravdově nikdy nezamýšlel. K:lam
nému tomuto prohlášení nelze proto· více váhy přiložiti, než stavu sku,
tečnému. Na tom nemění ničehO' zPůs'ob, jakým oznámení to bylo vyří
zení místodržitelstvím, jež vyd.alo žadateli výměr, kterým mu dosvědčuje, 
že Vystoli·pil z rakouského státního svazku a jež yyrozumělo zároveň 
o tom radu města B., která dala výměr ten ve svých spisech poznamenati. 
Tímto či'stě formálním 'oznámením a vyřízením nebyl nikterak: zasažen 
veřejný úřad, který Jos'ef K. z.astával, ačkoliv čl. 3 stát. zákl. z'"k,. ze 
dne 21. prosince 1867, čí". 142 ř. zák. výslo'vně staneví, že veřejný úřad, 
a! již státní nebo zemský, jest přístupný jen rak. státním ,občanům, a že 
u cizinců jest předpokladem pro jich udělení nabytí rak. stát. občanstvÍ. 
J,nsef K. pozbyl tndíž na papíře rak. státního občanství, ponecháním ve 
veřejném úřadě bylo mu zase ve skutečno!sti uděleno. Při tom nelz'e za
mlčeti případ judikatury (Dr. W.Fuchse - die siebenbiirg. Ehen, str, 143· 
případ 10), kde bylo vysloveno, že udělením státní-ho úřadu zjištěnému 
příslušníku u her s k é, tedy cizí říše, stal s·ctentc již také rak. státním 
ohčanem. Tím spíše dlužno trvati na tom, že' Josef K., který nabyl rak. 
státního občanstVÍ rodem i veřejným úřadem a následkem veřejného 
úřadu i domovského práva v B., ve svazku, rakouského státu vždy zůstal. 
Z ustanorvení dom'Ovs'kého zákona ze dne 3. prosince 1863, čís. 105 ř. zák., 
pokud se týče no,vely k němu ze dne 5. prosince 1869, čís. 232 ř. zák., 
nelze se proti tomut,o názoru žádného -dovolávati, spíše pro něj', neho·f 
právo dO!11ov;skéjest dle' § 10 posléz cit. novely sp,ojeno s veřejným úřa
dem, pře d p o k I á dá tnd'íž, jak již uvedeno, státní občanství; avšak 
také mimo případ veřejného úřadu pře d ch á z í pmpůjčení státníbe; 
e;bčanství vždy definitivnímu udělen,í ]Jráva domovského' na základě pc>uhé 
přÍpovědl slihu práva domovského se strany té které obce. Také dlužno 
de;dati, že v tomto případě, kde právo domovské v B. právoplatným vý
rokem úřadů správních bylo již J>o,selu K-ovipřiznállo, byla také cesto,," 
administrativní rozřešena předcházeJící otázka ,státní rak. příslušnosti 
Josefa K-a. Je-li rvšak v tomto případě zjištěno, že Josef K. rako·uského 
státního občanstVÍ nepozbyl, zda jinéh" vedle něho nabyl, jest lhostejno, 
není po, mzumu § 4 obč. zák. p,o,chybnesti o tom, že manželství Josefa 
Kva s Karolin'Ou roz. Sch-ovIQu dne 8. ledna 1884 v Budapešti podle ritu 
unitářs'kécírkve uzavřené, jest v oblasti Ceskoslovenské republiky ne
platné, nehol platnosti jeho v době uzavření stály v cestě jak překážka 
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manželského svazku dle § 62, tak i překážka katolicismu dle § 111 obč, 
zák. Okolno·st, že druhá strana K:arolina Sch-wvá v d'obě uzavření tohoto 
sňatku byla snad rodem příslušnicí bavorského státu, tedy cizinkou a 
katoličkou, není dále více rozhodnou. vývoj judikatury se ve starém Ra- li 
kousku ohledně platnosti sedmibradských sňatků bral směrem liberálním, 
stal se v Ceskoslovenské republice novou zákonno·u úpravou práva man
želského a přípustností rozluky manželství PDO' katolíky bezpředmětným 
a netřeba proto k němu vzíti žádného zřetele. 

Ne i v y š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému s'oudu, by ji znovu projedhal a Do-zhodl. 

Důvody: 

Dovoláni broií proti názoru ·odvolacího soudu, že Josef K. byl v čase 
uzavření sňatku, o který jde, rakouským státním příslušníkem. Dovolání 
jest v právu. Dle spisů zemské politické správy 'Oznámil Josef K. dne 
23. srpna 1884 této zemské správě své vystěho-vánf do· země koruny 
uherské a bylo mu na to výnosem mí.stodržitelství ze dne 25. srpna 1884 
úředně stvrzeno, že vystoupil z rakouského státního svazku. Na to 'byl 
adoptováu uherským státním příslušníkem Jo·sefem R--O'll, a byl platně 
přijat do uherského státního srvazku. Dle předloženého diplomu uherského, 
ministerstva v Budapešti ze dne 6. října 1884 nabyl uherského státního 
obča:nS'tví s domov&klým právem v Kološi (Klausenburg) a vykonal dne 
9. října 1884 předepsanou pi'ísahu uherského' státního· občana. Nehledě 
tedy .ani 'kl tomu, že dle uvedeného výnosu místodržitelství ze dne 25. 
srpna 1884 byl ze státního- svazku rakouského propuštěn, nabyl dle uv-e" 
dených listin státního občansví uherského, a bYl od té doby po celou řfidu 
let, tedy také v den nzavření ,sňatku s Karolinou roz. Sch~ovou státním 
občanem uherským. Odvolací soud označuje vyproštění J osera K-a z oo·b
čanského svazku rakouského nastalé uvedeným výnosem místodržitel
Ským pouhou prázdnou, bezv~'znamnou fmmalitou, dodávaje, že J'osef K. 
pozbyl rakouského státního občanství pouze na papíře, a Vyvúzuje to 
v prvé řadě z toho, že Josef K. Se ve skutečno,sti z B. a tedy z Rakouska 
nevystěha.val, nýbrž své bydliště v B. podržel. Odůvodnění to není pří
padné. Ustanovením čl. 4. odst. III. stát. zák!. zákona ze dne 20. pm
since 1867, čís. 142 ř. zák., dle něhož svohod'a vYstěhovalecká jest obme
zena toliko brannou povinností, ·byl vystěhovalecký patent ze dne 24. 
března 1832, čís. 2557 sb. z. téměř úplně derog-Qván. K:clo- nemá branné 
povinnosti, může se beze všeho vystěhovati, pro něho neexistuje', heo.práv
něné vystěhování se. Ohledně os'Ob, branné povinnosti podmbených, obsa
huje branný zákon bližší ustan-ovení; kdn přes prohlášení, že chce nábýti 
cizí státní příslušnosti, zůstane v tuzemsku, musí dostáti branné povin
nosti, jestliže ovšem skutečuě nenabyl cizího státního občanství. Výno.s 
ministerstva vnitra ze dne 17. července 1870, čís. 3086, mluví o tom, že 
při Dos,obách, které, ·ohlásivše vystěhováni se, v tuzemsku zůsta:nou, avšak 
průkazu o nabytí cizíhú- státního občanství nepředloží, nenastanou účinky 
vystěhování se. Z tohoto výnosu jde na jevo, že ohlášené a úřadem Dosvěd
čené vystěhování se stane perfektním nabytím cizího státního občanství, 
anebo t'lké bez nahyHcizího státního občanství, avšak faktickým usídle'
ním v cizině. Výnos státního ministerstva ze dne 26. září. 1864, čís. 15.772 
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zdůrazňuje, že pOd·stata vystěhovaní se nesp-očivá ve fysickém trvalém 
v~d~lení. se z tuzemska, nýbrž v tom, že dotyčná osoba se vzdá použí
van I prav státního, občana, že jest prolluštěna z dosavadního svazku, 
poddanského a jiného domova nabude. To jest výstižné a správné ne
kl.ade-li ~e hla;,ní d~raz na slovné znění zastaralého, z valné části již 
davno neplatnclw zakona. Bylo by přímo, nelogické považovati člověka 
jen~ :,yst,o,upení ze státního svazku ohlásil a jemuž vystoupení to llří~ 
slusnY,m, uradem bYlo osvědčeno s dodatkem, že ze svazku státního byl 
prop~st,en , a, Jenž nabyl v iiném státě llráva občanského a také přísahu 
do~ycnym statem pro jeho nbčany. předepsanou složil, stále ještě za 
o-bcana rakouskéh·o jen proto, že do ciziny se neodstěhoval nýbrž zde 
b?dlí, a.č~oli rakouský stát připouštěl, aby tisíce cizinců, vfíslušníků ji
nyeh státu v tuzemsku b;cdlilo. Ostatně propuštění Josefa K-a ze svazku 
rakouského se stalo bezpo,dmínečně, nehy 10 zejména vázáno na podmínko., 
.ab'y ~e Josef K. také skutečně vystěhovaL Ze sám Josef K. propuštění ze 
sta!mho svazku rakouského a nabytí státníh_Q občanství uherského nepo
::azoval za ppuho,u llo'rmll', jde na jevo z toho, že podáním ze -dne 12. 
cervna ~894 ?známiJ městské radě v B. na její d'otaz, že jest příslušným 
do Kolose, a ze podáním ze dne 8. zář.í 1915 zažádal u městské rady v B. 
o přislíbení, že bude přijat do domo-vs·kéh-o svazku v B., a ]Jodáním ze 
dne 19. pno-since 1919 zažádal za propůjčení ·státníhn .občanstVÍ Cesko
slov~n.'k,ého, uváděje, že jest státním občanem uherským. Z toho nutno 
soudItI, ze Se Jose·! K. dne 23. srpna 1884 vědomě a platně vz~al státního 
občanství rakouského za tím účelem, by nabyl občanství uherského· což 
se také, jak shora uvedeno, stalo,. Soud 'odvolací se opírá o výnos ~ini
sterst~~ vnitra ze dne 15. března 1920, pOkud se týče zemské správy 
pohtIcke v B. ze dne 27. března 1920, jímž byla žádost Josefa K-a za 
~:oPIijčení státního ·o.bčanství Ceskoslovenského- vyřízena v ten smysl, že 
~aclost !n ,dlužno Uliti za bezpředmětnou, poněvadž tím, že přijal .svého 
casu statm občanství uherské, nep,o·zbyl rakouského, ·občanství neboť se 
ne~ystěhoval z Rakouska a podržel své bydliště v B. Avšak p~o. rozhod'
nutI soudu není mínění zemské správy politické pokud se týče ministerstva 
vn~tr~ nijak závazným, zvláště ne Prn posouzení platnosti manželství. Ko
neene I poukaz odv.olacího, soudu 'k' ,okolnosti, že lo-sef K zastával na dále 
i po nabytí uherského státního občanství úřad v zemské služhě moravské, 
a "důsledkY, z, okolnosti té odvolacím soudem vyvozované, nei"o-u nijak 
pnpadny. Nem zapotřebí zabyvati se otázko.u, zda propůjčení úřednického 
místa v zemských službách moravských mělo eo ipso' v zápěti- nabytí tu
zemského t. j. rakouského státního občanství,. nebo! o tento případ' nejde. 
losef K:. byl již v zemských službách, když ze státního svazku rakouského 
vystoupil; zdali nastalou změnou státního- občanství měl býti úřadu 6'Véh!0 
zbaven čili nic, není věcí S'OUdllÍho·· rozhodování .a rovněž není na soudu, 
a?y pátral PO příčinách dalšího' ponecháni lo-sela K-a v zemských slnž
bach. TolIk však jest jisto, že ponecháním jeho v úřadě nepozbyl nabytéllo 
státního příslušenství nherského a nenabyl státní příslušnosti rakcuské. 
Nebyl tedy Josef K. v čase, kdy uzavřel manŽelský sňatek o nějž .se 
Je~ná, státním příslušníkem rakouským a nebyl ani sujet mixt~. Jest tedy 
otazku platnosti manželství řešiti dle uherských zákonů (§ 5 nař. min. 
sprav. ze dne 8. března 1896 věstník čís. 9), a to dle § 34 obč. zák. bez 
ohledu na bydhště osob súčastněných. Soudem -odvo'lacím zdůrazňovaná 
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okolno·st, že Josef K: nabyl ralmuského občanství za tím zřejmým účelem, 
aby obešel rakouský zákon, jest nerozhodna, Platnost právních jednání 
cizincem v cizozemsku předsevzatých jest posuzovati dle ci7Jozemského 
práva (§ 37 'e,bč. zák,) a nezáleží na tom, zdali cizozemec ten byl dříve 
tuzemcem; on se tuzemské státní příslušnosti vzdal; ku p10hnutce nebo 
důvodu, proč tak učinil, nelze naprosto přihlížeti, jakmile skutečně dosáhl 
jiného státního příslušenství, pro něho j-ako cizoz-emce zákaz obcházeti 
zákon tuzems'krý nemá vyznamu. Přes toto právní stanovisko, není možno, 
otázku platnosti manželství, o niž se jedná, již nyní rozřešiti. Soudy nižší 
důsledkem svého právního. názoru neobíraly se otázkou, zdali prvé man
želství Josefa J(l-a s Marií S-ovou bylo. d'le rakouského, práva platně roz
loučeno. Spisy obsahují v tom směru. pouze tolik, že v překladu oddacího 
listu matričního úřadu budapeštské unitárské církevní obce jest Josef K. 
v rubrice »jméno ~ stav« p'o,značen jako »getrennt«, a v rubrice »man
želské dok-lady" jest zapsá1l!o' "Trennugsurteile, Dispensation, beh6rdliches 
Zeugnis«. Z toho ovšem nelze bezpečně souditi, že prvé manželství Josefa 
K. bylo dle uherského práva v náležité formě příslušným úřadem prohlác 

šeno za rozloučené. Jeví se tedy nutno, řízení v tomto směru doplniti, 
. třeba ve směru tom súčastněnými 'stranami nebylo ničeho namítáno·, je,d

ná! se o neplatnost manželství, kterou nutno z mo-ci úřední vyšetř,ovati. 

Čís. 1297. 

W - konto. 
Pokud lze považovati komisionáře za samokontrahenta. 
Tím. že banka nevHvět1i1a zákazníku - zkušenému 'Obchodníku 

význam )}W konta«, nenvedla ho v omyl. ' 
Nařízeni vlády"republiky Československé ze dne 6. února 1919, čís. 

57 sb. z. a n. o zákazu převodu pohledávek a úbrad z ciziny do území 
republiky Československé jest platným př1ls. to, že se nedovolává na 
zmocňovací zákon, na jehOŽ základě bylo vydán'O. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1921, Rv I 458[21.) 

Zalo'bce koupil pw.střednictvím žatované banky dne 24. října 1917 na 
Vídeňské burse 25 ku·sů tureckých tabákových akcií a dne 11. září 1918 

. tamže 25 kusu akcií České banky Union. Dle daných jí žalobcem příkazů 
ze dne 8. února a 10. února 1919 prodala žalovaná banka tyto papíry na 
Vídeňské burse a zaslala žalo·bci 'O tom účet ze dne 11. íÍno!a 1919, dle 
něhož činil výtěžek 40.939 K 85 h, jejž žalovaná banka žalobci připsala na 
zvláštní účet, 'k'Onto separato. W, t. j. vídeňské k,onto. Zalobce proti tomuto 
účtu. nečinil námitek a potvrdil dopisem ze dne 20. srpna 1919 správnost 
výpisu z účtu za první pololetí 1919 jemu zaslaného, který vykazoval ve 
prospěch žalované banky 1.253 Kč a ve prospěch žalobcův 41.030 'K: -
W. K. ZaloM o zaplacení 20.469 Kč 92 h (polovice no shora uvedeného· 
peníze), pro-cesní soud prvé stolice vyhověl. Důvody: Dle 
stavu jde o komisionářský právní poměr (čl. ·360 a násl. obeh. zák). Jest 
nespomo, že žalobce dle předložených listin ze dne 8. února a 10, února 
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1919 dal žal'ované příkaz, aby jeho cenné papíry, které u ní měl uloženy, 
prodala, a že tato mu dopisem ze dne ll. února 1919 oznámila, že tento 
přikaz pro.vedla a zároveň Vyúčtovala mu výtěžek z prodeje na 40,939 Kč 
85 h. Ježto však žalovaná banka mu neoznámila zár.oveň jiné osoby, ja'ko 
kupitele oněch papírú, jest žalobce dle čl. 376 ob ch. zák. ,oprávněn žalo
vanou banku samn za kupttele pokládati, to tím spíše, jelikož žalovaná 
banka dle obsahu své zprávy ze dne ll. února 1919 výslovně žalobci 
oznámila, že dotčené cenne papíry převzala. Výklad, jejž žalovaná těmto 
slovům dává, že jest to v hallkovním obchodě obvyklÝm výrazem a zna~ 
mená tolik jako "prodali jsme na yáš úček, i'est bezvýznamným, když 
sama, jak právě vytčeno, jiného kupitele nepojmenovala. Tím změnil se 
mezi nim právní p'c:.mer komiSionářský v právní pomer ze smIouvy kupní, 
a proto- přísluší žalobci vúči žalované bance přímo. nár-ok na zaplacení 
oné částky, jemu vyúčtované .. a to dle čl. 326 obch. zák. dnem vydaného 
účtu, tedy ll. února 1919, a dle čl. 324oidst. druhý 'O,bch. zák. v Praze, kde 
ve smyslu cit. ustanovení zákona jest záv.azek plniti. Při no,mto stavu věci 
nepřichází tndíž V úvahu naříZEní vlády ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. 
z. a n., na které žal'ovaná banka se odvolává, nebo'! toto nařízení netýče 
Se nijak žalobce, který mohl beze všeho ihned žádati na žalované bance 
jako samotné smluvní straně, aby mu vyplatila kupní cenu za prodané jí 
cenné papíry. Náhoda, že snad nebylo možno žal,ované bance s ohledem 
na uvedené nařízení vlády vytěžené peníze za ony cenné papíry dn tu
zemska převésti, stihá pouze žalovall!ou banku (§ 131 1 obč. zák.), která se 
stala bezPfC.střední dlužnicí žalobcovou a proto nebyla nikterak opráv- . 
n,ěrla požadavek žalobcův svémocně z řádného. jeho' účtu pfevésti na 
zylášinÍ účet »W« v měně rakous'ké, nýbrž' byla a jest p'ovinna, aby ža
lobci, jak tento žádá, výtěžek za prodané cenné papíry vyplatila a to 
vzhledem na ustano'vení § 6. zákona ze dne 10. dubna 1919, čís., 187 sb. 
z. a n. v korunách československých. Na této jej i povinnosti nemění ničeho 
aniskutečno.st, že žalobce dle o,·bsahu předloženého potvrzení ze dne 
20. srpna 1919 uznal správným zaslaný mu výpis účtu za prvé půlleH 
1919, zejména vyúčtovanou mu částku 41.0".0 K na účtu "W", poněvadž 
jednak z obsahu tohoto potvrzení není vůheczřejmým dosah a význam 
účtu <konta) "W", jejž žalovaná banka tomuto· - jak pozd'ěii na jevo 
vyšlo, - při'k'ládala, a nyní i přikládá, - (a že by význam toho 1o zvlášt
ního účtu "W" byla žalobci oznámila, žalovaná banka anilJoetvrdí), jednak 
nelze v potvrzení 'Onom spatřovati vzdání se n'ár-oku, iehož žalobce prá
vemnyní se domáhá, které by musilo státi se výslovnč (§ 1444obč. zák.). 
O d vol a c í s o u d r'ozsudek potvrdil z d Ů VD d ů prvého soudu, k nimž 
dodal, že žai'cv"ná nemohla spravedlivě žádati na žalobci, aby znal vý
ziíam konta »W«, kdyžtě ,ona sama jeho, -významu neznala a, znala-li jej, 
pak byl,o' její povinností jako řáctnéhb: obchodníka, aby o tom zpravila 
žalobce při zaslání účtu, ahy tento dle (,cho se zachovati mohl. Ze tak se 
zachovala, sama netvrdí, tím méně pa,k. to prokázala a nemůže proto za 
tohoto stavu věci skutečnost onu vykládati na újmu žalobci, 10 tím méně, 
když šlo o závazek v Praze splatný, následkem čeh,o·ž žalobce oprávněn 
byl a jest žádati zaplacení v měně českosl,ovenské a není proto "zaitsté 
lihovú1í se strany žalobcovy, když zaplacení své pohledávky v této měně 
vymáhá. 

Ne j v y Š š í s o tl d žalobu pro tentokráte zamítl. 
5<)' 
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Dli vody: 

V prvé stolici nebylo sporu l1ejen o tom, že žak'vaná, pf'ovádějíc pn
kazy žalobcovy ze dne 8. a 10. února 1919, znějící na pmdej 25 akcií 
Ceské banky Unim! a 25 ' ,reckých tabákových akcií, jednala jako lomni
sionářka žaloboova, nýr tani a tom,.že žal'0vaná prodala tyto akcie na 
Vídeňské 'burse. Tím jest dán základ pne< r'0zh'0d'11utí vyšších stolic, jímž 
žalobce nemůže již viklati, bera teprve v řízení opravném v pochybnolst, 
zda papíry byly skutečně na Vídeňské burse prodány {§>§ 482 a 504 c. 
ř. s.). ~o'zhodnutí odv'0lacího soudu je,st vybudováno na předpok,ladech, 
že žalohce jest dle čl. 376 odstavec třetí obeh. zák. oprávněn hleděti k ža
lované jako k přímé ko,ntrahentce, když žalo,vaná, oznámivši, že proved'ia 
příkaz prodejní a zaslavši vYúčt'0vání "e dne 11. února 1919, nepojmeno
vala zároveň kupitele a že mimo to slušÍ" zprávě žalované o prolvedenÍ 
prodeje rozuměti tak, že vsto1upila dle prvního odstavce čl. 376 obch. zák. 
sama jakc. kvntrahentka do '0bchodu jí přikázaného. Kdyby tomu tak hylo, 
byl by ovšem napadený r'ozsudek správným. Nebof v tom případě hyl 
by tu přímý Pioměr mezi ž,alobcem a žalo,vanolu:, z něhož by žalobci proti 
žalované příslušel přímý nárok, nehledíc k tomu, zda žalovaná 'Skutečně 
koupila aokcie čili nic, nebo zda skutečně kontrahovahv s třetí 'ClSloobou či 
sama (o 90M) provedla obchod. V prvém případě ručila by žalovaná jako 
samoplátce za to, 00 třetí kontmhent má platiti, kdežto v druhém případě 
byl by vzni;kl přímý poměr kupitele k prodateU. Vždy by však měl ža
lobce p,ohledávku :pmti žalované jakO' smluvnlku, ne - jako kůmislonáři. 
Zalovaná nemohla by se odvolávati na tOl, že v pravdě jiný ko'upi! sporné 
akcle a že ho jen nemůže jmeuovati, poněvadž se dte zařízení na Vídeňské 
blurse nedozví jména kupitelo'va. Důsledkem tol1'o' nemělo by pak proti 
žalobci ovšem mí'suo' nařízení vlády ze dne 6. úno,ra 1919, čís. 57 ,sb. z. 
a n. Příhoda, že výtěžek akcií vzhledem ku zmíněnému nařízení nemohl 
býti převeden do území republiky Ceskoslovenské, šla by na vrub žalo
vané a žalovaná by byla povinna vyplatiti nebo k d'obrupřipsatl tento 
výtěžek žalo,bci v korunách českoslDvenských (§ 6 zák. ze dne 10. dubna 
1919, čís. 187 sb. z. a n.). Než předpoklady, z kterých odv;obcí 9cnd VY"
chází, nejsou správné a proto jsou i vmtk,ými dťI.sledky, ku kterým do
spívá. Oznámení o pflovedení prodeje akcií ze dne 11. února 1919, že 
»převzala od žalobce následující -cenné papíry, zač ho úznává dle Vy
účtování« nelze beze všeho pokládati za průhlášení žalůvané ve smyslu 
čl. 376 :oodstavec prvý ;o;bch. zák. Nadpis oznámení »'I<bnto W", o jehož 
významu ještě bude ř,eč, takO'vý výklad přímo vylučuje a také poznámka" 
"Valuta 19. t. m." tomlu, nasv.ědčuje, že žallQ,vaná nevstoupila do obchodu 
jaků kupite'lka, poněvadž by jinak tato poznámka, která se vztahuje na den 
v';-pla,ty, nebyla měla účelu a výplata nehodobropis byly by se bez další 
poznámky staly ll. února 1919. Co .s'e týče práva, pc,važo""ati sama komi
sionář,e za kupitele, pokud se týče prodavate1e, jež vyhraženo jest komi
tentovi v třetím 'odstavci čl. 376 obch. zák.; lze připustiti, že jest čas,ově 
neobmezené a že může pů případě také ještě v žalůbě býti uplatňováno. 
Vžd'y však musí komitent vůči komisionáři pmhlásW jasně a způsobem, 
jakoukoliv pochybnost vylučujícím, že používá tohonol práva. To se 
v tomto případě nestalo. Žalobce uvádí v žalobě pouzoe, že v únoru 1919 
koupila žalovaná od něh" zmíněné .a,kcie,že pohledávika jeho činí 40.939 K 
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85 h a že byla splatnůu 19. únOra 1919. Ten přednes nasvědéíuje spíše ža
lobcovu názoru, že žalovaná vstoupila dle prvního 'Odstavce čl. 376 ,o'bch. 
zák. do obchodu jí přikázanéhů, prohlášení ve smyslu třetího odstavce čl. 
376 ob ch. zák. v něm spatřovati nelze. Avšak i kdyby byl žalobce učinil 
prohlášení po růzumu zmíněného, ustaruovení zákona, bylo by právně hez
účinným, když neučinil námitek pr'orti účtu ze dne ll. února 1919, jímž 
mu bylo žalovanou oznámeno, že jest mu výtěžek za akcie připsán 
k dobru na 'konto "W" a když mimo to potvrdil dopi.sem ze dne 20. srpna 
1919 správnost výpisu svého účtu za prvé po,loltetí 1919 mu zaslaného, 
který vykazoval vo pmspěch žalobcův 41.030 K, to jest výtěžek akcií Iou 
dni 30. června 1919 na kontě "W". Tak zvané konto "W" bylo zřivováno 
vzhledem ku nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. pro pohle
dávky a úhrady, jež dle tollotů nařízení pod1é'hají zákazu přev,oldu d'o' repu
bliky Ceskoslovenské. Oznámi-vši žalobci, že připsala mu výtěžek akcií 
k dobru na kontě »W«, dala mu tedy žalovaná na jevo, že pDvažuje jeho 
pohledávkn za takovou, již dle zmíněného nařízení .do tuzemska převésti 
nelze. To předpokládalo, že žalovaná se postavila nastanovi-sko, ~e žal~bei 
nepříslušÍ Jlřímý nárok proti ní jako spolukoutrahentce, nýbrž dle čl. 361 
obch. zák. pouze nárok proti ní jak,o komisionářee, aby p.m vydala to, 00 

sama má k pohledávání z pr·odeje akcií, jejž uzavřela sice vlastnim jmé
nem, ale na účet ža].obcův, nebol jen tatol plohlcdávka z obcho'du žalovanou 
ve Vídni provedeného podléhala n,ařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. 
z. a n. Zalobce, neohradiv se prnii pÍ'ipsánÍ své pohledávky na kontě' 
"W", jemu účtem ze dne ll. února 1919 oznámenému, a potvrdiv pak 20. 
srpna 1919 výs)OIvuě správno,st výpisu ze svého účtu, přistoupil uznáním 
mlčky", uznáním výslovným na stano'visko žalované a hylů tudíž takto 
piohledávání -žalobcovo -'stanoveno 'srovnal'ou vUlí stran. Lze připustiti, že 
žal'obce, obdržev účet ze dne ll. února 1919, nebyl si vědom významu a 
dosahu zápiSU na kontě W, kdyžtě žalovaná banka samru tehdy to nevě
děla. Ža].obce však účtu ani později, ba vůbec neo,dp·moval, a tu nelze podle 
zásady důvěry a poctivosti v obchodním životě jeho mlčení vykládati 
jinak, než jaNo projey s'Ouhlasu. Ze talké ještě 20. srpna 1919, tedy půl roku 
na to, když stvrdil správnost výpisu ze svého konta, neznal významu 
konta »W«, nebo že byl 0- něm na lornyllu, sám žalc!bce netvrdí. ZceLa n.e
právem vytýká odvolací soud ža,lované, že nezpravila žalobce o významu 
zápisu na kontě W. K tomu nebyla vůči žalovanému p'Ovinna, nebóf ne
použila slova nejasného, "hojetněho', nýbrž slo,va, při určitých obchod'ech 
obecně užívaného, j,emuž v kruzích v úvahu přicházejících přikládán byl 
smy,s'l zcela určitý a io právě smysl, jaký mu Jlřikládá také žalovaná, a 
o němž nemohla předpokládati, že mu nebude neporozuměno. Ji'm/k by se 
snad dala věc posouditi, kdyby byla žalovaná věděla, že má CO' činiti se 
strano'u v ;obchodech neobratnou' á nezklušenou, která žal,o,vané slepe dů
věřUje a beze všeho na ni se spo1éhá. Žalov'aný jest však 'Obchodníkem, 
jenž, jak vidno ze spůru, se pouští i do obchodů bursovních, jemuž musel. 
býti ihned nápadn-y-m zápis na kontě »W_«. Neznal-lil žallotbce významu 
konta "W", bylo jeho věcí, aby ,s,i opatřil po.třebné vysvětlení. Nemůže 
býti ani řeči 'c' tom, že ža.lobee byl žalovanou v omyl uveden anebo že 
omyl žalobcův, hyl-li tu ja'ký, musel žalované býti nápadným (§ 871obč. 
zák.). Když tůmu tak jest, nemůže žalobce jedlllOlStranným projevem rušiti 
sml,o,uvu se ža,}ovanou uzavřenou, nýbrž může jen žádati, aby mu posto-u-
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pila, c'O sama z prodeje akcií má k pohledávání. Žalovan·á jakožto< komi
sionářka nemohla následkem nařízení vlády ze dne 6. února 1919, čís. 57 
sb. z. a n. převésti výtěžek akcií do tuzemska, musila jej pio,nechati ve 
Vídni, kde byl postižen nařízením rakou,sikého státního úřadn financí ve 
shodě se státním úřadem spravodlnosti ze dne 25. března 1919, čís .. 191 
zák. st., dle něhož takovéto ploižadavky byly prohlášeny za požruda vky ve 
staré mčně korunové (v bankovkách nekolkovaných). Žalovaná má tudíž 
námk pouze na kupní cenu v nelolkovaných bankovkách ve Vídni ležící' 
a dosud do Ceskoslovenské republiky nepřevoditelruou. Jen tento námk 
mohla by postoupiti žalobci. Na tom, že bylo snad přes, zákaz možn,,, 
převésti kupní oenu do tuzemska, nesejde. Nebylo to dlo,v.o,leno, a na žalo
vané ,bance nelze požadovati, aby činila něoo, 7-apovězeného. PClkucl ža
lobce uplatňuje, že na,řízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. jest 
neplatným, jest ovšem správno, že se nařízení ncndvolává na zákon; který 
by byl vlá.du zmocnil, aby takové nařízení vydala. Vzhledem k tomu však, 
že nařízení se jeví býti plCluze článkem v řetězu zákonných opatření, jimiž 
bylo osamostatnění měny v Csl. .státě připravov~no a jež došla sv~lll) 
potvržení zákonem ze dne 25. února 1919, čís. 84 sb. z. a n., dlužno za t0 
míti, že také zmíněné nařízení- bylo tímto -zák:onem dodatečně pOHirzeno 
a tím dříve vytčený nedostatek jeho 'Opraven. 

Čís. 1298. 

Odklad exekuce vyklizením (nařízení ze dlle 25. června 1920, či,. 409 
sb. z. a n.). 

Obmezující ustanovení § 2 vztahuje se též na podniky lesního hospo
dářstvÍ. 

(I~ozh. ze dne 22. Iist,olpadu 1921, R I 1288(21.) 

Povinný byl zaměstnán jako clůchodní na velkostatku vymáhajícího 
věřitele, na němž převládalo lesní hospodářství. Na základě rozsudku, 
jímž byl služební poměr uznán za zrušený, domáhal se majitel velkostatku 
vyklizení služebního' by,tu. Žádost o opětný odklad exekuce vyklizením 
s o 11 d p r v é s t o I i e e zamítl. Re k u i" sní s o u d žádosti vyhověl. D u
vod y: Soud prvé stolice nevyhověl žádosti za odklad exekúce jednak 
pmto, ~e stěžovatel byl vinen, že neměl za byt najatý jiné přiměřené ná
hrady a že jde .D> bezplatný byt v podni.ku zemědělském. Pokud prvého 
duvoclu se týče, nelze ,odů'Viodnění napadenéh·o usnesení přisvědčiti, neboť 
bylo dodatečně slyšenou svědkyní potvrzeno, že stěžova>tel po bytu u ma
jitelky domu Anny L-ové se tázal, avšak byt byl již pr'onajat. Také druhý 
důvod p'Ostrád'á skutkového základu, neb'Ol p,olvinný byl smluvním úřed
nlkem, jako takový měl 3měsíční výpio,věď, velk,Q,statek z větší části má 
lesní hospodářství ve vlastní režii, kdežto dvory jsou propachtovány. 
Nejde tedy o případ podle § 2, nýbrž o případ § 1 nařízení, podle které]]o, 
jest opětný odklad e",ekuce přípustným a jest nerozhodno, že služební 
plol111ěr byl rž zrušen, p~cněvadž ochrany nařízení požÍvaj1 všechnry osoby. 
které zákonným způs'obem .nabyly užívání místností bez zřetele na tO', 
z jakého právníhol důvo:du pominul poměr, na jehož základě bytu užívaly. 

N e j v y Š š í s o u d obnovit lusneseníprvého soudu. 
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Důvody: 

Dle § 1 nařízení vlády z,e dne 23. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. 
(jehož platnost byla nařízením ze dne 23. června 1921 čís. 223 sb. z. a n. 
prodl-oužella až dv záklGlnné úpravy) lze povinnému, který beze své viny 
nemá přiměřeného náhradního bytu, povoliti io pět n ě odklad exekuce 
vykliz.ením místnosti najaté nebOl jinak používané. V § 2 téhož nařízení 
stanovena v neprospěchosoc zaměstnaných vpednicích zemědělských, 
které používaiíbezplatného bytu, výjimka potud, že talmvýmt'O osobám 
lze povoliti odklad vyklizení cel ke m nejvýše na stejnou dobu, jako 
jest smluvená neb 'Obvyklá výpovědní lhůta z poměru námezdního. Důvod 
tohoto vyjimečného ustanovení s:počívá patrně v Dem, že hospodář po'
třebuje z pravidla naturálníhú bytu pro nástu]Jce vystoupivšího zřízeuce, 
nemá-Ii hospodářství trpěti škodu, že tedy v tom případě zájmy zaměst
nancnvy musí ustoupiti silnějším zájmům h-nspodář'ovým. TabOI úvaha 
platí však nejen při Plodnicích zemědělských v užším slova smyslu (polní 
hospodářství), nýbrž i při podnicích lesního hospod'ářství, p,ončvadž js'Ou 
tu stejné poměry, i dlužno tudíž uznati, že také osobám, zaměstnaným 
v plodnicích lesního hospodářství lze povoliti odklad vyklizení bytu, bez
platně používan~hio', celkem nejvýše na dobu, rovnající se smluvené neb 
'Obvyklé lhůtě výpovědní. V tomto případě byl po·vinný zaměstnán ja:ko 
důchodní velkostatku, který jest podnikem zen,ědělským, bYl i z většiny 
lesním, proti tříměsíční výpovědi. Od'klad vyklizení byl mu povolen již 
na tři mě,síce, další odklad není tedy již přípustným. 

Čís. 1299. 

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., o zajištění půdY 
drobným pachtýřlÍm. 

Držholl nemovitostí. s nimiž byl llachtovaný pozemek spollli obděláván, 
rozumí se vlastníctvi kmenové nemovitosti. 

(Ro.zh. ze dne 22. listop.adu 1921, R [ 1310)21.) 

Pc,žadovatel Jan M. měl požadované pozemky v podpachtu od 1. října 
1903. Dřívějším pachtýřem Ploeoemků bYl Emanuel K., jenž byl vlastníkem 
chalupy čís. 7 v D .. až do konce hosp·odářskélllO' roku 1903, kdy ji prodal 
I'erdinandu P-ovi', který ji však ihned 'pr1onajalpožado'vateli. S o u d 
p r v é s t o li c e požad'Ovací nárok přiznal. D ů v c> d y: Jde tu o to, zda 
požadovatél jako pachtýř chalupy čís. 7 v D., čímž zalo'žen jeho p'Od
pachtýřský poměr !k 'P'ožadovan:\ÍmpOzemkům, a tedy detentor ch,alu:py 
čís. 7 v D., j'est 'oprávněn započísti si dnbu, po kterou měl po'zemky 
v pachtu Emanuel K. Zákon mluví o mo~no'sti započtení doby pach.lu práv
níh-o př'edchudce v držbě nemovitostí, s nimiž bylo hnspodaření na poža
dovaných pDzemcích spojeno (§ 21 odstavec třetí zákona čís. 318(19). 
Užívaje slova "držbu«,zajisté zákon'odáree měl na mysli pouze faktický 
stav a nikcHv právní kJÚlnstru,kci pojmu držby, což patrno z úmyslu, jasně 
vysloveného v § 3 o,dstavec prvý, kde nárok přiznán pouze tomu, kdo 
Doz,emek fakticky obdělává. Držbu v vemto smyslu je jistě nutno .p1ojímati 
co nejšíře, tedy také j,a'ko pouhou d'etenci. Je te·dy dobu, po ktemu měl 
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pozemky v pachtu Cmanu'el K., žadateli započísti a nárok mu přiznati. 
Rek u r sní s o u d požadovací nárok zamítl. 

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

Důvody: 

Dle § 1 ,odstavec třetí zákona ze dne 27. května 1919 čis. 318 sb. z. 
a n. může si drobný pachtýř zemědělského· pozemku, který žádá, by mu 
pachtovaný pozemek byl postoupen do vlastnictví, započítati pachtovní 
dobu svého p r á vn í hop ře de h ů d c e v drž b ě nemovitostí, s nimiž 
jest požadovaný pozemek spolu obděláván. Správně vystihl v tomto pří
padě majitel piDžado·vaných pozemků ,smysl a dosah tohoto zákonného 
ustanovení, vy-tknuv ve sIVém rekmsu, že mají takto vlastníku nepatrné 
nemovitosti za p.odmínek záJkonných býti !olpatřeny další pozemky, po
třebné k účelnému hospodaření a obživě jeho rodiny, a pOiukázav zároveú 
k tomu, že nellle dosíci tohoto účelu u toho, kdo užívá nemovitostí, které 
mají býti jádrem budoucího! hospodářského celku, pouze způsobem odvo
zeným, tak že mu· mohou vždy býti !oldňaty, on pak, kdyby mu byly při
znány pozemky pachtované, nabyl by vlastnictví pozemků cloplňujících, 
nemaje pro hospodaření na nich zabezpečeného hospodář,ského středu a 
phměřeného základu. S tím-se shoduje také výklad § 1 odstavec třetí 
dotčeného! zákona ve spiscích Dra Karla Viškovského· "Zákon o zajištění 
půdy dnobným pachtýřům" a Dra J. O. Kubíčka "Vznik a .zánik dlouho
letých pachtů", kteří oba předpokládají, že pachtýř požadovaných po
zemků zároveň nabyl kOiupí, dědictvím a pod. nemovitostí kmenových, 
t. j. nemovitostí, s kterými pachto-vaně pozemky spolu JSDI\l obdělávány, 
byl tedy jejich vlastníkem. Nejvyšší .soud se přidává k t'Omutlo výklad'll, 
pokládaje jej do jisté míry za výklad authenltcký, ježto oba jmenovauí 
spi'$'ov.atelé měli, jaik. známo, nemalnu účast na· vzniku zárknna k zajištění 
půdy drobným pachtýřům, a tedy vědí, čeho mělo, býti dosaženo zá'ko·nem. 
Poněvadž pak v tomto' případě Jan M. jest pouhým p«chtýřemchalupy 
č. p. 7 v D., z které byly požadované pozemky obdělávány, chalupa ta 
tedy vlastníkem kdykoli může mu býti odňata, uelze ho dle toho, co uve
deno, pokládati za právního nástupce Emanuela K-a v držbě tétOl cha
lupy, ariiž Emanuela K-a za je h.o.právního předcMdce v držbě chal!upy, 
pr-očež Jau M. není oprávněn, přičísti si ke své cloM pachtovní (pod
pachtovní) dobu od 1. října 1901 do 1. října 1903, po kterou Emanuel K. 
měl po·žadované pozemky v pachtu'. Pro nedostatek zákonné c1o'by pach
tovní zamítl tedy [e'kursní soud právem p,o.žadovací nárok Jana M-a. 

Čb. 1300. 

Opatření stálého výboru Národního shromážděni republiky Česko
slovienské podle § 54 ústavni listiny ze dne 8. října 1920, čís, 586 sb. z. 
a n., o úpravě Pllchtovného z polních hospodářství a zemědělských po
zemků a o ohnově drohných zemědělských pachtů, 

S příspěvkem k vodnímu družstvu dlužno naložiti jako s daněmi a při
rážkami. 

Naturální dávky připočton se k pachtovnému v hodnotě ku dni 
1. března 1919, 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1921, R I 1389/21.) 
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Dvůr li. byl propachtován pachtovní smlouvo-u ze dne 21. března 1912 
manželům Antonínu a Martě P,oIVým na dobu od 1. března 1912 do 29. 
února 1924 za roční pachtovné 6.800 K, dle 'odstavce 10 smlouvy pach
to,vni čtvrtletuě předem splatué. Dle odst. 6 a 19 smlouvy převzali pach
týři mimo placení pachtovní činže plnění naturální a placení daní, při
rážek .a v,eře,iných dávek. K žádostí pnopachtovatelů zvýšily o b a niž š í 
s o u d y pachtovné ve .smyslu Opatřeni Č. sb. z. a n. 586I1920, při čemž 
nevzaly zřetele na dávky naturální a meUorační, ku kterým pachtýři dle 
obsahu sml0·uvy byii povinni a které si nyní chtěli srážeti, ježto prý 
z ohledu na tyto naturální dávky a meliorační příspěvky bylo jíž při sta
novení původního pachtovného vyměřeno nižší pachtovné. 

Ne j v y Š š í s o II d Zl UŠll usnesení ni'žších soudů a uložil 'prvému 
s-oudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

Důvod y: 
Dovolací rekurs obrací se jen proti tomu, že k p'osavadnímu pach

to!vnému nebyla připočtena cena ve dle j š í c h plnění, pocl nimiž myslí, 
jak z porovnání jich ceny v ·dovolacím r·ekursu uvedené 6464 K plyne, 
pouze příspěvek k vodnímlu družstvu dle odstavce 19 pach
tovní smlouvy a pak 'll a tu: r á 1 n í plnění (dávky a úklony) dle ,odst. 6. 
pachtovní smlouvy, jak obojí tento dTUh dalších prestací ve svém vy
jádření v úhrnné hořejší částce 6464 K uvedl. Na tyto dva druhy plnění, 
vedle pachtovnéh;opovinovaných, dIužno s'e tedy omezHi. Příspěvek 
,k vod u r mu d TU Ž s t v u musí zůstati miHlO počet, nebo! přichází v úvahu 
dle '§, 2 Opatř. tolik·o při výpočtu, zdali pc>savadní pachtovné s přirážkou 
dle tabulky A, což se nazývá pachtovué zvýšené, po odedenídaní, při
rážek a o6tatních veřejných návek, jež nese p r op ach t 00 vat cl, tedy 
pacht'Qvné ryzí, nepřekročuje nejvyšší meze dle tabulky B, ktemu od
stavce (2)~(4) pak ponělmdnevlastně llazývají nejvyšší mezí pro při
rážku,ačkoli je to správně nejvyšší mez pro zvýšené pachtovné. Jinak 
daně, p.řirážky a -ostatní -vcř'ejné dávky, -k nimž o'všem patří ji 'přÍspěvek 
k vodnímu dl'užstvu, v počet nepřicházejí; nese'li je pa chtý ř, tu zá~ 
kon s nimi Hnak nekalkuluje. Proč, j.e na snade. Daně, při·ráfky a ostatní 
veřejné dávky uáležejí po zákonu na vlastníka (pmpachtolvatele), ale té
měřpra videlně přesunuje je tenlo srn]olllvou na pachtýře. To je však 
čistě nHerll'~r poměr mezi- nimi, net)l'ká se l1i]ak státu, tedy berního eráru, 
nebo jiného veřejného ústavu, jemuž dávku vybírati přísluší; ten jako 
věřitel mů·že se držeti jen vlastuika. A ovšem jen na Jento- niterný parměr 
mezi stranami zákon v § 2- odstavec prv3T myslí, neboť tu nejde 10 'lli'c 
jiného, než 'Ú úpravlu pachtovného, věc, Jež' se jen Hch soukr;orných. zájm-ů 
dotýká. Zdálol by ,se sice, že dávky, smlouvou na pačhtýře přesuuuté, 
mají připočteny býti k posavadníllJupachtovnému, nebo! skutečně vzá
jemné 'plnění pachtýř'DVO zvyš'ují a -on si je tedy hlolspodářsky musi čítati 
jako část pachtovní činžie, zmVila tak jako kupitel nemovitosti musí si 
dávku z majetku nebo přírůstku majetku, když ji prodávající, jejž oua 
též po záko-nu stihá, ve smlouvě na něj přesunul, p.řiraziti ke k'upnÍ ceně 
a čítati jakoO její část. Učínú-li se však to a dávky ty připoOčtou se k po' 
,s,avadnÍl11JU' pachuolvnému, tu se hned situace změní; dávky ty nenese pak 
už pachtýř, nýbrž vlastník (pwpachtovateI), n eb 00 ť je p I a t í z pac h
t o vn é h o, a ježto všeoky dávky, jež nese pr.o'pachtc>vatel, musí se dle 
výslovného nařízení §, 2 při výpočtu nejvyšší meze od zvýšeného pach-
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tavného odečísti, nutno je zase sraziti, a zákon tu tedy užívá zkiráce
ného způsobu vý'podu; na místo, aby dávky ty k posavadnímu pachto,v
nému přirážel a pak je zase ze,- zV}Tšeného pachto!vného srážel, VypO,uští 
je vůbec z počtu. Je-li pachtovné staré {posavadní) Ps, přirážka k uěmu 
dle tabulky A pak pa veřejné dávky (danč, přirážky a ostatní) vd, obdrží 
se tyto vzorce pro výpočet, zda zvýšené pachtovné t. j. pachto,vné staré 
s llřirážkou nepřekračuje nejVYŠŠí meze: a) když veřejné dávky nese 
propachĎo,vatel (vlastník): Ps + p - vd., b) když veřejné dávky ne,s," 
pachtýř: Ps + vcl + p - vd., 'vOž ale však je rovno zkrácenému Ps + P. 
Zákon, jak výsliCIvně praví, hl,edá, :z;da zvýšené p.achtovné r y z í nepře
kročuje nejvyšší meze; ryzí však je pachtovné jen to, CO' vlastníku v, ru
kách zů'stane, ntkoU nepatří k němu tiOI, co musí odvésti dále ~eráru, zemi, 
obci vodnímu družstvu ald.) a co tedy tvod pol'o,žku pouze p r ů c hD dní. 
Při daních a přirážkách . patrně to 'pachtýři sanú vyciťovali, neboť, ,ačlwH 
je dle téhož článku smlouvy také sami lJes,e,u, za připočtení jich k posa
vadnímu pachtovuému nežádali. Ale i o příspčvku k v!odnímu družstvu 
platí totéž, jeť i ono p'GluzeprůchDdní položkou a nenálež! do sumy pach
tc'vného ryzího, i nelze tedy k němu zřetel bráti. 

Jinak má s,e věc s na tur á I ním i dávkami (obilí, brambory atd.) a 
úkony jež přicházejí k dobru vlastníku samému a průchodní pobžku tedy 
netvoÍí: ty se musí hospodářsky čítati jako část posavadního pachtov
néh>o třeba se to ve smlouvě pachtovným nenazývalo, nýbrž kladlo vedle 

. něhOl: neboť tote! HšenÍ má důvod svůj jen v tom, že předmět ·p}není tu 
i tam je jiný, tam p,eníze, zda naturalie. Ale. hospodářsky je to stejné, 
nebof i naturalie mají peněžitlQu hodnotu, <:t -obé, peněžitá dávka a natur
rální dávka, dohromady tvoří úplatu za přenechání nemovitosti v pacht, 
jsou tedy pachtovným, vzájemným plněním pachtýře. Obě strany s' oběma 
koefficienty kal'kulioivaly; vlastník p'očítaje na naturálie snížiti mohl úplatu 
peněžito'u, a pachtýř podtaje s nižší úplatou p,eněžitou mohl přistoupiti na 
dávky naturální. Čím větší úplata v 'penězích, tím méně může bý,u žádáno 
naturalií, a zase naopak, čím .víc se žádá natura1.ií, tím vke sn~,ž-iti se 
musí úplata 'peněžitá. Spravedlnost tedy vyžaduje, .aby i navuralie v počet 
brány byly jako součá'sl!,a 'posavadního pachtovného, to jedině odpovídá 

. hto>spodářskému a tím právnímu smysln. smlouvy .. Zádná strana nesmí 
těžiti na úkor druhé. Otázka jest jen, dle které doby sluší čítati Godnotu 
naturalii. Oceň,cvati je každoročně dle cen toho kterého roku běžných 
nelze, provože pachtovné má býti zvýšeno dle kategorického předpiSU 
zákona prO' všecka zbývající ještě pachtovní leta naje~lrl!clti, pro všecka 
tedy stejně, zákon nechce, aby se 'strany každoročně sPof'Ovaly. Ale bu
doucí hodnota 'naturalií není známa, neví se, jak se poměry drahC!tní utváří. 
To zákonodár.ce dobře věděl a učinil tu pfíslušnéopatření, sice ne přímo 
za tímto účelem, nýbrž za jiným, který však je úplně Dbdobným. On vy
pDčítává nejvyš'ší mez pro zvýšené p.achtovné dle ceny nemovitlosti ke 
dni 1. b řez n a 1919, tuto c,enu vša'k vypočítává za's'e pOdle v Ý n o s u 
i(§ 2 (1), jenž se dovio,lává § II (4) zákona ze dne 8. dubna 1920, čís .. 309 
sb. z. ,on., a tabulka B), podle uěhož počítá i přirážku (tab. A), v>,nos 
však řídí se právě dle ceu naturálií, jež Se ze s,tatku vytěží; počítá tu tedy 
zákon sám naturalic dle cen k 1. březnu 1919, i dlužno tedy v jehol duchu 
i pro náš účel tento den bráti za dobu kritickou a dle uěho natural;e ceniti. 
Vyhražuje-li smiouva vlastníku právo, místo naturálních dávek žádati pe-

i95 

.něžitou cenu, která se řídí dle tržních cen města O. v době, kdy tyto 
dávky bud,C<! splatny, musí toto ustanovení smlouvy co do d ,c, by pro 
ocenění rozh'odné, pokud jde 'o v Ý p 'O čet ne j v y Š š í mez e, ustoupiti 
kategorickému předpisu zá:h'Dna; jinak ustanovení tO' v tomto řízení zů
stává neclulčeno. Když pak nižší stolice ua naturální dávky zřetele ne
vzaly a cenu jich vůbec nezj"šiovaly, bylo tak rozhodno1uti, jak se stalo. 

Čís, 1301. 

Obec jakožto podnikatelka Obecního vodovodu jest i podle § 364 obě. 
zák., původní doslov, povinna, učiniti opatření, by voda z prasknu vší snad 
roury nemohla vnikati do cizího majetkn. Jina1<: jest práva z náhrady 
škOdy. 

(Rozh. ze dne 22. l~stopadu 1921, Rv I 435/21.) 

Prasknutím roury městského vodovodu vnikla voda prudce do sklepa 
domu žalobců a p,oškodila zuačně zdivo. Zalobu o náhradu škody o h a 
nižší soudy zamítly. Odvolací soud uvedl v dúvodech: V,e
obecný zák'on občanský neposuzuje 'otázIou viny dle ideálního, měřítka, 
dle chování se mimořádného, neobyčejně obezřetného človéka, nýbrž ien 
se zřetelem na pnměry živ,ota dle obyčejného 'Průměrného chování se čl!Q~ 
věka obyčejných schopností v kruhu, jemuž vinný 'tláleží, a za daných 
okoll1'olstí (§§ 12<t7 a J299 obč. zák.). Takové zjevy, jež kraJní, daným 
okolno'stem přiměřenou obezřetností a pr:ostfedky, jichž užití rozumným 
zpŮSObem žádáno býH může, v jich vzniku ueb v jich účincích zamezeny 
býti nemollDu, jsou ne'Odvratnou náhod'ou {Krainz sv. II. seš. 1 str'. 453, 
Krasno'f,'olski: Obligationenrecht str. 194, Randa: Schadenersatz str. 138), 
za niž nikdo ueodp'olvídá. Znalci ovšem ve Isvém posudku prohlásili, že 
městská obec možnost zjevu uvedeného druhu, jež vůbec úplně 'Vyl0111Čen& 
býti nemůže, raději vzala na sebe, než aby se jí na všechny případy ne
poměrným náJkladem vyvarovala. Z toho však nelze ještě vyvomvati, že 
žalovaná šetřila na cizí nebezpečí, na cizí útraty a že prolo jednala civilně 
provinile. Naopak vychází z celého děje na jevo, že žallo'vaná opatřila vše," 
co od ní za daných okolností rozumným způwbem žácJiáno býti mohlo, a 
že ji proto nestihá vina ani na tlom,- že roura 'praskla, ani na tom, že ná .... 
sledkem toho z roury tekoucí voda vnikla do, sklep'a ža,luiících. Mimo to 
nelze přehlédnouti, že nepmvedla žalovaná stavby sama, nýbrž že zadala 
stavbu vodovodu stavebnímu inŽ!enýrovi Adolfu N.a práce kanalisační 
vyrábi~eli cementového zboží Josefu tl. a že bez odporu bylo zjištěno, že 
žal'Obci žalova-nou před pnclvedením' staveb těch neupozornili na· tOl, že 
jeden jich sklep jest pod těmito staYhamL 

N e j v y Š š í s ú u d unal dle žaloby. 

Důvody: 

Dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. jest opo:dstatuěn. Zalobce nemuze 
síce opříti svůj náhradní náruko ustanovení druhého odslavce § 364 obč. 
zák no,vé znění a o § 364 a) obč. zák., poněvadž škoda mu byla způso
be,ua v roce 1912, kdežto zmíněná ustanovení 'vešla v platnost teprve 
1. ledna 1917' a nepůsobí zpčt. Avšak o]Jrávněnost žalobcova nároku vy
plývá již z llstanc'vení § 364 obč. zák. pŮVOdní doslov. Neboť ta,ké podle 
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§ 364 'Obč. zák. v pův'Odním jeho d'o~lovu byl dopuštěn výkon práva vlast
nického jen potucl, pokud nebylo zasahováno do, práv třetích osob, a 
každý výkon vlastnictví, jímž na cizí věci ne'obyčejná škoda byla způso
bena, jevil se také již tehdy jako, či!l1 bezprávný, za Merý vlastník bez
podmínečně ručiL Znaleckým posudkem bylo:zjištěnol, že žalobcům byla 
škoda "působena vodou, z prasklé roury městského vodovodu vyteklou. 
Bylo dále zjištěno, že žalov,aná musela p10čftati s tím, že roury v.D!dovlOdru 
mohou se zlomiti neb pmsknouti, poněvadž takové příhody "ůbec nelze 
zameziti. Nedala-li vodo"od zaříditi tak, aby v takovém případě nemohl 
býti voclou z prasklé ronrypmudící cizí majet"k, poiJkJozen ,a bylo-Ji ná
sledkem toho vytékající vodou zasáhnuto do cizího majetku, nelzeříci,že 
žalovaná použila svého práva vlastnického V mezích zák'Ona, nýbrž pře
kročila tyto meze, zasáhuuvši do práv jiných a ručí proto\ za poškození 
tím způsobené. Po'sudkem znalců bylo o"šem též zjištěno, že vodo"od byl 
proveden odborně normálním, :obvyklým způsobem, a že 'obec tímto způ
sobem zřízení vodovodu neclorpustHa se ani opomenutí ani chyby. Avšak 
zna]'ci prohlásili, že obec neučinila zvláštních opatření, aby zabránila rpří
hodám, jako jest ta, o niž zde jde, p-onevadž ta!Klová O'p.atřenÍ nejsÓlu 
obvyklá, a že obec tudíž možnost takových rpříhod raději vzala na sebe, 
než aby se jich vyvam"ala pro v§echny připady nepoměrně velkým 
nákladem. UčinHa-li však obec tak, dlužno následky toho přičítati na její 
vrnb, nikoli" na vrub p,04Škozených. Na tmnnemůže ničeho měniti okol
nost, že městský vodovod jest podnikem obecně prosrpěšným. Touto po
vahou p'odniiku dá ISe sice ospr.aved1niti, že zájmu veřejnosti, aby zřízení 
"odovodu nebyllo stiženo neh zmařeno! přílišným nákladem na zabezpe
čení opatření, musel<ol ustourpiti právo žalobců, by vod'ovod byl .zřízen _ 
tak, aby jím nemohl býti poškozován jejich majetek. KdYž však následkem 
toho se stala žalobcům škoda, musí jim by ti přiznán nárok na.-odškod
nění.pmUobci, do jejich majetku zasáhnuvší, aniž by tento nál'okby,l .zá
vislým na tom, zda úbee stihá zavinění na způsobené. šloodě. To žádá 
nejen spravedlnost, poněv.adž žalobci mUlseli ohr'ožení svého ,majetku ve 
veřejném zájmu trpěti, nemohouce se proti tom1u bránjti, nýbrž i slušnost, 
nebot jest zajisté ien slušno, aby, když .vodovod jest 'Občanstvu .kuprlol
spěchu, žalobcům však způsobil škodu, tuto škodu neslo 'Občanstvo, to 
jest obec a nikoliv po!sItižení žaI.olbd: Že škoda' povstala sPoluPůsobením" 
nahodilých oboln-ostí, že by nebylapo"stala, nebo že by nebyla d'Osáhla 
tak velikých [{)změrů, kdyby tu nebYI-o býva].o právě těchto okolností 
spoluúčinkujících, zejména kdyby tehdy nebyla bývala půda @obyčejně 
hlubdlw zmrzlá, dále že obci nebyl znám sklep a nakypřená pÍlda za ním, 
Nonečně, že by zaplavení nebylod'Omu žafobců uškodilo, kdyby sklepy 
a základy byly technicky správne založeny, to "še jde podle § 1311 obč~ 
zák. na vrub žalované. Rovněž nelze souhlasiti s míněním odv'olacího 
SOUdili, že žalovaná není povinna ŠkiC!dU nahraditi, poněvadž škoda po
vstala neod,vratnou náhodou, za. niž nikdo neodpovídá. Náhodu, jež na
stává při pwvoZJování rpodniku, a tkví v j.eho vlastnípodstaté, s níž tedy: 
podnikatel mnsÍpočítati a na kterou musí býti připraven, nelze, byf I pod
nikatel jí nem(Jhl zabrániti prostředky 'plOl ruce jsoucími, pokládati za ná~ 
hodu neodvratnou, jež by sprošt'Ovala pod!l1ikatele povinnosti k náhradě 
šknd'Y. Že žalovaná (Jbec neprovedla sta"by v,ndovodu sama,nýbrž dala 
ii provésti odborníky, nemá významu, poněvadž' obec ručí jako vlastník 
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a podnikatel vodovodu. Rovněž bezp'odstatnou jest námitka žalované, že 
žalobci zavinili sami škodu, neupozornivše při provád~ní stavby na to, 
že jeden jejich sklep jest pod místem, kde romy vodovodu měly být} kla
deny. Nehledíc k tomu, že nebylo zjištěno, že žalobci věděli o tom, že se 
tam nalézá sklerp, a naopak svědek P. udal, že žalobce sám byl překvapen, 
když se dozvěděl, že sklep byl .objeven, by].o zjiši,,,no znaleck:í'm po
sudkem, že, i kdyby o,bec hyla o sklepě věděla, by to nebylo .za"dalo, pří
činy k nějakým zvláštním o,p.atřením. Není tedy příčinné souvislosti mezi 
domnělým opomenutím žalobců a nastalou škodou. 

Čís. 1302. 

Účinnost vyklizo"acího příl<3zn I(§ 567 c. ř. s.) o'hJedně zahraného ma
jetku neni, alespoň v poměm mezi stranami, podmíněna souhlasem po
zemko"ého úřadn. 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1921, Rv I 493/21.) 

Proti soudnímu příkazu na vyklizení zpachtovanýchpozemků namítl 
pachtýř mime> jiné, že, ježto jde '0 majetek zabraný, byllol ku výpovědi 
třeba souhlasu p'ozenlkového úřadu, jenž nebyl vy'tázá:n. Pro, ce sní 

oS o ud p r v é s t o I i c e ponechal vyklizovací příkaz v ,platnosti a vy
vrátil onu námitku pachtýřovu v d ů vod e e h: Souhlasn pozemkového 
úřadu vyhledává se dle § 7 čís. 3 zákona ze dne ll. čerVi1a 1919, čís. 330 
sb. z. a n., P'Ouze ku zcizení, pr!ofnájnm, -zav.-aze'll.,í a dělení zabranéh,Q. 
majetku, nik!oli" "šak ku zrušení pachtovního 'poměru, jež 1l0dléhá 
'Obmezení § 7 čís. 6 téhož záNona pouze potud, pokud jde o výpověď stát
ního pozemkového úřadu ,Q,snbám, h'ospodařícím' na zabraném hlajetklu 
před jeho převzetím (§ 13 záb. zák.). Převzetí zabraných statků státem 
nenastáv§ "šak ještě záborem, jenž dává státu pouze právo" statek do 
vlastnictví převzíti (§ 5 obč. zák.). Statek, 'Ů nějž tu jde, nebyl však dosud 
převzat. O d vol a c í s o II d potvrdil rozsudek v p'oidstatě z týchž dů
v'Ůdů. 

Ne j v y Š š í s 'o u d nevyh'Ověl clovolání. 

DůvodY: 

Po právní stránce poukazuje se dov,álat';l na d'ůvody napadenéhol rOZ
sudku, jež json v p!oldstatě správ'né a nebyly vyvráceny spisem dov!p
lacím. K jeho VÝvodům se PITPomíná, že, byť i vyžadovala by "ýpověď 
zabraného majetku souhlasn po,zemko"éh,o; úřadu dle § 7 zálofOlvého zá
k'ona.ze dne 16. dubna 1919,Čís. 215 sb. z. a n., přece výpověď bez něho 
učiněná neměla by ,právních následků poluze proti státu,avšak platila by 
mezi stranami. K ustanovením zákona ze dne 1. dubna 1921,Čís. 166 sb. 
z. a n., nebylo lze přihlížeti, jelikož tento zák'Ůn v době vynesení r'Oz
sudku oné stolice ještě neměl pů,sobnosti. 
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ČiS. 1303. 

Prodej zb.oŽí dle § 81 (4) žel. ďO'llr. ř. není vázán podmínkami třetíhQ 
.odstavce § 81 žel. dopr. ř. 

(R'ozh. ze dne 22. listopadu 1921,Rv I 511/21.) 

Žalobkyně .odevzdala' dne 29. července 1919 ve stanici Nýřanech 
dráze k dopravě několik sudů borůvek na adresu Antonín M. v Mostě 
jako rychlozboží. Dráha záJsmu převzala a dopravila dne 29. července 
1919 do stanice určení, adresát odepřel však přijetí, pročež dráha zásilku 
dne 30. oerveuce 1919 ,odpoledne ve veřejné dražbě prodala. Žalobkyně 
hyla vyrozuměna stanicí v Nýřanech .o nepřijeti zásilky dne 31. července 
1919. Dráha prodala borůvky po 75 h za kilO a zaslala žal!o,bkyni strže
ných 110 Kč 50 h, jichž však tato nepřijala. a domáhala se náhrady škody. 
ježto dráha nevyókala její dispo~ite; škodu pak spatřovala v tom, že 
cena borůvek byla 2 K 20 h 'za kg. PrO' c e sní s O' u rl p r' v é s t o I i c e 
žalobě vyhověl mimo. jiné z těchto důvodů: Dlužno se zabývati otázkou, 
zda dráha 'se řídila ustanovením čl. 282 obch. z,rk. a dalším ustanovením 
§ 81 (3 až 5) žel. dopr. ř. Bod (3) stanoví. že nenHi možnol 'Odesílatele 
zpraviti neb otálí-li ·odesílatel s udělením příkaziu, má železnice zboží vzíti 
na sklad na nebezpečenství a útraty odesílatelovy a v tom případě ručí 
za pečlivost řádného obchodníka. Jest v.šak též 'Oprávněna ulo.žiti zboží 
u speditera nebo ve· veřejném skladišti na úi5et a nebezpečenství k elis
p,osici oprávněného. a zatížiti je dobírkou nákladů a útrat na něm váz
noucích. Dle bodu (4) železnice je dále ·oprávněna bez zvláštních. formalit 
co nejlépe prodati zboží, jež nemůže býti dodáno, podléhá-li rychlé zkáze 
nebOl nelze-li je dle místního poměru ani odevzdati 'spediterovi ani dáti 
ihned na sklad!. O zamýšleném prodeji buďtež vyrozuměni odesílatel i pří
jemce, leda že by nehylo lze tak učiniti. Pr'ovádí-li železnice pro~ej sama, 
může vybrati holové výdaje a poplatek tarifem stanovený. Zalovaná 
strana narrítá, že borůvky se silně Kazily, že proto volila cestu dle § 81 
(4) a) žel. dopr. ř., prodala je ihned a žeodesílalele o IOibmýšleném pmc 
dejí vyrozuměla. Je zjištěno, že odesílatel bYl vyr'ozuměn o nepřijetí zhoží 
a Ů' udělení disposice, nebyl však vyrozuměn ·0' lom, že dráha zamýšlí 
provésti prodej, a to ihned! beze všeoh formali·1. Tolo ustanovení (4) 
dlužno však vykládati v s.ouvi!slosti s prvou větou odstavce (3) a tQ tak, 
že vypočítává žel. dopr. řád v obou těchto uSltanoveních, k čemu dráha 
jest oprávněna, »není-li možno odesílatele zpravili nebo -otálí-Ii ',odesílatel 
s udělením příkazn nebo nelze-Ii pří>kaz provésti«. Důkazem toho jest 
v odst. 4. uvedené slnvOI »jesť dále nprávnena«, což poukazuje na opráv~ 
nění v předchozím -odst. 3. vypočtěná. Nestačí tedy k pr'odeji pouze. okol~ 
nost pod 3 >uvedená, »podléhá-li zboží rychlé zkáze". nýbrž, musí býti 
splněna i podmínka prvé věty (3), zejména otálí-Ii odesílatel s udělením 
příkazů. V tomto případě podmínky prvé tu není. Zboží došlo dle razítka 
do stanice určení dne 29. července 1915 v 9 hod. ráno. Stanice zasílací 
teprve vyřízením ze dne 30. července 1919, ve 2 hodi'ny odpoL vyhoto- ' 
veným, dala od'esílatele vyrozuměti O' nepřijetí zásilky a o udělenídis
posice. Stanice určení však určila prodej zboží na 30. července 1919 ve 
4 hod. odpal. a také jej v tu dobu provedla. Nelze proto za to míti, že 
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odesílatel s udělením příkazu otálel, že by byl ve směru tom v prodlení. 
Zavinění dráhy, která má povinnost bedlivého obch'odníka (čl. 282 obch. 
zák.), záleží v km, že dražbu: určila na tak krátkou dobu, že ani v případě 
telegrafického udělení disposice hledě k době přijetí telegramu - 30. čer
vence 1919 - 9 hod. 53 min. dopal. _ ao:dbývání dražby, t. j. dne 3.0. 
července 1919 ve 4 hod. odpol. -nelze s ur'Čitostí a s jistoto'u očekávati, 
že by telegram zavčas, I. j. do 4 hod. odp:ol, došel a byl dráze doručen. 
Byly tu sice podmínky prodeje dle § S4 (4 a) žel. dopr. ř., chybí však 
podmínka hlavní, obsažená v bodu 3. prvá věta, a proto' dlužno pmhlásiti 
po:stup dráhy za příčící se předpisům žel. dopr. řádu. O d v ci. I a c í s o u d 
zamítl žalobu pokud se domáhala více než 110 Kč 50 h. D ů v.o d y: 
Odvolací důvod nesprávného poso'uzení věci jest opa dstatněn. Zelezniční 
dopravní řád ustanovuje v § 81 (4), kterýŽto předpis jest základem pro 
wzhodnutí této .Iozepře, že železmice jest oprávněna bez zvláštních for
malit 00 neHépe prodali ihned zboží, jež nemůže býti <dodáno, p.oldléhiť-li 
rychlé zkáze. tIIavní omyl prvého soudce spočívá v tom, že slúvko 
»uále« v prvé-větě citovaného čtvrtého odstavce § 81 žel. dopr. ř. vyklá6á 
v ten r·ozum, že -jímstanov·eny byly podmíuky v třetím odstavci tohoto 
paragrafu uvedené i pm postup dráhy up·ravený Ve čtvr'lémodstavci, že 
tedy dráha zboží, nedodatelné a rychlé zkáze podléhající, smí prodati jen 
tenkráte a teprve, otálí-Ji odesílatel s udělením příkazu. Dotčené slůvko 
»d'ále« v úvodu čtvrtého odstavce jest však tolik'O stylistickým :ohratem, 
vnější spOjkou vet bez vnitřníh·o vyznamu, a chce jen postaviti pmti sobě 
neboli vedle sebe jeďnak povi'TIl1!osti, které předpisy :§ Sl {I) až (3) žeL 
dopr. ř. ukládají železnici ve všech případech d'odaeích překážek, jednak 
pouhá oprávnění, která dráze jsou na vůU dána ve zvláštních případech. 
Správno's! tohoto výkladu, že předpis odstavce (4) lil. a), o nějž tu jde, na 
předpisu odstavce (3) § 81 žel d,opr. ř. nijak není závislým, plyne zřejmě 
z obsahu jeho samého, nebof předpis onen stanoví pro 'Oprávnění dráhy 
k prodeji zásilky pouze dva předpoklady a tO' jednak, že zbotí uemůže 
býti dodáno, a pak, že podléhá rychlé zkáze. Náz'Or prvéhO! s.oudce že 
další,třetí podmínkou zmíněného oprávnění iest otálení odesílatele s 'udí
lením příkazlll. nemá v obsahu ustanovení o:d'stavce (4) a zejména jehO 
bodu a) opory, ba příčí se přímo znění a smyslu jeho, neboť motivem před
pisu toho jest zřejmě jen, by dráze přI hrozícím nebezpečí .zkázy 'lledoda
lelné zásilky dána byla možn06! samostatným a co nejrychlejším opa
třením zboží realisovati, a proto připouští také zmíněný předpiS to,(,o opa
tření vyslovně »ihned«. Prvý soudce zjistil, že v tomto ]lřípadě tu byly 
ony dva předpoklady § Sl (4) bod a) žel. ciopr. ř., a dúsledkem toho byla 
železnice, Gdhodlavši se vzhledem k polo zkaženému stavu zboží k pw
dejl zboží, zajisté oprávněna, pľO<dej ten. pmiVésti,aniž by musila vyčkati, 
zdali vůbec aneb až dojde odesílateiův příkaz. Ostatně má odvolací :soud 
zato, ž·e odesíiatel v tomto případě s udělením příkazu skuteóně otálel. 
Zeleznice zpravila totiž odesílatele nejen p.odiepředpisu § 81 (I) žel. dopr. 
řádu prostřednictvím z,"sílací stanice Nýrska neprodleně d'ne 29. července 
1919 doporučeným dopisem .'0 tDm. že adresát přijetí .zásilky 'odepřel. vy
žadujíc si zároveň jeho bez·odkladný příkaz, nýbrž učinila :OIdesílalelitotéž 
vymzlumění a vyzvání, ačkoliv k lomu povinna nebyla, nad to telegramem 
součastlě podaným, považujíc sama případ za obzvláště naléhavý podle 
předpisu instrukce čís. III. pro manipulaci při přept'avě zboží čl. 50, bod 2. 
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odsl. 2. TenDo telegram došel odesílatelky již dne 30. července 1919 po 
9. hod. dopol., a byla odesílatelka, byvši up·ozorněna již tímto, mimořáďným 
avisováním telegrafickým na zvláštní naléhavost věci, rozhodně povmna, 
aby i ona vyžádaným nejrychlejším zpÚls'obem stanici určení v M. svou 
disposici sdělila, to jest taktéž telegramem aneb i telef'onem, což prová
děcí ustano,vení II. odst. 4 k § 73 odst. 2 žel. dopr. ř. právě pro takové 
nutné případy výslovně ustanovnje. Neučinila-li žalobkyně tak, porušila. 
ona sama povinnost pečlivosti řádného obchod'níka (čl. 282 obch. zák".), 
a nikd:iv, jak za tO' má ,prvý s.Oll'dce, železnice, :kltepíJ vše zařídila, aby 
odesílatelce umožněno bylo ještě VČaJS uděliti příkaz. Ze druhé vYrOozuměn! 
odesílatelky prostřednictvím odesílací stanice dopisem jí došlo dne 30. 
července 1919 teprve k večerlU, za tohoto stavu věci nerozhoduje, nebof 
již ono telegrafické první zpravení a vyzvání ,odesílatelky bylo, vyroz
uměním ve smyslu § 81 (1) žel. dopr. ř., ačkoliv »na úředním formuláři" 
vypraveno nebylo. Podle všech těchto vývodů byla tedy dráha, any tu' 
byly veškeré podmínky § 81 (4) bod a) žel. dopr. ř., oprávněna zásilku bo
růvek již dne 30. července 1919 'O 4. hod. odpolední pr,odati a zbývá vkou
mati, zdali zachovala při tom provedení prodeje předpisy § 81 (4) žel. 
dopr. ř. Železnice prodala zboží bez zvláštuích formalit co nejlépe, jak 
to vyplývá z pno[okolu '" prodeji,šetřiloa při tom zvláštních ,opatření čl. 51 
sho,ra citované iustrukce II., uveřejnila nařízený .prodej přiměřeným způ
,sobem vyhláškou <l provedla proďej večejnou dražbou. Zeleznice uezpra
vila sice '0 zamýšleném prodeji aui výslovně odesilatelku, ža~obkyni, ani 
vůbec pmemce, adresáta. Nehledíc k tomu, že podle I§ 81 (4) žel. dopr. ř. 

. tato vyrozumění předepsána jsou jen tenkráte, pak-li mOžno tak učiniti, 
pak-li tedy naléhavo<st věci to přip,ouští, a nebledlc k tomu, že zvláštní 
o.pětné vyro~umění odesílatél,ky 10 zamýšleném prúdeji, jež arciť ve zmí" 
něném telegramu výslovně obsaženo nebylo, pro naléhavost věci bylo 
bezúčelným a proto zbytečným, jést zjištěno, že adresát přijeti zboží ode
přel pr'olto,poněvadž mu bylo zasláno více zboží, rre'ž objednal. Vzhledem 
k tomu, že zpravení ad'f'e,sáta a zamýšleném prodeji má jen ten účel, by 
po případě llřece ještě pohn,ui byl k tomu, by zásilku převzal, mobla že
lezuice i jeho vyrozumění v tomto případě se zřetelem na uvedený důvod 
odmítuutí zásilky považ'Ovati za zbytečné. Opomenutí zpravení těchto 
:olsob o z a m Ý šle n é m prodeji zboží rozhodně však nezpůsobilo, že tím 
provedený prodej se stal právně neplatným, nýbrž zavazuje dráhn steiuě 
jako případné opomenutí vyrozuměuí jich o p r 'o v e den é m pr'Odeji dle 
I§ 81 (S) žel. dopT. ř. jen k uáhra'de škody. Že by žalobkyni jakožto. 'OMe 
sílatelce z té okolnosti, že žele2jnice ji, pokud se týče adresáta Antoníua 
M-ao zamýšleném a provedeném p r 'O dej i uezpravila, byla vzešla ja
kási škloda, žalující strana ve sporu ,ani netvrdila, odvozujíc uplatněnou 
škodu jedině z té oko.lnosti, že dráha zboží prodala ještěp,řecl tím, než 
ona,cdesllatelka, o ue při jet í zásilky adresátem od stanice určení 
vůbec byla Vyr,ozuměna. Pro škodu, žalobou uplatněnou, .ostatně není 
vůbec ani ka:usálnl slrutklo.v3: okolnost; že dráha odesílatelku o pro de ji 
nezpravila, tak že se nedostává žalobnímu nároku na náhradu škody ani 
příčiuné souvislosti s tvrzeným opomenutím dráhy. Není tedy uárokl žal<obní 
ani s toho hlediska, že dráha strany o prodeji zvlášf a výslovně nezpra
vila, uikterak opodstatněn a železnice žal,ující straně z náhrady škodY 
vubec práva není. Naproti tomu byla dráha dle ustanovení § 81 (5) žel. 
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dopr. ř. arciť povinna, vytěžek prodeje po sražce výdajů a poplatků ode
sílateli dáti k disposici, to však dráha dle vlastníhol tvrzeni žalObkyně 
"činila, nabízeiíc žalobkyni dotyčnou částku, které žalobkyně ovšem ne
přiiala. Pnoto slušelo ,se žalovanou strauu uznati povinnou, aby zaplatila 
žalobkyni (}Uen výtěžek, který dle protokolu o prodeji činí zbývajících 
110 Kč 50 h, to arcif bez úroků, nehoť na žalovanou dráhu v tomto směru 
žádná viua v pro:dlenínepadá (§ 1334 obč. zák). 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl do\Coláuí - mimo' jiué z těchto 

díivodů: 

Pokud se týče dovolacího důvodu nesllrávného právního posouzení 
věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), není dovolání opodstatněno. Zcela samostatně 
§ 81 (4) a) žel. d,o,pr. ř. uvádí loprávnění dráhy, zboží, j'ťŽ donučeuo býtI 
nemůže a podléhá rychlé zkáze .... , ihned beze všech formalit co nejlépe 
pr'Odati. O nastávajícím prodeji majíodesHatel a příjemce býti vyroz
uměni, leda že to ne11í proveditelno. Že toto Ulstanovení žel.. d'opr. ř. nutno 
pojímati zcela samolstatně a že nepředpokládá, by tu byla též podmínka 
§ 81 (3) žel. dopr. ř., jde na jevo z celé gramatické skladby § 81 žel. dopr. 
řádu a zvláště'jeho odstavců (3) a (4) a poukazuje se ve směru tom na 
správué odí""odnení rozsudku soudu odv'olacího, k němuž se vzhled'em 
k vývoóúm dov'oJání jen ještě přip'omíná toto: Kdyby clráhasměla teprve 
tenkráte zboží, zká"e podléhající, prodati, když 'cldesUatel příkazu, co 
se s ním Istáti má, vůbec neb b·ez otálellí uepodal, uemohla by z1::oží pr'O
dati hued, jak jí velí § 81 ,(4) a) žel. dopr. ř. Právě však to, že j'e.st po
vmna prodati hu e d bez for m a I i t, a vyrm,umět strany jen, je-li to 
(scilitet před prodej,em na hned ustanoveným), proveditelno, ukazuje 
k tomu, že není sPG'iování odstavců (3) a (4) a) § 81 žel. dopr. ř. tak, jak 
!o učiuil prvý soudce pro výklad § 81 žel. dopr. ř. přípustno. Hlavní důraz 
se tu klade na to, aby zboží, zkáze podléhající, bylo prod'áuo i hne d 
{patmě proto, by se zcela nezkazilo a hy se zachrániJ,o, co' se zachrániti 
dá) a vyr'ozuměti ,s,e mají strany jen, je-li to provediteluo. Žalující strana, 
suažíc se dokázati, že by její odpověď na telegrafickou zprávu, že adresát 
zboží uepřijal, dráha již 'Obdržeti nemohla, sama připouští, že telegrafkké 
vyrozumění o ustanoveném prOdeji nebylo by ji pro krátkost času stihlo, 
takže tím, že vilbec zvláště posláno nehylo, nestala: se jí žádná újma,a 
bylo b,' hývalo zbytečným, na věci ničeho ueměnícím. formalismem je 
posílati s cědomím, že nedGdde. Vyrozumívání o zamýšleném prodeji bylo 
tedy neproveditelno, určovati pwk prodej ua pozděiší.den bylo riskantním 

-a proto vzhledem k znění odst. (4) slovo »i hne d«, uepřípustným. Vždyť 
zjištěno, že bcruvky již kvasily,. ~ole'kaši tvořily a bedny takřka v šťávě 
borúvkové plavaly. . 

Čís. 1304. 

Majitel čistírny jest za wměrůpoválečných povinen dáti pojistiti věci, 
dané mu k čistěni. 

(Rozll. ze dne 22. listopadu 1921, Rv I 614/21.) 
Civilní rozhodnuti III. 51 
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Žalobce dal žal<lVanému majiteli čistírny oblek ku čistění. Ježto se 
oblel, při vbupání do závodu žalovaného ztratil,d'omáhal se žalobce ná
hrady škody žalobou, jíž procesní soud' prvé stolice vyho<věl, zjistiv, že 
Ž<tlovaný nepojistil žalobcových věcí, pwčež jest mu práv dle § 1293 
obč. zák. O d vol a c í s 10 U d žalobu zamítl. D ů vod y: Žalovaného, 
Jemuž byl odevzdán oblek ku vyčistění, vedle jehol vlastnosti jakožto 
osoby, zjednané ku výkonu práce, nutno: pokládali též za uschovatele ve 
smyslu ustanovení § 957-970 obč. zák. Vedle § 964 obč. zák. ručí ukla
datel pouze za onu šwodu, kterou způsobil opome11lutím povinné (oby
čejné) péče nikoli však za náhodu. Ndyž pak, jak soud prvé stoHce béře 
za zji'štěno: v kritickou noc, kdy krádcž do závodních mí:stnostf žalova
ného, byla spáchána, veškeré vchody do místností, jakož i dvéře z chodby 
d'o expedioních místno·stí na kl í č e byly uzamčeny a mimo to také 
všecky dvéře závorami byly uzavřeny, není pochybnosti o tom, že ža
lovaný povinnosti jemu v § 964 obč. zák. ulo.žené úplně vyhověl, oož i prvá 
stolice sama uznává tím, že v dův·odech svého rozsudku praví, že nelze 
žalovanému přičítati nějaké specielní nedbalosti v d!obě kritické. Že pak, 
jak rovněž první stolice za zjištěno béře, nez,námý pachatel do závodu 
žalovaného .se vloupal a p.aklíči domovní dvéře a dvéře do expedičních 
místností si otevřel a záv:o~y vypáčil a šatstvo a jiné pře'dměty v míst
nostech těch uliOžené, mezi jiným též i oblek žalobcův ukrádl, to pokládati 
iljU tno z a n á II o d u, jakou právě má na zřeteli § 964 obč. zák. K tomu, 

aby věci zákazníky ku čistění odevzdané, dalpmti škodě způsobené 
vloupáním potiistW, žalovaný ani v dUchu nějakého zákonného ustanovení 
ani žádným nařízením a také ne smlouvlQu se žalobcem uzavřenou za
vázán neby! ,a! to. také nenáleží k pojmu p,ovinné péče a za:chiotvá,uí nějaké 
obzvíáštní mimořádné péče zákon žalovanému neukládá. Na tom, zdali 
závod žalovaného je většihol či. menšiho rozměpUi, a jaký zisk ze závodu 
plyne, jest pro .otázku povinno:sti žalovaného bez významu a tvrzení prvé 
stolíce, že větší závody zloděje více lákají nežli menší v denních zkuše
nostech veliké opory nenalézá. Ostatně je známo, že pojišlovny vypláceií 
zjištěnou si<!utečnou cenu a že tudiž musel by závlod v každém jednotli~ 
vem případě předmět do závodu odevzdancý dáti si znalec'kyodhadnouti, 
aby byla na jisto postavena jeho skutečná cena a dle toho od případu 
k případu svou pOjišlovací smlouvu upravovati, co·ž hy bylo IS, velikými 
obtížemi spo~eno a skoro nemožno. Mimo to poukázati nutno k tomu, že 
žalobce v žalo.bě neuvedl skutečno's,tí. jež by pro žalovaného zakládaly 
něja,kou přísnější povinnost nežli onu § 964 ·v.bč. zák., al dále odkazuje se 
též na ustalnovenÍ '5 1296 obč. zák., kterým vyslovena domněnka, že škoda 
žalobcova pDvstala bez zaviněni žalnvaného. 

N e j v y Š š í S 'o" u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Nelze upříti oprávnění dovolacímu důvodu § 503 C1S. 4 C. ř. s.,Žalo
vaný ručí jako schovatel dle § 964 obč. zák. za škodu z opomenutí j}0-

vinné péče. Míru této, povinné péče, již schovatel vycnaložitimá, dlužno 
poslizoovati s hlediska §, 1297 obč. zák., a tu ze zásady, v tomto § vy
tčené plyne, že jen škoda, kterou lze zameziti námahou, přesahující hra
nici v tomto ustanovení vytčenou, jest náhodQu ve smYlslu § 964 a .,1311 
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obč. zák., za niž žalovauý ovšem již neručí. Námk žalobní jest však odu
vodněn, pOlněvadž žalovaný v tomto případě nevynaložil takového stupně 
píle a P02lof'llosti,který při obyčejných schopnostech lze vynaložiti. Jest 
ovšem pravdou, že za dob normálních, kdy krádleže vloupáním nebyly 
tak časté, nemohlo se žádati, by majitelé čistíren a barvíren věci jim svě
řené poHšlovali proti krádežím, které vzhledem k uspořádanějším po
měrům hospodáňslkým, obzvláště vzhledem k p'oměrně nepatmé ceně věcí, 
o něž šlo, byly celkem velmi řídké. Jinak má se věc za nynějších. mz
vrácených poměrů poválečných, kdy hodnota všecb předmětů potřeby, 
obzvláště však šatstva a prádla dosahuje ještě stále vysokého čísla, před
měty tyto jsou proto' také zvláště v místnostech, kde jsou shromážděny 
za účelem čistění, barvení a oprav, hledaným předmětem smělých krádeží. 
Ostatně denní zkušenost učí, že i osoby 'soukromé, jež POŠlOU neho, dráhou 
VěCl takové posílají, odesílaií je jako cenné zásilky a pojišlují je. Uscho
v~ní jich ve větším množstvÍ sJ),ojeno jest tedy s patrným' nebezpečím, 
Jehož si zvláště majitel většího ·odborného závodu musí býti vědom a proti 
němuž musí předsevzíti veškera opatření preventivní, jež j"SOlU, po ruce. 
Žalovaný si byl ostatně tohoto nebezpečí vědom; z výpovědi jeho man
želky vyplývá, že by,1 před krádeží pTe,; vloupán, poji'štěn a že v době 
kráJ'eže jednal o pojištění u jiné pOjišlovny. Lze proto právem tvrditi, 
že v případě, 'Ů nějž jde, nevynalo'žil ža:lovaný při 'Wscho<vánf oNeku t",klo
vého stupně píle a pozomosti, který při obyčejných schopnostech vzhle
dem k poměrům daného případu měl vynaložiti:. 

Čís. 13415. 

.Jest nico/non (příčící se dobrým mravům) úmluva, již bylo kýmsi tře_ 
lím manželi slíbeno určité plněni pro případ, že dá se rozvésti (rozloučiti) 
s dl'1lhým manželem. Nicotnost smlonvy je nezhojitelnol1. 

U(ozlÍ. ze dne 22. listopadu 1921, Rv I ~15!21.) 

Žalohkyně domáhala se na žalované pozůstalost; původně měsíčních 
1000 Kč, jež později obmezila na náhradu 30.000 Kč, jež prý ji zůstavitel 
slíbU, dá-Ii se rozvésti a rozl'úiučiti se lSNým manželem, kteJémužto přání 
žalobkyně vyhověla. Žatolba byla s o u d y vše ch tří s t o I i c zamít
nuta, Ne j v y Š š í s o u d uvedl mimo jiné 

v důvodech: 

Zák:on stojí na stanovisku, že manželství o sobě' jest institucí čilstě 
mravní (§ 44 'Obč. zák,) a nikoli .majBtkoprávn', manželská sm!o.nv~ že 
tedy není záležitostí majetko]Jrávního obchodu, že tudíž všecky úmysly 
z i š t n é maji při ní zůstatl stran,ou, že zisk nemá býti p·ohnulkou k usku
tečnění sňatku, ať by šlo () zisk číkoli. Právě ]Jroto ustanovil § 879 st. 1. n. 
Zll. ohč. zák., že ni1cotná jest sm1Iouv.a, kt-ernu se něDO slibuie za vyjednání 
manželské smloiuvy; ze zištného úmyslu nemá býti isňatek ani z p r o
st ř e d k ov á n, tím méně u z a vír á n. Majetkoprávní poměry manželů 
vyžadují ske úpravy, proto' zákon "opouštÍ 1. zv. smlouvy svatební, jež 
vht: od manž·elské smlo'llvypřesně dlužno líŠiti. Ačkoliv tedy manželství 
Tlen'Já -uzavíráno býti ze zištnosti, nemů,že to záko-n"nicn::téne zameziti, pro-

'" 
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tcže motiv mravní. jejž in předpokládá, může býti také pDuze předstírán, 
a nelze předstírání takoyé pravidelně vyvrátiti, pročež zákon udán! mo
',··u ani při ,smlouvě manželské vábec nežádá. Jinak však je věc, chce-li 
ln Od . 
kdo stávající manželství ze zištnosti zrušiti a motiv ten VYJ e na Jevo, 
jako zde, kde žalobkyně dala si od cizího. m~ž~ sl!biti, j"kt.:::dí, 1000 I< 
měsíční renty, aby se s manželem svým, lenz ]1 zakonnou pnClllU k- roz
vodu nezavdal, pozvedla a později rozloučení manželství vymohl~. To 
neni nejen zákonnou příčtnolu ke zrušení manželského svazku, o COz zde 
ovšem nejde, nýbrž činí smlouvu O ty které majetko'vé prospčcby nicot
li'JU protože 'se smlouva ta s hlediska, s kterého zákon na manželství na
zírá jeví smlouvou příčící se dobrÝm mravům (§ 879 obč. zák). Nic o t
n o ~ t však dlužno iíšiti o.d pouhé neplatnosti. Neplatná smlouva může 
konvalidovat,nicotná nikoli, neboť nicotnost značí, že zákon smlouv~ 
pod žádnQu pOdmínkon uznati a trpěti nechce. Nemohla tedy mcotna 
úmluva mezi ža'lobkyní a zůstavitelem o měsíčních 1000 Kč ik!onvalido.
val! a platnosti nabýti ani úmluvou mezi žalobkyní a, švagrem zůstavitele, 
o odbytné 30.00,0 K:č, t. j. i tato úmluva o odbytné jest stejně nicotná 
i'§ 879 obč. zák.). 

Čís. 1306. 

Výkazy nedopbtků úrazových po~išfoven dělnických, na niohž po· 
t'l'rzeno příslnšným úřadem, že nepodléhají opraV;l)~mu prostř,edku, exe
kuci stavícímu, jsou exekučním titulem. 

(Rozb. ze dne 22. listopadu 1921, R II 423/21.) 

S o u d D r v é s t o I i c e povolil exekuci na základě výkazu nedoplatků 
úrazové poiišťovny dělnioké. Rek u r sní s o ud exekuční návrh zamítl. 
D ů v 'o d y: Na základě výka21u nedoplatků úra'ZOové pojišťovny dělnické 
může soudní exekuce dle § 1 čís. 13 ex. ř. povolena býti jen tehdy, ~.tal-li 
,e vJ'kaz vykonatelným dle zásad ex. ř., OOŽ předpoikládá, že se stal také 
'právoplatným. To z.dúra"úuje také plenisimární usues'ení býv. nejvyššího 
soudního dvoru ze dne 17. Iisto,padu 1899, čís. 486, na které se vymáhající 
věřitelka odvolává. Jest tedy nutno, by výkaz byl opatřen potvrzením 
zemského polřtiekého úřadu, že vešel v právní moc. Tomuto požadavku 
však vyhověno nebylo, poněvadž v doložce, přip'oiené k vý,kazu nedo
platků, jest sice potvrzeno, že výkaz nepodléhá opravnému prostředku, 
slavícímu vykonatelnost, není však p'otvrzeno, že výkaz se stal 'práV1o'
platným. Pr·oto není zde exek,ulčního titulu ve, smyslu § 1 ex. ř. 

Ne j v y Š š í ,s' <) u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

. Výkazy nedoplatků daní, p,o,p!atkůa přirážek, k nimž počítati sluší též 
vÝ!<azy nedoplatků úrazových poiišfoveudělulckýeh, jsou podle ~ 1 čís. 13 
e~. ř. exekučnfmtitulem, jsou-ll' dle před-pisú o tom platných. vy\Qonatel
nými. Stačí tedy potvrzení příslušného úřadu, že nepodléhají opravnému 
prostředku, exekucistavicímu, tedy že jsou vykonatelnými a není třeba. 
potvrzení, že jsou též' v právní- múci. SpráVll1o'st toho~o potvrzení nemůže 
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exekuční soud zkoumati, nejsa k tomu pIfsluŠll-.}'m. Napadené usnesení, 
žádající též potvrzení právoplatnosti, odvolává se ncprávem na judikát 
čís. 144, poněvadž tento byl pozdějším judikátem čís. 251 v hořejším 
smyslu změněn. Poněvadž předložený výkaz nedo'platků vyhovuje před
pisu § 1 Čís. 13 ex. ř., byla na základě něho prvi'rm soudem exekuce prá
vem p0V101ena. 

Čís. 1307. 

Ustanovil.li zůstavitel {národrnoSti německé) dědicem spolek bez ozna· 
čem národnosti,. má sihlější důvod ten ze steině znějících spolkň ohou ná
rodností, k níž náležel zůstavitel. 

(T~ozh. ze dne 22. listopadu 1921; R II 430/21.) 

V odstavci XXVI. své závěti, německy psané, ustauovil zůstavitel 
dědkem: "die Landeshlommissio·n flir Kinderschutz und Jugendfiirsorge 
in Manreu mi! dem Auftrage, innerhalb jhres Wirlkungskreises naehden 
von ihr ver6ffentlichten Grundsiitzen etc. Waisenkol0,nicn Zll errichten." 
K pozůstalosti přihlásila se Česká zemská komise pr-o ochran'u dítek a 
péči o mládež a Oeutsehe Landeskommission fur Kinderschutz und Jugend
flirsorge. P", z ů stalo s t n í s o u d. poukázal 'onu na pořad práva. D ú
vod y: Dle § 126 odstavec druhý nesp. říz. má se poukázati, jsou-li Ph
hlášky dědické ,mezi dědici testamentárními mezi sebou v r'ozporu,po 
slyšení strau k podání žaloby tem, z ,dědiců, který k uplatnění svého dě
dického práva by musil nejprve VyVrátiti silnější dědcký titul svého od
půrce. V případě, O který zde jde, ustanovil zústa vitel v odst. XXVI. své 
písemné závěti německým jazykem psané, jak shora uvedeno,. Poněvadž 
zustavitel napsal závěť němeoky a p,oně-vaclt si př.ál, aby komise ta dle 
zásad, od 11r uve·řejněných, zřídila sir,otčí k'oJ.onie, je z toho viditelno, že 
znal zásady této komise a že měl spíše na .i:nys)i,~by jmění to přil1adlo 
ve Prospěch dětí jeho. národnosti, tedy německé, než národnclSli ·české. 
Kdyby bYl chtěl za dědičku lustanúviti Česko'u komisi, byl by ji spíš.eozna
čil českým názv:emnebo. názvem: Czechische (b6hmische) Kommission. 
Tedy již tenlo vnější moment svědčí tomu, že Deutsche Lan'd'eskommi
sion" má silnější titul dědický pro sebe, pročež jeií oldpůrkyni bylo pouká
zati k žaiobě (§ 127 nesp. říz.). Rek u r sní s Ou od .usnesení potvrdil. 
O Ů vod y: PrVní soudce správně rozh·odl ve SmY6Íu § 126 nesp. říz., Že 
žalobu má podati stěž.ovate~ka prMi silnějšímu dilvo,du dědického nároku, 
kterýž' prokazuje Delltsehe Landesloommissio,n fiir Kirrderschuti und Ju
gendflirso"ge. K dúvodúm, jež .prvý sOludce k svému rozhodnutí přičinH, 
se dodává ještě to, že při výlkladu 'p'Óoslédnf vůle, jak 10 činí stěžovatelka, 
obmezuje se dědický nárok pnotistmny, jejž přece zasadně uznává sama, 
tvrdíc, že nemá dle XXVI. odstavce poslední vůle ok oněm "j, p·ozústalosti 
výhraqního práva Deutsche Landeskommission, nýbrž společn'ě ,s ní, se 
stěžovatelkou. Též zevuí vyjádřeni v závěti má 'odpůrkyně 'pro sebe, nebol 
oficiální název její se vede pouze v téže řeči, kteréž pořizovatel použil 
iak při psaní závěti vůbec, tak při pOjmenování onoho dědice zvláště, třeba 
s vynecháním prvního slOva )Deutsche«, kdežto úře'dnf název stěž'ova
telky"'se vede vouze v řeči české, jíž zůstavitel nepoužil ani při sepisu 
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poslední vůle, ani při uvedení jména stěžorvatelky. Ovšem poukazuje stě
ž·ovatelka na to, že zůstavitel nevepsal do své závěti slovo »Deutsche« 
z návrhu poslední vůle, jakkoliv se tam nacházelo. Tato okolnost je však 
snad důležitá jen pro řešení budoucího případného ,sporu, nilooHv pro ,sOlud 
pozůstalostní, jenž ve své úvaze o přidělení úlmlu k podání žaloby dle 
§ 125 a násl. nesp. říz. přihlíží jedině k vnitřnímu obsahu a zevní povaze 
prvopisu poslední vůle. Proto prvý soudce správně úlohy v příštím sporu 
o dědické právo rozdělil. . 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekuns'll. 

Důvody: 

Pro dovolací rekurs není poďmíne,k § 16 nesp. říz. POjmenování dě
dice v poslední vůli nasvědčuje správnosti názo'ru projeveného v napa
deném usnesení. Z dopisu dra F. nevyplývá, že zůstavitel slovo "deutsche« 
před slovem Kommission škrtl schválně a vědomě, nýbrž sděluje Dr. F. 
v dopise onom, že zůstavitel patrně nedopatřením nepřevzal slova 
"deutsche« z nástinu do poslední vůle. K:e které nánodnosti zůstavitel se 
hlásil a jak si po' této stránce 'počínal, není z pozůstalostního spisu pa
trno, a bude nutno dle potřeby pnokázati ve sporu. Vývody stítnosti 
o neplatnosti dědioké přihlášky, podané německou zemskou loomisí nejsou 
správné. Není zákonného předpisu, dle kterého č"sově neomezené zmoc
nění pomíjí uplynutím nějaké doby (§§ 1020-10240bč. záik.). Předložená 
pís,emná plná moc vyhovuj'e úplně požadavkům § 1008 'obč. zák., nehledě 
ani k tomu, že přihláška byla p,odána podmínečně, a :není zákonem odů
vodněn ná2lor, že by pro každou dědiCkou přihlášku bylo třeba zvláštní 
plné moci. ' 

Čis. 1308. 

Peníz, jímž dle žalobcova návrhu může, se žalovaný zhostiti závazku 
k jinakému než peněžitému plnění (§ 410 c. ř. s.). nelze po vynesení roz
sudku prvé stolice již změniti. Vyjádřen-Ii tento peníz v K bez bližšího 
označení a v opravném řízeni následkem nastavši měnové rozluky stala 
se spornou otázka měny, nutno spor v celku přerušiti (vládní nařízení ze 
due 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1921, Rv II 167[21.) 

Jednaje 'O dovolání ve SP'oru, jímž se žalobce, bydlící v republice Ra
kouské, domáhal na tuzemci zaplacení trhové ceny za víno a vráceni 
sudů z dodávek r'okn 1918, přerušil Ne j v y Š š í s o u d z moci úřední 
řízení dle § 2 vládního nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n. 

D ů va d y: 

Předmětem dovolání jest žalobcův ntrok na zaplacení trhové ceny 
vína 349 K z faktury ze dne ll. dlubna 1918 a nárok na vrácení suďu 
čís. 3723 z téže faktury a sudu čís. 491 z faktury ze dne 16. Mpna 1918. 
Podle místa, kde, a doby, kdy vznikla pohledávka na zaplacení 'trhové 
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ceny 348 K, jest zcela "epochybno, že jde 'O pohledávku, zněiící na staré 
koruny. Poněvadž měna jest mezi stranami sporna a podle spisů není po
chybnosti, že dne 26. února 1919 měl žalobce své řádné bydliště na ú2;emí 
rakouském a žalovaný na území Ceskoslovenské republiky, jde tu ° po·· 
hkdávku, jež jest míněna vládním nařízením ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 
sb. z. a n., pročež řízení o této p'ohledávce podle zmíněného nařízení mu
selo býti přerušmo. Nárok na vráceni sudů čís. 3723 a čís. 491 není ná
rokem peněžitým, vládní na·řízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. 
a n., se ho tudíž netýká. Ale žalobce prohlásíl výslovně na konci žaloby, 
že jest žalovanému volno, místo sudů nahraditi žalobci jejich celllU. Tím 
bylo udělenlo žalovanému alternativní zmocnění ve smyslu 'I~ 410 C. ř. s., 
že zaplacením ce'ny se může ZpTostiti záv.azku, vráti/fÍ sudy in natura. 
Odbytné ve 'smyslu § 4W c. ř.s. není předmětem jednání ani předmětem 
l1Q',zhodnutí, SOill'd uděluj,e :po'ulZe žalDvanému n.abídku žallobcovu a i11'USÍ' 
je tedy d{) rozsudklu pojmouti tak, jak bylo učiněno. To však platí bez 
obmezení jen v tom případě, když peníz, jejž žalobce jest 'Ochoten při
jmouti .na místě předmětu žaloby, jest označen tak, že není pochybnosti, 
co by žal'ovaný musel platiti. Kdyby žalobce byl určitě udal měnu, v jaké 
llCJ.bytné žádá, bylo by odbytné tak, jak bylo žádáno, bez dalšího muselo 
býti do r'DZsudku pOjato. Než cena sudů, jež žádána jest jruko odbytné, 
jest v žalobě uvedena pouze v K, bez označení měny. Zalovaný vytýkal, 
a to p~áven\ již v prvé stolici:,- že tot'O označení jest nejasné ,a že není 
známo., v jaké měně .se zaplacení žádá. Přes to. prohlásH žalobce teprve 
v odvolací odpovědi, že žádá zaplacení v korunách česb~slove]]ských. 

Netřeba se zabývati otázkou, zda žalobce nabídku v žalobě nebo při j'ed
nání podle § 410c. ř. s. učiněnou vůbec může vzíti'zpět neb ji měniti v ne
pr'ospěch žalovaného·. I když se to pokládá za přípust'né, lze tOi přljJjl1stiti 
zajisté jen až do vynesení r'ozsudku prvé stolice, neboť dle předpisu § 410 
c. ř. s. mwsí nabídka žalobcova do rozsudku býti pojata a tím vzejdou 
žalovanému oprávD;ění, z alternativního zmocnění plyno.ucí, jež mu ža
lobcem nemohou býti již odňata. Prohlášení žalobcovo, učiněné teprve 
"7 řízení_opravném, že žádá zaplacení v korunách čes'kosIovenských,· nemá 
tudíž rozhodlljícího významu. Důsledkem toho a poněv"dž na druhé 

. straně žalovaný nesmí býti zkrácen na svém právu, nabytém podle § 410 
c. ř. s., nezbývá, než aby sOludem byl zjištěn pravý smysl nabídky ža
lobcovy a by ta"obyla poj'ata do rozsudku tak, jak jí 'při správném. vý
kladu je.st rozuměti, to jest tedy, aby so'Ud' rozhodl, v j8!ké měně jest od
bytné plati1i. To podle § 410 c. ř. s. vyloučeno není, poněvadž nejde o to, 
aby soud stanovil sám 'odbytné, což 'ovšem učíniti nesmí, nýbrž ponze 
o to, aby ,Vystihl pravý obsah nejasné nabídky žalobcovy. Rozhodnouti 
nutno o ,tom v tomto. sporu; příčilo by se zajisté zásadě pr'ocesl1ii eko
nomie, kdyby řešení této otátky bylo, iJonecháno případnému ISPOru dal
šímu. Dle svého doslovu vztahuje se vládní nařízení ze dne 21. dubna 
1~21, čís. 173 sb. z. a n., jen na peněžité závazky na rakousk04uherské 1<'0-
runy, pokud vznikly před 26. únor.em 1919 aneb plynou ze smluv nebo 
jiných právních jednání z doby před 26. únorem 1919. Tytů záva2lky 
nesmí po"dnhu" v nařízení stanovenoru, ani sp10rem ani exekucí býH vy
máhány. Při odbytném nejde o závazek žalovaného, žalobcem vymáhaný, 
nýbrž 'o oprávnění žalovaného, zprostiti se zaplacením peněžité částky 
znvazku, nezále'žejícího v penězích. V případě, o nějž tu jde, nelze však 
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přehlédnouti, že jako odbytné jest žádána cena sudů. V pravdě je t'0 nárok 
náhradní, 'Oděný v roucho výkupného, který vznikl tím, že žalovaný ne
splnil svého závazku, sudy vrátiti. Žalobce by byl býval oprávněn, žá
dati zaplacení cen. sndů již před 26. únorem 1919 a kdyby je byl žádal, 
byl by žalovaný musel platiti ve starýcb korunách. Jde tedy v pravdě 
o Dozhodllu'tí, v j",ké měně jest nyní po měnové r'ozluce konati placení, 
jež konáno býti mělo ve starých korunách. Rešení této otázky jest však 
právě (He Ismlúuvy St. Oermainské (čl. 248 lit. d) vyhraženo dohodě Sú
častněných států, po případě rozhodnutí reparační komise a jest účelem 
vládního nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n., aby nebyla 

. vydávána další sOlUdní rozhodnutí Kl otázce, jež má býti v dohledné době 
zmíněným zPůsobem upravena, a aby bylo tomu zabráněno, by súudní 
rozhodnutí po případě nemusela býti pak dodatečně měněna. Dlužno prot'0 
za to míti, že též rozhodnutí o tom, v jaké měně joest v tomto příp"dě 
oodbytné platiti, jest zmíněným vládním nařízením prozatím zakázáno. 
Rozhodnutí o nároku na vrácení sndů nemůže býti odděleno od rúzhode 
nutí o výkupném, poněvadž by jinak bylo zmařeno právo žalovaného, 
zaplatiti výkupné a zpno,stiti se takto povinno'sti, vrátltisu'dy. Jest proto 
nezbytno, aby bylo přerušeno též řízeni o nároku na vrácení sudů. 

Čís. 1309. 

Patrno-li, že zpŮSOb opravného prostředkn, jehož bylo nejen dle jména, 
n!'brž dle celého obsahn P<lldání skutečně použito, zvol"n byl stranolI 
úmyslně, vyřídí se opravný prostředek dle této zjevné vůle strany a od
mítne se jako nepřípustný, bylo_li ve volbě pochybeno.. 
. Pochybil-li soud V" formě rozhodnntí, lze opravný prostředek. přizpů_ 
sobili buď formě, v niž bylo rozhodnntí vydáno, nebOl formě, v níž soud 
dle zákona byl by měl rozhodnoutí. 

(Plenární r{)zhodnutí ze dne 28. listopadu 1921, č. pres. 1210/21.) 

U odvolacích, pokud se týče rekursních soudů právě tak jaklo u nej
vyššího soudu dóchází k různosti názorů o tom, jaký význam jeví po
chybená vC1lba opravného prostředku. Případy, o něž se jedná, lze zařa
diti do d'\Oou sknpin. Jedna zahrnuje v sobě případy, kde soud rozhodl ve 
formě, zákonem předepsané, ale opravný pwstředek nepřimyká se co 
do svého způsobu formě s'o",dního rDzhodnutí, druhá skupina chová v sobě 
případy, kde sám soud pochybil ve ]ormě rúzhodnutí. By docíleno bylo 
jednotnosti soudního flozhodování, předložil první preSident nejvyššíhO 
s.oudú věc plenárnímu senát.u, jenž usnesl se na shora uvedených práv
ních zásadách. 

DůvodY: 

A. P r v á s k u pin a. Případy, náležející do této skupiny, jsou dvo
jíhc' druhu: 1. Obsah podání nezůstavuje o tom pochybnosti, .že straně 
tanul na mYlsli a chtěl jí býti použit zákonem předepsaný způsob oprav
ného prostředk,tr, strana VŠaJk opravný prostředek pojmenovala neb upra
vila nesprávně. 2. Z {)bsahu podání jest patrno, že strana vědomě, úmyslně 
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použila toho způsobu opravného pr.ostředka, jakým podání obsahově sku
tečně jest. K čís. 1. Tyto případy nezavdají nyní, hledíc k vý1slovnémn 
předpisu § 84 odst. 2 c. ř. s. v doplněném doslovu dle n·ovely 10. úlevách 
soudních, příčiny k pochybnostem. Zde jedná se vskutku jen o pouhé 
nesprávné pojmenování, pokud se týče ustro.jení opravného prostředku. 
K čí 6. 2. Mínění se rozcházejí, Jedni, v úmys}né volbě nesprávného 
způ~obu opravného prostředku shledávají nezávažný formální poklesek, 
jiní odmítají opravný prostředek jakožto nepřípustný. Dlužnowzhod
nOluii se pro tento.l druhý výklad záklona. Na tyto případy nelze použíti 
před,pisu § 84 odst. 2 c. ř. s. Nejedná 'se zde ° pouhé nesprávné pojme" 
nování ncb ustrOjení ,opravného prostředku, jenž Istranou dle její volby 
správně byl pújmenován a ustrojen. Stanovisko. soudu k těmto příp.adům 
dlužno' hledati v poměru soudu a stran ku předpisům pr·ocesuálním. Před· 
pisy ty jsou předpisy veřejnoprávními, maií ráz předpiSŮ nntkavých a lze 
uchýliti <se od nich pouze tam a potud. kde a pokJU'd zákon soudu nebo 
stranám todlovoluje ať výslovně, aftím, že souhlas lze u zákonodárce 
předpokládati. Právo procesn(přesně stanoví, jakým .způscbem lze a.nutno 
dovolati se čim',ostl ~oudů a v j~ké fo.rmy tato cinnos! s·ondů: somá při
odívati. Není zálsadně. dovoleno., ani stranám, by samo.\Oolriě zvoleným 
způsobem činno,st soudů vyvolávaly, ani sDudu" by dal se jinými cestami, 
než jaké mu jsou prócesuální,ini předpisy vytýčeny. Soud' ve. sporném 
řizení není ,ochráncem a opa-tnov!Uíkem stran, jemu n.eni dáv'olenn,' by 
k vlili hmotnému právu 'obětoval právo formelní. Lze-li snad soudir' 
v oboru hmotného' práva alespoň do jisté míry zjednati 'oproti strnulé 
přísnosti zákona průchodu zásadám slušno.s!ř a vyšší spravedlnosti, není 
mu dov,oleno, by za týmž účelem slevoval z toho, c·o právem pnocesnírr 
jest nakázáno. Procesuální likn.avost a neobezřetno,st jedné Istrany má 
v zúpčtí formelní právní účinky, z nichž nabývá práv odpu'rce a jichž mu 
ze sondoovy blahovůle vůči druhé str.aně nelze odejm(}uti. Soudní řízení 
jest ústnojnýnl celkem. Uvolnění některé podstatné' součástky toboto 
ústrojí vedlo, by k uvolnění celého ústrojí, ze spořádaného 'Soudního řízení 
stala by se libovolná, neuspořádaná změl, těžce 'ohrožující právní beZe 
pečnost a právní jednotu. Civilní řád SOlU dní jasně praví, kde toho. kterého 
'opravného prostředku lze a nutno použíti. Volila·li strana nesprávný zpú-

. sob úpravného pmstředku, d0V101áváse přezko·umací činnosti.o.pravrlé 
stolke zpúsobem, kterým této přezkoumací činnosti nelze dle zákona 
vyvolati, opravné stolice nebylo se dovoláno vůbec a nutno púchybeně 

. zv,olený opravný prostředek jako nepřípustný od·mítnonti. Soud neru] 
o~rávnen, by po.chybenoll volbu 'opravného prostředku. ,straně prominul. 
Tlm osobo1Val by ci právo, jehož mu zák'on nikde nepřiznává (viz Klein, 
Vmles1l1ngen, stránka 299). Otáz'm, iakýopravný prostředek. tanul stran", 
na mysli a zda vědomč, úmvslně volib tento opravný prostředek, jest 
již otázkou kasuistiky případů. 

B. Dr u h á s k up i n a. Namnoze jeví se sklon, odmítati opravný 1'1"0-

oStředek i tehda, když hyl přizpůsoben skutečně použité formě so,udního 
rozhodnutí, i telida, když přizpůsoben byl té fo·rmě soudního rozhodnutí, 
již mělo by bývalo býti použito. V onom případě poukazuje se k tomu, 
že poklesek scudu ve fmmě neopravňuje stranu, by v téže chybě p'okf'a
čovala, v druhém phpadě upírá se straně právo, by opravovala chybnou 
formu s·oudníbo rozlJO.dnutí a dle toho ,,'o lil a způsob opravného prostředku. 
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Již tato změť názorů ukazuje, že ani te! ani ono starnovisko- není udržitel
ným. Přizpicsobí-li strana opravný pr-ostředek chybně volené formě soud
ního rozhodnutí, jedná formálně úplně správně. Zákon káže jí, by z roze 
sudku se odvolala, proti usnesení podala rekurs atd. Bylo by ničím ne
odůvodněnou tvrdostí, kdyby za poklesek soudu byla trestána strana, 
která při 'Opačném p'ostupu vydána jest nebezpečí, že blu,d'e o'Pfavný pro-
6tředek odmítnut, poněvadž nepřimyká. se formě rozhodnutí, jíž soud sku
tečně, byl .i mylně, byljJoužil. S druhé strany byl by sMon k tOmu, od
mítati opravný prostředek, zvolený nikoliv dle chybně pO'užité, nýbrž dle 
zákonem předepsané formy soudního 1.1Ozhodnutí p'okusem, nutiti stranu 
k tomu, by následovala sOlld na chybně zvolené cestě, dávati tomuto po
klesku schválení a činiti ho nedotkn:utelným. Také zde. jest istrana na 
rozcestí, z něhož by vlastně nebylo východiska (viz Uora, Odv,olání, 
stráruka 12 a 13). 

Čís. 1310. 

Pro uplatňování nároku proti státu n3 náhradu zpět zaplacených vyží
vovacích příspěvků jest pravidelný pořad práva vyloučen. S otázkou, zda 
má místo vyjimečná příslušnost zemského soudu v Praze podle zákona 
ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n. netřeba se. byla-li žaloba vZnl;-< 
sena ua jiný soud. vůbec zabývati. 

(l~'ozh. ze dne 29. liSvopadu 1921, R I 1342/21.) 

Zalobci byly vyplaceny vyživovad příspěvky dle zákona ze dne 16. 
prOSince 1912, čís. 237 ř. zák., ježto syn jeho byl povolán k činné službě 
vojenské. Později bylo zavedeno proti němu trestní řÍzení pro podezření 
ze zločinu podvodu, ježto prý mw byly vyživovací příspěvky vyplaceoflY 
pouze na záikladě nesprávného jeho předstírání. Zalobee za trestního 
řízení obdržené příspěvky státní pokladně vrátil, a když pwk! by! z 'oMa
lo'by pm zločin podvodu právDplatně sprošttn,dvmáhal Se vrácení zpět 
vyplacených 'příspěvků, 'Opíraje žalobu o § \O záko'na ze dne 16. pro-since 
1912, čís. 237 ř. zák. a §. 1431 Dbč., zák. Zalovaný erár vznesl námitku 
nepřipustuos:ti plOhlJdU práva\, jÍ'ž 'S -o II <i p 'r v é s tol i c e vy hověl a žalobu 
odmítl. Rek u r sní s o u d námitku nepřípustnosti pořadu práva zamítl. 
D ů vod y: Soud prvé stolice jest tolbo právního názoru, že nárok ža
lvbcův na vrácení-'vyživovacího příspěvku jemu dř'Íve přiznaného a vy
placeného, vznesený z d ů VD dll" b o h a cen í po rozumu § 1431 obč. 
záJk. nelze uplatňovatí pořadem právním, nýbrž jedině cestou správní, 
poněvadž prý příspěvek ten má povahu veřejnoprávní. S názorem tímto 
soud rekursní nesouhlasí. Dle § 1 j. n. přísluší soudům rozhodvvati pouze 
o TI á r Deí ch s o II k r IQ mop r á v lil í ch. Takovým nárokem j'est však 
žal'Obcův nárok, "vírající se Ol bezdůvodl1Jé' o b o ha cen í po rozumu 
§ 1431 obč. zák. Zalobce neuplatňuje žal'Obou nároku veře,jnoprávního, 
tedy nároku, ,opírajícího se o právo veř,eíné, n:{rhrž nárok, vyvěrající 
z ryze sDukromoprávního předpisu § 1431 obě. zák. Při tom jest úplně 
nerozhodno, zda jde o vrácení příspěv,ktw vyživovacího, který jest ne
sPDrně povahy veřejnoprávni. Také na tom nesejde, že přil Tozhodování 
o žalDhě bude nutno l'u·štiti prejudícielní 'Otázku, zda ža·!ovaný erár právem 
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vybral od žalobce vyživovací příspěvek, otázku to, při niž bude nutno 
přihlížeti i k ustanovením práva veřejného. Ze nebrání soudní přúsluš
nosti, pakli ve sporu dlužno se obírati i ,otázkami práva 'veřejnéhO, Vy
chází na jevo i z ustanovf')ní ,§ 190 c. ř. s. C 

Ne j v y Š š í S CI II d tobnovi1 usnesení prvého soudu, 

Důvody: 

Dle § 1 j. n. jsou sOtu'dy povolány, by rozhodovaly v záležitostech 
práva občan,ského, to jest soukromého, na rozdíl od práva veřejnéM. 
P10vaha práva pak určuje se povahou právní normy, kterou právní poměr 
jest ovládán (Pražák, SpOTY o přis!. str. 90, pak § 12). V to mlo případě 
nemůže býti proto pochyby, že právní poměr, o nějž jde, upravel1 jest 
předpisy práva veřejnébo, t. j. zákonem ze dne 26. prosince 1912, čís. 237 
ř. zák. 'O vyživovaCÍm příspěvku pro příslušníky mobilisotVaných, při 
čemž na tom nezáleží, dlužno-li, jak strana žalovaná lomu chce, přillližeti 
také k zákoiIlU ze dne 23. záři 1919, čís. 530 sb. z. a n., o státnim pří
spčvku vyživovaCÍm', jen~ž uprav1uje pro nynější dnbu tutéž materii. 
TvrdHi žalobce, že vyživovací příspěvek z právního omylu t. j. z ne
znalo,sti zákonných předpiSŮ, jmenovitě § 10 prvcitovanéhu zákona zpět 
splatil, tedy to nutně vyžaduje, by se především rozebíralao:tázka, zdaI; 
mu podle zákona vyživovací příspěvek příslušel čHi nic, a, nepříslušel-Ii 
mu, byl-li ho po'vinen v'rátiti, nehať jen, nebyl-li k vrácení p,ovinen, mo'žnl} 
mluviti ,o uplatňovaném právním omylu. Avšak právě 1 'Otázka, zda a kdy 
příjemce j-e povinen jej vrátiti. upravena jest v citovaných zákunecll, 
Lj. v § 10 prvéhol, jejž ,obě strany vykládají ovšem zcela různě, p'akud 
se týče v § 5 druhéh,o. I to jS(}U tedy otázky veřejného práva. Tvrzeni 
'omylu o sobě nemůže věc odtud vyjm'Outi a prostě pod předpis ~ 1431 
obč. zák. zařaditi. Odvolání na § 190 c. ř. s. je nepřípadné, neboť nejde 
o otázknJl veřejného práva plOuze jakOl otázku preiu:di'cielní, n~Tbrž nna- sama 
je přímým předmětem sporu, tvoří jeho podstatu. Aby se z toh-I} oklikou 
pL:l!cmi llda;nlivě omylného dělal uměle nárok "aukrDmoprávní, proti tomu 
již Pražák n. u. m. str. 102 a pOlZnámka 14. Již podle staršíh() práva vy
hledávalo se v ,obdobných případech k příslušn.osti <s'Oudní aspoň, aby 
pořadem správním bylo rmpřed rozhodnuto, že percipient k vrácení po
vinen nebyl, ne'bo! p.ak už poměr práva veřejného na přetřes bráti netřeba 
(Pražák str. 170, 171). Záloonodárství republiky pak. má o llplatňování 
nároiků Dproti st&.tll nebo zemi. jež se k vyř'Ízení pO-řadem' práva neho'dí 
a jež dříve rozhodoval říšský soud (§ 3 ,ákona ze dne 21. prDsince 1867, 
čís. 143 z. z.), dvojí ustanovení: jednak v §, 2, čís .. 6 záckona ze dne 2. 
listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a 'll., kdežpřj'kaZlOivány jsou nejvyššímu správ
nírnu soudu, jsou-Ii dány ptodminky taird;tanovené, a jednak v § I zákona 
ze dne 2. listopadn 1918, čís. 4 sb. z. a n., kde jsou přikázány zemskémn 
soudu v Praze, nepřísluší-Ii před správní sOlld. Zdali jsou tu podmínky 
pro tu či onu příslušnost, není jednak patrno a jedruak ani netřeba tu rOZ
hodovati, ba by,o, by to nemístné. Stačí, že pravidelmý pořad práva (§ 1 
j. lil.) je vylotu,čen, neboof v {lbou případeeh, ať by založena byla příslušnost 
úřadů ,správních a správního soudu anebD příslušnO!st zemsikéhosoltdu 
v Praze; 'bylo by zmatkem, prováděti řízení u soudu jiného, zde u okres
ruího soudu pro Staré Město a losefov v Praze: v prvém případ'ě zmat-
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kem dle čís. 6 § 477 c. ř. s. a v druhém dle čís. 3 téhož §, nehať přísluš
nost zemského soudu v Praze jest v duchu danéhol předpisu naprosto 
výlučná, nemůže ani úmLuvou stran h5r ti změněna, a nepříslušnost jiného 
soudu tedy je nezhoji'telná. Žaloba protD musila býti v každém případě 
pro nepřípustnost pravidelného p,ořadu práva 'Odmítnuta. 

Čís. 1311. 

Návrh na uhražovací exekuci nezahrnuje v sobě uávrhu na exekuci 
zajišťovací. 

(Ro'Zh. ze dne 29. ltstopadu 1921, R I 1382/21.) 

Vymáh~jící věřitel navrhl exekuci uhražovací, s' 'O u cl P' r v é s t {Je 

I i c e povolil exekuci zajišfovacÍ. Rek u r sní s o u d k rekursu dlužníka 
vyloučH z usnesení prvého soudu lodstavec, jímž po'volena exekuce zaji
šťovacÍ. D ů vo dy:. Byl sice správllě zamítnut návrh na exekuci uhra
žovací a odůvodněno to, ustanovením§ 505 c. ř. s. a § 1 čís. 1 ex. ř. 
V tomvš",k, že lSOud procesní hez návrhu povolH exekuci ku zajištěni, 
jejíž podmínky jsnu sice dány, byllo' pochybeno, li<;>bof povoleno něco, 
čeho, vYmáhající v,ěřitel nežádal {§ 54 čís. 3 ex. ř.), i nelze tu použíti 
obdobně vyjimečného 'ustanovení § 85 odstavec třetí knih. ř., o záznamu. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu z důvodů .soudu 
rekursního, k nimž dodal, že exeku6ní řád žádá zásadně podání návrhu, 
aby byla exekuce ploV'o,lenaú§§ 3, 53. a 54 ex. ř.) a p.rovádí zásadu tu 
ještě zvláště při exekuci ku zajištění (§§ 370, 371 e.x. ř,). Návrh na !>O
voleni exekUCe ku zajištění nebyl učiněn a jest prMo usnesení rekunsníh-o 
soudu zákonem odůvodněno. 

Čís. 1312. 

SmlOuva na oko, jest IŮcotna a může býti. vzata v odpor osobou 
třetí, pokud jsou jí její zájmy dotčeny. 

(Rozh. ze dne 29. li'slopadu 1921, Rv I 620/21.) 

Žalo'Vauá vymáhající věřitelka zabavila v exekučním řízení proti dluž
níku Prantišku P-,ovi nizné svršky', k nimž vznesl. vlastnický náwk syn 
dlužníkův J'Osef P., tvrdě, že mu je otec prodal. Žalobě Josefa P-a na 
zrušení exekuce pro c e s ní s· o udp r v é s t o I i c e vyhověl, vzav za 
prokázáno, že žalobce nabyl kupni smlouv'ou ze dne 22. března 1919 za
bavené věci ,od dlužnika. O d vol a c í s o u d žalobu: zamítl. D ů v Ol d y: 
Žalobě Josefa P-a dlužno odepříti oprávněnost z důvodu § 916 obč. zák. 
Soná odvolací. má totiž za prokázáno, že smlo,uva ze ďne 22. března 1919 
mezi Prantiškem a J.osefem P-em uzavřená, stala se pouze, jak žalovaná 
namítá, na oko za tim účelem, aby byl d].užn.ík Pra.ntlšek P. chráněn před 
exekucí. Že tlamu tak, dosvědčuje nápadně nízká cena (230 K) předmětů' 
f'rantiŠ'kem P-em jehol synu JO!sefu prodaných, kteréžto předměty mají 
Y'O'lhodně daleko vyšši cenu skutečno'u:, aniž toho třeba zvláště aókavovat 
a stačí úplně poukázati' jen na to, že předmětem smlouvy byly: 2 čtyř-
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k?,l.ové starší vozíky, jeden nákolesník, jedny orací kolečka, jedny kolečka 
. pesl.' 20 .veken jedlOVých a smrkových a z poraženého lořechu', 200 pá

le,nych CIhel a asi 6 metrů dříví na šindel a to vše bylo dle smlouvy pro
dano ~a, 230 K. Tato cena,jak všeobecně známo, nedostačila ani ku hytí 
~utec!,e ceny z~ 6 m dříví na ši·nde!. A při toms'e ještě prodávající 
rran!lsek P. zavazal ze svého hraditi útraty sepsáni smlouvy a její kal
ko:,~nL Další oklolnost, j~ž nasvědčuje tomu, že smlouva byla pouhým 
J~Qnan!m na 'Oko, jest i to, že kupoval Josef P.,dělník, od svého (}jee 
frantJska P-a, chalupníka, předměty, jež u svého ro,tce ponechal a které 
spíše pro své hospodářství potřebo váti mohl f'rantišek P., než jeho syn 
Jo.sef P., dělník jinde bydlící. 

Ne j v y š ší S Ol u d nevyhov~! dovolání. 

D ů v () d y: 

_ ~okud jde o právní posouzení věci, vytýká dov,oJatel, že důvody uvá
dene soudem odvolacím pro neplatnost smlouvy ze dne 22. března 1919 
ne~solu správné, poněvadž :není dokázáno, že by cena za pl10dané před
mety byla vúbec uízká, a poněvadž žalovaná, její'ž pohledávka jest na 
nemovltosti 'úplně kryta, není -oprávněna, neplatnost smlouvy namítati. 
Skutečná cena prodaných předmětů není si~e zjištěna avšak žalabce udal 
v řízení pfed prvou stolicí, že nízká cena 'se vysvÚluje převodem věcí 
z otce na syna, čímž tedy nízko·st ceny sám uznal. Avšak nehledě k ceně 
prodaných předmětů, jS10u _ tu okolnosti, které nasvědčuji tomu, že šlo 
pouze o smlouvu na ·elko. Zalolbce tvrdí, že syn Prantišek P. tyto před
';lěty prodal, poněvadž byl v nouzi. Naskytuje se tu především otázka, 
za!obcem ~evysvětlená, pmč Prantišek Po, jsa v 'nouzi, pracía! tyto. před
mety za llIzkou cenu synovi a ne za výh·odnější cenu třetí OIsobě dále 
pro, františek P. ze dříví synm'i prodaného prOdal dále sám třetí 'osobě 
1000sindelů a proč je nepfO'dal této třetí oSOlbě přimo. Málo pravMr 
podobná jest také tvrzená nOUZe Prantiška P-a, ·neb<of jest zjištělJoo, že 
v roce 1919 {ve kterém byLa smlo:uva uzavřeno), splwtl! Prantišek P. P'o'
slední splátku na pohledávku manžel'I S-ových 3200 K. Ze všech těchto 
okio,lností, dále z okoInolstí, soudem odvo'lacím již uvedenych, že šlo 
o sn;louv? mezi otcem .a sYllJem a že syn kupovaI ocl Mce předměty, 

,~tersch, Jsa zaměstnáním a bytem jinde, potřebovati nemohl, plyne, že 
sl~o Jen o smlouvu na oko· na zkrácení žalované věřitelky. Dle § 916 obč. 
zak. {novéhol zlnénO jest takiováto smlouva nicotná, tedy. ,absolutně neplatuá 
~ múže býti vzata v odpolr i třetí osohou, pokUd jsou jí její zájmy dotčeny. 
'Zalovaná má právní zájem na tom, aby došla uspokojení z předmětů exe
kučně zabavených, bez ohledw ua 10, je-li její pOh1edávka též zjišlě~a na 
nen;0:,itosti d~užníkově, nebolťnemůi\e býti Dd ní žádáno, aby, když 
dluzmk neplatI, nastoupila obtížnou' a nákladnou cestu exekuce imobi" 
~ární, přI níž v_zhledem k poslednímu pořadí její pohledávky jest ne
JIsto, dOJde-lI vube·c tOlUto cestou uspokojení. Byl" tedy oprávněna na
mítati neplatnost smlolUvy, kterou se předměty, z nic.hž snadněji zapla
cení dOjíti může, ex,ekud odnimaj,í. 

Čís. 1313. 

Přípustnost určOvací žaloby o zjištění nároku, jenž musí býti v určité 
době uplatňován, nelze-li zavčas 'žalovati o plněnÍ. . 
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J(upitel nesprošfuje se povinnosti, uložené mu čl, 347 obeh. zák. tím, 
že dal zboží dopraviti přímo svému dalšímu, odběrateli, třebas do místa, 
rozdílného od svého bydliště. 

(Rozh, ze dne 29, listopadu 1921, Rv I 720/2L) 

Žalující pražská firma koupila zboží od mostecké firmy,~ da~a je přírr:,o 
dopraviti firmě P. do Děčína, pro svou odběratelku. Zboz! d'o~lo do D<:.: 
čína dne 5. července 1920, odběratelka oznámila žalobkyni vady Zb~Z1 
dne 20. července 1920 a dala jí zboží rk disposici, načež žalobk~ně UCl

nila dne 22. července 1920 oznámení 'o vadách žalované. Odberatelka 
domáhala se' na žalobkyni zrušení smIouvy, pročež tato' ještě za on<Jho 
sporu žalov,a!la, mOisteck<m firmu 'O urče1nÍ, že smlo.uva mezi nimi jest~ zru
šena. Oba niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a ': í s o ~ d :, te,c~to 
d II vod fr: Soudu odvolacímu, nežli se zabýval se zal,olbmm zad~mm 
samým, bylo především zkoumati, zda jsou tu pře,dlloklady § 22~ ':: .r. ~., 
je-li tudíž žaloba určovací přípustna. Tuto o1ázku nutno ,zodp'ov<:.del! za: 
poruě. Kdežto žalobou na plnění se žádá, aby byl určen zavazek zalo,:,an~ 
strany, plynoucí z právního poměru, lze žalobolU u,r60v':.cf se doma~ah 
tohko nálezu 10 tom, zda právní p0!llčr jest POl pravu, clh n,~c. ,Obema 
žalobám jest s,polečné, že se rozhoduje o jistých poměrech pravmch; na 
rozdíl od žaloby na plnění předpokládá žaloba určovací právní zájem na 
tom, aby právní poměr byl 00 nejdříve zjištěn a to, b·~ z v z ,I a Ii-!UI 

k z á vaz k u, z po měr u to h 10 pl y n o u cí m u. Takoveho pr~vn~ho 
zájmu tu není, lze-li žalovati' na plnění Z~V~Z;kl~ j~ni'; plyn: z p:,:vmho 
poměru tu jsoucího. Prvý soud jest toho mmem, ze zalobkyne ,n,e,;,uz~ po
dati žalo,bu na plnění v preklu'Sivní lhůtě, staTIio'Vené k up!atnem narokn 
ze správy, ježto dodaného zboží nemá k disposicL Tento názor v5ak ' 
správným nenL Nesporno je, že zboží bYlo žalující nrmě dá'no její odbera
leJkou k disposicL Žalobkyně sama v tomto ,s.poru stojí na stanolVisku, 
že vady vytýkány byly v č a s, Není tedy překážky, bráníci jí v tom, 
aby se zbožím; daným jí k disposici, nedisponovala d~le, po, případě, aby 
je nedala k disposi'ci žalované a žalovala na vraceTI! kupm ceny. Že Je 
mezi žaluiíCÍ' firmou a její odběratelkou zahájen s,por, a že tam žalo,b" 
kY'ně zaujímá stanolVisko jiné, nesrovnatelné ,g, její~ ?tanov]skem, v ,ton;t~ 
sporu pokud: jde o otázku, zda výtka vad byla uemena v c a s, nepnchazl 
pro tent,o spor v úvahu. Pro tento spCU' rozhodným jest roHk,o přednes 
žalobkyně, jak jest obsažen ve spisech a ten zní tak, že výtka byla uči
něna včas a že jí bylo zboží dáno k dis,p'OiSici .. Tím však jest také zjištěno, 
že měla možnost, aby di'sponovala se zbožím, a rovněž, že byla ~ to, 
aby p,odala žalobu o plněnL Nejsnu-li tu však předpoklady § 228 c. r. s., 
bylo ža~ob:U' zamítnouti. 

Ne j vy š š í s o u d nevyli-oověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Vzhledem k vývodům dovolání dlužno uvažovati o tom, zda 1. jsou 
tu podmírukly žaloby mčovací ,Hě § 228 c. ř. s., .a, v kladném 'Případě, 
zda 2. lze vyhověti nárclkužalobnímu P'O stránce hmotné. K čís. 1. Od
volací soud uznal na nepřípustmoiS,t žaloby určovací z důvodu, že žalob-
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kyně mohla žalovati na plnění a nemá proto "ájmu na zjištění clle :§ 228 
c, ř. s. Při tom přehlédl však odvolací soud dVOjí skutečnost. Dle skut
kovéhO' zjištění je žalující strana sama žalo~,.ána sv$rm odběratelem na 
zrušení Nupní smlouvy a vrácení kupní ceny pro vadnost zbo-ží. Zvítězí-li 
žalobkyně v tomto sporu, nemá důvodn, proč by žádala zrušení kupu' 
smlouvy, uzavřené- ISle žalovanou firmou, a vrácení kupní ceny, jí. zapla
cené. Kdyby měla žalovati na plnění, mohla by tak učinrti buď pouze 
podmínečně, t j. pf« případ, že v 'Gnom sporu podlehne, anebo SICe bez
podmínečně, byla by vš~k nnce"a na vrhnouti přerušeni řízení dle § 190 
e. ř. s, až do rozhodnutí onoho sporu, a dle výsledku jeho pokračovati 
v druhém SPlOICU aneb od žaloby wpusti! a nésti, náklady sporu, Mimo to 
má vš",k žaJobkyněve lhůtě čl. 34901bch. zák. uplatňovati veškeré nár'oky, 
vzešlé jí z dodávky vadného zboží, by jich nepozbyla promlčením, tudíž 
i nánoky z náhra-dy ško,dy a procesní útraty, jež vznikly a vzniknou jí 
prvním spotem. Dop'clSnd ne'ní jisto, zda lutrpí škodu a v jaké výši, tím 
mtil" lze určiti výši útrat, jež teprve vznuknou sporem,. dosud neskon
če"Ýl11, takže by mohla žalující strana 'domáhati se žalolbou jen plnění 
do,ud n""rčitého. Žalobkyni nezbylo tudíž nic jiného, než podati žalobu 
určovací, chtěla-li zabrániti promlčení nároku, vyplývajÍcího; pro ni z do
dávky zboží, l>rý v<idného, pro případ, že podlehne ve sp'oru, zahájeném 
prOlti ní, a to náoku, jehož rozsahu dosud určiti nelze. Jde tudíž o zjištění 
postižního nároku, jenž musí býti v určité lhůtě uplatňován a tím jsou 
dány pcdmír"ky § 228 c. ř. s, V tomto směru p1osoudH soud odvolací věc 
ne,srpf,áyně po. stránce pTá vnL ~ 

, K čís, 2, Přes to však nelze vyhověti bez dalšího žalobní prosbě. Ža
'Iobkyně prokáza,la právní zájem na zjištěllÍ p'osti~ního nároku, musí 
však 'prokázati i hmotné pOdmí"ky tohoto nárloku, nebo! jinak nelze jí 
nárok ten přiznati ani podmínečně. Spor vedený mezi žalobky'ní a její 
odběratelkou jest pro právní poměr mezi žalobkyní a žalovanou jen tak 
dalece wzhodným, že může žalobkyně uplatň'ovati proti žalované straně 
postižní nárqk+y jen tehdy, podlehne-li ve 's,poru tom, není všruk tí'1]I ře
čeno, že jÍ nár'o'k ten v tomto pHpadě bez dalších důkazů přísluší, a dlužno 
další podmínky tohoto nároku posuzovati na základě právníhlo poměru 
mezi těmito spornými stranami. V ,první řadě dluŽ'IlJO! 'urvaŽio,~ati, zda ža .... 
lobkyně proti žalované zachovala "e ďle čl. 347 oheh, zák., t j, zda pro-

'zko,umala zhoží bez prodlení a vady jehlO ihned oznámila žalované firmě. 
{haha tato jest lumožněna zjištěním provedeným soudem prvé stoli"e. 
Zalobkyne, sídlící v PJ;aze, poukázala žalolVanou firmu, sídlící v Mostě, 
by prodané zboží dodala firmě do Děčína, žahlVaná firma zaslala zboží to 
z Teplic Jako místa výroby do Laube II Děčína, kam zbo'žíto došlo 5. čer
vence 1920 a bylo 7, července 1920 převzato společností pfO> mezinárod·ní 
obchod. Šlo tudíž," distanční obchod 'I meľse žalob"e zaeh'ovati dle čl. 347 
obeh.zák. Povinnosti, z t'Ohoto' článku vyplývající, nebyla 's<trana žalující 
sproštěna tím, že dala zboží dopravi'ti do Děčína pro svou odběratelku, 
Clánek 347 obch, zák. zní určitě a jasně, a nelze jej ~kládatl v tomto 
případě v neprospěch žalované. Vyhověla-Ii tato příkazu žalující firmy 
a z;aslala zboží spediterúvi t,Oluto určenému, nevzdala se tím práva, by jí 
hned po dodání (čL 347) sděleny byly vady zboží. Neměla-li žalující strana 
možnosti prozkoumati zboží bez průtahu, z'avinila IUvedeným příkazen, 
nemožnost tu sama, jednala tudíž na vlastní nebezpečí, a nebylo tím zhor-
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šeno právní postavení žalované strany tak dalece, by byla nucena s práv
ním účinkem přijati i 'Opozděnou výtku vad, jako by se byla stala včas. 
Zalující strana pozastavila .zboŽí, došlé d(} Děčína již 5. července 1920, 
teprve dopisem ze dne 22. července 1920, tudíž pozdě, a nemá proto po
stižních nároků proti ž.",lované, i kdyby podlehl," ve sporu, který vede 
se svou' odběratelkou. Nemůže proto u'platňovati pmti žalované nijakých 
nároků pro vadnost zboží bez ohledu na výsledek prvního sporu. Z tohoto 
důvodu nelze vyhověti žalobě na zjištění pcstižníhc' nároku, jehož není. 

Čis. 1314. 

I sběratel známek má nárok ze správy. Nejde o cenn zvláštní obliby. 
Z toho že kupitel zaplatil známky po posudku znalcově, nelze o sobě 

vyvozovati, že se vzdal nároku ze správy. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1921, Rv I 768[21.) 

Zalovaná nabídla v únoru 1920 žalobci, shěrateH známek, ku koupi 
dvě staré curyšské známky. Zalobce odebral se nejprve k místnímu znalci 
starých známek a" když ho tento uji'stil, že známky j,,,ou pravé, koupil 
je za 2135 J<:, jež ihned zaplatil. Když po té vznikly v žalobci pochybnosti 
o pravosti známek, zaslal je k přezkumu známému vídeňskémuodhor
níku, jenž prohlásil, že známky jsou 'nepravé. Zalo,bě, p,o'dané v květnu 
1920 o vritcení kupní ceny pro ce sní s Olll' d p r v é s tol j c e vyhověl, 
ziistiv znaleokym posudkem, že známky byly nepravé. O d vol ac í 8'0 U d 
rozsudek potvrdiL D ů vod y: Jest samozřejmo, že sběratel známek, když 
zaplatí za 2 po'štovní známky cenu 2135 K, předpokládá, že jsou pravé .. 
Všechny poištovní známky jsou předmětem 'Obchodu a mají trhovou cenu, 
kterou lze zjistiti v katalozích a ve zprávách bursy se známkami. Byla 
tudíž žalovaná v tomto případě podle § 922 ,obč. zák žalobci povinna ru
čením, že prodané 2 známky isou pravé. Poněvadž se o nich prokázalo, 
že jsou nepravé, měl žalobce podle ,§ 932 'OM. zák. proH žalo'Vané náfOlk 
ze s,právy. Poněvadž vadu tu, že totiž známky jsou nepravé, nelze 'odstra
niti, vada ta pak pusobí nejen, že jich nelze užíti pro sbírku, nybrž že nelze 
jich ani prodati, ježto nepravé známky jsou vůbec bezcenné, vzešel z toho 
žalobci podle §I§ 932 a 1435, pOKud se týče 921 ,DM. zák" nárok, aby 
smlouv,a byla zrušena a zaplacená kupní cena vrácena. Vrácení koupe
ných známek nabídl žalobce již v žalobě. Koupě na zrooušku tu vubec není, 
poněvadž knpní podmínky stanovil žalobce po p'řezkoušení zmámek. 

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

Důvody: 

Správnědo'V'odi! Hž ,odvolací soud, že nejde o 'kup na zkoušku, Plyne 
no již ze zjištění, že žalobce donesl bezprostředně pře d u z a vře ním 
k u p Ul! známky k P-ovi, který je zkoušel a uznal za' pra vG, že je po té 
donesl k žalované zpět a uzavřel s ní pak kup, o nějž jde. Tím padají vý· 
vodydbvolání, jež se vztahují ku tvrzenému kupu na 2)koušku. Známky 
byly přenechány žalobci úplatně. Z toho, že ie sběratelem známek, nelze 
o ISObě VYVlOlzo,vati, že šlo o cenIT zvláštní obliby; i sběratel předp'Okládá 
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přirozeně, že známky nabyté jsou pravé, a má nárok ze správy, nebylo-li 
tomu tak (§§ 922, 932 obč. zák.). Nezáleži na tom, zda te'n, kdo věc pře
nechává, o nedostatku věděl čili nic. Zaplatil-li žalobce známky po po
sudku znaloově, nelze z tobo již dův'Odně vyvo,volVati" že se vzdal práva, 
uplatňovati vady známek (§ 929 obč. zák.). Ze žalobní žádání nalézá opory 
v § 932 pbč. zák., dovodil správně již odvolací soud. Věc byla posouzena 
zcela správně, odůvodně11lÍ napa:denéhol mzsu'dku odpovídá záNonu a \ld
kazuje se jinak k němu. 

Čís. ,1315. 

I( pOjmu vyšších služeb po rozumu § 1159 a) .obč. cik. 
'Úvěr na ošacovaci akci má povahu zápu!čky. Zaměstna11iec, jehož slu_ 

žební poměr pominul jinak, než výslužbou, jest, vystupuje ze službY. po
vinen zaplatiti zbytek úvěru. 

(Rozh. ze dne 29. listo.padu 1921, Rv I 906/21.) 

Zalobkyně byla přijata nádražním úřadem státní dráhy jako skladní 
dělnice a konala za služby i lehčí práce kancelářské. Dne 1. června 1921 
dostala 7denní výpověd. Proti žalobě 'o zaplacení mzdy do konce srpna 
1921 namítl valovaný železniční erár jednak nedůvod'nost ža'lobního, ná
roku, jednak účtoval navzájem pohledávku 507 K 45 h, jež žalobkyně 
dl'uhova!a z úvěru po~kytnutého jí na ošaoovacÍ akci. Pro ce 5'!lJ í s o u d 
p r v é s tol i c e žalobu zamítL Uznal sice za ,oprávněný žalobní nárok 
1,a mzdu za dobu ocl 7. do 11. června 1921, zap'Očeil všaik: na tento nárok 
namítanou vyšši vzájemnou pohledávku. Po právní str:tnce, uvedl v d u· 
vod ech: Zalobkyně dle druhu své práce, dle denní své mzdy a dle 
toho, že praoovnÍci též'e kategorie vystu'P'o'Va1i nebo pr'Olpouštěni bYli bez 
vypovědí na hned, bezpečně mohla seznati. že děje se tak po právu 'clle 
ustamovení § 17 pracovního řádu, jež tedy jí známo býti muselo, třeba že 
straně žalované se nezdařil di1kaz toh-o, že jí též sděl'eno bylo jejími před
!stavenými. Práce, které žalobkyně zastávala, konaly všechny osoby, za 
týchž podmíne:kJ přijaté, které začaly s prací. hrubou, manueJní a dle svých 
schopností a snaživosti přidělovány byly časem na různé práce lehčího 
druhu v kanceláři, z nichž však mohly býti bez !u'dání důvo;dů zpět P'O
slány na práoe hrubší, manuelní. Třebaže tedy žalobkyně skutečně konala 
po delší ďobu lehčí práce kancelářské, nenastal", tím změn" právní po,. 
vahy jejího pracovního poměru denního, jenž dle § 1159 obč, zák. vy
povězen býti muže oběma stranami každé chvíle pro'. den příští, protože 
zákon v takovém pHpadě nečiní rozdílu meúpracovníkem bez jakého
koHv odborného vzdělání a oním; 'je!1ťdle svého vzdělání hy - za jiných 
poměrů - mohl činiti nárok na vřadění mezi pracovníky služeb druhu 
vyššíh'O ve !Smyslu § 1159 a) obč. zák Proto je pro l"Ozhodnutí lhos,tejným, 
zdali práce, žalohkyní zastávané, patří do oboru služby podúřeďníka či 
zdali dokonce též úředníci je vykonávati mají. účinnost jejÍ výpovědi, 
totiž zánik vzájemných n·ároků, nastala však vzhledem k lomu, že pra
covní poměr žalobkyně přes 3 měsíce již trval, a. že cl'te §, 1159 obč.zák. 
týdenní výpověď nebyla dána v sobotu dne 4. června 1921, nýbrž dne 
1. června 1921, te,prve v 9o,botu dne 11. června 1921; tímto ustano:vením· 
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změněno bylo lustanovení § 17 prac. řádu, prc,čež je vlastně lhostejno, zdali 
byl tento řád žalobkyni znám a sdělen. Poněvadž jak není sporno. že ža
lobkyně po uplynutí výpovědi' se do další práce nepřihlásila. má dle 
§ 1162 b) obč. zák. nárok na denní mzd'U až do ll. června 1921. včetně 
po 27 K 13 h, cetkem 1il8 K 52 h a ppoto, slušelo se v tomto směru uznali 
právem ve smyslu žaloby. Avšak ani tento peníz nemohl žalobkyni býti 
k výplatě přisouzen, protože dluhuje žalované straně z důvodu ošacovaeí 
akce nedoplatek mnohem větší 507 K 48, h, jehož splatnost nastala dnem 
skončení praoovního poměru žalobkyně, t. i. dnem ll. června 1921, poně
vadž ustanovení ohledně splácení úvěru dle znění odběrné knížky platí 
jen pro zaměstnance ,s platem měsíčním, případný nedoplatek neboli dluh 
žalobkyně je splatným v tu dobu, kdy její denní pracovní poměr pře
stane, ježto se úvěr poskytuje výslovně proti srážce ze mzdy; kdyby byl 
správným opačný názor, buď by se musel nec}oplatek o,depsat nebo denní 
poměr pracovní proměnit v měsíční 'na tak dlouho, až by se dluh splatil 
měsí~ními částkami po 33 Kč 33 h, jak to miní žalobkYně. O ,d'v o 1 a e í 
s o u d rozsudek potvrdil v pOdstatě z jeho důvodů. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

důvodu: 

Nesprávné právní posouzení shledává dONolatelka v tom, že odvolací 
soud tnzhodl: 1. že: ji nelze pokládati za :osobu k1oln:ající »vyšší služby«, 
2. že přípustnost kompens<ace namítané vzájemné pohledáv'ky byla schvá
lena. ad!. Zákon nepodává nikde výmĚru »vyšších služeb" a nutno proto 
rozeznávati mezi službami obyčejnými, osohami bez jakékoliv kvalifikace 
vykO'náValTIými, a 'S,liu,žbarni, jež jistou kvalifikaci už svou povahOlu vyža'
dUjí a předpokládají tedy zvláštnípředběžl1é vzdělání, zko'ušky a podi •••• , 

jež čini tu kterou osobu způsobilou, aby v jistém oboru samostatně pra
covala, kterážlo 'práoe se zpravidla jeví v duševní činnosti a námaze. Práce 
tohoto druhu považovati jest za služby »vyŠŠí". Za t"k<o<vé služby však 
nelze míti služby, konané žalobkyní, i když byl ií dán tituli »písařky,,; 
vždy! byla přijata jakoO dělnice skladní a pak pověřena psaním složních 
Jistít, razítkováním nákladních lis tú, vypravováním jích k pokladnč, tedy 
úkony, jež zajisté nevyžadují zvláštního předběžného, vzdělání, jež na
op",k jsou jen obyčejnými, lehkými a šabl'onovitými pracemi Ik'ancelář
skými. NemůZe se tudíž žalobkyně dovolávati ustanovení § 1159 a) obč. 
zák., nýbrž jedině S 1159 obč. zák., jak právem soudy nižší, věc správně 
posuzujícc, také UČinily. Ad 2. Pokud jde o přípustnost kompensace, za
bÝvaly se jí nižší so,udy takovým způsobem, že netřeba k důvodům je
jich nic více přičiňovati. Jen. se zřetelem na vývody dov,o<lání nutno po
dotknouti, že poskytnutý úvěr na ošacovací akc; má právní povahu· zá
půjčky a nikoliv, jak omylem dovolatelka uvádí, půjčky. Zápůjčka ta byla 
však podmíněna trváním poměru zřízeneckého vůči státu a pcskytnlU'ta· 
jeru na dobu tu neb na dobu výslužby. P'ominul-li právní poměr' ten způ
"<ohem jiným, než výslužbou, tu samo sebou z účele úvěrové podpory té 
Se podává, že osoba, úvěru požívající, pozbyla i výhod splátkových a že 
zbytek úvěru musí zaplatítí ihned po vystoupení ze služebního poměru, 
jelikož tu není více podmínek pro ponechání úvěm. To ostatně vyplývá 
i z § 1 nař. vlády ze dne 3. srpna 1920, čís. 469 sb. z. a 'll., jímž byla zřl-

zena státní nákupna oděvních potřeb, jejíž účelem byl,o získati tyto po,
t~e?yv a přikázati je za peníze státním zaměstnancům, ať jsrou v činné 
slUzbe nebo ve výslužbě. Vzhledem k tomu nepadá pak také na váhu, že 
nebylo mezi žalobkyní ,a žal,orvanSrm erárem v:S:'slovně ujednáno, že jejím 
propuštěním z úřadu stal se celý nedoplatek splatným. 

Čís. 1316. 

Sndiště § 100 j. n. vztahuje Se též k návrhu manžela, by druhý manžel 
bYl podle § 13 c) rozluk. zák. vyzván k návratu do manželského spo
lečenství. 

(Rozh. ze dn.e 29. listopadu 1921, Nd I 676(21.) 

Ne j v y Š š í 's' o u d zamítl návrh manželky, by podle § 28 j. n. IU'rčen 
byl tuzemský, místně příslušný soud pro právuí věc týkající se vyzvání 
jejiho manžela dle § 13c) záko·na ze dne 22. května' 1919, čís. 320' sb. z. 
a n., by se vrátil do SPOlečné domácnosti. 

,Navrhovatelka zamýšlí dle obsahu předloženého podání, vznésti proti 
svemu choti žalobu o rozluku m",nželství dle § 13 c) zákona ze dne 22. 
května 1919, Čí's'. 320 sb. z. a n,., a domáhá se určení místně příslušného 
soudu pro vyzvání dle tohot'o< zákonného ustanovení. Avšak podle článku 
!. a) vládního nařízení ze dne 27. červua 1919, čís. 362 sb. z.a n., dlužno' 
návrh na vyzvání druhého manžela, by se vrátil do manželskélio spole
čenstvÍ, p'o,dati II SOUdili" přísluš·ného provésti spor o rozluku manželství' 
tímto soudem pak jeM, jsou-li údaje navrhc,vatelčiny ,o domovské přísluš: 
nosti a o bydliští manželů správuy, podle p r v n í h 'o 'Odstavce § 100 j. n. 
ve znění zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n., zemský civilní 
soud v Praze. Na druhý odstavec tohoto § 100 navrhovatelka poukazuje 
mylně, nebo.f tento vztahuje. se ua žádosti .o mzluku manželství a na ža
loby jen tenkráte, když druh]', manžel po sňatku, zřekl se neho pozbyl 
~tátního občanství Česko~Jovenského .. Není zde tedy podmínek § 28 j. n. 

Čís. 1317. 

Tím, že rozvedení manželé ujednali se na nrčitém výživném, na jehož 
výši měly býti pozdějŠí změny malJetkového stavu toho kterého manžela 
bez vlivu, odpoutal se nárok naň od majetkovéhO stavu manželOva. 

K pojmu plniště a platíště. . . 
Tím, že zavázaný - nejsa úmluvQu' k tomu pOvinen - platil výživné 

v korunácb československých":" nevzal ještě na sebe závazek platiti i na 
dále v této měně. 

(Rozh. ze dne 29. Hsto'padu 1921, Rv II 83/21.) 

Zalovaný zavázal s,c notářským spisem daným ve Vídni 26. října 1916 
platiti žalobkyni výživné jejímu stavu přiměřené 3000 K, prvého každého 
měsíce na platebním místč, které mu bude u,dáno. Místo plnění ve spise 
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notářském stanoveno nebylo. Manželství sporných stran bylo po té roz
loučeno [o"sudkem .král. soudníl1'O' dvoru v Budapešti ze dne 23. června 
1917 z viny žalovaného. Až do října 1919 platil žal,ovaný výživné v česko
slovensl<ých korunách. V době sepsáni notářského spiSU byl žalovaný 
majetníkem panství v N. na Moravě. Za měsíc listopad 1919 zaplati! ža
lovaný na výživné 1081 Kč a za prosinec 1919 1129 Kč 08 h, to~iž .po 
každé .3000 K v rakouské měně. Žalobkyně domáhala se jednak zaplacení 
nedoplatku za mBs1ce listopad a pr'Osinec 1919, jednak určení. že žalovaný 
jest povinen platit jí měsíčních 3000 K v Kč. Pro c e s n i s o udp r v é 
stolice žalobu zamítl mimo jiné z těchto ,důvodů: V notářsk'ém 
spisu ze dne 26. října 1916 není ustanoveno' místo plnění. Spi's byl se.psán 
ve Vídni a jest v něm uveden'O. že obě ,smlouvající strancv majÍ své by
dlišt,ě ve Vídni. Žalovaný s'e zavázal platiti výživné 3000 K na platebním 
místě. jež mu žalobkyně oznámí. Dopisem ze dne 17. března 1919 oznámil, 
právní zástupce žalobkyně, že žalobkyně se odebéře na delší návštěvu 
ku svým příbuzným na MGravu a ustano,vuje jako platební !pÍstG Živno
stenskou banku v Brně. Žalov8'ný platil tedy výživné d,o' Zivnostenské 
banky v československých kopunách až dG konce října 1919. Za měsíc 
lisloPad a prosinec zaplatil však v rakouských korunách, poněvadž ža
lobkyně na Moravn nepřišla a žalovaný není povinen platiti v českoslo
venských korunáoh, nýbrž toliko, v rakonských kornnách. V dopisech, 
z nichž žal'obkyně chce dovoditi závazek žalovaného, platiti, v česko
slovenských korunách. nelze shledati t,ohoto. závazku výslovně vyjádře
ného. V dopvse centrální pokladny žalovaného se praví pouze, že bylo' jí 
od žalovaného nařízeno. by pro žalobkyni zřídila k'Onto u živnostenské 
banky, na které se má měsíčně splatné výživné 3000 K' poukazo'vati. V do
pise ze ,d'ne 21. dubna 1919 píše žalovaný sám, že jeho centrální ploktadna 
uvědomila zástupce žalobkyně, že výživné. 20. března splatné, složila 
na konto žalobkyně II Živnostenské banky a aby se předešlo nedoroz
umění, praví žalovaný, že výživné jest lS'platné vždy prvního. každého 
měsíce. že však z ochoty k ža,obkyni je skládá 20. předcházejícího mě
síce. Také v dopise centrální p,okladncv ze dne 16. dubna 1919 nenížákl.
ného závazku. že se bude platiti v korunách československých. Ovšem 
skutečně platil žalovaný žalo.bkyni výživné v československých korunách 
až do listopadu 1919. V této ,skutečnosti ve spojení a obsahem uvedených 
dopisů žalovanéh'O, a jeho centrální pokladny vidí žalobkyně úvazek žalo
vaného platiti v československých korunách, a praví, že žalovaný měl 
úmysl v československých korunách platiti, že úmysl svůj změnil pouze 
proto, že ho žalovala >O zvýšení výživného. nebo,! to' výslovně uvedl ve 
vídeňském 'S'Doru. To by bylo zde uznitnl. Uznání je však smlonvou. Pro· 
hlášení žalovaného musilo by býti přijato 'Od žalobkyně. Poněvadž' žal'Olb
kcvně zaplacené Imruncv československé nevrátila. lze míti za to, že slib, 
platiti v československých korunách, mlčky přijala, avšak k platnosti této 
smlouvcv je též třeba. bY projev žalovaného spojen byl a 'SOIUlhlasi! s jeho 
vůlí se zavázati k placení v československých korunách. Tato vůle není 
však dokázána. Žalovaný tvrdí, že v domnění, že žalobkyně skutečně 
na delší návštěvu na M'oTavn příjde, napsal dopis ze dne 21. dubna 1919 
a platil v československých korunách, když však žalobkyně na Moravu 
nepřišla, platil jí ve mčně rakollis1ké. Z t·oho patrno, že -n"eměl žalovaný vŮ'le 
zavázati se navždy k placení v československých korunách, nýbrž snad 
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po dobu, dokud bude žalobkyně návštěvou ua Moravě, a to, měl-li vůbec 
tako,vou vůli a nemýlil-li se o svých poviunostech a neplatiHi vů,bec beze 
všeho úmysl'u'. Není tedy dokázáno, že se žaLovaný v do'pisech zavázal 
platiti vÝživné v československých korunách. V notářském spiSU. sepsa
ném ve Vídni. 26. října 1916, jest závazek platit> 3000 K v tehdejši r"
kousko-uherské měně. Místo plnění ve smlouvě usta'noven'O není. Aby po 
této stránce správně byla vykládána. byli slyšeni právní zástupcové ohon 
stran, kteří při zřizo,vání MnJo'Uvy spoluúčinkovali, ale výpovědi jejich jsou 
úpl'ně pwtichůdné, nepřinášejí žádného vysvětlení této otázky, ale patrno 
z nich, že na ustanovení plniště vubec nebylo myšleno, poněvadž toho 
v tehdejší d'obě nebyl(} třeba a poněvadž pozdějších převratů nebylo lze 
předvíd.ati. Jest proto. otázku tutol mzhodnouti podle zákona. Ustanovení 
§ 905 obč. zák. dle původního znění, poněvadž III. dílčí novela loto usta
novení změnila teprve s platností od I. ledna 1917, praví: "Nelze-li ani 
z úmluvy, ",ni z povahy neb účelu jednání určiti, kde dl'užnG smlouvu 
splniti, odevzďány buďtež věci nemovité tam, kde jsou. movité pak tu, kde 
slib byl učiněn. Ca se týče mírcv, váhy a druhu peněz. řídit jClSi se dle 
místa, kde se má plniti ... Ani z pGvahy sml,ouvy o výživném ani z účelu 
této smlouvy nelze určiti. kde se smlouva tato má plniti, poněvadž jde 
pouze o placení. o němž ustanovuje § 1420 Gbč. zák. toto: »Není-li určeno. 
kde se má platiti, šetřen'o, bluď toho, co o' tom nařízeno (§. 905), a má-Ii 
dlužnik kromě smlouvy něco platiti, povinen bude zaplatiti jen ve svém 
bydlišti.« Tedy jen ze záva~ků kromě sml~:uvy vzešlých Dcvl dnž'ník až do 
platnos6 III. ;dílčí novely, tedy do 1. ledna 1917 povinen platiti tam, kde 
bydlí. Ze smlouvcv však p'odle § 905 obč. zák. ta:m, kde slib byl přijal. 
Smlouva notářská ze dne 26. října 1916 byla učiněna ve Vídni. tam byl 
slib žal'o'Vaného žalohkcvní přijal, jest tedy tam pI-niště a podle toholo 
'plniště tíd'í se měna. ve které ža'lovaný jest povinen platiti. a to jest měna 
rakouská. Upravení '§ 9050bč. zák. III. dílčí novelou nemá na tuto smlouvu 
žádného účinku, p[}něvadž zákon neúčinkuje zpět. Proto nepadá na váhu, 
kde žalo'Vaný má své bydliště a je-li d'o-sud uherským s,tátním přísliU'Š
níkem. a netřeba 0' těchto věcech uvaž·Qiva:ti. O d v '0 I a c í s o Ul d rozsudek 
potvrdil v podstatě z týchž důvodů. 

Ne j v CV Š š í s o u d 'nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Byvše k poukazu clovoíacího soudu do,datečně vyslechnuti. udali zá
stupci stmn sro'Vnalým pr,ohLášením, že žalObkyně po rmlnce v roce 1916. 
najmě pak dne 26. ůnora 1919 neměla stálého bydliště v Rakousku. nýbrž 
bydlela přechodně v Uhrách, y Bratislavě. ve Vídni a ve Švýcarsku .. 
Hledíc k tomu není zde přípaclu',na nějž pamatováno nařízením vládY 
republiI<y Českoslove'nské ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n. D'o,
volání nelze přiznati oprávněnosti. Žalloba jest žalobou ze smlouvy. 
Smllouva uzavřena bcvla dne 26. října 1916 ve Vídni. Směrodatným 
v otázce. které mvs'Ťo dlužno pro závaz.ek žalovaného uznati na splniště, 
jest l1stanGvel1í §905 obč. zák. a to v prvotním svém doslovu (§ 104 III.' 
dílčí novelcv k obč. zák.). To uznává id'o'volatelka. Pokouší Se však do
líčiti. jednak, že splniště určeno bylo sml'o·uvou. jednak, že vyplývá z pů
vahy a účele závazku'. V Ol1:0lU směru po,kusi1a se clovolatelka o důkaz, že, 
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uzavírajíce smlouv.u, měly obě strany na mysli, že N. na Moravě jest pro 
výživné s'plništěm závazku. Tento dl1kaz prohlásil pPO'cesní soud prvé 
stolice za nezdařený. Opětovati tento důkaz novým výslechem týchi 
svědků bylo, sice právem, uilmli však povinností -o,dv'olacího soudu {§ 488 
c. ř. s.). Neuznal-li to odvolací soud poiřebným, shledav, že procesní 
SO'ud prvé st-olice důkazy svědecké správně ocenil, PO;stupoval v této dů
kazní otázce formálně zcela přesně. Tím byla tato otázka pro tento spor 
s konečrrcu platností vyřízena a nelze v mezích § 503 c. ř. s. otázku tu 
znova přiváděti na přetřes v řízení dovolacím., Neprávem proto. uomáhá 
se dovolatelka, uplatňujíc dov,o,lací důvod § 503 čís. 2 c. ř. s. toho, by ře
čený svědecký důkaz znovu byl opakován. Stanovisko, že již dle obsahu 
smlouvy plniště závazkm žalovaného jest ve státním území Čsl. repnbliky, 
pokol1ší se dovolat elka uhájiti ještě jiným způsobem. Dovozuje: Dle -ob
sahu no,tářs,kého spisu jest žalovaný povinen, by měsíčních 3000 K platil 
dovolatelce v platišti, jež mu o,mámí: Poněvadž všeobecnému 'občan
skému zákoníku před půs<lbrrostí III. dílčí novely byl prý cizím rozdíl mezi 
plni'štěm a platištěm peněžitých závazkú, takže platiště bylo zároveň 
plništěm, bylo prý ponechánó dovolatelce, by volbou platiště určila záro
ve'ň plniště, a poněvadž žalobkyně určila platištěm Brno, jest prý toto 
místo smluvním splništěm závaezkn žalovaného,. Ani toto stanovisko do'
volatelky nelze uznati za opodstatněné. Rečenými vývody ocitá se dovo
latelka v rozporu s tím, co sama v prvé stolici uvedla. Tvrdila tootiž a na
bídla důkaz '0' tom, že, když zřizován byl notářský spis', měly obě strany 
jaklo, splniště na mysli, N. na Moravě a že jen z úsluhy pro žalobkyni bylo 
jí zůstaveno, by mčila platiště (čl. 9, násl., odstavec V.). Tím dovolatelka 
sama doznala, že počítala jednak s plništěm, jednak s platištěm jako se 
dvěma různými pojmy. Nehledíc k tomu byl již v čase smlouvy výraz pla
tiště(Zahls,telle) výrazem pevně vyhraněnéhoobsahll a rozumělo se mu, 
kde ho' použito, i pro obm všcobecného občanského zéckonníka tak jak 
stal se na výslnvném zákonném pOdldadě vlastním právu obchod~ímu. 
Před vydáním III. dílčí novely k obl'. zák. nehyla jádrem spotu '0' výklad 
zákona otázka, zda vedle plniště jest při peněžitých závazcích pOjmově 
myslitelným místně oddělené platiště, nýbrž jednal,o, se o to, zda věřitel 
má si peníze u dlužníka vybrati, či, zda dlužník jest povinen, by peníze 
včřiteli do'pravil, a, z-cla zejména, zasrílaje věřiteli peníze, č':ní tak na 
vlastní účet a nebezpečí, či na účet a nebezpečí věřitele. Tak pOjal spor
nou otázku i záklonodárce III. dílčí novely k obč. zák. a r,ozřeši1 ji v~, 100 
této novely shodně se stanoviskem práva obchodního. (motivy k §. 100 
III. dílčí novely .k obč. zák.l. Než ani povahou a účelem nároku, pokud 
se týče závazku nelze v tomto případě odůvodniti poviunost žalovaného 
platiti měsíčních 3.000 K ve měně česlmslovenské. Pravda ovšem, ž~ 
tento měsíční plat jeslt výžívným, na něž při rozluce manželství ~ viny 
manželovy přísllt'Šel by dovolatelce nárok již PoG' samém, zákonu. I to lze 
liřipustiti. že, kdyby jednalo se o zákonný nárok manželky na výživné,' 
hyla by dlep'Ovahy věci rozhodnou měna manželova bydliště, poněvadž 
výživné bylo by nut!]", vyměřiti přiměřeně k majetku a příjmům manželo
vým a tento majetek a tyto příjmy docházejí hospodářského výrazu ve 
měhě státu, ,kid'e soustřeďuje se manželova hospodářská a, výdělečná čin
nost. Pro případ, b který se zde jedná, nutno však dbáti obsahu smlouvy, 
jak v notářský spis byla vtělena. Ve smlouvě pak (odstavec IV.) jest 
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llstano,yeno: »Tím jsou vyživovací nár·oky a jakékOli jinaké nároky (do
volatelky) ... úplně vypořádány a jednou pro vždy vyřízeny to ze
jména i pro případ, že majetkové a příjmové poměry manželovy by se 
:. budo~cnu zlepšily, nebo majetkové a příjmové poměry manželky zhor
slly.« 1 aulo dohodou odpoután byldovolatelčin nárok na výživné od zá
konnitého vztahu k majelku a příjmům manželovým, výše tohoto ma
jetku a 'těchto příjmů jest pro povahu a rozsah nároku, pokud se týče zá
vazku na dále bez významu, bez významu jest prot(} i vliv měny na ma
jetek a příjmyod'púrcovy a lo,dpadá tím předpoklad, za něhož bylo by lze 
závazek žakvaného uznati za zmíisítněn:S:' tam, kde jest maiete,kl žalova
ného a středisko jeho hospodářských poměrů. S tohoto stanoviska nelze 
přiznati výZnamu pro rozhodnutí rozepře ok,otuosti, kde jest bydl\šlě ža
lovaného, kde jsou jeho, statky a kde jest jeho výdělečné a howodářské 
jmění. Prv uvedená okolnOSTÍ nep.řichází přirozeně v úvahu ani jinak 'po
n~vadž. dl~ § 905 .ohč. zá,k,., prvotní dosDov, nezáleží na dlužníkově bycl
llst], nybrz na tom, [(,de slib hyl ;učiněn. Uplatnuje-H tedy dovolatelka 
kuso'st 'Odvolacího řízení (§ 503 čís. 2 c. s. ř.) pwto, že nebyly pfipl1štěny 
a 'provedeny důka'zy o shora nazna'čen~rcb ,Q]{dno'stech, či,ní tak neprávem. 
Skutečnnsti, že dov:c1atelka určila platištěm Brno, snaží se davolací spis 
zjednati i',ozhodující význam dále ještě vývody, dleniehž prý záko'n ze 
dne 10. dubna 1919 Čí,S'. 187 sb. z. a n., mluvě v § 8 '0' závazcích, které 
jsou splatny v oblasti CeskJoslovenského státu, má na mysli platišlě pe
něžitých závazků, nechávaje stranou otáz.k'u splniště. K těmto vývÓdům 
nelze přisvědčiti. Placením rozumí z;',kon (§ 1412 obč. zák.) plnění toruo 
co kdo plniti jest povinen. U peněžitých závazku jest placení tím, co u ji~ 
~~T~h zá;razků označuje ;S'C povš'echným výrazem ph::ění, splatnost pen-ě
ztteho zavazku ve smyslu časovém jest ('otéž, jak'O splniště jinakého zá
vazku. Tak hledí k věci §§ 1412 ,a násl. obč. zák., čl. 324 a násl. obch. 
zák, § 88 j. n. a j. V čl'. 324 a 325 obcl,. zák. právě tak jal<JO> v § 905 obč. 
zák. v nO'V2D1 dosl'Ovu, výslovně rozeznává se mezi splniš.těm a. plati'štěm 
peněžitých závazkú a jak v § 905 o'bč. zák., tak v čl. 336 ,obeh. zák. při
znává se v"otázce měny význam pouze splníšti, nik,oli též pÍatišti. Mlu
ví-Ji proto ',§ 8 zákona čís. sob. z. a 11. 187/1919 o splatnosti záva,zku má 

, zjevně na mysli jeho splniště a nikoli pla,uhé platiště. Poukazuje-li po~léze 
dovolatelka k tomu, že prý ž,alovaný, plativ něJaký čas v Kč, uznal tím 
závazek, platiti v tétlC měně, netřeba na vyvrácení toho ničeho dodati 
k příslušné stati důvodů rozsudků předchozích slolic. 

Čís. 1318. 

P!ipus.tn,?SI pořadu práva, domáhá-li' se bývalý o,beeni starosta na obci 
odmeny, Jez byla pojata do "becního rozp.očlu a řáduě schválena. 

(Rozh. ze dne 30.listc'padu 1921, I~ I 1408/21.) 

Zalobce, jenž byl až do 30. června ~1919 starostou žalované obce dlc,
máhal se na ní 'o,drněny za úřadování, jak·ož i za práce písařské z~ ná
jemné, tiskopisy atd. na rok 1919, jež hyla do obecního rozpočtu ~ květnu 
1?19 p,?Jja1a a o~becním v$r~Olrem usnesena, kteréžto us.nesení bylo okr'es
mm vyborem schváleno. Zalovaná obec vznesla námitlol!! nepřípustnosti 
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pořadu práva, jíž s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu odmítl, mate 
za to, že tu jde o poměr veřejnoprávní, ježto žallobce byl veřejným funkf
ciouářem žalo'vaná obce a zakládá svůj žalobní nánok na této veřejné 
funkci. I< e k u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva, 
ježto tu jde o ni\rak~ rám soukromoprávního, 

Ne j v y Š š í IS!O U d 'nevyhověl dovolacímu rekursu, 

Důvody: 

Prvý s'Oudce zjistil, že žalúbce byl do 3D. června 1919 starlo'Staw ža
lované obce, že jeho ndměna za úřadování, jaklo,ž i za práce p'Ísařské, 
za nájemné, vytápění, tiskopisy aM. na wk 1919 byla pOjata úhrnným 
penízem do obecního rozpočtu v květnu 1919, obecnim výborem usne
sena a tot'O usnesení schváleno KJ,klrers!ním výborem. TOTO zjištění převzal 
rekursni soud a též stěžovatel mu neodporuje. Z tohoTO schváleného obec
ního rozpočtu odvozuje žalobce nár.ok na !odměnu za úřadování a za vý
lohy s vykonáváním jeho spojené. Do!volává se tedy v tom směru 'úmluvy 
s obcí ° nárocích, uvedených v § 25 čels!. zřlz. obec. a domáhá se tedy 
žalo,bou nárokú soukromoprávních I§ 861 obč. zák.). O těchto, soukmmo
právních nárocích rozhoduje POIUZe soud, ježto jinému úřadu k rozhodnutí 
přikázány nejsou (§ 1 j. n. Smv. Pražák: ústava obecní 1895, I. díl, § 73 
a Spory o příslušnost 1883, díl I. str. 207 a násl., zvl'áště pak str. 212). 
Podotknoutí ještě dlužno, že § 10 11I0,V. kl ohec. zříz. mluví o' dietní náhradě 
za hmotné újmy, povstalé ztrátiQU času při výkonu funkcí obecních, tedy 
o jiné náhradě, nežli jelst uvedena v § 25 čes. obec. zříz. (sr.ov. § 22 od
~tavec druhý 'llov.) a dále že spory vzešlé ze služebních poměrů obecních 
zřízencu příkázány nyní výslovně slo,udum dle § 24 zák. ze dne 17. pro
since 1919, čís. 16 sh. z. ,a n. z roku 1920. 

Čís. 1319. 

Koupeny.ll šaty t. zv. model s lim, že je prodatel přešije na kupitelovu 
postavu, muSí i toto provedení IYýti oozvadné. 

(li\o'zh. ze dne 30. listop8'du 1921, Rv I 484/21.) 

Žalovaná koupila ,od žalobkyně hotový loblek - tak zvaný model -
který prohlédla, zjistila jeho bezvadnost a dala jej' žauobky.ni přešit na 
svon postavu: přešitý .oblek však 'Odmítla přijmoutí, ježto byl děravý, "až 
hned žalobkyni lo,známila. Žal.obu 'Ů zaplacení úplaty za oblek p r.o. c e snl 
s o udp r v é s to I i c e zamítl, ziistiv, 7-" šaty po přešití měly tři díry, 
způsobené prostřižením, a přikloniv se k p,o'sudku znaleckému, že model 
předpokládá výrobek bezvad'11ý. O d v o l'a c í S'O U d rozsuďekpotvrdH 
a uvedl po právní stránce v důvode ch: Pokud jde 10, právní pQrS!ouzení 
sporu, odvolávají se obě strany souhlasně na ustanovení § 1167 obč. zi\k. 
Nepochyblují tedy o tom, že právním důvodem žalohního nároku jest 
smJonva O dílo, ClO'ž zbavuie odvolací soud povinn'Osti, aby přihlížel k vy
kládaCÍmu pravidlu § 1166 obč. zák. Posuzuje pak případ dle § 1167 obe. 
zák., dospívá k těmto závěrúm: Poněvadž žalovaná konpila od žalobkyně 
model, byla bezvadnost výmbku podle tohD,(O uiednáni výslllo,vnou pod-
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mínkou předmětu smlouvy, uebo! znalci prohlásili sO,uhlasně, že se při 
koupi modelu předpoMádá, že je bezvadným, leda že by šlo .o model 
koupený v partii, což v ltomto případě nebylo níkým tvrzeno. Ježto bylol 
dále zjištěno, že oblek, žalované dodaný, měl tři díry, je tím zároveň pro
kázáno, že měl takové vady, jež odporovaly podmínce, výslovně smlu
vené. Byla tedy žavova'ná oprávněna od smlouvy jednostranně usto,upiti, 
neboť nezáleží na tom, zda hyly ony vady odstranitelny a ,odstraněny čili 
nic. Ža),ovaná nebyla povinna přijímati oblek spravovaný, vyjednavši ~i 
model, tudíž 'Oblek bezvadný. Tvrdi-li odvolatelka teprve v řízení OdVlO
lacím, že model pozbývá tohotO' označení a této vlasnnosti, provádí-li se 
na něm změny jako v tomto pří'padě, když šaty musily býti pro žafovallon 
předělány, ie to, poknd jde o okolností podrohené dúkazu znaleckému, 
n'ŮV'o'ta, k níž soud o!dvolaoí přihlížeti nesmí. Zjištěná vada na šatech byla 
tedy vadou, 'odporující výslovné výmince (§ 1167 obč. zák) a soud prvé 
stolice rozhodl spor správně, zamítnuv žalobní prosbu, jejíž právní dúvod 
byl jednVis'tramlSrm 'odstoupením žalované od smlouvy zrušen. 

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

Důvody: 

Dovolání uplatňuje dovolací důvoďy č. 2, 3, 4 § 503 c. ř. s., ale není 
způsobilé, aby přivodillo' navrhované zrušení nebo změnu napadenéhO 
rozsudku. Podle nesporného přednesu stran koupila žalovaná od žalob
kyně š,aty, t. zv. mO,del, jenž měl býti přešit n.a její postavu. Není o tom 
Plo!chybnosti, že šaty byly bezvadné, když si je žalovaná vybr,ala a cenu 
jejich smluvila. Z této bezvadnósti nemůže však žalobkyně ničeho ve 
svůj prospěch dovozovati, nebo! prodle úmluvy měla. žalovaná dodati 
model na její p{)sjavu přešitý, podle znaleckého posudku se při koupi 
modelu hezv"duost jehlo! předpokiládá a žal'O'vaná samozřejmě mohla před
pokládatí, že žalobkyně šaty pří přešívání nep,oškodí a že šaty nepo
zbudou bezvadn,osti ani co do provedení, ani co do látky. Nelze proto 
shledati vytýkaného odpo'fU se spisy, aní nesprávného Plosouzení věci po 
strá'ncc právní v úsudkll1 odvolacího soudu, že modelem se vyrozumívá 
v~Tobek bezvadný a že b,ezvadnost výrobku byla výs]ovně vymíněna. 

~ Dovolání ~naží se dovoditi nesprávnost tohotlQ. úsudku, poukazuiíc na své 
tvrzení v Hzení icdvoIacím, že model znamená toliko půrvod'ruí tvar a že 
šaty, jal<o model kou[1ené, pozbývají tohoto o,značení a této vlastnosti, 

. jakmile musily hýti pro žalov"nou přešity. Avšak .odvoJací soud právem 
nepřihlížel k tomuto tvrzení a nepřipustil důkazu o tom l)abízenéh>Q', pro
íože jest novotou, v ,opravném řízení nepřípustnou; vývody dov,oITání, že 
tato tvrzení ža,obkyně jsou jen závěrem, vycházejícím z pojmu slova 
model, odpmují znaleckému posudku, pod1e něhož se vyr,ozumívá m[}
delem výrobek bezvadný, z čeh.ož se podává, že musí dodán hýti bez
vadný, i když má býti přešit na postavu kupujícího. Nezakládá tudíž vy
týkané neúpltlo,stiodvolacího řízení, když odvolací soud nového důkazu 
znaleckého nepřípustí!, a není tu odporu se spisy, když ,c'dvolací soud' na 
základě znaleckého posucfku a se zřetelem na patrný úmysl stran učinil 
jiný závěr, nežli žalobkyně získati hledí, podkládaiíc slovu model jiný 
význam a stranám jiný úmysL Další vývody d:ovolání jsou marným po
kuscmodúvodniti povinllJosti žalované, aby přijala a zaplatila šaty z látky 
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děravé a potom špatně sprave'né, ačkoH kOILUpila výrobek bezvadný a tu~o 
bezvadnost si vymínila. Dovolání brojic proti názoru, že spravované šaty 
nelze považ,Qvati za bezvadné, mylně uvádí, že znalci opak tohe potvrdili, 
nebol znalci nic takovél,o neuvedli, nýbrž prohlásili, že žádné vady na 
šatech jim předložených, ne,shledali; že však šaty z látky, přestřižením 
na tře~h místech p-ošk1c'Zene a potom špatně vyspravené, nejsou bezvad
nými, je přec s,amozřejrným.' Ze zjištění, že na šatech, žalované doda,~,ý:h 
a od ní nepřijatých, byly prostřižene díry špatnč zašity, a ZONO.JrIOSh, z,e 
znalci na ohledaných šatech této vady neshledali, podává se úsudek, že 
na šatech znalci ohledaných, jsou-li toložny se šaty, žalovanou odmít
nutiTmi, b'yl'Y dodatečně pr1uvedeny další -opr.avy a zmčny, ~imiž dřívě~ší 
vady byly opraveny a neznatelnými učiněny, Toto odstranení vad neUIQ 
iejich odstranitelnost nemá však v~'znamu, nebol žalobkyně !lni netvrdila, 
Že žal'ované dodala tyto šaty ve stavu, znalci shledaném, Zalovaná vý
slovně si vymínila bezvadnost výrobku a nebyla ve smyslu §:§ 1413, 1061, 
1047 obč.zák. povinna, aby místo bezva,dlléh,o' výrobku přijala jaklo, 
smluvní plnění šaty z látky poškozené, tedy výrobek', jenž měl vady, 
odporující výslovné podmince, Před]lis § 932 obč. zák" jehož se žalob
kyně nyní dov1o.láv.á, nemá tu mÍlsta, protože t~'ká se naroku ~: sp:avy, 
byla-li věc přejímatclem jaillc1 plnění přijata, coí se v t:mto pnpad~ ~e
stalo. Když tludíž žalovaná přijetí výro:'ku právem odmltla a tvrzem, za
lobkyně, že žaiovaná slíbila šaty zaplatiti, nebylo dokázáno, není narok 
na zaplacení šatů údůvodněn, ať si se sm10uva posuzuje jaklQ sml10uva 
o dílo {§ 11670bč. zák,), jak učinili souc1Jc,vé předchozí, či jaklO smlouva 
kupní, jak dovozuiedovolání. 

Čís. 1320. 

Sepsání inventář,e není podstatnou náležitostí kupnl smlouvy o věci 
hromadné. 

Při koupi celého obchodu za jednotnou cenu jest pro výpOčet abstraktní 
škody 'lčl. 355 obeh. zák.) rozhodnou cena celku, nikoli Jednotlivých sou
částek. 

(Rozh, ze dne 30, listopad" 1921, Rv I 502/21.) 

Zalobkyně koupila v březnu 1919 od žalc,vai1é pražsklý závod papír
nický, jak stojí a leží, s tím, že obchod bude předán tepr,;,e počát~en-: 
školního roku 1919, do kteréžto doby bude zásoba zboží staJe normalne 
doplňována. Žalobkyně d\o.cházela 'pak do obchodu, aby se s !,í;n 6Czn~
mila za kterýmžto účelem byla nucena bydlel! v Praze. K'dyz zalovana, 
popí~ajíc platnost smlouvy, zdráhala se v umluvený, čas ,obchod ~ředati, 
domáhala se žalobkyně náhmdy šhjody. Pro c e s n I s o II d p rve s t o
I i c e žalobě vyhJOověl, uznav důvod nároku; VýŠi náhrady škody určil pak, 
slyšev znalce, dle § 273 c. ř, s, O d v 00 I a c í s o u, d rozsudek potvr~!1. 
D ú vod y; Žalující kOlulli1a od žalované papímickY obchod, Jak ,stOJI a 
leží, t. j, se zásobami, zákazníky, Plohledávkami, bez dluhů, s místnostmi 
obchodními, pokud dle stávajících zákonů mohla jimi ~isp~novati v.e stav~; 
jaký obchod ten při obchodování, jaké se na správneho obchodmka S~USI 
a patří, bude míti na počátkuškolníh~ r'oku 1919, za ,20,000 K, s?latnyc~ 
při předání obchodu. Počátkemšklolmho roku rozuml se, Jak vseobecne 
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znúmo, začátek obecných a středních škol, t. j. zpravidla začátek září. 
Určeny tudíž předmět kupu, kupní cena a její "platnost. Vzhledem na ozna
čení -předmětu kupu, jak stojí a leží, nezáleží na tom, ž'e sirany si nevy
mínily inventarisovárií obchodili' ani pd uzavření kupu ani při odevzdání 
obchodu, DúvěřivQst žalující strany, že správně. doplňován bude (}bchod 
žalovanou, byla tím odův,odněnčjší, že sama žalující stále ode dne kupu 
na dále d~, obchodu toho dOicházela a v něm p'omáhala. Po'něvaďž, jak 
žalovaná doznává, pc, začátku školního. roku 1919 předání papírnického 
obchodu odepřela, byla,žalobkyně dle 'čL 355 obch, zák. oprávněna žádati 
předání 'Obchodu a náhradu škody pro opozděné předání anebo náhradu 
škOdy pro nepředání, aniž by jí nějakou dodalní lhůtu klu předání vý
sLevně poskytla. Poskytovalal ostatní tím, že marně na předání naléhala, 
žalobkyně dosti dod'atných lhůt k phlěrA, kdyby se za to míti mohlo, že ně
jakých bylo třeba. Co se tkne prvým soudem přisouzené náhrady za du
chůzku do obchodu, pokládá odvolací soud vzhledem na oNo,lnost, talo
vanou dúznanou, že žalobkyně do obchodu, O' nějž jde, po celou dobu 
docházela, dle § 273 c, ř. s, vyměřené odškodné 10 K za stravu denně 
v Praze po 182 dnů vzhledem na vysoké nynější ceny potravin spíše za 
nepatrné. Co se tkne rozdílu v cenč ob-chodu v březnu a září. 1919, jest 
také jeho' výpočet, na důkazu znaleckém sp'očívající, správným, poně
vadž obchod ani v čws, kupu ani v 6as, kdy odevzdán býti měl, nebyl 
inventarisován, avšak, jak znalci uznali, v září 1919 byl až přezásoben. 

Ne j vy Š š í s o II d nevyho'věl dnvnlání. 

Důvody: 

Ani v příčině p.oso\wzení věci po stránce právní nelze k v}'v·odftm do-
volání přisvědčiti, a pokud dovolání toliko p'onkazuje na vývody spisu 
'Odv.oLacího, není pm,vedeno podle zák,ona (§ 506 c. ř. s.). DovoIání poklá:dá 
dokázané ujednání za neplatné pro jeho neúplmost; neurčitost a proti
smyslnost. Než předmětem ;smlouvy jest věc určitá, totiž papírnický závod 
žalo,vané se zhožfm .a zařizením, jak siojí a leži, tedy věc hflomadn:á, jež 
se pokládá za cel'ek (§ 302 obč, zák.). Této náležité určito"ti nepozbývá 
kupní smlouva ujednáním 00 době, kdy předmět smlouvy má býti 'odevzdán. 

, Jak se má prodatel do té doby zachovati, jest ustanoveuo v§§ 1061, 1047 
obč. zák.; -byllol-li v tom směru stranami umiUVeTl'O n.ěOD: odchylnéhlQ·. neni 
tím dotčena platno,st smlouvy. Pno p-osouzeuí platnosti smLouvy nemá tudíž 

. významu, že Plodle úmluvy stran měla žalobkyně ,obchod až do 'odevzdání 
sama vésti, doplňovati a v normálním chodu udrž,ovati. ~ovl1ěž okolností, 
že nebyl sepsán inventář, nestalo se ujednání to neúplným nebo neurči
tým, nehoť sepsání inventáře není podstatnou náležitlolstí sml'ouvy ,kupní 
o věci hr·omadné; nedostatek inventáře arci může stÍžiti prlQ:cesuální P.Q
stavení strany, jíž hy náleželo 'břímě dukazu, v kterém stavu, s kterými 
součástkami a s kter3'rm -přfslušens1tvírn koupená věc měla, býti ode
vzdána. Tato obtíŽlJ.o.st důkazu není však důvodem, aby kOll1pě věci hro
madné pokládána byla za neplahlOu, neby:l-li předmět smllonvy hned ode
vzdán nebo nebyl-Ii sepsán inventář. Proto také jest lichým tvrzení dlo
volání, že iakové ujednání je prDtismyslné a nemožné, a lhostejno zůstává, 
zdali a jaklý právní názor v té příčině znalci při svém v:0s'lechu snad pro
jevili. Pokud však dovolání zároveň chce ukázati nepravděpod'o,bnlo's! 
tvrzené úmluvy, jsou jeho· vÝV'(Jdy jen nepřípustným brojením proti soud-
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oovskému přesvědčetnÍ, že tak,ová úmluva souhlasnou vůlí stran skutečně 
byla uzavřena. Tato sml'c,mva má náležitosti smlouvy kupní a vedlejší 
uiednánÍ o době odevzdání a n mezitimnÍm 'pr,olV-o'~ování záv,odrtl' nepříd se 
podstatě kup!ní smlouvy 10, celku; když tudíž žalovaná splnění smlouvy té 
bezdůvodně odepřela, jest nárok na náhradu šloo!dy pro neplnění pOdle 
čl. 355 obeh. zák., pOlk'lld se týče §§ 1295, 1323 obč. zák. odůvodněn. Názor, 
dovoláním hájenÝ, že předpis čl. 355 (}bch. zák. nelze vztahovati na věc 
hromadnou, v níž jsou obsaženy též neocenitelné imponderabilie, nemá 
v zákoně !Opory. Ta okolnost, že žalobkyně koupila celý papírnický závod 
se všemi jeho záslobami, zařízením a výhodami jako celek za jednotnou 
cenu kUP'!lÍ, nemá ostatně významu ani' při !U~važován:í lOl výši ·požadované 
škody, protože tll nejd'e ,o rozdíl v hodnotách jednotlivých součástek, nýbrž 
o rozdíl v hodnotách pnodaného celku. V té příčině arci se tu jev! ná
sledelo tobo, že nebyl při smlouvě sepsán inventář, na základě jeho.ž by 
byli znalci mohli přesně zjistiti stav závodu a výši přirůstku jeho hodnoly. 
Znalci zjistili podle faktur jen tolik, že v době uzavření smlouvy byl 
závod zásoben obvyklým papírniokým zbo'žím a že tu hyl nějaký pří
růstek hodnoty v době, kdy závod měl býti odevzdán, v důsledku čeho? 
mohli tento přírůstek hOdnoty stanoviti jen přibližně. Důkaz (i VÝši ná
hrady která žalobkyni přísluší, nedal se tedy provésti, ale znalecký' nález 
a posudek přec jen mohl předchozím soudům sloužiti k tomU', aby na 
jeho základě určily výši škody ve smyslu § 273 c. ř. s. podle volného 
uvážení. Dovolání se ani nesnaží uvésti konkretní oloo.lnosti, z kterých 
by se nesprávnost znaleckiéha posudku a nepřiměřenost přisouzené škody
daLa do'vaditi, pročež ani v tom směru nemŮ'že míti clovoláníúspěchu. 
Pokud dovolání vytýká, že nebylo přihlíženo k tomu, že různé součástky 
prodaného obchodu podléhají různému přírůstku, jest na omylu, neboť 
znalci vzali i tyto, okoln",ti v úvahiu~ a přibližné zvýšení hodnot o'dstup
ňova1i. 

Čís, 1321. 

Nelze-Ii manželi přičítati k vině ehorobu, nelze mu dávati za vinu ani 
následky choroby (nepořádné vedení domácnosti). 

CRozh. ze dne 30. list.opadu 1921, Rv I 546/21.) 

K manželově žalobě o rozv,od manželství prohlásil p ro c e s 'll í s o u d 
p r v é s t o I i c e manželství rozvedeným z viny -D,bou stran, sbledav 
vinn manželčinu v tom, že jsouc již .od r. 1913 stížena p.aclo,ncnid, vedla 
následkem toho nepořádně domácnost. O d vol a c í s ou 'd' vyloučil man
~elčinu vinu na no'zvodu. O ů voo d y: V prvé řadě náleží ,odvolacímu 
soudu zabývati se ,otázkou, zdali prvÝ sOlu'd správně věc P!o,soudil, shledav 
vinu na r.oZ'VJodu manželství na straně žalované proto, ž,e se o domácnost 
starala nepořádně, někcly vůbec nevařila, prádla nepral'a a dovozuje ze 
zjištění těch, že takovým životem ohDO'ženy jsou clobré mravy rodiny. 
Odvolací sO.udtento právní názor soudu prvého sdíleti nemůže. Prvý s!Oud 
vycházeje ze zjištění, že jest žalonná již od noku 1913 stížena nevyléči
telnou nemocí padoucnicí a že před ochuravěním domácruo"t řádně vedla 
a o ni pečlivě Se starala, správně z boho dovodil, že nepořádné vedení 
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do~nác~oOsti má spíše dúvod a příčiny v této její chorobě a tím scsl"bení 
~usevll1}věže,sti, .ne~li ,ve zlém úmy-slu. Z těchto zjištění a úvah. pTvého 
,oud? ,sak Pn nalezltem plcoSOlU!Zení významu ustanovení § 109 obč. zák. 
~. ~ta,,:~!, v jakých skutkových okolnostech lze po zák'onu shledati <lůle
zlte pncmy, pro které může býti uznáno na r.ozvod manželství od stolu 
a ,lože: lze doHti P'Ouze k závěru, že na straně žal'Ované není ani onoho 
zleho umyslu, jejž zákon nepochybně na straně pr,ovinilého manžela přcd
pokl~dá, aniž zjištěnými oněmi skutečnostmi, životem a p'očínáním žaLo
vane, ohroženy jsou dobré mravy rodiny,'a proto prvý soud do'Vodiv ze 
s"výJch !jištění ~in~ na rozvodu na strane žalované, věc ot'nylně a ne
s.~ravnE: pos,oudll. Ze !o,nemocnění nelze žalované přičítati za vinu, bylo 
JI~ ~rvYr.n so~d~m spr.ávně dovlo'zeno. Avšak ani následky tímto onemoc
oe~lIn, pn~odene, totiž oslabená duševní svěžest a důsledkem toho i po
pu'Se~a ZPus?bI1ost ~( zdatnému a uspokojivém'u vy:k1onávání a zastávánÍ' 
~ra~~,~ povmností, jež manželce řádné vedení domácnosti ukládá, nelze 
JI ?f1Cltatl ~a vmu, když nezavinila příčiny, kterými tento její stav hyl 
zpusobe~. ~e by ;,šak nepořádným vedením domácnosti, záležejícím 
v tom, ze. zalovana vůbec někdy nevařiJaa prádla neprala, ohr.oženy 
by!y do.~r~ mravy r,~jiny, r:,elze zajisté tvrditi, 'když prvým soudem ne
bYlY zJls~eny. tak.?ve skutecnosti, které ,odporují všeobecným zásadám 
mra VlIJo'Sti,. COz zajIsté 00 pouhých nepořádcích ve způsobu vedení domác
n?s,tJ tvrdItI n;el::e; ťroto, v zjištěních prvého soudu nebe shledati pod
kla9u pro .zavmenr z~Jované .na I'ozvodu a by-lo výro,k r,ozsudkiu v tomto 
smeru zmellltl vyjlQ.ucením :vmy ža1ované. 

Ne j v y Š š í s 'O U cl nevyhověl dOVlo'lání. 

Dův'Ody: 

, Důle!i~é dů,:-ody rozvodu dle § I090.bč. zák. moholU spOčívati buď 
~ zavmellll:r.anze!a'"nebo voJ<Jolnostech náhodných. K prvým dle tvrzení 
zal obce patn • pry ]I~ ~platnovaný důvod nepořádného vedení domác
nostr, ~ ,druhym patn. zalo~~em • uvedený důvod tělesné vady, nemoci 
epIlep~le. Jenom v prvem pnpade mohlo: by 'e proto mluviti o vině 'ža
lovane .na rO":V1odu. ~01l~ odvlo'lací, převz'j skutková zjištění prvého 
soudu, ~e, Je. ~~].ov.ana JlZ 'od _rOku 1913 s!íženanevyléčitelnou nemocí 
pad,oucn~cl; Jel!Z ~Ice za5'~va,tu každého měsíce se opahje a že před 
ochulavcmm domacnost radne vedla a '00 ni pečlivě se starala připojil S'e 
i ~e skllt~!9:vému- z~věru jeho" že nepořádné vedení c1omáCTIins'ti má spíše 
pu::,od a uc;nek; v teto cho:obě žalované a tím seslahené duševní svěžesÚ, 
nezh ve zlem umyslu'. Z techto skutkových. zjištění a skutkového závěru 
dovodl! pak s~ud •. ~qvo!ací zcela logicky správný závěr právní, že, když 
nel:ze zal.ovane pncltah za Vlll-U lio,zvodu její ch IQ .r 101 bu, n·elze JÍ' přiČÍ
tal! ":~ VI~U na rl~zvodu ani 'll á s led k y choroby té, 10 tím méně, když 
neporadne veden; domác'nosti žalovanou dle skutko,vého zjištění spočívá 
pouze v tom, ž~ žalovaná 21 ě l~ d y vůbec nevařila a prádla neprala a 
satstva n~spravovaIa, v cemz nelze spatřiti nebezpečí pro dobré 
mra;,y :od~ny, any všeob~.~~é ~á~ady m : a v n lOS t i tím dotčeny nejsou. 
Z .• te,hoz duvodll, ne!ze pncltatr zalov.ane .ani další následek choroby a 
z]lsteneho neporadneho vedení domáclllo,sti s tim sPojeného t ,t? ._ 
de . d ' ,. t" . ... , ° IZ, ze ve 

ll! omacnos',1 e Je pakl drazslm, než by bylo za normálního stavu ža-
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}ované poněvadž ani zde nejde o vědomé za vinení-, nSrb:ž o P'ou~~ o~o
míjení' P'Ovinností jako následek chor~by ne z ~ V! II 5', 'll e, po desltIletem 

, . I t 't prve vypuknuvšL Ostatne nelze zaJlSle pn tom mlUVIl! o tom, 
manze s VI e , • I " 'I • I kd ž 
7 b t'm- byla ohrožena z nač n á část majetku za UJICI 10 manze a, Y ze y I , ' v 'v, dY 
t '.;5 majetku nemá a vedení domácnosti hradI Jen z m e SIC II 1 mz " 
J:zdůvoduOIU' je výtka dovolatele, že S'Oud odvolací n~měl v, provede'ný~h 
dlIkazech podkladu pm úsudek, že nepořádné vedem ,domawc'StI Je na
sledck nemoci epilepsie, a že by byl ~e?ři~el k}5:mu usmd~u, k!dyby byl 
slyšel znaLce lékaře. Dovolatel prehhžl" ze,2,~s,lm. soud;,m by~o ,,~od
kladem jejich skutkového závěru skutklove zllstem: ?e. Je,}al?van~ JIZ o~ 
roku 191d stížena nevyléčitelnou 'nen::ocí padoucn:cl: JellZ v;ce zac~~~t~ 
každého' měske se opakuje, a že pred ,olch~ra~.r:n~n: domacnost ,ra~ne 
vedla a o ni pečlivě se starala. Tot,o s'~utk9ve ~!Istem k po~~uzem vmy 
žalované na'rozvodlf dll'- § 1090bč, zák. uplne ,sltacI, Jak shma JIZ dovozen.o. 

Čis. 1322. 

Na obci 'Ina Moravě) nelze se domáhati splněni smlom,,?, již .obec zci
zila část obecního maietku dříve, než-li smlouva byla plsemne vyhoto-
veua a schválena zemským výborem. • .. 

U řádných soudů nelze nastnpovati ua obec,by predloztla zemskému 
v~'b(}ru ku schválení osnovn kupuí smlouvy. 

(Rozh. ze dne 30. listopadu 1921, Rv II 287f2Ll 

Obecní zastupitelstvo usnesl!o, se prodati žalobkyni (}becní p~em.ck: 
usneseni to však nebylo do'sud schváleno zemským výborem, ba PrlJlusna 
osnova smlouvy nebyla mu dosud ani k usehvál~ni předl~žena' .• Z~lOvblr 
kupitelky, by obec uzn~na byla povinnou v Y,daÍ1, JI pozeme~ ~,pr~.ctloZIÍ1 
kupní smlouvu zemskému výboru ku schvalem, o b a, n I.~ s I S ,o' U? Y 
zamítly. D ú v ,o d y: Smlouva s 'obcí, jíž tato' z c I Zll] e east obe3.mho 

~maietku {§ 97 moravského zems, zákona ze dne 1~. brezna. 18~4, CIS, 4 
, 'k) vyžaduje k platnosti: 1. písemné formy (S 884 obc, zak.~a 2. 

~~hzvaál~ni zemským výbmem {úkon veřejné sprá,:y), Nejsou-li 03". t>:to 
p'ú-dmínky splněnY, není závavklll' obce ]\,u' prodel], C~ s!rany ,pred Um 
umluvilY, nemá právního účinku, dokud smlonva n':111 Plsemn: vyhot~,
vena zemským výborem schválena a spolusmluvmk .o schvalem uv~· 
doměn. SP.olusmluvníku nelze přiznati »práv.o«, by sml?~va ,byla .s~h~a
lena, nemúže se schválení domáhati žalobo~. ?bec.?em~ze bYÍ1 p~~han.':.li'~ 
k urychlenému uSlTIášenlÍ. se ve smyslu dlQvlnku, nanz.enych dozo~clm ~ra" 
dem, Naproslo, 'nejs.ou pak soudy povolány,by vynlucovaly takove spravm 

úkony obce. • ' d d' , ' 
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl doV'o1ání, pokud slo o narok! na ' o rZ,em 

kupní smlouvy, pokud pak oS'e žalobce domáhal toho', by 'Obec byl~ uznan.a 

povinll!ou předložiti ku schválení osnovu kupní sml?l1VX z~,msk,emu v.y -
b~ru, zrušH rozsudky TJředchozích soudů i s p1o.savadmm nzemm a za-

lobu odmítl. 
DůvodY: 

Dovolání, ,rplatňujicí dovolací důvod čís. 4 § 503" c. ,ř, s" ,není odů
vodněno, pokud brojí proti tomu, že žalfoha na dodrzem kupm smfouvy 
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bYla zamítnuta. Dovolac1 sOl1d' sdílí v tomto .směru právní názor druhé 
slolice a p'Ouk,azujedovolatelka na důvody napadeného r.ozsudku, jež 
jsou v pic,dstatě správné a nebyly vyvráceny spisem dovolacím. K jeho 
vi'vodům se připomíná, že usnesení obecního zastupitelstva ze dne 28. 
března 1920, jež žalobkyně pOložila za zákiad žalobě, zemským výb.orem 
nebylo schváleno, naopak zrušeno', nebo! z jeho rozhodnuti ze dne 28, 
dubna 1920 je zřejmo, že žalované ,obci bylo uloženo, by dosavádni jed· 
náni d'oplnila a o tét.o záležitosti, zvláště o přiměřen'Ůsti ,kupní ceny a 
vůbec o prospěšnosti zamýšleného prodeje znovu rozhodla, Prozatím nelze 
tedy mluviti o platné kupní smlouvě a proto druhá stolice právem v tomt.o 
kuse potvrdila rozsudek prvého soudce. Rešení dalšího nároku žalobkyně 
že žalovaná obec soudním rozsudkem má býti donucena, by předložil~ 
ke, schváleni osnovu kupni smlouvy zemskémú výboru, nepatří na p.o,řa,d 
prava, nebo! tuto povinnost obce nutno POslll2ovati s hlediska veřejného 
práva, totiž s hlediska 'Obecních zřizení, dle .k'terých dohled na činnost 
'O'bcí v samostatném i v přeneseném oboru působnosti příslusí nadřízerrým 
úřadům 'slprávním, Domnívá-li Se žalobkyně, žt, žalovaná obec v této zá
ležitosti nedostává svým záko'lin}~m povinnostem, nechť podlá stížnost na 
zemský výbor, Soudním rozsudkem a soudní exekucí nelze donutiti o,becr.í 
zastupitelstva, by pb-lila své veřejnoprá-vnÍ závazky. zaldádajicí ~e na 
veřejnoprávním pudřízeni pod vyšší úřady správní. Slušelo se proto roz
sudky nižších stohc a přectcho'Zí řízení ohledně zmíněnéh(} žaloobního ná
roku dle .§ 42 j, n, a dle §§ 477 Č, 6, 478 ,odsl. 1, 5L·a č. I a 513 c, ř, s. 
z moci úřední zrušiti a žalobu v tomto kuse odmitl!outi. 

Čís. 1323. 

Bylo-li umluveno,. že nedoplatek kupní ceny bude vyrovnán tím že 
kupitel bude pro dateli platiti určitý peněžitý důchod, stlhá zhoršení v'alu-
lovych poměrů prodatele. .. 

Bylo-li zároveň uiednáno, že prodatel má sdiIeti s kupitelem společný 
byt a společný otop a světlo, jest kupitel, odstěhuje-li Se později prodatel 
aniž by k tomu byl kupitel zavdal příčinu, povineu platiti mu P<lněžito~ 
náhradu pouze penízem pro tento připad Ujednaným. 

(RozlL ze dne 30. listo.padu 1921, Rv II 293/21.) 

Kupní smllouvou ze dne 10. úll!ora 1910 zavázala se kupitelka, že za 
nedoplatek kupní ceny 3122 K 48 h bude platiti prodateli .n~ stravn denně 
bO ll, p'o:skytovati mn sp.o~ečný byt i/ prodané l1emovitosti přl svolečném 
oto,pua světle Jl potřebné místo pro uschování věcí a kOl1ečně odváděti 
mu Y, každoroční 'olvoené úrody. Pw případ, že by se od kupitelky 'Odstě· 
hoval, vyhradil si pr,odatel úplatu 50 K r,očně na byt, otop a světlo. Pro
datel iskutečně se později vystěhoval a 'kupiteika platila mu smluvený 
roční peníz. Prodatel 'domáhal se žalobo,Jr; by kupitelka platila mu po,čí
najÍc L lednem 1921 místo dosavadních 60 h, denních 5 K:č, místlo' pak 
smlnvených 50 K ročních 300 Kč. P r'o 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'" u cl jí vyhověli p.okrud' se domáhala zvýšení 
!Oční úplaty za byt, .otop a světlo, D ů v 10, d y: Žalob.ce opírá svůj nám!, 
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o dva právní důvody. 1. O ubohacení druhf strany. I když Se ža',úbc~ 
~ odvolání proti tomu ohražuje, že slVuj nárok Vyvozoval z .ohohacenI, 
~clze jeho tvrzení, že cena prodaných realit stoupla, že bylo vůlí s~ran, 
žaÍobci poskytovati slušnou výživu a slušné zaopaření, a že tohoto učele 
60 haléři denně, p'o'kud se týče 50 Kč ročně docíliti nelze, jinak klvalifi
kovati; 2. o povinnost druhé strany, nahraditi mu škodu povstalou tím, 
že ho z bytu vykázala a mw tím znemo,tuila užívati výměnku, vyhraže
I10ho in natura. Při rozhodnutí sporu dlužno předev,ším vzíti zřetel na 
pn~vní povahu závazku žalované. strany a tu se, ned~. ~řehlížeti'"v~e, tu 
jde o závazeK dvojíh0 druhu, Jednak o placem urclteho penezlteho 
.obnow., totiž 60 h denně, jednak o naturáLní d'ávky, totiž o. byt, světlo, 
otop a úlod'lll, kterážto poslednější dávka v tomto sporu rolt nehraje. -
Smlouvu '0' zaplacení denního. příspěvku 60 h kvalifikuje první sou~,:e 
jak.o kup renty a odůvodňuje zamítnutí žaloby lim, že změna hospoda:: 
Sk~7Ch pom·erů zvýšení renty odúvodniti nemůže a že se o obohacení JIZ 
pro,to mluvi'ti nedá, poněvadž peněžitá částka byla přesně ust"novena. 
Tomuto názoru odv,o.lací soud přisvědčuje a dodává, že klesrtmí skutečné 
ceny pel1ěz nemá žádného vJívu na výŠi peněžitých pohledávek bez '~hle~du 
na důvody, které strany přiměly k uzavření smlouvy. Nen~ 3.P'STnO, z~ za
lobce si peníz 60 h denně vymínll jakol příspěvek na vyzwu, nem po
chybno že skutečná cena peněžitého peníze 60 h"za dnešních poměrů jest 
1l1110hel~ nižší než pří uzavírá:ní smlouvy, to však není ještě důvod ku zvý
šení renty, k čemuž se podotýká, že pení", 60 h denně ani v roku 19\-0 
k úplné výživě nestačil a nejde tu o p,o'skytnutí výživného, n:í'brž pom;:e 
Cf přispěvek na výživu. Proto o,dv1olací soud v zal~ítnutí žalol~y n~ .ZVY

sení denního příspěvku 60 h, neshledalnesprávne posouzem vecU p~ 
stránce právní a rozsudek prvé stolice v této části p·otvrdil. JInak se ma 
věc, pokud jde o zvýšení ročního reluta za byt, otop a sv~tlo. Jde. tu o na
turální dávky 10 výměnu v technickém smyslu slova. Zalovana Jest po
vinna, poskyt~vati protistraně požitky naturální a v-s:chází ze s1l11o:u:~, že 
obnos 50 Kč jest úhraJd'ou za tyto naturální dávky. Umysl s·trati smernval 
k tomu výměnkáři nahraditi byt, 'otop a světlo, pokud se t~·čc mu p,o,sky
tovati ~řiměřené relutum za tyto poMky, což vychází již:: toho, že 
ObllOS 50 Kčro.čně odplo.vídal dočasným poměrům veukovskym. Kdyby 
o'bnos 50 Kč ve smlouvě nrčený, který notoricky dnešním poměrům neod
povídá, nebyl zvýšen, lltrpěl by žallo,bce značnou šk1oclu, kdežto, by žal?
vaná z této šklody měla značný prospěch, poněvadž cena naturalmch da
vek toho časn 50 Kč ročně převyšuje. Žalovaná by byla obohacena na 
úkor pmtls'trany a jest pr-oto povinna platiti obnos přiměřeně vyš~í, ~kter.ý 
odpovídá úmyslnr stran při uzavření smlo'!vy.K: tomu se podo!ykac. ze dle 
znění smlouvy jest úplně lhostejno, z jakých důvodů žalobce pOZltky !ll 

natura potahovati nechce, a jest ,odvolateli přisvědčiti v tom směr~,,,ž~ 
rozsudek 'D-dporuje spisům, když uvádí, že žal-obce má právo lla peneut>: 
obnos jen tehda, kdyby nemohl u žalova:né by-dl,etí. Vtom ohl~du ?dvola~cl 
slGlud se 'ovšem připojUje prvému soudci, že se žalo-bet nepodanl dukaz, ze 
by nemohl zllstati u protistrany a že byl skutečně z bytu vykázán, a po
ukamje se v tomto směru na důvody první stolice, která důkazy zcela 
správně ocenila. Není trr tudíž právní důvod náhrady škvody, t~h? však 
není ani zapotřebí, ježto, jak shora vylíče11lol, žalobce zvýsem ,rocmhu ,ye
luta za byt, otop a světlo může žádati z důvodu obohacem. V tomto 
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směru první soudce věc pia' stránce právní nesprávně posoudil a byllo, ža
lo\Jé v této části vyhověli. 

l'i e j v y Š š í s ú ud obnovil rozsucťek prvého soudu. 

Důvody: 

2aloboovodnvolání čelí proti té části r,Q'zsudku ,odvolacího soudu, jíž 
by, rozs'udek prvého soudce, pokud zamítl žalobu na zvýšení denního 
platu ze 60 hna 5 Kč, potvrze'n. Ačkoli není tonto předmět sporu odvola
cím s,oudem dle :§ 5,00 c. ř. s. oceněn, dlužno i bez tlo,hoto ,ocenění dovolání 
uznati za přípustné, protože hodn1ota tohoto nároku mus1 správně oceněna 
býti nad 1000 K, nebol denní zn'šení činí 4 K 40 h, tudíž již za jeden mk 
]l>06 K, za deset let (§ 58 j. n.) pak 16060 K, Aleo·dvolání to jest bezdů
v·"lIné. Nejde tu ani o výměnek naturální, ani o peněžité relutum zaň. 
2alobce nevymínil si při přeVOdu usedlosti naturální dávky, jež by bylY 
později převedeny bývaly na peněžité výplatné, v kteremž příp.adě dalo 
by se při stlQupnutí cel1 všech nat!U~ráH.í o zv:§"šení mluviti, pr,otože žalo
val1á platila by mu mnohem méně, než jakou cenu by naturální dávky ty 
nyní měly: nýbrž byl z trhové ceny zbyt"k 3122 K 48 h p'onecháru ku~ 
pikli (žalované), .aby zanej mimo poskyvováni společného bytu a ,o'dvá
Jeni čtvrtého dílu z úrody ov·ocné platil denně 80 h, pokuď se týče 60 h. 
Je to tedy, jak správně p,rvý soudce praví, ,smlouva o pe'něL. ~nu rentu dle 
§ 1284 obč. zák. A6koli je to smlouva odvážná, je nicméně zřel< '0, že výše 
ciemlÍ renty určena byla právě dle velikosti obnosu vyhraženého na ni a 
na druhé ,ob ojí plněni, jež jest 'ovšem naturální, a nikoli tedy dle cen natu
ralií, jež by se za ni p-oří,diti daly. Na každý způsob je to od prv-opločátk!u 
p:uční peněžité, spočívající na úplatné smlouvě, nilwli však Ila nějaké po
vLmosti žalované kí výživě žalobce. Na taková pfnění peněžitá však zne
hounocení peněz, pokles měny, nemá žádného, vlivn, nebol zákon ze dne 
10. dubna 1919 čís . .187 sb. z. a n. us1amovil v § 6, že závazky peněžité 
plati se v paritě 1 K = 1 Kč. Dlužník to·tiž za pokles měny nemůže a proto 
Hll! zákon náhrady zaň neuk1ádá a ukláda'ti nemuze, ne máť dlužník 
z něho žádného zisku, ale on není p,ovinen dáti více, než co sám "obdrŽ'el. 
Kdyby si žalobce byl dal ceh'ch 3122 K 48 h najedDicoU vyplatiti, neměl by 
také více, než týž .peníz v Kč. Smlouva stala se 9. února 1910, plní se 
tedy již 12 let, a už za len čas činí platy, jež žaliovaná vykonala, 2628 K, 
p.ehledě kí naturálnímd·ávkám. Kdyby však měla žalovaná platiti d·enně 5 
K, tedy o 4 K 40 h více, činilo by to již za tři léta 5475 K, sám zvýšek 
4č18 K, tedy daleko více, než žaIovaná vůbec obdržela. Zjišlovati tehdejší 
a nynější cenu -realit a zabývati se, otázko-u, mnoho .... 1i j.e .přim,ěřeno výživě 
žalobcově, j,aWOIU' žádá ,je při daném 6tavu věci zcela zbytečno. P,okles 
m811Y ide tedy právem na vrub vě'řitelé, (§. 1311 obč. zák.) a jest pr-oto 
dovolání žal-obcovo bezdůvodné. 

Dovolání žalované' jest dŮvďodné. Na účet oněch nedoplacených 3122 
K ·;8 h zavázala se žalovaná p.oskytovati žalobci sp·olečné bydlení při 
spcicčném otopu a světlu a potřebné místo pro uschování věcí, a bylo 
ustanoveno, 7e kdyby žalobce z jakékoli příčiny se f'ozhodl, nebydleti s :ní 
ve společném byte, mé! mu ona platiti ročně místo bytu, ,oto'pn a světla 
50 1<:. Kdyby žalovaná žalobci hyla společného bytu, ·ot,o'pn a světla uží
vati znemožnila, byla by ovšem k náhradě škody povinna, a ta by mohla 
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činiti arci více než 50 K ročně, tolik, kolik by žalobce na to musil ročně ne
zbYlně vynaložiti. Avšak p,cdle toho, 00 nižší stolice zjistily, o takovém 
}:alobkyní zaviněném znemožnČ'nÍ nemůže bý~ti řečj, a otázka' 'náhrady 
škudy odpadá tedy úplně. Zbývá jen otázka obohacení, které odv,olací 
SUJcJ skutečně přijímá, avšakl ncprável11. Žalovaná není nijak obohacena 
tím, že se žalobce od ní dle svého volného rozhodnutí, jež mu ve smlO'uvě 
vynraženo bylo, vystěhoval, Nebot měla mu poskytovati p'auze s po
leč n Ý byt se s po leč nÝ m ot,o'pem a světlem, šlo tu tedy nikoli o ně
jaký zvláštní náklad, který by, když by u ní nebYdlel, konati nemusila, 
nýbrž plo,uze -o S~"4šení jistého II e p ,o h IQ dlí Cncommodum) které j.eho 
vystěhováním 4dpadlo, COž však pro ni majetkové ceny nemá. Také jest 
žalubci volno, kdykoli zase k ní se nastěhovati. Jest tedy názor odv'o
lacího soudu právně mylný. 

Čis. 1324. 

Dokud trvá společenstvÍ slatki't m,ezi živými, nemůže žádný z manželů 
domáhati se dobrovolné dražby svého spolnvlastnického podílu na věcech, 
podrobených ouomn společenstvÍ. 

(Rozh. ze dne 6. prosinec 1921, R I 1420/21.) 

Svatební smlouvou ujednali manželé společenstvÍ statků mezi živými, 
lTwnžel vnesl do ,sipolečenství usedlost č. p. 12 v li., na jejíž ,pol,o,vici bylo 
pak pro manželku vloženo právo spoluvlastnické. 2ádosti manželky za 
trvání manželstvÍ, by jí hyla pov,olena dobrovolná dražha její pO'I'ovice 

-- ncEllo·vit:Osti s příslušenstvím, s 'o II d ~ p r v é s t o I i c e vyhověl, r e
k u l' s TI I S o u tl ji zamítL D ů v 'O d y: Dle § 269 odstavec prvý patentu ze 
dne 9. srpna 1854, Č. 208ř. zák. musí ten, kdo žádá za dobroV'o'[t]GU dražbu 
sV0ho :nemovitého majeiku, dokázati s-y-é v,olné,. neobmezené vlastnictví. 
k němu a díe ,odstavce prvého S 277 téhož zákona má soud zvláště nad tím 

'bdíti, aby nedovolené neb neplatné smlouvy navrženy n'ebyly. V tomto 
případě prokázala sice navrhovatelka, že jest p'odle ismlouvy svatební ze 
dne 27. dubna 1914 ve vložce čís. 22 pozemkové knihy katastrální obce 
li. v lo,žené vlastnicí ne,oddělené polovice usédl'osti čÍs. P. 12 v li., avšak 
ničím neprokázala, že by byla také vlastnicí neoddělené polovice příslu
šeilství usedlosti čís'. P. 12 v ti. Na,o'pak jest ověřeným opisem snímku ze 
spisu notářského 'O svatebních smlouvách mezi navrhovatelkou a stěžo
vatelem uzavř,ených d'ne 27. ledna 1914 zjištěno, že l1avrhovatelkla se stě
žuvatelem uzavřeli smlouvu 'O společen6tvf statku mezi živými, d'o něhož 
manžel dal usedlost čís. P. 12 v li. se stavební parcelou čís. k. 21 a po
zemky vložka čís. 12 pozemkové knihy katastrální 'Obce li. Výslovným 
ujednáním ,obou smlouv.ajících iS1e stran, že uzavření SP,o'lečenství sta'tků 
,platí Již mezi živými, vyloučena byla obap'olnou vůTí stran právní do
mněnka prvé vety § 1234 obČ. zák., že společenství statků mezi man.želi 
vůbec jea na přív,adnost smrti se rozumí, následkem čehnž stala- se man
želka ihned s,plolnvlastnicí jmění, spdečenství podroheného, usedlost čís. p. 
12 v li. stala se ihned společným vlastnictvím smlouvají cích stran, í užitky 
nemovitosti této staly se ihned společnými a žádná z obou smlluvních 
stran nemůže od té doby hez svolení druhé platně se společným statk'em, 
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neb s jehlO neodd'ělelwu pollovicí nakládati (§:S 1175 a násl. a §!S 833 až 842 
"Lč. zák.). Navrhovatelka není (udíž po rozumu § 354 obč. zá.l<. neobme
zetlOU volnou vlastnicí neoddělené polovice usedlosti čÍs. p. 12 v li. a ne
měla jí navrhovaná dobrovolná dražba této polovice usedksti vzhledem 
k přecipisúm §!§ 269 a' 277 pa'tentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. p'o
v'olena býti. 

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

Důvody: 

Dovolací ,s1Ížnost není oduvlo,dněna, usnesení rekursního soudlu vyho
vuje úplně zákonu i věci. Spoluvlastnictví usedlosti čís. p. 12 v li., v pří
ČLIČ 'něhož se stě;;ovalelka dobmvolné soudní dražby d'o'žaduje, nabyla na 
záklaciě svatební sml,ouvy~ sepsané ve florme notářského spisu ze dne 27. 
dubna 1914 a na záklladě spOlečenství statku, platného již mezi živými, 
které dle téže svatební smlouvy stěžovatelka a její manžel mezi sebou 
ujednali. V dŮisledku tohoto ujednaného společenství statků náleií ovšem 
stětovatelce spoluvlastnický i ruc6p,odáiské přísl'u'šenstv i , U'sedlusti té, 
které dle cit. smlouvy rovněž do ,společenstvÍ dáno bylr Jle své ,práv.ní 
povaÍ1y a právních účinků naznačen~-ch v §§ 1233-1236, 1262, 1266 obč. 
zák., čillí však ujednané s,polečcnství statků mezi živými majetek, dlD' 
tohoto společenstvÍ vl1esený, vázaným v tom směru, že spoluvlastnictví 
manželů na jmění tom zachováno, býti má ,až dotud, k!dy toto společenství 
zaniká smrtí, konkursem anebO' rozinkou manželství z viny jednoho 
manžela, a že žádný z manž'elli nesmí svůj plcdíl bez souhlasu ll1:anžela 
druhého zciziti. Tvrdí-U stěžo'vatelka, ž,e takové obmezení nevyplývá ani 
ze smlouvy ani z knihovního zápisu, činí tak zřeúně jen z mylného práv
UHlO názoru 'o právní podstatě společenství statků. Není-U v -knih-ovním 
Z

c
Ó.D;,5,U kromě vyznačení shora cit10vané svatební $rnlm,lVY, dle níž' .se zápis 

ten oái dalšího poukazu na tdo 'Ujednání společenství statků, mo,hlo by' 
za OKolností mm své důsledky nanejvýše jenom vůči tomu, kdo v dů
věře v knihy veřejné a v nezll'alosti lo,hoto poměru vázanosti by smlou
vou od některého z manželů jeho sp'oIuvlastnického ,podílu nabyl, nikdy 
však v poměru jednoho manžela vůči druhému. Jéžto tedy v tomto pří
padě manžel proti obmýšlené ,sl()udní dobrovolné dražbě sp,o,luvlastnického. 
P~1cJí1U manželky vznesl ·odpor, j-est zamít:nutl návrhu soudem re'kursním 
dle zákona pfně odůvodněno. . 

Čís. 1325. 

Žaloba podle II 36 čís. 1 ex. f. připouští se j,en z důvodu § 7, odstavec 
dniÍ1ýex. ř., nikoliv z důvodů prvého odstavce téhož !§, jež lze uplatňo
vati pouze rekursem. 

(Rozh. ze dne 6. prOSince 1921, R I 1424121.) 

Řízení, zavedené žáJd>o'Stí žalovaných o svolení k čtvrHetní výpovědi 
z bytu, žalobci jako nájemllík,y užívaného, skončeno bylo smírem ze dne 
22. i'íjna 1920, v němž žaloki zavázali se d'o 6 neděl pod exekucí dát; 
spraviti různá zař1zení j~m pronajmutá. Na to uvcdenc< hylo ve smíru: 
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» V případě, že by l1ěkterému z těchto záv,azků se nevyhovělo, mají na
vrhovatelé právo dáti manžele K"ovy (žalobce) vystěhovati.« Usnesením 
ze dne 24. prosince 1920 byla na základě tohoto smíru žalovaným povo
lena exekuce vyklizením shora uvedeného bytu na základě jich návrhu, 
v němž tvrdili, že žalobci do 6 neděl ani jednoho ze svých závazku dle 
smíru ze dne 22. října 1920 nesplnili. Exekuce ta byla odložena na 3 mě
ske podle nařízení ze dne 25. éervna 1920, čís. 409 sb. z. a '11. a p'o' 'wply
nutí této lhůty usnesením ze dne 6. dubna 1921 nařízen opětný výkon 
exekuce, povolené usnesením ze dne 24. prosince 1920. PO'viuní domáhali 
se zrušení exekuce žalobou, v niž uváděli mimo Jmé, že smír ze dne 22. 
října 1920 není, pokud se tkne vyklizení bytu, exekučním titulem. P r '0-

cesni soud prvé stolice žal,oM vyhověl mimo Hné z těchto dů" 
vod ů: Zaloba, přihlížejíc k jejím duvodum, není sice žalobou, v ex. řádě 
jmenovilě uvedenou, ak přece přípustnou dle všeobecného znění § 39 
čís. 5 ex. ř. Dle § 7 ex. ř. může exekuce býti pOIVlo,lena jen tehdy, 'k:dyž 
z e"ekučního titulu jest patrným kromě osob předmět, způsob, ·objem a 
čas plnění. To -o smíru ze dno 24. října 1920 říci nelze. Není v něm vúbec 
zmínky -o předmětu a objemu, t. j. že a jaký byt má být; vyklizen, není 
udán .přesně čas, kdy byt má býti vyklizen a není v něm udán způsob, 
ié totiž žalohcové zavazují se pod. exekucí byt vykliditi. Sta!, "že mají 
navrhovatelé právo dáti manžele K-ovy vystěhovati«, může býti vyklá
dáM jedině v ten smysl, že vyhražují si navrhovatelé pro případnesp1'něnf 
práv,o" žádati za svolení I< výpovědi z dův-odu, že opravy vyk'onány Jle" 
oyly, nebo též lze za to míti, že ona sta! poskytuje jim .právo, kdyby 
.se manželé K-ovi po 'nesplnění nevystěh'o'vali, sporem žádati za výrok, 
že žalobci jsou povinni se vystěhovati, ježto ml'čky a snad i dle pravé 
vCLie vzali na sebe tut'o povinnost. Poněvadž tedy smír ze dne 22. října 
1920 nemá, pokud se týče vyklizení, náležit'o·stí § 7 odstavec prvý ex. ř. 
a zameškání -oprav nebyLo vykázáno zpúsobem, uvedeným v § 7 odsta
vec druhý ex. ř., nesměla býti podle § 7 exekuce v ·tomto směru povolena, 
je.s,t nepřípu'stna a musí podle § 39 čís. 5 ex. ř. býti zrušena. O d vola o í 
s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil prvému soudu, by, vyčkajepra" 
vomoei, znovu ve věci jednal a ji mzhodl. D úvo d y: Kdyžt" usnesení 
ze dne 24. prosince 1920, povolujicíexeknci, nabylo prá\'ní moci, nejsou 
povinní ,oprávněni nyní žalobou vytýkati exe.k.učnímu titnlu, na základě 
něhož byla exekuce povolena, že nemá náležitostí prvého odstavce § 7 
ex. ř. Tato vada mohla býti vytýkána toliku .stížností proti povolení této 
exekuce. SOluld prvé stoHce právem uvádí v duvodeeh rozsudku, že tu 
nejde Iry žalobu, v exekučním řádě jmenovitě uve:d'enou~ ale má mylně 
za to, že taková žaloba je přece .přípUS'tna a to dle § 39 čís. 5 ex. ř. c
§ 39 čís. 5 'eX. ř. má na mysli tollkopřípady, kde eXelol]iCe z některého 
jiného duvodu, než v § t,omlo uvedeného, ale iinde v exekučním řádu 
nebo jiných záklOnech vytknutého, na příklad čl. XXIX. a XXX. uv. zá
kona k ex. ř., ,~ 28 a 35 ex. ř., § 391 tr. ř. a pod. jest nepřípustná. O ta
kový přípa.d tu nejde. Žalobci za exekučního řízení, počínajícíhO' usnesením 
ze dne 24 .. prosince 1920, nevytýkali exekučnímu titlulu, smíru ze dne 
22. října 1920 vaJd: z dúvodu odstavce prvého § 7 ex. ř., naopak platnost 
jeho uznali nepřímo tím, že navrhli tolik'O odklad 'exekuce vyklizením 
bytu. Při tomto skutkovém a 'Pfávním stavu nelze napadati platnost a 
účinnost řečeného exekiučního titulu žal'O'bou, domáhající se výroku, že 
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exekuce jest nepřípustna. Právem proto vytýkají 'Odvolatelé rozsudku 
soudu ,prvé st!clice ne'spl"2tvné právní PosiouzenÍ věci. 

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

Dúvody: 

Jest sice správne, ze žaloba proti exekučnímu titulu není vyloučena 
tím, že usnesení exekuci pO\i1(}lující nabyla právní moci. Múže býti za
ils,té žalováno na neplatnost nebo bezúčinnost exekučního· titulu, smě
řUje"li žaloba proti nárokuexekučnjm titulem určenému (§§ 35, 36 ex. ř.). 
O taloovouto žalobu však zde nejde. Zaloba vytýká exekučnímu titulu, že 
jest neurčitým a nemá náležitostí § 7 odstavce prvý ex. ř. a že neměla 
býti exekuce na základě nčho povo·lena. Avšak rozhodnutí o· těchto otáz
kách přísluší soudu, exekuci p·ovolujícímu. Došel-li v. t,omto .případě soud, 
e]Cekuei povolující, k přesvědčení, že smír ze dne 22. října 1920 jest dosti 
určitým a exekuci vyklizením bytu povolil a spokOjil-Ii se s tím dlužník, 
nepodav rekursu proti povolení exekuce, je.Slt tím taDO' fo' .melní otázka 
vyřízena. Ustanovení § 36 čís. 1 ex. ř. připouští také žal,o' J pouze z dů
vodu odstavce druhého § 7 ex. ř., nikoliv z dúvodu udsta·vce prvého 
téhož paJragrafu, jež uplrutňovati sluší' feikursem. Z tohO' plyne, že 
tu ,nejde o žaliolbu ďle '§ 36 ex. ř., a není tu ta'ké připadu S: 39 
čÍs. 5 ex, ř., kter}T předp10kládá právoplatné rozhcdnutí o ne,přípustnosti 
exekuce na jiném záko·nném důvodu spočívající. Roněvadž žaloba dle 
svého ·obsahu jest kl-úmě toho též žalobou ve smy,s,l\! § 35 ex. ř. a soud 
prvé stolice v tomto směru se s ní nez.ab;ý·val a okdnosti nas!avší po 
vzniku 'exekučního titul-u, nárok věřitelův dle tvrzení ža10by zrušuHcí, 
nezjistil, čímž řízení zůstalo neúplným, byl právem rozsudek prvé sto" 
Jice zrušen a věc k 'novému jednání vrácena. 

Čis, 1326. 

Zákon ze dne 1. dubna 1921, čís. 166 sb. z. a n., kterým "e mění a do
plňuje zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., o zajištění půdy 
drobným pachtýřům (Novela III.). 

Pachtýři nemohou podati novon přihlášku, vzali.1i puvodně podanou 
pNWášku bezpodmínečně z.'lět. 

(Rozh. ze dne 6. pnosince 1921, f\ I 1463[21.) 

Bo.žadovatel, vzav ·původ·ně podanou jJřihlášku dne 8. října 1919 bez
podmínečně zpět, podal po vydání III. novely k zákonu o zajištění půdy 
drobným pachtýřům přihlášku novolli'; 'jež byla zamítnuta s'o'Udy všech tří 
stolic, N ~.i v y š š í m so ude m z těchto 

důvodů: 

Není tu Pio,dmínek § 16 patentlli ze dne 9. srpn.a 1854 Č. 208 ř. zák., za 
kterých jedině bylo by lze vyhověti mimořádnému dovolacímu rekursu 
a změniti nebo zrušiti swvnalá rozhodnutí nižších sondu. Clánkem III. 
zákona ze dne 1. dubna 19Z1, čís. 166 ,sb. z. a n., byla stanovena nová 
IhMa k přihlášce náfiOků drobných pachtýřů podle § 12 zákona ze dne 
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27. května 1919, č. 318 sb. z. a n., ve prospěch těch, kdož dosud vůbec 
nepodali přihlášky, nebo podali sice přihlášku, jichž nárok však byf před 
působností zákona ze dne 1. dubna 1921 soudem zamítnut z duvodu, že 
nebyl ohlášcn v čas nebo řádným způsobem soudlu' nebo vlastníku. V pří
padě, o nějž jde, byla přihláška v roce 1919 řádně a v čas Pic-dáma, ale 
podáním ze dne 8. října 1919,podepwl1ým drobnými pachtýři a obroč
ník-em, prohlásili pachtýři, že ,odvolávají bezpodmínečně své žádosti 00b
sahující přihlášky) a vzdáv_aií se konečně práva výkupu pozemků od 
larniho obročí O. pachtova'l1ých a p'C'Žadovaných, které jim snad ,příslušejí 
dle zákona ze dne 27. května 1919 o zajištění půdy drobným pachtýřům. 
1 ímlo vzdáním se nabyla druhá strana práv, jichž nelze rušiti oklikou 
nové přihlášky. Otázku, zda byli pachtýři uvedeni v omyj -obročníkem, 
a zda snad ,QillO vzdání se proto jest ncplatným a bczúčinným, po případě, 
zdaž obmčník nedodržel slibu, který byl pohnutkou zpětvzctí phhlášek, 
a j~ký vliv má talo okolnost, nelze řešiti v řízení ne,sporném. Neprávem 
poukaZUje se v dovolacím rekursu ku článlm, uveřejněnému Drem Ma
xem jJurenzem v čísle 38 časopiSU »Deuischer Londhote«, kterýž 'Ostatně, 
i kdyby jeho obsah byl ,požaclo,vatelům sebe příznivější, samozřejmě jako 
souhomá práce nebyl by směrodatným. Uvádí! se v tomto článku pouze, 
že nová lI1lita přilJlašovací, ,Sltanovel1á článkem III. zák'. ze dne 1. dubna 
1921, čís. 166 sb. z. a n., prospívá také těm, kdož pnoto, že na ně bylo 
vlastníkem působeno, upustHiod přihlášky, t. j. vůbec nepodali přihlášky, 
kteréhožto předpokladu tu nenÍ. 

Čís. 1327. 

Zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., o .obnově drobných
zemědělských pachtů. 

Právo odporovati podle I§ 2 zákona obnově pachtn pozemkn obročního 
přísluší i obročníku (beneficia!u). 

O"-ozh. ze dne 6. prOSince 1921, R j 147J/21.) 

Pr;o'ÍÍ žádosti \!achtýře, Jomáhajkího s'e obnovy pachtu p,ozemk!ú pn" 
psaných římskokatolické faře, vznesl .0bTlOčníkodpor, jejž o ba niž š í 
s o u d y odmítly. Rek u r sní s O u d uvedl v důvodech: Stěžovatel -brojí 
pmti obnově pachtu z důvodů, v § 2 zákona ze dne 21. srpna 1921 pod 
písm. b) a c) uvedených, že t-ctiž chce vzíti do vlastní správy spachto
vané pozemky, které teprve po 1. srpnu 1914 byly propa-chtovány, a že 
pominula ,překážka, pro kterou ncmohl sám na pozemku hospodařiti. 
Avšak dle § 2 cit. zák. I. -odst. obnova pachtu z dflV-oldů právě uvedených 
llenastává jen v tom případě, když jde ,00 pozemky, které nenál'ežejí obci 
nehu jiné právnické osobě, nebo nejsou podle zákona ze dne 16. dubna 
1919, čís. 215 sb. z. a n., státem zabrány, nebo zapsány v deskách zem
ských, neboÍletvoří součást statlm, zaps'aného v zemských deskách, 
V tomto případě jde nesporně o pozemky, připsané do vlastnictví římskicl
katolické faře v B., tedy o jmění obročn1, věmova,né jistému účelu, to jest 
vydržování.lobročníka, jemuž přísluší toliko správa tohotol jmění. Jmění, 
včnované jistému účelu, platí v právu za zvláštní osohu (§ 646 obč. zák.), 
která je rozdilnou 'c'd jednotlivce (osoby fysioké či_ přirozené) a která se 

.1 

839 

nazývá 05(,bol1 právnickou. Nelze prolo o lem pochybovati, že obroó 
jest právnickou osobnu veřejného práva typu nadace (Tilsch: Občanské 
právo, část všeobecná str. 112) a že důsledkem toho nelze obnově pachtu 
odporovati z důvodů v § 2 cit. zákona uvedených. Ustanovením zákona 
ze dne 15. únma 1877, čís. 98 ř. zák., Merým byly přiznányobnočníkům 
j"kGžto správcům obročního jmění jisté výhody finančn1, nebylo ničeho 
změněno na povaze obročí, jakožto os'ob právnických. 

Ne j vy Š š í s o II d zmšil usnesení _obou nižších so,udů a uložil okres
nímu soudu, by, nehledě k zamítacímu důvodu, znovu jednal a rozhodl 
o 'c-bročníkovýchnámitkách. 

Důvody: 

Mylným jest názor rekursníbo soudu, že obročníku přísluší toliko 
spr á v·a ICibročního jmění; ,obročník není pouh~'m správcem Dbročního 
jmění, rl}rbrž jés,t jeho, poživatelem. Na něm závisí, chce-r ,. sám hosp'O
dařiti na 'Obročních pozemcích, či dáti je do pachtu. Ta',é pro pac h
t o vat e lem jest tedy obroční.k, nikoliv obročí. Zákon hedne 12. srpna 
1921, čís. 313 sb. z. a n., pak v § 2 -- jak patmo z jeho closclovu a z ceťé 
Jeho s<ol1vislosti - má na mysli jen ty .případy, kde vlastnictví a držba 
(užívání) jsou sto!u'čeny v téže osobě, a kde vlastn1k (některý Z právních 
podmětů, jmenovaných v prvém odstavci § 2) je,t zároveň Pfcpachtoc

-

v"!clem (srovnej zejména lit. a) § 2), vycházeje patmč z předpokladu, že 
dotyčné právní podměty - obce, jhlé právnické osoby, majitelé zabra
ného velkého statku nebo statku deslw-vého - je-dnak pro svou vlastní 
povahu, j'ednak~ pro rozsah svého nemLQrvitého majetku, nepotřebuj.} ho
spodářských výtěžků pf'C'paclrtov-aných pozemků jako takových (im na
tura). Jinak však jest tomu u ,pozemkú nbmčních, ježto' obročník často 
jest odkázán na výtěžkyobr-očnich pozemků in n",tura, i dluž;no proto 
uznati, ž,e pozemky o'bročni ncspad-aji pod výjimky, uvedené v prvním 
odstavci zmíněného § 2. Nelze také nezmíniti Ise -o t,om, že v § 3 OSDlOIVY 

z:íkc2na ze dne 30. fíjna 1919, čís. 593 sb. z. a n., kterýžto' paragraf v pod
statě se shoduje s §em 2 nynějšího zákona, mezi subjekty vyloučenými 
z výhod tamže naznačených byly uvedeny též statky církevní (a na
daČllD, že však tyto byly pozd-ěil vypuštěny a nepojaty ani &0 § 3 zá
kona ze dne 30. října 1919, čís. 59-3 sb. z. a n., ahi do § 13 opatření Stálého 
výboru ze dne 8. října 1920, čís. 58.6 sb. z .. a '11_, a že z m;lterialií k zá
konu ze dne 12. srpna 1921, čís-o 313 sb. z.a n., není nikteraK' patrno, že 
rozšífením výpočtn vyloučených právních podmě!~ '00 všechny osoby 
právnické mělo - alespoň co d,ú obročí ~ něcO' zásadně h~rti změněnoi na 
dosavadním stavu ,právním. Nt:}rJrávem tedy oba ni'žší soudy, Q.dep.řely 
ob"očníku právo, odpo,rovati obnově pachtu z důvodů § 2 zákona ze dne 
12. srpna 1921, čís. 313 sb. Z. _a n . .I.ežllY však se svého právního hlediska 
se nezabÝvaly 'otázk()u a nezjis-ti'ly, jsou-li tu věcné p.odmínky § 2 lit. bl 
a cl, jichž obročník se dovolává, byLo! - vyhovuííc dle § 16 nesporného 
patentu zoe dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák., mimořádnému rekursu dco,
v,o]acímu - zrušiti srovnalé rDz.nodl1lutí obou nižších soudú a ul'ožiti 
sr.1.lrT11 rrvní storce, hy nehledě k uvedenému důvlodu ziLmítacírnu, jednal 
a rozhoclol o obrc<čníJ;Ových námitkách. 
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Čís. 1328. 

POjištěnec, jenž proti pojišťOvacím podmínkám deklaroval zási1kn 
nižším penízem, než jak byl pojišťovacími podmínkami předepsán, ztrád 
v ň b e c nárok na náhradu z pnjištěllí této zásilky, llemaje nároku ani 
v rámci deklarace. 
. (Rozh. ze dne 6. pros;nce 1921, Rv I 276(21.) 

Žalobcep:cdis'Íil u žalované pOjišťovny veškeré zásilky zboží. Zvláštní 
podmínky připojené pOjišfiC,vací smlouvě stanovily v § 7: »Balíky až dú 
ceny 600 K platí jen tehdy za pojištěné, byly-li na poštu dácny s dek'la
rací plné ceny. Ballíky v ceně přes 600 K až do 600,0 K jest expedovati 
s udáním ceny nejméně 600 K:, kdežto balíky cennější než 6000 K dekla
rovati jest' 10 pmc.· ceny.« Dne 16. června 1918 odevzdal žatolbce poště 
k dopr<uvě zásilku ve skutečné ceně 9028 K 80 h, deklaroval ji však 
plouze 600 K. Zásiíka se za dopravy ztratila a když ředitelství pošt od
mítlo náhradu ŠNody, poněvadž pošta za z&s:ilky více nehradí nežli uda
nou cenu, jíž bylo 600 K, domáhal se žatobce náhrady na pojišťovně. 
Tato odmítla, pročež žalobce nastoupil pořad práva. Pro ce sní s o u d 
p r y é s t o I i c e přiznal žalobci 6000 K. D ů vod y: ~c"hodnutí této pře 
jest závislé na výkrladu ustaitlJo,vení § 7poiišťovacích po.dmínek. Žalobce 
se dle tohoto ustanovení nezachoval a není sporno, že měl zásilku, která 
měla ce'11y 9028 K 80 h deklarova'ti penízem 902 K 88 h,pončvadž zá
silka ta ce'11U 6000 přesahuje. Je proto zodpo'věděti otázku, zdali vůbec 
každý nárok na náhradu za pOjištčnou věc ztra ti!, na kterémžto ~~ano
visku jest žalovaná PiOdišťovna. Tohoto ná2)oru však soud nesdílí, neboť 
takovýto následek by muse]OI 'u'Stanovení § 7 pOjistky jaklo následek ne
správné deklarace vysloviti, a neke DO ani ze stov ».platí jen tehdy za 
pojištěné .... «, Vyvozovati. Toto od'stupňování deklarační povinnosti může 
míti jedině ten Mnysl, že se výše náhrady škiody řídí podle toho, jaká 
cena je deklarována při zásilkách do 600 K, pak do 6000 Ka konečně 
při zásilkách přes 60,00 K. P2Jkill při vyšší skutečné oeně pojistn~k dekla
roval menší cenu, nese toho následky, pozůstávaiící v tom, že mu :nemusí 
pojišf'oyna vyšší škodu hraditi. Nesrovnávalo by se s povahou vzájem
ných úplatných smluv, aby pojišťovna, která ,odstupně pojišfuje a premi; 
vybírá, měla býti zbavena na dobro' vzájemného závazku, totiž povin
nosti platiti sumu pojištěnou v ů b e c. Ostatně stanovi všeobecné pod
mínky pOjistky v § 15, .kdy nastává ztráta nároku náhradního a tam není 
zmínky o tom, že nesprávná nebo nedo,statečná deklarace má vzápětí 
ztrátu nároku náhrwdního'. Pojištěný, který cennější věc menší cenou de
klanuje, nese již škodné následky tím, že musl vzítli zavděk menší ná
hrad'olp, škody. Ploněvadž žalobce deklaroval cellm 600 K', má nárok na 
náhradu škody jen až do 6000 K, pročež soud v tomto- rozsahu žatobě 
yylwvěl. Od vol a c í s o u dpotvrdil rozsU'dek v podstatě z týchž dů
vodů. 

N e j v y Š š í s 10 U d žalobu zamítl. 

Dňvody: 

Jest Is'por '0' to, když žalobce balík.v ceně 9028 K, jenž měl býti dckla
mván cenoU' 902 K 80 h, deklaroval pouze na 600 K, zda ztratil vůbec 

841 

nárok na náhradu z pojištění této zásilky, či zda alespoň nárok podle 
míry deklarace, t. i. na 6000 K má. Nižší stolice mu tento nárok přizná
vají, však dle náhledu nejvyššího soudu neprávem. Především dlužno od
mítnouti ,odvolávání se na §15 všeobecných podmínek jako d,o,cela ne
případné. Tento § stano'ví, kdy je pOjišfovna osvobozena ocl '11áhradní 
povinnosti, a mezi případy toh:oto losvobození se tam uvádí přesWupení 
předpisu § 7 zvláštních podmínek. Z toho dosuzujÍ nižší stolice, že pře
stoupení to,to 'od povinnosti náhradní neosvobozuje. Avšak neprávem. 
Předně jest § 7 zvláštních podmínek připsán (strojem), njk10li předtištěn, 
je to tedy zvláštní podmínka pr{) tento osobitý případ, s níž předtištěné 
všeobecné podmínky, jež mysH toliko na pravidelné případy a na usta
novení všcDbecná, v nich samých obsažená, napnosto· PIÚ!čítati nemo-hly. 
Za druhé sám § 1 zvlás,tních podmínek istanoví, ž'e se smlouva uzavírá 
pod připojenými všeobecnými podmínkami a pod zvláštními podmínkami, 
zde následujícími, a dodává výsllo'Vně, že v případě rozporu mezi' obojími 
těmitoplodmínkami pOdmínky zvláštní mají přednost. Ne
může tedy zvláštní podmínka § 7 býti alterována niJa'k obsa"lem § 15 pod
mínek všeobecných. Předpis § 7 dluž'no- tedy vyložiti sárr /le sebe. Nižší 
stolice míní, že předpis může míti jen ten smysl, že výšr ,náhrady škody 
řídí se výší, deMarace pOdle IDo-jí stupnice, v § 7 udané, a že tedy, ned·e
klaroval-Ji žalobce záJsilku cenou 902 K 80 h, jak dle předpisu měl, nýbrž 
pouze cenou: 600 K:, ztrácí jen nárok na víceškoclu, t. j. 9028 K - 6000 K, 
tedy na náhradu 3028 K, nár:oku na náhradu 6000 K, odpovídajících dle 
stupnice ceně deklarované, že však neztrácí. Dle toho mají za to, že před
pis dán byl v zájmu pOjistníka {Žalobce) ,a bylo. dáno do jeho vůle, jakou 
stupnici zvoliti chce, že může zvoliti i nižší, než náleží, a že d09Í'ane 
nihradupodle toho, jakou stupnici při deMaraci zvolí, nehledě ke skutečné 
c'eně zásilky. Již tlO značí naprosté nepochopeni předpisu. Předpis je dán 
zcela zřetelně v zájmu pojjšf.ovny (žalobkyně) a stupně dcklararace jsou 
určeny dle s k u teč n é cen Y zá,s:ilky, nejsou tedy polo!ženy do libovůle 
poj'štěncovy, aby.směl zvoliti stupniCi nižší, než jak předpis žádá a s·klu~ 
tečné ceně zásilky odpovídá. Pfedpis praví: zásilky je s t vypraviti za 
té a té deklarace, jest to tedy bateg-orický imperativ, zásiLky m u s i 
dle předpiSU býti deklarovány, žalobce jest k tomu po!vinen. A když je 
ta to povínnos1t ustanoNena lako pod ll1 í n k a p'Ojišť1oIVacf. smlouvy, plyne 
z toho s logickou důsledtJiO!stí, že, nebyla-li u té které zásilky podmínka 
ta dodržena,pojišflO1lací smlouva ohledně této záSilky nedrží, přestává, 
a POljišťovna není povinna k náhradě. Jeto výhrada pm pojjšťovnu. Mělqi 
by býti tento logický důslede.kl vyloučen a následky přestoupení p(win
no·sti deklarační zmíměny, jak nižší stolice tomu chtěj-i, muselo by toto 
zmírnění býti ve smllouv'e výs[uvně stanoveno; právě', však .proto, že nic 
takového ve smlouvě není, není Ilogický důsledek kategoriDkého impe
rativu, za p·odmínku smlo'uvy pciloženeho, 'nliak omezen a má tedy pilný 
průchod. Praví-li předpis, že pOjištěnec tak a tak deklanovati m u s í, 
nižší stoHce však praví, že p·řes to 11 e m II s í a že smlouva' a tudíž i ná
hradní povinno,st p>oljišfovny i potom drží, kdyf to neučinil, jsou ve zřej
mém odporu :s, obsahem smlouvy. To by samo již stačilo, ale nad to se 
v podmínce výsto,vně praví, že bal í k y p I a t í z a p 'o ji š t ě n é jen 
tehdy, když budou dle stupnice deklar·ovány. Praví se 
to arci jen při stupnici prvé, a proto nižší stolice maH za to, že se DOl na 
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druhé dvě stupnice nevztahuje. Ale celý § 7 tvoří jednu jedinou podmínku 
a není pražádné příčiny, aby se s jednou stupnicí nakládalo jina,kl než 
s druhou. Jaký by 10 také mělo smysl, aby se balík v ce,ně 400 K, ktlyž 
byl deklarován pouze 200 K, nepokládal za plc~ištěnÝ vůbec, tedy ani 
těmito ZOO K, ale balík v ceně 800 K, když byl deklarováJn pnuze 400 K 
misluo, předepsaných 600 K, pokládal se za poiištěný těmito 400 K:? Jest 
zcela patrno, že úmysl stran nenesl se k t'O'llU, činiti V sankci rozdíly, 
není! k tomu rozumné příčiny, a že tedy sankce, daná na počátku pod
mínky, vztahuje se na p-odmínku celou, na všecky tři stupnice, ustano
vené tak říkajíc jedním dechem. Otázk!Oou jest ovšem dúv'Od podmínky, 
který ji teprv postaví do pravého svWa. Ten jest objasněn vyžádaným 

. vysvědčením poštovního' ředitelství, dle něhož se se zásilk:ami v dekla
rované ceně nacl 600 K dle m.anipulačních předpisů docela jinak nakládá, 
než se z.1si-lkarni méněcenný"mi, takže per c e li' t o z t r á -t li 11 i ch j tl.. 

II i 11 i II á I II í, i a b s 0,1 li t II ě are 1 a t i v ll.e m II o h e II m e II Š í, II e Ž 
ude k I a.r a cín i ž š í c h. Důvod zo.střené kontroly jest na snadě: 
u zásilek méněcenných zl~emožňujc ji spousta zásilek tak\ov-ých, .a u zá
silek vícecenných přikazuje ji právě jejich vyšší cena, ručební plovin'JJJost 
poštovního eráru při ztrátě více zatěžujÍCÍ, než při zásilk!ách méněcen
ných. Mín1'-li prV}T s'oud, že se očekávati musí, že _ puštovnÍ úřad na,. 
\šecky zásilky stejnou péči vynaložiti má, a nepřičítá-li tomu tedy žád
ného V1TZnaPlu, zneuznává skutečný .fakt, očekává něoo, co se nedostaví, 
a přehlíží, že ro'zdít v péči tu jest a že se zakládá na m: a n i p II 1 ač n í 
pře dp i s y, jak vysvědčení praví. Tak má § 7 za účel, aby poj j
š! o V II u chránil. Příklad to objasní. Je-Li při zásilkách deMamvaných 
d" 600 K percento ztrát J O, při zásilkách .deklarovaných nad 600 K však 
pouze 1 nebo ještě méně, ručila by plo,jiš!ovna, kdyby měla ručiti, jak 
nižší stolice tomu chtějí, i při nesprávné nižší deklaraci, takto: kdyby 
vypraveno. bylo 100 zásilek v ceně po 9000 K a deklarovány by byly 
každá jen cene,u! do 600 1(, ztratillo by se iich 10 apio,jiš.!o.vna musila by 
platiti náhradu 10 X 6000 = 60.000 K, snížených na maximum 30.500 K, 
paMi by však deklarována byla správne každá cenou 900 K:, ztratila by 
se pouze 1 a pOjišťovna by platila ponze 90.00 K. ~o,zdíl v risikn a povin
nosti náhradní činí tedy 51.000 K pokud se týče Z1.000 K. To je tedy důvod 
~ 7. Všecko pojištění spočívá na P(}čtu pravděpod,obnlosti, s jakou větší 
menší' pravidelností se případy ztrát opakují. Kdyby nebylo podmínky 
,$ 7,- musila by pioďišf.ovna celou kalkulaci, na které ,smlouva sp'OČív.á, pfe
pracovati apremii pojišfovacízvýšiti. Výklad, jaký nižší stolice pod
mínce dávají, by její kalkulaci zmátl a tím podvrátil zákilad sml,Dnvy. 
2alobce md te,dy kategorický imperativ podmínky, že m u s í deklarovati 
podle předepsané stupnioe, zachovat, a kdyby to byl učinil, byla by ztráta 
bezpochyby' nenastala; on toho však neučinil, nýbrž, aby ušetřil po
měrně nepatrný peníz na dopravném, deklar1ov:al cenu nižší a tím zV}Tšil 
mnohonásobně pravdBPodobnost a nebezpečí ztráty a ta sk'u~ečnč na
stala. Vina z opominutí ř:ícdné kupecké péče, porušení věrnosti smluvní, 
lia níž vŠ'eoekl obchod !s'pnčívá, spadá tedy na něj, a nikoli na žakrvanou 
pojišťovnu, jíž neprávem prvý soud vytýká, že se chtěla ze spravedlivého 
smluvního závazku k náhradě škody vyzouvat. Hledí-li se na věc pod 
správným z,orrnÝ111 úhlt;111, jeví se zruvna lo,pačně; vyzul se ze své smluvní 
povinnosti žalobce a mus! si následky přičí!s-ti. Míní-li v dovolacÍ 'cdpo-
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vědi, že to nemůze čini1i rozdílu, zda deklarována zásilka 600 K či 601 1(, 
dlužno odvětiti, že právě 1U'Ž, to. všecek rozdíl činí, protože zásil'ka už pak 
podléhá zostřené loc,ntuole a předává se po jednotlivě, ne hromadně, jal<o 
zásilky do 600 K. Každá ciferní mez musí býti zachována, a by! překro
čena byla jen o 1 K, spadá věc už do jiné oblasti, jinak by nastal roz
vrat. Tak na př. je-li hranice mezi příslušnc>s1í soudní A a B určena na 
1000 K, marně bude se dovolávatipří'slušnosti A, za'žaluje-li 1001 K a marně 
příslušnosti B, zažaluje-li pouze 1000 K; již 1 I( hraje tu mli jako každý 
sebe větší obnos. Stačí tedy smlouva sama a netřeba zjištění, že svědek 
E. při ,,,nlouvč žalobci pOdmínku § 7. vyložil v ten smysl, že zásilka není 
pOJištěna, ned'održí-li se stupnice de,klarace. Důvo,d neúpl'nosti řízení je 
tedy bezpředmětný . 

Čís. 1329. 

Ustanovení železničního tarifu, jimž podrObuje se orlesílatel pOdpisem 
nákladního l,istu, opatřeného doložkou, že pro nákladni SI, 'ouvu platí před
pisy dopravního řádu a příslušné tarify, mají ráz ustamvení smluvních, 

,jež dlužno vykládati dle, pravidel o výkladu smluv (čl. 278 obeh. zák., 
§ 914 obč, zák.). . 

Za škody. jež vzejdou za dopravy tím, že se posnne náklad vozu, na
ložen}' Odesílatelem I(§ 59 II. žel. tar. I. odst. A) dráha jen tehdy neručí, 
stalo-li se lak zaviněním odesilatele při nakládání. Zavinění to se však 
předpoklád'á a jest l1a odesílateli, by domněnku tu vyvrátil. 

(Rozh. ze dne 6. p1"O<since 1921, Rv I 564/Z1.) 

Žalovaný za,slal z HradCE; Králové v :otevřeném vagonm, železnnu k,on
struk ci mostní. Při příjezdu vlaku d,c< Vídeň's'kélw Nového Města byla 
vychýlenou s'0llčástkou konstrukce pošk,o'zena střecha nástupiště. Ža
lobu jižní dráhy o náhradu škody zamítly s o u d y Vše c h tří s t o I i c. 
Ne j v y Š š í s ou dz těchto 

důvodů: 

Jde o Vy Idad ustanovení § 59 odst. II. 1. železničního tarifu náklad
níhood'ÍI I. odst. A (schváleného yýno<s'em ministerstva železnic ze dne 11. 
listopadu J909 čís. 56J58/16), že »za škody (náklady), které vzejdou za 
dopra vy ... tím, že se posune náklad vozu odesí,atelem naloženého .. " 
ručíodesHatek Žalobkyně v nižších stolicfch tvrdila a jeMě v první části 
dovolacího S<])isu tvrdí, ž,e odesílatel ručí na všechen zpús'olb za jakékoliv 
šk-cdy vzešlé pO~lUnutí.m nák,ladu, nehledíc k -Domu, zda 'jej stihá zavinčni 
na posunutí nebo ne, tedy zejména i .za škody vzešlé p'osllllntím nahodi
l$Tm. Nelze souhlasi.ti s 'názorem žalované, že při' takovém výkladu příčil 
by se tarif zákonu a by) by pralo jako smlouva neplatný. Ne.nH ustano
novení zá'klonného, které by brá'nHo stramám, 'Ujedmati -smloruvou také ru
čení za náhodu a nahodHolť škod-u, v tom pak, že žakivaná podepsala 
nákladní list opatř'ený do.].ožkiOu, že pro nákladní smlouvu platí předpisy 
dopravního' řádu a příslušné tarify, a tím se podrObila dotčenému. usta
novení tarifu, slnšelo by spatřovati takovéto smluvní ujednání. Ale právě 

.}Jl1(J.tO, -že ustah;ovení tarirfu, jimž 'oldesíIatel se podrobui'e, mají p:Qvahu 
ustanovení smluvních, dkžno při jejich výkladu užíti předpisů daných 
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pro výklad smluv, tedy čl. 278obch. zák. a zejména § 914 obč. zák., dle 
něho,ž n'esmí se lpěti -otrocky na slavném znění, :nýbrž sluší vyšetřiti 
úmysl stran a rozuměti smlouvě tak, jak toho žádá ob y č e j p oe t i- . 
v é h o ob c h 'o d u. S touto zásadou však by se nesrovnával výklad, 'o' 
který žalobko/ně se pokouší. Vždyť kdyby bylo naň přistoupeno a vzhle
dem k slovnému znění dotčeného ustanovení tarifu pokládáno' za to, že 
odesílatel ručí za škodlivé následky j a k é h o k o I i v posunutí nákladu, 
'- nebylo by lze obmeziti tMo· m.čení na následky posunutí nahodilého, 
nýbrž bylo by lo'gicky jen důsledno, stanoviti ručení ode",latele také 
v tom případě, když posunutí nák:ladu bylo způsobeno drahou samou 
pokud se týče jeiími zřízenci, nebo jinou o-s,obou třetí, z jejíž jednání ode
síla!elnení práv. Takovéto mimořádné; stavem věci nikterak u"o'důvod
nčné, od pravidel a zásad dopravy se odchy].ující ručení ne,odpovídalo by 
obyčeji poctivého obchodu, ježto odesílatel, podepisuje nákladní list, ne
může pomýšleti na taIDo'Vý do.s,ah ,dotčeného ustanovení tarifu. Dlužno 
spíše 'přisvědčiti právnímu názoru, jejž odv,o!lací s.oud' vyslovil ve svém 
zrušovacím usuesení ze dne 4. Iisto'padu 1919, že twk!é ručeni za škody, 
vzešlé mezi dopravou po<sunutím ná'kladu, podmíněno. jest zaviněním 
odesílatelovým při nakládání, které se ovšem vzhledem k objevivšímu 
se účihku pře d p o k I á d á, tak že v takovémbol případě břímě průvodní 
se přesune a dráha nemusí dokazovati zavinění odesílatele, nýbrž tomuto 
náleží, by prookázal, ž·e Plo,sunutí uákladu ·s'e stalo, bez jeho viny, - buď 
náhodou pokud se týče neobyčejnou a neodvratnOllr událostí, nebo vin-ou 
cizí - ať dráhy a jejich zřízenců, neb oso'by třetí, za niž odesílatel ne-
ručí. Správnost toh.ot,o názoru uznává ostatně žaLobkyně sama v druhé 
části svéhlodo'volání, kde - arei v odporu s tím, co před tím tvrdila, -
vykládá, že -z ustanovení § 59 odst. II. 1. tarifu zcela jasne VYMrHá, že 
jak při nesprávném naložení, tak i při posunutí :nákladu musí předcházeti 
zavinění odesílatelovo, a to pno,!,o, že pohnutí nákladu mohlo se státi jen 
následkem nesprávného naložení. Zbývá tedy jen otázka, zda v tomto 
případě žalovaná provedla výše vzpomenutý dfrkaz exkulpační. K této 
otázce pak nižší soudy na základě posudku slyšeného znalce právem od
povčclěly kladně. Po,s'udek ten jest napno-sto bezvadlný a přesvědčivý, a 
snahy dovolatelky, zvrMiti jej, jsou marny, to tím spíše, když v první 
stoHci nenamítala nic proti osobě znaloově, ani proti obsahu znaleckého 
p'Ůsudku. Posudek vrcholí ve výroku, že náklad byl dle lidské možnosti 
zabezpečen pmti bočnímu vychýlení a vytýčení do výše, a že když se 
přece tak sta1'Ů, nelze tvrditi, že žalovaná se dopustila nějakého opomenuli 
při nákládání neblo zabezpečení nákladu, nýbrž že lze to vys'Vět1iti jen 
čistou náhodou. Když tomu tak jest, bylo právem uznáno, že žalovaná 
neručí za vzešlou škodu, a to již proto, Plolnevadž pl1o!kázala náhodU!. Ne
třeba tudíž vlast'ně ani poukázati na další, odůvodněný výrok znalcův, že 
vzpříčení nákladu mohloo se státi jen mezi Malým Schwecnatem a Vídeň
ským Novým Městem (na trati dráhy aspangské, která není totožna se 
žalUjÍCÍ jižní dráhou), a to ne náhle, nýbrž ponenáhlu; že vada ta měla 
býti zpozonována ad'!e předpisů nákladníhio, tarifu odstraněna personálem 
aspan.g$ké dráhy; - a že když se ta-k nestal-o, jest to opomerutÍ povin
nosti uložené dráze (aspangské) tarifem. Z Doho, co uvedeno, plvne, že 
tu není dovolacího důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s., který jediné jest uplat
ňován. 

I 
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Čís. 1330. 

__ Dle ~ 918 obč. zák. lze odstoupiti od smlouvy, byla-li sml"vníkem 
Galia fliuta ke splnění smolu vy. Předchozí pohrůžky, že bude od smlouvy 
ustoupeno, netřeba. 

(Rozh. ze -dne 6. pj'oo'Since 1921, Rv I 670/Z1.) 

Zalovaný prodal roku 1917 žalolJci pozemek čka!. 856 za 1.000 K: jež 
žalobce ihued zaplatil. Zalobee užíval pak pozemku P'OI léta 1918 a 1919 
aniž_by bYl převoQ,d vlastnictví na něho vtělenáo knih pozemkových, ~ 
kdyz mu. bylo roku 19Z0 knihovními vlastníky, jimž žalovaný mezi tím 
oyl onen p'ozemek' znovu prodal, v dalším užívání bráněno žádal nejprve 
žalovaného 101 splnění smlouvy do- 14 dnů a když tento na' dopis neodpo
věděl, domáhal se PIO 3 nedělích vrácení kupní ceny; J,"'jo ani tomuto ná
vrhu ~alovanÝ. nevyhovi'\l, d'omáhal se ho- žalobce ,\Iobou, jižp r o
e e snl so ud prv é s tolice zamítla uvedl mimo jinJ vd ůvo d ech: 
Za10bee jako naturální vlastník má pouze osobní nárok na žalo,vaného, by 
mu opa-třil knihovní připsání vla,slnictvL Není tedy nárdk který žaúoba 
činí, právně odůvodněn. Nárok nelze odůvodniti ani v § 1435, o'bč. zák. 
neboť právní důvod, aby si žalovaný peníze podržel, cLo,sud nepřestal: 
nebol smlouva, kteroú se žaloboem uje,dnal, dosud zrušena nebyla. Ža
lobce za jednání sice jal se to tvrditi, odvolávaje se na § 918 obč. zák. 
a :§ 110 !lOV. ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. záki., avšak tam jest usta
noveno, že 1. strana mws:í pr-ohlásiti, že nechce žádati splnění a náhradu 
škody, 2. n;usí druhé straně dáti přiměřenou IhMu k dio,datečnému plnění, 
3.uplyne-h pa'k (a(.o lMta, může prohlásiti ustoupení od smlouvy. Ani 
jedné z těchto podmínek vyhověno nebylo. O d vol a c í s o"UI d žal'obě 
vyho-věl. I? ů v o d-y: Zalobce, koupiv od žalo,vaného pozemek, v knize 
poz:,mkove .zapsaný, měl právo, žádati. na žalovaném, aby mu zjednal 
moznost kl11hovního zápisu práva vlastnickéh'Ů, jak také prvý soudce 
~pravně l!znává, n:esprávne ovšem itsllzuje, ž,e jen tohoto nároku. se může 
zalobce zalo'bou domáhati. Žalo-bce za bo' žádal ta,k!é dopisem ze dne 
6. května 1920. Dle § 918obč. zák. v doslovu § 110 novely z roku 1916 
~ůže. strana kdy?; dru~á straua ne pInl v čas, nebo vůbec dle smlouvy, 
zanatl buď spInem a nahradu šlmdy pro opozdění nebo může stanovíc 
~ři.měře119~ lhůtu k dod!atnému p'luění, pmhl~siti, ž~ odsmlouv; ustupuje. 
ŽalODee zadal dopisem ze cine 6. května 1920 za slllnění d,o, 14 dnů; žalo
vaný nejen n.esplnil, nýbrž na dopis vůbec neodpověděl a .žal'Obce do
pisem ze dne 25. května 1920, te~yai,za tři neděle na to žáclal za vrá
cení kupní ceny. Tím zajisté zřetelně prohlásil, že od smlouvy ustupuje. 
O~rávněn k _tomu byl dle citovaného ustanovení § 918 obč. zák., když 
Inuta ,14den'll1, v dopise prvém daná, marně uplynula. Ostatuě, kdyby ža
lovanemu nebyl d(}pis druhý do'st jasným projevem vl11ežalobcovy zaii5té 
ji seznal ze žaloby, klterá podán-a byla teprve 15. srpna 1920 a ž~lo~aný 
ani ne tvrdí, že do té doby nabízel se smlouvu splniti. Nějaké další p.od
mí11.ky pro ústup od smlouvy zákon nestaruoví. Prohlášením žal'Obco,vým 
v druhém dopise byla tedy smloQl'va zrušena a tím od-padl důvod, aby ža
lovaný kupní cenu si podržel, a je's~ žalobce oprávněn žádati ji zpět dle 



846 

§ 1435 a 1447 obč. zák. Toho také a ničeho jiného se ža\lbce žalobou 
(}omáhá. 

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

Důvody; 

údaje žalobní byly při roku dne 21. února 1921 doplněny v tom směrn, 
že žalobce vyzval žalovaného dopisem ze dne 6. května 1920, aby mll 
opatřil knihorvní vlastnictví ke koupenému pozemkn, a že když žalovaný 
tomulo vyzvání ve lhůtě mu dané nevyhověl, prohlásil, že od smlouvy 
ustupuje a žádá vrácení zaplacené ,kupní ceny. Nárok žalobcův zakládá 
se tedy na splnění smlolurvy se strany žalovaného, a roz,Sludek druhé stolice 
uení tedy se žalobou takto doplněnou v rozpmu. Dovo-latel má za to, že 
tu nejsou podmínky ani § 1447 ani § 918 'o'bč. zák. Otázka, zda jest opa
tření knihovního vlastnictví prokupitele pozemku nemo,žným v případě, 
když byl tento pozemek prodán třetí o,sobě a tano' se stala knihovní vlast
nicí, může býti spDrnOll a lze pří'pustiti, fe plnění abs·o'lutně nemožným 
není. Avšak touto otá2lIoou není tfeba se zabývati, poněvadž žaLo,ba nezní 
na plnění a předmětem sporu jest jen otázk;a, zda byl žalobce oprávněn 
(Id smk'uvy ustoupiti a kupní cenu zpět žád'ati. Proto jest také lhostejno, 
zd,a stalo se plnění nemožným náhodo!u;, či vilnou některé strany, Že ža
lobce knihovním vlastníkům ustoupiti musil, () tom není pochyby vzhle
dem k Thstan(}vení § 431 a 440 obč. zák. Žalobce, jemuž příslušel pr(}ti 
žalovanému z kupní smlouvy náro-k na knil10vní přev<c,d práva vlastni
ckého ke kmlPenému pozemNll, žádal od žalovanéh() d(}pisem ze dne 
6. května 1920 ((}to plnění a hyl oprávněn, když ve lhůtě odpovědi nedo
stal, ustoupiti od smlouvy, ooi,', učinil c!opisem ze dne 25, května 1920 
(Š 918 o,bč. zák.). Není správným tvrzení dovolatde, že se žalobce neza
ch(}va] podle předpisú § 918 (}bč. zák. Projev vůle, žádati vrácení kupní 
CellY. stal se 'v dovise shora citovaném vý,s'lovně, niIooli jen mlčky neb:o 
konklm:dentním činem. Žalobce dal žalovanému ke splnění smlo'llvy lhůtu 
a po je,jím marném uplynutí prohlásil, že od smlouvy ustupuic. Tím vy

, hověl ustanovení citovaného Su. Předcházející po-hrů2iky,od ,smlouvy 
ustoupiti, tento .§ nevyžaduje. Žalovaný ani na vyzvání žalobcov,o, ani zoo 
spm'u neprohlásil ocholmi knihovní vlastnictví ke kuupenému p-ozemku 
žalobci opatřiti. Jest prot() návrh žalobcův navrácení kupní ceny odů
v,odnčn. Nesprávný iest rovněž názor do'volatelův, že by žalobce mohl 
v případě nemožnosti plnění žádati náhradu škody a nik>oli vrácení kupní 
ceny. Nehledě k tomu, Ž'ekiupní cena tva-ří právě škodu, ktemu žalobce 
trpí tím, že nemůže nabýti knihovního, vlastnictví k pozemku, který koupil, 
a že po.zbyl nyní též vlastnictví naturálního k němu, jest nárok na vrá
cení kupní ceny odůvodněn výsl(}vným ustanovením § 921 a 1435 lo'bč. zák. 

Čís. 1331. 

SmJnuvy nájemní, uzavř,ené pod rozvazovací výminkou, jSlou uzavřeny 
na určitou dobu a podléhaji ochraně zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 
sb. 1. a n. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1921, Rv I 941/21.) 

'I 
i 
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Ž!'lobce pronajal v červenci 1920 '1 . ' 
PU1ner se zruší, Jakmile žalo van . bd"'z~ {lvv~nem~ b}~t s tjm, že nájemní 
zení Pro c c sní s o udp ,Y () ,Zl uCItelSkc mlsto. Zalobě o' vykli
!ní~1ku rozvázání nájemní rs~'~o~;'o lbcde VYlhOV~l, shledav" splněnu pod
dll 'J o d y: Ujedn-ání ,,'tala se ,X:. _Y o, a c 1 S o II d zalahu zamítl. 
Čí-s. 275 sb. z. a 'n.,a ~iUtllO< sm~~u~~I~~O~l~ z,akona ze dne 8. dubna 1920, 
pokládati za smb1Vll uzav'l'en'ou n' § 2,o,ds,tavec třetí cit. záko'na 
t ' b' " . a cas neur-city' k'" , , re a vypovědní lhůty zvlášl č ' " JeJmIUZ zrusení jest 
také třeba ,k jejímu z~ušení v~~o~~~ n~~~ tV h místě ,ObVYklé. Jest tudiž 
smlouva nájemní zrušena POuze V'T I ~ e, o oto vza,kona a může býti 
povolení neby};, žádGlllO J'est tUd'lZ' t YkP,OVed

d
I,_ soudne ,p(}vo-Ienou. O také 

to l·t' , , ' . a Cl1eo uvodne'no 'I b kl' '-'C 1 () 1TIlstnostI, poněvadž TI 'd ~ II za o a ú vy IlZe'l1í 
N e j V Y š š í s o TI d nevY~~~ěf ~O~~~f;í~ pOvolené výpovědi. 

Důvody; 

Jde J'en ,o ',' . . pravl11 posouzení ná' e ,'1 ,~ 
poa W'lvaz,ovací podmínkou takž J mr'_ ~m ouvy, ,kte 1 UZavrena byla 
Jem11l Poměr. Ze je taková s:nlou e S? nenrm PO'dmmky má skončÍ'ti ná
otázka, jak s ní záJmn 0 chraně :~pnp~~!na, '~le!z: popírati, jiná je však 
to Je,st úmluva z'e na'J'e'mnl'po ' Jemll1 II na lada. Sm]ouva,o! niž J'de . . , , mer Se '''" k "J v- • 

tcl'shé místo, Mala se d-le vla.)tníh ~,' Z~U...sI, Ja .ID' ť' z.a~ova'llÝ obdržÍ' Uči-
tePTve, z a p I a tll O< s ti zákJOn o udan, za~obc,~ lJO~, ',cer'Venci 1920, tedy 
IY20, ds. 275 s'b. z. a n'enž a 10 o~~:ane naJemmku ze dne 8. dubna 
Dlc_ tohoto zákona smlo~Jyná~:!~~ ucmn~stl, dn'e 3. května 1920 (§ 33). 
u r Cl t, o u d <O b u, při kterpch ted 1 uzavr:I1e, za, Jeho, platnosti tra n e
Jest vYP(}vědi (§ 11160bč . 'kl) Y k~ zr.us,:m naJemmho poměru třeba 
ll'stanovením ,§§ 1 a 4 dl' za h' po.dleh~JI, predPisům jeho; ívláště tedy 
důvodů a jen se svoI~ní~ ~~u;u v~o~eď mOI~~o d~ti jen z dů'ležitýcE 

, platnosti na u r č i to u dob __ ', m,ouvy naJemm uzavřené za jeho 
'''álečnébo práva výpovědI' ut,Pbn lllclblZ tcdy ,dle normá:fnfho, t, j. přéd-

, 'd ' re a ne yk proto'c .. 1 urccne oby samy seblou (§ 1113 b' ' 'k) , 'Zp,omIJC y upgynutí!11 
odstavec třetí zákona (} och .. 101 c. za ~ , pokládají se nyní dle § 2 
a r"', r. naJ. za uza vreny n" d b __ 

lISl Se nYm proto r-ovnež je.n v·, ,,~ _ y ~"o ~ II ne II r' CIt 'o. II 
matelem rovněž jen z důle Vot' h y'~oved!, Jez, muze dana býti, pronají, 
soudu dle §§ 1 a 4 zákona ~tC za] onnych dU'l'odů a jen s'e svolen,ím 
l"''''-H~ZOV ' 'k . le o srn 'OflIvach IUizavr'eny'ch d d' 
vL-Yd' ,aCr za 'on 'll'em1trv~ k . 'PO' .po mmkoU' 

s t· k . 1, vy aZUJe v tom meze ' . . , 
e a Ova smlouva podstatně rovn' , ru, 1 Jest otazka, zda 

, s:nlouvě na do,bu neurčitou a . -1' at bduď ",~louve na dobu určito'u, nebo 
d" 'k ' Je, e y 'aJemee ' '- '-.:111 ~~ 'Ona o Dchraně' nájemníklů čm ",' O Y'~vnez llcasten ruoIbro-
JISlUSI Pokládati za smlouV1ll na dob Ulc. __ dvolacI so~ má za to, že 
S;". !':ebof sllll'Ouva na dobu neurči.tu , neurcItou, ale s hm ~e~ze souhla
vlekazku sama sehou nýbrž má ' t~\~erozvazuJe Se prave prlOI tulo 
(:; 1116 obč. zák.), smlOuva s po dni-o, re 1 k rozvázání svému výp,ovědi 
snhěníUl po'dUl1nky sama (,<§ 696 1~~~U rO,zva;wvacf rozvazuje se však 
Ale. právě Proto mvnáse ;odstat::· lohe; zak.), aniž třeba výpovědi. 
rnvněž rOZvazuje se sa~a bez ~e sr~ ~'.u,:,e ~a d (} b IU! II r Č jo t o u, která 
dol)y, A s,k'ltečně není s~louva ,?,povedl, Jenz,e právě uplynutím určené 
než smlouvo-u na ji'Sty' čas J. " v rozvaZO'v.acl p-odmínkou ničím jiným 
t V· ~ " enze cas tento nen'l u'r _ . , 
',na urClty počet měsíců nebo rok' b d " __ ,'cen Jmenovitou dobou 

u, ne o o urcIteh(}' kalendářního data), 
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n}-brž nějakou budoucí událostí, o které se neví, .koy nastane, a někdY 
,lni. zda nastane. Příbu'Znost je tedy na snadě, a pro-to už sám zákon 
právo ,omezené na dlolbu určitou a pTávo omezené podmínkou rozvazovací 
00' do ú čin k ů a P o ID i n u t Í klade na roveň (§§ 708 a 897 obč. zák.). 
Ustanovení podmínky obsahuje v sobě i ustanovení času, a lze proto to-též 
omezení vyjádřiti bu'ď j:ako podmínku Itebo, jako dlo!lloženÍ času, na př. 
řekne-li se "j e s tl i ž e se A vdá", je to forma podmínky, řekne-li se 
však »a Ž se vdá«, je to fortna doložení času. Proto sám zákon v § 704 
'obč. zák. praví, že čas, o kterém není jisto, zda přijde či ne C>až se vdá«). 
pokládá ,s,e za p'odminku. V daném případe byla smllo,uva omezena vlastně 
také doložením času, neboť dle vlastního udání žalobců dolo,"kla zněla: 
})a Ž obdrží učItelské míst,o«, .ale poněvadž se nevědělo, zda udállolst na
stane, pokládá se to dle předpiSll1 zákona za podmínku. Záleží tud'íž jen 
na tom, že se smlouva tu i tam wzvazuje aUbomatícky, bez výpovědi. 
Proto také obč. zákon v hlavě o smlouvě nájemní jedná jen o pominutí 
smlouvy-uplynutím času (§ 1113) a výpovědí (§ 1116), p·řechá
zeje mlčením případ pominutí podmínkou rozvazovací, nebot tento je,st 
kryt předpisem 10 případu prvém. Jest také zajisté v duchu zákona o ochr. 
náj., aby se ;Q;chranaposkytla i ta,kovému nájemci, neboť jistě nedá se 
souditi, že zákonodárce chtěl jej vyloučiti: přiznal-li dobrod'iní zákona 
tomu" kdo najal byt na př. 'na jedno clvrtletí, jistě má stejný, ne-li lepší 
nát:ak na ně i ten, je-nž najal na dobu až do určité události, jež možná na
stane teprve v d.aleké budlolllcnosH anebo snad vůbec ne'na.JSItane. Musí 
tedy žalobci dáti výpověď dle ,~, 1 a 4 zákona. Na zdejšr rozJJOdnutí ze dne 
19. října lnO R I 866/20 Se dovolávati nemohou, neboť tam šlo o smlouvu 
o vyklizení, tedy skutečnost právo z ruš ují c í, kdežto zde běží 
o smlouvu nájemní, tedy skutečnost právlo' z a k I á d aj í c í. Rozhodnutí 
z 26. října 1920 R I 878/20 p"ki slo,uhlasí s rozhodnutím v přítomné věci ze 
dne 6. září 1921 R I 1086/21 a nemá tedy s toute> otázkou rovněž co činiti. 
Docela nemílsrtné je, m:JuvÍ-li dovolání o porušenÍ- ,dané'ho slova ž,állorva
ným. Zákon právě z různých duvodů zbavn,je druhdy' povinnosti dané 
slovo. splniti, zde (§ 2 lodst. 3 záLl z dúvodů nouze bytové, jinde z jiných 
příčin, na pL když osvobozuje od splnění slibu darovacího' nebo ruko
jemského, jenž se nestal v zákonné f,ormě. 

Čís. 1332, 

J< zániku "ubstitučníbo závazku na prospěch fiduciářova potomstva 
nestačl pouhá pravděpodobnost, že liduciář nebude míti potomstva. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1921, R II 275/21.) 

Zůstavitel zanechal žadatelce nemovitosti s tím, ž,e se jich má po její 
smrli clostati jejímu pobomstvu. Chtějíc za živa prodati nemovitosti, do,
máhala s,e dědička na soudě výmazu substitučního závazku, tvrdíc, že 
pro svou chonobu sotva ,li'dy bude míti potomstvo. Opatrovník dosud ne
zrozeného plc,tomstva se k žádosti připojiL O b a niž š í so II d y žádost 
zamítly, r e klU! r s II í S'O II d z techto -d ft v D d ů: Soudce nemůže ,dáti svo
iení k úplnému výmazu substitučního práva, nebo k jeho po'změně, pokud 
zde nej,s,ou důvody zániku fideikomisární substituce § 615 obč. zák. Dle 
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t~~lOto llstanove~í by bylo, možno svoliti k této změně jen tehdy, kdybY 
prlPad, ?ro Mery substItuce jest zřízena, zcela určitě již nastati nemohl. 
lobo ,vsak stěžovate,lka neprokázala, neboí dokazuje jen pravděpodob
nost, ze se vzhledem k své nemoci nevdá a potomstva míti nebude. Na 
druhé straně nelze však vyloučiti pravděpodobnost provdání a zrození 
potomstva manžel6kéÍlo pro ten případ, že se ze své choroby vyléčí 
k čemuž právě zrušení substituce má slouži·ti. Jest jisto, že subslituti maji 
prá,:,o: se své ,hlOl dědict':,í vzdáti. dle §§ 1444, 551, 632 'Obč. zák, avšak 
vzdam takoveho zde vubec nem. Nebo! opatrovník dosud nezrozel1él;o. 
p-otomstva si:e, dal ,s'Duhlas k v~-niazu substitučního práv.a, ale z opa
trnostI podotyka, ze osobmho ručení za bOi nepřejímá. Netmufá si ted'y 
a~~ bezplodmínečně prá,v_a toho se vzdáti. Jak by pa,kl mohl soudce, při
hh:'.~J~ k §~ ,216, ~33, ~(O, 274, 382obč. zák., dáti svolení k prohlášení 
zneJICl'llU oClvldrne v nepl10spech diosu,ď nenarúzeného opatro(vance. 
D1UŽ'!IO přisvědčiti stěžovatelce, že ve smYls,lu §, 914 ohč. zák. r;o'zhoduje 
vůle zůstavitelova. Jest však poukázati k tomu, že ';:'stavitel měl mož
nost substituci bw učiniti ,odvi,sIou od podmínky, že de 'íčka se stane ne
[llbn;~ze~ou ~ědičkou, upadne-li d? peněžní tísně, budecJi potřebovati p·enez 
k lecem ~lVe c~o.roby. Jeliko'ž vsakl zústavitel takové podmínky neusta
nOVIl, .dlu;no mltl za to, že dle § 6130bč. zák. přiřkl !iduciářce jen právo 
vlastmcke ,obmezené na právo' požívatele, a 'nemůže tedy ani klausu!e 
rebn,s SIC s!~utJbus na Mm ~ičeho měniti. Ustanovení § 612 obč. zák., na 
ktere se ste~ovatelkaodvolavá, nemá zde místa, nebo~ dle jasného znění 
tohoto ustanovení zaniká Hdeikomisární ;substituce ohledně nemovitostí 
n~bytí~ nemovité pozůstalosti prvým substitutem, který současně se 
zustavI!elem nežil. Když tedy swbstHut, pn smrti zůstav!!e!e zplozenýneho 
z:~o~eny, nemolvitého jmění jako dědic nabude, nabývá volného ,dispo
:Icm~o neo~ezeného práva a substituce zantk:á. Žadatelka žila však sou
"asne se zus!a;:ltelem a zanikla by subs~ituce teprve tenkráte, at by 
nemovl~o'St presla 'na subslItuty po smrti zůstavitelovĚ zrozené nebo 
zplozene. . 

N e j v y Š š í s·o, u d nevyhověl mimořádnému dovolacímu re-kursu, ne
shledav podmínek § 16 nesp.říz. 

Čís. 1333. 

!?Yla-Ii po zaplacení zažalované poMe dávky o~mezena žalobnÍ prosba 
~a utraty, nelz,e užiti před.pisů o řízelÚ vi, věcech nepatrných převyšuji-li 
utraty 100 K. • 

(Rozh. ze due 6. prosiI1cé' 1921, R II 451/21.) 

Žalo~aná ~aplatiI-a za sporu zažalovaných 818 l(, načež ž.allo'bkyně ob
m~Zlla ~zalobU! prosbu na útraty, jež jí pro ce sní s -o.·u d p r v é S to
I; c, e pr!znal penízem 508 Kč 50 h. Do rozsudku vznesla žalovaná 'odvo
lanl, Je: rekursní s,oud jako stížnost zavrhl. Di;vody: Podaný 
opravny prostředek, je jednak opozděn, jednak nepřípustný. DIe § 453, 
o?stavec druhy, c. r. s., má o právní věci býti jednáno- a rozhodnuto dle 
zas ad ~ba?atelní~? řízení, byl-li obmezenim půvlOdní žah]ónÍ prosby zaža
lovany naroki smzen na obnos nepatrný (nepřevyšující 100 Kč). I v tomto 
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pHpadě obmezj) žalobce za řízel1í prvé stolice prosbu na "Náhradu útrak 
Jed~~ se pr~to -o. "bagatelní rozsudek«. Bag-alelní rozsudek (prohlášený 
v pntomn-ostJ obo!U stran, Jako v tomto případě) stává se účinným proti 
stranám již p-ouhým prohlášením. To se v tomilo případě stalo dne 23. 
května 1921. "Odv.olánL" podané proti t'Omuto rozsudku teprve dne 4. 
října 1921, jest púzděno. Nehledíc k tomu, nelze protibagatelnímu' roz
sudku uplatňovati jai<'o duvlod odvolací por"ušení předpisů o místní nepří
slušnosti (§§ 501 - 477, čís. 3 c. ř.' s.) podléhají-Ii tyto předpisy d-oho.clě 
stran. 

Ne j v y Š š í ISlO U d vyhověl dovolacímu rekll1'su a uložil rekursnímu 
&o,udu, by p,omina odmítající důvody, o opravném prostředlmr znovu 
rozhodl. . 

Důvody: 

Výkla.d' daný druhou stolicí § 453 odstavec druhý c. ř. s. nelze sdíleti. 
Ustan6vení toůo předpoJ(ljádá, že obmezen byl peníz nebo hodnota spor
néh-opředmětu na IDO Kč 'nebo pod ně, ale vždy na částku, jež dle § 448 
c. ř. s. mMe býti předmětem řízení bag-atelního. Tomu však není tak 
když po zaplacení zažallo,vané částky byla prosha žalobní obmezena n; 
útraty iSlporu, jež se pak stávají hlavním předmětem sporu, věcí samou 
a náklady tyto hranici §. 448 c. ř. s. převyšují, jako v tomto p'řípadě: 
Probo soud druhé stolice neprávem odmítl opravný prostředek z duvodů 
formálních a, jelikož se věcí samou nezabýval, neby~o' než rekursu vyho,
věti a fico:hodnouti, jak shora uvedeno. 

Čís. 1334. 

Prolongování směnky: »až budou normálnj franky «. Myslí se tím 
doba, až frank bude míti vzhledem k čsl. koruně kurs mírový ncb aspon 
jemu se blížící. 

1\ pojmu "směnky z ochoty«. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1921, J;~v II 34/21.) 

Proti směnečnému platebnímu příkazu na 77.000 švýcarských franků 
namítl dlužník mimo jiné, jed'llak že šlo o směnku z ochoty jednak že se 
stala úmrl'uvá, dle, nÍ-ž byla směnk:a pfiOllongována .až budou »llormální 
franky,~ .. Procesní SGud p'rvé stolice ponechal ,směnečný pla
tebm pnkaz v platnostI, vyvrátiv námitku ža1olvaného, že tu jde IQ směnku 
z ochoty a :nezjist~v, že se stala namítaná úmluva o prolongaci směnky. 
Do r.oz,su?k'U" PTv,:ho S.oudu vznesla ža],ovaná odvolání ku do: částky 
59.000 svyc. franku. ° d VD I a c í so u d směnečný platební příkaz v na
padené části zrušil mimo jiné z těchto d ú V.o d ů: Zcela správně nepři
svědčil prvý soud námitce žaIID'Vané, že je za",a],ovaná směnka co do 
59.000 šVýc. franků směnkou z ochoty. P,ou<ud žalova!ná pro lo'to. své 
tvrzení uvádí, že uzávěr:k:a ze dne 2. prnsince ]919 o kupu -a pr,Q,dteji 
300.000 š;,ýc. ~ranků, pokud d-o. války splněna nebyla, vypuknutím války, 
zastavemm vyvlozu, tedy nemožností, by ",alovaná švýcarské franky si 
opatřila, zanikla, že zanikla dále tím, že žalobkyně námky z oné uzá
věrky jakožto prý obchodu fixníhcl opomenula včas; {PD 1. p,rosinci 1914) 
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uplatniti Jmnečně že uzávěrka zanikla, poněvadž se žalovaná na ni, krYla, 
tudíž že' nebyl,", příčiny a podkladu pro to, aby žalo'vaná směnky s ak
ceptem P-ovým da,la jinak než z ochoty, padá tento, důvod pro směnku 
z ochoty tím, že 'olba společníci žalované firmy při svém výslec~lU i~ko 
strana udaH, že z oné fra'l1kové uzávěrky ještě zavázáni jsou, ze vsak 
jen splniti ji nejsou tlo'ho času povinni, prolože dodatečuě výslovně bylo 
smluveno, že plniti budlO'U, až budQu normální Iranky, a tato doba že ještě 
nenadešla. Uznala tedy žalovaná, že z frankové uzávěrky vázána je a 
ovšem i v době vydání Mllěnek zavázána byla. Žalovaná t2Jk1é na onu 
uzávěrku ještě v roce 1915 II později platila p:okud se týče súčtování bez 
námitek nechala, což je rovnĚž zřejmým důkazem nesprávnosti t~rzení 
žallované, Že nebyla žalobkyni franky z uzávěrky z roku 1913 dllwzna a 
že vydané směnky, nemají ce za podklad dluh, byly, . "kud se i~~e, jsou 
smě:nkami z :a,choty. Správnost tohoto stanovis,b po {[ZUJe tez kore
spondence. Píše! žalovaná firma dne 13. dubna 1915 a opět dne 24. 
června 1915, aby směnka P-OVll, původně 47.50.0 švýc. franků, z níž po
stupem čals," vzniklo nyní zažalovaných 59.000 .švýc. \ranků, byla jí 
o d poč í tán a a k d 'l} b r U připsána. V dopise :wdne 16. dubna 1915 
oznámila žalobkyně žaJované, že O' d poč í t á v á směnku p..;OIVU na uzá
věrku (rozuměj frankovlou) II žalovaná s tím souhlasila. V dopise ze dne 
13. září 1915 ohlašuje žalovaná žalobkyni, že jí posllá nový akcept P-ův 
k výplatě předchozí směnky, a p'odotýká, že oiierenee pad á jí k.t í ž i. 
Dopisem ze dn'e 15. pnolsince 1915 žádá žalovaná, aby zaslaná od 111 pro
longační směnka byla jÍ přips,ána k ·d obr'u na kontě franků .. V dopise 
ze dne 7. lí'stopadu 1916 upm;orňuje žalobkyně žalovanou na její ústně 
převzatou po'vinnost směnku P-ovu zpět vyplatiti. Nonečně v dopise ze 
dne 14. srpna 1917 píše žalovaná žalobkyn.i, aby se zaslanou směnbou 
bylo .obvyklým. z:pús'Obem nalo·ženOl, t. j. aby jí žalobkyně plo,užila ku 
kry t í, ji O' d P 0' čit a I a (dopis ze dne 15. prosi,nce 19'15) a, jí diskont 
'Opatřila (dOPDSI ze dne 6. března 1917). Byla-li však, jak z těchto dopisů 
vidno, ža~olvaná povinna, by směnku pokaždé vy p'l a t i la,nesla-li dále 
žalovaná veš ker é Íl á k I a d y vydání směnky, jejího protestu II umí
stění a nesla-Ii d' i fe r·e ne i při výplatě jeji,pak, nehledě k tomu, že 
smě,rtky byly určeny ku krytí, pokud se týče na srážku dLuhu z lrani<'ové 
uzávěrky zajisté nebyly směnky, od žalované vydané, směnkami z ocho
ty, nebto,ľpři t,ěchto povinnost pro p!,dpisatele jich, aby je vyplatil, nenI 
a také není při nich pro podpDs"tele nějakých nákladů. Námitka směnky 
z ochoty zcela správně tedy před prvým soudcem heobstála. Totéž platí 
o námitce nemožnosti plnění a o námitce, že požadave,kl žalo·bkyně, by 
žalovaná směnku nyní zaplati1.a', lodi·oruie dobrtm mravům, pr,otož'c ža
lovaná aby si IOlPatřila požad'ovanoll sumu šv:9carských franků, musila 
by obětovati celý svůj majetek' a přišla by tak v nivec. Nemo,žnosti plnění 
není tu proto, že švýcarské franky jsouce platidlem jiného .s1átu, jS?u 
v :oběhu, PMtO. i k dostá:ní a opatřiti si je není ani v tuzemslk:u p'Odle nan
zení ze dne 28. Hs/opadlU' 1919, ČÍ's. 644 sb. z.a n. nemožným, nýbrž zatím 
ien obtížnějším. Co se týče majetloové nedostatečnosti žalované firmy, 
zaplatiti pii dnešním vysokém kursu švýcarských frank" zažalovaný 
6ll1ěnečnÝ peníz, ne:mťtže žalovaná firma na tuto svou' nedostatečnost od
kazovati proto, že si ji přivodi,la sama tím, že, jak se ukázalo, nespráV'ně 
počítala se sk.ončením války a jejích následkú a s poklesem švýcarských 
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iranků. Žalovaná měla několikrát mClžnost opatřiti si švýcarské franky 
za dostupnou pno' ni cenu (J04 - 124 K). neuči.nila však tak, proto, že 
čekala pokles, franků. Když očekávání žalované se nesplniJIo, musí sama 
nésti následky toho, nebofnemúže risiko své spekulace přenášeti na dru
hého smluvníka. Zbývá námitka žalované, že žalohkyně je ohledně zaža
lované směnky správně lo,hledne části zažalovaného obnosu 59.000 švýc. 
franků sm],u,vněpovinna k prolongování. Prvý soud opíraje se o výpověď 
svědka Maxe li-a, který po,vÍnnost (úmluvu) takovou popřel, a pokládaje 
úmluvu, ježto má prolongačnÍ povinnost trvati až do, doby, kdy budou 
normální franky, což je dle názoru prvého soudu doba naprasDo' neurčitá, 
za dobře nemyslitelnou, dospěl bu: zjištění, pokud se týče závěru, že 
úmlliva 101 pnj1ologaci se nestaIa a proto na 'Onu námitku žalov.ané nepři
stoupil. Odvolací soud na výtku žalované, že prvý EOud nesprávně ,ocenil 
průvody, opakoval důkaz výslechem svědka Maxe li-a znovu, slyšel 
společníka žalované firmy ja,klO stranu, Leonharda B-a i pod přísahou, 
a zjistil, že úmluva 'O pmlongaci skutečně se stala. V d'ůsledk,u této pro
kázané úmluvy 'O prolongaci, když nemůž'c býti vzhledem k vJ1isrokému, 
abnormálnÍ-mUl kursu švýcarsk}'rch franků, vzhledem k neurovrtaným ještě 
poválečným hospodářským .poměrům, kdy vývoz zbo,ží není dovolen, 
pochybnosti 101 tom, že JlJormální fran,ky ještě k dostání nejsou, což i svě
dek Max Ii. jako ředitel bankovního ústavu potvrditi musil, když tedy 
povinnost žalobkyně k prolongaci ještě trvá, llemůžeža!obl<yně místo 
prolongování žádati zaplacení směnky. Platební mllkaz ze dne 29. ledna 
1920 pokud krlomě .18.000 švýc. franků zní ještě na d,alších 59.000 švýc. 
franků, vymožen byl tedy neprávem, a byl proto co do této čá6,ti zrušen. 
Prvý sDud, nenaleznuv taMo, právně pochybil. Tvrdí-li žalobkyně, že 
byla oprávněna ODBn peníz smĚnečně zažal'ovati, ,prlo1tože žaJ.ovaná firma 
nedodala jí prolongační směnkn. zavča,s a že pak:, předkládajíc ji, činila 
výhrady, není toto stanovisko žalObkyně opod'statněno, a soud prvé sto
lice, přistoupiv na bo,to stanovisko žalobkyniJlJo" neslprávněocenil průvodní 
materiál a .pochybil i právně. Žalovaná firma p'ředložila prolongacní 
směnkn dne 22. prosince 1919, zajisté tedy· zavčas, aby směnka umístěna 
býti mohla. Také proknrista žalobkyně opozděnosti nevytýka'l a rovněž 
svMew Max tl. neuvádí jalwpříčinu odepření prolongace opozdění při 
předlo·žení pro!ongační směnky, nýbrž jen to, že při p.ředložení činěny 
byly výhrady. Co se pak těchto výhrad 61amých týče, nemohQw uznány 
bi,ti za .oprávněný důvod k odepření prolongaoe .. Směnka sama výhrad 
neobsahovala, 'edy k prologanci se hodila. Výhrady činBny byly jeu 
v doprovázejícím směnku dopise, ale tyto výhrady jednak Leonbard B. 
dne 27. pnosince 1919 'o'sohně škrtl a další výhrady byly ,tytéž, totiž, že 
jde o směnku z .ochoty a že vyplacení její má nastati teprve až nastanoll 
normální franky, které činila žalovaná firma již o pě to v II ě dříve a 
které žalobkyně bez námitek, zejména bez pohrůžky, že s takovou vý
hradou směnky více nepřiime, nechala a jež toliko za bezvýznamné lozna
čila. Nebyla tedy žalobkyně najednou k vůli těm výhradám, zejména když 
ona výhrada () splatrnolsrti až při normálních francích .odpovídala dle shora 
řečeného skutečné úmluvě, oprávněna prolongaci odmítlJouti. 

N e j v y Š š Í s o u d nevyhlO<věl dovolání. 
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DŮVOdy: 

Dovolání, opírající se '0, dovolací důvody čis. 2, 3 a 4 § 503 c. ř.s., 
nelll v žádném směru odůvodněno. Předeslati' dluŽTIlo, že pokud dovolání 
bl'Ojí proti sk'utkovým zjištěním napadeného rozs·udku, Je vývodům dovo
lání, třeba tyto krmelně pDuka'zovaly k dov,olacím důvod'ům §503 čís. 2 
a 4 c. ř. s., přihlížeti nelze, neboť zákon nezná dOlVolacího dúvodu ne
správného ocenění a hodnocení výsledků řízeni důkazního. T,ohol však 
nedbá dDvolání v největší části ,srvých VýVOdů, a přehlíží dále, že vady, 
jež á:e § 503 čís. 2 c. ř. s. by bylo lze s úspěchem vytýkati, musí se týkati 
říz e'll í od\ncJacího, že tedy s hlediska toho,to dovloJacího důvodu nelze 
bnojiti' pmti domnělým vadám soudcovského výroku. Vytýká-li ted~ do
voI,ání nap.adenémlu rozsudku, že Ireprávem dosp,-" ke zjjštěnÍ, že bylo 
mezi stran~.mi umluveno pricllo'llgováni zažalované MJ1 'nky až do té doby, 
kdy bude lze ,chdržeti normální franky, neuváživ obsah předlDžené kore
spondence a zejména obsahu jednotlivých v dovolání blíž'e označených 
dOPISŮ, a snažÍ-li ,s,e vyvoditi z r=rbsahu ko·res}JIondenc'e, k níž soud odvo
lací - jak z důvodů na jevo jde - uvažuje výsledhlY řízení důkazního, 
přihlížel, dovozovati pravý opak rozsudkového zjištění, musí ,ctr8fVolate-
10vo úsilí se rozbW na zásadě, ,o'vládajfci řízení dovolací, že skutk(wá 
Zjištění napadeného rozsudku pro SClL:id dav'olad jS!cru závazna, přezkou
máni po stránce dúkazní nepřipollštějíce. Není- vadou odvolacího řízení 
že s!c-1ud odVtollací při vÝ-I~llechu žalovaného jako strany tomuto vytkl vý~ 
h:lad do!pisu ze ,dne 1. února 1916, který dO'pisu tomu dává přípravný spiS 
žalov,aného. Mťla-li žalující strana za to, že výpověď žalovanéh'o v 10m 
neb v onom směru nesouhlasí s obsahem toho kterého dopiSU nebo boho 
;Klerého údaje spisll ,srpomých, anebo' že dle jejího mínění neleze výpov,tiď 
lu uvésti v soulad s nějakým pozdějším jednáním žalovaného, bylD na 
ní, aby při výslechu: torm příhrc,dný·mi dotazy nejasn,mst, byla-li jaká anebo 
domnělý odpor objasniia. Rdyž tak neučinila, nelze to vytýkati' soudu 
jako vadu Iízení po rlo""umll § 503 čis. 2 c. ř. s. Jest o'statně zbytečno 
zabývati ,s'eotázkou, zdaH' z ,dopisu ze dne 1. unora 1916 lze Vyvo"ovati, 
zda se jím' žal,ující strana zavázala směnku prlollong~olvati tak dlouho, až 
bude lze obdržeti normální franky, pOllěvadž odvolací sDud zjišfuje, že 
dotyčná úmluva se stala ústně, takže není třeba zklolumati, zda tato ústní 
úmluv.a dochází výrazlU: a plOivrze'ní i :V ,před}nžené korespondenci čili 
nic. Ostatně dlužno. ohl'edně dopisu žalo'Jl1í strany ze ,dne 23. února 1916, 
v l1tmŽ Ch08 sp~třGvati prlo~idůkaz píoti uv,edené úmJuvě 'prolongačnÍ, 
podolklnouti, že dopis teu pnol otázku exidence oné úmluvy nemá v!i
znamu, vztahujef se pouze na t. zv.- PQ'Suvné, a' 'Dik-oH na diferenční vý
počty, jak dc,volánÍ tvrdí. Dovolání vytýkáóóle jako vadu řízení, že 
odvolací soud op,omennl c10tázkami a jiným zrusobem se {)I tú přičiniti 
aby p,o}cm »nonnáll1Ího franku« byl objasněn, a do/dává, že se stran; 
za cel.ého sporného řízení o tom nevy;sllŮ'vily, že slova »normální fra'l1k« 
znamenají, Ž'C ::,'e sioud netázal - asp,oi'í žrallUjíci strany ne -, co sl pod 
s}ovy těmi myslila, a že soud vůbec ani (}bsah toh0'to ujednání neučitiil 
předmětem jednánÍ. Výtka tato je·st nepochopitelná, uváží-Ii se že do
tyčná úmluva byla předmětem dtrkazního řízení, a že tedy žaluií~í strana 
byl-Ii jí pojem normálního !ranku (dosah úmluvy) "až bude lze d.ostatl 
normální franky, nejasným, měla více než dosti příležitosti za o!lOTU na 
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'ú,bjasl1ěnÍ pojmu toho naléhati. Že pro kompaciscenty p10jcm ten nejas
n~Tm nebyl, dl'užno vším právem za to míti, když 'Oba, lidé to zlklUšení 
v obchodech spolu o tom jednali, aniž jeden druhéh,o, o vysvětlení žádati 
za potřebno· povaŽJo'Val. Dovolání shledává nápadní'm, že žalovaný uvádí 
p()uhou skuteč!lolSt, že ona úmluva byla uzavřena, avšak o bližších okol
nostech, za jakých k úmluvě té došlo, se nezmiň",je. Jest přirozeno, že 
když při vÝ6,lechu žalovaného žalobní strana sama o bližší osvětlení 
těcht,o oko.Jností se nezajímala, neměl soud odvolací důvodu, tak učiniti, 
a nelze pm~oz opomenutí toho vyv,o,zovati vadu řízení dl,e § 503 čís. 2 
c. ř. s. Odpor se spi6éY dle § 503 čís. 3 c. ř. s. shledává dovolání v tom, 
že napadený rozsudek uvádí, že okolnost, že nlo<málnich franků ješte 
nelze obdržeti, musil p!oltvrditi sám svědek ředitel Max H., ač ve slkiu
tečnosd Max li. toho neřekl. PrololQoi o odvolacím jednání svědči jen 
proti tvrzení dovolání, než i kdyby bylo pravdou, že svědek li. na lotázku 
jednoho ze svědků, zda lze dostati normální franky,odpo'Věděl tak, jak 
dovolání tvrdí, totiž že toho času lze franky dostati pouze od devi'Sové 
ústředny," nemč1lo' by to. na rozh:nd:nutí sponu žádného vlivu. Dov!Úllání 
oZI~ačuje pOjem »l1onnálního franku« za mlhavý a neurčitý a hledí dnvo
diti, že normálním frankem oproti abnormálnímu franku dlužno rozuměti 
takový, kterého, přes případnou zápověď převozu a přes vys'oký kurs 
lze nabýti le·gitimní cestou. TeMo výklad jest neudržitelný. Jak již shlou 
řečeno, nebyli kompaciscenti ani v nejmenších pochybnostech, co jest 
rozuměti slovy "až normální frank bude lze dOlstati«; >O tom rrebylo také 
mezi nimi IstpDru, sporným mezi nimi bylo a jest, zda úmluva taková se 
stala čili nic. Správný výklad s,o,v těch jest, že stmny měly na mysli a 
slovy ",vedenými chtěly vyjádřiti, že směnkn jest pDCIlongovati až franK> 
v poměru ke koruně (samozřejmě čs. a ne snad rakouské) bude mm kurs 
mírový anebo aspoň j'emu ,sIC bližÍcÍ. Pl'O pcgem »normálnosti« ve smY5;,lu 
úmluvy stran jest tedy rozhodným kurs franku a nic jiného. Správnosti 
tohoto úsudku nasvědčuje sběh událostí, úmluvě předcházevších. Mezi 
strallami P'olvstaly. po vypulmutí války diference o tom, zda žal.o.vaná 
strana jest povinna dodrž,etiuzávěrku o dcdání franků čili 'nic. Za vyj-ed
návání, jež se mť1'S~ce vlé,:--:ila, stoupal kurs franku, a tím stávala se pro 
žalující stranu naléhavější potřeba záležitost tu urovnati, zvláště když 
tak učiniti měla vúči své centrále. Z toho dllvodu došlo k vydání směnky 
a k uvedené úmluvě, jejíž účelem by}o" ,diference ty vydáním směnek, 
jež by se prIC,klllgovaly, až nastane normální kurs franků, nrovnati. 
Z těchto okolností vyplývá správno,slt shora uvedeného výkladu pojmI!] 
»normálního franku«. Tím VŠ3.Jkl jest záno1veň vyříz'en dovoláním uplat
llovaný odp:or se spisy, neboť že normálního franku v 'tomtol významu 
dnes dostati nelze, jest tak všeobecně známo, že netřeba se na důkaz 
o tom utíkati k tomu, zda ředitel .li. při svém výslechu řekl, že nyní no'f
m<ilni frank nelze dostati, čili nic. Jest tedy tHzený od'por napmsto bez 
významu, a dovlollací dův,od § 503 čís. 3 c. ř. s. není opodlstittnen. Ne
správné posouzení pO' stránce právní shledává clovolání předně v tom že 
ustanovení doby v úmluvě jest nejisté, neurčité, n,ejasné, ba nesroz~mi
telné. PO'knd tyto výtky >s'e vztahují na poiem »no,rmálního frankluI«, jest 
poukázati k tomu, co již řečeno. Při výlk,ladu tam lodůvic!dněném nelrze 
pak tvrditi, ž·e ustanovení dohy, na ktero,u se směnka měla prolongovati, 
by bylo nejasné nebo neurčité. Dovolání, dov<c'zujíc v této stati, že odvo-

lací soud ned'bal ICldp'oru, který jest v tom, že žalnvaná strana jednak 
tvrdi, že vůbec není ničeho dlužna, jednak 'Opět tvrdí, že uzavřela úmluvu 
směnku vyplatiti, až bude lze dostati normální franky, a že kdyby odp·orlili 
toho byl soud dbal, nemohl <1c,jíti ku přesvědčení, že uvedená úmluva 
přišla Je místu, a nemohl tedy pnklládati důkaz o tom za proveden,~', "'0-
něvadž výpověď Le·onharda B-a se ukazuje býti ne,s'právnoiu. Tím zabíhá 
dovolání na pole důkaz'ní, brojí proti hodnocení důkazů, c!C'ž v dovolací-m 
hzení, jak již řečeno, není přípustno. To platí i o dalších vývodech do
volání, iak jasně jde na jevo z resumé, jímž do\V(}lánÍ samOo úvahy ty 
zakonČUje pravíc, že nesprávné p'osolllzení pn stránce právní- spočívá 
v tom, že rozsudku byl položen za základ obsah přísežné výpově>d1 
Lconharda B-a. K vývodům těm, pokud k nim Se stan·ovi·ska § 503 čís. 4 
c. ř. s. přihlížeti možno, jest p'odotknOIl!ti toto: Dovolání tvrdí, že měl-ll 
by se výtk!lad podmínky "až bude lze obdržeti normální franky«, jak 
shera jest uveden, p.okládati správným, znamenalo by 'o odsunutí pokud 
se týče prodloužení !lia věky. Dov,o,lání se tu d·O.pIOiušl, toho omylu, že 
hledí na stav věcí tak, jak se nyní utvářily, přehlíží však, že nut'nodo
mlu\'u tu posuzovati ex tunc ,totiž dle ;stavu věcí, jak byly v čas oné 
domlu:vy. Tehdy však stály věci jinak: tehdy bYla situace válkéY posuzo
vána téměř vše,ob'ecne {dozaiista aspoň v kruzích, k nimž ,obě sporné "strany 
náležely) truk, že válka se brzo ukiolllčí a to- ve pno6pech centrálních moc
ností; to odúvodňovalo naději, že není daleka doba, kdy frank se vrátí ke 
svému předválečnému kursu. Uvádíť žalující Isrtrana sama ve svém ipří
pravném spise, že nikd'O nemohl ani tušiti, že kms franku dosáhne té 
V}'šc, které po skončení války vskut.ku dosáhl. Nelze pncto tvrditi, že 
úmluva zmíněná byla již apriori .odsunutím výplaty směnky ad Calendas 
graecas, či jak dovolání míní', na věky. A právě ta,k, jak se vyvinuly P'O
měry nad tehdejší ,očekávání ve ',pros1pěch kursu franiklu, není vyl,ouoena 
.'lwinost, že v budoucnosti Se kurs franku přiblíží kursu koruny čsl., jak
mile hospodářské poměry válkou rozvrácené se ustálí. Zdali se 'lak, a kdy 
se takl stane, nelze dnes ovšem říci, a zdá ·sle, že dovolatelka má na ill"y,'sli, 
že v takovém případě soud může vzhledem k ustallc'vení § 904 obě. zák. 
ustanoNiti přiměř-e'llou lhůtu plate-bu-Í, než v té příčině přehHží, -že nejed'ná 
se o dlml! obecnoprávní, nýbrž že jde v tomtospof'U o tlo, má-li býti smě
neční' platební rozkaz zachován v platnosti čHl nic, a že tedy v tomto 
případě soudcovské ustan'o'vení lhůty dle § 904 obě. Zálki. jest vyloučeno. 
Tím jest zároveň vyřízeno podá1nÍ' strany žalující ze -dne 5. července 1921, 
jímž žádá za ustanoýení roku k ústnímu projednání dovokání ne'bol hledisko 
v podání tom uplatIlované nepřijde VŮbf:t V úvahu. Nesprávné PO'souzenlÍ 
po stránee právl1;Í shledává dovlOlání dále v tom, že· dle názoru soudu 
odvolacího výhrady, jež žalovaná ,s,trana při vystavení směnky PTolon
gačnÍ učinHa, ji neopravňovaly prb11Q1ll,i<:lční směnku dto 22. prosince 1919 
nepřijati. V té příčině stačí poukázati na správné důvody rozsuldtklu odvo
lacího, jež vyvrátiti se dJowolání nepodařilo. Také opozděné podáni této 
pn::;,longační směnky m~lz'e uznati jako -dŮVIOrl k odmítnutí téže; žalovaná 
stmna byla oprávněna prolongační smčnkn předložiti i poslední den, tOjiž 
v dens'platnostl směnky zažalované. Učinila-li tak několikdnú před tím, 
dle tvrzení dovolání dne 27. prOSince 1919, ,s,lalo se tak v čas, poněvadž 
ialuiící str.ana mohla švýcarskou banku, s níž byla ve spojení, .t3Jk!é 
telegraficky Ol podání prolo,ngační směnky zpraviti. Jest tedy do'volání 
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žalující strany v každém směru neodůvodněno. Zbývá ještě zabývati se 
nálTiitkami, jež strana žalovaná v dovolací od:p:o!V·ědi cmÍ proti právnímu 
posouzení věci soudem odvolacím. Strana žalovaná brojí proti tDmu, že 
soud odVlolací nepříznal zažalované směnce povahy smčnky z ochoty. 
Soud dovolací při.svědčuje mínění 'ubou nižších stolic, že směnka zaža
lovaná nenÍ' směnkolLlJ z uchoty, a poukazuje na zevr·ubné odůvodnění !Obou 

'nižšÍCh stolic. Na posouzení charakteru směnky nemťHe ničehO' měniti 
oholno,st, že až nastane umluvená podmínka, že frank bude lze dostati 
za normální cenu, hosplodářský eflekt směnky za franky vY,Sotavené bude 
týž, jako by zněla na koruny; jest také lhostejno, zdali v. čas, kdy dle 
této úmluvy bude směnku tu vyplatiti, z tohO' pro dlužníka vyplynou 
nějaké materlelní nevýhlo!dy nebo majetkové šklody. Žalovaná strana ozna
čuie dále nesprávným ná21o,rodvolacíhlo' soudu, dle něhož námitka žalo
vané strany nemo,žnosti plnění uz'uána nc'oipodstatně'lliou. Než není třeba 
touto výtkou se zabývati, poněvadž dle hořejšího výroku na plnění nyní 
vůbec nepřijde, a tedy není příčiny uvažovati, zda plnění j"est mlolŽ!né čili 
nle. Správně .ovšem p,o,díotýká strana žal1ovaná, že ani soud odvlollacÍ se 
námitkou tou zabývati neměl, poněvadž vzhledem k rozhodnutí jeho ve 
věci samé se námitka ta stala bezpředmětnou. 

Čís. 1335. 

Nelze zapsati do rejstříku členy správní rady akciové společnosti, 
kteří nejsou ani členy představenstva ani prokuristy. 

mozh. ze dne 7. prlCoSinee 1921, R 1'1443/21.) 

li: e j s tří k 'O V Ý S o u d zamítl návrh akeiovc 'Společnosti, by zapsána 
byla do rejstříku správní rada, členové její a způsob znamenáuí firmy dle 
S' 5 a) ,stan'Ov členy správní rady, poněvadž dle § 39 st"nov předistav,en
stvem společ!]olsli po y,o,zumu čl. 227 až 241 obeh. zák. jsou pouze ředitel, 
nikoliv též správní rada, takže působnost správní rady dle, § 30 a násl. 
stanov týká se pouze vnitřních poměrú společnosti po : úzumu § 36 ake. 
regJI. ze dne 20. září 1889. Čí,s,. 175 ř. zák., kdežto k zastupo,vání společ
nosti a znamenání firmy po rozumu čl. 227 a násl. obeh. zák., § 21, 34 
akc. reg. jsou pov1o,láni pouze ředitelové a oSic,by pověřené dle čl. 41 ohch. 
ziko prokurou.' Jest tedy zápis spráyní rady a jejíhO' práva, znamenati 
lirmu, dle čl. 12 obch. zák. nepřípustný. Rek u r sní s o u d 'llISnesení po
tvrdil. D Ů VD d y: Ku pi'ípadným důvodům napadeného usne.seuí, na které 
se odkazuje, dodává se na vyvrácení v}rvodú stížnosti jen ještě to'bo!: Vedle 
členů přcdstavenstva, jímž jsou v tomto případě správní rad>o'1l' dle § 39 
~tano-v jmeno'váni ředitelové, mohou býti O'všem k za'stup-ování společ
nosti i znamenání její firmy po-vlcllány i jiné osoby a to buďto j.ako. prlOI

kuri,sté neb jako obchodní pl11Omocníci, z nichž oni do obchodního, rej
stříku zapsáni býti musí (čl. 45 obch. zák.), kdežt,o, tiio do rejstříku za
psáni býti nemohou, poněva<ď'ž udělení 'obchodní plné moci není před
mětemzápisl1 clo, obchodního rejstříku {čl. 12 obch. zá,k'.). Clenové správuí 
rady dle § 5 stanov k spoluznamenání firmy Dprávnění, nejsouce ani členy 
představel1stva, ani prokuri'sty, j,,'Oll ve své vlastmlsti JakO' firmanti pou
hými obchlcKlními plnomocníky a jako tací, jak řečeno, do obeho'dníhio 
rejstříku zapsáni býti nemohou (čl. 12 obch. zák.). Spočívá proto návrh 
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na zápis členi! správní rady dOl rejstříku nepochybn,ě na mylném výkladu 
označení »správní rada« v te-ll směru, že jest v tomto daném případě 
přcdstavenstvem akciové spo!'ečnos1ti, o niž jde, čemuž však d:le iS 39 
stanov není tak:. 

N e j v y Š š í s 10 II d nevyhověl dovolacímu rekursu;: 

Důvody: 

Pro lento rekurs není p·odmínek § 16 nesp, I"IZ., napadené usnesení 
oďp.ovídá jak spisu tak i zákonu. Vzhledem k vývodům toh(}to rekursu stačl 
s,právné důvody napadeného usnesení dopluiti pouze tímto: Zákonným 
ustanovením, o které lopírá se napadené usnesení, je čl. 12 obell. zák., dle 
kterého buďtež do lobchodního rejstříku p10ljaty pouze zápisy, zákione,m na
íízené, a čl. 229 obch. zák. nařizující. by č1eJl>o,v~ představenstva ohlá
šeni byli do rejstřílm. Tento předpis čl. 229 odův, '·něn je čl. 230 IOlheh. 
zák., z něhož je patrno, proč miá veřejnost zájem na )hlášení členů před
stavenstva. Čl. 231 odstavec druhýobcll. zák. a § 36 akc. reg. ,opravňují 
ske akclovou společno'st, by zřídila si i jiné orgány biome představenstva, 
nenařizují však zápisu těchto orgáuů do obch'odního rejstříku. Z toho usou
dily nižší s!oudy správně na nepřípustnost těchto zápisů, nebOlť veřejný 
zájem vyžaduje vzhledem k čl. 230, .aby obecenstvu zuáma byla pouze 
jména členů představe'll'stva. § 12 .lít. f) cis. pat. ze dll'e 26. Iistop.adu 1852 
čis. 253 ř. zák. d·ovolává oSe revisní re,k!urs neprávem, nebnf pů'Sohnost 
jeho zrušena byla § 32 uvoz. zák. pro akciové společ!]osti, provO'ZJwjÍcí 
'Obchody; že mezi tyto náleží i stěžovatelka, patrno je z odst. fl a rl při
hlášky. 

Čís. 1336. 

Doručeni oznámení dle § 9 odpůrčí!to řádu jest ihned provésti. Nelze 
je vyhr3.dili pravomoci. Na základě doručení toho nelze povoliti klŮhovni 
poznámku obmýšleného odporu proti právnímu ieduállí. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1921, R I 1450/21.) 

Žádost, by bylo poznamenáno· v pozemkové kniz·e při d'o/mě v krajském 
městě z.amýšlené odpol"Ování platnosti a {'.čil11!ols1i trhové smlouvy, k r a j
s k Ý S'0 U d zamítl dle §§ 9 a II odpůrCíh,o řádu, jež t o doručení 0])0-

vědě úmyslu >Qldpůrčího působí dle záh·na i proti těm, kd,ož n,astoupjli 
ve vlastnictví těch, jimž lopověď byla doručena. Poznamenání zam~lšle;ného 
odporování v knihách dle § 20 kl:lih. ·zák. nemá tudíž místa. Záro'Veň 
-vyřídil prvý soud návrh téhož žadatele, by bylo ,odpůrci IDznámenO' za
mýšlené naříkání právního jednání, v ten smysl, že vyslo'vil', by PD té, 
až !Uisnelsfen1 prv uvedené vejde v 'právní- moc, bylo i se spiSY prolstou'P,eno 
'clkresnímu soudu k doručení podání dle § 9 odp. řádu. Rek u r s u í s o u d 
vyhověl stížnosti potud, že zrušil nap,adené usneseni, Piokud jím bylo vy
sloveno, že po právomoci usnesení p,ostoup'eny budoru spi,slJT .okresnímu 
soud,w k doručeuí podání' dle § 9 odp. ř.a uložil prvému soudu, by bez 
o.hledu na právome,c !ohoto uSllese'l1í dále po zák'Oltl1l jednal (} návrhu stě
žovateLky na vywzumění odpůrce o zam}'šleném naříkání právnfho jed-
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!lání. D ů v od y: účelem ustanovení § 9 odp. ř. jest, abY zamezeno bylo 
uplynutí lhůty k podání odpůrčí žalobY,p'oněvadž tato lhůta čítá se pak 
zpět ode dne ,doručení :oznámení věřitele, že hodlá Q:dpolrovati právnímu 
Jednání, tomu, proti komu věřitel právní jednání naříkati hodlá. Již z to
hoto ustanovení j-els1t zřeimo, že nutno doručení včřitel-Qva oznámení bez 
prodlení zaříditi,má-li právě vytčeného účele býti cbolsaženo. Nelodpovídá 
proto zákonu, když napadeným '"snesením vyhrazeno bylo postoupení 
spiSŮ okresnímu soudu po právomoci tohoto usnesení, a bylo následkem 
toho vyh!orvčno stížností, jak z předu uvedeno. účelem § 9 cHovaného 
zákona není však, by věřitele, hodlajícího odpO'fovati právnímu jednání 
dlužníkovu, chránilo v jiných ISlfiJ-ěrech, nežli ve směru, 'právě vytčeném, 
a jest jmenovitě vylouče'no', by na základě toho,to zá,konného ustanovení 
v knize pozemborvé poznamenáno, bylo obmýšlené naříkání právního jed
nání, nebo! taková poznámka předpokládá podání žaloby o,,!půrčí, jak také 
z § 20 odp. zák. plyne, a nedostačí tedy pouhé oznámení věřitelolvo že 
právnímu jednání dlužníkovu odporovati ho,dlá, k ospravedlnění nav~hD;
vané poznámky. 

N e j v y Š š í s o lUl d nevyhovčl dovolacímu re.k1ursu. 

Důvody: 

Napadené usnesení neodporuje ani spisům ani zákonu, není 'prutol pod
mínek § 16 pat. o nesp. říz. Vývody dOVloQacího rekursu, ,omsa2Jené již 
v prvním rekursu, byly ISlprávne a výstižně vyvráceny rekuľsnÍm' soudem. 
Stěž;ovatelka poukazuje se proto na d'Ůvody napadeného usnesení. Uvésti 
lest jediné, že přes učiněné -oznámení dle § 9 odp. zák. u-eIze mluviti o- .ome
zení disposičního práv,a nabyvatele nemovitosti; tak dalebol účinkyozná
mení tomo nesahají. Nejde tudíž o osobní poměr ,§ 20!a) knim. zák., jenž by 
mohl býti poznamenán v ,klnize pozemkové. 

Čís. 1337. 

Připustna jest exekuce kll zajištěni útrat, třebas hlavní nárok nebyl 
peněžitým. 

Na íttraty odvolacího řízeni nevztahuje se předpis § 371 čís. 1 ex. ř. 

(I(ozll. ze dne 7. prosince 1921, I( I 1452/21.) 

ŽaLo,bě, by elektrická zdviž v domě žalo,vaných byla uvedena dO' po
uživatelného, stavu, oba nižší soudy vyhovHy, načež žalobce za řízení 
duv,olacího domáhal se pov-olení zajišťovací exekuc-e pro útraty, při-SOlU;" 
zcné mu soudem prvé a druhé stolice. P r v Ý s o u d návrhu vyhověl, 
rek u r s' \1 i s o u d jej zamítl. D ů vod y: Exekuce, ,Ol niž VUI jde, byla po,
voleua na základě fúzsudku okresního, sOludu a rozsudku zdejšího s'oudu 

. jako soudu odvolacíhlol, Merým byl rozsudek prvého souďce potvrzen. 
Předmětem 'Obou těchto rozsudků jest nárok vymáhajících věřitelů, by 
elektrická zdviž v době dlužníků byla uvedena do !používatelného 'stavu, 
tedy nárok nepenčžitý. BOI rozumu ustanovení § 370 ex. ř. může býti po
volena exekuce zajišťovací jen tehdy, jde-li o pohledávku p·eněžiúou, 
kdežto pro pohledávky nepeněžité zákon exekuoe ku zajištění nepřipDll1ští. 
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Z toho patrno, že vymáhající věřitelé exekud ku zajištění uvedeného sivého 
nároku vésti nemohouo Nemc,hou-li však vymáhající věřitelé vésti exe
kuc~ zajišťrO.va-cí ohledně nároku hla v n í 11 'o, nemohou samor:dejmě e'xe
kuCl takovou vésti ani ohledně útrat, jež jim uplatňováním ná~oku toho 
v~ešly, poněvadž útraty ty, tvoříce pomze příslušenství nároku hlavního 
(b.41 c. ř. s.), sdílejí osud l1ároklI a jsou na něm závisly tak dlouho,doNUld 
narok ten nezanikne; že by však hlavni nárok byl zamikl a zbývala jen 
pohledávka útratová, vymáhající věřitelé '!ni sami v návrhu svém ne
tvrdili. 

Ne j v y Š š í S O- II d obnovil Dovolující Ulslnesení prvého soudu ClOI do 
procesních útrat prvé stolice, nevyhověl však dovolacimu rekursu co: do 
útrat ;odvolacích. 

D ů v od y: 

§ 370 ex. ř .. při]couštíexekuci k zaíištční PCl ;;žitých pohledávek, sou
dem přiznaný-ch, vůbec, z čehlolŽ nenásl'eduje, že .by to byly powze pohle
ciávky, je~ tv,ořily předmět sporu, a ne útraty sIoru, zvítčzivší straně při
souzene. Utraty ty jsou pravidelně příslušenstvím věci hlavní avšak zá
vislwt rch na této, není lalkl značuá, že by nebylo mOžno pokiádati je za 
samostatné pI"hledávky peněžité, uezáležel-li předmi'! sporu v plnění pe-' 
nčžním. Nelze-li v tomto případě připustiti exeknci k zajištění nároku 
hlavního, není tím vyloučena exekuce k zajištěni útratspom. TIO', platí 
ovšem v případě § 371 o,dstavec prvý ex. ř. p,Quze o útr.atách ~přis.oiuze
n~'cll prvním rozsudkem, ue však ° útratách řízeuíodvolacího. V daném 
případě -odporuj'e strana piQivinná dovoláním c'elémUl r:ozsudku' i výroku 
'o útratách, který může býti změněu, dojde-li ke změně rozhodnutí ve 
"cci hlavní (sr. rozhoduutí Nejv. soudu R II 132/19, čís. 297 této ,sbírky). 
Stěžovatelé o,důvodnili návrh na povolení oxe,kuce p'Ollze dOlvoláním proti 
potvrzujícímu mzsudku o·dvo'lacÍmu (§ 371 čís. 1 ex.ř.), není tudíž návrh 
dostatečně odůvodněn. 

Čis. 1338. 

Jest mOžnou i úmluva o blldoucí nabídCe, jíž vazaua pouze jedna 
strana a jež se řídi jinak podmínkami' i§ 936 obč. zák. 

POjem smluv bezejmenllých. 

(~o'zh. ze dne 7. prosinc( 1921, I(v I 740/21.) 

Smi:ouvou dodací ze dne 29. srpna uvázal se žáJovaný, dodali ža
lohkYIII ze statku R 21.000 111'. ďřiYí v obclolbíeh 1911112, 1912/13 a 
1913/14, v každlém asi 7.000 m". Dle dOPiSů ze dne aD. srpna 1911 a 
17. února 1912 pnolhláSli! žalo'vaný II pf'ovedení čl. 21 uvedené smlouvy, 
že uděluje žalohkyni právo »přec1k!upnh na dalších 21.000 m" dříví jež 
v nejbližším na to, čase &0 prodeje přijde, tím způsobem, že, jakmile 
dodáno bnde dříví z oné prV11í uzávěrky ze dne 29. srpna 1911, pro dalsí 
zahájí se nová, iuseree, nejlepší nabídka bu,d!e žalobkyni sdělena a pří
sluší jí pak právo ko;upiti dříví to za ceny a za pO'dmínek této nej!epší 
nabídky (právo »předkupní,,), při čell1ž v druhém ďlolpisu doloženo, že 
žaj,obkyně se žádá, aby se tedy rozhodla, zdali leúos obmýšlí převzíti 
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ien 7.000 m" či celou zásobu, že v tomto případě dodáno by jÍ bylo 
~ roce 1913 jeno.m mnots,tví na 21.000 m' chybícÍ. Zalobu s konečnou 
pf',Glsbou by bylo uznán.o právem, že se určuje, že předkupnÍ právo 
Ikl nejbliŽším, na velkostatku žalovaného I~. ku prodeji přicházejícím asi 
21.000 m' kulatiny, smluvené pro žalobkyni v závěrečném listě ze dne 
29. srpna 19]] a blíže určené vzájemnými listy, a to žalobkyně ze dne 
29. srpna 19]] a ústředního inspektorátu žalovaného ze dne 30. srpna 
19]] v ten smysl, že ža].ovaný bude povinen přenechati žalobky'ni na
značené množstvÍ kulatiny za tytéž ceny, ,a z_a týchž podmínek, za kte
ry-ch žalovarlému nejvíce nabízející síVého času; učiní nabídku, trvá po 
PiraVU a že tato úmluva 101 pře·dkup-ním právu jest platnou a závaznou ~ 
pro c c sní s o udp r v é st o·j i c e zamítl. D ů v o cl y: Závaznost 
smlouvy ,o t. zv. právu pfedkupním, dle nesporného přednesu v odstavci 
21. smlouvy ze dne 29. srpna 1911 mezi stranami sjednané a vzájem
nf/mi dnpilslY ze dne 9. a 30. srpna 1911 blíže určené, dlužno: P'O'Sllzr::;vati 
dle právní její povahy, Stral1'Y samy označují právo, listinami těmi ža
lobkyni vyhražené jakožto právo předbcllní, leč jest patrna, že o smlouvu 
o právu předhmním v technickém slova smyslu v tomto. případě nemůže 
jíti. Sluší! dk § 1072 obč. zák. právem přcdkupním rozuměti pmdava
telovo. oprávnění, by mu věc ke koupi byla nabídnuta, ch t č I-I i by. ji 
k II pit e I z a s e pro od a t i. V této právní věci však právo, žal-obkym 
smluvně vyhražené, nenJ nikterak učiněno závislým n a vůl i ž a I -o v a
n é II o, prodati dalších 21.000 m" ku],atiny, hClmě téhož mno·žství sou
časně záva2ně prodaného, naopak žalovaný pří m n s"e z a' vaz II j e 
k sjednání smlouvy trhové, dle Mcréž t-echto dalších 21.000 m" za cenu, 
nejlepším v.clJazečem nabídnutou, ža!'obkyni prodáno býti má. Z tohol 
plyne, že jde o úmluvu, budo·ucnč uzavříti sml.ouvu trhlovou, tudíž 
o smlouvu předchozí po mzumu § 936 phe. zák., na jejíž povaze nemůže 
ničeho měniti okOllnost, že strany samy ml,uví O· právu předkupním, jdto 
oři výkladu sml'liiv nelze vázati se doslovem použ.itých výrazů, nýbrž 
dlužno bdát.ipravé vůle stra'nI (§ 914 obě. zák.). Podle § 936 obě. zák. je~t 
6mlouva 'předchozí jen tehdy závaznou, když jak doba uzavřenÍ, tak i pod
statné kusy (budoucí) jsou určeny a p'Oměry se mezi tím nezměnily tou 
měrou, že by tím účel smlouvy, výslo·vně nrčený nebo: z okolností vysví
tající, byl zmařen nebo že by tím ta neb o-na strana p.ozbyladúvery ve 
svého spolusmluvnik:a; o 'splnění takových pří.povědí mus,í nejdéle do 
jedl10bo rokw po vymíněné době býll usilováno, jinak právo uhasne. Po
suzuje-li se smlouva stran s těchto hledisek, dtužno dOoSpěti, k závěru, že 
iest dostatečně určitou jak co do předmětu, trulť i, hledíc k ustan·olVením 
§!§ 1056---1058 obč. zák., 001 do' ceny trhové, že však Mproti tomu vy
kazuje naprostou neurčitost, pokuď jde o dobu, kdy budoucí smlo'Ulva 
trno'vá má býti uzavřena. Zavázal! se žalovaný k sjednání sm!Juvy o další 
dodá vce sice po vy čerpání dodá v,xy prvních 21.000 m', avšak doba, kdY 
Po: té t -o d '0' b ě má dojíti k prodeji dalších 21.000 m" kulatiny, nikterak 
vyměřena nebyla, kteráž neurčitost tím spíše padá na váhu, že od doby, 
kdy dodávka prvních 21.000 m' kulatiny měla býti provedena, totiž od 
roku 1914 uplynul,o již plných 6 lel. Oslatně nelze ani mySliti, že by d·o
dávka .oltlěch dalších 21.000 m' dříví měla býti provedena najednou, zej
n'éna když ohledně prvních 21.000 m' výslovně bylo umluveno, že mají 
ve tř~ch mčn.ích lhůtách dodány býti p o. s t up ně, přes to však ob-d:obně 
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Hižší určení časového rozvržení další s por n é dodávky se nestaLo. 
Schází proto předchozí sml-ouvě stran přesné určení dOby budoucí smlouvy 
a je- proto již z toho důvodu nezávaznou, ježtoi příčí se' právni zásadě, 
kteráž v S 936 ,obč. zák. došla výrazu, že lo·tiž nikdo nemá býti vázán na 
auba zcela neurčitou ,a za změněných poměrů, c'ož -očividně p-říčH.o.' by se 
vší spravedluCls'lÍ a slušnosti. O cl vol a c í s 10'U d rozsudek pOltvrdi!. 
D li v o cl Y: Soud prvé stolice na základě nesporného sku~kového děie 
diospěl k úsudku, že tu jde a smlouvu ve smyslu S 936 obč. zák., kde však 
dO:',l, kdy budouei smlouva trho.vá uzavřena býti má, blíže označena 
nebyla, a že tudíž smlonva ta jest. neplatnou. S tímto názorem a jeho 
Ddtn,c,dr.-ěEÍ11'. nesouhlwslÍ odvolací soud, uznávaje výtklu nesprávnéh-o 
právního po-souzeni v této p.říčiněodŮvodněnou, nebo! předchozí smlouva 
ve smyslu § 936 obě. zák. předpokládá, že se strany závazně dlolJOdly, 
určitou sJolauv" v budoucnosti uzavříti, takl že obě str a n y z této 
hudoucí smlouvy mají býti z a v á z á n y, kdežte v tomto případě dle 
Ljednání stran, jak 'Sle obsah jehlol ze závěrečného lI. \u z 29. srpna 1911 
CGst. ,,1., pak z cLopisu ze dne 29. srpHa 1911, 30. srpna 1911 a 17. února 
1912 podává, ža],ovaný převzal p·ouze pO'vin:nost, rO zná m i tiž a 10 b
hy n i ne j v y Š šín a b í d k u Uetí!J.o uchazeče o kulatinu, a vyhradil 
žalobkyni právO' buď kulatinu 'od něho kou'Piti za tuto nejvyšší nabídku 
třetího nebo koupi odmítnouti, v kterémžtoposJednějším příPwdě měl 
ždovaJiÝ možno's~ pnodati kul:a1ln,u třetímu, tak že pak ke "klupní smlouvě 
mezi stranami vůbec dojíti nemělo a nemohla z ujednán~ toho pr'O žalu
jící stranu vyvGzována býti p 00 v i n n o s t, kulatínU! od žalovaného, pře
vzíti a z:avlatiti. UJednání, tQlho.to obsahu, P'IIO něž strany v listin,ách, 
k, nčmu se vztahujících, p'OuiiIy technicky ne·správného 'O'lZnačení, j1aili:o 
by šlo o předkupní právo ve smyslu § 1072 obč. zák.,. nelze podřadi·tf pod 
u,taJúovení § 936 obě. zák., nýbrž dlužno j-e. dle p'Ovahy jeho podřaditi 
p'Od smiouvy nepojmenovaného d'OVloleného ,obsahu t. zv. kontrakty in(}
mir;atní a nebylo protG odůvodněno zamítnuti ža'Loby z toho clŮVIOclu, že 
ujednání jako smloúVla předchozí, pus~rádajílcí .přesnéhol určení doby bUl- . 
do·ucí smlouvy, je nezávazným. Přes tG však odv'olad slOud žalobu za'
mítI. neshledav splněny podmínkyža].o!by určovací ·dle '§, 228 c. ř. s. 

Ne j vy Š š í s -o u d nevyhGvěl dovolání. 

Důvody: 

J de o právní povahu sm~ouvy stran. Že to není smlouva pře·ctknpní 
v tedmickém smyslu § 1072 obč. zák. vy:ož.il už prvý soud, jenž ji má za 
úmluv·u .o budoucí sm]ollv·ě (pactum de lontr.a:hento) dle ~ 936 obě. zák 
Avšak dovolatel jÍ"ž v odvolání správně ukázal, že takóvá úmluva zava
zuje obě strany, kdežt(} zde žalobkyně není vázána, zamýšlenou sml·onvu 
uzavříti, nýbrž žalovaTI}" pouze je~,"poviniel1, Jí nabídku' učiniti, a ona pak 
má pouze právo, nilk'óllli však po'Vinnost, ji přij,aii, můž'ef ji také lodmHniO'uH. 
Odvolací soud proto sáhl ke konstrukci jiné a prlohlašuje úmluVlU: za t. zv. 
innominátní kontrakt, s čímž však nelze souhlasitl. Tako,výto kontrakt, 
jsa na veskrz ve všech svých odrů'dáth smlouviou úplatnlOu, zavazuje 
rm-něž obě s,trany, a t'O každou k slíbemému plnění, uebo,! Ploťlústává 
v lom, že se slibuie nebopo-skytuje majetlklová hodnota za majetkovou 
hodnotu (dle římsko-právního dlo ut des, do ut fadas; facio IU~ cles, .facio 
ut facias), tedy předmět (věc neb'O právo) za ·předmět nebo práCi (Výh,U), 
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anebo naopak. Proto § 163 st. zn. obč. zák .• jenž právě o nčm mluv,;, 
poukazoval na předpi'sy o smllolu'Vách úplatných, a zeírnena o smlouve 
námezdní, jako na podpůrný 'pr,amen práva pro něj. Mylné má odvolací 
soud. za to" že inllominátním kontraktem je vůbec každá smlouvn., jež 
nemá zvláštniho vl,astního jména, patříf sem jen dvnjstranné úplatné 
smlouvy, zvláštního jména 'postrádajíd, a fadí se ke smllouvě směnné, 
kupní, nájemní a 'námezdní. Smlouvai, O' niž jde, není sice úmhwou- 'Ol bu
J.oud smlouvě, ovšem ale pactum de ·oHerenc1o, t. j. úmluvou o. budoucí 
na:bídce, a má úplně pravdu žalova'l1Ý, míně, že i tuto úmluvu dlužno po
suzovali dle § 936 obč. zák!. Neboť je to vlastně jer. l1mliuva ° 'prv'nÍ po
lovici budlCIUCÍ smlouvY; při úmluvě D budoucí srn~ouvě jsou obě strany 
povinny, v budoucí sml'o!lli'vu vejíti, je-dna učiniti nabídkú a druhá Ji při

"Jmouti; při úml!uvč o budo,llC:í nabídce však je pouze prvá povinna učiniti 
nabídku, druhá však není povinna ji přijm-u,uti. Závazek je jednos\tranný. 
Logická důslednost pak vyžaduje, alby úmluva (} příští nabídce plodro
bena byla as'poň týmž' omezením, jak10l úmluva o příští sml-ouvě. Ncchcc,lli 
zákon, ahy slibující byl tuto vázán bezpodmínečně a neomezeně, tím méně 
lze takový závazek ,ukládati tam. Podmí",kly závaznosti takovéto, úmluvy 
jsou pak dle § 936 obč. zák. mamo jiné tyto: a) aby určen byl č a s u z;a
vře n í budouc.í smlOUVY, b) a'by se pomčry v mezičasí ·dio té míry n c
z měn i I y, že by tím IOlbmýšlený účel byl zmařeni anehstrana důvěry 
pozbyla, a musí konečně c) žalováno býti na dodržení úmluvy v je d-
11 -o m r 0, cep-o době k ll'zla:vření smliouvy 'ustanovené. OprlO-U prvnímu 
~oudu dlnžno za to míti, že podmínka .a) tu je, že čas pf(}< uzavření blUI
doucí smlouvy, t. j. Plftot 'podání nabídky byl určen. Neboť to se nemusí 
státi zrovna jist on kaleudářní lhůtou, nýbrž také pomačeu,m jisté bez
pečnébudoucí události. Tu pak praví sice druhý .dopis, že se nabíctkta podá, 
jakmile dříví z prvé uzávěrky hude dodáno, ,aIIe praví se t,a v v'evném 
předpokladu a přesrvědčení; že tato dlodávka staue se v čas smlouvou 
ustanovený,t. j. nejdéle ,dlOl konce posledního období 1913[14, a se žádným 
prodlením se nep,olčítá. To vysvítá zejména z doložky do,pisu, dle níž 
může žalobkyně .odebrati celou zásobu a tedy dříve, než dodací lhůta 
uplyne, j;rua;k že v poce 1913 -poslední období - dndán bude zbytek. 
Byla tedy do,ba pro nov>olU nabídku určena na konec dodací Ihlrty, tedy na 
c,onec období 1913[14. Pak ale práv,o' žalóhkyně pominulo d'le předpisu 
c) v jednom roce do konce tohoto ,obelo,bí a žaloba jest 'ovozděna. Jestí! 
to lhůta preklusivní. Ale i I<dY'hy ji pokládati bY'ln za promlčecl, nic to 
na věci neriJ.ěruí, neho~ odpůrce vytýkal výslovněopozděntost '0 6 let a tím 
S 1501 nbč. ziko učiněruo zadosl!. Než i kdyby se Iws.Janovení, že nabídka 
má se státi po dodání první uzávěrky, bralo doslovně a čas se počítal ne 
již od uplynutí lhůty dodací, nýbrž teprv od skutečného dodání, třeba 
sebe déle se zP,clZclivšího, nevypla;dne věc pro žalobkyni lépe. Nebot, í když 
se za to má, že i pak je podtlllÍnk:a a) 'splněna, tedy čas -pro ruovou nabídkn 
postačitelně přesně určen, ač je to do-st odvážné, pntom zase s'e poměry 
v mezičasí podstatně změnily a není tu podmínky bl. Tu up,latňuie valo
vaný změnu hospodářských poměrů následkem světové války, což je 
llOltorické a nepotřebuie tedy důkazu (§ 269 C. ř. s.) <ll právein míní, že 
nechtěl býti vázán za zoela odlišného hOlspodářského řádu (clauswla rebus 
sic s(antibus), a uplatňuje dále, že následkem SPIOruO první nzávěrkn 
zmenil'se vzájemný poměr obou stran, -právem, neboť dův,ěry se p-ozbývá, 

, . 
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když se se' I 'k . tivne v rá:m l1~TIl ven: nutr:o~ s!Qudně sparov,ati, nehledě, kdo jest objel!,·,.... 
P u. K'vl1ccnc uplatno-val i záblclf statku a Don'evadv z'a' bk '.'v 

na tlC' nereagov I dl ~. TI ' • z , 10 . yne 
doznané (' 267a a, , uz)n-o' o v ;Juchu jejího celého p. řednesu pokládati za 

, C. T. S. , a n'Yl11 Je to v dov l' . d k 'I v znáno. Alp. i to oe d. J Y V , -o am o aTIce vys ovne do-
záborového a piídlI~v~~atn~ ~m,ena ~1~'11leru vzhledem k obsahu záklona 
majetk

ll
. ,O, Ja oz l' za -O'na o hospodaření na zabraném 

Čís. 1339. 

llal:~~voo:~e:oc l1ákl~?níh~ listu jest, rozličná dl~ toho, zda zbOží bylo 
nýbrž mnhou ta~t~~i~H~: ~~~ou. ~deS!la~el ne~\Us~ naložiti zboží osobně, 
náležitosti § 61 '(4) v Jl dl re I,?SO Y za nellO a leS'! v tomto případě třeba 

ze. opr. r. 

(Rozh. ce dne 7. pmsiuce 1921, Rv II 193[21.) 

I"'irma A nalIQlžHa" t ''; T b 'o v zboží došlo·d. t .' veS s .amc, . z !~ZI pro zalobc,e do stmuce S. Když 
s'anice M' o St amce ., ,ode,sla.l le zaJobce dále po Zalované Mize da 

1.1 " V:Y'S aVlV no-vy nakladnI' II'St 1" 'k dojit' d t . M' ,,,.; , ,z 10ZI vsa n,cprohlédnuv. Při 
niž ~, ~ s a.mce . cas~ Zb,OIZI schazda. Zalobě na náhradu škody o b ě 

.' : • t o II c ve vyhovely, () d vol a c í s o u d z těchto d o dO.' 

;;~~,~n~a~~~,;~ ~ ~~I,o:,~; ~dPg;~~au~~~6 žke ~řf,~z~lana ~áJda~ě~ ~oákl~;tn7~~ 
ježto dle § 58 žel do. r ' b'l 'v a Sl op~ave zblol Z I, tedy -
s nákladním liste~ ct dar ~Io~tl~ ~~~~v~~~~ Zako~m~I, zda zdá,silka ;~ouhlasoí 
84 beden skla ve váz 14500 k '.. o sa II - po ',e poctu klUSU 
ž,alovaná v rozhodn' e ,; . g, a nrkolr tedy snad »vag'Dln skla«, kdyžtě 
vagon 'Ofbsahovalj e ~n;, ~Z~~!e~~~~ :~~~t ,stlolbiCkí a!li netvr?il~, že lonen 
tedy . 't 'I ' za o yne a nIC Jlneho Nutno 
'. ' . ' Jez .o :"a o:;ana nep,orlala 'prNidůkazu, dle § 61 (1) a (3) , I.·d v 
Idlh za tOl ze prevzaJoa k ď .. b vo , . ze .opT. r. 
f' t' d . v .. lSPOSlCI Z !C>Zl za:],obkyně uvedené v na 'kl' . o 

>1S e ze ne 9. cervna 1920 Ust ,." ( Č. aOGlm 
se žalovaná s ús~ěchem d~volá ,anoveu; , 61 ,~) zeL do,pr. ř. ne m ů že 
sílateJ.em t. j. ža,lobcem J e'l· d':latJ,. lezto Z~OZI n e bylo naloženo ode-
" . z -o ,a ,e Je nep'opreno že pn v 'd" ~ b ~~ " 
Io.va'llOU byla zjištěna ztráta ve ý" ~ I " vv ' yanr Z OZl za
na Ž a lob c i, hy další před ,0kT Sl zaza,'o"":,ane ,c::,stk'V, m~sí ~e, aniž je 
\.'stala v době mezi přijetím ibo v~dk Pdrok~z~l, v nutr za to, ze skoda p,o.-
t t' ,. ., Zl OPl ave zalovanou <a mez' d ď . 

Q 1m Vlee, Jezto žaliO'v.aná nedost"J .. -,l -"1" 1 o anrm,_ 
kázala opak Pohledávkapř· ~a, slv~pr,?cesuatnr po'vmumti, aby proc 

d,opl'. ř. po ~rávu. lznaua za 'O Cl lest tedy dle § 84 a 1.00 žel. 

Ne j v y Š š í' s ou d žalob'llo zamíll. 

Důvo<ly: 

Odvolací soud dovodil ze .''ť 'I i ' 
10 žil ib!c1ží, uvedeného v nákl~~,en~c I, sIcute,oYlostí, ,že ža}obce ~ e n a-
povinnost žmlo>nané strany žep-o~~ ,ISt~, \ m,~ za oduvodnemu pruvodní 
jj proiVedené Tím' dl " reseuo z o OZl neztratrlo se na dopravě 
, Id' ., v Je . e, naZOfIl soudu oduvoďněna domněnka § 61 (4) 
ze: v- o~r. r~, ze zaI1o,bkyne p.řevzata veškeré zbnY v", ,,' ." 
Zlloceue a ze je proto ploiVin.:na nahraditi dle ,§§ S/a 10noa~laldndlm h~te vy-

" ~ ze '. 'O'PT. r. cenu 
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ztraceného zboží. V tomto přesvědčení odvolacího soudu a závěrech na 
11em zbud'ovaných spočívá nesprávné posouzení věci POl -stránce právní 
\§ 503 čís. 4 c. i'. SI.). Pro spor rozhodna je slbutečruolst. že zboží, uvede
ilého v nákladním hstě ze dne 9. června 1920, nenaložila žalovaná dráha. 
Jedině tnto sluší míti na paměti při posuzování moci nákladního listu!, 
jakožto jedinéhoprůvoc!u, phznamé mu § 61 (3) žel. dopr. ř. Průvodní moc 
nákladního listu omezena je lotiž v § 61 (4) žel. dopr. ř. CO' do ndáni jeho 
o váze zboží a počtu Ikusů. Die toho sluší rozeznávati 1. zboží nalo"ené 
odesí'Latelem, pro něž platí d'alší náležitosti odst. 4, 2. zholží naložené 
drahou. V těchto případech tvoří nákladní list plný důlmz i 00 do, váhy 
zboží a počtu. V prvním případě nevyžaduje však clcrpraV'ní řád, aby 'Ode
sílatel naložil zboží o S ob ně, nýbrž týž důsIledek vzejde, nčiní-li tak jin.é 
osoby z příkazu ,oldesíllatele, neb i někoho jiného, jenŽ je s odesHatekm 
v právním poměru, vztahujícím se na nalložené zboží, na ·př. prodatelem, 
vyrabitelem atd. I v těchto přípaJdech je nutno, má-li vzejíti právní úči
nek § 61 (4) žel. dorpr. ř., aby dráha zboží taklové převážila, přepočítala 
a správnost stvrdila v nákladním listě. V tomto případě bylo zboží na
loženo v T. firmClU!, jež zboží to pro ža,lobce dlodala. Tento zařídil dopr'avu 
zboží žalovanou drahou tím, že napsal nlolvÝ nákladní list s'Ouhla'si1ý s pů
vodním c'O do po-čtu a váhy, a ndevzdlal jej v S. ža.lo'va'tlédráze, >O zbDží 
s,"mo se nestwraje. Zboží naložené v T. a dOlšlé do S. dopraveno bylol 
v témže voze do M., aniž by110 znovU' nalOŽ"elllO, zejména ne žalovanou 
drahou. Žal-obce z'boží.toruO! sice sám nenalnžil, avšak vypravil je dále 
v témže stavu, v j",kém doMo, byvši nalolženo uvedenou firmou. Jednání 
žalobcoVlo má týž právní účinek, ja1w by je by1 naložil sám. Nákladní 
list ze dne 9. června 1920 nemá náležíto'sti § 61 (4) žel. dopr. ř. (stvrzení 
dráhy), a není dostatečným průvodním prostředkem, že žal,owaná dráha 
převzala k dopravě veškeré zboží, v něm uvedené. Jiného důkazu ža
lobce nenabídl, 'připustív, že zboží v S. ani neprohlédl, z čeho vyplývá, 
že nemúže ani tvrditi, že bylo úplné, Ikldyž je dal na dráhu. Nárok žalobní 
není dostatečně 'Odúvodněn a bylOI proto žalobu .zllm"tnouti. 

Čís. 1340. 

Platební POUkázka spořitelního poštovního úřadu není cenným p'apíJ'em 
majiteli svědčícím. 

Postup pohledávky z listiny, znějící na věřitelovo jméno, stává se vůči 
dlužníkn "činným teprve, až byl mu oznámen. 

V účl erárním pokladnám nestačí pouhé oznámení postupu, nýbrž třeba 
šetřiti nařízení ze dnE!" 24. října 1897, čís. 251 ř. zák, 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1921, Rv II 282/21.) 

Zřízenci žalující banky A. obdrželi příkaz, by šli do fiHálky banky B. 
pro 1,000.000 K. V banee B. dostalo se jim však místo hotových peněz 
50 poukázek, 'Vystavených poštovní spo·řitell1!ou, jimiž byl poštovní úřad 
v M. poukázán, by; bance B. vyplatil na každou poukázku 20.000 '!(i. Zřl
zenci odebrali se potom na p,clštovní úřa'cI v M., kde jim! bylo vyplaceno 
tisíc tisícikorunových bankovek, z nichž později bylo 12 pOzaistaven,o jako 
Dadolky. Proti žalobě ~anky A. na erár o zaplacení 12.000 K namítal ža-

, 
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865 

lovaný kromě jiného nedostateilO aktivní legitimace ku sporu;. Pro ce sní 
s '0 udp r v é s t 10 I i c e žalobě vyhověl. D ů vod y: Žahovaný erár tvrdí, 
že banka A. není oprávněna k žalobě, poněvadž výplata právně se stala 
do rukou banky B., že pouze tato jest o'právněna Uiplatřlovati své případné 
nároky proti státu, nikodiv však žalující 'slÍrana, která při výplatě byla 
pouhým poslem a se šekolVým úřadem poštov'ní spořitelny, který nařídil 
výpl.atu poštovnímu úřadu v případě, ·0 kterýž jde, nebyla v žádném 
právním poměru. Názor ten správný není; žalující baruka A. nebyl'a t·oliko 
poslem, nebol peníze, přijaté jejími úředníky, neměla odevzdati bance B., 
čímž by byl pověřen posd, nýbrž peníze tynrn byly jejím výlučným ma
jetkem a vLastnictvím, poniěvrudž jí banka B. dotyčné'platební poukázky 
odevzdala k volnému pOlu·žití. O právu t.alující banky, domáhati se ná
hrady proti eráru nelze prouo po'chybovali, to tím méně, že nikol!v banka 
B., nýbrž banka A. to jest, které' v tomto případě státem zaplaceno, ne
byl!<1, co stát jest jí dlužen, a že jest zvyik!em, že talwvé postupy mezi 
bankami se dějí úplně bez formalit pouhým odevzdáním platební poukázky. 
Stát tento způsob postupu patrně uznhá, nebol , ~vyšlo n", jevo, že jeho 
orgánové žádta1i průkaz o oprávněmí zříz·enců ankoV'nfch k při'jÍ:mání 
peněz. O rl v 0·1 a c í s o u d rozsudek potvrdil. O ii v lOl rl y: P,olUk"zuje se 
především na správné a stavu věci odpovídající důvody napadeného roz
sudku, k nimž se s'Oud 'Odvolací plně připojuje. K výv·o>dům odvolání s'e 
uvádí: Okolnost, že poštovni řád (nařízení ministerstva 'Obchodu ze dne 
22. září 1916, čÍs. 317 ř. zák.) v § 133 stanoví, že záSilky samy a pen.íze 
k poštovním a ,platebnlm poruk;ázkám vydávají se u dodacího poštovního 
úř.adu tomu, kdol se k převzetí hlásí a. odendá odběrací list, ov'atřený 
příj-e'TIICDvým: p.otvrzením 'O přijetí, a že po·što~,nf zřízenec néní p10vinen 
zlmumati, zdah ten kdo se k převzetí hl·ásí, je k tomu oprávněn a zdali 
je podpis na odběracím listu pravý, způsobUje, že platy poštovních úřadů na 
platební poukázky považovati sluší za platy tomu, kdo platební poukázku 
předloží a že tyto platební poukázky. stávaji se tímto zákonným předpisem 
papíry na předlOŽení znějícími. V dúsledcích toho jest výpl"ta sporných 
12 tisícovek dle předpiSU pošt. řádu výplatou nikoliv na banku B., nýbrž 
výplatou žalobkyni. Poněvadž pak žalobkyně těchto platebních p'Oukázek 
~abyla od banky B. na zaplaceni jí dlužného 1 milionu ·ko.un, a tím právní 
důvod nabývací prokázala, stala se práVlopJ,atně postl1pnicí banky B. 
Tento postup ·nep·o,třebovala banka B. žalovanému eráru 'Ohlašovati, po- ' 
něvadž, jak svrchu uvedeno, platební powklázka dl'epřeďpi'Su poštovnJho 
řádu plat! Z" papír, který k"ždému 's'e vy.lllatí, kd,ol jej poMovnímu úřadu 
k výplatě předloží, a poněvadž tak<ovéto plStupy v životě obch,odním jsou 
obvyklé a všeobecně se uznávají. V důcledcích tohlol nastal nlrsIedkem 
tnhoto postupu, který žalovanémn eráru ohlášen býti nemusel', mezi žalo
vaným erárem .a mezi žal'obkyní ja)w p,ostupnicí banky B. poměr dluž, 
'níka k věřitelce a výplata, kterou 'ž"lob~\yně poštovním úřadem na pla
tební 'Polukázky, zněiící na hanku B .• <lbdržela, platí za výplatu na banku 
A., tedy na žallohkyni. Z důvodu toho jest n.ámitka ned'ostatku aktivní 
legitimaee neodůvodněnou. 

N e j v y Š š i s·o u d žalo bu zamítl. 
O;' v,od y: 

Dovolací důvod nesprávného právního, posouzeruí jes't dán. Při plateb
ních poukázkách poštovního úřadu spořitelního n~d 1000 I( nedoručuje 
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se přijemci" (adresátovi) přimlO', peníze samy, jak tomu iest 'při poukáZikách 
do 1000 K (§ 128 Čí~. 1 a), čís. 6 pošt. řádu, nař. min. obch. ze dnc 22. září 
1916, čís. 317 ř. zák.), nýbrž dle § 133 čís. 2 b) pošt. řádu lohlcol odběrný 
list, jímž je zde dle § 119 čís. 1 d) pošt. řádu p o u k á z k a s a m a. Do
ručitel nesmí poukázku příjemci (adresátovO dle § 133 čís. 2 bl, ježpouka
zuje na předpis a) vydati, leč kdYž je nm; osobně příjemce ("dresát) znám 
anebo mu podá průkaz to tož n IGI s t i. Když takto byla poukázka pří
jemci doručena, vydá poštovní úřadp'orukázaný peníz lomu, kdo, se k pře
vzoH jeho přihlásí a poukázku, tv'Úřící zde odběrný list, ,p ř í je m eo
v"$;- ITl p.atvrzenÍm příjmu opatřenou odevzdá; pnštolvnÍ úř'edník II e II í 
p o v i n e n - ale ovšem úsudkem z opaku oprávněn - zko\lšeti, zdali 
.osv,ba, jež se k převzetí peněz přihlásila a powkazku, 'příjemcovým {adre
sátov}'m) potvrzenim příjmu IOipatřenou předložila, je k převzetí opráv
něna a zdali podpis na potvrzení jest pr,avý (§ 133 ČíIS. Z bl plošt. řádu). 
Z toho jde, že poštovní úřad má se postarati o tOl, aby poukázka doru
čena byla do pravých rukou, adresátovi samému, a věcí tohoto pak jest, 
aby se staral 101 to, by nepřišla clo. r,ukou nepravých, na př. nebyla mu 
odcizena, jakož i to, nevyzvedne-li peněz 'o,sotbně, nýbrž uži'je k tomu 
osoby jiné, aby volil 'Osobu spolehlivou, neboť, zklame~li zvolená osoba 
(oposel) jeho. důvěru, mus,í si .to přičísti sám: Ikldyžmul byla pOlukázka 
Jednou správně d'oručena, spadá další ,osud jeH a peněz na ui vyplace· 
ných již úplně na jeh'Ú risik,o. To jest smysl předpisu. Nikterak ~ něho však 
Vyv'Úzovati nelze; jak činí odvolací soud, že poukázka tímlo předpisem, 
že ji vyplatí poštovní úřad tomu, lcdiol seo výplatu přihlásí a poukázku 
saldovamou předhií, s~ává se papírem ma,jiteli (doručíteli) znějícím, a že 
tedy předklladalel .jest věřitelem poukázaných peněz: pO'llkázka přece 
zní na II ľ čit é j m é II 0, na lUl r či' t o II 'O S Ol b li, v ní jmenovanou a ne
může pr,oto žádné řeči býti ,o Voru, že je to papír })majHeli« svědčící. Kďyž 
tomu tak, neuskutečňuje se postup poukázaných peněz již ,odevzdáním 
poukázky, neboť odevzd~m papíru stačí k poStUPUI dle výslovného před
pisu § 1393 .obé. zák. právě jen při papirech majiteli (<Umučiteli) znějících. 

Postup pohledávek z listin" znějicích na jméno věřitelovo, jalco' právě 
z poukázek anebo. dlužních úpislů neuskutečiíuje se vůči' dlužníku nikterwk 
ji,žodevzdáuím listiny, nýbrž teprv tím, že se dlužmíku oc,onámí (§. 1395 
obč. zákJ. Do té je postup neúplným a dlužníka se netýče, vůči tomuto jest 
věřitelem pořád postupitel a nikoli postupní'k. Je-li postupníkovo oprávnění, 
peníze vybrati, dlužníku vykázáno, aniž by mn byl postup ,cc,onámen, mlmí 
mu dlu~ník .arc! peníze vyplatiti, aJe nevyplácí mu je jak'Ú 'slVém'll věřiteli 
(postupníku), nýbrž jako prostředníku, ať si již jako plnomocníku nebo 
jako pQlSlll, svého p'Osava'dního věřitele, protože právě ro) post-uvu ničeho 
neví. Příklad: Dle čJ,. 51 a 296 ,obcll. zák. platí dopu'čitellklvitan:ce za. zmo·c
nena, přijmouti kvitovaný 'Peníz. T,o bude pravidelně pouhý proslředník
plnomocník nebo posel - a musí tedy přijatý p·eníz věřiten odvésti. MiJže 
no, však býti také postupník, na př. che! odevzdlal svému zřízenci' kvitanci 
tu s vý'slovnou úmluvou, že si má peníze vybrati a podržeti' na úhradu 
svého měsÍlčního platu. Tento P'OIStup však právního postaveni dlužníka 
nijak ne-Ptozměňuje, on předkladnte.Je iklvHance 11'esmÍ· a nemůže pokládati 
za nic vÍCe než právě za pr,o'středfníka věřitelova {jest proto· dle výslov
ného předpisu čl. 296, na,skytnou-li se pochybnosti, povinen věrohodnost 
zmocnění k vybrání zkolUšcti a vý,platu po případě odepříti, což by vúči 
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předkladateli jako v.eřiteli-posltupníku 'opráv'Hčn nebyj) - leč že mu by! 
postup oznámen. A tak se to má také v našem případě: předkladatel sal
dované, poukázky plati za zmocněna peníz vyh~ati, aniž by vš'ak poštovní 
úředník věrohodn'clst zmocnění zkoušeti pO'vinen, byl (§ 133 čÍs. 2 b) pošt. 
řádu), nebo! tat'Ú obtiž se úřad'u, jenž ,denně vyplácÍ poukázek velké 
množsivÍ, ukládati nemúže. Postup tedy, aby působit proti dlužníku<, musí 
mll býti oznámen. V daném případ~ pak nebylo ani tvrzeno, ž-e se ozná
meni S1talo. Žalobkyně při Hče'ní tolilw uvedla, že poštovní úřad 'Uizmalpo
stup tím,- že úřednik-ům banky' A., kteří. prol peníze přišli a jež on znal, 
peníze vyplatil. Jak jei však mohl uznati, když mu ani oznámen nebyl? 
Nikoli neuzn.al Hm postup, .n němž ani nevěd-ěl, nj.'rbrž jen věro-hodnost 
zmocnění: to,lo dále nezkoumal, ač k tomu byl 'oprávněn. Také neprávem 
mluví žalobkyně 'o »pošbo:vním 'Úř,adě«, neboť po torvnÍ řád jmenuje tu »po
štovnÍho zřízence«. Otázka: jest tento Ihl ně; ,kému lU!znávání postupu 
oprávněn'? Ale vů,či "erárním P'Okla;dná.m nestač.-' .'pouhé <oznámení postupu. 
utužnj]{ musí phce oznámení tako'vé zkoumati, je-li věrohod;né. Nemůže 
přece platiti na oznámení jakékoli neznámé oso.by, jei se jako, po,stUPl1ík 
hlásí, musi! počítati s tím, že to může býti pody,od, že věřitel ničeho o tom 
neví. Ale i když 'oznámení .má tu f'Úrmu, jako hy pocházelo od věřitele, 
na př. formu dopisu podepsaného j,m,énem věřitel-olvým, neVyhllle 'se zko_u-
mání, neboť clClpis múže býti lUng10ván nebo padělán. Dlužník musí tedy 
po případě se in.lormúvati, !k!onati šetření. Ale ta'tn obtíž .nemúže erárním 
pokladnám - úředníku IU ní zaměstnanému - býti ukládána, na to není 
také úřad zařízoen. Pw!o ustanovuje nař. min. sprav. a lin. ze dne 24. říina 
1897, čÍ'$. 251 ř. zák., že postnp p'olhIe,dáve,k příslušících pr'Úti eráru a u ně
jaké stá t ní p o k 1 a d n· y splatných· musí u předložení lis, t i u n é ho 
v Ý k a z u 'Úznámen býti u úřadu k poukázání výplaty příslušného. (§ 1), 
úřad tento že má podané doklady zkoumati a Il'ení-li postup neprovedi
telným nebo vÚlbec 'nepHpustným, v]Í1klon naříditi {§ zl. Neshledá-li do
kiady dostatečné, žád'Qst zamítne. Te.J1tol 'post1lllP žallclbkyně nezachovala, 
její lidé mohli tedy vÍIči PO-što1vnÍmu úřadu platiti plOuze za PT'olS:tře-ďníky 
ústavu, na jehož jména poukázky zněly. Mohlo by se sice říci, ž,e pokud 
jde o s'Porných 12.000 K, byl postnp 'Úznámen eráru v žalobě, ale prave 
i tento P1olstuP, a zvláště 'on, byl by se musil státi dle uvedeného před
pisu, t. i. přísIušnému úřadu poukazujícímu a u předložení listinných 
průkazů. To se však nestalo, průkazy nebyly žádné pod1ány a oznámení 
slalo se jen vůči fin. prokuratuře, iíižaloba doručena byLa, }ež všakl není 
úř"dem pouka2Judícím. Věřitelem eráru zÍtstal tedy ža:llolbkyni'n postupitel 
a Dna nenÍ' k žal,obě legiiimo1vána. 

Čís: 1341. 

Posuzováni právních poměrů v uzemí nově připojeném '(Hlnčínsku). 
Dle německého občanského, záko.llnika musí si oprávněný sám provésti 

zařízení, potřebné k výkOnu služebnosti, a nemůže žádati, by mu je pro
vedl vlastník služebného pozemku. 

(Rozh. ze dne 7. pr'Úsince 1921, Rv II 311/21.) 
5S' 
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Smlo'UJvou ze dne 24. srpna 1916 nabyli žalobci práva cho,diti a jezditi 
po p.oi'emku žalovaných v L. na Hlučínsku. Žal'obě, jíž se v r. 1921 d.o
máhali odstranění plotu a všech zařízení, překážejících výkonu služeb
n.osti, p r .o ce sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. O d vol a c í s.o u d 
r.ozsudek potvrdil. D ů V'C· d y: ROl právní stránce namítá odvolání, ž~ dle 
§ 472 obč. zwh jest vlastník služebného pozemku pO'ueze povinen výkon 
služebnosti trpěti, pokud se týče zdržeti se všeho, co by výkond překá
želo, že v napadeném rozsu'Cl!kJUI se požaduje úkon, toUž odslra'nění pLotu, 
jenž tam byl již v "ohě zřízení služebnosti. Žalobci prý nabyli služebno'Sti 
jen dle tehdejšího, místního stavu a nemohon se nyní domáhati, by jim by) 
výkon služebnosti usnadněn, ježto prý by to bylol rozšířením služebnosti 
ve smys,lu § 484 obč. zák. Dle § 495 obč. zák. jest vyměřiti pro služebnosti 
tolik pmsuoJ'Y, k.olik jí třeba a kalik místo, dovoluje. Jest samozřejmo, že 
vývody odvolání nejsou správné. V Ý ko n 's,lužebnosU vyžaduje sice pouze, 
by vlastník něco trpěl neb opomenul, zří z e 11 í služebnosti však vyhle
dává opatřenJÍ, jež jsou nutna k tomu, by s,lužebnost mohla býti vyko
návána, ježto by jinak celé právní zařízení služebnlc.sti bylo' bezúčelným 
a nemělo by smyslu. Právě zmfnený .~ 495 obč. zák. pr,aví jasně a zřetelně, 
že zřízení služebno,'l vyžaduje taková zařízení vlastníka, by bylloi lze 
slu'že'bnost vykoná' ~ti. 

N e j v y Š š I s .o u 'cl žalobu zamítl. 

Důvody: 

Sporná sVužebnost zakládá se na smlouvě ze dne 24. srpna 1916, coz Je 
bezespnl"no.Tu nejprv řešiti jest o:tázku, kterého práva nutno v tombo, pří
padě pouŽí~i. Dle §, 3 čís. 1 a 2 nař. vlády republiky Ceskoslovenské ze 

. dne ll. března 1920, čís. 152 sb. z. a nař., dle něhclž z<ikony a nařízení 
y postoupeném území nIQvě zavedené nemají účinku ua Jednání, která se 
st",la přede dnem, kdy ony zákony a naří·zení tam nabývají účinnosti, 
a na práva·, jichž kdo nabyl dříve p'Údle zákonů tam dosud platných, a 
právní účinky je'dnánl a skntečno'stí. jež se staly před účinností zákonů 
nově zavedený.ch, posuz'olVány mají býti dle zákonů platných tam v době, 
kdy účinlkty ty n"staly, p",k-H by tím dotčena byla práva 'Osob třetích, 
kdyby,posuzován}C byly dle zákonů nově z",vedených, užíti dlužno v tonito 
případě práv.a říšsko-německého. Právo říšsko-německé j'est nejvyššímu 
soudu, pokud jde o předpisy na služebnosti se vztahující, známo, i netřeba 
tedy o něm důkazu (§J 271 c. ř. s.). I po:dle bOlhoto práva plati římsklo"p!r.ávní 
zásada, že služebnost nemůže záležeti_ v činěnÍ" majitele sllUlžebné věci, 
nýbrž že tel1~o pouze může býti povinen,aby t r pěl, by osoba 'Opráv
něná v.eci jeho tak 'Onak užívala, anebo "by sám 'll e č in i I (opomenu:tI), 
k čemu by jinak dle obsahu práva vlast,j]iokého op'ráv'něn byl: platí to 
zejména 'O služebnostech po,zemkových (§ 1018 něm . .obč. zák.), i jelst 
zvláště vytoeno, že mHi oprávněný na služebném poOzemku něj",ké zří
Zení, musí hOo sám v řádném stavu udržoOvati, pokud. toho zájem vlast
níkův vyžaduje. Z tOlho všeho jest úplně zřejmo, že také zřízení k výklonu 
služebnosti potřebné mus.i si oprávněný provésti sám a nemůže žádati, 
aby mu je vla'stník pl.ozemku pfiOlvedl. V případě 'O který jde, záleží slu
žebnost žalobců v právu po pozemku žalovaných na vhodném místě 
ch.oditi a jezditi, aby se z vesské silnice na pozemek ,oprávněný dlo.stali. 
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Žaloba si stěžo"ala, že žalavanÍ překáží žalobcům ve výkonu tohoto 
práv.a v tím, že na služebném puzemku zřídiU pIlot, jenž jim cestu znem,o,ž
ňuje. Zalobní prosba pak žádala odstranění nejen toho no, plotu, ale i všech 
jiných zřízení, jež výkonu práva jízdy pře'káží, ale v celém řízení neudali 
žalobci, jaká jiná zřízení by to ještě byl.a. Pouze místním ohledáním vyš].o 
na jevol, že by p·o případě byla překážkou i s-tudně. Možno míti tedy zření 
pouze k plotu a nejvýše ješ·tě, ač to žalobci sami neuplatúovali, taM 
k snudni. I0dyby žalovaní tyto překážky - pl·ot, po případě i studni -
byli zřídili teprv P'Ů zřízení sporné slu7ebnosti, bylo by tG rušení práva 
žalobců a byli by tito ·oprávněni 'odstranění překážek {rušení) žá·ďatí. 
(l; 1028 n. obč. zák.) ToOmu .ale tak nenÍ. POl oznámí, kte!ré žalobci v .od
volacím sdělení. učinili, jest bezespmnl(}, že plot ls tll dna stá ly 
ji.ž při zří z e n í s I uže b n o s t i a zápi, d její do· !knih, a že ža].cJbci 
při uzavření smlonvy ze dne 24. srpna 1916 věděli, že pl·ot a studně 
existují. Nejdt tedy·o porušení zřízenéhOo práva sluŽebnosti, nýbrž o to, 
aby se provedl'O zařízení k výko,nu služebnosti p·onebné: k tomu ",Ie 
nejsou povinni maiitelé služebnéhol pozemku (Žalovaní), nýbrž mus.í s·] to 
oprávnění (žalobci) provésti sami a to na svůj náklad. Musila by tedy 
žalobní pr·o;sba zníti tak, že by poznačila nejprv »vhodné místo,<, kudy 
se ehoditi a jezdi-ti má, a žádala, aby žalovaní uznáni byli povinnými 
t r p ě.t i, 'by 'oni, ža·l'Olbci, přeikážky chůze a jízdy na tom místě stávající 
.odstranili, nemůže ale odstranění žalovaným uk'ládati. To by bylo. možno 
jen, kdyby tato povinnO'st byla bývala m"jHelům služebného pozemku 
buď hped ve smlouv·" neb(\ pozdějŠí úmluvou uložena, kdyby tedy pro ni 
byl zvl~ště titul, z něhož by t,,,,k!oIVÝ lo,bligační nárok platně byl vzešel. 
Vyvozovati tUt'Ol povinnost z p'ouhé slnž.ebno,sti jako věcného práva nelze. 
Rovněž ale nelze za to míti, jak žalov"ní t·omu chtějí, že se ta povinnost 
[·ozuměla sama sebOtul, když při smlouvě ze dne 24. srpna 1916 překážky' 
nž stávaly: bylo by násilné, této smlouvě takový smysl přikládati. T,,
kové ustanovení smlouvy (§ 1021 a 1022 něm. ·o'bč. zák.) připouští a P'Of
jímá potom povinnost takto nlo·ženou jako reální břemeno, předpokládaje 
'Ovšem, že stihá každéh.o držitele služebného pozemkn (§, 1105 něm. obČ. 
zák.). Zde ale takové nstano,venÍ sml·onva dle ·ohsahu svého, jenž jest ne
sllomý, neobsahuje. K stejným důsledkům došlo hy se i dle práva če9ko
slovenského. J.estliže odvolací soud dovoezuje tu z § 495 ·olbč. zák., že pro
půjčení s!ui,i'ebnosH zavazuje ,pro'půjčitele také k provedení zařízení, jehož 
k výkonu služebnosti třeba, tedy daleko přestřeluje: ,§ ten toliko stanoví, 
že byla-li stará cesta zničena, musí nový pwstor p'Owk'ázán býti, nepraví 
ale, kdo, ho má zříditi, 00 tom mluví § 483 řka·, že 10 náleží na oprávněného. 

Čís .• 1342. 

DědicOvé mohou i před dojitim úmrtního zápisu notáře oznámiti soudu, 
že si pozůstalost projednaii sami (čl. IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, 
čÍs. 161 sb. z. a n.l. 

O~ozh. ze dne 13. prosince 1921, R I 1039/21.) 

Poručník nezl: dědice oznámil p'o·zůstalostnímu 'SoD.udu, že si projedná 
pozůstalo,s,t sám, ač soud dosud 'leodevzdal pozůstalosrt notáři nebo n'e-
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vydal usuesem, ze projedná pozůstalost sám. P o z úst a los t n í s nud 
návrhu vyhověl a st"novil žadateli tříměsíční lhůtu k projednání P'O'Zll
stalo sti. I~ e k u r sn í s o u d k rekursu notáře změnil napadené usne
sení v ten smysl, že nevzal na vědomí uvedené oznám,ení p'oručník,orvo. 
D ú vod y: Stěžovatel uplatňuje právem, že soud prvé stolice neřídil se 
předpisy čl. IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. Podle 
tčchto předpisů měl prvý soud oba úmrtní zápisy vzhledem k tomu, že 
jak po Františce W-ové, tak i Po Ka'rln W-ovi zůstalo jmění, dO'dali stě
žujícímu Si notáři, nechtěl-li ·se zacho"ati dle ustanovení posledního od
s(avce a prnvésti projednání polZůsta!osti sám. V tomto, případě, t. j.kdyby 
tak sám učiniti: chtěl, byfo by ovšem dotyčné usnesení doručiti notáři a 
všem dědicům, jimž přísluší proti němu právo rekursu. Dédicové, pokud 
se týče jejich zástupci mohou podle druhého 'odstavce, odevzdá-li soud 
úmrtní zápis nntáři, do 14 dnÍ! potom, kdy se jim dO'stalo vyrozumění 
o úmrtí neb -obsílky kUi projed:nánÍ, oznámiti notáři, písemně' neb ústně, 
že si sami pozůstalnst projednají. Toto oznámení lze tedy učiniti jen v pří
padě, když úmrtní zápis (pozůstalostní spisy) o:devzdány byly ,sotldem 

. k prodednání notáři, a jen tcmuto, nikoliv však souďu, když soud se 
usnesl, že pozústal'olst sáin plf'oje-dná- a spilslY za, tím účelem II soudu: po
nechá, nebo když dosud lak'ového usnesení neučinil a spisy notáři ne
odevzdal. Bylo tudíž vzhlodem k ustanovením čL IX. citovaného zákona 
na soudu prvé stolice, aby huďt'ol se usnesl, měl-li k tomu: závažných 
dŮ'VI:,OÚ, že p'ozůsta1ost sám projedná a usnesení tal notáři: a dědicům ,dlo,
ručí, aneb úmrtní zápiSY dodal k projednání notáři, jemuž pak dědicové 
v stanov.ené lhútčoznámiti mohli, že si projednají po-zlIstalost sami. Po
nčvadž s'clud prvé stolice oznámení dědice (jeho zákonnéh'cY. zástupce), že 
pozůstalost pl'ojeclná si sám, k SIO,udll přija'J, a lhútu k předložení projecl
nání udělil, ami'ž by shora uvedené usuesení dle pasl. odst. čl. IX. cit. zák. 
učin'], ncb úmrlnlí. zápisy notáři by! dodal, jeví s.o rekurs 110!ářúv býti 
odůvodnčll. 

N e i v Y š š í 'SI -o lUl, d 'clbnovi'l u'snesení 'prvéhO' soudu. 

Důvody: 

DoV'o,ladmu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Dle čl,ánku IX.zá.klcina 
ze dne 1. dubn'" 1921, čís. 161 sb. z. a n., mohou dědlcorv·é nejpozději ruo, 
14 dnů po tom, kdy se jim dostalo vyrozumění o úmrtí neh obsílky ku 
lJrO'iednání, aznámiti notáři, že si sami pozůstalost projednají. Toto mÍ'sto 
zákonné předpokládá, že úmrtní záp·isy notáři byly již dodány a že po
zůstalostní scud v vomtob'oldu dostál svým povinnostem. Nestalo-li se 
tak, mahou dědicové i před dajiHm úmrtního, záp~su soudu oznámiti, že 
si sami projednají pozůstalost, neboť 'u"edený článek IX. sta'Mv'í pouze 
poslední lhůtu k tomuto'o~námení a nemá na mysli, proia-horvatiupla·tno
vání práv dědiců, vyplývajících z ustanovení §§ 117 aj 152 patentu o ne-
sporném řízení, jež zákonem ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n., 
nebyly změněny. Jinak musily by spfsy zbytečně bý·ti zasílány notáři 

a strany musily by vůči tomuto opakovati přání před soud!em již p,ro
jervené. V tomto příp"dě měl prvý soudce, jaJk správně uvádi druhá sto
lice, úmrtní zápisy ihned 'zaslati, notáři; neučinH-li tak, nemůže tato) pa
rušen.Í zákona bY-ti na újmu dědičce, ani jí zahrániti, by zmíněné oznámení 
neučinHa sou,du pozůst"lm;tnímu, to tím méně, jelikož uvedený článek 
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IX. zmíněnéhO' zákona dřívějšího oznámení nezakazuje. Že po.zůsta{.ostní 
soud v tomto případě nezamýšlelprojedna,ti pozůstalost sám a se usnésti 
ve smyslu posledního, odstavce uved'eného článku IX., vychází z toho, 
že 'C'známení poručníka vzal na vědomost a mu udělil k prOjednávání po
zůstalosti tříměsíčni lhůtu. Za tohotol stavu věci není potřebí, by -prvý 
soudce se znovu usnášd ncb dodal spisy notáři. 

Čís. i343. 

Řádné bydliště osoby pomiii, opustí.1i ,e, nemajíc jlsto!y, zda a kdy 
se tamnanátí. 

Výrok soudu, že strana má na určitém místě řádné bydliště. jest práv. 
ním závěrem, nikoli skutkovým zjištěním. 

(~ozh. ze dne 13. prosince 1921, R I 1415j21.) 

Žalovaný p,řijeJ. dne 10. září 1919 na zotaveno·u ze Záhřebu v Chor
vatsku do Děčína a pobyl tam až do 31. prOSince 1919. Proti žalobě, pc-
c1ane na něho u okres,nihó soudu v Děčíně ,a dO'Tučené' mu dne 24. října 
1919 vznesl žalovaný námitku nepříslušnosti, jíž s':lud .prvé stolice vy
·hověl a žalobll 'odmítl. Rek u r s'u í s o II cl zamítl námitku místní .ne
přísl'u,šnosti. D ů VID, d y: OS'0by, nemající v tuzemsku ami jinde bydHště, 
.to· jest místo, které osoba zvoWa za' střed své pl!wbnosti, v úmyslu tam 
stále setrvati, mají 'Obecné sudiště y místě dočasného p.obytu v tu,emsku 
jakéhokoliv trvání, třeba na'hodiléhO' (§ 67 j. n.). Záleží při' tom jen na tom, 
aby za po'bytu v tuzemsku bylo, lze doručiti žalobu <,§ 29 j. n.). Prvý sou,d 
zjistil, že žalovaný v době doručování žaloby meškla! " Dědně, žalobu 
dne 24. října 1919 přijal a teprve dne 1. ledna 1920 vrátil se do Záhřo.bu. 
Jsou tu tedy veškeré podmí'nky sudíště ,podle § 67 i. n. 

N e j v y Š š í s o 'll. d n;evyh'arvěl dovolacfmu rekursu. 

Dů"ody: 

Pryý soudce zjistil, že žaIOly,aný, když se 10. září 1919 ze Záhřebu dOl 
Děčína na Zlo·tavenou k rodičúm od'ebral, z·de do 31. prosince 1919 pobyl, 
a dne 1. ledna· 1920 npět do Záhřebu s·e vrátil, neměl úmyslu, v Děčíuě' 
trvale zÍ!stati a bydleti, nýbrž pouze po čas, co byl 'nemocen, a vyvodil 
z toho závěr, že žalo'Vaný od 10. září 1919 clol 31. pTO'since 1919 v Dě
číně řádného bydliště (§ 65 a 66 j. n.) neměl, nýbrž tonko dočasný pobyt. 
Aby tento dočasný p'o,byt v tuzemsku mohl se státí důvO'dem místní pří
slušnosti tuzemskéh," sOltdu, jest potřebí, alby žalovaný neměl bydliště 
-ani v tuzelus;ku, ani \,r ciz<Q·zemL' Má-lÍ bydliště v cizOtz'emí, není zde dů
vodupříslušnol3ti d'!e ,~ 67 j. n. Zalovaný tvrdí, že má řádné bydliště 
v Záhřebě. Že měl žalovaný řádné bydliště v Záhřebě do 9. září 1919 a od 
J. ledna 1920 usoudil prvý soudce spávně, nebof tehdy' měl tam žaloe 
vaný své bydliště i své zaměstnání a své srvršky, zejména šatstvo a 
prád,o" a měl i úmysl tam trvale meškali. V čase od 10. září 1919 do 31. 
prosince 1919 však tam více neměl ani zaměstnání. byl totiž zaměstua" 
vatelem Pro nemoc propuštěn (byf i se slibem, že' až Se uzdraví, bude 
'opět přijat), .a odstěhoval se ze Záhřebu de' Děčína, opustiv dosavadní 
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byt po y.ozvázárr~ - --"PTU náJemního a - odstěhovav veškeré své prádlo 
i šatstvo do Dě, 'ua,l ani platu od zaměstuavatele. 
Prvý soudce nIcffiene prU'll1a.s>u'jt::,--z,c-- uu. --",.1k'~adě sdělení obecního úřadu 
v Děčíně ze dne 14. listopadu 1919 zjistil, že žalovaný má řádné bydliště 
v Záhřebu. Zde 'mejedná se vš,a'k () skutko'Vé zjištění, nýbrž o p r á v 'll í 
ú s 'll dek, zda žalovaný vzhledem ku zji'ště'llým okolnostem měl od, 10. 
září 1918 do 31. prosince 1919 v Záhřebu řádné bydliště. POjem řádného 
bydIiště jest p.c.jmem právním a nikoli faktickou 'Okolností a výrok soudce, 
že strana má na určitém místě své řádné bydUště, jest právním úsudkem 
soudcovským, a ni,k'o.liv skutkovým zjištěním. Na úsudek prvého soudce 
v tom směru není vázán soud vyšší stolice. Předpokladem řádného by
dliště strany n.a určitém místě j,estpředně, že na místě tom bydlí. Pře
chodným pobytem nemocného v lázeňském místě ovšem nepomíjí jeho 
dosavadní řádné bydliště. V přípaclě, '0 který jde, však žalovaný byl ze 
služby propuštěn a platu zbaven, vystěhoval se na dohroze svého, bytu 
v Záhřebu a všecky své movito,sti přenesl do Děčína. Tím dal zřejmě na 
jevo, že své dosavadní bydliště opou>ŠtÍ, nemaje jistoty, zda a kdy se 
uzdraví, zda a kdy se vrátí. Třebaže nebylo pochybnosti o tom, že doufal 
-s,e uzdraviti, a měl' Ílmysli dDI Záhřebu se navrátiti, dQuŽJmo uvážiti, že 
pOlUhým úmyslem nemohl si zachovati řádné bydliště v Záhřebu, když 
tam fakticky bydleti přestal a převnzém svršků projevil vůli, bydleti pn 
případě Hnde. K pojmu řádného bydliště scházelo' tedy 'skutečné bydlení 
žalov,aného v ZáhřeM. Po dobu zmíněných tří měsíců neměl tedy žalo-. 
vaný bydliště ani v Záhřebu, ani v Děčíně, měl všrukl v tomto městě 4.0-
časný pobyt (§ 67 j. n.). Poněvad" pak za toruo,no' dÚ'časného. 'Pobytu mn 
byla v Děčíně ža'loba doručena, založena tím dle §: 67 j. n. příslušnost 
Děčínského so>ud.w ku projednání této rozepře, a z"'stal dle § 29 j. n. tento 
s.oud i na dále k jejímu projednání příslušným. 

Čis, 1344, 

Též berni úřady jsou veřejnými ústavy ve smyslu § 28 ex, ř, 
Ustanovení exekučního řádu o vymáhání peněžitých pohledávek, ne

byla-li pohledávka v rozsud",čné lhůtě zaplacena, nelze užiti proti eráru. 

(Ro,zh. ze dne 13. prosince 1921, R I 1461/21.) 

Zalobce domáhal se povoleni exekuce k vydob ytí peněžité pohled'ávky, . 
jež mu byla přisOuz.ena proti bernímu úřadu. So.w cL p r v é '9t o li c e 
exekuci povoHl, reku r sní s '0' u deocekuční návrh zamítl. D ů vod y: 
Stížnost jest odůvodněna. Dle názoru reknrsního soudu okresní soud exe
kuci vůbecpovoHti 'neměl, poněvadž ve smyslU čl. I. uvozovacího záko,nG 
k exelmčnímu řádu a podle čl. IV. a Xl. toh'Oto' zákona a § 15 aJ 28 ex. f. 
ustanovení I. dílu II. oddíl ex. ř. nemalií místa proti eráru. když peníz, 
rozsudkem přiznaný, ve Ihůtě,ulStanovené rozsudkem, k výplatě pouká
zá'u nebyl. 

Ne j v y Š š í s o II d' nevyhnvěl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Berní úřady sluší 'na roveň postaviti veřejným ústavům, v § 28 ex. ř. 
uvedeným, a jest pr'Oto možno proti nim exekučně'zakročo~ati je'i1' s o'bme-
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zením v tomto § uvede'i1ým. Pro výplatu hot.ovostí 1t státních p,~Maden 
platí zvláštní předpisy, vydané v zájmu veřejném, takže výplata při sloe 
žitém ,aparátu státním neděje se tak hladce jako výplata p'eněz osob S.Q'U

kromých. Tyto předpisy js:oll1 všeobecně platné, nebyly exekučním řádem 
zrušeny a musí se jim též vymáhající věřitel podrobiti. Z toho, všwk plyne 
jal<o n"tný důsledek, že ustanovení exekučního řádn :0, vymáhání peně
žitých pohledávek, nehyla-ll pohledávka ve lhútě rozsudkem stanovené 
zaplacena, protti erátu užiti nelze. 

Čis. 1345. 

Doručeni výpovědi knihovní pohledávky' jest úkonem řízení ne
sporného. 

(Rozh. :.:edne 13. pros,ince 1921, R I 1486/21.) 

Do usnesení prvého soud\!, jímž doručena by!ad1>wžníku výpověď 
knihovní pohledávky,podal jeden z věřitelů rekurs, jejž rek 11 r sní 
s o u d zamítl. D ů vo d y: Rekursem nelze se domáhati toho, aby zrušeny 
byly 'soudní oznámeni dlužníku o výpovědi kniho~ní pohledávky a 
knihovní poznámka té!o výpnvědi, z důvodu, že nedál k tomu přLkwzn. 
Soud není povinen, by zko'umal pod'pisy na ,sCludníchpodá!ruích 00 do jich 
pravnsti a v tom směru, zda ku podání přísluš,ných návrhů byl dán pří
kaz čili nic. Návrh, o nějž tu jde, byl oběma oprávněnými p'odep's-án a 
POdllis jich vYZ'l1ačen stroj'o,vým písmem, jímž i stěžo'vate! v rekursu jest 
podepsán. Tvrdí-li stěžovatel, že neda:l k zákmku příkazu, jest mu volmo' 
domáhati se odstranění usnesení několikerým způsobem, rukoHv však 
relwf's;em. '" 

N 'e j v y š t í s :01 li d zrušil us:nesenÍ nižších soudů. 

D ů vod y: 

Dor,wčenú výpovědi knino'vní pohledávky (§ 119 j. n.) jest úkonem ří
zení nesplor'llého; sroV'ilIalá usnesení nižších sOiudů, pokud jsou v odpor 
brána, mají tudíž ráz usnesení, -vydaných v řízení nesporném, :proti' kte
rým se d'Op'ouští mimořádný rekurs dov,ollad za předpúldadů § 16 patentu 
ze dne Y. srpna 1854, čís. 208 ř. zák Tyto pl'ed.poklady zde Jsou, nebo! 
oznámením Dra K. bylo Zjištěno, že pod.al výpolvěď za stěžovatele jako 
dědice Ad10Ma II -a, n e byv jím iki tomu zmocnčn. Jest tu tedy zma tek 
§ 2 čís. 3 11esp. pa!., pokud se týče § 477 <lis. 5 c. Ls., je,n;,platí :oMobn,ě 
též v řízení nespC'rném, pročež bylo vyhověno mimořádnému dovolacímu 
rekursu. . 

. Čís. 1346. 

Vládní nařízení ze dne 21. dubna 1921, čis. 173 sb. z. a n. o přerušení 
valutových sporil. 

I< návrhn vedlejšího interveníenta lze Spor jen tehda k voli jeho osobě 
přerušiti, má-li postavení společníka v rozepř'\ dle §§ 20 a 14 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1921, R I 1488/21.) 
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o d vol a c í s o u d zamítl návrh vedl'ejší intervenientky, by řízení 
bylo přerušeno dle vládního nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. 
z. a n., ježto vedIejší interven;entka je stranou jen tehdy, jedná-h se ,o ne
dílné soupeřs,tví (§§ 14, 20 c. ř. s.). Takovéhol nedllného soupeřství tu 
však není, nýbrž je zde pouhá solidarita dlužníkú. NenHi však vedlejší 
iI,tervenientka stranou, není tu p,odmínek k přerušeni SPOTU dle nařízení 
vlády republiky Cesklo,glovenské ze dne 21. clUlbna 1921, čís. 173 sh. z. a n. 

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

Důvody: 

Vládní nařízení čís. ~b. 173/1921 přikazuje přerusem sporú, jimiž vy
máhají -s·e penězité závazky na rakousko-uhCISké korU'ny též- mezi 'Oso
bami v odst. c) § 1 uvedenými, z č-ehož je p.atrn-O', že nahzení tol má na 
mysli toliko soupeře bez ohledu na spoluvěřitely, již nežalují, anebol spolu
dlužníky, kteří nejsou žal'ováni. Co do vedlejšího intervenienta bylo by 
odúvodněno přeT'wšení sporu jen tehdy, kdyby intervenient měl postav,ení 
společníka v rozepři dle §s' 20 a 14 c. ř. s. Poměr takovÝ není patrný ani 
z rekursu ani ze sp.i>.S'U. 

Čis. 1347. 

Pokud stát (vojenská správa) může na ,řádném soudě vymáhati vrá
cení peněz, jež bývalou rak. uherskou vojenskou správou neprávem byly 
vyplaceny tehdejšímu příslušniku rak. uher. branné mocí. 

(~c,zh. ze dne 13. prosince 1921, R I 1489/21.) 

Česko!slovenský erár domáhal se na žaJovaněm vrácení tabákového 
relu!a, jež mu bylo v červnu 1918, prý omylem, vyplaceno. Žal'o'vaný byl 
tehdy podplukGvníkem v ra;k" uh. mmádě. P r ,o c e sní s o udp r v é" 
s tol i c e žalobu z",mítl z důvodů věcných. O d vol a c í s o u d zrušil 
sám od sebe napadený rio,zsuďek i předchozÍ' řízení jako zmatečné prlQ 
nepřípustnost pořadu práva a žalolhu 'oldmítl. Ne j v y Š š í s o u d zrušil 
usnesení o'dvnlacího soudu a uložil mu, by, nehtedě k domnělém", důvodu 
zmatečnosti, vyřídil odvolání. 

Duvody: 

Dle výsledků dosavadního řízení není tu předpokla·dů zákona ze dne 
6. června 1887, čís. 72 ř. zák., jeJj,o,ž odvolací souď se dOIVOlává pro svůj 
názor, že v této věci pořad práva toho času jest vyloučen: - nebo! 
jednak není sedle obsahu žaloby domáháno náhrady skody, způsobené 
por u š e ním p ,o v i-n n o. s' ti' s I uže b n í, jak dotyčný zákon vš e
ob e c ně ,předpoMádá (§ '1), jednak není ani tvrzetlo" že byl vojenskými 
úřady vydtm nález náhradní, kterému bylo by lze odporovati žalobou 
teprve po v,Y'čerpání ,admiuistnltivníh-opořadu instančního (S 2), nebo před 
tím odpmem s účinkem, na,značeným v § 3. Dle přednesu žalující strany, 
který, do!md nebyl vyvrácen, jedině jest rozhodující, jde o nárok na vrá
cení částek, které byly bývabu rak. uh. vOjenskou správou neprávem 

. vyplaceny žalovanému, jenž dnes není v činné službě vOJenské. Rozho-
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dovatio takových nár.ode!, přísluší dle § 1 j. n, řádným 'Soudům, poleud 
není spClrno, že příj'emce neměl' 118.1 eku na dáv,k!l1, nebo, správními úřady 
bylo rozh'oldnuto, j.akou mčrou měl nánok na dávku, poněvadž poměr 
pra'.-a veřejného netřeba tu vůbec bráti na p-řetřes (srv. Pražák: Spory 
o příslušnost I. str. 171). V těch směrech nebylo ovšem do,sud nic zjištčno. 
Názor soudu 'cldvola'Ciho, že po,řad práva jest - alespoň tolm času - vy
loučen ,a prot,a rozs.udek prvého so·udu a předchozí řízení jsolu zmate:čny 
dle § 477 čís. 6 c. ř. s., - nemá tudíž ve výsledcích d .o, s a vad n í h o 
řízení op·ory, i bylo proto vyhorVéno rekursu žalujíCÍ strany, usne-se'ní 
odvorlacího soudu zrušeu,o a jemu nařízeno, by, nehledě k uvedenému dů
vodu zmatečnosti, vyřídil odvolání žaloboClvo. 

Ci,. 1348. 

Zákon ze dne 12. srpna 1921, čis. 313 sb. z. a n. o obnOvě drobných 
zemědělskýchpaehlů. . 

P"kud ustanoveni § 2 písm. a) zák. vztahuje se též na propachtova
lelova nástu,pce v držbě pozemku. 

(Rozh. ze dne 13. prOsince 1921, R I 1496[21.) 

Od pfoO'pachtovatele, jenž měl vLastních po;zemk'u více než 15 ha, kou
pila pozemek, o nějž tu jde, ohcho:dnice, jež neměla vlastních 15 ha země
dělské půďy. Nárok pachtýřúv na obno,vu pachtu byl zamítnut s Dud y 
vše ch tří stol, j. c, Ne' j v y Š š f m s ,o li d -e m z těchtO': 

důvo'Óii: 

J de o výkla,d předp,isu § 2 a) zákona ze dne 12. srpm 1921, čís. 313 
sb. z. a n., dle něhož se pacht ne'obnorv1uďe, když pro'Pachtovatel nemá 
sám více 'než 15 ha z·emědělských pOlzemků. Otázkou je, vztahnj,e-li Se 
tDtO ustanovení i na propaehtovatelova nástupce v držbě pozemku, ze
jména tedy na kupitele. Nelze zajisté připustiti, aby zákon byl na újmu 
p.achtýřovu obcházen, aby tedy tento. o své právo připraven byl tím, že 
by vlastník pozemelk; prodal, věda '0' pachtýřově nároku, a nabyvatel, 
rovněž tento' nárok znaje, tétlo akce na úkor' p,achtýřúv vypočtené ,se 
súčastnil. S druhé strany ne'lze však zase připustití, abynabyvatel, který 
jednal v důvěře v stávající stav ,a platné právo, byl v téta dúvěře své 
zkLamán. V tomto případě koupila nynější vlastnice pozemek SPOTný, jak 
pachtýř sám udává, " dražbě v květnu 1921, tedy dávnO' před zákonem 
ze dne 12. srpna 1921, č'ls. 313 sb. z. a n., jenž nrrhyl působITo'sli dne 6. 
září 1921 a na nč'11ž se námk pachtýřův za,kládá. Jednala tedy nabyva
telka vd!ůvěře v \,Iatný zákcit1 a platné právo zcizov,alele. Jestliže tedy 
podmínka zákoná, aby neměla více ncž 15 ha vlastní zemědělské púdy, 

-jest II ní bezes,pl::.rne dána,- není povinna dIe ho,řej-šího ustanovení k ohnově 
pachtlli. Jinak by bylo, kdyby pozemku byla nabyla teprv po· vyhlášení 
zákona a dokonce snad včdouc o ,Jachtýřově nároku. V době je,jího nabytí 
však nárok tento ještě neexls,tnval, byv zalužen teprve pozdějším, zá
konem. Při to'm nc\r'a'dí, že nabyvate1k:a převzala snad pří klQupi všecky 
závazky svého předchůdce, jako to stěžovatel tvrdí; ačkoli to' ZjíštělNY ne 
bylo. Neh,,! i převzala li je, mohlo se to vzlahova ti pouze na závazky už 
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exisiující, tedy zeJmena dodržeti pacht až do uplynutí pachtovn'í dGby, 
nikolli však na možné závazky teprv bud'Oucí, tedy na náwk p.a'Chtýřův 
na obno'vu pachtu, jenž teprv potom vznikl. a o němž tehdáž ani známo 
býti nemohlo, zda někdy a kdy vznikne. I když tedy následkem převzeti 
pachtovního poměru byvo; by ji považovati za nynější prop,a'chtova!elku, 
přece se podmÍ'nky pm obnovu p,achtu musí p'o~uzovati podle jejích vlast
ních p'oměrů a nikoli dle poměrů předchůdcových, jenž ovšem dle tvrzení 
stěžovatele měl pozemků více než 15 ha. Na tom, jakGu živnost p~o,vo
mje, zda j'e zemědělcem neb obchod'nicí, nesejde, nebof § 2 zák. dobrodiní 
své uděluje každému vyjma obec, právnick'Ou osobu a majitele zabraného. 
nebo zemskode9kového statku, a žádné z těchlo vlastnmtí pachtýř u ní 
netvrdí. Nicméně nelze nepoznamenati, že Gna sama udává, že pozemek 
koupila proto', pouev"dž ho p'o!řebuje, aby měla pro koně, jejž ve svém 

, obcholdě chovati musí, nutnou píci. 

Čís. 1349. 

Nabyvatel nemovitosti nepřejímá závazku z nároku vzešlého proti dří
vějšímu vlastníku z důvodu zvelebetú nemovitosti. Není jím ani obohacen. 

(Rozh. ze dne 13. pTos.!nce 1921, Rv I 587/21.) 

Zalovaný koupi] v mce 1908 statek od dřívějšího: vlastníka, jemuž 
náležel O'd r'Oku 1880. R!oku 1881 zřídil správce dřevěné' pažení u,ad svým 
bytem; stav '$'ť TOIkiu 1886 jehO' nástupcem, nahradil mu žalobce za· ono 
pažení 100 K. Za~obě na nynějšíhO' vlastnÍ'ka a vydání pažení neb o za
placení 500 Kč vyhověl p r'O c e sní s o udp r v é s t ,o I i c e v tomto 
směru, v 'onom ji zamítnuv. D ů vod y: Jest nespamo, že žalobceWkud 
se týče jeho pfedchůdce paže'ní na ,púd'u dal, ač k tomu pavinen nebyl, 
čímž vlastník nemovitosti byl ob'Ohacen (§§, 1431, 1435, 1437 a 877 \lbč; 
zák.), jlO případe žalobce učinil za něho náklad dle §§ 1037 a 1035 <obč. 
zák. Žaloba z tohotO' ĎŮvodu v prvé řadě čelí lol vrácení pažení, ale toto 
vrátiti nelze; z důV'olďů shOTa jmenavaných lze však požado.vati náhradU!. 
O d v O' I a ci s a u d žalabu zamítl. D ů vod y: Vynořuje se především 
otázka, zd1a-li pořízení pažení znamenalO' pro majitele dvora nějaké 'oho
hacení vŮ'bec. Z celé věd je patrno, ž,e paženl 'si zřídil dřívější správce, 
by si usnadnil užívání půdy, a že rovněž žalobce pouze ve vlastním zájmu 
t,ota pažení od něho 'odkoupil - jinak by mu nebyl zaplatil 100 K ze svých 
peněz, - a že po 30 let toholo pažení pokucl se týče výh,olď z něho ply
noucích p'Oužíval. Než i Ik!dyby bylo skulečně nastalo obohaceni pro ma
jitele dv,ora, jak jee má na mys!l nbč. zákon, byla abohacena tehdejší ma
jitelka dv,ara, a niklo,liv nynější vlastník. Rovněž tak tmnu je s jedna
telstvím bez příkazu. Patrný a znamenitý užitek,povstal-li zřízením 
pažení vůbec, mahl vzniknouti bývalé vlastníci, jež měla zájem na tom, 
aby správce měl řádně zabezpečenoul půdu jakožto přÍ's,lušenství bytu, ale 
nelze se dohá<dati, v čem by tento užitek záležel u nynějšíhO' vlastníka. 

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

Z nesP!olrného stavu věci se podává, že zřízené p.ažení staJ,oi se příslu
šenstvím 'nemovibo.sti a přešlo do vla'stnictví tehdejší vlastníce dvora již 
v roce 1881 a že tato vlaMnic", :byla o toto pažení obohacen.a; proto ta,ké 
jen proti ní mohl býti uplatňován nár'olk< na náhradu nákladu, v Její pro
spěch vynaloženého, nikoli proti po'zdejšímu vlastníku, lIebo,f nabyvatel 
nemovitosti přejímá podle § 4430bč. zák. jen dluhy, n.a statku VáZ110ucí, 
iiné pohledávky a náraky, jež nokd·o má proti dřívějšímn vlastníku, na 
nového nabyvatele však nepřecházejí, a k předpisu § 1409 nibč. zák. III. 
nov. § 186 hledéti nelze, ,protože podle § 190 téže ilOV. se nevztahuje na 
odevzdání, jež se stala před I. lednem 1917. OdV'olad &OIUId' Dm!.o, právem 
zamítl nárok na zapI;xcel1í náhrady proti nynějšímu vlastnlku nemovitosti. 

Čís. 1350. 

Nejde o ·ujednáni nemravné. dO'hodly-U se strany na určitém odškod. 
ném za to, že povinný zmrhal ženu pod nesplněným slibem manželstvi. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1921, Rv I 827/21.) 

Žalovaný byl právoplatně sproštěn z 'ohža!olby pro přestupek §, 506 
tr. zák. a žwl'Obkyně byla pouká:dna se svým e>dškoldňovacím nánokem 
na pořad práva. ha O'pět'ovně žalobkyní o,btěžován, uzavřel s m žalovaný 
naravnání v ten smysl, že jí zaplati odškodné 16.000 K:. JežtCY závazku 
tomu nevyho,věl, domáhala se žaLobkyně jehO' slplnění žalo,bon, jíž p r 0-
ce s II í S'O udp r v é s t a I i ce vyhověl. Od vol a c í SD U rl žalabn za
mW. D ů vod y: Pro správué posouzení narovnání iwkoí klaždé jiné 
smlouvy jest důležitým důvod, který zavdal příčinnJ k jeho nzavření. A tu< 
nelze přehLédnnuti, že důvodem a podkla·dem tolwvo, narovnání jestiedině 
poměr mezi stranami, "tOltiŽ známost, kterou si, učinili! a která ve svém 
průběhu stala se tak důvěmau, te vyvrcThoiliLa až v pahlavních stycích a 
tak překwči'la meze obyčejné společenské sluš",osti, následkem čehož 
poměr tento zřejmě jest v 'odporu s dobrými IInavy, pročež nelze za vo,-
11Oto stavu věci z onoho nar'ovnání, které jest s' hledi'ska' § 8790bč. z:fuki. 
ničí, náruky uplatňovati. 

Ne j v y š ší S'O u d ·obnovil rozsudek prvého slo,udu. 

Důvod y: 

Právem uplatňuJe žalobkyně: 'doVólaci důvod nesprávného práv'n,ho 
posouzení věci dle, § 503 čís. 4 c. ř. s. SOlUd odvolací prohlásil za. spráV'ná 
a převz"l veškerá skutková zjištěni prvéhlOI soudu a tabo, jsou proto též 
podkJ.adem rozhodnuti 'S,audU' dovolacího podle §§ 498 .a 513 c. ř. s. Dle 
těchto skutkových zjištění a přednesu stran ie patrno, že žal!QlbnÍm dů
vadem bylo žalobkyni především to, že žalov"ný v letech 1906 a 1908 

,lldrž'o,val] s ní VážniOIÚ důvěrnou známost, že ji hned ,před prvou soulo-ží' a 
i p,ozději sliboval manželství, že však později odepřel, pojmolUti ji za tnan" 
že!:k>u, a tím zbavil ji možnosti,V mladých letech se dobře provdati, a 
způsobil, ž'e zustala svo'hodna a I1ezaop,atřena, alesp'oň znemožni,{. H, zíslkati 
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si včas lepší zaopaření, a tím způsobil jí větší škodlUl než ža!'olvaných 
16.000 K. které žatovaný mirncI to se zavázal jí jako odškodné zaplatitL 
V tomto závazku, nafO'vnání, uplatňuje druhý žalobní dúvod. Nárok na 
náhradu 16.000 K z důvodu zmrhá ní pod nesplněným slibem manželství 
uplatiiovala již žaJobkyuě proti žaleivanému v trestním řízení, které v r. 
1912 proti němu na iejí udání bylo zavedeno pm přestupek § 506 tl". zák. 
Zalovaný tehdy byl sproštěn z roMaĎo·by pro tento přc'stupek, poněvadž 
soudce trestní nenabYl přesvědčení o vině ,obžalova:ného v toru směru, že 
se mu žalobkyně poďdlaLa jen pod slibem manždství, jarkl tvrdila, a její 
nárok na náhradu škody byl p·oukázán na pořad práva. V tom smer'u, je 
však na omylu žalovaní" tvrdí-li v 'o.dvdání, že tímto trestním rozsudkem 
spr ia Š ť II j í c í m -je soud civilní vázán v tom směru, že jím bylo zji
štěno, že žalovaný žaloibkyně pocl slibem manželství nesvedl. Podle § 268 
c. ř. s. váž,e soud civilní jen o d s u z ují c í výrok trestního s·oudu, při 
spmšfujídin v~Troku může SlOud civilní- sám zjištlov.ati skutkové okol-no-sti, 
k jehowizhodnutí potřebné, a ziistiti i to, 'O čem so'uldee trestní přesvěd
čení nenabyl. Uplatň,ování náhradního nároku žaLobkyně civihTí.msporem 
nebylo lze tedy již předem označiti za bezdůvodrtlé. Nárok jí tvrzený má 
svůj zákionnýprávní Pled-klad v ustanove'ní § 506 druhá věta tr. Úk. a 
,~,§ 1293 a 1324 'Ůbč. zák. <srov. čis. 184, j,eho'ž se žalovaný dovolává). 
Olciedně tomoto se strany narovnaly dle zjištění nižších soudů v r. 191ú, 
kdy splnění slibu manželství žalovaným bylo ještě. mož'né, je.žlo žalovaný 
vstoupil v maJtlželství s jinou ženou teprve drne 22. dubna 1918, jak v tr6s,t
ním svém lo,známení ze dne 10. července 1918 uvádí. Zalobkyně žádala 
tehdy od š k 'O d n é h <O 25.000 K, .žalovaný, uznav, že jl poškúdll, nabí-dl 
16.000 K, na nichž se dohodli. Za těchto zjištěných iClkolností a za tohoto 
zákonného právního podkladu nelze mluviti 10, tom, že žalovaný ža:lobkiyni 
16.000 K slíhil' jeti za ln, že s ní. udržova,1 po léta nedovolený dúvěrný 
poměr a jí mimomanželsky tělesně používal, nýbrž je patmol, že vyrovnal 
částkou tou náhra'dní nárok žalobní, s nímž žalobkyně', již' v trestním 
řízení byla p:mtkázána na pař,ad práva a O< němž žalovaný ph jednáni se 
zm(nil řka že jí dá 16000 K, 'které žádala' usroludn. Tímto nrarovnánim 
ž,dov~ný j~jí nárok ve' výší smluvené uznal a vzdal se tím za daných 
·okolností i eventuelní námi~ky jeho promlčení. dle §§ 863 a 1501 obč. zák. 
(srov. Stubenrauch: Komentar zum aBOB. 1903 § 1497 I. 3 a k'§ 1501, 1 bl, 
Kra1nz-Ehrenzweig: System 1920 ll. díl § 295 1. A). Zaloba z tohoto zá-· 
vazku, z tohoto, na'rovnáni, je protoloďůvodněna (§ 1380 obč. zák) .. 

Čis. 13,51. 

Zákon ze dne 30. ledna 1920, čis. 82 sb, z. a n. o úpravě právních po
měrů domovníků vztahuje se i na právní poměry domovníků z doby před 
účinnosti zákona. 

Poměr nájemní jest zcela rozdílným od poměru domovnického. 

<Rozh. Ze dme 13. prosince 1921, Rv I 945/21.) 

VýpolVěď, již vlastník domu dal dle zákona Čís:sh. 82/1920 domovní.
kov i. s nímž byl uzavřel domovnickou smlonllVu dne 3. června 1919, pro
hlási; pro c e sní sou d p r v é s, t o' I i c eza beZiúčinnoll. O d vol a c í 
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S? ~ d prol.IIásil ji za účinnou. D ů vod y; Odvolání dlužno jlřiznati ollráv
nem, neb?t ~apadený fClzsndek &počívá, jak odvolatelé právem vytýkají, 
!la ~lesprav~lem právním p,o'SollzenÍ věci. Soud prvé s,toJice má v souhlasu 
~;' zalovanymi za to, >\e zdrc nelze Ploužíti záko,na ze dne 30. ledna 1920, 
(;]s. 82 sb. z. am, po'něvadž smlouva domovnická ll'zavřena byla dne 
3. ~ervna. 1919 a zákony nepůsobí zpět. Toto právní pravidLo, vys~ovené 
\' ~ 5 obc. zak. platí však jen plc1tud, pokud v d'otyčném zákoně samém 
nic j2ného n~ní IUistanoVel1Jo. 1 Tpravllje-li zákon sám dosud trvající právní 
pomenr meZI stranami nuceně, obsahuje-li totiž us"ta'llovenÍ práva donu
.::ov~cíh?, mění se ta:k'Ův}'mi ustanoveními dřívější smlouvy od doby, kdy 
~OVy Zake-I? p'očal, p.llso,hiti pr~ bud'Clucnost tak:, a-by novému záklonu vy
Hovovaly. rakova donucovacI usta)wvení obsahUje také zákon ze dne 
20:,I<;dna 1920" čis. 82~b. z.a n., když předpisuje v '§ 15, že práva, příslu
se:!CI .d~movmku dl,e S§ 6 odstavec druhý, 8, 1,0, II aj 14., memclbo'lli býti 
uJedn~ml11 vyloučena ani Icbmczena, při čemž zá-kon ner,o:zeznává, zdali 
ujednaní ~'e stalo. pře'd působností zákona či ,později. Dom-ovník nemůže 
se pro.(o vzdáti práva jemu dle § 10 zák. 1Jříslušejídho, že domovnický 
ncmĚr mllže býti zru?;cn oběma stranami výpO'věd1í na čtvrt r'Oku předem 
y obvyklých Ihútách Dronáímy, nebyla-Ii smluvena lhúta delší.. Z leho 
plyue, že zálk10n dřívější sml-ouvy ·pone·chává potud v platnosti, pokud, 
qbsahují uje'dnání delší výpovědu.í Ihťity, 'nežli je stanovena v § 10 zákona. 
Ze byla mezi. stranami ujednána delší lhůta, nežli § 10 cit. zák, žalovaní 
anI netvrdili, a jest pm!o v tomto případě piClužíti § 10 cit. zák a měla 
y~Tpoveď vcmlUrto zákonnému předpisu úpl!ně v~y~ho'Vující za účin.nou pro .. 
hh;šeua býti. Zalovaní p'Ůu:kazují ve sdělení na spis 'Odvolací k tomu že 
zákon ze d'ue 30. ledna 1920, Ns,. 82 sb. z. a n. chtěl zajisté p'ostaveuí 'do
movuíkú zlepšiti, že však, kdyby náhled odpůrce hl správným, by to 
znamenalo podsta~né zhoJšení d'osavadníhol postavení dOl11!Q,vníků~ ježtlJ 
by byli 'DIa tom hůře ne'ž nájemnIci, jimž náleží ochrana dle zákona ze' díle 
8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a '11. a že proto.·lze užíti zákona :w dne 30. 
ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n. jen na poměry domovnick'é založené po 
účinnosti tohoto zákona. Tomuto náhledu přisvčdči\i nelze. Poměr ná
jemní je'st zcela rozdí-1ným od p-Omeru dom.ovnického a tento, oh!,ed-ně 
používaného bytu upra-ven byl dříve na.řízením Z-e dne 24. d·ubna 1919, 
čís. 223 sb. z. a U., které dle nařízení ze dne 23. PTOsince 1919, čis-. 674 
sb. z. a n. PIIS'Obilo do 31. března 1920, na místě t'oborlo nařízeni byl pak 
vydánzákOll ze dne 30. ledna 1920, či,. 82 sb. z. a n., kterým se ttpravují 
poměry domovnické adIe tohoto se pozměniti musí i dřívější smlouvy, 
domovnické do bl)cto1uicn'Osti, pokud zákion obsahuje. ustanovení práva 
donucovacího, jak stJ,,'a c!ovoděno byh 

Ne j v y Š š í. s o II d nc'vyhověl. clo,volání. 

Důvody: 

Doyollatelé uplatňují pouze důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. a .isou toho ná
hledu, že se zákon ze dne 30. ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n. ua ně nevzta
huje, pioUJěvadrž jejich,1'Oměr domovnický byl založ,en již před vydáním 
tohoto zákona. Tento !Iáwr jes,t nespráv'ným. Cit,cvaný zákon ,upravuje 
pn_h-"ní poměry domovníikrfl vúhe'c a nečiní r1o.zdHu, jde-li o pomer založený 
před jeho' vydáním či po něm. Zákon nabyl puso,bITosti mčsíc P'O svém 
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vyhlášení ze d'ne 17. úno~a 1920 a musí býti tudíž jeho ustanovení 'použito 
na všechny, již stávající poměry domovnické. To neodpo,ruje nijak zásadě 
§ 5 obč. zák. a dovolatelé neuvádějí, v kterých nabytých právech jsou 
dotčeni, nýbrž poukazují jen k tomu, že by byli na tom hůře než nájem
níci, jimž náleží 'olchrana poclle zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. 
z. a n. Že jest poměr domovnický r.ozdílným .od poměru 'nájemního, uvedl 
již soud odvolací, k jehož správnému, odůvodnění vývody dovolání ne
vyvrácenému se v ostatním p.oukazuje. 

Čís. 1352. 

1\ pojmu »směnky z ochoty«., 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1921, I\v I 956f21.i 

Žalovaný DOldepsal směnku jako vydate1a indosant. Proti směneč
némn platebnímu přílk!azu 'namítl mime> jiné, že směnku DOldepsal ponze 
z oehnty. P r.Q c e sní s o udp r v é s t o I i ce zrnšH směnečný platební 
příkaz, maje za to, že žalov,aný se nechtěl svým podpisem zavázati. 
O d vol a c í s o u d ponechal 'směnečný platební příkaz v platnosti. D ů
vod y: Prvý soud zjistil, ž,e se společnik ža1ující strany Sie'gfried li. 
ohátll na žalovaného se žádostí, by mu svým podpisem na zažalované 
-'n ěnce umožnil její eskomptování dále, že o podpisul žalovaného na této 
směnce ne-došlo mezi 'stranami k žádnému bližšímu ,ujednání a že spolu
podpis žalovaného na směnce by! poža'dlo,ván pome za tím účelem, by 
banka směnku tu přijala k eskomptu, aniž bylo dálO' po~adován(}, a'hy se 
žalovaný za směnečnou hodnotu ,osobně zavázaL Tato zjištění odpovídají 
v';'sledkům průvodního, řízení' a iwu tudíž bezvadná. Avšak prvý soud 
tato zjištění a tím i výsledky průvodního řízení dle náhledu soudu odvo
lacího ,ocenil nesprávně, tedy i ne'správně věc posoudil po stránce právní, 
maje za to, že již o sobě tím, že- podpis žaloOvaného na směnce byj dán 
z ochlo,ty, byJol vylouče'li'[JI směnečné ručení žalovaného vÍDči žalobkyni. Dl'e 
čl. 81 sm, ř. již sám podpis na platné směnce zalk[áďá směnečn.ý závazek, 
aniž bylo p'Dtřebí další úmluvy o tom, zda púdepsavší osoba přejímá 
'D~obní ručení čili nic. Směnečný dlužnlk může vůči majitell směnky uplat
ň,evati pouze takové námitky, jež vypl';"ají z práva ,směnečnéhn, nebo 
příslušejí mu bezpr,ostředně právě proti žal-obci (čI. 82 sm, řJ Tvrdí-li 
tedy žaIIQ,vaný, že svým ,podpisem ha zažalované směnce nepř,evzal žáď
ného směnečného závalzku, náleží mu, aby prokázal. že tenlo směnečný 
závazek vůči žalobkyni byJ výslovně nebalespoň dlle zřejmého "myslu 
'Dbou siran v y I o uče n, že tedy bylo ujednáno, že příjemce směnky, 
v případě, o nějž jde, ž a I 'Ol b k y n ě pře v z a I a z á vaz e k, že 
smě n k u s' a m a vy p I a t í. Ž'e se taková smlollvac mez;; stranami ne
stala, připu,stily obě strany, byvše o tom slyšeny. Dle llch se-znání nebylo 
ph podpiSU směnkly žalovaným mezh stranami ujedná'nonic bližšího a 
nikdy nevysloviol Siegfried li., že žalovaný svým podpisem na směnce 
nemá převzíti směnečného závazku. Avšak ze zjištěného postupu při 
]Jodpisování směnky nelze ani bezvadně souditi, že s{}uhlasný úmysl 
o b 'O u stran směřoval k tlomu, aby byl směnečný závazek žalovaného 
vyloučen. Z toOho, že žalovaný, jak sám' tvrdí, směnku podepsal toHko 
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z ,odlOty a proto, že o VJr byl požádán, lze usuzovati pouze tolik, že .o n 
žádného směnečného závazku nechtěl převzíti, DeJze však dov,oditi, že 
se žalobkyně tackového jeho závazku vzdala, nebo! i směnečné závazky 
lze př·evzíti z 'Pouhé o·cholty. Ani tím, že žalovan"{r pr}' ža:licbkyni SV}Tm 
podpisem na 'směnce prokázal službu, nemění se 'ua věci ni,čeho, ježto ve 
,hl-ečno,sti služba nebyla prokázána žalo.bkyni, nýbrž směnečné dlužnici, 
totiž firmě S. a spol., jejíž majitelem je bratr žalovaného. Neboť té to 
mělo býti nlehčetlo, eskomptovaním o~é směnky. Jí musilo záležeti na tom, 
abv směnka byla eskomptována, ježto \' případě, že by se tak nebylo 
,t';-Io, musila 'očekávati, že na ni žalobkyně požádá buď placení nebo jiné 
zajištění. PodepsaHi tedy žalov,aný směnku, třeba ,IQ žádosti žalobkyně, 
a to za tím účeIem, aby směnka byla bankouleskomptována, n.eplyne 
z to,lIo nikterak nutně, že se tím žalobkyně chtěla zříci směnečného ru
čei1Í strany .a že se chtěla zwvázati k tomu, že směnku tu vyplati sama, 
neboť podpis žalovaného na ,směnce v prvé řadě byl p01žad!ovan v zájmu 
přímé dlužnice směnečné, i když o ně'j žádala žalobkyně sama. Nikterak 
VŠ3Jk nebylprokáz,"n 'Opačný úmysl strany žalující. 

N e j vy Š š i s o u d nevyhov,čl dc'Voiání. 

Diívody: 

Dov,olacímu soudu neušilO, že zažalovaná směnka jest vlastní směnkou 
na vlastní řád, ježto vyda{elé' jsdu totožni s remitenty. Na tom nemění 
ničeho okolnost, že na směnce zdánlivě jako trasátka: I",ve-denal jest firma 
S. a spol., neboť dle obsahu směnky zavazuje se táž firma spolu s Ri
chardem S-em' ,a Drem' Emilem S-em, že zap]atí směnečnou sumu na, svůj 
vlastní řád, t. j. sobě, což jest podstatným příznakem vlas,tní směnky na 
vlastní řád. Proto nelze a'ni tvrditi že jde snad o tra s o van ou vla'slní 
směnku na vhs,tní řád, nehledíc k tOntu, že místo vydání se '11eUší od 
místa pJatebního, k němuž jest připojen toliko domicH. Zda t~kové směnlko/ 
_ i když byly pOlzději ind'osoV'ány - vůbec isou platny, jest v literatuře 
• judikatuře splQ.rno, i p,ouka~u~e se v tom směru na vývody v Grún
huto'vě díle»Wechselrechk § 56 pozn;l4 a §59 č. 3 apozn. 8. Dovolaci soud 
nepokládá však za potřebí.by se " tomto případě ,obíral ,touto, otázkmu, 
pOliěvadž Žalova'ný v 'té Ipříčině nic nenamítal, a poněvadž jde o přfpadn10u 
vnitřní vadnost směnky, ke které nelze míti zření hez oámitky žal:ova'lllého 
z moci úřední. Rozhodující význam měla by naznačená otázka, kdyby 
dOSlld platil '§ 104 i. n. ve svém původním znění, dle něhož rozepře, spa
dající pO'dobecnol1 právomocnost, nemohly úmluvou stran (výslovně, nebo 
mlčky) býti vzneseny na soud k.,nsální. Neboť pokud by nešlo 10, platnou 
srn,ěnku, rozepře ~tedy nebyla vznikla z jed'ná'D~ směnečného, a proto ne
hyla dána přísJušnostobchodního soudu (senátu.) dle § 51 čís. 3 j. n., nýbrž 
příslušnost olbecná, bylo by sporné řízení provedené přes to, u obeh-odního 
soudu, stíženo zmatkem § 477 čís. 3 C. ř. S'., k němuž byl'o by hleděti z P<O
vinnosti úřednÍ. Po novelísaci § 104 j. n. (čl. IV. čfs. 21 cíS. na:ř. ze dne 
1. června: 1914, čís. 118 ř. zák.), který nyní nevylučuje zmíněné pror(}gace, 
ne11í tu však dotčeného zmatku; jiný zmatek § 477 C. ř. S. !>a11O vůbec 
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v úvahu uepřichází. Žalovaný uplatú,u,je d-oV1o1ací dúvody § 503 čís. 2, 
3 a 4 c. ř. s., leč neprávem. Vadl1'Osti odvoúaciho' řízení po rozumu § 503 
čÍs. 2 c. ř. ·S'. tu není, neboť okol'lliosti ,v jichž neprúbrání a nezHštěnÍ ža~ 
lovaný spatřuje vytýkanou vadnost, nemají významu pro spor T.ozhodu
jícího, jak vysvitne z toho, co bude uvede'no k dovdacímu dlivodu § 503 
čís. 4 c. ř. s. Dovolací dúvod § 503 čís. 3 c. ř. s.není po zákonu dlo.]íčen, 
ponč-vaďž dovolate! ned-okazuje, že rozsudek od'vo'lacího s-oudlul spočívá 
v pod s t a t n Ý c h č,;,s'tech na předpokladech s k u t kl o V Ý ch, kteréž 
'odporují spisům. Ani výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil včc 
po stránce právní ť& 503 čís. 4 c. ř. s.J, není oprávněna. OdV'o'lad soud 
převzal skutková zjištění soudu pľQ.cesního; dov,olací 'soud jest jimi vázán 
i dlužno tedy položiti je za základ též rozsudku soudu odvolacíma .. Ne~ 
spomo jest, že žalovaný podepsal zažalovanoul směnku jako vyd"tel a 
indosat bez jakékoliv výhrady. Správně vytkl soud odV1o.lací, že platí 
proto dle čl. 81 srn. ř. i bez zvláštní úmluvy zá:k!onná domněnka, že ža
lovaný chtěl se 'svým podpisem směnečně zavázati, a to i VŮČI ža.]o·bkyni 
jakožto příjemkyni směnky. Tvrdil-li žatolva'ný, že tomu tak nebylo', že 
v ů či ž a lob k y n i směnečným p'o.clpisem neměl převzít' a nepřevzal 
závazku, zaplatiti jí směnečnou sumu, a že může to dle čl. 82 srn. ř. na
mítali žalobkyni, byLo na ·něm, by pře sně d o k á z a·1 praydivost svého 
tvrzení. V té příčině žalovaný namítal, že podepsal směl'ku na žádo·st 
žalobkyně jen z oc!J01Y. Netřebi! zkoumati, k!oltnu měla podpisem směnky 
ochota býti p'mkázána, zda žalobkyni, které záleželo na tom, by směnka 
byla bankou eskomptována, či dlužnici (firmě S. a spoJ), jíž mělo zl'cl1ě
žením směnky býti ulehčen-o, či snad oběma, neboť správně uvedl soud 
odvolací, že m:o'ŽnlO z ·ochoty převzíti i z á vaz e k s lJ.1 Č n e Č II "fr. 7 áleži 
spíše na t'Om, zda byIo mezi žallohkyní a žalovaným ujednáno, že žalo
vaný svým směnečným po.dpisem, jejž z ochoty připojil, nemá ž a I o b
k y n i směnečně rnčiti, polmd se týče, že žalohkiy'ně nemá býti oprávllěna, 
žádati na něm směnečného placení, nýbrž že vyplatí sama směnku, bu
de-li to od pozdějšího majitele směnky ]J'olžadováno, neboť v tom spočívá 
pravá podstata směnky z 'Ochoty. Že takovéto ujednání výslovně se ne
stalo, přip·ustily obě strany, byvše k důkazu slyšeny. Ujednání mohlo se 
lu.všem státi. také mlčky {§ 863 obč. zák.), ·ale -okolnolsti, přednesené v tom 
SmeTU v p.rvé st,oHci a zjišt,ěné v rozsudcích nižších soudů, nejsnu takové~ 
by nutkÓlly k závěru, že srovnalou vůlí obou stran byl vyIoučen srnče 
nečný závazek ža,lovaného vůči žalobkyni, nýbrž dOPOluštějí i možnost 
op.aku. NebtOof, že žalovaný podepsal směnk,!] k žádosti Siegfrieda li-a za 
tím účel-em, aby umožnil eskotl11!pt směnky, an,iž bylo ín'ezi nimi něoo bliž
šího Ujednáno, zejména žádáno, by žalovan)T os-olhně se zaručil za' smě
:Ječnou sumu, není ještě důkazem, že žalobkyně nepokládala směnečný 
podpi-s. žalovaného též za zjištění své směnečné 'pOhledávky pna-ti firmě 
S. a spol., jak veřejný společník žaluj.ící firmy Si'egfrlecí li. při svém vý
slechu jako strana udal. Neprovedl-li však žalovaný v tom směru přes
ncho důkazu, jemu náležejícího, nemůže se úspěšně brániti proti smě-
nečn6mu příkazu platebnímu, který byl vydán proti němu na základě 
směnky jím podepsané. Právem tudíž odvolací soud změno.u rozsudku 
prvého ·soudu zachoval směnečný přík.az pl"tební v pi&tnosti potud, 'Pokud 
žalobkyně sama při ústním líčeni setrvala na žaIobním žádání. 
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Čís. 1353. 

Dobrodiní II 251 čís. I ex. ř. není nezbytně podmíněno tím, by dlnžník 
v <lobě zájmu skutečně používal věcí, nepostrádatetných pro něho nebo 
jeho rodinu. 

(I(ozh. ze dne 13. prosince 1921, I( II 272/21.) 

Návrh dlužníků, by z exekuce .tyly vyloučeny kusy nábytku jak01e
zabaviteln6, ex e k u ční so u d zamítl, ježto jich dl'u;žníci již po jeden 
a ]lul roku TIBp·o(užÍvali, bydlíce v jíném místě, nežli kde nábytek byl 
složen . .1( e.k u r 'S! TI í s o II d návrhu vyhověl, poněvad'ž dlužníci jirného -ná
bytku, než který byl z rubaven , nemají, při čemž jest lhostejno, že právě 
v den zájmu ho nepoužívali. 

Ne j v y šš í slí)ud nevyhovět do'volacímu rekursu, 

Dúvody: 

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdllí právní názor 
druhé stolice a poukazuje s~ěžovatele na správné ďůvody napadeného 
usnesení. I( výv-odům d'Ovolacího reku'l'su, pokud nejson nepřípustnými 
ll-ovotami, se p1o,dotSrká, že okoJ1u.ost, ž,e dlužníci pO!-tžívali' cizího nábytkU 
a dali svůj vlastni do uschováni tchánovi, pokud se tý-če otci, nemůže 
sporné veci zbaviti povahy 'předmětů nepostrádatefných ve smyslu '§ 251 
čís. 1 ex. ř. Druhá stolice zjistila, že v den zájmul dlužníků rodina čítala 
pět členů .a že dlužnici neměli jiného nábytku než ten, který byl v uscho
vání I-Iyn.ka P-a. TínJ jsou prokázány veškerépředpoO<lady zmínéného 
místa zákonného" které nevyžaduje, by dlužník za všech olmlností v době 
zájmu skutečně používa.] věcí nepo·strádatelný·ch pro něho apm jeho ro
dinu, jsa na př. zvláštními okohlOstmi nucen bydlett v zařízeném pokoiji 
anebo zdrž·ovati se z ohledů výdělkových mimo' své řádné bydliště. Je
lilmž nepostrádatelný nábytek jest vyloučen z exeku.ce, nep"dá na váhu, 
z kterého důvodu dlužuíci dali oclcvézti spornýnáby:tek ku svému tchá
novi, pokud se týče .o,tci. Zákol11 chrání z ohled:ů veřejných každ'ého dluž
níka a jeho rodinu a p~o10 není poHebí"c.'itl 'Otázku, byl-li postup' man
želú Antonína a Anny M,OlVých v této zi'tležitosti a zvláště ve sporu 
tlynka P-a proti Josefu G-ovi nezávadným. 

Čís. 1354. 

Staniční pokladny státních drah "a pokladny železničního ředitelství 
nelze považovati za různé s.tátní pokladny ve smySlu § 1441 obč. zák. 

<Rozh. ze dne 13. pr'Osince 1921, I( II 274/21.) 

Proti žalobě, již podal želez'nlční erár 'Ci okresního soudu v Mikulově 
na za,placení nedoplatku dovozného, splatného u staniční pokladny v flru
šovanech-Šanově a v Mik~Uilově, vznesla žalovaná firma žalobu navzájem, 
jíž domáhala se náhrad", za ztracené zboží z jiných zásilek, nežli kterých 
se týka!.a žal~iba. Proti žalobě na vzájem' bránil se erár námitk'Ou' místní 
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nepříslušnosti" již s o II d p r v é s t lOl} i c e zamítl. D ů v ,0\ d y: Správným 
je sice tvrzení žalobce, že nároky žalobou na vzájem uplatněné nikterak 
nesouvisejí s nároky, žalobou uplatnč'nými. Názoru však, že nehodí 'se 
s nimi ku :k'ompensaci, protože staniční pokladny v tlrušovanech-Šamo'vě 
a v Milmlolvě, II kt,erých má žaluvaný zažalované částky zaplatiti, ne
jsou totožnými s pokl"dnou ředitelství v Brně a v Olomouci, od kterých 
má požadovati obl1!o.sy, uplatněné žaloboui na vzájem, přisvěc1čiU nelze. 
Uvádí-Jí totiž obč. zák v § 1441, že nemůže si dlužník to, co má po'hle
dávati za nčkterou státní pokladmou, ,odraziti z tO'ho, co povinen je'st 
platiti do jiné státní pokladny, míní tím zaiisté jen poklaJdnu jinéh'o, oboru, 
která vede zvláštní účtování, čemuž však' v tomto případě mezi staniční 
po!kiadnou a pokladnou ředitelství státních drah dle přípisu tak není. R e
k u r sní s o u d vyho,věl námitce místní nepříslušno's.li. D ů vod y: Re
kursu žalovaného eráru bylo vyhověti, jelikož rekm,sní soud jest to,ho ná
zor,u, že námitka mÍsltl1Í ne"příslušnosti okres. snndu v Mikulově byla prá'vem 
uplatňováua. Z přípisu ředitelství československých státních drah v Brně 
ze dne 2. dubna 1921 vysvítá, že 'staniční poMadny nejsou pouhými, pla
tebnímipokladnami ředitelství, nýbrž pokladnami samostatnými, že ža
lované ro,zdily ze smluv do,pravníchplatí se zpravidla u pokladny sta
niční, -není-li jinak sta!!JIOKT,enn, a že strany jsou povinny, takové r'o!zdíly 
zaplatiti j,en tehdy u ředitelství pokladny, bylo-Ii tak přl vybídnutí sta
noveno, že zvláštního súčtovánÍ mezi poklad'ruou ředitelskolul a pokladl1ami 
staničnímí není a že kontrolu súčto,vání provádí ,oddělení pm súčtovánÍ. 
Z toho všeho vysvítá, že staniČ)lí pokladny jsou, jakta>klé ředitelství čsl. 
státních drah v Brně v Ý s lov n ě podotýká, samostatnými pokladnami 
a nemění na této okolnosti ničeho, že, jak ředitelstvo! sdělilo, staniční po
kladny náhradu za poškozené ne,bo ztracené zboží smějí vypláceti jen 
do určitě 's'Íanovené peněžní výše. TO' jest obmazení stanovené patrně 
z důvodů admi,nistračních. Není také rozhodným, že staniční pokladny 
hotovÝ peníz všech příjmů 'Odváděií na ředi!elskouP'Okladnu. Rozhod
ným lest jen, že nejsou poviuny ,o příjmech a vydáních z~slati súčtování 
ředitelské pok!1adně, že prováděií súčtování to samolstatně, a neměn,í na 
tom ničeho, že kontrolu tohoto súčtování provádí 'oddělení pro súčtG
vání, které jest zřízmo 1) ředitelství čsl. státních drah v Brně. Jsou-Ii však 
staniční pokladny samostatnými pokladnami, nemúže žalovaný proto, náro
kům žalobou uplafiíov.aným, které mřÍ zaplatiti II staniční pokladny v Hrušo
vanech-Šanově a v Mikulově, na vzájem uplatňovati proti erám nároky, 
které má zaplatiti pokladna ředitelství v Brně a v Olomouci. Tomu brání 
ustanovení '§ 1441 obě. zák., jehož účelem jest, zabrániti, by se súčtováni 
neztě~owalo, kdyby se taková k'cmpensace připustila. Vzhledem k poměru 
vyJíDenému, v jakém jsou staniční pokl8Jdl1Y k pokladně feditelství v Brně 
a v Olomouci, zejména vzhledem k úplné samostatnosti staničních po
kladen, plolkud se týče súčtování, mohl by nastati nedozírný zmatek, 
kdyby se připustilo, proti nár,okům staničních pokladen upla'tfrovati vzá
jemné nároky proti plokla·dnám ředitelství a naopak. 

Ne j v y Š š í s o II d obnovil usneseni prvého soudu. 

D II vod y: 

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněuÍ. Dle názorlUi nejvyšš.ího 
soudu § 1441 obč. zák. nemá na mY5li pokladny téhož státního nboru, 
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ll"Srbrž státní pokladny růz-n}'ch státních -odvčtví se zvláštním účtováním, 
jako jsou na př. uvedena ve finančním a f'ozp-očtovém zák'onu. J ejich r~z
!lOst a vzájemná samostatnost je mezi jin~rm po.dmíněna 1 ustalliovemm 
zmíněného. zákona, že povolených úvěrů smí býti použito jen k potře
bám naznačeným v jednotlivých kapitolách a titulech. Staničr,í pokladny 
stáních drah a p~"'"dny železničních ředitelství nelze tedy pnvažovati 
za různé státní poklam,] ve 'Smyslu § 1441 obč. zák., to tím méně, jelikož 
z dopisu brněnského ředitelství jest zřejmo, že staniční pokladny jsou 
oiJrávl1ěny vypláceti náhradní částky za poškozené neb ztracené zboží 
jen do stanovené peněžní výše a, jelikož jejich společným kontrolním 
orgánem jest oddělení pm súčtování u ředitelství v Brně. Kompensací, 
již se domáhá žal'coVaný, nemůže nastati zmatek, proti kterému čelí ~. 1441 
obč. zák., jelikož všechny železniční pokladny, které v tomto připadě 
přicházejí v úvahu, jsou podřízeny téniuž státnímu ústředí. NátokY' ža
lobou r"a vzájem uplatňované hodí se ,ke kompensaci ve smyslu '3 96 
j. n. a pr,oto· prv}r soudce vším právem zamítl námHku místní ne ... 
přísiušnosti. 

Čís. 1355. 

V tuzemsku lze po,volovati exekuci na základě výroků rozhodčích 
soudň z Rakouska. 

(pozh. ze dne 1.3. pros'ince )921, R II 286/21.) 

s o udp r v é s t o I i c e pov'olil exekuci dle r(')zslIdku rozhodčího 
soudu ve Vídni ze dne ll. ledna 1921. Dlužník Ve stížuosti upl.atňoval, 
že zdejší soudové nemohou vůbec po'voliti exekuci na základ'ě výroků 
rozhodčích so!Udů z Rak'ouska. pe k II r sní so' u d usnesení potvrdil. D ů
vod y: Názor stěžovatellrv j.e nesprávný. Pro 'p,ovolení exekud na zá
kiadě listin zřízených ve Vídni jest dle § 84 ex. ř. směrodatným pouze 
"ařízení vlády ze dne 19. března 1919, čís, 1 AO sb. z. a 11 .. jež výslovně 
ustano.'Vuj.e, že zdejšími slou'dy smějí býti při zaručené vzájemnosU 'po
voleny exekuce podle všech spisů a Iistill v )\akonsku vyd8'ných, které 
podle ,~ 1 ex. ř. jseu exekučními tituly. Jelikož výroky sOlldů rozhodčích 
jsou v 19 1 ex. ř. pod Čí,s'. 16 jako. přípustné exe:kučUií titulY' uvedeny, dlluižno 
La jich základě, 1 když vznilkly na území republiky Rakouské, exekuci 
povoliti. Mínení stěžova'tele, že pr,o' povolení exekuce jSOll významnými 
1Jředpisy chorvatského ,;:.xekučního práva, nelze s cit. ovládním' naří,z'ení'lli 
Siovnati. Totol nařízení pouze v úvodu o z n a m u j e, že v Rakousku 
byla zavedena vzhledem k Če'skoslov'enské republice jistá ulehčení proti 
všeobecným předpisům exekučního řádu II DO' taková, jako d,říve plati.la 
\. po!,,,'!ru Rako,u'ska kn Chorvatsku, a na základě tohoto soudům ozná
menéhu fakta bylo povolování a provádění exekucí podle 'vš"ch v Ra
kouském státním území vzniklých listin, které js,ou J].e § 1 ex. ř. exe
kučními tituly, 11 a říz -e n o. Nařízení vychází patrně se stano'Viska, že 
Německo-rakouské soudy exekuce na základě výr'Olk'ů rozhodčích soudů, 
vydaných v Ceskoslovensok'ul povolují a vykonávají, a dokud stěžovatel 
!10pr>o:káže, že 's-e v tétJo, příčině II sc'udů německo"-rakollských praxe změ-
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tlila, musí se zdejší SGl.ri'Y citovan}"m nařízením česk:oslovenské vlády 
říditi. 

Ne j v y Š š í so u d nevý hověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor druhé 
stolice a poukazuje stěžovatele na správné dův'ody napadeného, US'lliesení. 
K vývodům dovolacího rekursu se při;pomíná, že při výklad,u, odstavce VI. 
miuistelSl(ého nařízení ze dne 13. prosince 1897, čís. 285 ř. záck. nelze 
phhlížeti k odstavcům 1. a- V. -tohoto nařízellí, jež se nevztahují na exe
kuční tituly, vy;dal1é v Chorvatska-Slavonii, nýbrž k odstavci VIII., který, 
se jimi zabývá a usta'llIcNuje, ž-e na základě všech v Cho'fvatslk1u-Sla'Vonii 
zřízených spisů a listin, které dle § 1 ex. ř. jsou exekučními tituly, exe
kuce smi býti povolena a nařízena. Nemůže tedy býti pochybnosti o tom, 
že ize v tuzemsku porv,olovati exekuci na základě výroků rozhodčích 
soudů ve smyslllll § 1 čís. 16 ex. ř., vydaných v Rakousku. 

Čís. 1356. 

Dovolací rekurs iest vyloučen, zamítl-Ii sice prvý soud návrh na na
vráceni ku předešlému stavu, rekursní soud však usnesení to zrušil a na
fldi! další jednání. 

O'(ozh. ze dlne 13. prosince 1921, R II 472'2 ' ) 

V řízení o navrácení ku předešlému stavu odmítl N e j v y Š š í s o u d 
dovolací rekurs. 

Důvody: 

Prvir :::,oud žádost za navrácení v předešl~T sŤarv zamítl, rewuil'sní -s:oud 
usneseni to zmšil a ulclžil prvému soudu nové r'czho'dnutí. Dle § 153 c. ř. s. 
jest do rozhodnutí, jímž se navrácení v ,předešlý stav povoluje, rekurs 
nepřípustný; zákon nechce, aby dOhrodi'll!í. žadatd; jednou již povolené, 
bylo mu odnímáno nebo zkraoováno, hyl rozhodnutí samo bylo sebe 
chybnějším. Důsledkem této, zásady zákona, přejícího navrácení v pře
dešlý st<iV, jest, že, je-li rozhodnutí rekursního souldu žadateli příznivější, 
než ViTfOk prvého soudu, musí i p'r'Oti němu rekurs býti vylou,čen, R:otZ;
hodnutí~ zamítavý v~TľQikl prvé st,oHee zrušující a možnost n.ovéh·Q řešení 
vyhrazujÍCÍ, jest však žadateli- přfznivějším než zamítavé usne-s'enÍ prvé 
stúlice i jest prob dovolací rekurs vyloučen; 

Cís. 1357. 

Nařízení ze dne 23. října 1920, čis. 581 sb. z. a lL, vztahuje se i na zá
soby cukru z výrobního období 1919/1920. 

Vliv nařízení na dodávIlY cnkrového zboží. 

CRozh. ze dne 13. prosince 1921. Rv II 278/21.) 
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Zalobkyně objednala v srpnu 1920 u žalova'né firmy fondany po 14 K: 
5011 za I kg a vánoční zboží po. 18 K: za 1 kg k dodání v říjnu 1920. Ježto 
žalovaná nedodala, dcmáhala se žalobou náhrady škody. Žalo'vaná na
mítla zejména, že dle nařízení ze dne 23. října 1920, čís. 581 sb. z. a n., 
hyi dán všechen c'ukr I)IQ!dJ závěru a všec-hny kup-ní' smlouvy do té uza
vřené byly prohlášeny za neplat'né (§ 8, odstavec čtvrtý cit. nař.J. P r o
e e s n i s o u d 'p rv é s tol i c e žal0'bu zamítl,. mimo jiné z těchto d ú
vod ů: Po rozumu nařízení vlády republiky Čsl. ze dne 23. října 1920, 
čís. 58! 's'b. z. a n., Ikteré nabylo, účinnosti 1. října 1920, byla cena cukru 
1 výf'obě cukrovinek skutečně zvýšena a bylo stanoveno, že vYT'ubci, 
vlastníci, držitelé a schovatelé nezdaněného cukm surového i čistčného 
jsou poviifilliohlásiti komisi skutečný stav záwb ke dni 1. řijna 1920 
v 6 hodin ráno a odvésti f'oudu přeplatkovému rozdíl mezi cenou platnou 
pro jednotlivé druhy cukru ve výrobním období 1919/20 a cenou platnou 
pro výrobní období 1920/21. Dle přÍ'pisu čs. komise (lukerní ze dne 20. 
ledna 1921 bylo u žalované firmy 1. října 1920 zjište'l!o na skladě 1.96 q 
oukru nezpraClo!Vaného, z kteréhož illnc,žství cukru musí jm'enovaná firma 
odvésti státnímu přepIatkovému fondu předepsaný ceno'vý r'Úzdíl. O t'om 
byla jmenovaná firma vyrozuměna. Žalovaná firma měla dle 'Objednávky 
ku d,odání čas až v říjnu 1920, nebyla tedy I. října 1920 ještě v prodlení. 
jelikož však stát cenu oukru zvýšil, o čemž byla žalobkyně dlopisem 
ze dne 29. říJna 1920 uvědoměna, není žalovaná firma již vázána, za smlu
veno'u cenn zbo1Ži. dodati. O d vol a c í s,o u d žalobě vyhověl. DÍl vod y: 
Jest plně přisvědčiti odvolateli, že u,ařízení ze dne 23. října 1920, čís. 581 
sb. z. ,a n., se 'na tenlo příp.,d nevztahuje, jednak proto, že jde tu 'cóvidně 
(} cukr z kampaně 1919/1920, kdežloono nařízení se vztahuje, jak z § 8 
odstavec čtvrtý patrno, na ctlk'r z výrobního období 1920/1921, a, může 
zde přijíti v úvahu pouze dřívější nařízení ze dne 23. záři 1919, čis. 519 
.sb. z. ~ n.; j.edna:k prot!o" že nařízení ta se vztahují pC'J'wze na cukr a 'ni
koliv cakerní výmhky. To patrno jak z nadpisu »0 úpravě ·obcliodu ře
povým cukrem" tak z § 8 odstavec prvý: »zásoby'nezd'aněného cukru«, 
tak z odstavce čtvrtého )),kUp'l1Í.: •. sllilo11VY o- cukru .... jsou neplatny«; 
tak také z § 8, odstaNec šestý a I§ 9, .odstavec šestý, které mluví »'01 cukrur 
přiděleném podnikům pnužívajícím a zpľ::~oVávajícím cukr« a vý'slovně 
praví, ž,e závěra takovél]()t cukru o'živne, nebyl-li v době, cukerní ,komis-í 
stanovené, zpra~-oválli neb použit. VztahuJe se tedy závěra i na cukr' určen~r 
lHa výmby cukrovinek, avšak jen teh,dy, nebyl-li za včas zpra'cován, a 
zb.§~vá zabývati se jell 'ortázko'u, zda i kupní smlolUrvy o hotových vý
robcích z cUlk!ľu následkem opomenutí zavčasného zpraoo,vání se stávajÍ 
neplatnými. Tu může nastati případ: buď ppodávají se cukrovinky již 
vyrobené, anebo cukroviuky z přídělového cukru teprve maji býti, vy
robeny. Na prvý připad 'se citované nařízení vzhledem k. tomu, že se tu 
nejedná o cukl"Ui, vztahovati nemůže. Fw druhý p,řípad jest jen sp'olmn, 
zdali kupní smlouva dle §, 8, odstavec čtvrtý cit. nař. uh.acsne, když pro
davatel ZCizuje sice hotové cukrové výrobky, vyrobených však v době 
prodeje ještě nemá. Dle náhledu odvolacího SOudu nestávají se ani ta1klové 
smk,uvy neplatnými, měl'Ji PT'odavatel možnost, výrobky ty zav'čas ve 
lMte, s'tan,ovené cukerni komisi, vyrobiti, pOlliěvadž zavčasným vyro
bením vylučuje se zároveň možnost nepla-tno>sti smlŮ'uvy. ŽalDvaná firma 
ié nemožnosti zavčalsnéhn zpracovánl a výroby o.bjednaného' cu:krotvého 
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zboží n,enamítala a není důvodu, pokládati smlouvy za neplatné. Ať tedy 
prodala žalovaná firma žal'obkyni hotové cukrové výrobky, neb cukro
vinky, které měly býti teprve vyrobeny, zůstávají kupní smlouvy platny. 

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

Pok'ud jde o výklad nařízení ze dne 23. r-ijna 1920 čís. 581 sh. z. a n., 
jest sice pravda, že se toto lla:řízení vztahovakJ na vše'ehen nezdanený 
cukr po,dk stavu ze cine 1. října 1920, tedy také ma zásoby z výrobního 
'O-bdobí J 919/1920, neboť toto' nařízení nečiní v tomto ohledu rozdílu. Podlc 
zprávy čsl. cukerní komise ze dne 20. ledna 1921 bylol u žalované firmy 
dne 1. říina zjištěno na skladě 1.96 q oukru nezpracovall1ého, ze kterého 
musHa žalovaná firma odvésti státnímu přeplatkovému fondu předepsaný 
cenový rozdíl. Z toho'to dopisu rovněž neplyne, že by tu šl>o, jen o cukr 
z výf'Olbního období 192,0/1921. Poněvadž však podle zjištění odvolacího 
soudu mělo býti' dodáno 30 kg vánočního zboží PO' 18 K do konce září 1920, 
jest zřejmo, že se citované nařízení na tuto dodávlk'n nevztahovalo a že 
žalované, nedodavší tOt'OI zbo-ží v uvedené lhůtě,octla se O'hleodně něho 
v prodlení a nemůže se vymlouvati na vyšší ceny platné teprve od 1. října 
1920. Citované nahzení mohla by se tedy týk"ti pouze fond'antů, které 
měly býti dodány během měsíce října. Přicházelo by zde v úvahu nsta
novení nikoli § 8 odstavec čtvrtý cit. nařízení, jenž jedná '0< kupních a 
dodávkových smlo-uvách, týkají.cích se nezdaneného a nezpracovaného 
cukru, nýbrž ustano.vení § 17 odstavec čtvrtý cit. nař., po'dfe něhož se 
zrušují prodeje zboží, jež mělo býti, vyrobeno z cukru, podléhajícího pře
platku, v tomto § uvedenému, tedy ze zásob nezdaněného cukru, 1. října 
1920 zjištěných. A tu bylo věcí žalované firmy, která namítá neplatno'st 
smlouvy, aby tvrd'ila a dokázala, že objednávka fondantů z 5. srpna 1960 
měla býti teprve vyrobena z tohoto cukru, přeplatku pod~,éhaiíeího. Ve 
SPOPUI nic tako'vého tvrzeno nebylo. Ža·lovaná odepřela dOldiťní zboží podle 
dopisu ze dne 29. října 1920 jen z toho důvodu, že byly ceny cnkru 1. října 
zvýšeny, ž-e musi diferenci nésti a nemůže 'proto zboží za dřívější ceny 
dodati. Z té]c, námitky, kterou žalova'ná firma také jedině ve sporu uplat
ňJclvala, možno jen dovozova-ti, že žalovaná nechce ncho nemůže za dřf
vější ceny d'ndávati, n'koliv však, že zboží bylo aneb mělo býti vyro· 
beno ze zásob cukru 1. října sepsaných. 

Čís. 1358. 

§ 45 zákona o úrazolvém pojištění dělnickém předpokládá zavmem 
pro stě hmbé, nikoliv z jev n ě hrubé. Povinnost k bezpečnostním Za_ 
řízením jest posuzovati podle stupně nebezpečnosti podniku. 

Ručení akciové spOlečnosti za úraz, j,ejž způsobil člen jejího předsta
venstva hrubým zaviněním. 

Vadné zařízení komory pro adjustováni dynamitových patron. 

(Rozh. ze dne 13. prosi.nce 1921, I~v II 313/21.) 
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Výbuchem při adhlstování patron v fsolační komo-ře bylo zabito a ra
něno několik dělníků jednak v i-solační k0moře samé, jednak' v hez- , 
prostředně sousedící obřívárně. Žal,,-bě dělnické úra~ové pojišťovny na 
akciovou společnost, majitelku lomu, o náhradu vyplacených pOjištěni, 
důchodů atd. pro c e sní so udp r v é stolice vyhověl. O d vol a c í 
s o II d ji zamítl. D ů v,o d y: Odv'olání nelze upříti oprávněnosti, neboť, 
i když tu není důvodu k navrženémn zrušení rozsudku, :protož-e nebyl 
uplatňován odvolaCÍ důvod neúplnosti řízení, jeví se 'přec odvolací dů
vody nesprávného ocenčnÍ důkazů a ne'správného právního PO'5'OIuizenÍ' věci 
ospravedlněny. Soud prvé stolice totiž na základě trestniho rozsudku 
z 18. červeuce 1919 -potvrzeného 'rozsudkem nejvyššího soudu, že neštěstí 
v lomech žalované firmy dne 12. ledna 1917 by to přiwděno tím, že bylo 
]Jroti přirozené opatrnosti, samozřejmé každému, kdo pracuje s dyna
mitem, jednáno, a že Gustav R. více než 20 let jaku správce lomu u žalo
vané firmy činný, jemuž 118Ježela bezprostřední ·s,p.ráva a doz.or a' jeho·ž 
povinností bylo, zkoumati opatření, jichž byl,o' zapotřebí ke správnému 
užití třaskaviny, tuto opatrnost n-ejhrubším způsobem zanedbal, neštčstí 
tedy h"Ulbým zaviněním způsobil, za kteréžto hrubé zaviněni však odpo
vídá žalovaI1á firma straně ž,al.ující, pf'otože Gustava R-a je považ,ovati 
za representanta žalované firmy. Ale ktomu'to názoru -se odvolací sou-d 
nemůže připojiti, neboť za repres,enta:nta právnické o'soby může platiti 
jen jednotlivá osoha, v nlÍž se osobnost právnkké oSD·by na ven,elk: jeví, 
}ež tuto osobnost na venek manHestuje a jejíž jednání právnickou osobu 
dle eivi1níh,o .práva zavazuj.í, Representanty jsou jen ony osoby, jež jso,u 
zák-onem nebo 'Smlouvou oprávněny jmé'nem repres.entovaného jednati a 
ho ve vše-ch směreeb zastupovati, ne však takové 'o-soby, jež jsou pouze 
zřízenci, nebo dělníci a jejichž působn'ost st výbUičně 'obmezuje na čin
nosti, jim při-kázané, II ja-kým jedině byl správce lomu Gustav R. Proto 
jest odsouzení žalovaného, o'pírající se o domllČl<c,u vlastll'O'st Gustava 
R-a jako representaJrJt,a, mylné a neudržitelné. V tomto p.řípad:ě je sp,íšc 
rozhodno pro sp'or, zdaI! žalovaná strana dle § 450:dstavec druhý zákona 
ze dne 28 'pr1coSince 1887, čís. 1 ř. 'zák. z roku 1888 ruč! čil neručí. V o§ 45 
cit. záJk'. Se -ustanovl1je, komu, za jakých předpokladů a v jaké míře pod
nikatel za následky úrazu v provozu má r;;,~itr. Dle § 45 cit. zák. je po·
jištolvna jen v tom připadě !oprávněna, uplatňov.ati nárok na náhradm 
škody, byl·li úraz v 'Provozu způ-soben n"kterou z os<cb v § 45, od'stavee 
prvý a druhý označených, úmyslně nebo hrubým zaviněním. Těmito oso
bami jsou podnikatel a jeho zákoonný zástupce, je-li však podnikatel 
akciovou společnosti - o ten případ se zde jedná - člen Jl'ředstavenstva 
nebo likvidátor (§ 45, Ddstavec druhý) a to týmž zpÍ!sobem jako podni
<k'atel nebo jeho zákJonný zástupce. Zákon o úrazovém pOjišťování pova
žuie tedy členy představenstv.'l.za z.ákonné zástupce akciové spol'ečnosti 
a tak na ně hledí, což odpovídá ustanovení čl. 230 ob ch. zák, Pokud zá
konný zástupce akciové společnosti provádí jejíohchody, je ho považo
vati za ,olrgán, jímž j;est ,akdová splolečnost na venek činna a- jedPně se 
může upla!túůvati, a je ho ztotožňovati s touto sp,olečností. V tomtoohled,u 
však též prvý soud jakékoliv zavinemi žalované firmy vyllonči1, neboť 
zji'stH, že žalující stranolU uplatňované okolnosti a uo, že členové před
stavenstva úpravu adjusiačnÍ k1omory, tedy její' nebezp-ečnGst znali, zvláště. 
nynější přednosta, a že ten,to byl i Gustavem R-em na nebezpečnost 1<)-
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hoto zařízení upozorněn, průvodním řfzením, zvláště vS~pGvědí svědka R-a 
nebylo potvrzeno. Ale ani další svědci nemohli v tOlm ohledu nic usvěd
čujícího udati, pročež odvolací soud je názoru, že žaLOV;lF3. společnost ani 
úmyslně ani hr1uh"$rm zaviněním úrazu, je,nž se 22. ledna 1917 v jejÍm lomu 
stal, nezpúsobi1a; k toncuto názoru musil odvolací soud tím spíše přijíti, 
ježto i z výpovědi znalce vrchního živnostenského insf,ektora All,eda 
tl-a vychází, že celé zařízení místnosti, jíž se 22, ledna 1917 užívalo 
k adjustování dynamitových patron, tomu nasvědčuje, že s,e tam op ě
t o vně dynamitové patrony adjnstovaly; bylo-li tomu tak, a nebylo-li 
přes to tímto úředním orgánem nic zařízeno k odstranění t'ohoto nešvaru, 
nelze za to míti, že žalované společnosti lze v tom ohledu klásti za vinu 
úmyslnDst nebo hrubou nedbalost, ježto měla správce lomu, jenž Hí více 
než 20 let u ní byl zaměstnán, jemu,ž náležela bezpro'středně správa a 
dozor a jehož úkolem právě bylo zkoumati opatření, jichž bylo zapotřebí 
ke s.právnému užívání třaskaviny a za nčhož by žalovaná strana ani tehda 
nebyla odpovědna, kdyby se otázka její po'vinnosti k náhradě šk,ody měla 
posuzovati d,le ustanovení- obča'llského zákona a ne dle ustanovení spe
cielního zákona. 

Ne j vy Š š í s o u d zru_šil rozsudky nižších soudEl a vrátil věc prvému: 
sc,,,rl-,, t./ o ní dále jednal a ji Zll'otvu rozhodl. 

D!1vody: 

Žalovaná jako akciová sp'Olečnost ručí dle § 45, odstavec druhý, zá
kona ze dne 28, prosince 1887, čís, 1 ř, zák, pro rok 1888, jenž se týče 
úrazového pOjištění dělníků, za úraz, pakliže člen jejího představenstva 
přivodil jej hr1wbým zaviněním, a sice ručí za zavinění jeho: tak, ja,k'o by 
ručil dle 'odstavce prvého téhož § pndnikatel jednotlivec za zavinění 
svoje, Iest nejprve otázkou, co jest hrubým zaviněním, §~ 1324 a 1331 
obl', z{rk, vyměřuje je jako nápadnou bezstarostnost, doponští se ho tedy 
pí e·dcm docela zjevně ten, kd,o se a věc spadající pod jeho péči v ů b e c 
nestará, vubec k ní nepřihlíží, pak ale 'o,všcm také ten, kdo sice přihlíží, 
ale ien p o v r c 11 n č, - nebof zákon nepraví, že bezstar,clstnost, aby byla 
hrubým zaviněním, musí býti naprostú, negací -vší péče; i, když péč'e 'Se 
včci věnuje, ale zjevně jen nedostatečná, je to hrubá nedbalost. Proto zá
kon druhdy mluví až o zjevném hrubém zaviněui (§ 51 c, ř, s,), kdežto 
jindy jen 'o hrubém (§ 49), Cit. § 45 zák, o úraz, poj, předpokládá jen prostě 
hruDé, Lehké zavinění je tu tedy teprv tehdy, když je péče' zevmbnější, 
alc přece ne taková, jaká při obyčejných schclpnostech předpokládati se 
dá (§ 1297 obl', zák.), i nazývá se lehké zavinění proto' "ne.dopatřením«, 
Motivy k !§ 45 zák. o úraz. poi. jako hrubé zavinění poznačuji })zejmén.a«, 
tedy ne výlučně, připad, Ik'dyž úraz přivoděn byl zanedbáním nařízení, 
čeiících k zamezení úrazů. Zanedbúní 'opatrnc·stí pře"depsanir'ch rovná se 
věak dle povahy věci a v duchu právníh,o řádu zanedbání t. zv, opatrností 
věci přiměřených, Ta'k klade výslovně obojí na roveň § 335, § 336 lit. c) 
tr. zák" ,§. 2 odstavec prvý zákona o silostrojích, §~ 171, 172 hor. zák, a j, , 
Kdo provozuje něj",kou živmo,st, musí znáti obojí tyto lopatrnosti a musí 
nedostatek jich zastupovati (§ 1299 obč, zák.), 1"01 platí tím více, čím ne
bezpečnější je podnik, a podnik žalované je jedním z ·nejnebezpečnějších. 
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Opomenul-li člen představenstva btľď předeps-ano,u -neho veci pTiměřenou: 
opatrno'st, ručí žal!::wuná společnost za úraz, pa,k-H tento je v J)hčinné 
souvislosti s opomenutím. Podnik její spadá pod živnostenský řád (§ 27 
čís, 43 živn, ř. a rozhodnutí správníma soudu z 28, června 1906 Budw, 
3820), Dle § 74 živn, ř. je každý podnikatel (majitel živnosti) povinen 
všecka dle po vah y p'O cl n i k u ne b pro v 'O z o vn y potřebná tedy 
věci přiměřená zar'fzení k -o ch ran ě ž i v o t a a z dra v í děl n í k Ll 
opa tř 1Í i a II cl r Ž O' vat i. Tato povim:ost ·spadala na představenstvo, 
a to již dle zák'011a (čl. 227, 23410bch. zák.). zvláště VŠaJk, také dle stanov, 
die nichž (§ 19 odstavec druhý), náleží na ně vedení záležitostí {záv'OIÓU), 
Dle § 47 nař, min, ze dne 29, května 1908. čís, 116ř. zák, o provozování 
Lomů musí v každém takovém podnih!u, býti přístřeší Pf'O dělníky, jež 
musí býti zařízeno na Dtop (ohřívárna), I tato povinnost spadala na před
stavenst"o" Náležely! všecky tyto povinnosti dle zákona na žalovanDu 
jaku podnikatehku, i nemůže se z nich yyz'ouvati poukazem na jednatele 
nebo závodníro, kterého sri,ad k provozování ,podniku zříd'ila; nejd'ef 
o provozování pod'ní'ku, nýbrž 'o z a říz e n í p r 10 v'o Z o v n y a- vady 
jeho, kdnatel neb závDdní nemohl tDto zařízení, k němuž třeba nákladu, 
pr'Ovésti, to mohl Ien ll'odnikatel, jenž má právo disposičnÍ, Teprv, kdyby 
žalovaná pr'c.ikázala, že a koho sj}edelně s proveden,ím toh-ote zařízení 
pověřila, mohla by se vyvinm, paMi by pDvěřený byl buď zdatnou DSO
bou aneh 'nebylo-li by jí lze přičítati hrubé viny, že p:cověříla: oso'bu ne
zdaln'Ou, a zámveňtéž ne IJrlUibé viny na' opomenutí dohledu, Ale že by 
byla prolVedenf nutného zařízení někomu zadala, žalovaná vůbec ne
tvrdila, 00 se týče nedostatků zařízení, odkaZUje se na tvrzení žaloby, 
jež vrcholí v lom, že Nomora pro adjustování dynamitových patron n e-, 
byl a i so lov á n a, nýbrž sDusedila s tesařskou dílnon, která slOlnžila 
dělníkům za ohřívárnu, ježtO' kanHna, k tomu určená, byla v spustošeném 
stavn a nebyla vytápěna, dále že komDra pro adjustDvání nebyla ani živ
nostenskému úřad'"' 'za účelem schválení Ichlášena, a nebylo postaránO' 
,o dozor. Když pak výbueh nastal v 'k'omoře íJr'0 adjustování a usmrceni 
net zraněni' byli i děh1<íd, naiézající se v s~óisední ohřívárně, jsou vady 
ty v příčinné souvislosti s úrazem, neboť úraz byl by nenastal, kdyby 
vad těch nebylo, Avšak o těchto tvrze'ných mzhodných vadách neučinily 
nižší stolice žádného zjištění, ačkoli t'O - nehledě k ostatním důkazům 
o tom nabídnutým - možnO' bylo ~ejména vzhledem k výpovědi znal
cově, Vycházelyf nižší stolice z toJ]~, názoru, že rozhodno jest, zdali před
stavenstvo o tvrzen1Tch vadách_ a zřfzení vě·dělo, a' majíce za to, že vě
domost jeho o nich priOkázána není, neshledaly na představenstvu žádné 
viny, Ale názor ten je dle hořejších vi,kladů myln;ým, nebo! rozhodna 
jest, zdali představenstvo zákonem předepsaná pokud se týče povahou 
věci vyžaa.'Ovaná o!)Jatření .u,čini{t)', trutné zařízení provedlo, jak m1lf to 
zák'On nkládá, Pak-lise 10, věc nestaralo a nechalo vše běžeti, jak to' samo 
běžeti chtělo, je t'oto 'jeho zane·dbání zákonné povinnosti hrubým zavi
něním bez ohledu na to, zda vědělo či nevědělo, že věci se praktikují 
],epřístoině, Ba i kdyhybylo uáležité zařízení prorvedlo, bylo. přece ještě 
jelw další povtnnO'stí, míti náležitý dozor na, to, aby se ho také náležitě 
užívalo a mělo donorem svým ne11řístojnostem feliti; byl-li by dozor 
tento vůbec zanedbánal1ebo jen povrchně ved'en, bylo by to rovněž 
h"uLé z"viněnÍ. Rozhodny j'"O'll tedy tvrzené vady proto, že byly-li tu, 
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zařízení neodpovídařo přikázaným ,opatrnostem. Blíže o tom toto: Pro
vozovací řád společnosti praví sice, že adjustační komora je isolovaně 
postavené skladiště, kde se kapsle a doutnáky uschovávají a toto 'Skladiště 
bylo dle spisů io'kresního hejtma'nství v M. úředně schváleno. Avšak zna
lec udal, že v technickém smyslu mU'sí jako adj,u.stační komora ona míst
nost pojímána býti, kde dynamitc'vé patrony opatřují se zapalovači 
(adjustují se), aby tak v tomto stavu doutnákem opatřeny na místo v lomu 
k trhání určené d,oneseny byly. Jak dále udal, byla v clen úrazu používána 
k adjustování místnost ·sousedící s ]Jrádelnou a tesařskoU! dílnou, a celé 
zařízení místnosti té poukazuje na to, že se tam .opětovně adjustovalo. 
Kdyby adjustační komora úplně byla isolována. odlehle postavena, a 
měla přiměřené zařízení, byla by sice, jak se domnívati jest, explos'e 
také nastala, avšak byli by jí za oběť padli jen dva dělníci t. zv. obňo
strůjci, kdežto takto postiženi jí byli i četní dělníci meškající právě v te
sařské dílně jako, ohřívárně. V tom, že dělníci směli se zdržovati v této 
nebezpečné mÍst'lllosti, sp.očÍvá, praví znalec, odvolávaje se na § 47 shora 
cit. nařízení ze dne 29. května 1908, nedostatek povhnné péče; kantina 
sloužící dříve za přístřeší dělníkům, nebyla v roce úrazu 1916/17 způso
bilá k vytápění. Jak' znalec dále praví, ne!ní sice zvláštních 'předpisů, že 
adjustační komora má býti isolovaně postavena, trebo,! ve všeobecno,stl 
adjustuje se »pře'd místem« t. j. v lomu samém na mÍ'stě, kde se trhati má', 
a jest to zvláštností podniku žallované společno,sti, že k tomu zvláštní 
místnosti používala, pm niž v předpisech trhacích žádných zvláštních 
pravidel obsaženo! není, která však má zařízena býti dle přirozených, 
pro každého odborníka seznatelných opatrností. ,Šlo by tedy v tomto hodě 
'O opatrno:sti věci přiměřené, jak shora vyloženo, v túm směNIl však, že 
nebylo postaráJ1Jo D přístřeší pro dělníky dle § 47 cit. nař., ta'kžc tito v ne
bezpečné pro její sousedství s adjustační komorou tesařské dílně útulek 
hledati musHi, 10 zanedbání opatrnosti výslovně předepsané. Jestliže se 
žatovaná odvolává na to, že adjustc'váno býti mělo: »předl místem« a že 
si to dělníci sami přičísti musí, když to dělali jinak, tedy se námitka tll) 
miiže dotýkaJti jen těch dvou, Meří právě byli v adjustační místnosti, když 
explose nastala, nikoli ale těch četných, kteří mešklJli· veclle v tesařské 
dílně. Ale i ohledně prvých dvou je -nemistná, protože představ'cnstvo ne
mělo, byl-Ii to zlořád, z!ofád ten trpěti. Trpělo-li ho, a to, jak žaloba tvrdí, 
po celá léta, pak vůbec buď nekonalo dozor 3'neho jen nejvýš povrchně, 
Vyviniti je nemůže, že úřadpro!i tomu nevystOlUlpi!, neboť to je nemohlo 
jeho zákonné povinnosti sprostiti. V nom tedy nelze s vrchním soudem 
souhlasiti. Jde ještě zvláště o ty dva děbíky, kteří by dIe znalce· byli 
explosi za obě! snad pa:clli 1 tehdy, kdyby a·djustační komora byla bÝ',ala 
isolována a uvnitř náležitě zařízena. Tu je otázkou, která znalcI teprv 
bliže vysvětlena býti musí, zdali vůhec přípustno- jest t .. kové adjustační 
komory užívati, když dle tlohO' jest i při náležitém zařízení pro· živo.( děl
níka nebezpečna a když dle znalce ani v předpisech pře.dvídána oml 
v praxi ve všeobecnosti obvyklá není. Dle znalce děje ·s·e adjustace »před 
místem{( patrně tedy ve volné příľ'Oldě - v zimě s"e ponejvíce nepra!cuje, a 
kde se přece praouje, ohřívají dělnici dynamit ponejvíce na hoJ.ém těle. 

Jest otázkou, zdali i zde nemělo se to tak státi, a kdyby se tak bylo dHo., 
zdaii by k úrazu ani těchto dvou dělníků bylo nedošlo. 

893 

Čís. 1359. 

Není proti dObrým mravům únúuva, již uzavřel lékař s pacientem, ·že 
ho nebude léčiti způsobem takovým, k jakému byl zavázán vůči nemo
censké pokladně, nýbrž na jeho útraty způsobem rozsáhlejším a pečli. 
vějšÍm. ' 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1921, Rv I 751/21.) 

Zámo.žný ředitel dolů a člen nemoc·enské poklad'uy požádal na po,čátku 
svého léčení žalujícího lékaře ncmbcenské pokladny, by ho, neléčil ja'klo 
člena l1<emocenské pokladny, nýbrž jako soukromého pacienta, by si ve
škeré návštěvy zapisoval a pak p'Odal účet, který on sám z«platí, vy
miniv si, by žalobce k nemu vždy neodkladně přijel, když po'šle proň 
povoz. Žalobce vyko'nal n nemocného několik návšrev a domáhal 'se po 
jeho smrti na pozůstalosti zaplacení 2500 K. Pro ce sní s 'O ud p r v é 
s t o I i c e vyhověl žaliobě do výše 1400 K. D ů vod y: Žalovaná pozů
stalost namítá: že úmluva, svrchu uvedená, jest pouhým slibem dar'o~ 
vaCÍm, příčí se dobrým mravům a zásadám stavovským, neho.! žalobce 
měl povinnost, by za roční honorář, nemoc,enskou po-kladnou mu: skytanSr, 
léčil zůstavitele beze vší da.Iší ůplaty. Není pochyby, že dle !s' 1152 ,obč. 
zák. má žalobce plné právo p'ožaclovati odměnu za léčení, pokud dle 
úmluN'Y nebyl p.o,vinnován tak činiti bez zN'láš!ní úplaty. V tom směru 
uvádí zcela správne dobrozdání čes,klé sekce lékařské komory v Praze, 
že pokladenský lékař jest povinen zdarma léčiti členy poklrudl1Y; že však 
mezi nemocnými a lékařem může bÝti umlnvel1o, že lékař nebude léčiti 
nemocného, za honorář, placený pokladnou, nýbrž na jeho· s'Oukromý 
účet, což se múže státi zvláště tehdy, žáclá-li nemoooý na lékaři větší 
péči, než k jaké lékař jest povinen Čle'11Úm pokladny. Taková úmluva dle 
uvedeného posudku nepříčí se ani zásadám stavovským ani duchu a . 
obsahu rámoové smlo,nvy, sjednané se svazy l1emocensklých pokladen 
v roce 1917. Tenno. náhled plně sdílí také s-oud procesní uváží-li se že 
honoráře, skýtané lékařům nemocenskýc:, :,c,klade'n Za' iéčerd členů' p'o
kladen, jsou velmi malé vzhledem k nynějším drahotním poměrům a ne- . 
může se zajisté na léka·čích těch požadovati, aby za tento tak nízký ho
norái' konali více, než jsou povil1ni j.ako pokladenští lékaři, a proto i dle 
'11{lz,oru 'Sloludu nepříčí se íJmluva ani do·brým mravům, ani zásadám, sta
v ovským. Z uvedeného plyne, že lékař za onu větší péči, než k jaké byl 
po"inen jako pokladenský lékař, phměřenou odměnu žádati může. Po
chybnou jest však otázka, zda -li lékař i vzhledem k úmluvě, shora uve
dené, může požadovatiodměn'u také za onu péči, které byl jako pokla
denský lékař povinen a to bez yešk~ré úplaty od člena pokladny. Tu 
stanG-ví § 940 obč. zák., že úmlUva jest darováním v tom 'případě, dá-li 
někdo -uěk loml1 něco z vděčnosti huď za jeho zásluhy, neb, by se mu 
o.dměnil, když však přUemce l>emohl se jinak věnování toho domáhati 
žalobou. V tomto případě zajisté nemohl se domáhati žalobce žal0,bo'lll 
odměny za úkony, které j<:<ko pokladenský lékař musil provésti, a jest 
tudíž v tomto směru považovati pr-ohlášení zůstavitele za pouhý slib da
rc>vací bez náležité formy a tudiž ve smyslu § 942 obč. zák. nežalova
telný. V úmluvě oné spaJHuje tedy soud smlouvu smíšenou částečně 
úplatnou, částečně bezúplatnou .. O d vol a c i s o u ď zvýšil přisouzený 
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pcníz na 2150 1(. D u vo d y: Neni 's,pom o' tom, že by žalobcc byl bý'cal 
jako lékař, nemocenskou pokladnc,u ustanovený, povinen poskytnouti zú
st"viteli bezplatně lékařskO'w pomoc, ovšem jen v mezích závazků, oproti 
ncmocenské pokladně převzatých, avšak povinnost ta zanikl" prokáz"ným 
prohlášením zůst"vitele, by ho žalobce neléčil j"ko člena nemocenské 
pokladny, nýbrž na jeho vJlohy jako soukromého pacienta. Právní poměr 
mezi žalobcem a zůstavitelem jest tudíž posu7)ova'Íi výlučné dle §§ 1151 
a 1152 obč. zák. jaJk,o poměT 'S'oukr.omoprávní, založený právním jednáním 
úplatným. Zda je správným názor strany žalované, že úmluva, kterou by 
si dal lékflř slíbiti odměnu za lékařskou pomo'c, poskyto'vano.u dcnúm 
neíTIocenské pokladny, od ní'ž je placen, je nemr31vná, že se- příčí zákonú1tl 
a do,brým mravům, po phpadě do jaké míry, nelze vyř'k1noutI vše·obecně 
pro všechny případy, nýbrž nutno oprávněnost jeho POs,Ulzovati podle 
okolností případu. Tvrzení, že úmluva taková je nemožná, nemá vúbec 
v zákoně opory. Naproti tomu mohla by býti nemravnOu a zákonům se 
příčící - tudíž neplatnou - úmluva, kdyby lékař nemocenské pokladny 
čiml poskytnutí povinné pomoci členu nemocenské P'Okladny odvislS m 
od toho, dá-li mu tentc, člen za povinné 'o,šetřenÍ ještě zvláštní odměnu, a 
kdyby pacient, ,O'kamžitě pomoci p'otřebuj,ícÍ, Ve své tísn'i žádanou odměnu 
lékaři slíbil z obavy, že by lékař jinak mu pomoci neposkytl ",rueh, že by 
ho náležite neošetřil. O něco takového se však v tomto případě nejedná. 
Zflstavitel byl zámO'žným mužem, který patrně ,u;znával, že by lékař 
nemocenské pokladny za 200 K, které od nemoce'l1Ské pok'ladny jako 
paLšálníodměnu měsíčně dostával, nemohl mu poskytnouti ošetřeni (<lk 
pečlivé a časté, jak by si pacient přál a pmt.o z vlacs,tního, popudu a dobro
volně učinil prohlášení prvým soudem zjištěné. Přijal-li žalobce dotčený 
projev vůle za podmínek, v něm ohsažen}rch, v úmyslu a snaze, že vy
hoví zvýšeným požadavkům, na něho kladeným, nelze v jednání takuvém 
spatřovati nic nemravnéh'O ani nezákonného. Co do jedno.wvosti zvýšil 
odvolací soud ·přiměřeně jednotlivé položky. 

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

Důvody: 

Dle zjištění nižších soudů byla mezi zůstavitelem a žalobcem uzavř-ena 
soukromoprávní smlouva toho obsahu, že žalobce nebude ho léčiti zPu
sobem takovým, k jakému byl zavázán vůči nemocenské pokladně, nýbrž 
že bude ho léčiti způsobem rozsáhlejším a pečlivějším. Takováto smlouva 
ne~říčí se dobrÝm mravům a neodporuje zejména ustano,vení § 879 obč. 
zák. Žalobce jest tudíž oprávněn, ,poněvadž podle zjištění nižších soudů 
skutečně závazku tomu vyhov,ěl, žádati na žalované pozůstalostí přimě
řenou úplatu za konané léčenÍ. 

Čis. 1360. 

Žaloba dle § 35 ex. ř. jest připustna. i tehdy, zanikl-li vymáhaný nárok 
jen částečně. 

(I~ozl1. ze dne 14. prosince 1921, Rv I 899/21.) 
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Žalující dj.u,žník domáhal se žalobou 'crušeníexekuce nad peníz 51 K 
30 h, ježto mu po, vzniku exekučního titulu přisouzeny byly ppoti žalo
vanému vymáhajícímu věřiteli pohledávky, jež. vymáhaná pohledávka 
převyšovala jen D ptmíz shor.a uvedený. Pro Ce s II í s o udp r v é s t o
l i c e žalobu zamitl, maje za to, že, ježto tu jde toliko o č á s teč n é 
zrušení exekuce ve smyslu § 41 ex. ř., mohl žalobce navrhnouti to,liko 
obmezení exekmce, neis" oprávněn nastupovati žalobon dle § 35 ex. ř. 
O d vol a c í S'0 u d žalobě vyhověl. D ů V'O d y: Odvolatelka právem vy
týká rozsudku prvé stolice, že odvozuje bezdův.Q,dnost žaloby z té okol
nos ti, že mohla žalob-kynE s úspěóhem učinlh pouhý návrh na obmeze'ní 
exekuce po rozumu § 41 ex. ř. Soud prvé st'olice přehlíží že návrh na 
zrušení neh obmezení exekuce po rozumu § 40 pokud se 'týče 41 ex. ř. 
mli ž e dlužník učiniti, aniž z"tím podal žalo,bu dle § 35 ex. ř. Může-li tedy 
_. jako v tomto pHpadě - žalobkyně s úspěchem uplatňovali' proti po
hledávce žalovaného - jinak ovšem vyšší - kompensaci své vzájemné 
pohl~dávky, nemůže jí přece býti bráně'no, by nep'()dala žalobu dle § 35 
ex. r. Oba právní pfO's,tředky jsou fakultativní. Vznesla-li žalobu P'O r'Oz
umu § 35 ex. ř . .o nepřípustnost exekuce co do, č á s t k y pře v y š u
Jí c i r o zdí I obou vzáiemných pohledávek, uznala-li žalovaná strana vý
slovně kompensaci, jí uplatňovanou, nelZe o tomp'Ochybovati, ž·e právem 
Jest žalováno na č á s teč 'll o li nepřípustnost exekuce. Prohlašuje-li roz
sJdek v důvodec.h, že 'nelze exekuci ptohláslU za neprÍpustnou v ů b e c-

, d ' poneva ž nárok žal.ovaného, číselně vyšší, nezanikl, mi'lí s"e v tom, že 
přehlíží, že žalov:ino jest nikoh o nepřípustnost exekuce vůbec, nýbrž jen 
s o bm e z e ním vý.še uvedeným. 

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

Dll '/ody: 

Dovolálií napadá rozsudek druhé stolice z důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. 
Neprávem. Náwr žalo,vaného, že žaloby dle § 35 ex. ř. jsoll přípustny 
toliko, zanikl-li vymáhaný nárok úplně, nikoli vš •• k, zanikl-li pouze čá-' 
Slečně, jest nesprávným. Ta vypl}'vá zřejmě_ z ustanovení § 4-1 ex. ř., kdež 
se praví: vyskytnou-li 'se důvody zrušovací, urvooené v §§ 35 a.ž 37, 39 
a ,10 ex. ř., pouze ........ ohledně části vykonatelného nároku, pak sluší 
exekuci ne zrušiti, nýbrž p'oměrným dílem 'obmeziti. Předpc,kládá tedv 
súm zákonodárce, ž,e dúvody, exekuci zrušující, mohou se vyskytnouÚ 
pouze ohledně části exekučního nároku, že může ŽaloLa oposiční (záko'n 
výslovně cituje § 35 ex. ř.) b.í'ti po,dána neb odůvodněna pouze ohledně 
části vymáhauého nár,oku a proto také i žalobkyně podala žalobu' na ne
přípustnost exekuce pouze ohledně částky vymáhan&!w nároku, a vy já
dnla obmetení t,O' <slovy: »po'kud exekuce vede.na jt,,~t pro. čás~k\u 51 K 
3J h převyšující«, Že v tom případě nenastane úplné zrušení exekuce, 
nýbrž t'Oliko částečné, neboli obmezení exekuce iest vzhledem k UStono
vení § 41 ex. ř. na bíle dni. 

Čís. 1361. 

Není nemravnou úmluva při prodeji z volné rnky, že jeden uchazeč 
vyplati druhému určitý peníz za to, že tento nesúčas!ní se kOUPě. 

(Rozh. ze dne 20. prosince \921, 1< I 1363í21.) 
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Žalo,bkyně i žalovaný dostavili se clo bytu S-ové, jež vyhlásila, ž" 
prodá do'brovolně nábytek. Žalovaný slíbil žaIobkyní, že jí vyplatí 2000 
nebo 3.000 K, nechá-li ho nábytek koupiti. ŽalobkYně na to přistoupila, 
žalovaný nábyt~k! koupil a, ježto oe zdráhal zaplatiti žalobkyni slíbený 
peníz, domáhala se ho tato, žalobou, již pro c e sní so u tl p r v é s to
l i c e zamítl, maje za to, že' úmluva, z níž bylo žalováno, se příčí dobrým 
lrravům. O d vol a c í s o u d zrušíl napadený rozsudek a nařídil prvémn 
SQudu, by, vyčkaje právomoci, o věci dále jednal, a ji znovu rozhodl. 

Ne j v y Š š í S'0 U cl nevyhověl rekursu, 

Důvody; 

Nesporno je, že žalovaný slíbil vyplatiti žalobkyni 2000 až 3000 Kč, 
upu'stí-li od zamHlené koupě nábytku u S-ové. úmyslem žalovaného 
bylo, jak 'S:ám přiznává, by se zbavil konkurentky při nakupování. Po
něvadž větší po'ptávkou ceny, jack všeobecně známo, stoupwií, mohl tím 
ž~lovaný zamýšleti, by žalObkyně spolukupujíc onen nábytek, přeplá
cením nepůsobila na ZVýšení ceny kupní. Ustoupení žalobkyně od nákup'UI 
nábytku samo o sobě nemohlo míti v zápětí snížení kupní ceny, k lomu 
bylo by zapotřebi nčjaklé k tomu směřujíc! čínnosti knpujkího. Nac tuto 
činnost zbyvšího uchazeče {žalovaného) neměla žalobkyně ani přímého 
aní nepřímého vlivu; přijetim 'Odstupného () sobě nemohla způsobiti sní
žení kUP'llli ceny, nýbrž mohla toliko zameziti jeji zvýšeni. Stát nemli však 
při prodeji z v,o'lné ruky, jako při veřejné dra:žbě, zájmu na tom, a'by se 
sešel co možná největši počet 'uchazečů, by' cena trhová byla hnána do 
v~·'e; není zde tedy při prodeji z volné ruky onoho všeobecně pr'(}spěš
l1éilO motivu, docíliti za svršky,. pr·odávané osobám, v tísni .postave:Jý,n, 
ceu přiznivých, aby prodej neměl v zápětí jich hospodářskou zkázu, jaký 
zde jest při dražbách veřejných, pravid'elně exekučních, při nlchž nemůže 
exekut, jak'o při volném prodeji, dTažbu překaziti, od proď:eje upu.stiti, 
v'di-li nabídku nedostatečnou. Tato snaha byla asi vůdčim motivem usi'a
núveni clvor. dekretlUl ze dne 6. června 1838, čis. 277 sb. z. s., jenž sme
ÝJVal pr.oti chabrusu pří' dražbách a proto nelze zákona toho, j3Jko zákona 
výjimečného, obdobně použíli i na prodeje z volné ruky. Ale ":Ji nic ne
u:'favného nelze shledati v přijeti nabídky odstupného žalobkyní, vždy! 
odstupné to ji mělo zajisté odškodm'ti za námahu 3: výlohy, s.pojené se 
sháněním jínéhc, pf'odavače nábytku, když tuto vhodnou přiJežitost k ná
kupu přepu'stila žalovanému; odstupné to mohlo jí býti, jak správně po
dotýká odvolac! sond, i náhrad:ou za vyšší cen'u" kterou PO případě bude 
mcsit! jinde za potřebný nábytek zavlatiti. Viděti v jednání tom zakrytou 
lie.hvil, jako prvý soudce, neni ,cdůvodněno, nehol ncní nikterakl proká
záno, ba ani tvrzeno, že prodatelka nábytku S-ová byla nějak v hospo
ú.1řské tísni, která by ji byla ku prodeji untkala nebo že byla lehkomyslnou, 
nezkušenou, rozči'lenou při prodeji, a nclze proto mluviti o' využitlmvání 
této tísně neh lehkomyslnosti, 'nezkušenosti neb rozčílenosti, jednou neb . 
ár,u:hou ze sporuj!cích se 'stran (§§ 1 a 4 cís. nařízení ze dne 12. října 1914, 
čís. 275 sh. z. a n.). Tvrzení žalovaného, že měl před svathou a že ku
poval nábytek pro zařízení své domácnosti, bylo předneseno teprve v re
kúl'sU a jest tudíž jako nedovolená novota nepřípustno. Tvrzeni jeho, že 
chtěl stlačit! cenu nábytku a že mu v tom bYla žalobkyně nápomocnou, 
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Lestačí, musil by dokázati, že žalobkyně o tomto jeho úmyslu věděla a 
"'.e odstupné vědomě přijala, aby on cenu kupni stlačiti mohl. Avšak ani 
t!lli by 'nebyla vylou~ena bývala úplná volnost prodávajíci prodati, či 
neprodalI dle svo'bodneho rozhodnutí. Neni zde tedy jednáni nemravného 
~eb? d'~brý~~ mravům se příčícího, aniž smloiUívy zavazujíd bez důvodu: 
~pr~vne tudrz odv'olad soud sporný právní poměr posoudil a rozsudek 
prveho soudce, poněvadž nezjištěna výše odstupného, k vůli do,pl'llění ří
zení dle § 496 čis. 3 c. ř. s. zrušil. 

Čís. 1362. 

V.vvlaslnění ku stavbě okresnich ·silnic. Nábradu jest stanoviti soud
ním odhadem v řízeni nesporném za nD'~:ití předpisů zákona ze dne 
18. února 1878, čis. 30 ř. zák. 

(I<ozh. ze dne 20. prOSince 1921,1<- I 1428/21.) 

K ž~dosti obce stanovil p r v Ý s o u d cenu pozemků, vyvlastněných 
ku stav oe ol,resní silnice, zvoliv pro 'odhad postup dle odhadního řádu 
ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. záG<:. Rek II r sní s o u d ku stíž-
11'0.511 vyvlastněnéh!ol zrušil napadené usnese:ní i s řízením jemu před
cMzevším a uložil prvému so·udu, by dále po zálmnu jednal. D ů v o cl;y: 
.Jde tu nikoliv o lSamo vyvlastnění, nýbrž o vyšetřeni ceny' so'udem dle 
§ ~.2in. nař. z 21. dltbnrr 1857, čís. 82 ř. zák. Ani tento, aní jiný po
zde)s! zákon neustanovuje ničeho, o tom, jak 'vyšetřen! t,ohotO' odškodněni 
předsevzato býti má. Prvý so·ud postupoval dle odhadního řádu z 25. 
července 1897, čís. 175 ř.zák., však neprávem ježto řízeni p,řed,sevzato 
bÝti lllělo dle zákona ze dne 18. únOra 1878, čis. 3.0 ř. zák. Zákon tento' 
bYl SIce vydán pno' řízeni pří vyvlastuění pozemků pro účely železnrčnl 
avš,lk řízení to má s řízením' při vyvlastněni pro; účely veřejných siIni~ 
to s pel e Č II é, že sJouží' veřejným zájmům a že z dŮ'V1oldu toho se 
vlastnictví třetím osobám záG<!onem odnimá pr'o1i jich vůli, jakož í t'o, že 
v obojitn řízení těmto třetím os,obám za 'Odňaté pozemky náleží od
škodné, kteréž ,s,oudem Zjištěno býti má. hou (u tedy veškeré nálež-i
tosti. aby řizení k vyšetření odškodnění při vyvlastnění pro účely že
lezníční po:U!žito: bylo "bdD,bnědle § 7 oM. zák. i v !oněch p,řfp ade ch, ve 
kterých pozemky !kl účelům sH:ničním se vyvlastňuji, jež,ol řÍ'Le'ni dle 
zákona ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. zájmy obou stran lépe 
chrání, 11ež odhad předsevzatý dle všeobec. řádu odhadlního. 

Ne j v y Š š i so u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

J de o stanoveni l1áhrady za ]Jlolzemky, vyvlastněné ke stavbě 
o,k r e s n i ,silnice. Minční, jak má v talootvém příp,adě býti postupováno, 
se rozcházejí. Někteří tvrdi, že politický úřacL má se po'kusiti o dohod.u 
stran, a, Ikdyby jí nehylO' docileno. prozatímnč stamolyiti náhradu a vy
hradili stranám pořad práva (žalObu), - kdežto jiní háji názor, že, ne. 
dccíleno-li dohody, vyvlastněný může ihned u reálního soltdu žáclati za 
soudní odhad vyvlastněného p'olzemkUJ (srv. Mayerhofer' V. vyd. 5. sv. 
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str. 540/575; - P,ažák: Sp:ory o phslu'šno'st II. str. 164/166; _ Pražák: 
D~s Recht der, Entelgnung str. 204/205 a 228/229; - Randa: Vlastnické 
pravo str. 63;67; - Layer: Prinzipien des Enteignun«sreehtes st, 
504/505) .. Praxe připouští, nednšlo-U k dohodě, ihned soudní Z.dhad v řízeni 
nes~'OIrnem (srv. wzhodnutí nejv. s. Ol. U. 12.995, 15.183, 15.520, N. F. 
188/ a J.). Také zemská ISlpráva p'olitická v případě, o. nějž tu jde výslovně 
ve vyvlastřwvacím nálezu ze dne 23 .. března 1921 vytkla, ž~ náhrada 
[nde sta·no·vena soudním ,odhadem, pokud nedojde ke smímé dlohode.
Nález ten nabyl, moci práva, a není tudíž příčiny, by náhrada nebyla 
stanovena sou,dmm odhadem v nesporném řízení, jak obecní úřad navrhl. 
0. tom, la:k ma tento s o u dní 'o'dhad býti proveden, není výslovně nikde 
me ustanoveno,. Předpisů min. nařízení ze dne 21. dubna 1857. čís. 82 ř. 
zák., jehož :te.ž,,Ova!clka ls,e dovo'lává, nelze -užiti, poněvadž' se tSrkcúí 
o~~adu po lIt: c ~ e h o. Rekwrsní soud vyslovil, že dlužno oMobně po
ilzm ustanovem zakloma ze dne 18. úno:ra 1878, čis. 30 ř. zák. o vyvlast
nění k účelu stavby železnic, a nikoliv odhadl1!ího řádu nemovitostí ze 
dne 25. červenCe 1897, čís. 175 ř. zák. Prah tOII11U nebe dúvodně ničeho 
namítati, uváží-li se toto.: Odhadem dle zmíněného odhadního řádu sla
noví se pome 'olbecná (prodeinO cena odhadovaného po'zemku. Dle § 365 
oloč. zák. přísluší však vyvlrustněnému ná,(jkl na o cH ko d II ě n i. Od
škodnění se nekryj'e s odhadní cenou .. vyvlastněného pozemku, nýb,ž 
mMe a bude často ji převyšolVati, ježto dle svého pojmu předpokládá pH 
vyvlastnění právě tak ja'klQ' při náhradě ško,dy dle § 13230bč. zák., že se 
vše uvede ve stav předešlý ,a nellí-li to' možno, ve stav, který! se majetko
p,ávně wvná stav'li předešlému, že tedy vyvlastněním musí býti nahm-
7ena nejen obecná cena vyvl;;stllěného pozemkn (§ 305 obč. záU(I.), nýbrž 
všechny újmy majetkové (hospp·dářské), které mu vyvlastněním byly 
způsobeny. V té přičině však ·odhadní řád nemovitostí lleGbsahuje Žádných 
předpisů, naprmi tomu v zákoně ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. 
jS1ctu obsažena ustanov'ení přesná a ,podrobna. Právem tedy rekurs-ní soud 
zdůraznil, že řízení ve smyslu zákona posléze naznačeného lépe chrání 
zájmy stran, než dosud dle odhadllího řádu nemovitosti. 

Čís. 1363. 

Pouze soud, nikoliv notář, rozhOduje o tom, zda má býti přihlásivšímu 
se .dědlci pozňstalo-st odevzdána do správy. 

(I~ozh. ze dne 20. prosince 1921, R I 1454/21.) 

P o z II st a los t n í s 10 'Ul d o·devzdaJ správu pozůstalosti manželce zů
stavitele, jež se přihlásila ze závěti, ustanovující ji universální dědičkou. 
R,e k u ~ SI n. í s,~ u d nevyho:;,ěl ,.ekursu . dosud nepřihlásivších se záJklon
nyeh dedlCU. D u vod y: Jezto zustavite!'o,va manželka své d0dlické práv-o 
d?'Stat~čně vykázaJa, p'rávem jí po'zůstalostní soud dle předpisů § 810 obč. 
zak. :a § 145 nes.p. říz, lodevzdal jmění pozústalostní do správy užívání ti 
opatrování. Námitka stěžovatelů, že pozůstalostní ,soud nebyl k tomuto. 
wzhodnutí vůbec owávnčn, ježto v5'kc'11 tento byl čl. IX. záko'na ze dne 
1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n. přenesen výlučně na notáře není oDlold
statllěna, nebo! právě čl. IX. cit. záko;na vyhražuje p.ozůstal'ostnímw s~udu , 
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rozhodovati o zcizení jmění p'Ůzústalo'stního a správa pozůstalostního 
jmění také jeho, zcizení v sobě zahrnuje (§ 145 nesp. říz.). Srovnej ostatně 
i výnc's min. sp,avedln-osti ze dne 25. dubna 1921, čís. II věstnílk'u o.dst. 
XI. čls. 6. 

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

Důvody: 

Pokud stčžúvatelé upírají soudu přís~lJ:šnost lm rozhodová'ní o tom, 
kohm má správa jměnl pozltstalo:stního hSrl: svěřena, čin.í tak neprávem, 
nebel! dle čl. IX. zák. ze dne, 1. dub·na 1921, čís. 161 sb. z. a n. přísluší 
sice notářum jak'o soudním komisař11tl1 prové's,ti řizení pozůsÚtlostnÍ', so,udu 
jsou však vyhraženy llěkte,é úkony, mezi nímiž též rozhodováoní o zci
Zení "p-ozůstalosti" a dle výno,su min. spravedlnosti ze dtl'e 25. dubna 1921 
čÍs. 11 věstníku, odst. IX. čís. 6 i Qo zcizení »pozůst(llOlSrbnÍch věcí«. Nej
vyšší soud sdHí názor proje\7ený v tomto'výno'su ministerstva, jímž zálk10n 
vylo'žen Jest v",e smysl, že slovem POzůlS,ta!ost nenl mírněna poruze po:zú
stalost jako celek, nýbrž i jednotlivé věci d'o pozůstalosti ruáležejíeí. Po
něvadž pak nesp, patent p~o!d margi'nállní rubhkou »pov.alenÍ ku zcizení 
předmětů pozůstalosti" v § 145 uvádi, že dědici, jeho.ž Wáv!O' dědické jest 
vykázáno, má s!oud přenechati opatrování a správu pDzŮ!sta}osti, dlužno 
z toho logicky usuzovati, že zákonodámepolem správy po'zůstalcsti po,d.
řadil pod pOjem zcizeni pozůstalosti. Sprá'vně tedy ,ekursní soud vyslovil, 
že ,ozho,dovati o správě pozůstalosti přináleží nikoliv l10táři pozůstalost 
pmjednávajícímu, nýhrž patří v' obo, působnosti pozůstalo;tního soudu. 
Ustanovil-li pozůstalostni soud pozůstalou vdovu" která je dědičkou, posled. 
ním pořízením zůstavitele jmenovanou, a která mimo· to jest spoluvlastnicí 
usedlosti i všech pozemků k ní patřících a nejvěíší části .pozůstalostního 
jmění tvořících, 6!p,ávkyní po:zi1stalosti, jedllal dle zákoitl'a: (§ 145 nesp. 
říz.) a jest jeho ro·zba-.dnuti tím sp'íše odúvodněno, když mdiče, zů'stavitele, 
~.č jsou dě,diei nepuminutelnýr.li, s,e dosud za dědice vůbec aTI~ nepřihlásili. 
Ze stěžovatelé nebyli 'Vyslechnuti o náv,hu testament,hní dědičky, by jí 
správa pozůstalosti byla svěřena, nezakládá zmatečtl-osti řízení, nlebo'j 
zá.kJon v § 145 nesp. říz. kategoriCky přikaz'ude, že správa pozůstalo'sti 
.přihlásivšímu se dědid, jenž dědicképrá:vo vykázal, odevzdána býti má, 
a p,ot,o llemě! soud podnětu, by vyslýchalo tomno' 'náv,hLl legatáře, pok"d 
se týče zák.onné dědice, kteří se nepřihlásili k po'zůstalosti, neboť náro'k 
testamentámí dědičky v tom směm. nebyl pochybným, nýbd zřejmým 
a zák'ol1em odůvodněným. . 

Čís. 1364. 

Prohlášení účastníka světové války za mrtva. 
Nařízení ze dne 8. dubna 1918, čís. 134 ř. zák. po,zbylo účinností !lm, 

že zákon ze dne 31. března 1918, čís. 128 r. zák. byl změněn zákonem l<e 
dne 30. června 1921, čís, 252 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1921, R I 1459í21.) 
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K r a j s k Ý s o II d vyhověl žádosti manžeUky, by její manžel, účastník 
světo'vé války, byl pr,ohláše.n za mrtva a určil dle nařízení ze dne 8. dnbna 
1918, čís. 134 ř. zák., dnem smrti den 1. března 1919. Rek li r sní s o II d 
usnesení potvrdil. D ů vod y: Napadeným usnesením byl správně ve 
smyslu' nařízení ze dne 8. dubna 1918, čÍs. 134 ř. zák, stanorven 1. březen 
1919 jako onen den, kterého Adolf K. pravděpodobně nepřežil, nehoť vý
sledky řízení neposkytly podkladu pro stanovení jiného domnělého dne 
úmrtí Adolfa K:-a. Na tomto stavU! nemohl,o by ničeho změniti, i kdyby 
Ludvík K., jelvo.ž se stěžo'vatelka svým nárOlk'em ze dne 3. srpna 1921 
davGlala, potvrdil, že dne 7. pr'0since 1914 v blízkosti Šab'ace viděl Adolfa 
K-a v silničním příkopu až na kost zhublého' a tak sesláblého, že ani se 
h'11onti ani mluviti nemohl a že tehdy Srhové prudcc stříleli na ustupující 
rakouské vOj.sko, poněvadž uebyl:a by tím naprosto. vyloučena možnost, 
že AdoJ! K. byl zajat a 7. prosince 1914 přežil, tak že by tento den: jako 
domnělý umrtnÍ den určen býti nemohl, následkem čehož 'lentO' je'n dte 
v5rše uvedeného· nařÍze:ni určen by b3Hi musel. 

Ne j v y Š Š Í S'0 U d zrušil "snesení ,obou nižších soudů. a nařídil 
prvému 9o·udu. bY, doplně řízen"" znovu ro'zhodl o tom, lkiterý den dlud'no 
pokládati za den domnělé smrti Adolfa K-a. 

Důvody: 

Napadeným usnesením byl zřejmě porušen zákon, a jest tím dána 
jedna z podmínek §16 CÍs.patentu ze dne 9. ,srpna 1854, čís. 208 ř. zák., 
za nichž lze so.bě stěžovati do usnesení rekursního s'ondu, kterým bylo 
potvrzeno usnesení prvého sO'lldu. Rekursní soud přehlíží totiž, že člán
kem L zákona ze dne 30. června 1921, čís. 252 sb. z. a n. bylo' změněno~ 
,"stanovení odstavce prvého § 1 zákona ze dne 31. března 1918, čís. 128 
ř. zák., a že toutO' změnou pozbylo ÚČi'lllliOlsti nařízení mini'Str:a sprave
dtnosli ze dne 8. dubna 1918, čís. 134 ř. zák., vydané ja!k!o doplněk cito
vaného § 1 (odst. prvý) zákona ze dlne 31. března 1918, čís. 128 ř. zák., 
v němž se na budoucí vydání nařízení 'p1orukazuje. Nelze přece- voehybo
vati -o tom, že_ totO' m1nist. ,nařízení, doplňující pouze zákonný předpis 
'3 1 odstavec prvý zákona ze dne 31. března 1918, čís. 129 ř. zák., PO" 
zbylo platnosti so.uča.sně změnou zákona samého, který bYl předpokla
dem jeho, právní existence, ačk,oli nebylo vysloveno v novém zákoně 
jeho zrušenÍ. Dle ustauovení prvého odstavce článlk1ul I. zákona ze dne 
30. června 1921, čís. 252 sb. z. a n., může účastník války {tam blíže ozna
čený) býti pwhlášen za mrtva za podmíu'ek, tam podw:bněji uvedených, 
také tehda, když prošla d"'ě léta od p,o.slední zprávy, že jest na živu, na
pr.oti čemuž odstavec prvý § 1 zákona ze dne 31. bře,zna 1918, čís. 128 
ř. zák. >obsahoval ,ohledně této dvo'uleté lhůty obmezení v ten mzum, že 
aspoň jeden rok z těchto dvou let musí spadati do' clo.by, .počínající dnem, 
za který byl po,zdějším mini s!. nařízen,ím ze dne 8. dubn" 1918, čís. 134 
ř. zák., stanoven den 1. března 1918. Kdežbo' tedy iUe § 1 zákona ze dne 
31. března 1918, čís. 128 ř. zák. a' min. nařízení ze dne 8. dubna 1918, 
čís. 134 ř. záJk. mohl býti jak,Q den domnělé smrti účastníka války (zdie 
blíže .označeného) sta11'o,ven teprve den 1. března 1919, jest dle' článku 
l. odstavec prvý zákona ze dne 30. června 1921, čís. 252 ,sb.z. a n. mOŽlll} 
určiti ho také již před tímto, dnem, jestliže doba 2 let prošlá 'Od> p o s I e dn í 
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zprávy, ~e nezvěstný jest, pokud se týče, byl na živu, s'klolnčila před 
1. březnem 1919. () takovýto případ dle tVl cp,ní stěžovatelky tru jde, a není 
tedy pro určení Clne domÍIělé smrli Adolfa K-a ve smyslu § 8 zákona ze 
dne 16. února 1883, ds. 2,0 ř. zák. nikterak lhostejno, potvrdí-Ii Ludvík K., 
na jeho'ž svědectví se stěž,ovatel!k:a ve svém návrhu ze dne 4. srpna 1921 
odvolává, okolnosti tam uvedené. Výpověď Ludvika K-a může býti po 
případě důležito,u i v tom směru, zdali neposkytne snad spolehlivý základ, 
aby mohl býti stanoven ve smyslu třetího odstavce prvé věty § 8 posléz 
citovaného zák10lna onen dem, o němž lze říci, že jest dnem smrti anebO' 
že Adolf K:. dne toho nepřežil. Jest proto nutno, ,aby dosavadní šetření, 
které zústalo v uvedeném smčru neúplným, bylo doplněno výslechem 
Ludvíka K-a. 

Čís. 1365. 

)}Vláda« cizozemského státu a její »diplomatická misse« nemá zpuso .. 
bilosti býti stranou ve sporu. 

(Rozh. zed!ne 20. prosince 1921, R I 1470i21.) 

S OUl cl P r v é s t o I i c e pav,oIil prozatimn'é opatření pro. penčžitou 
pohledávku pro.!i »vládě Ukrajinské Lidové republiky", pro,ti její »mimo
řádné diplomatické ll1'issi v Praze( a _pl"oti jejímu předsedovi Maximu 
S-ovl. RekuTsní soud návrh za,mitl. Dúvody: Dle § 1 c, ř. s. jest 
osoba potud způsobilá samostatně na sO'lldčjak" strana jednati, poknd 
múže samostatně vcházeti v platné závazky. Dle § 3 c. ř. s. má cizinec, 
jemuž p'odle ,práva jeho vlasti schází procesní zpi'tsobilocst, pokládán býti 
tnzemskými soudY za způsobiléh,o k právní rozepři, přísluší-li mu podle. 
zákonuých ustano've11í, v tuzemsku platných, pr,ocesní zpúsobilos!.Tato 
'ustanovení platí i ,pro prozatimná 'ovaŤřellí (§,§ 78, 402 ex.' n. K dotazu 
soudn prvé stolice minis:!erstvo' zahraničních věcí Československé repu
bliky sdělilo dopisem ze dne 26. září 1921, že Ceskosloven;Má republika 
neuznala Ukrajinské Lidové republiky, následkem čehož uveden.ou repu
bliku nezastupuj"e v tuzemsku 'QIficidne žádná misse, že dl,e- toho nemůže 
po,dle náz.oru· minister·stva zahraničních věcí vláda Ukrajinské Lidové 
Republiky jako taková státi lla soudě Č"ko,slovenské rep'ulhliky vúbec. 
Rovněž tak nemůže státi na tuzemském snndě ,ani mimořádná d!iploma,
tická misse Ukrajinské Lidové [<epubliky lako takwvá, a>l11 Ma ximS., jako 
pfedseda mim.ořádné diplomatické missc llkrajinské LidiD,vé Republiky 
,a jako zástlip~e jmenované republiky. Proti Maximu S. jako sO'llhomé 
osobě návrh na pmzatimné 'opatření podán nebyl. 'Nedostává se tedy 
odpúrcům ohrožené strany pl'a.cesní. způs.obilosti, nebol nejsou subjekty 
práva závazků. Mimo. to sluší lÍ,odo/knouti, že tuzcmsk~'m soudúm nelze 
přiznati pr.ávoill'oc 'proti cizím'UI státu, ,pokud se týč-e jeho domnělým 
zástupcům. 

Ne j V YŠ š í s o ucl nevyhověl d.ovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Návrh na prozatimní 'opatření směřUje proti vládě Ukrajinské Lido'vé 
Republiky, proti mimořádné diplomatické missi téže· republiky a pr,oti 
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Maximu S-crvi, předsedovi této misse. Tento naposled jnlcnovaný- není 
podleohsahu návrhu 'Cls.obně zavázán, nýbrž jako předseda diplo;matické 
misse a jest tudíž návrh směřující proti jehO' osobě hezdův-cdným. ~právně 
sice uvádí rekurent, že podle § 71 c, r. s, jest osoba potud' způsobilá samo
statně na so~dč jako ,trana jednati, p>o)(Ud se múže sam,astatně platně 
zavázati. To však nelze říci ani lOl vládě ani n její diplDmatické missi, 
poněvadž jak ona, tak i tatO' jest jen orgánem 'státu, jejž zastupiUGe, a bHe-li 
liB. se nějaké závazky, ČilliÍ tak jménem státu jí zastoupeného. Ani »vláda« 
republiky ani její diplomaticlk!á misse nemají vlastního imění, které, byť 
i ,s ním volně nakládaly, zústává majetkem státu, Vláda i diplomatická 
misse jest úřadem, nik·oli py?vnickou ID'slo,bou a nemůže býti stranou ve 
sporu. To uznává navrpovatel"sám tím, že uvádí na ruhru svého návrhu 
mimořádno'ud:ipl'oma,tickou missi jakozástupee vlády Ukrajinské repu
bliky, Ovšem by ani p'táli ukrajinské republice jako cizo,zemskému státu 
prozatimné opatření nemohlo býti po:vpleno, poněvadž soudům tuzemským' 
nepřísluší státní svrchovanost nad státem cizím, pokud se tento, výslovně 
tuzemské s,oudní pravomoci ne,podrobil anebo nejde-li -o tuzemsiké nemo
vito'Sti. 

Čis. 1366. 

Prozatimní opatřeni ku zajištění námku na vráceni c,e!oročni jízdenky 
na dráze, již opatřil zaměstnavatel zaměstnanci, nyní ze služeb propu. 
Štěnému. Dle § 381 čis. 1 ex. ř. stači obava objektivního nebe~peči, že 
by F:.dlí uskutečněni nároku bylo zmařeno, byť i bez přičinění se stranY 
odpůrce. 

(Rozh, ze dne 20, prosince 1921, R I 1483/21,) 

Žalovaný byl úře'dníkem žalující Hrmy. jež mu opatřila též celoročni 
jizdenku na drábu do k'cnce f'O:kU 1921. Žaluiící tvrdila v ža,loM, že slu
žební noměr lmnčil se dnem 6, srpna 1921 a že se žalovaný zavázal celo.
roční jízdenku vrátiti, a domáhajíc .$,e žalohon jejího vydání, navrhla zá
roveň wozatimní Dpa tření uloženim jizdenky na soudě, S>o udp r v é 
s t o I i c e prozatimní opatřeni povolil, uloživ navrblorvatelce slože'ní jisto~y, 
rek u ft sní s o u d návrh zamítL D II vod y: Podmíll'kO'w každéhO' pro-, 
zatimního opatření jest jednak, aby osvědčen byl sdlo'statelk' nárok, který 
se má zajistiti, jednak aby io'svědčeno bylo nebezpečenstvÍ zákonem POI

žado,vané, V tomto p,řípadě směřuje návrh žalobkyně k zajištění jejího 
udánlivého námku na bezodkladné vráceni celof'olční jízdenky, tedy ná-
1"Oka nepeněžního, po rozumu §§ 381 a násL ex, ř,. Soud prvé stolice pokládá 
za IOlsvědčen .ll á r o k ža'lu.jí.d firmy podanou- žalob-oiTI, ja'klolž Í' dopisem ze 
dne 23, září 1921, v němž žalovaný ,doznává držbu jízdenky vzhledem 
k hájení žalovmiého, že obdržel jÍzdenku darem, 'u.]'Oži1 však žalujÍcí straně 
slo'žení jistoty, Že .podán, žaloby samo nestačí, aby nahradilOI o;svědčení, 
netřeba blíže rozváděti, neboť žaloba o StcM není ničím více než pouhým 
jednostranným tvrzením. Z dopis'u! ze dne 23, září 1921 lze vyčísti pouze, 
ž'c žalovaný má jízdenku v rukou, že však záro,rveň v něm' 'P!okládá Is·e 
i na dál,e za zaměstnance žalující firmy a h:1.mí-tá kro'mě toho, že jest 
jízdenka jeho vlastnictvím, 'poněvadž prý mu jl dala žalujíCí strana da
rem, Dle názoru rekursního' soudu pouhou žalobou a dotyčným dopisem 
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žalo,raného, není. 'nijak osvěd'čen nár'ok žalující firmy na v r á cen í 
jízdenky, Žalující firma opírá žalobu o tu sk"tečnc<si že služební poměr 
skO'nčU se dnem 6. srpna 1921 :a že IS. e žalo v a 11' Ý o d p' ů r c e dll e 
6, srp ll' a 1921 z a v á z a 1 jí zde n k u o !k' a mži t ě v r á t i t i. O tomto 
svém tvrzení nabidla žalobkyně v žalo,bě důkazy a bylo na soudci prvé 
stoltee, by tato, nabízená .osvědčení provedl. Kdyby to,to osvědčení jevilo 
se do:,tatečný;n, nebylo pop ř í pad ě ani potřebí uložení' jistoty, kdežto, 
Jak vec se ma, bylo uk)lžení jist-oty zák-onem neodůvodněnol, neboť jils,notu 
lze požadO'lati teprve, když nár'ok ne!l,í d o s t a teč ,TI ě osrvědčen nikoli 
však již telida, nenHi v ú b ee owědčen (§ 390 ex, ř,L Tento ned~statek 
řízení v-první stolici by opravúoval ke zrušení napadeného usnesení které 
bylo vY,dáno, na neúplném p'odlkladu, Scud rekursní však, přezkou~ávaje 
usnesem prveho soudu, dospěl k přelS,vědčení, že neni splněna vúbec druhá 
podmínka, za které lze prozatimné 'o,patiení povoliti, totiž o' s věd Č e 11 í 
ne bez peč e II s tví, požadotvaného, v § 381 ex. ř. TotJol nebezpe'čensiví 
shledává soud prvé stolice souhlasně se žalující firmou v té skutečn06ti 
že žalovanýoďpírá vTátili jízdenku, že jí používá, z čeho'ž prý plyne ž~ 
by nárok žalující firmy byl jinak zmařen, když platnost lístku do' ukon
čení sporu pravd:ep'odobně uplyne. Tlohotn 'právního! názoru rekursní soud 
nesdílí. Podle povahy věci jest směrodatným Pl"O řeš~ní otá7Jky nebez
peoenlStví Pouze čís 1 O< 1 § 381 ex, ř" nebo,ť podmínkiy č 'í s, 2 tohoto, § 
tu vúbec v úvahu nepřicházejí. Pod.!e do'slo,vu §, 381 čís, 1 ex, ř, IQldů
vodň,uj~~'O'volení pr'oza1imného opatření pouze obava, že by jinaJk sond ní 
vymahalll neb uskutečnění náro:K'u zejména z m ě II o II II Y II ě j š í h o 
s t a v II bylu zmařeno nebo znaóně stíženo. Důvodem plm ochranu ná
roku jest tedy buď ohrožení ÚSpěŠ11éh,0 vedení spcmneb exekuce, Takové 
ohrožení musí býti osvědčeno nějakým jednáním odpluce, ohl~ožené strany, 
pouhé :odpírání splnění ,spornéhol náfO'ku nestačÍ, Tak'ervým jednáním bylo 
hy zejména, jak zák'on výs],ovně vytýká, dluž'nfiklovo chováni o,důvod
ň~jící?bavu z měn y nynějšíh,o stavu, l1a příklad oba vu, že b; o,dpůr~e 
predmet, o který běží, zniči'!, zcizil, zašalltrnčil nehOl tak přetvořil že by 
um nárok byl .ohrožen, Toho v tomto případě ani žalobkyně netvrdí a 
není to také nijakosvědčeruc', Pouhé odpírání splnění sporného nároku 
ani Dlouhé tvrzení žalující strany, že žalovaný iízde'nkyponžívá, o sobě 
neosv,ědčuje o,bavy, že dlužník zmaří nebo značně stíží SPOTI n'eb exe~{iUci, 
pokud se týče, že dlužník učiní jízdenku nepřístupno,u, djspOlslci žalující 
firmy, Kdyby pouhé odpírání nároku osvědiSolvalo již nebezpečenství zá
konem p'ožadovan,é, muselo by vlastně v každém případě spum býti. plac 
v,oleno proza'timní opatření, cnž zajisté nelz:e r,Qizumně tvrditi. Nestačí 
p.onhé a b str a k t n í nebe,zpečenství, 'llebezpečcn&tv! musí býti k o n
k ret 11 i, zdů!v'o'dnené v jednotlivém případu, Nelze s,e také domysliti, 
jaký hospodářský účel vlastně:sledúie návrh ža],oblkyně zadaného stavn 
věci. Platnost jízdenky končí se rokem 1921. Protáhne-li se spo,i' pokud 
se t~če práv,oplatné sko.nčení jeho - přes 31. prosinec 1921, co ;rospělo 
by zadatelee, kdybydoeílila ultc,ienf jízdenky na ,soudě, kdyz jí přec'e 
nem~že p'o'užívati? Tím docílila by nanejvýše jen tobo', že zamezí její 
užívaní žalcvaným, nedocílí však vIastního hospodářského úče,1uk nemuž 
směřuje žaloba:a i pr'ozatimné op:Mřeuí, totiž vyďiní jízdetllkiy,' která po: 
L lednu 1922 Jest pro nj vlastně bezcennou, Ploldaří-H se jí výjimečně 
dDsí'ci .právO'platného rozsudku ještě před L lednem 1922, mŮže ,dle § 346 
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ex. ř. lehce Se rnD't11oci vydání jízdenky. Jen v tomto případě by próza,
timné -opatření mělol f'o,zumný hospodářský účel, nelze je však za daného 
stavu povditi, kdyžtě není dostatečně06,vědčena obava, že dlužník svým 
chováním zmaří nebo značně stíží realisaci sporného nároku a nedostatek 
tobo~o osvědčení nemůže býti uahrazen jistoto,u (§ 390 ex. n. Při tom 
"ehledí soud ani k otázce, zda jízdenka, která dle udáni žalovaného, zní 
na jeh,o' jméno a jest opatřena jeho fotografií, vůbec dle želeLničního, řádu 
provo'Lního, jest přenositelnou. I bylo stižn;e'sti vyhověno a rozhodnuto, 
jak Ishora uvedeno, .čemuž nevadí návrh rekursní, směřujicí pouze kle 
zrušení napadaného usnesení, neboť z celého obsahU( stížnosti jest zřejmo, 
že br-ojí pro-ti přípustnosti proizatimného ,opatření, směřujíc též ke změně 
l1sneseÍ1í ve směru zamítnutÍ' ná'vrhu. 

Ne j v y Š š í s o ll' d QbnclVil usnes,ení prvého soudu. 

Důvody: 

Výtka, že soud rekursní nero'znodl v mezích návrhu rekursního, vy
slolviv zmenu usnesení prvé stolice místo navrhovaného jeho zrušení, Jest 
hezp'adstatná, poně'vadž se nstano'Vení § ,167 c. ř.s,. na rekursy nevztahují 
a stačí, když, z obsahu rekursu účel jeho jest zřejmý. Ve věci samé sl11ší 
však dov'clacímu rekursu přisvědčiti. P'OJmd jde především 'O nárok sám. 
předloží'! žalo,bce :k žalobě opis dopisu žalovaného ze dne 8. června 1921, 
podle něholž -žalovaný dallsám žalobci ze služby výpolvěď se žádostí, a,hy 
byl co nejdříve propuštěn. Jest tedy pravděpodobným tvrzení žaloby, 
že bylo dne 6. srpna 1921 ujednáno ,že se žalovaný ,okamžitě ze služby, 
propowští, ač žalovaný naproti tomu tvrdí v d'o'pise ze dne 23. zářÍ' 1921, 
že byl propuštěn nesprávným způsobem. Nelze sice na Domto místě mz
hqdovati, co jest v lomto ohledu právem, avšak vzhledem ke shora cito
vanému dopisu lze se domnívati, že v čase· podání návrhu na prozatinmé 
opatření t. j. dne 6. října 1921 byl právn, poměr mezi 'Sltmnami již zrušen. 
Tomu n<tsvědčuje zvláště také dopis právníhooi zástupce žalovaného ze 
dne 16. srpna 1921, llpdle něhož výpovědní lhúta končila koncem září 
1921 a v němž se žalovaný nabízí spornou jízdenku ihned vrátiti, budou-li 
mu zaplaceny jeho platové nároky za dobu do, konce září 1921 v částce 
16:527 K. Těmito okolnostmi jest nárok žalobcův na vrácení jízdenky do
statečně osvědčen. TaJk'é pokud se týče nehezpečí podle § a81 čis. 1 ex, ř. 

, jest toto, danými okolnostmi osvědčen,o,. Názor soudu rekursního, že v pří
p3Jdě :§ 381 čís. 1 ex. ř. jest třeqa určitéh:ochování dlužníko'va, 'Ů'clův'ood
ňujícího o,bavu změ'ny nyn~jšiho stavu na př. obavy, že 'by odpúrce před
mět, o který jd'e, zničil, atd., nenÍ' správné. Takovou subjektivní činnost 
(}dpúrcovu vyžadUje sice ustanovení § 379 ex. ř" nikoli však ustanovení 
!§ 381 čís. 1 ex. ř. Zde stači 'oobava objektívníhO' nebezpečí, že hy jinak 
uskutečnění nároku bylo zmařeno, i bez při'ČÍ'nění se s,trany odpůrce, jaiki 
z poro'Vná'uí o,bou těchto §§ vyplývá. A tu jest jisto, že by účel žaloby 
byl zmařen. kdyby prozatimné opatřeníp.ovoleno ne.bylo. účelemža1'Ohy 
jest zahrániti p'DoužívánÍ jízdenky se strany žalovaného. T:oho Se múže 
docíliti jen tím, že se žalovanému jizdcnka ,Q\debcre, neboť celoroční jíz
denka j}latná dl() konce t. 1'. pOClbyla by uplynutím doby ceny W'(} obě 
strany CI! mim-o t,o se jejím užíváním žalovaným nár.ok žalobcův na jeH 
vrácení ma-ří i bez ohledu na její IOlbmezenou časnvou platnolst, když nu-t-
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ným 'následkem ž-al·obcov,a nároku jes·,t ztráta opravněnÍ' žalovanéhol jíz
denky používati. Žalovanému, zvítězí-li ve s'" .. oru, jest napr,oti tomu vy
hraženo" žádati ·od žaíobce náhradu Šlkrody jJ{o,zatimním o-patřer.IÍm zP'ŮSI01-
bené ve smyslu Š 394 ex. I. Jsou tu tedy po,dmínky prGzatimného opatření 
dle Š 381 čís. 1 ex. ř., pročež bylo d(}volacímu rekuil'su vyhověno a 
napadené usneseni změněno ve smyslu shora uvedeném. Výrok o útratách 
dovolacího rekurMl spo.Čívá v ustanovení § 393 ex. ř., podle něhož pr'ol
zatimná opatření s,e p-ovO'lují vždy ,na útraty navrhovatele·, jemuž jest 

'vyhraženú, tyto útraty ve sporu uplatňovati. 

Čís: 1367. 

Nepřípustnost pořadu práva, jde-li '0 uplalilování práv, vyplývajících 
z účastenství na Obecním statku dle i§, 70 obec. zřízení pro Čechy. 

(Ra;zh. ze due 20. prosince 1921, 1,( I 1484!2!.l 

Žalujíci po'dílníci lesa vznesit proti obci jednak nárok na zaplacení 
schodku, jenž vznikl v lesní .s'práve a z něhož připadá na žalovano'ul jako 
člena uvedené lesní správy poměrná částka a jednak nároll1, na vydáni 
poměrné částky z peněz, které přijala žabcl'vaná obec v roce 1919 opět 
jako člen též'e lesní správy ne právem za -odebrané dříví, dále jak'oi nájem 
lesní honitby a koneč'ně jako výtěžek zaprodanou lesní tráv,uI. Žalovaná 
obec namítla nepřípustnost pořadu práva. S ou d p r v é s t,o I i c e ná
mitce vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní 's 'o' u d námitku zamítl. D ů
VoD d y: Po rozumu ustanovení § 70 z:ílklOna ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 
z. zák. pro Čechy náleží ,o'všem o nárocích, jež se týkaií obecního statku, 
rozhodovati úřadům samosprávným, to však jen tehdy, jdé-li o zjištění 
práva ohčanů k účastenství v užitcích obecního statku anebo o určení míry 
užívání, předpoklád'ajíc ovšem, že užívání obecního statku pozů-stává z vý-
1lOS,U naturálního, jenž má sl'oužiti k uspokojení p,o,třeb domu a statku 
občanů, k uživállÍ obo'cního statiK'u oprávněných. Žalo,bci však takovéhoto 
nároku proti žalova·né o;bci jako vlastnici OO'b~cního' statku neuplatňují, 
nár'ok, který žalúbci uplatňuií, směřuue proti žalované ohci,ja'ko podHníku 
na užitcích statku toho. Nejde tu tedy '00 uplalnční práva. dle § 70 zákona 
zedine 16. dubna 1864, čís. 7 z. zák., jenž ostatně následkem záJk'Ona ze 
dne 17. července 1919, čís. 421 sb. z. a n. pozbyl platuGsti, nýbrž ,o u'plat
řlOvání ná,roku, vyplývajícího z právního poměru, který lze označiti jako 
spolek více spOO'luvlastníků ,selských statků za účelem zvelebení hospo
dářství na těchto statcích pomocí užitků i obecního statku a tedy o. náro,k 
čistě s,o,ulkir:omoprávnÍ. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvéh,o SOlldw. 

Důvody: 

Na p·ořad pr.áva patří jen rozhodování o soukromo1práV'nkh náro-cích 
a povinono'stech v § 12 obec. zříz. zmíněných, nikoli však Tmhodování 
o právech a povinno'slech, vyplývajících z účastenství na obecním statku 
po rozumu § 70 opec. zříz. a ze správy statku toho. účastenství na užit
cích ,o'becního statku zakládá se na ve ř'e j no p r á v 'll i m důvodu, to 
jest na! tom, že kdo, jest úde m ob ce. Jde-li 'o' statek, ,obci do vla,stnictví 
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pnpsan1T, musí, ma-ll se právo UZlvanr na něm pokládati za nárok 5011::

krnmo;právní, ud'án - a ovšem po·tom prdk"ázán - býti dilvod tS.oukrormo
právní ,a zpúsob nabytí, do té pokládati jest právní poměr za vcřcjncl
právní (Nál. správ. soudru čís. 13 a 683 Budw.). V tomto případě jest 
llesporno, že lesy, ,o něž jde, přj.psány jsou knJhovně do vlastnictví obce, 
žalc·bci soukromoprávního důvodu svého účastenství na jich užívání 
v žal-obě nejen netvrdili, nýbrž přímo se 'opřeli o dosl-ov §, 70 obec. zříz., 
líčíce, že, řečene IOlbecní lesy nd nCPGměiných dob společně drženy a 
užívány byly majiteli několika usedlostí, v poslední době tím způ-sobem, 
že majitelům usedlo·stí tam vyjmellOvaných (žalobcům) připadalo po 'I" 
poknd se týče 'IN výnosu, kdežto zbytek o·bei. § 70 obec. zříz. stanoví, 
co se toho' týče, zda-li občané mají právo k účastenství·v užitcích statku 
óbecního a kterou měrou, spravovati se jest obyčejem po'savadním, s· tím 
však omezením, aby žádný občan nebral z obecního statkul většíhol 
nžitku, než pro dům a statek potřehí má, leč by zvláštní práV'ní důvod 
do'p'o'uštěl z toho. výjímku. Poněvadž dle žak,by užívací právo žalobců 
spo-jeno jest s jejich statky, jde tu patrně o· užíV'ací práva t. zv. stapof, 
usedHků, tedy· práva, zakládniící se na členství obce, práva z veřejno
právního důvodu. Samo sebou se rozumí, že n-eIze lsti soukromovrávní
dův,od talko:vého užívání 'Plolříditi tím, že se onen stanobyly obycej, jenž, 
určuje právo užívání a j,eho míru, nazve »vydrženÍm«, jak to žalobci při 
jcdnwní 'učinili. Vydržení, pokud není zruklonem zakázáno (§ 43 pat. ze dne 
5. če.rvence 1853, čís. 1JO ř. zák), ovšem není vyloučeno, ale, nemá-Ii 
mezi nároky soUkroill!Qlprávními a veř.ejnoprávními býti r'orzpor a zmatek, 
musil by tvrz·en a pro.kázán býtí soukromoprávní dllvo-d držby .a tudíž 
vydlržení na pL k·onpě a pod., toho, však žalobci ani tvrdi'ti se nepokusili. 
J de tudíž o správu obecníhro' statkli, který ostatně v r'Oce spráV'ním, 
o lkiterý jde (1919), záko,nem ze dne 17. červencé 1919, čis!. 421 sh. z. a n. 
.přeměněn: byl ve kmenové obecní jmění, spory z této správy však ne
náleží na' PDřad práva, n~Tbrž musí vyřiz.o:vány- býti pořaderp, samospráv
nÝm (sl§- 70, 77, 96 o,bec. zříz.), jsou! předpisy o ·obecním statku zařazeny 
do kapi'toly ·páté ,obeC"ního zřízeni, která jedná jak dle svého nápiSU, tak 
dle svého obsahu o "h o s pod á ř s tví o he c ním", které vede obec 
Is;ama .a při němž nejen právo schval,o,vací a d-ohledací, nýbrž také právó 
T'ozhodo,vací náleží nad'řa'děným orgánům samosprávným. 

Čís. 1368. 

Spojena_Ii s rozkladem proti usneseni nesporného řízeni stížnost pro 
připad, že nebude rozkladn vyhověno, náleží reknrsnímu soudu rozhod_ 
uouti o stižnosti přes to, že prvý soud, nevybověv rozkladu, předsevzal 
zároveň doplněni ve smyslu vývodů a návrhů stižnosti. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1921, R I 1494/21.) 

V poclání ze dne 25. června 1921, označeném jako, rozklad, po případě 
stížnost, navrhl'a Bo:žen" V-vvá, aby opatrovnický soud rozkladu jejímu 
do usnesení ze dne 17. dubna 1921 vyhověl, navržené důkazy připustil a 
řízeni jimi doplnil a .pak učinil nové rozhodnutí, pak-Jí hy návrhu tomlL 
nevyhověl, aby podání tc' jako stížnost předložil rekursnímu soudu, který 
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nechť napadené r1ózhodnutí zruší, navržené dcvlnění řízení prvé s~o.li.c-i 
nařídí, anebo sám ve veci r,ozho-dnc. S o il. d, p r v é s tol i c e, ~ nevyndlv 
prozatím rozJk{adu, provedl doplnění, stt-;'\;,-v-dtelkou navrhovane, a y~ydal 
pak dne 26. září 1921 usnesení v tom smyslu, že se rozkladu Bozeny 
V-o:vé nevyho'vuje a že se rozklad ten jalm stížnost předkládá k r~z
ho·dnutí so'udu rekurs·ohnu. Usnesení toto sond prvé stolice ihned stranam 
nedoručil ní'hrž učinil t8'k až pozd'ějL S o u d rek II r sní vrátil soudu 
prvé Is,to.úce spisy s tím, že neshledává vzhledem, ku znění, žá3~sti roz
kladu pokud se týče stížnosti vůbec podnětu p,o rlO"ho.dnult vecI cestou 
rckursní. 

Ne j v y Š š_ í S'Ú II d zrušil usÍ1esení re:kursního soudu a nařfdil mu, by 
r-ozho·dl předem o stížnosti Boženy V-ové do, usnesení okmsního, s~ud~ 
ze dne ll. d'ubna. 1921 a po. případě také o iejí stížnosti d'ol usnesel11 tehoz 
soudu ze dne 26. září 1921. 

Důvody: 

Postup rekursníh,o s-oudu neodpovídá zákonu a dovolací stížnost proti 
nemu jest odiIvodněna. T když se přjp'ustí, že znění konečné prosby r!OIZ
kladui ístížnosti) Ba'ženy V -o01é ne1lí naprosto přesným a určitým, vys·vítá 
přece z poslední vety konečnepro'sby, že stéžovatelká ,chtěla.!ímto oprav
o}'rm prostředkem do-síci změny napaden:ého us,":esem, ~ť JIZ~ pal prove,
denémdloplnění nebo, bez doplnění jí navrhov.aneho. Mel pr·o,to soud re
kursn! ~,e podjati [o·zhodnuti rekursu, to, tím spge, když mě~ .před sebou 
i šetření provedená dle daplií'o'Vacího návrlHl stěž'ovatelčina .. 

Čís. 1369. 

Útvar společenstevní I(zákon ze dlle 9. dubna 1873, čis. 70 ř. zák.) není 
přípustným pro, družstvo pro postaveni a vedení divadla. 

(r~ozh. ze dne 20. pro-since 1921, I~ I 1525/21.) 

Rej s tří k·o v ý s o u d zamítI" žádo'st o- zápis firmy :Drul5st;'o pro 
p.ostavení a vedení divadel »Socia1isti-cké scénY«, zapsane spolecenstvo 
s ručením obmezeným" do rejstříku společenstevníh·o. D ů vod y: Dle 
účelu, v II. čl. předl'Ú:žen}rch Mano'v vytčeného, n,cnÍ předn:ět~m p'Od!l1ku 
přímá hospodářská podp"o~a členit v jích výživě a ,hosp"od~re~~ sp~lec,llo'~' 
hos-p!odářsko'U činností, nýbrž ~amýšlené ~druže111, sledu?e "uc~l ldea:l~l, 
kulturní a zábavní, a k tomu utvar spol·ecensteV'lllho sdr~zel11 ?Ie ,§ I. 
zák z 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák nrčen není. Qsnovane ~dru,zenl ,n<;
směřuje aní ke ziednání llov'Ó"ch ho'Sp·odářskí'ch stalků a Í1mp'odmme
nému zmenšení výdajů členů: .ani·jk'onečně k zachování h.osp~dářskýchr 
statků členy nabytých, a sdružení to nemá an'i v podstat" razu Sll01e
čenstev v ,§ 1 ci!. zák. příkladmo uvedených·, takže je jak;" spo!ečemtvo 
do s.poleče.nstevniho rejstříku zapsatí nelze. Rek n r s ~ I s~·U'?· usne
seníp'oltvrdíl z důvo.dů prV'éhoo'soud!u, k nimž do'dal: V predloze~ych sta
novách a: zejména v úč"e!u, ve čl. II. vylíčeném, nelze epatřo~~tt pov~hu 
zvelebenÍ' živnosti nebo hOlsrp,odářstvi členů_ společnou hospodarskou cm
ností iak tohol § 1. cit. zákona vyžaduje a 1<::u 1e.pš'Ímu plolznruní záko!nné 
inten~~ jednLcltlivé druhy spo]ečenstevní 'příJkbdm? vYPolčítává. 
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Ne j v y S š í s o u cl nevyhověl dovoladmu rekursu, neshledav pod
mínek § 16 nesp. říz. 

Čís. 1370. 

V otázce výše daně, opravňující a zavazující ku protokolování ob
chodníka, jest rozhodným stav zákonodárství v den, kdy žádost o proto
kolování se vyřizuje, nikoliv v den, kdy byla podána. 

(Rozh. ze dne 20. pro,s,ince 1921, R I 1526/21.) 

R ei s tří k o,v Ý s ou d vrátil usnesením ze dne 19. srpna 1921 opp
věď finuy k zápisu do rejstříku, ,podano,u dne 23. června 1921, aby Op'O
věď byla doplněna průlkazem o právoplatné předepsané výdělko'Vé dani 
ve výši pro zápis do 'Obchodního: rejstříku dle zák. ze dne 30. června 1921, 
čís. 260 sb. z. a n. nutné, jelik,o,ž předložený certifikát herní správy odpo
vídá předpis lim ,starším. 1< e k u r s n i s on d usneseni potvrdil. 

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

Dů vody: 

ZákQ,n ze dne 30. června 1921, čís. 260 sb. z. a n'., jímž byl změnčn 
§ 7 llvozovac-iho zá>1\:'O,na k obchodnímu: zákonu ve znění eís. nař. ze dne 
ll. červenCe 1898, čís. 124 ř. zák., nabyl účinnosti dnem vyhlášení t. j. 
5. srpna 1921, a úaprosto jest vyloučeno', byp o tomto dmi' byl povo,len 
zápis firmy ohchcdníkado obchodního rejstříku,- neprolk!frza!-li žadatel 
podmínek tohoto zákona, byť žádost byla podána nebo, jaloo' v tomto 
případě znavu podána, pře d 5. srpnem 1921 za platnosti dřívějších pře~~
pisÍ1. Néhoť není ustanovení zákona, dle něhQ1ž bylo by posuzovati pn
pustnost zápisu podle dne podání, a pokud se tkne ustanovení přechodnych, 
nařizuje čl. III dotčeného zákona po,uze to, že jeho ustanovení nemají 
vlivu na 'firmy v obchodní rejstřík již z a ps a n é. Zásada § 5 .o,bič. zák. 
zde v úvahu nep,řichází. Nejdet při zápisn firmy do obchodního, rejstříku 
J ryze :s.Q'ukromé právo lo'povídatele, llJ-brž alespoň touž měrO',u n ~ájmy 
veřejné a zájmy světa obchodního,. Svět obchodní sp'o,léhá a jest oprávněn 
spoléhati v pravdivost zápisu do nbchodniho rejstřílk'u. Pr,oň datum zá
pisu hlásá, že zapsaný 'Db chodník vde n z á p i s n platil daň, jak v ten 
d,en byla pro zápis do obchodního rejstříku předepsána. Tento poznatek 
není pro o,bchodní ,svět bez valného praktického významu. A tento po,
znatek by! by mylným, kdyby uz'nána byla správnost stěžovatelov~ sta
noviska. Z u s ta n 'o' ven Í § 1 na říz e n Í ze dne 26. dubna 1909, C1S. 89 
ř. zák., vedle něhož se pro firmy, za ji-chž ,zápis ~ádáno! po 14. červnu 
1906, ohchodní rejstřík povede dle loxmuláře tímto nařízením zavedených, 
nemŮ'že stěžovatel ,obdobo-u ničehf! ndvodHi pro. svůj lopaČJnJr náz.or, Ježto 
ustanovení to jest povahy ryz,e formální. 

Čís. 13il. 

Podnikatel elektrického vedení není zbaven náhradní povinnosti tím, 
že zachoval všechny předpisy, jež mu byly při povoleni uloženy, 00-
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učinil-li falších technicky možných a k odvrácení 'nebezpečí potřebných 
opatření. 

(r~ozh. ze dne 20. prosince 1921, Rv I 633/21.) 

Za prudké vichřice přetrhl se drát elektllckého yedení, napnutý přes 
ulici a dotýkal se jedním koncem země. 2,alobcův kůú, do,tknuv se visí
cího konce drátu byl elektriclk'Ým proudem usmrcen. 2alo,bě o náhracdu 
šk,o<ďy proti obec~ímu elektrárenskému podniku pro e e sní s o udp r v é 
s t o I i ce vyhověl mimo jiné z těchto d II v o cl ů: Posudkem zn~Jců jels,t 
zjištěno, že usmrcení Ikoně stalo se elektrick}rm proudem sekunderního 
vedení, a že drát vedení vykazoval proti zemi napětí 220 volt. Týmž 
posudkem jest dáJle zjištěno, že ačkoIiv toto napětí se považuj(, v "Bez
pečno'stních předpisech pro zafízení 'O si1n}Tch pfoudech«, stanovených 
elektmtechnickým kongresem videřtsl<ým, za nízké a tudíi nikoli za 
pi"ímo životu nebezpečné, může i pti takovém napětí nastati těžký úraz 
nebo smrt, zejména pří clO<tekupo větší ploše se zdrojem a pn dIo'Ilhém 
doteku, kteréžto okolnosti také v tomto případě nastaly, zejména, když 
země byla vllJká, kůň po práCi pMrne spo,cen ,a tudíž vodiv06't zvýšena 
a dále když drát se ,dotýkal těla ko>iíova po značné pl'oše a po dLouhou 
dobu. takže se jednalo, o proud velké síly. Z téhož znaleckého posudku 
se dále Zjišťuje, že dle uvedených předpisů bezpečnostních se obec za
chovala, davši drát o větším průřezu než JO mm' a do větší výšky než 
6 Y, metrů a dále že i délka drátu 31'5 m předp'Ísům těmno' vyhovovala 
a že v těchto předpisech pr,o takovéto poměry není předepsána ochranná 
sí!. Než okolnost, že vyho<věno v tomto případě těmto bezpečno<stním 
př.edpisúm, nestačí k omluvě žalované strany a k odvození. dítsledku, že 
Í1raz stal se pouze shodou řady mimořádných nepříznivých 'Okolností a 
,ijjkoIiv též zavjněnÍm žalované stran-y ve smyslu ohčanského zákona. 

, PO,sudkem znalců jest zjištěno, že i při sekllnderním vedtení o napětí 220 
voIt proti zemi může projíti v příznivém Isp-ojenÍ s vodičem pro'ud takové 
síly, že pr-olll!d Jest životu vodiče nebezpečným. Nespornol jest, že žalo
vaná, dodávajíc proud prú občanstvol v r-I. bez úředního: s,chválení, ne
učinila žádného op:atření, aby přetržený drát seku'llderního vedeuío ře
čeném napětí na veřejnou cestu spadnouti n'emahl, ač totOI opatření jest 
za použití sítě, četnějších sloupů atd., technicky mo,žným. Přetržení dtá tu 
elektrickéhO', vedení při prucUk,ém větru, jakož i to, že může nastati sh'Oda 
okolností, které činí proud s přetrženého drátw pro nahodilého vodiče 
(člověka nebozvířel nebezpečným, patří k možno'stem, s nimiž má po
čítati každý odborník, za jakého jest po,va"o:vati toh'o, kdo zařídí a pro
vozuje dodávku elektrického pIo'udu pro svícení a pohOn. Oproti námitce, 
že provedením případných opatře!)í rentabilita podnilklUl by byla ol1roO\ena, 
poukázati jest !, to:mu, že v prvé řadě jest ohled na bez;p'ečnost lidí a 
hospodářských zviřat a pak teprve přichází ohled na rentabilitu podniku, 
sice užitečného, ale niko,]i nutného. Kdo provozuje takový podník a ne
učiní nutných opatření, která mu po,skytuje zkušenost a věda, aby za
bránil úrazům, v povaz'e podniku a zejména také v použití nebezpečné 
energie vlastní svou příč'inu maiídm, činí taJkJ na ;SIvé risiko (§§ 1299, 
1297 a 1294 obč. zák.). O d vol a c Í s 'o II ď rozsudlek pOltvrdi! a uvedl 
mimo jiné v d II vod ech: Odvolatelka nap,adá ro"sudek prvého s;oudu 
PTo'to, že činí ji zodpovčdlllo!u za úraz, .ač jí nějaké zavinění na něm pro-
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káz6cno nebylo. V té příčině napadený rozsudek zjišťuje sice na, z~klla.dě 
znaleckého vOrs,ud·ku, že elektrkké vedení odpovídá vše~ ~ezpecnostmm 
předpisům v »Bezpečnostních p-ředpisech pr'ol zaříze~í o sl~nYch ~Toud.e~h<: 
elektrotechnickým kongrcsem Vídeňským stan'o'venym a ze nem zavl~en~ 
žalované obce ,ani v tnm, ,že nedala včas ořech, jeh'olž větvemI sekunclaľll1 
ved~ní šlo, pr,ořezati, přes to však vyslovuje přesvědč'ení, že~ úraz ~elze 
přičítati pouhé náhodě {§ 1311 obč. zák.), přivoděné shodo,u rady mU:10-
řádný,ch nep,říznivých lo!k:olností, nýbrž za'vinění žalované .strany, ~vv tum 
spočívajícímu" že žalovaná, dKl:dávajíc proud pro ob~ar:stvo bez, u l~ e d~ 
'll í h o s ch v á len í, neučinila bezpečno,siního opatrem, ab~ . pretrzeny 
drát sekunderního vedení (} napětí 22Q volt proti zemi na verejuo<1l cestu 
spadnouti nemohl, ač toto opatření za použití sítě, četnějších slouPů: kol: 
mého vedení přes ulici a p;od. -technicky j"e možným. Soud odvolacI p}ne 
sdílí tenlol názor prvého soudu. Prvý soud zjisti! na~ ~ákla.dě ~l1alec~eho 
posudkn, že přetržení drátu nastalo .!'ru~ký.m v~eho .Kymace,lllm: pnvo
deným prudkou vichřicí v místě, pro pretrzen~ ~nz~l;rcm, t?trz u ~:oMo;ru 
a že i při sekunderním vedení v I-ečeném napetl muze P:?Jltr v DnZ~I'v.em 
sp'ojení s v,odičem proud taku.vé síly, že jest životu vod~ce ne~ezp~c lyru. 
Oťklzkou jest zdali tyio dvě mo'žno'sli ten, kdo prOVOZUje dodava!:l eJek
rického proudu ,pro 'Osvětlování ,a p.ohon, mú<žc předv~d:att a ,zd~ nebez
pečným následkem, stí!'! spoie'ným, čeliti mUže pr~s\~e~ky, 1"ke. posky
tnie věda a zkušenost. Ze s uvedenými mo'žnostml Kazdy odbormk po'c;
tati musÍ a' že olchranná opatření proti 111'Ož'll1Tm úrazům,. z to-ho: vycb~: 
zejícím, technicky jsOIu', možná, dovodil již' nálež.it~ ~Jl;ry SOU?" a sta~cl 
k vSrvodúm tčm jen· dO,dati, že již v tom ;e'st za Vii:Cl~l zalov.ane vobce, z~ 
schválení tohc,to elektrického zařízeni dosud PW\TS'c1 nedala, ac u. sta.re 
elektrárny scllvá1ení svého času řádně ,provt;,óolO bylo: a se sc~vale1l1m 
nynějšího elelkitrického vedení j"nprotol se otálé1~., že obec 2bavala s~ 
znaČnějšího nákladu, který by schvalujícím ftř,ldem p.ažadoV,'lna ?:chranna 
opatření vyžadovala, což však nesmí padati na váhu tam, kde !~e o za
mezení nebezpečí prol zdraví a život lidi a zvířat. Právem vyl-ou cll pr'0.to 
'prvý soud, že v tomtOI přípaďč šlo o POll!1iH! nezaviněnou nehodu ;re 
smyslu ~§ 1311 obč. zák. a uznal na zaviněnížaTovaué stra.ny ua n,astale~ 
úrazu ve smyslu ustanovení ,§,§" 1294, 1297 a 121)<.) IClbč. zak., ]lchz ]edm"c 
na tent.o případ použíti lze a niko.H ustanovení S' 131-H ~cbQ: § 13.1~ '.Olbc. 
zák., jak mylně za to má odvÚ'la'telka, poněvadž ono ma ~a n;ysh, je'.]o'~ 
věci, visíCÍ z bytu, toto pak dHo iia llozerf'lm 7řízené, k nemuz ele,ktncke 
vedení čítati nelze. 

N'e j v Y š š í S {l' u d nevyhoyěl dovolilJÍ. 

Důvody: 

Co se týče posouzení PO' stráil~C p.rávnÍ, sdílí SOlld dovolací názor 
i odůvodnění ,odvolacího soudu, clodáv:ljC vůči výv'odům dovolání toto: 
Dovolání shledává právně mylný,;>, že odvolací soucl použil ,~§ 1294, 1297 
a 1299 obč. zák. S tím nel", SOl!hlasili. Poukazuje-li žalovaná strana 
k lomu, že dle znaleckého posudlGr bylo dbáno všech úředních ". odbor
ných předpisů ohledně rozvod,w)'ch sítí sekunderního elektnckeho. '":'
d~ní, takže by při kollandací se dostalo schválení, jest připGmeno~h,. ze 
žalovaná ,obec zachováním předpisů jí Vři povolení pr'OVOZli uluzerycli 
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není zbave'na P"Ovinnosti, uč~!!ltI OPf1.třl'llÍ, jichž jEtst k1romě opatření nřil11() 
p.ředepsaný,ch zapotřebí Pf'O b:;ZPi~Č!]Ost Hdi a zvířat, a že jest práva z::, 
škody, pošk'o'Zenémn vzniklé D2zave,jcJ1Í!.11 opatřenL takových, jsou··li opa
tření taková technicky mož":l a žalovaná dle svých vědc}]n(}stí m'obh 
seznati, že nezachování taJkových opatření může způsobit po,škození lidí 
nebo zvířat (§ 335 tr. zák. 'a § 1297 obě. zák.). Žalovaná byla tedy po
vinna učiniti .o'chraJnná opatření, která by zabránila doteku dráhl vedou
cího přes městskou ulici, I~terý wadne na u1kjať již následkem přetržení 
nebo vYlsmeknutí se, s lidmi nee'o' zvířaty ulicí st) ubírajícími, a tedY 
ohrožení tím vyv'olanému. Musí proto p,onžíti všech prostředků, které 
poskytuje věda a zkušenost, .aby pokud neožno., zabránila úrazům, ane
dostačÍ, aby tcn, kdo živnost provozuje, v jednotlivém případě splnil pouze 
podmínky, které předpisuje státní úřad pro pr,orvoz)Qivání živností. Dovo,
lání, snažÍc se vyy,oditi, že na tento .případ Jest užíti ustanovení § 1319 
obč. zák., nemohlo by a:ni ,se stano'vi,ka tohoto §u docíliti llSlCěchu, po:ně
vad'ž i tento ,~, stanoví ručení za ŠNOldu, neužil-II majitel díla, l1d PO'zem':k!u 
zřízeuého, veškeré k odvrácení nebezpečí potřebné pečlivosti, jest proto 
zbytečnona dotyčne vývody do,yolání reago'vat. Dovozuje-Ii pak dovo
lání, že úraz se nestal násl:,edkem t'o:ho, že žalovál1á pr!ov'Ůzuje rozvod 
elektrické energie, pmlěvadž prý ŤÍmo'kamžikem, kdy se rozvodná síť 
přetrhne, nastane přerušení tohoto r·ozvodu a tedy přerúše.nÍ provozování 
živnosti, jest to soii'stika pT'íliš průhle,dná, než .aby pptřebovala vyvrácení. 
Co se Klonečně t~Tče tvrzeného žalovanou rstran'ou spo,luzavinení kočího 
M,-a, stačí p:QIulk1ázati na o'dúvo,d'ně:nÍ ,obou rližších soudů; lobě nHši srolice 
zjistily souhlasně, že kočí M., aniž zanedbání nějaké bV mu b)':o lze pfi
čítati, nebyl s to, aby spatřil drát na ulici ležící a Dlení tudíž a!ll žaío,bce 
spoluvi'ne'l1 na usmrceni kOlTl:e. 

Čís. 1372. 

Nárok na provísi za sproslředkoválli zápůjčky vzniká jižlím, že spro
stí'edkovatel vynaložil vše, by kn zápůjčce došlo, tiiebas potom nebyla 
zápůjčka poskytnnta z důvodn, že vypiíjčitel nemohl splniti podmínky 
úvěru. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1921, I<v 1'651/21.) 

Žalo'vaný zavázal se žalobci, že mu vyplati 5.000 K, o]}\ltří-li mu ža
lobce pr'ovozovací kapitál 110.000 až 130.000 K. Žalobce·vyjednával pro·to 
s banlklovní společuostí S. v K. a dosáhl to110, že bankc'vní společno~t LI,J'í
bila žalovanému zápůjčku a dala mU jí'k disposici, avšak s podmí:nkou, 
že žalovaný poskytne tomuto úvěru na svém majetku první Plohd'i knihovní 
a že dá vymazati všechna břemena. Jeliko,ž žal'ovaný po'dmínky tét!> 
nesplnH, nehyla mu slíbená zápůjčka vyplacena, pročež odpíral vyplatiti 
ža!'obci umluvenou odměnu. Žalobě lla vyplacení odměny p roO c,e tS'i n Í 
s (} u cl p r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s Ol u d rozsudek potvrdil. 
D fr v Ol d y: N<imit'ka proti právnímu p'o,souzení prvého SO'l,du vrchólH 
v tvrzení, že tu nejde o smlouvu nárnezdní neb o dílo, nýbrž o smlouvu 
sui ge'neris, a' že proto, i kdYL tuto smllo'llvu lest posuzovati ·dle llIs:ta
uo·vení o smlouvě námezdní, dnhodneho z.a ISlpr:01středkovánÍ lze se do:
máhati toliko, když sprostředko'vání to bylo úspěšným, :odB' však že 
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úspesným ncbylo, neboť žalovaný zápújčky skutečně neobdržel. Tím, že 
",dvolatel sám připouští, že smlouvu jest posuzovati dlepředpisú 26. hlavy 
obč. zák., uzn.áva, že otázka, z.da iedná se 'o. smlouvu 'S,ui generis, vlastně 
má význam pouze p'ordřadný. Ježto př.edevším tu jde o smlouvu vůbec, 
rozhoduje to, co strany mezi sebou ujednaly a záikonná ustanovení v tOlmto 
'případě mají význam pO,uze podpúrný. Die pro tvrzení ze drte 30. ledna 1919 
zavázal se žalovaný, že žalobci za jeho námahu při obstarání .prO'V'OIZQ
vadho kapitálu ve výši 110.000 až 130.000 K zapbtí ,odměnu 5000 K jak
mile obdrží tento závodní kapitál. Závazek žalobcův záležel tudíž v opa
tření závodního kapitálu ve formě zápújčky. Prvý soud bezvadně zjistil, 
že žalobce navázal vyjednávání s bankovní sp'o,lečnost! S. v K:. a že tato 
vyjednávání dovedl tak daleko, že tontor bankovní společností byla slíbena 
žalovanému zápůjčka a dána k disposici, ovšem s podmínk1ou, že žalovaný 
lloslkeytne tomuto úvěru na svém majetku první p'orřadí knihovní a že dá 
vymazati všechna: břemena; dále bylo, bezvadně zjištěno, že žalovaný na 
tyto podmínky přistoupil a dle úmluvy ze dne 30. ledna 1919 se, zavázal, 
ze pohledávce zápůjčky bankovní společ1Jlc,sti ,poskytne žádané knihovní 
pořadí, ,a posléze, že Dia účel tohoto, úvěru již si vyzvedl u bankovní spo
lečnorsrti S. 6000 Kč a opatřil na svém majetku pm tento úvěr ve výši 
120.000 Kč .p.orznámku pořadí. Z toho vysvítá, že žalrorbee svlIj závazek, že 
totiž opatří žalovanému zápůjčku, splnil, (udíž jest dle § 1170 obč. zák. 
žalO'vaný povinen, by za tOl slíbeno~ odměnu vyplatil. Pokud odvolatel 
míní, že úmluva mezi' ním a žalobcem hyla učině'lla závislo'll' na' podmínce 
odkládací, že pro, zápůjClku, jež mu bude poskytnuta, p'orskytne se první 
pořadí knihovní, zneuznává stav věcí. Ne úmluva, jež SB stala mezi ním 
a ž a 1'0 b e e m, že žalobce zao,dměnu 5000 K o.patří zápůjčku ve výši 
shora uvedené, n:frbrž uskutečnění zápújčky ba1nkovní společno1stí slíbené, 
byLo učiněno závislým na pmpůjčení knihovního p·orřadí. Že žaJovaný pak 
tohoto, závazku, převzatého v ů či b a n k o v n í s p o leč n {} s tiS. ne
splnil, dotýká se poruze· poměru mezi tauto společností a žalovaným, ne 
však poměru žallQvanéhO' k žalobci. Nesplnění závai~ku, ža~o'v.aným p,ře
vzatéhú" nemůže tudíž zmařiti nár'Ok žalobcův na odměnu, jednou již 
nabytý. Jest tudiž lhe'stejno, zda žalovaný žádané pořadí prapůjčiti ne
chtěl či nemohl, pokud jen jeho nemohDucnost není způsobena zaviněním 
žalorbce. Nic takového však žalovaný netvrdil. Z toho VY1svítá! dále, že 
uebylo, zapotřebÍ, tuto oikolno,st dále probírati a prováděti dúkazy o tom, 
že pofadí nebylo lze opatřiti pouze z toho dúvodu, že· "jeden z věřitelů 
ža.]ovanéhror místo pohledávání mu příslušejícího ve výši 12.184 Kč po'Ža
doval 30.000 Kč«. Taktéž jest omylem, má-Ii žalorvaný za to, že žalo,bce 
mohl by žádali odměnu pouze tehdy, kdyby zápůjčka byla bývala ž.a-
10 van é m 'ur hotově vyplacena. Nehledě k tomu, že zápújčku, nelze dáti 
poruze vysázením zapújčené část!key do rukou příjemcových, nýbrž také 
lloukázáním částky věřitelům, tedy tím způsrobem, jak měla býti zápůjčka 
dle úmluvy s bankovní spolecHorstí poskytnuta. nevyplývá ze stvrzenky 
ze dne 30. ledna 1919, na ni'ž se žalovaný odvolává, nikterak to, co on z ní 
odVOZUje. Slova "bei Empfang" nelze dle. čl. 278 obeh. zák. vykládati 
jinak, než že žalobce mět rohdržeti odměnu po porskytnutí zápújčlk~, neboť 
dle bezvadných zjištění zápůjčka měla sloužiti k ozdravění majetkových 
poměrů žalo0"aného a sice tím z p ů s o b e m, že předně měly býti vy
placeny knihovní pohledávky, vázn:aueí na majetku žalovaného, a 'ostatní 
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jehod:luhy, zbytek pak měl býti připsán k dol>ru pm závord žalovaného; 
záchranná akce byla tudíž myšlena vůbec bez výplaty hotových peněz 
do jeho, rukou. 

N:e j V i š š i &:01 ll' d· nevYhověl dov:olá'ní. 

D Ů vody: 

Dovolání, jež uplatňuje důvody Čis. 2 a 4 § 503 c. ř. s., I1rení V žádném 
směru orpodstatně"o'. OdvGlací soud posoudil včc s právního hledi;jkrazcela 
správně. Nejde v t'omto případě 'o smlouvu o dílo" nýbrž o' smlouvu sui 
generi'S, při níž rozh'Oduje především to, co strany.· mezi sehou ujednaly, 
V tomtol směru jest vycházeti ze zji~těn,í l1ižšich stolic, 'ji:mit Jest do:yolad 
soud vázán. Soud \lfvé stolice ziistil, že dle potvrze'nf ze dne 30. ledna 
1919 se žalovaný zavázal, že zaplatí žalobci za jeho námahu prři O'bstarání 
provozovacího kapitálu 110.000 až 130.000 K odměruu 5.000 K, jakmi'e ob
drží tento závodní kapHál, že však vetu p'o'sIéze uvedenou neslUŠÍ vy
kládati dOlskrva, nýbrž, že prodleúmys[u stran měla býti žalobci slíbená 
'Odměna vyplacena,. jakmile týžžalo'Vanému 'Oll a tř í úvěr, I když se' 
cdvo.Jací S.oud vrací k d,oslovu oné úmluvy ("be,i Empfa'ng,,) nezmeni!. lím 
ničeho na tomtO' zjištění prvého soudu a nec.htěl na něm také ničtho změ
niti, ježto neprovedl nqvých dů'kazů,. nehledíc k tomur že Zjištění prvého, 
soudu výslovně pfejímá. Podle stavu věci, nižšími .stollcemi zjištěného, 
jedná se tedy pOHze -o to, jaký v:\Tznam mají slova· »Iopatřiti úver«. V tomto 
směr-u dlu,2)no .. · rozeznávati dVOjí činnost. Cinno1st ža·iohce jako sprOlstřed
iklQv,atele úvěru a činnost ža!'ovaméh'0. Po:vinností ža1c,~:)I. .. :ovou bylo, vy
hledati peněžníka, který by byl ochoten poskytn:outi žalovanému žádaný 
úvěr,. a této své povinn,osti žalobce také plně dostál. Učinil-li žalobce tG, 
e'O po.dle úmluvy sežalrovaným byl-o jeho povinností, má nár,ok na při
slíbenou odměnu. Podle zjištění nižších s'oudů sprostředkorval žalorbce ža
lovanému úvěr tím způs-obem,., že po 'delším jednání s bankovní 'společností 
S. v K slíbilo tatO' 1,,~olečnrÚ'st žalovanému z.~pujčku, 'Ovšem s podmínkom, 
že žalovaný poskytne tomuto úvěru na svém majetku prvruí pOřadí 
knihovní·a že dá vymazati všechna břemena; tím byla' činnost žaIQ'bcolva 
skončena. Učinil se své strany vše, co pordle zmíněné úmluvy bylo. jehro 
povinností, 'opatřil totiž žalcvanému žádaný úvěr', a žalovaný jest proto 
povine'n, vyplatitir mu sU,beno'w oráměnu 5000 K Vše další bylo ji'ž věcí 
žalovaného, a, neppd"řilo-ii se mu realis'ovati úvěr, který mu žalobce 
opatřil, a r·ozbilo-Ii se další vyjednávání, poněvadž nebyl žalovaný s to 
splniti shoTa zmíněnlOU' podmínlk!u,.nemůže to míti vliv na 'nárok žalobců~ 
na yyplalCení oďměny, nebo:t čÚl11úst žal0·hc:ova se na spln~ni oné 'pod
mínky již nevztahovala. Spatřuie-li do,"olání nesprávné právní posouzení 
věd také:.v tom, že se o,d!vOIlaCÍ sO'\.ld· nezabýval otázk1ou,. ne.přísluŠí-Ii 
snad žalobci, když se provedení úvěru nezdařilo, místO' žádané odměny 
5000 K ,odškodnění námaze jehn přiměřené 'dlužno,poukázati n .. to že 
žalobce má, jak již uvedeno, nárrok na celou BJlberrwn oldměn'Ul 5000 K 
takže nebylo důvodu, otázkron touto se zabývati. Jinak odkaZUje se n~ 
sptávné důvodyodrvolaeího soudu, jež VÝvody do~o·lacího spisu nebyly 
vyvráceny. 

Civiln! rozhodnut!. III. 58 
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Čis. 1373. 

Vlastník domu, v nemz mimo schodiště je zdviž, není povínen dáti 
opraviti zdviž pouze na vlastní útraty, i když nájemci, najímajíce byt, vy
hradili si právo, užívati zdviže bez zvláštního poplatku. Otázku, kdo hradí 
náklady opravy, posuZů'vati dlužno, není-li jiné úmluvy, dle § 483 obč. zák. 
a nikoli dle § 1096 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1921, Rv I 862/21.) 

Zalobě nájemníků, by majitel domu dal spraviti Plorouchanou "dviž, 
bylo obě man i ž š í m i ISIO u d y vyhověno, ježtú měly za to, že po'uží
vání zdviže jest předmětem nájemní smloluvy a že je žalobní nárok údu
vodněn §~ 1090, 1091 a 1096 obč. zák. Ne j v yš š í s ú u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Odvloillací soud převzal jako skutko'vé zjištění jedině právní náhled 
prvého soudu, že právo používání zdviže bylo p,ředmcíem nájemní smlou
vy. Toto zjištění nepGstačilo by ovšem k rozhúdnutí spúru ve smyslu 
napadeného r01zs'Udku, avšak správ'ué právní posouzení véci a rozhodnntí 
v IO'pačném'smyslu je možno již 'na základě skutkovéhG pr"dnesu žalobctJ 
samortný.ch a nesporných Iskutečností. Nesporruo je, že žailovant jsou 'Od 
ledna 1918 vlastn,ky domu a že v domě tom je zdviž, která ml r. 1920 je 
pokažena, a není proto v činnosti. Žalobci přednesli, že najali v onanu 
domě byty s právem používání zdviže, z dův.odu, že tak budou moci 
činiti nerušeně, že by nebylo, došlo k nájmu, kdyby zdviže nebyl·o, mimo 
to že každý nái.emník IObclržel při na,gtěho'vání klíč .od zdviže k b e z
p I a t n é m u p.oužívání, a že byly mimo to smluveny určité hodiny k do
pmvě uhlí zdviží. Z toho,to skutkového přednesu dov'ozují ža.[olbcj. nárok, 
aby žalovaní dali zdviž uvésti do p'o.užívatelného stavu a ta' n a s v é 
ú tra t y. Napa<dcným rozboduutím potvrzen byl rozsudlek .prvéhG "DuclU!, 
vyhovuj.ícíža]obě. Odvolací soud poukazuje v důvodech mzslldJkbvých 
pouze všel()becnč na právní p1olsouzení případu prvým s'oudem, d1e něhož 
"dvlž je předmětem nájemní smlouvy a majitel domu je pGvinen, udTžolvati 
ji v řádném a upotřebitelném stavul. K tomuto práynímu náhledu dhspěl 
prvý soucl zjistiv jedině, že »byty byly najímány pGkuď se týee pronají
m-áu:Y s právem použív.ati zdviže a že zdviž tv'Ů'řila, SOUČruSlt ná;ie,mní 
smlouvy«. Právní náhled Gdv'o,ladh:a soudu je nesprávným. Ani "dviž ani 
prálYol použí.yati zdviže nebyly a nejsou předmětem nájemní smlouvy. 
Zdviž, zřízená pro celý. dům, i'e dle '§. 294 o'bč. zák. pfíslušenstvím domu. 
Předmětem nájmu jednolivých bytů je mimo byt i jehG pří,glušensťví, totiž 
vedlejší místnosti ,S' bytem související (na př. ko'upelna, spíž atd. a části 
půdy a sklepa). Zdviž není příslušenstvím bytu, uení-li zvláště zřízena 
pro určitý byt, tak jak'O jím není schcldištč, sloužící potřebě nejen ná
jemníků, nýbrž i všech 'olsob dGcházejících do, vyšších částí. clomu. V do.
mech,o\latřených schodištěm, vedoudmclo všech pater, je zdviž opa
třením přepychovým, ne nutným, což je zjevno z toho, že, valná část vy
ISlOkých Ú čtyřpatrových) dúmů i ve velikých městech nemá vůbec zdviže. 
V našich městech, kde vyšších domu n,ež čtyřpatrových je dosud pořídku, 
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neslouží zdviž uutné potřebě jaiko na př. schodiště, nýbrž pohodlí osob, 
jež bez námahy výstupu chtějí d>osíci vyšších \later. Zdviže bývru]y pr-01;G 
přistupny i jiným 'o'sobám 'lež nájemníkům, ovšem za po'platek, kdežto 
nájemníci pOUlžívají zpravidla zdviže bez platu. K užívání bytu jako před
mětu nájmu není v našich městech zdviže nlltně z"potřehí. Při posouzení 
žalobuíhú nároku dlužno hlavní váhu klásti na požadavek, by žalovaní 
dali zříditi zdviž na v 1 a s t n í ú tra i y a ne na útraty 'Osob, jež zdviže 
používají. Zjištěno bylo, ze žalobci jako nájemci naja,li byt ISI právem POI

užívati zdviže, t. j. že si při náimu bytu právo t'.o vyhradili. ~oelhGdno'Wti 
dlu'žno, o jaké právo tu jde. Není to ,práv'Ů náien'ní, jehož předmětem je 
pouze byt SI příslušenstvím a ne zdviž, tomuto' pojetí brání' i přednes ža
lobců, že jim dáli' byl klíč 'Oď zdviže k bez p I a t n é m u používání, t. j. 
zdviže, ne klíče. Nelze pf(}to mluviti 'o zažalovaném nároku jako· by vy
plýVal z povinnosti pr'onájemců dle § 1090 obč; zák. Před platnlOsti před
pisů 'o ochraně nájemců a nezvýšitelmém nájemném ne'bylo třeba řešiti 
po'vahu práva náiemců na zdviž, neboť majetník domu zaúčtolYal bez 
ohledu na skutečný právní pom", náklady na užívání zdviže potřebné 
do nájemného, jež prostě zvýšil, když náklady ty s((lUply. Tétla mož
nosti dnes lIemá, js,a odkázán na svolení úřadu u'Vedeného v § 8 odstavec 
pr'VÝ zák. ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. Z. ,a 'll., a záleží' na tom, zda 
úřad ten uzná· ClpraVll z d v i ž e za nutnou, opravu d ~QI ID u dle I§ 8 od
stavec čtvrtý či zdali v nákladu tom shledá jen pravidelné mčnÍ výlohy 
ve smyslu pře,dpo'sledního odstavce § 8. Vzhledem k tGmu vykládati 
dlužno, povin'nost pronájemcovu dle § 1096 obč. zák!. jen s IOmezením na 
skutečný předmět nájmu, jímž zdviž není a k jehož užívání není zdviže 
nutně zap'o,třebí. Ve sku,tečnols,lj uzavčell žalobci jwko uájemci s "tehdejšími 
vlastníky domu vedle smlouvy nájemní zv laštní smlouvu, vyhradivše si 
uŽÍván,í zdviže k osobní potřebě a k dopravě uhlí. Sml'ouvou tGll poskytl 
jim vlastník domu práva užívati bezplatně věci jemu náležející dle obdoby 
§ 504 obč. zák. POl čas nájemního poměru, a jde tu spíše 'o' služ,ebnost než 
o právo nájemcú. Povinnosti vlastníka domu vzhledem ke "dviži plOISlUr 
vOlYati' dlužno clle § 482 obč. zá'k., ]JO 1Jřípadě § 483 obě. zák., jde-ll () ná
klady spojené se správkami zdviže. Z toh'oto § nevyplýVá povinnost ža
lovaných jalw vlastníků zdviže, aby dali ji 'opr.aviti výhradně n a své 
ú tra t y, jak žalobní prosba žádá, a bylo žalobu z tohoto důvodu za-
mítnouti. i i 

Čís. 1374. 

Sekretář bursovnlho fOIzho<lčiho soudu (čl. XV. uvoz. zák. k c. ř. s.) 
neuí sondcem ve smyslu čl. xxut., odstavec šestý téhož uvoz, zák. 

(~o'zh. ze due 20. prosince 1921, R !l 434/21.) 

Do nálezu rozhodčího soudu plGdinolVé bursy v Olomouci vznesla pro
súudivší strana zmateční stížn{)'St, jíž s 'C'UI d p r v é s t o I i c e vyhověl 
a nap<>del1ýnález zrušil. D ů v o cly: Q;podsta,tněn je'st zmateční důvod 
podle článku XXIII. čís. 6 uvoz. zák. k c. ř .. s., jelikož se sĎJč"stnil pr1ojed
návání rozepře soudce vedle stanov odmítnutý. JakG tajemník rozhocl
čího S{)UďU vystup,o'val v tomto případě dr. B.o syn sPGlečnika žalující 
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společnosti, Jindřicha B-y, tudíž 'Ú's:oba podle zákona z vykonávání soud
covskéhO' úřadu v této rozepři vyloučená l§ 20 ocls,tavecdruhý j. u. a 
§ 67 stanov plodino'Vé bu(sy v Olomouci). Přihlížejíc ku~tanovcní čl. XV. 
a XXI. cit. zá:kona nelze pochybovati o tom, že do oboru půsohnosti ta
jemníka padají také soudcovské úkony a že proto právem považo,ván hýti 
musí za soudce ve smyslu čl. XXIII. čís. 6 cit. zák. § 477 odstavec prvý 
e. ř. s. ustanovuje arciť, že ro",sud'ek je zmatečným jen tehdy, účastni-Ii 
se r O z h'0 dnu t í snudee plodle zákona z výkonu soudoovskéh:o, úřadu 
vyloučený, avšak této náležitosti se podle článku XXlIl, odstavec šestý 
uevyžadlllje, staú tu pouhá účast na projednávámí se strany soudce, ,vedre 
stano'V odmítnutého. JelikO'ž dle obsahu spiSŮ rozhodčíh'o' soudu plodinové 
bnrsy v Olomouci při jedTlání ze d1;le 23. března 1921, zástupce strany 
žalované tento důvod zmatečno,sti v ča's uplatnil, a odpůrcem bylo při
znáno, že tajemnikl dr. B. jest ,skutečně synem společníka, Jindřicha B-a, 
bylo r-ozhodnouti, jak se stalo. Rek II r sní s o u ci' zmateční stížnos! za
mítl. D ů v o cl y: Názoru prvého soudu nelze přisvědčiti, poněvadž ta
jemník rozhodčího soudu plodinové b'llIrsy v Olomoucl Dr. B. při jednání 
,se súčastnil nikoli jako r'ozhodujíci soudce, nýbrž jako zapisovatel s hla
sem poradním, a v důsledcích toho jakc. S'o'udce při rozhodování 1"O'zhod
čího soudu plodinové bursy v OlIomo)lci dne 23. března 1921 ulepůsobil. 
Cinnost zapisovatelská není zajisté činností soudcovskou a proto nemůže 
býti povaŽ01Vá1)a za účast na rozhodnutí, jaká v čl. XXIII.,ocls'lavec šestý 
1IV10Z. zák. k e. ř. s. jest míněna. 

Ne j v Y š š i s 'o u d nevyhověl dovoladmu rekursu. 

Důvody: 

RelklwrS'ní soud po'soudll věc správné, rozhodnuv; že sekretář rozhoci
čího soudu bursovního (čl. XV. uvoz. zák ke. ř. s.) není soudcem ve 
smyslu čl. XXIII, odst. 6 téhož zákona. Soudci jsou jedi'uě předseda 1"O:Z

hada ma soudu a čtyři wzhodčí, kteří ro:zbodují ve věci po' stránce hmotné, 
kdežto součinnost sekretářova je rázu fmmálního. Pwto dán hyl sekretáři 
h~as pouze poradni, ne však rozhoduiící při usnášení se soud1w, kde:žto' na 
jednámí samotném účasten je pouze ja'ko· zapisovatel, '1'0 všwk jako soudce. 
Vzhledem k tomu není třeba dále llvažovati 'o' pomeru odmítnutého ',elklre
táře k sporné straně. 

Čís. 1375. 

Zákon ze dne 3. února 1920, čís. 83 sb. z. a .o., o prozatimní úpravě 
lldvokacie nepoz!Jy] platnosti u.plynutim ,jednoroční Ihúty, v něm stauo-
vené. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1921, R II 441/2I.). 

Usnesením ze dne. 4. listopadu 1921 valná. hromada moravské adV'O" 
kátní komory v souhlasu s usnesením jejího výboru ,edhe 26. srpna 
1921, nevzala. na vě,domí o,známení advokáta o .přesídlení z Bratislavy 
do Brna a nepoV'Oma zápis jeho. do sez'nanlU advokátů s bydlištěm v Brně, 
'opír:ajlc se p doslov § 4 zákomze dne 3 .. února 1920, čís .. 83 sb. z. ,a n. 
Ne i v Y.š š í s o tl d vyhnvěl oqvo:lád adv,okáta, zrušil na'padené. usne-
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'sení a uk-žil výb,oru advokátní komory, by o žádosti advolk!áta znovu 
mzhodl, n'epřihlížeje k použitému důvodu zamítaCímu. 

Důvody: 

Zamítací usnesení valné hr'omady moravské advokátní komory opu a 
se patrně právě tak, jako usnesení výboru téže kOmoTY ze dne 26. srpna 
1921 o doslov § 4 zák:ona Ze dne 3. února 1920, číS. 83 sb. z. a n., dle riěhož 
zákon -ten, připo'uštějkí v § 1 př~sídlení advokátů z úzeinÍ, v némf platí 
advokátní řád ze dne 6. července 1868 čís. 96 ř. zálk·. do území, v němž 
platí uheT'Ský advokátní řád, zák. 'čl. XXXIV. z r. 1874) a ll,"opak, p'olzbyl 
platnOls,ti dnem 17. února 1921. Dlužno připustiti, že 'napadené 'ulsnesení 
hoví slovnému znění uvedeného zákona, než jest zkoumati, zdaIi vyho
vuje také, f1mvslu -zákonodárce, ktei·ý mM n.a Q'čích, obmezuje platnost 
uvedeného zákona na dobu jednoho roku od jeho. vydání; a tu jest uvážiti 
toto: Vládní návrh uvedeného zllkona (tisk 2096 z 1". 1919), zdůrazňuje 
prozatímnost opatření, jež umožňuje přesídlení advokátů z ostatníhn 
území státního ua Slovensko a 'náo'pak, pro tll' dob-u, než dojde k sjedno
cení práva adv:c'kátníl1'l:l, nestanoví- pe\.-né lhůty, kdy, provitsiO'fhUill tOl má 
se končiti. Teprve zpráva právního výbOru o vládním návrhu (tisk 2299 
z 1". 192.0) pOjala do § 4 dodatek, že úko'n p'ozbude platno'sti uplyn4tím 
jedm)hol roku po svém vyhlášení, a dopro'vází změnu tu, úvahou: }).žc 
dúvodnělze se nadíti, že nový advokátní řád během jednor,oční dob:,r 
může se státl zákonem, čímž pak důvod prozatímního, zákona, sledujícího 
sblížení nejednotného doswd práva advokátského, sám sebou o,dpad,ne". 
Také zpravodaj prohláSil ve Í14. schůzi Národníl1Jo shromáždění ze dne 
3. úl10ra 1920 totO': "Posléze, aby zdůrazněna by!.a prozatímní a pře
cl1'Odní povaha nc;,vého' zákona, vymezil právní výbor OOhll p1atnos"ti no
vého zákona 'nG dobu jednoho roku,. Pře.dpckládá -a doufám, že právem 
- právní výbor, 2e v době jednoho roku může dOjÍti k definitivní úpra'vč 
právnkh poměrů advokaCie, že může býti během jednoho roku advo
kátní řád přijat, může se státi zákonem, čímž p'akodpacrne důvod pro
zatímního zákona.«Z toho všeho jde na jevo,že úmyslem zákona bylo 
utvořiti prnvis-orium až. dOí té dOlby, ."kdy ~sjednocení auvokátního" práva 
se slaneskulkem, a že, byla-Ii d,o zákona pOjata určitá lhMa jednoho roku, 
stalo se tak jediné a po-u ze v pevném 'oče/k:ávání, že během tohot'O roku 
dojde k v:,rdání 'no'véh:oadvokátníh,o řádu,· jími seprovisorní ustanoveni 
citovaného zákona stane bezpředmětným. Když všal, mimo vše itadán'í 
nový advokátní řád do uvedené lhůty a také až d·osud v platn'ost nevešel, 
znamenal by názor ]lrojevený v napadeném usnesení příliš úzkostné lpění 
na liteře zákona, jež úmyslu a l!l.tencí,m zákonodárce 'sle přímo 'přičí. Nel'Ze 
se také 'ulzavÍrati úvaze, že by sloV'n3T výklad záklclJ1a, jejž rra:pad'en'é 
usnesení zastává, vedl ve sV1rch důsled'CÍchlkl reto-fsním 'opatřením advo\
kálních komor Slovenských, wž by mělo v zápětípřímé zmařeni účelu, 
za jakým úkon byl vydán, totiž vyhověti naléhavě potřebě rozmnožení 
počtu advokátů na Slovensku, jak t'oho' zájem státu a zájem o,byvate:!St'.Ca 
nutně vyžadují. Budiž k.onečně podotknuto, že j přes to, že platnost zá' 
lmna čís. 83' z r. 1920 pominula, z ]lÍ:atn,ého' práva v ohou územích 'lze 
dovoditi, že vo:lno,st stěhovací advokátů na celém státním území .není nijak 
obmezena a nedloporučuje se tedy z dův<ldů zájmů celostátních na /k1rát-
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kou dobu, nežli dojde k vyhlášení zákona o změně advokátního řádu, 
adV'okátům z území Slovenska brániti v přesídlení do ostatního území 
a naopak, zvláště když nesporně js'Ůu .advokáti oprávněni zastwpovati 
strany před všemi s,oudy v celém státním území. 

Čis. 1376. 

Zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., o obnově drobných 
zemědělských pachtů. 

Tomu, kdo obmyslně nabyl pmpachlOvaných pozemků teprve PO vy. 
hlášeni zákona, l1eIze přiznati právo, odporovati obnově pachtu z důvodu 
§ 2 písm. b) zákona. 

(Rozli. ze dne 20. prosince 1921, R II 473/21.) 

Propachtovatelka p'o'stoupila smlouvou ze dne 17. záři 1921 část svého 
značného pozemkovéhol majetku svémul synovi. K některým z POSltoU" 
pených pozemlk!ů upla'tnili pachtýři nárok dle § 1 zákona ze dne 12. srpna 
1921, čís. 313 sb. z. a n. Nynější vlastník ]}ozemků obn,[jvě odporoval, ú'pí
mje se o důvod § 2 písm. b) zákona, proti čemuž pachtýři namítali, že 
!)řevod stal se ,obmyslně, za účelem 'Ůbcházení zákona. Niž š í sou d y 
nepřizn:aly pachtýřům nároku na obnovu pachtu, z důvodu § 2 písm. h) 
zák., a vyvrátily námitku pachtýřů tím, že dle doslovu zákona jesit zcela 
lhostejno, z jakého dův'Ůdu maj,etek byl převeden. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou )]}ižších soudů a uložil ]Jf'vén1'll 
soudTI, by, d'oplně řízení, o námítki\ch vlastníka znoVU' rozhodl. 

Důvody: 

Soud prvé stolice ",důraznll, že zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 
sb. z. a n. Jest zálk!onem výjimečným, jenž obmezuje značnou měrou prá'va 
vlastníka (propachtovatele) zemědělských pozemku, že tedy nesmí býti 
vykládán způsobem rozšiřovacím. Pwti tomu nutno' vytknouti, že účelem 
zmíněnélnol zálmna jest, chrániti drobné pachtýře zemědělské, kterýmž 
v § 1 za podmínek tam naznačených z.á sa d ně seD ř i zn á v á p r á vo 
na obnovu pachtlll a že obnova p.'chtu - nehledíc k llstalťO'vení §§ 3 a 4 
- nenastává jeru za předpokladů, uvedených v§' 2 téhož zákona. V ý
i i m k ,o' u jest tedy právo vlastnika (prD'pachtovatele) odporovati 'Ůbmorvě, 
z čehož patrn'Ů, že výjjmečná ustanovení § 2 d1u·žno vykládatip,řesně a ve 
pr'Ůspěch pachtýřů. Rozhodnutí obou nižších soudů byla by bezvadná, 
kdyby 'Se hle dělal pouze k doslovu § 2 bl, jehož vlastník pozemku se do
volává, neho,ť není sporno, že František K. nabyl p'rO'pachtorvaných po,. 
zemku teprve po 1. srpnu 1914 od své matky, tedy od osoby, jejíž zákCY1l
ným dědicem jest, a že chce p«chtované pozemky vzíti do vlastní správy; 
že dlužjno jej pokládati za Pl1opachtovatele, ač sám neučinil pachtovních~ 
smluv s pachtýři, správne vyložil souď rekursní. Ale s'Ůud nesmí otrodklY 
lpěti na do~I'ŮvUl zákona, nýbrž má hleděti k jeho 'Účelu a úmyslu, a ze
jména nesmí připustiti, by do'slovu zákona bylo zneužíváno k jeho, obchá
zení. V případě, 'Ol nějž tu jde, vl1ucuje Se každému, kdo nepředpojatě 
uvažuj.e o věci, přímol podezření, že jde -o 'Obcházení' zákona na újmu pach
týřů jakožto osob hospodář'sky slabškh. Pachtované pozemky byly do 
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17. září 1921 vlastnictvím matky nynějšiho majitele, Adelhaidy K-ově, 
a (00' podle od'evzdacích listiru ze dne 2. října 1903 a 2. dubna 1914, jak 
v námi~k'ách výslovně se uvádí. Rovněž nebylo; v námitkách popřeno, 
že pozemky byly propachtovány před L srpnem 1914. Dosavadní vlast
nice a propachtov.atelka nemohla tudíž z důvodu § 2 b) odp,of'O'vati ob'll'o'Vě 
pachtu. Pachtýři ď tvrdili, že Adelhaida K-ová jest největší a nejbohatší 
mlnicí v St. a že jí po postupu sporných pozemků zbývá ještě přes 20 ha 
vlastních pozemků zeměděllSkých. Je-li tomll! tak, nebyla ani dle '~ 2 a) 
,o'právněna k odporu, a byl tudíž od!por pr'oti o'hnově pachtu umožněn 
vůbec teprv·e tím, že postoupila' propachtov.ané pozemky svému synovi. 
Z předlolže'ných lístin vyplývá, že a) postoupeny byly p,ouze a jedině po
zemky, jichž části právě byly stěžorvatelitm pr·opa'chtovány; b) že postup 
se stal dne 17. září 1921, tedy teprve p'o vyhlášení záko'na ze dne 12. 
srpna 1921,Čís. 313 sb. z. a n. (t. i. 6. září 1921); - c) že na kupní cenu 
61.000 Kč nebyloo nic zaplaceno, n,ýbrž že má býti'šels;t let posečkáno 
s placením. Pachtýři dále - mimo jiné - uvedli, - 1. že Adelhaida 
K-'Ůvá jest 44 roků stára a otci Emilu K-ovi jest teprv 49 [{,k,ů, že oba. 
jsou zdrávi a konají nejtěžší práce hospodářské a že Adelhaida K-ová 
obhospO'd'ařuje nadále ostatní, neprod<ťné p'ozemky, - tak že tvrzení 
Františka 1\;-a, jak'o' by by] p,řevzal část hospodářství (p,ozemky propacJl
tované) pro churavost mdi'čů, na .pravdě se nezakládá; - 2. že Adel
haida K-ová již v roce 1920 někollikrát veřejně prohhf!sila, že ,odevzdá 
propachtované pozemky synovi, poněvadž se do'věděla ·od svého práv
ního zástupce, že tím znemlolžní 'Ůbnovu, pachtů. Kdyby tyte> pod 1. a 2. 
uvedené okolnD~ti byly pravdivé, diOPOllštěly by ve spojeni s ,(jkhlnostmi\ 
vytčenými poď a) až cl, popřípad'ě s jinými 'o,kolno'stmi, které by snad, 
byly ještě zji'štěny, závěr, že p'ostup p'ozemků sta'l se 'Slkutečně za, tím 
účelem, by pachtýři byli připraveni a námk na obnovu pachtů. Nevadilo 
by, že v protokole ze dne 4. července 1921 'O pmpuštění Františka· K-a 
z otcnvské moci bylo již uvedeno jako dův'od, že František K. chce pře
vzíti část hospodářství, - neboť tenkrát p'latil § 13 b) olplatřeni Stálého 
výblOlfu ze dne 8. mna 1920, čis. 586 sb. z. a n., o,bsaJl!CIvavší stejné ust ... 
novení jako § 2 b) nynějšího zák,",na, a nebylo vyloučeno, že se platnost 
tohoto předpisu pr'odlouží, s čímž Adeíhaida K"ová, je-Ir pravdivým 
tvrzeni pod 2 naznačené, skutečně také počítala. O tom, že František K., 
žijící spolu Se SVIOU matkou a znající poměry, věděl, že pozemky, '0 které 
jde, jsou propachtová'ny a že postup se děje na újmu pachtýřů, že ho 
tedy nelze pokládati za bezelstného, - důvodně zajisté nelze pochybovati. 
T.OImu, kdo obmyslně n a byl propachÍ'(Jvaných po zem
ků teprVe P'Ů vyhlášení zák'o'na ze dne 12. srpna 1921, 
čís. 313 sb. z. a n., nelze. vš·ak přiznati pr'Ívo, odpora
vat i ob n, o v ě pac h t II Z d ů vod u § 2 bl, - neb'Ůť to by se příčilo 
všemu právnímu citu a zálsadám spra-veqlnosti a slušnosti. Ná-vo-r nižších 
soudů, že pohnutka p'Ůstnp'u jest lho'steina, jest tudíž mylný, a zálklon byl 
zřejmě porušen tím, že nebyly připuštěny průvodní návrhy pachtýřu, a 
okolno·s'li jimi tvrzené nebyly na ,přetřes vzaty a zjištěny (§ 2 čís. 5 
nesp. říz.). Nelze přisvědčiti prvému snudu, že rozhodující skutečnosti 
nemohly by býti zjištěny v řízení nespomém.; cí,s,. patent ze dne 9. srpna 
1854, čís. 208 ř. zák poskytuje soudu dosti pnostře'dků ke zjištění pravého> 
stavu věci. . 
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Čís. 1377. 

,V obchodě pohlednicel!li jestobchodníl!l zvykel!l, 'že při objednávce 
nákladu 100.000 kusů může tiskárna dodati o 10 proc. více nebo méně, 
arciť proti Vyúčtování toho, CO' skutečně dOdala, 

(Ro"h. ze dne 21. prosince ,192J " Rv I 668;21.) 

Zalovaný prodal žalóbci celý náklad 100:000 rklusů pohlednic taÍl'an
ských, dodal mu jich však pouze 91.850 kusů. Zalobě na dodání zbýva
jících 8.150 kusů pro cesní s o ll' d p r v é st o h c e vyh(}věl. D (I
V G d y: ZaJovaný omlouvá nedodržení dodávky smluveného počtu :,USll 
jednak tím, že ~ tiskárny mu bylo dodáno mísvo, '100.000 pouze %.000 
kusů, jednak tím, že' 4.150 kusů. rozdal známým,' přáh::lůťn, pak -na povinrlé 
výtisky úřadům atd. Svědkem Václavem K. jest zjiště"o', že tískárna 
ekutečně dodala žalovanému pouze 96.000 kusů pohledů tatranských; po
něvadž 4000 kusů se pokazilo dílem při tisku, dílem při stříhání; že však 
pořízení nedostávajících se kusů možným bylo a jest, -ovšem za zvýšeuJ'T 

. náklad. Přes to dlužno žalobní wosbě na dodání nedostáJvajících se kuSU 
pohlednic vyhověti, neboť žalQvaný mohl by se povinno'Sitido,dací zba" 
viti, jenom ,kdyby dokázal absolutní nemožnost plnění (§ 1447obč. zák.), 
V tomto případě všako'absolutní nemožnos{i plnění mluviti nelze; vždy! 
žalovaný sám v žalobniodpovědi 'tvrdí, že byl a jest ochoten scházející 
po'hlednicc dodati, \ovšem za zvýšenou cenu) a svědkem Václavem K:-cm 
jest zjištěno,že do'datečné provedení možným jest. Tvrdí"li tedy žalovaný 
nyní, že pohlednic tatranskych více nemá a že tudíž plniti více nemůže; 
jest 10i pOuze nemožnost ,subjektivní, která ni,kterak neomlouvá a povin
nosti kIi plnění dlužníka ne$prošl'uje. Bylo tudíž nutno odso'uditi žalo' 
vaného k dodání scházejících pohlednic ve 14 dnech, ve lhůtě to, zákonem 
stanovené (§ 409 c. ř. sJ. Od voJ a c í s o u d žalobu zamítl. D ů v o' d' y: 
Prvý sO'ud Dfoménul' lollwlnost tnezi stranami nespornou, že v oboru 
kamenotislkařs,kém jest obcho,drní zvyklostí, že při O'bjednávce nákladu 
100.000 kusů pohlednic mMe tiskMnadodati o 10.000 kusů vice nebo 
méně, účtUjíc ovšem jen, 00 skutečně dodá, O tom se prvý soud vůbec 
nezmiňuje; a opírá svémzhodnutí prostě o to', že Iťebyl dodán plný objed
naný počet výtisků a o to., že tu neni absoluitní, objekHvní nemoiínosti, 
zbýv,<jíaí dodati. Zjistil-li však prvý soud, že žalobce koupil celýnruklad 
100.000 kus,ů, dlužno tomu přirozeně rozuměti tak, že j.est p'mdávající 
.povinen~odati celý náklad talk1, jak ho sám dostane. Je-ll. v obchodě. 
pohlednicemi' obchodním zvykem, jak strany' srovnale udávají, že při 
objednávce nákladu 100.000 kusů mŮže tiskárna dodati o 10 pro'c. více 
nebe, méně; musí zvyklost takolVá platiti všeobecně ,pro každého, k<lo 
.objedná celý náklad a nelze z udané úhrnné cifry nákladu' vyvowvati, 
žehy dodán býti musil tento počet úplný. Korespondence I' souhlasné 
udlání stran vyvrací tvrzení žaloboovo, že objednal 100,000 knsů a n';'·, 
celý náklad a nerozhodwje při tom, zda žalobce věděl, jaký nák1adžalo'
vaný učinil, když ,mluvena byla hloupě celého nákhdu 100.000 kusů a 10 
ještě s podmínkou., že pohledni'ce nebudou jinému prodány. Splnil-li tedy 
žalovaný svÍlj závazek k dodávce v mezích v obchodě obvyklých a do
dal-ll více než 90.000 kusů pohlednic, nelze tvrditi, že smlouvy nesplnil, 
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a nelze mu wkládati povinnost, ahydodal ještě chybící část, zvláště když 
jest zjištěno, že by cena výrobní byla vyšší. 110mu nijak nevadí ta okole 

nost, že žaIO'van}' vybral si od žalobce částku, ]}řevyšující trhovou cenU! 
dOdaných pohlednic, poněvadž uónil tak z jiného důvodu, než proto, že 
uznávalpo,vinnost dodati celé mn'o,žství. Otázka vrácení pIeplatku ceny 
nemůže býti předmětem tohoto sporu, poněvadž nebyj,o o ně v tom roz-
6ahu žalováno' a není vůbec podkladem řízení odvolacího. 

Ne j v y Š š í so u d ·nevyhověl.dovo'lánL 

D·ů vody: 

Do'volání broií proti odv,oladmu rozsudku jen v příčině dodání 4150 
pohlednic a navrhUje, aby byl žalovaný uznán pOVinným d'Odati 4150 
pohlednic a zaplatiti náklady spo~u. Odpor Se spisy a spOIlu nesprávné 
poSO'u,zení věcipú stránce právní shledává dovolatel v tom, že· odv{)lací 
soud neodsoudilžal{)va'ného k dodání aspoft 4150 poi1Lednic,ačkoli je,st 
nespo,nno, že žalovaný dostal. z tiskárny 96.000 pohlednŤc a dodal jich 
žalohci jen 91.850, a ,ačbo.uvodvolací soud sám uznal, že ,prodávající jest 
povinen dodati celý nárklad tak, jak ho sám dostane. Avšak tu dovolání 
úplně .pomíjí další vývody odv'o1acího soud·u, že z udanéúhmnéčís!ice 
nákladu nelzedo'vozovati povi'nnost, do·datitento počet úplný,protože 
doznaná zvyklost v obchodě s pohlednicemi, že při 'o,bjednávcenákladu 
100.000 kusů může tiskárna dodati o 10 ]YfOC. více nebo, méně, platiti musí 
všeobecně pro· každóho,kdp objc·dnal celý náklad, jak tomu bylo v.tomto 
případě, a že tudíž žalovan,ý splnil svůj závazek dodávky v mezích v ob
chodě :obvyklých, když dodal více .než 90.000 pohlednic. Než. dovolatel 
přehlíží lalkré tu nespornou okolnost, že žalovaný z tohoto:obiednaného 
n",kladu již žádných pohlednic nemá, a že předmětem sm]o'ulVY bylo do
dání. jen jednoho nákladu piOhlednic; žalobce nemůže tudíž na: žalovaném 
požadovati, aby obstaral jiný náklad pohlednic a z tohoto. llO'vého, ná
kladu dodal mu ten p'ooe!. pohlednic, jehož .se do prvního náklrudu, byť 
i s,,,ad vinou prodate!e, nedostává. 

Čís. 1378. 

Tím, že pro datel v dodacím listu (faktuře) vypustil o~načení smlUvené 
výborné jakosti zhožia kupitel mlčelI, tomuto mezerOvitému obsahu do
dacího listu (faktury), nezadal kupitel svých smluvních práv. 

Po.zastavenÍm zboží není ještě smlouva zrušena, nýbrž dlužno. uplat_ 
niti nárO'k dle § 932 obČ. zal<; . 

Není třeba uděliti dodatečllO\l Hu1;íu, j,2-li z o'ko.lností zřejmO', že. pro_ 
datel na splnění smlouvy vážně nemyslí • 

Dojití zbOží není ještě jeho přijetím. Kupitel tím, že převzal zboží za 
účelem jeho zkoul!Iání. nenabyl ještě vlastnictví. 

(Rozh. ze dne 21. prosinc.c 1921. Rv!I 259/21.) 

Zalobkyně koupila od žalované prima americkon .přízi, za:s,lala .kupní 
cenu, načež 'obdržela zbnžÍ, při jehož' zkoumáni shledala, že není priina 
jakosti, jak bylolltnluveno, nýbrž jakosti horší, pmčež dala hned žalované 
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zboží k disposici se sdělením vad s žádosti za vrácen,í kupní ceny. Ježto 
ř",lovaná žádosti nevyhověla, sdělila jí žalobkyně, že p'olUžije práv,a za
držovacího a bude se domáhati &oudtního prodeje zboží, pak-Ir jí !klnpní 
cena nehude vrácena. Jež!o žalovaná záležitO'st neurovnala, domáhala 'se 
kupitelka prodeje žalO'bo'u, jíž pro, ce sní S'O udp r v é s tl() 1 i c e Vy
hověl. D ů v O' d y: Předlaženou k'o'respolldencí jest dakázáno, že žalující 
firma koupUa od žalO'vané 2 bedny pnma Amerika příze 2Ja 46.764 Kč, 
které fakturau ze dne 6. dubna 1920 tímtoQ penízem byly účtovány. Když 
V 'diodacím lístku jakost příze vůbec není u,vedena a ve faktuře ze dne 
6. dubna 1920, která vúbec předložena nebyla, dle udání jen o 12 Ameri!ka 
přízi je zmínka, nemůž,e to ničehO' měniti na skutečnosti, že dle úmluvy 
žalovaná prima Amerika přízi měla diodati. Tím jest námitka žalované, 
že neměla dodati prima Amerika přízi, nýbrž 12 Amerika přízi, vyvrá,
cena. L3!lovaná tvrdí, že skutečně prima Amerika příZi dadala. Toto 
tvrzení jest vyvráceno znaleckým důkazem provedeným ku zjištěn, 
li okresního ISIQudu, n.a jehož zálkiadě soudní dvůr má za. ,proikázárno, že 
dodaná příze není prima Amerika přízí, nýbrž ll. Amerikabavlna'U k ple
tení ne zvlášť se hodící. P,o'užiti toQho důkazu pro rozhodnutí tohoto 
sporu jest ospravedlněným, poněvadž přibrání jedwoho znalce k zjednání 
důkazu dle zákolUa stačí a slyšený znalec žádnoul ze spomýoh stran od
mHnut nebyl. Poněvadž, jak prokázáno, dodaná přÍlZe Ujednání neodpo
vídala, byla žalující firma oprávněna, přijetí její o,dep'říti a vrwcení zapla
cenéhol ,fakturovaného'abnosu s vedlejšími náklady pOl žalované žádati. 
Do.pisem ze dne 7. května 1920 jest prclbázáno, žežalujíeí firma ihned poQ 
obdržení zboŽí·l: j. cine 7. května 1920 jako vadu vytkl", že jest oby
čejnou Suratamerilmu, a zboží žalované k disposici dala. Jest tedy ·pro
kázánO', že žaluiící firma výtku vad zboží nejen včasně, nýbrž i řádně 
učini'la, poněva'd\t oznaoení vady nesprávným technicl,ým výrazem, jako 
IOlbyčejné Surat Amerika místO' ll. Amerika bavl'ny jest lhostejným, je'žto, 
r,ení pochyby, že zbolží byla proto va'd'a vytknuta, poněvadž není prima 
Amerika, oož také bylo správným. První předpekla<i z"držovacilw práva 
žalující firmy, totiž splatnost pohledávky, pro kt"TO'll' právo to se up.[a1-
ňuje, jest tedy prokázán. Zbývá ještě zkoumati, zdali zboží, u ža'!ujíeí 
firmy uložené, jest vla,smictvím žalované, p.o,něvadž za'drž1olvací právO 
jen na věcech dlužníkových, jímž v tamto případě jest žalovaná, vy'konatL 
lze. Jak již shora uvedeno, bylo dání zboží k d,spasici žalující firmou 
osp'ravedlněno a stalo se včasně. Lalující strana. dala tím svílj úmysl, že 
zboží j'í došlé nechce jaíklol vlastni-ctví přijmouti, žalované 'Zře,fe~ně na jevo. 
Vla'StnictvÍ na zbnží nepřešI,o na žalující firmu, nybrž zbOŽÍ: zŮlsitalo ve 
vlastnictví žalované, p!lněvadž teprve ún::ysl kupitelův, došlé zboží jako 
vlastnictví přij3!ti, jeho vlastnictví zakládá. Jest tedy i druhý předpoklad 
zadržovncího práva žalující firmy, totiž věci dlu,žnďkovy, prakázán. O d
volací s,oud žalobu zamítl. Důvody: První soud po'chybil, maje 
za to, že má žalobkyně k p,řízi, u ní se nalézající, retenoní právo, ježtO' 
jsou dány všechny předpoklady kupeckého retenčního' práva dle čl. 313 
ohch. zák. Pokud j'd'e a otázku, zdali žalobky.nipříslušl prlOti žalo'vaně 
splatná pohledávka z obows,lrannéhiol obchodního jednání, v tomto hadě je 
nutno prvému sDudu oproti opačnému mínění odvlolatelky přis,v'ědčiti, že 
p"hledávka takavá žalobkyni přísluší. Není pochyby, že výměno'Ui dapisů, 
a to oferúou žalované ze dne 9. břema 1920, kde nabízí na prodej přízi 
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prima Amerika po 153 K 50 h za 1 kg, a Odpovědí žalobkyně ze dne 
ll. března 1920, že přízi prima Amerika za oierovanDlt cenu kupuje, uza
vřena byla mezi stranami smlouva na dodá vlku příze prima Amerika. 
Zn"lce o tom, že vzhledem k ceuě 153 K 50 h za 1 kg nemoMa býti míněna 
příze prima Amerika a že doda,ná příze odpO'vídá ceně, slyšeti třeba ne
byloQ, nehOl! nemůže býti o tom, na čem se strany smluvily, pochyby, 
jednwk vzhledem ku přesnému znění shoQra citO'vaných dopisů, kterými 
smlauva byla uzavřena, jednak vzhledem k výroku znalce, že ani při 
menších po'žadavcích na kvalitu nelze dodanou přízi za prima Amerika 
pokládati. Proto neprávem vytýká žalovaná prvémU! soudu neúplnost 
řízení z důvodu, že znaler v uvedeném směru slyšeni nebyH. Také marně 
dovolává se ža}ova'llá prol sv,é tvrzc'ní, že nebyla předmětem smlouvy 
příze prima Amerika, faktury a dodacího lístku ze dne 6. dubna 1920. Z té 
okolnosti, že v těchto listinách není zasílaná příze hliže označena, ze" 
jména, že nepřichází tu oq;načení příze jako prima: Am,~rika fl' že listLny 
tyto přijaty byly od žaJ.obkYll>ě bez námitky, nelze, jak činí oQdvolatelka, 
odvaZJo'v.ati, že žalovaná tím změnila pův.odní smlouvu, že ustowpila od 
své nabídky daclati přízi prima Amerika a že žalobkyně na tuto změ'nu 
půvadní sm~ouvy přistO'upila. Z toho, že ve zmíněných li'stinách příze 
nebyla co dlO jalkosti označena, nikterak nenásledova'lo a mysliti se ne
dalo, že žalovaná nemíní dodati podle smlouvy a proto neměla žalobkyně 
příčiny, aby proti vynechání toho' označení se' ohradila, a z nepodání ná
mitek prO'ti těm listinám nenásleduje, že žalobkyně dala S(}uh!as k dodání 
jiné příze, něž smluvené. Příze prima Amerika~ na jakou Isml·ouva zněla, 
dodána ža~ob'kyni nebyla. To proQkázáTIio je znalcem slyšeným v řízení 
k zajištění důkazů; v~Tok t'ohoto bYli jedinéhO' z'nalce sta'čí, neboť zákon 
nepředpisuje, že musí býti znalci dva, a není též příčiny, ",by na výf'Ok 
tahoQto z,nalce spolehnuta se nebylo; výmk, znalců jest úplný, je jasný 
a j'est lodůvodněn přede slaným mu nálezem. Označuje,-li žalovaná tento 
důkaz přece za neúplllý, ježto nebyl přibrán druhý zna'!ec, a vů,bec za 
nedo'Sltatečný, tedy tyto výtky postrádají všeliké i právní i skutkové 
opmy. LaTo"kyně dodanou jí přízi pro proti,smluvní jeH jakosti nepro
dleně a řádně dopisem ze dne 7. května 1'120 'pozastavila a dala k dis
poslci (čl. 347 O'bch. zák.l. Ježto při tem žádala také vrácení pliedem za
placené kupní ceny, tedy žalobkyně od smlou.vy se žalovan'ou ustoupila. 
Žalovaná, ač zbO'ží podle smlouvy nedadala a te'cly s plněním byla v prů
tahu, jinoQu, smlouvě odpoví.daiící přízi dodati se ani nenabídla. Tím byla 
sm'Louva mez} stranami zrušena, .aspo,ii žalovaná mwsd zrušení, to, ježto 
stalo se ,ad žalobkyně oprávněně, uznati. V dfusledku toho jest na žalo
vamé, aby, jak ža!úbkyně v dopisu ze dn;e 7. května 192() žádala, kupní 
cenu za "boží ve zbytku 46.553 Kč, 55 h vrMila. Žalo,vaná tak neučinlla 
a má p'rotožalobkyně proti ní splatnou pohledávku v obnosu právě jme
n'ovaném. Než i když je dána tato podmínka pra zadržovadprávo ža
loQhkY'ně, nemá přes tal žalobkyně kw přízi zadrŽúvacíhú práva, neboť 
schází pro práVo to podmínka další, ta totiž, aby žadr'žavaná věc byla 
věcí žalnvané. Zad'ržilvána je příze, daná žalobkyní žalované strane k dis
PD1S!ici. Tat,o p,říze není, Jak prvý s-oud má za tlO', vlastnictvím žalované. 
Příze přestal'a býti majetkem žalované, když ji dne 26. dubna 1920· pře
vzal spediter, aby ji zaslal žalobkyni. Tímto okamžikem přešlo jak ne
bezpečí do.pravy (čl. 345 obch. zák.), tak i vlastnictví k p,řízi, ježto ža-
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lnbkyně proti způsobu odeslá,ní ničeho nenamÍ!ala,a tím je ,schválila, na 
ža]o'bik"mi (§ 429 druhá věta obč. zák.). Kromě boho přešlo vlastnictví I,," 

žalobkyni též proto, že přízi skutečně obdržela (§ 429 první věta DbČ. zák.). 
Nabytého takto vlastnictví k přízi žalobkyně napotomním ,d'2mím příze 
ž,alov:ané straně k dilsposici nepozbyla a vlastnictví to na' -žalovanou ne
přešlo; tím, že žalobkyně dala přízi žalované k disposi:ci, dala na jevo 
SVlOIU vúIi, své vlastnictví k přízi -ua ža,lovanou zpět převést-i, ale k tc'mu 
pro odpor žalované nedošlo. Z uvedeného plyne, že žalobkyně, protože 
předmětem jí tvrzeného zadržovacího práva nejsúu věd strany ža
lova:né, nemá zadržo'vacího práva, které by dle čl. 315 obch. zák. uplat
nlti mOlhla. 

N ej vy š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Dll v od y: 

Dovolacímu' důvodu :nesprávného právního 'posouzení věci nelze upříti 
oprávněnÍ; Jde o dvě právní otázky či. 313 obch. zák., t'o'Už zda 1. má 
žalobkyně pmti žalované .s,platný nárOlkl na zaplacení 46.553 K'č 55 h 
a 2. je zboží, 'o jehož 'prodej se žádá, zbOžím žalované. K oběma dlužno 
dle názoru d'ovoladho'sOli,du přis,vědčiti. K čís. I. Žalovaná doznala 
v žalbbní odp'ovědi, že žalo'bkyni prodala p r i ma' a m e r ic k o u přízi 
a tvrdila, že dodávka ,o·dpovídala objednávce, t. j. smlouvě. K tomu arci 
dodala 'pn ústriÍm jednání; že, ie-li v korespo'ndenci ř'eč' Q. .prima .americké 
přízi, dlužuo to svéstI na to, že její dodavatél mvněž o prima americké 
přízi mluvil, že však 'ani dodácí list .ani faktura žalobkyni zaslanátobolo 
oz mlčení 'neobsahu~í. Vocív,o-lání pák uplatňovala ueúplnost řízení, zále~ 
žející prý V tom, že důkazy 'o tomneb,T!y pfipuštěny,adovo,zovala,že 
žalobkyně přijetím dodacíhO' listu a fa!kltury projevila svůj souMas, že jí 
nemusí býti dodána. príma Amerika, a že tedy lalktonastala změna 
smlo'uvy. Ale s tím nelze souhlasiti, ueboť tu není podmínek !§ 863 obč. 
zák Doko",ee by to 'neodpovídalo zásadě věrnosti a víry, na níž všecek 
reelní -abeho,ci spočívá, aby prodale! tím, že by v dodacím lístku nebo 
'aktuče vYPuis,til úzmcčení sinluvetié výborné jakosti zbOží, hleděl se zba
viti ploiviunosti, dod3:ti tuto' jakost, a tak sobě na kUjlitelův fuk:or' zjednati 
pwspěch. Mlčela-li žalobkyně k mezerovitému obsahu dodacího lístku 
a faktury, tím smluvních svých práv ještě nezadala, musila! předpoklá
dati, že žal'o'vcanáchce jednati loyálně a poctivě a že tedy správné a úplné 
'označení smluveného zboží pouze nedo;paiřením vynechala. Výpustka 
nebyla ještě návrhem, leč i kdyby byla žalovaná výslovně navrhla změnu 
hotové smlouvy, že místo prima Amerika dodá zboží menší jak-osti, mlčení 
žalobkyně je,ště dalelKlo by neznačilo, že na návrh ten přistupuje. Mlčení 
k obsahu faktury pouze V jeoiném případ'ěinvb!vuie dle zákona s-o(lhlas 
pří~emcův s ním; pokud jde o doložku splniště a sudiště (§ 88 odstavec 
drubý j. n.). Jinak nemůže nesprávný obsah faktury nebo dokonce d,o
dacího lístku (p'otvrzeníohjednávky' nebo smlouvy) , na p'rávech kupi
telových, smlouvou nabytých, ničeho měniti. Není tu tedy neúplnosti řízení. 
když neby, připuště:n důkaz '0 těchtO' nerozhodných okolnostech. Jde o' to, 
zd:alí žalovaná vskutku prima Ameriku dodala. Tu pak přijaly nižší st,o' 
1ice na základě provedeného znaleckého důkazu za prokázáno, že dodaná 
příze není prima Ameríka, nýbrž sekunda Amerika. ZnaIec byl Is,ice slyšeti' 
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jen v řízení pro zajíštění důkazů, ale to dle § 389 c. ř. s. st"Čílo. Vad 
vo,dstavci druhém tOl1;O,to ~ uvedených 'nebylo, žal-ovan,á nic talmvél10 l1e
uplatiiovala a nebylo také příčiny, aby důkaz byl ve smyslu odstavce 
tI-etího téhO'ž § opakován neb do,pliíován. Namítala jen, že byl slyšen 
toliko jeden znalec, což. je námitka vzhledem k § 351 c.ř. s. nejen bez
významná, nýbrž vzhledem k § 366, odstavec druhý c. ř. s. ,dokonce ne
přípustná (§ 388 odstavec prvý c. ř. s.), a dále, že posudek není ani lor
melně ani věcně př1oadnÝlJl, což je však mlhavé- a, .neulrči'té .a nemOlhlo 
do,jíti p'Ovšimnutí. Také námitka, že dodané zbo'ží odpovídá ceně a v tom 
smy's1u ,že je prima, že skulečná,prima musila by. čítána býti výše, je 
marná; nebol nejde o to, zda bylo d,o,dáno zboží v sml'uvené ceně, nýbrž 
o to, zda oďpovídalosmluvené jakosti.. Ani v tom ne'ní neúplnosti řízení, 
že nebyl proveden důkaz O' hodnotuosti zbožÍ.. Zalovaná ručí tedy za to', 
že dodala zboží protismluvní jakosti. Žalobkyně, ja'k bezespO'ruo, hned 
po obdržení zboží do:pisemze dne 7. května 1920 vytýka'la,že zboží není 
Prima Amerika, nýbrž obyčejná Surat-Amerika, a žáda.]a žalova:uou, a,by 
si o něm disponovala a zaplacenou kupní cenu s 'úroky a dd,pravným slo
žila, a 10 do 8 dnů, ,ske že by znateclk!ou k,omisi vyzdvihnouti, a pnpa:dné 
"h"dné kroky učiniti ml1,sila. Niž,ší stolícemají za to, že tím byla smlouva 
zrušena a nastala žalované povinnost vrátiti pfed'em splace'nou kupní 
cenn, že tedy pohledávka tn je a že jest splatna. Že žalc'bkyně dopisem 
tím prohlási']a, že od smtouvy ustupuje, jest jasno, avšak jiná j0s,totázka, 
byla-li oprávněna od smlouvy llstoupiti. Tu nauka a praxe stOjí na sta
novisku, že p'ozastavením zboží dle čl. 347 obeh.' zák. ještě smlo't!va zm
šena není, nýbrž že musí u.platněn býti red'hibiční nár-ok dle § 932 obč. zák., 
abylo by ovšem, ]z,e pokládati za tG, že v tMo' žalob'č jest IOb€,ažena 
též žaloba redhibiční. Ale otáZlklou by zůstalo, je-li redhibiční nárok odů
voclněn, t. j, je-li zboží pro žalo,bkyni k nepotře,bě,sic by měla jen nárok 
na zmenšeni kU'Pní.C'enY'<q,ulant~ 'm-in01rils) § 932 o:bč. zák A ta otázka iflEmí 
vysvětlena, nebyvši vůbec vzata na· přetřes. Smlouva krom případu redc 
hlbke může však býti zrušena také ustoupením kupite]e od smlouvy d'le 
cL 355 ,ohch. zák., je-1íprodatel v prodlení s p.lllěním a tak lze smlouvu 
zrušiti i při pozastavení dodaného vadného zboží. Pl"odlení nastává, když 
nebylo dodáno v čas. Strany. netvrdily, zda iaká lhůta dodací 'wmluvena 
byla, nýbrž jen, že knpul ccna splacena býti měla před'em po 'obdržení 
faktury. Jakmile byla (ed'y cena kupní 's1'o'žena, mohla žalobkyně žadati 
dle čl. 326 ohch. zák., aby jí zboží ihned dodáno bylo. Ale již v d(}pise ze 
dne 6 .. dubna 1920 sděluje žalovaná, že. zboží by'lo' vypraveruo již dne 
3. dubnq1920přímo z přádelny, a žádala, aby kupní cena dle llřipojené 
faktury zaslána byla. Cena poukázána byla dle dopi~ů žaJobkyně ze dne 
8. d:ul:ll1a 1920 tého'ž dne 'současně. Dopisem ze dne 6. května 1920 saě
hue žalobkyně, že· ještě dnes není v' držení zbolží, dne 6. dubna 1920 
fakturov.aného, ,a ·qodává, že, pa,kl..H zboží nebylo vypra'ff.!D'o. neiI~o~děii 
dnem faktury, že je více nepřevezme ďžalo'vaná že bude l11'Ulsit zaplacený 
o,bnos vrátit. To byla důtklÍvá urgence a tím "žádost" dle čl. 326. Od té 
byla žalo,vaná, nesplnila-li ihned, v pr9dlenL A ona nesplnila dodnes. 
Neboť dodání zboží vadného není p.Jněním, když je' kupec ne'přijme. Byla 
tedy žalobkyně oprávněna od smlo,uvy ustoupiti. Tu pak právo tov'áže 
čl. 356obch. zák. na to, aby kupltel prodatell 'c'Známi!, a jemu při tom, 
jestliže to po vah a př í p ad: u připouští, přiměřenon lhiItulk doiÓateč-
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ném", plnění poskytl. Le od smlouvy ustupuje, oznámila žalobkyně už d'O
pisem ze dne' 7. května 1920, jímž žádala za vrácení kupní ceny, dávajíc 
došlé zboží k disposici, a dopisy, z 29. května a 5. června 1920, kde zpět
s'placení p'Ohání. Udělení dodatečné lhůty k plnění (zaslání zboží) dle po
vahy případu nebYlO třeba, neboof není jí třeba, zřejmo-li z okolnosti, že 
pro datel na splnění, jež by se vzhledem k dlobě za splnění ještě ~ovažovati 
mohlo, vážně nemyslí (rozh. z 19, dubna 19M A. CI. 2404), neho úoJonce 
prohlásí, že plniti nebude. Zalovaná trvala ještě ve sporu úporně na lom, 
že oním zbožím, jež znalec za vad,né uznal, řádně sp'lnHa, a neprohlásila 
ochotu, dodati místo toh(} zboží bezvadné, ani v kores,pondenci ještě ně
IhloHk neděl po odmítnutí vadného zb'Oží vedené, ani po žalobě. Neměl(} 
by to te,dW smyslu, dávati jí lhůtu, snad dokonce ješlě nyní, kde žalob
kyně musila se dávno jinlVk s pOlřebousvou krýti. Splatná pohledávka 
tu tedy je. 

K čís. 2. Odvolací soud míní, že zboží k disposici dané a 'Ul žalobkyně 
schované není zbožím žalo'vané, nebot prý vlastnictví jeho přešl'o' na 
žalobkyni dle § 429 obč. zák. tím, že ničeho n,enamítala a tudíž prý to 
schválila, když zboží bylo dne 26. dubna 1920 dle dopiSU ze dne 7. května 
1920 převzato speditérem, aby je zasla.] žalc'blkiyni. Avšak o nějakém 
,s,chválení při pouhém mlčení nemůže býti ani tehd:y řeči, kdyby byla ža.
lovaná vskutku žalobkyní oznámila, že a kterému speditéru zbo'ií ode
,·zdala. Neboť tOl jí žalobkyně vzhIedem k čl. 344 ohch. zák., dle něho·ž 
má pro datel vybrati speditéra s péčí řádnél1(} obchodníka, anl nesouhla.
sem svým zabrániti nemohla. I kdyby byla žalovaná speditéra udala a 
ža}o,bkyni vyzvala, aby se pr'Ohlásila, zda s tím souhlasí, nebylo by [ze 
mlčení žallolbkyně vyJdádati jalmsouhlas, tím méně tedy, když vyzvání 
ani se nestale>. Ale z dopisu ze dne 7. května 1920 dokonce s jisto'tou ani 
neplyne, že žalovaná oznámila, že a kterému speditem zho'ží odevzdala, 
neboť žalobkyně v něm pOUlze oznamuje, že »dnes konečně došly ty dvě 
bedllY příze, naložené spe,diterskou lirmou D. dne 26. dubna, ne jak Vy 
(ža!o,,"lVná) jste fakturovali, dne 3. dubm«. Tu klade se důraz na óťs, který 
byl 'o,zmámen; že jméno weditefiSké firmy bylo ta/kié oznámeno, z toho 
neplyne, to se mohla ža,lobkyně dověděti také teprv z nákladního listu 
neb avisa. Píše' také žalovaná sama v listě ze dne, 6. dubna 1920, že dne 
3. dubna 1920 ty 2 bedny vypraveny byly, ale nepraví kým, a že zároveň 
zasílá fakturu. Ostatně sama žalovaná neuplatňovala, že žalobkyně způsob 
zaslání schválila, nýbr clovozovala, že zboží je vlastníctvím žalobkyně 
a ne jejím, jedině z toho, že dá'ní zbOŽÍ k disposici 'Stalo se neprávem 
(což jest ovšem zjištěním nižších stolic vyvráceno), a kdyby se bylo stalo 
i právem, že ona je neuznala a zboží nepřevzala. Čl. 345 obch. zák., o nějŽ 
se ,v odvolání 'Opírala, však jedná ien 'O přechodu nebezpečí, ne vlastnictví. 
Pak prý se dle náhledu odvolacího soudu stala vlastnici zboží také 
proto, že zho'ží skuteČJ1ě obdržela ~§ 429 obě. zák.). Tak by nemohlo býti 
zbnží k disposicl dané nikdy mdr:žováno a práva čl. 313, 315 obch. zák, 
uplatněna, prot()že je kupilel v tom případě vždy Už obdržel, Ale to odpo
ruje í zákonu a praxi i ,nauce, která zde retenci uznává a vykládá, že se 
převzetí zboží kupifelem děje jen k účelí zkoumání zboží, a že vlastmctví 
přechází teprv, když je kupec jako s.plnění smlouvy přijal. § 429 (}bě. zák. 
praví, že zboží pokládá se za: »odevzdané«, když je kupitel »obdržÍ«, T'O 
značí, že prodatel učinil své povinnosti zadost, když způ's'obi1, aby zboží 
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do:stal0 se do !ukou kupitele; tím odevzdal. Zdali však kllpitel zboží 
p r I JaJ, t. J. prevzal v umyslu, aby nabyl jeho vla'Stnictví, a tudíž pře
v,zal na s.plnění smloUivy, to, je jin,á otázka; obdržení není ještě přijetí. 
V dan~m případě je žalObkyně sice obdržela, ale nepřijala na splnění, 
nebot Je dala žalované k disposici, vytýkajíc vady a žádajíc vrácení kupní 
ceny. Je te,dy žalo'Vaná právní óržitelkou zboží a žalobkyně jen jeho 
deh~lenftk!ou a tudíž, pokud uplatIluje nárok, učiniti se na účet žalované 
z neho zaplacenu, jeho retinenthJU. Na zdejší mzhodnutí ze dne 30. li5!O~ 
p"du 1920, R II 364[20 ČíiS .. sb. 789 se dovolání neprávem {ldvolává nebot 
tam šlo o umělé pořízení sudiště dle § 99 j. n. neoprávněným dánír'n části 
zb!Olží k disposici, 

Čís. 1379, 

NenÍ nepřlpustno, by odvolání byla spojen(l se žádostí za uvedeni 
v pře~ešlý stav a· by bYI(l se doruáhánů rozhodnutí o něm pouze pro pří. 
pad, ze nebude oné žádosti vyhověno. . 

(~ozh. ze dne 27. proSince 1921, R I )504/21.) 

~, Do ro21s,udku Pf o' zmeš'kání vznesl žalovaný odvolání, jež spojíl se 
zadostí za navrácení v předešlý .stav ·a v ,němž se domáhal rozhodnutí 
pouze pro případ, že nebude vyhověn(} žádosti za navrácení v pfedešlý 
stav. P r v Ý s o ude e zamítnuv žádost za navrácení v předešlý stav 
předložil odvolání o d vol a ci m II s o' u d' u, jenž mu vyhověl, zrušú 
rozsudek prvého soudu i řízení jemU' předcházevší a nařídIl prvému soudu 
by, vyčkaje právomocí, ve věci zruO'VU jednal a rozhodl. ' 

Ne j v y šš í s o II d nevyhověl stížnosti a uvedl; v ,otázce, 'O niž tu Ide 

v dů,,"odech: 

Před rozhodnutím ° stížno'stí žalu,jb strany do usnesen,í odvolacího' 
soudu, jímž hyl rozsud,ek procesního soudu, odsuzující žalova'no'Il stranu 
k plnění ve ,smyslu žalobn! pf'osby, zrušen i s řízením 'O žalohě zahájeným 
a jímž hyla věc odkázána na prvý soud k novému projednání dlužno zod~ 
p'o,věděti otázku ve s!íiž'nosti nadhozenou'" zda byla žallolva;á oprávněna 
své odvolání pmtr rozsudku prvého S{lUďU spojiti v jedno podání s ná" 
vrhem na vrácení v před'ešlý stav pro zmeškání roku, a zda snadi nemělo 
odvolání jalmr »podmíněné" vzhledem k 'obsa'hu dotyčného podání býti 
odvolacím soudem bez dalšího řízení odmítnuto jako nepřípusiné, ježto 
odvolací soud m(}hl O' ohsahu ,odvolání rozhodn,outi jen v tomp'řípadě, ne
vaclIlo-li mu v tom ustanovení §, 47ičís: 2 c. ř. s. Takovéto závady: zele 
není. Není sice obvykl(}, aby (}dvo,lání bylo sp'o,jo,váno s jiným návrhem, 
ale není to t"ké zakázáno, jen když oň volání má náležitosti § 467c. ř. s. 
Tomu tati zde jest, jak z obsahu dotyčnéh'(I podání vyplývá, a bylo taM 
odvc>lání v z{rkonité IhiJtě podané stra'n,ě žalmjící ve smyslU ,§ 468 c. ř. '5. 
doručenO'. Pra1vní pov,aha návrhu na navrácení v předešlý stwv P'f1O zme
škání roku 'přináši t() již sama sebou, že o odvolání podaném do rozsudku 
pro zmeškámí zpravidla bývá rozhodováno te,prve po vyřízení návrhu na 
navrácení v předešlý stlVV a jen to měl odvolatel p'atrne na mysli, uvedl-li 
ve svém ,podání, aby jeho podání, pro ten případ, že by jeho žádosti za 
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navrácení v předešlý stav nebylo vyhověno, bylO považováno za odvoláni 
a bylo postoupeno odvolacímu s,oudu ku rozhodnutí. Tím se· všakodvG
lání samé nestalo nepřípuGlným, a "ebylo· pro procesní 9o'lld žádné pří
činy, proč by nebyl mohl ve smyslu § 152 c. í·. s. předložiti je ihned OďVQ
lacímu soudu. Učinil"li tak až po vyřízení 'návrh'u, na navrácení·v pře,
ďešlýstav, mohl ,odvolací soud odvolání v jeho obsahu p'odrGbiti pře
zkoumání a věcně je vyříditi teprve po,tom. Neprávem tedy p'okládástě
žovatel odvGlání za nepřípustné; a odvolací sond právem je, vyřídil, čímž 
byl zjednán také základ pro přípustnost GtÍ'žnosti strany žalující do usne
sení odvolacího soudu. 

Čís. 1380. 

Nárok na výbavu dle § 1231 obč. zák. jest uplatňovati v řízeni ne
sporném bez rozdilu,zda uplatňován před sňatkem či později a proč' ro
diče zdráhaií.sevýbavu poskytnouti. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1921, R I 1529/21.) 

Za'lObce, vst:D'upiv ve . sňatek, domáhal se poté žalobou na 'Otci 
10.000 Kč jalm výbavy ve smyslul § 1231 obč .. zák. Žalova'ný vznesl ná
mitku nepřípustnosti pořadu práva, ježto 0 žalobcoově nár'Oku dlužno jed-' 
Y!ati -a rozhodnouti -v Hzení nesporném. S o li d p r v é -s t 'O' I i c e námitce 
vyno,věl a žalobu zamítL D ŮV!O! d y: § 1231 obč. zák. ustanovuje, že ro
diče ženicha mají povinnost, dáti' ·mu výbavu, přiměřenou jeho jmění, 
týmž způsobem, jako rodiče nevěsty j.s'On povinni, dáti jí veno; pn tom 
se v § 1231 obe. zák. výsl1o'Vně OdlKnzvie na usta1ll0lven\ §§ 1220 až 1233 
obč. zák., jednající 'O věně. Tu pak ustanovuje § 1221 obč. zák., že odvolá
vajf-'Yi 'se r'odiče n,a nemlO:žnns1, zříditi věno., má soud na ,žádost nevěsty 
zkoumati poměry, aniž by však přísně zjiŠťoval jmění, a buď přiměřené 
věno určiti nebOl rodiče lod zřízení věna 'Osvoboditi. Z toho jest zřejmě 
pa:tr.no, že 'o' _ povinnOl';,ti' ke zřízení věna soudy rozhudnouti mail v řízení, 
nesporném; ,proto že pak tytéž zákon-né předpisy platí dle §. 12310hč. zák. 
i 'o povinno'sti, dáti výbavu, bylo námitce nepříp'ustno'sti pohldu práva 
vyhověti. Rek II r S 'll ís 'o u d zamítlniÍ'Ínřtku nepřípustnosti p'Ořadu práva. 
D ů v 'o d y: ZalGbce tvrd,í, že 10. dubna 1921 uzavřel sňatek a že si z této 
pfíčiny 110;řídil různé šatstvo, obuv a prádlo za 10.000 Kč, jeho' stavll 
a m"jetklo'Vým poměrům otce ,o'dpovldající, že. žádal majetného olce, by 
mu nahradil těchto 10.000 Kč za tuto výbavu, že však otec zdráhá .se 
tak učiniti, z kteréhož důvodu je nuceu žalovati. Z těchto, tvrzení je zřejmo, 
že ,se v tomto případě domáhá žaloke ve smYslu § 1042 obč. zák. ná
hrady vydání,. jež na místě 'Svého IOltce učinjJ, a odvc.zuj.e otcovu zákonnou 
poviuJ]Qst ku placení z ustanovení § 1231 obč. zák. o výbavě. V takov,ém 
případě nemůže však míti místa řízení mimosporné,jež .podle přesného 
doslovu ustano'Vení §§ 1231, 1221 n, 1222 obě. zák. zůstává D,bmezeno 
na případy, kde widiče neposkytnjí synovi výbavy, dovolávajíce se své 
majetkové ne,schopnoSti ~ru zřízení výbavy (§ 1221 obě. zák.) nebo toho, 
že se syn oženil pro' t i jich vůli. (§ 1222 obč. zák.). Ta'1<ových námitek 
žalovaný otec proti nároku svého syna vůbec ani nečj:ni a domáhá se za
mítnuti žalo hy z důvodů zcela jiných, že to,tiž syn vzdaL se jakýchkoliv 
nároků z důvodu vzájemného poměru 'otce k synovi prohlášením 'Ul notáře 
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a dále, že se oženil bez v ě cl o In í otce. Jedná se tudíž jedině o -otázky 
jež závisí na i:ešenÍ skutečností, které mopo'u býti zjišfo~ány jen v řád~ 
ném řízení soudním po-dle přcdpilSů civilního' řádu soudního. Náleží Pl:Oto 
žaloba, domáhajÍcí se 'náhrady vydání za výbavu, správně na 1Jořad 
práva a nebYlo důvodu k odmítnutí žaloby pro nepřipustno'st pořadu 
pr{lva a zrušení dosavadního jednání pro' zmatečnost. 

N e j v y Š š í sen d 'obnovil usneserA pTvéhlQi s,oucl:u\. 

Di\vo d y: 

Právnímu názoru relktlrsního soudu, že jde tn o nár'ok ve smys;!u § 1042 
obč. zák., nelze přisvědčiti. Nehledíc k tomu, že nárok dle § 1042 obě. zák. 
pfedpokládá, by náklad učiněn by1 ve prospě.ch osoby třetí, od pwcesních 
stran různé. vyplývá z obsahu žal'oby, že d'ůvodem žalobním iest žalobcův 
IJ,ÍI;ok na výbavn ve. smyslu § 12310bč. zák.; zákon pouk"znje pak 
': 'ij 1231 obe'. zák. výslovně no ustanovení §§ 1220-1223 IObč. zák.; dle 
S, 1221 obč. zák. rozhoduje ,o nároku takovém s'Oudce dle vGlného' uvážení, 
vyšetřiv okolnosti, aniž by směl při tom majetkové poměry přísně ziištUi~ 
v~ti. Doslov tohoto místa' zákona vylučuje tedy zřejmč řízení SPorné; 
naopak nutno z nělto usuz'Úvati, že zákonodárce měl tll na mysli řízení _ne
s,p'corné. Dflvcd pro to dán jest tím, že jde o záležitost radi'nnou, při níž 
jest v zájmu veřejném, by rodinný soulad nebyl, pokud možno, rušen 
strohostí procesuálních útoků a obran a zjednala se odporno'c :kUdnější 
cestou řízení mimo sporného. Vyloučení pořadu práva v těchto' případech 
o'svědčíto' se 'o'statně i,iž za platnosH občanského zákoníka západohalič
skéhoa bylo prGto i ve všeo'becném zákoníku 'Občanském za'chováno. 
(Ott: Rechtsfiirsorgeverlahren str. 99.) Při tom jest dle ustálené nyní 
judikatury lhostejno, je-Ii nárok 'l1a výbavu (věn,o) uplatňo,ván II ř e d sňat
kem či p QI ne11), a rovněž nezáleží na tom, ,prnč otec se zdráhá, dátil ISiY
noví výbavu, neboť úvahy, z k[erýc!J zákonodárce předepsal v § 1221 
obč. zák. řízení mimosporné, tvrdí-li rodiče, že neis'olu s to, by dali při
metené věno, platí i tehdv, když popírají svou povinnost z důvodů jiných. 
Nesta<čí-li pro,středky řízení nesporného, by ° věci mohlo býti rozh'od'lluto, 
může 'o'Všem vždy ještě nesp'o'rný 5o'udce postupovati po 'sllllyslu usta
mvenl § 2 čís. 7 nesp. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. 

Čís. 1381. 

Soudní odhad za tičelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemo
vitostí (cis. patent ze dne 2. prosince 1915, čis. 83 z. zák. pro Čechy) mťtže 
býti svěřen nntáři jako soudnímu komisaři. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1921, R I 1542/21.) 

s o udp rve s t o I i c e svěřil notáři]Jfovedení ,odhadu nemovitosti 
za účelem vyměření dávky z přírůstkn hodnoty. Rek u r sní s o li d 
usnesení potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo,acímu rekursu. 
CivUni rozhodnutI. III. 59 
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Důvody: 

Dle § 23 odh. ř. a v nem. cit. § 24 ex. ř. má pr,ocviís,ti odhad lJemovi
~~stí ~rgán vý~~nn~ a to' .b~ď zvlášfustanovený úřední;,' výkonný, ncb 
uredmk kancelarsky. Nem-h u soudu zvlášl ustano'vených výkonných 
Medníků, t. j. výkonných úředníků vo smyslu čl. XII uvoz. zák. k J. n. 
a §§ 17 a 18 j. n., mŮ'že býti výkon odhadu v případech důležitých a" 
obtížnějších svěřen notáři. Tak se stalo v tomto případě a to p:ávem. JIž 
z o,~poru!ících. si !vrzení obou zájemníků je patrno, že při odhdu je třeba 
uvazlÍ1 vice ruznych pro odhad důležitých o'bolností, že ]0 zejliléna třebl, 
by podklad odhadu byl důkladně probrán, by so'udní komisař dai znalců'n 
potřebné pOkyny a vywětlení pro odhad obeoné hodnoty pozemků l:u 
dni 1. ledna 1903 (§ 8 řád. O dávce z přírůstku hodnoty), 7e pOůklad ten 
z této, doby rozhodný bude třeba pv případě teprve zjistiti, zejména zjj, títi 
výslechem osob přezvědných (§ 18 odst. třetí cit. ř.) t e h d y pi,,(~é mo
menty, majÍcí vliv na t e h dej š í ,obecnou cenu pozemků odhadoYan~..,Íl 
(§:§ 28 a 29 odh. ř.). Jen tak bude lze se vyhnouti tomu, by p·ozemky byly 
odhadnuty dvěma znalci tak odlišně, jak se již stalo, že totiž jeden je odhad 
na 7196 K: a druhý na 17.990 K. Ze všeho vidno, že ú:kol SOlidního komi
saře při tomlo odhadu je mnohem 'obtížnějším, než-li při obyčejných od
hadech pro dobu přítomnou a je pr'olo zcela vhodným opatření soudU! že 
odhad byl svěřen notáři j.ako soudnímu komisaři. ' 

Čís. 1382. 

Obchodního cestujícího nelze bez dalšího Považovat! za obcbodního 
zmocněnce. 

(I~'o'zh, ze· dne 27. prosince 1921, Rv I 198[21.) 

Dne 19. ledna 1920 objednal žalovaný u žalobcova obchodního. cestu
iícího 2000 kg papíru po 280 K za 100 kg. Objednávka neobsahova1a co 
uo ceny nijakého dodatku, obchodní cestující neměl zvláštního zmocnění 
k nzavírání 'Dlbchodů. Do,pisem ze dne 27. ledna 1920 potvrdil žalobce 
příkaz žalovaného (280 K za 100 kg) s d·odatkem: nezávazně (lreiblei
bend). V odpovědi ze dne 29. ledna 1920 se žalovaný o ceně nezmínil. Za
lo'bce zboží zaslal a fakturoval cenu 345 K za 100 kg, Zalovaný v tomto 
směru fakturu pozastavil, nabízejc Pouze 280 K za 100 kg. ZaloM o ne
doplatek pro c e sní· s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d v .o I a c í 
s o u d ji zamítl. D ů vod y: V tom, že žalobcův .obchodní cestující se 
žalovanému zmínil, že žalobce žalo>vanému příkaz potvrd, a 'o' tom ho, 
zpraví, nelze spatřovati výhradu neb obmezení jeho plné moci. Za tohoto 
stavu věci dlužno dle čl. 47 II 52 obch. zák. považovati obchodního, cestu
jícího za 'oprávněna, uzavírati pevné obchody, jmepovitě ,též co do kupní 
ceny. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil ro"udek prvého SOU-dUl 

Důvody: 

Do,volací důvod čís. 4 § 503 c. ř. 's. jest oprávněn. Rozsudek druhé 
stolice zakládá se na názoru, že žalobce jest vázán smlouvou svým cestu-
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jidm sjedl1anc<u, poněvadž žal1oi'vanému nebylo známo, že cestující není 
zmocněn, obchOdy pro žalobce p'evně ujednávati. Tomuto mínění nelze 
přisvědčiii. Podle čl. 49 obeh. zák. jest při Obchodních cestujících použiti 
ustanovení čl. 47 a: 48 obeh. zák. a řídí Se tudíž jejich oprávnění dle obsahu 
udělené- jim plné moci. Je-li cestující zřízen za <obchodníhot zmocněnce, 
pokládá se ovšem za zmocněna, podle čl. 47 obch. zák. Sjednati obchody, 
doo,boru přikázané mu působnosti obyčejně spadající, a podle čl. 49 obeh. 
zák. vybírati Ikupní cenu z ujednaných obch·oodů a pov'olovati lhůty ku 
place'nÍ. Ale pouhé zaměstnávání někoho jako cestujícího nezakládá ani 
právní domněnky, že jest zřízen. .za obchodního zmocněnce. To plyne 
z ustanovení čl. 50 obeh. zák., dle 'něhož jen ten, kdo jest zřízencem 
v krámu neb otevřeném skladišti, se p'o'kládá za zmocněnce pr'o,dávati 
zboží jak se to [}byčcjne děje v krámech a skladištích, plyne to dále 
z ust~'t1ovení čl. 55 a 298 obch. zák." dle nichž ten, kdo, neobdržev plné 
moci, Sjednal obcho,~ jako ,obchodní zmocněnec nebo· kdol při sjednán; 
obchodu ,překročil'udělenou mu plnou moc, osobně práv jest třetímu ze 
svého jednání, ježto podle čl. 52 obch. zák. principál zavázán jest jen 
takovým právním jednáním, jež prove·de zmo,cněnce v mezích své plné 
moci jménem principálovým. Zalovaný, který ze smlouvy , s cestujícím 
K. učiněné,odvozuje pro s,ebe práva o-protv žalobci, musel by tudíž pro
kázati, že cestující žalo>bcem byl k pevnému ujednání obcho'dů zmo·eněn. 
Tento důkaz ale podán nebyl. Že se sna'd cestující vydával křivě za 
zmocněnce ž.alobcova, jest podle zákom:ých ustanovení, shora uvec1ených, 
pro závazek žalobcův bez významu. Zda žalovaný mohl dle obsahu ko
misní knihy a korespondence, kterou se cestující vykázal, míli zato, že 
jest zmocněn ujednati obchooy za žalobce, nelze poso'udili, poněvadž o ob
·sahu komisní knihy a korespondence, kterou se cestující vykázal, nebylo 
nhSehož 'ziištčno. Nwproli tomu by~D' 'Prvým soulclem z.jištěno, a zjištění toto 
v řízení ·odvolacím nedoznalo změny, že cestuJící nebyl oprávněn, ·obchod 
pevně ujednati, nýbrž že žalobce měl příkaz, cestujícímu u.d,ělený, teprve 
potvrditi. Příkaz žalovaným cestujícímu daný na dodání papíru po 28.0 K 
jest tedy pouhou nabídkou žalovaného. Této žalobce dle čl. .322 obch. zák. 
nepřijal, ježto ji 27. ledna- 192.0 potvrdil s dodatkem, že pHkaz zaznamenává 
nezávazně a připOjil, že všechny ceny jsou nezávazné. Ani později nedošlo 
k ujedná'nlceny 280 Kč, nebol žalobce ve ,svém dopise ze dne 10. února 
1920 opakoval, že nemůže povoliti jiné doby dodací, jiných NondJieí a ne: 
závazných cen, než jak uvedl ve svém doplse ze dne 27. ledna 192.0. Kdyz 
pak žalohce fakturoval obj·ed\:tané lbo·Ží p·o 345 ~č a žal!O'vaný si 1Jhoží 
podržel, nelze jednání žalovaného dle zásad p,activého obchodu vykládati 
jinak, než že ku zvýseTIým cenám dat svůj ·souhl"s. 

Čis, 1383. 

Č i s ti t i místnosti, užívané nájemci společně (chOdby, záchOdy atd,), 
jest věci pronajimatele, jenž arciť II á k I a d na čistěni muže přesunouti 
na nájemce. 

(Rozh. ze dne 27, prosince 1921, Rv I 1003[21.) 
50· 
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ŽalovanST nájemnik užíval se žalujícím správcem domu společně chodby 
a záchodu. Žalobce dal zmíněné prostory vyčistiti a vyzval písemně ža
lovanéilO'; by je příští sobotu vyčistil. J cžto žalovaný 'nevyhověl, domáhal 
se žalo,bce plnění žallo,boll, jíž pro c e 's n í s o II d P ľ v é s t 'o 1 i c e Vy

hověl, maje za to, že požadovanS' úkon jest povinnosti žalovaného. O d
vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ú v o' d y: Odvolací důvod nesprávného 
právního poslClllzenÍ spatřuje odvolání v torr:, že prvý soudce vychází 
z nesDráv:ného právního názoru, že odvolatel jako 'nájemní\k! je povinen, 
sp'Olečně užívanou chodbu a záchod čistiti. S náhledem tímto, na němž 
prvý soudce rozhodnutí své hlavně zakládá, auiž by jej blíže odúvo,d
hOlval, nelze ovšem souhla,sitL Ve směru tomto dlužno poukázati' přede
vším k tomu, že ani' ta ani óna strana netvrdí, že ·se odvolatel výslovně 
zavázal, že chodbu a záchod, 'O které ve sporu jde, bude společnč s' dYll'
h:;'m nájemníkem čistiti a že proto povinnost jeho k čistění uvedených 
součástek domu 'ze smlouvy naprosto nelze odvozovati. P.ovinnost tu 
Helze však pro 'odv'olatele odvozovati ani ze zákona. Vzájemná práva a 
p'oyinnosti. smluvnírkli při smlouvě nájemní 'upravuje loth-čanský zákon 
v SS 1096-1119. Pokud Se týče příp"du, o nějž jde, přicházejí v úvahu 
předpisy §§ 1096, 1098, 1109 a 1111obč. zák. Předpisy tyto ukládají pro
naiímateli pOlVinnost, aby předmět nájemní nájemníkovi 'odevzdal a jej 
'Joržovai na své útraty v dobrém stavu (§ 1096), nájemníka .pak zavazují, 
aby P'O skončení smlouvy nájemní odevzdal věc najatou ve "avu, jak ji 
přeVzal (§ 1109), při čemž he' činí zOdpovědna za škodu způsobenou po
škozením předmětu nájemního nebo jeho zneužíváním (§ 1111); jinak je 
;lájemník opráJvněn, aby předmětu nájemníllo, ,",žíval dle obsahu smlouvy 
§ 1098). Ani jeden z těchto předpisu nepřipouští závěru, že by nájemník 

byl po zá\k!onu povinen, čistiti místnosti, jichž užívá výhradně Is:ám, tím 
méně pak, že má tuto povinnost v p.fíčině mÍstno'stí, jichž neužívá sám, 
nS'brž společně s ,"'statními nájemniky (na příklad sp'Ole,čné chodby, spo
lečného záchodu, schodů a pod.), a ustanovení § 1096 zdá 'se naopak 
poukazovati spíše k tomu, že čistění místností takových je věcípronaií
matele, jemu,ž je arci volno, aby náklad, spojený s čistěním domn, pře
sunul na nájemníky. S tímto' stavem setkáváme se t",ké všude tam, kde 
j.dc 'Ů větší domy činžovní, není však záva'dy, aby nebyl zaveden talké 
tam, kde jde o, dúm menší " málonájeml1ÍkY, když tito čistění domu sami 
obstarávad nechtějí. Z toho plyne, že nájemník mimo případ zvláštní 
úmluvy ať již s pronajímatelem nebo spolunájemníky, nemůže býtí při
držen k čistění domu vůbec, a, poněvadž prvÝ soud'ce po'vrnnost tUDO: na 
slramě žalovaného jako nájemníka, ač jí tento na sebe nevzat, přes to 
tlznal, nutno říci, že věc po stránce právní posoudil nesprávně. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl do,·olání. 

Pochyhl1'O'sti, yyslovené žalov«ným v dovolací odpovědi o aik'tivní le
gitimaCi žalobce, jsou bezdůvodné, neboť když vla'stník, jak nespomo, 
s, ěřil žalobci správu domu, nelze žalobci upírati práva, domáhati, se 
žalobou soudní pomoci ve věcech, které se týkají správy d,om'U. Dovolání, 
opírajícímu se o dovolací důvod §: 503 čís. 4 c. ř. s., nelze přiznati opráv
něnosti. Mylným jes,t dovolatelův názor, že mělo odvolání žalovaného 
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bi-ti odmítnuto jako opozděné, poněvadž prý jde o věc nájemní a odvDlací 
';PIs nebYl pDdán do Gsm! dnli pn doručení rozsudku prvého soudu. Osmi
denní lhůta § 575 c. ř. s. platí jen ve spore-ch dle třetího oddílu šesté hlavy 
civilního řádu soudního, a o takovSr tu nejde. Ostatnc byla by zachována 
i tato lhůta, ježto rozsudek ]ll'vého souelu byl doručen zástll'pci žalova-
1Jého dne 3. srpaa a odv'oh'!,í Mno na poštu dne 11. srpna 1921. Ve věci 
samé nelze vyt~~kati odvolacímu soudu, že posoudil věc mylně po stránce 
právní; -odvolací rozsulÍck hoví spíše vcci a zákonu a jest správnč odú
vodnBn. Rozvláčné vývody dovolacího spisu, které se ani nedotýkají jádra 
spo'ru, fotjž ot8zky zde jedině rozhoállé, je-li žalO'van}' bez úmluvy, tedy 
Již podle i:tkona pov~ne'l1, čistiti každý~ch 14 dní s p. o 1 C Č II o II ch,odbu a 
s pol e Čll Ý záchod, nejs'vu s tu. ty ~ý:yvráti1y dŮVOdy lwedené soudem 
odvolacim. 

Čís. 1384. 

PiI dobrovolné soudní dražbě jest šetřiti předpiSŮ exekučního řádu 
jen co do způsobu jejjho pwvedení. jinak, zejména ohledně opravných 
jJY()středků, pia ti ustanovení řízení nesporného. Soudce nemá vlivu na 
.chválení nebo neschválení dražby, jež si prodávajíCí strana v dražebních 
jlodminkáclt vyhradila. 

\Rozh. ze dne 27. prosillcc 1921, !< II 485/21.) 

Méš.fanstvo v S. dalo do do,brovolné dra-žby mimo jiné též dům čP. 77, 
vyhradiv.ši si v dražebních podmí'l1káclJ ~chválcní prodeje. PřI dražbě 'Vy
dražil dům Emil S. za 220.000 K, předraživ Jakuba S-a. Výbor měšfa'l1stva 
1'0 té pmdej schváliL DO-lIdelení pnklepu vznesl Jakuh S. rekur,s, tvrdě, 
že po dražbě nabidl předsedovi mčštwstva za dům o 800 K více než-li 
vydražitel, a že mu by],o předsedon slíbeno. 2.c příklep nebude schválen a 
le pozemek! bude dán znovn, do dmžby. Rek u r sní s o' u d nevyhověl 
~tižnostl. D ft v o cl y: Rízení ,o d'obrovolné ,dražbě nemovitostí heni ·oivlá
uano předpisy exekučního řádu a nemožno proti příkleplC v tomto řízení 
podan odpor ve smy,,]n § 184 ex. ř., ;ak má za to stěto'vateI. Z § 272 
lesp. říz. vysvítá zřejm'ě, že Pf'c1vedení dobroVlolné draž~by se děje vY
Íiradně dle předpisÍl řádu dražebního ze dne 15. července 1786, čís. 565 
sb. z. s. a toliko ustanovení §§ 140 až 144 ex.ř., jakož i, předpiSŮ odhad
lllllo iádl! ze dne 25. července 1897, čis. 175 ř. zák. lze tu nikoliv přesně, 
nýbrž jen obdobně použíti (§ 33 reál. o'dh. ř. a nař. min. sprav. ze dne 
3U. června 1900, čís. 11.767). Zvláštní ráz celého' řízení o dobrovolné 
dražbě jest zejména patrným z ustanoveni§ 275 až' 280 uesp. říz. Dle 
'S 278 múže si vlastník vyhraditi ria určitou ,dobu schválení prodeje. Ta
kové výhradyby}o také použito v dražebních podmí'nkách. Dům čp. 77 
byl vydražen Emilem S-cm, jehož p,odání zůstalo nejvyšším. Proto soudce 
'eho nejvyšší podání přijal a vadium zadržel, naproti tomul vadium stě
tovaiele vrátil a dražbu sko'nčH. Měšfanstvo v S. jalm! prodávající ve 
"yhražené době dražbu domu Emdn S-ovi schválil'O a tím dražba právú" 
platné byla ulk!ončena. Co předseda slibil při dražbě ',stěžúvateli, jest ne
rozhodné" platí jen usnesení výbonl měšfanstva, kteréž vyz:něln ve pro
spěch Emila S-a. Pohnutka k tomu usnesení, že totiž Emil S. nabídl za 
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účelem schválení jeho dražby dalši peníz, rovnající Se tomu, co dříve již 
nabídnuto stěžovatelem, jest záležitostí čistě vniterní, 'spadající úplně, 
mimo výkon soudní dražby a soudu není třeba tím vůbec se zabývati. 
Jest tedy dražba domu Emilu S-ovi platná a sohdce jest oprávněn po 
právomoci příklepu a po splnění dražebních podmínek vydati vydražiteli 
,devzdací listinu. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dov'o,lacimu rekursu. 

Dů vOdy: 

Nejvyšší soud položil si předev,ím otázku, má-li dov(}lací rekurs býti 
J,losuzován dle předpisú nesparného řízení, či dle ustanoveni exekučníha 
řádu. V případě posléze naznačeném byl by dovo'lací rekurs, ježto smě
řuje pr'o'ti srovnalým rozhodnutím nižších soudů, nepřípustným dle §§ 78 
ex. ř. a 528 c. ř. s., ostatně i ,o]lozděným vzhledem k '§ 65 ,odstavec druhý 
e\. ř. Než nejvyšši. ,soud má za to, že dlužno zde užiti předpils,ů nesplQfL 
llého hzení, nebol dle ,~ 272 cis. patontu ze dne 9. srpna 1854, čís, 208 ř. 
~ák. má při dobrovolné soudní dražbě jen co d o z p Ů s 'o' b u jej í h o 
pro v e de II í býti šetřeno předpisů pr,ocesního řádu _ nyní exelk'učního 
řádu (vedle ustanovení dražebního řádu); - jinak, tedy také co do pro
~tředků opravny,cll, platí llstanoveilí řízení nespornéhol. Není tudíž vy
l0učen mimořádný dovclac.i rekur.;, ale lze mu vyhověti jen za předpo
.h.iadú § 16 nesp. říz., t. j. Je-li tu zfejmá nezábonnos.t nebo patrný IOldpor 
se spisy nebo zmatečnó,s!. Těchto předpokladů však tu není. I kdyby při 
Dobrovolné se'udní dražbé nemovitostí lli(}hlo se obdobně uží,ti předpisů 
exekučního řádu o odporu proti příklepu, - což však povahou dohro-' 
vo.Jné d,ražby jest VYÍGl1čeno, - by;o by lze hleděti jen k odporu, vzne
senému při dražebním roku (§, 182 ex. O. Stěžovatelův odpor hy]: podán 
pal dražebním rOKU .a proto nemůže žádným zpúsohem dújíti povšimnutí. 
Pokud stěžovater tvrdí, ie nemovitostI, patřící měšfanstvu vS., byly 
prodány oS'obamI, které nebyly k tomu .oprávněny, poukazuje se k tomu, 
že vlastníci společných nemovitostí (p'odílnícil prohlásili, jak stěžovatel 
j\řipO'uští, souhlas s tím, by spokčné nemovitosti byly prodá'ny dobro
,-olnou soudní dražbo'li, a že prohlášení ta, pokud jde o osoby nesvé
právné, o c,bec S. a 'O zabraný svěřenský velkostatelk! S., byla schválena 
příslušnými úřady. To stačilo pro povolení a provedení dúbrovolné sondní 
dražby, a těmito úkony jest 'slOončena činnost ,nesporuého soudce, který 
jen jeslě vydá odevzdaci listinu, Na schválení nebo, neschválení dražby, 
které si ]lrodávajÍCÍ strana v dražebních podmínkách vyhradila, nemá 
soudce vli,vu. Další otizky, nadhozené v dovo'lacím rekl1fSlll; zejména 
otázka, zda výbor měšťanst"a v S. jenž rozhodoval ve smyslu dražebních 
podmínek o schválení příklepu, byl k tomu oprávněn, dotýkají se V prvé 
řadě práv podílníků, kteří by po případě mohli snad odporovati pmdeji, 
než' ani ti v řízení neiS,fiOrném; - tím méně lze přiznati tohot,Q práva stě
žovatcii jako spoludražiteli. 

Čís. 1385. 

Čtrnáctidenní lhůta § II nesp. říz. platí i pro opravný prostředek po_ 
ručenského soudu. 
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K rozhodování o výŽivném dle § 16 I dí~,čí novely k ohč.zák. jest vý
lučně přislušným pornčenský sond nemanželského dítěte. 

{[(ozh, ze d'ue 27. prosince 1921, R II 487(21,) 

V Iizení {) slanovení vÝzivného dle § 16 L dilčí novely k 'o'bč, zruk:. 
IJřiznal je poručens],ý 's,oud penízem 310 Kč, jejž rek'wrsní 
s o u d snížil na 250 K:č. Ne j vy Š š í s o'n d odmítl dov'olací rekurs prvého 
soudce .a nevyhověl do-v·oladmu rekursu nemanželského oice. 

D,ůvody: 

Dle § 11 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854, CIS. 208 ř. zák. doV'o[aci 
rekurs má býti u soudu prvé stolice podán ve lhůtě 14denní po doruče'ní 
usnesení SOU:d1lli rekursního; dovoladmu rekursu, PQ~ději vzn.esenému, lze 
Dodle druhého odstavce tohoto § 11 vyhověti - nehledě k o,tázce dův'od
~0sti Jeho ve věci samé - pouze tenkrát, když nejsou tím dotče,na na
bytá práva osoh jiných, kter·éhož příp.adn zde není vzblédem na. právo, 
nabyté otcem dítěte, K-cm, aby výživné, určené -soudem rekursmll, ne
by to' zvýšeno,. Lhůta 14denní, v '§ 11 uvedená, ]llatí též pro dov'olací re
kurs p(}fučenského soudce, dle ,§ 15 cis, patentu, neboť ani' uvedené .§§ 11 
a 15 neobsahnjí pr'o tento rekurs delší IhlIty, ani nelze z úmyslul z"kono
dárcova vyvozovati, že by pro tento rekurs byla lhůta delší než 14denní 
ode dne kdy rozhodnutí rekursniho soudu d'oiručeno bylo soudci prvé 
stolice. Pro mínění opačné není žádného roznmnébo důvodu. ,Rozho'd
nutí rekursního soudu došlo k soudu prvé st,oUce 17, lis(.o,pad'UI 1921 a do
ručeno byfo poručenskému soudci, lf,ovi, buď již tohoto dne, nebo 18, list 0-

p1du 1921, neboť ]lodle spisů vyřídil je 18, IDstopadu 1921, nařídív, "aby 
doručeno' bylo ,stranám .Jeho dovolací rekurs však o]latřen jest datem 
7. prosince 1921, kteréhož dne 14denní lhúta pro dovolací reknrs dávno 
již up'lynula. Do,volací rekurs soudcův je tudíž opozděn, pročež byl o,d-
mítnut . 

K dovolacímu rekur,,]] otce poručenky: Tento stěžovatel uplatňuáe ve 
smysln § 16 cís, patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. iák., žádaje zrur 
šení soudního řízení pro zmatečnost, pokud ,e týče další snížení výživ
ného pod míru. rekursním soudem určenou, jednak zmatečn?st z důvod;t 
li'epříslušnosti soudní, jednak zřejmolll nczáko-nnost na'P'adeneho usneS~111, 
ale obé neprávem, což vysvítá z léto úvaby: Stěžovatel má za tOJ, že 
so'udem dle prvé věty druhého odstavce § 16 ch nařízení ze dne 12. října 
1914, čí;. 276 ř. zák. příslušným pro určení výživného jest právě tak, jako 
v řízeni procesním, soud dlužníkova bydliště; zároveň tvrdí, že podle 
platnéhol právního řádu vždy jest příslušným k rozhodování o poměrech 
některé -osoby soud ten, v jeh.ož sjdle osoba tato bydlí, Avšak dle dru
hého odstavce uvedeného § 16.má se I,ozh(}dnutí o výživném státí v řízení 
nesporném a z tol10,to druhéhO' ,odstavce § 16, zvláště ze slov »soud má 
v y z vat i por u ční k a, by podal žalobu", jakož i z další věty »od 
stanovené výměry závazku k vý'žive buď uP'uštěrlO, když atd,<I, ve spo,' 
jení s § 109 j. n. plyne jasně, že poručellský soucl nemamželského, dítěte 
iest výlučně příslušný k rozbo<lování v této věci. Sond bydlúšlěe,těžQ,va
;Aova, to'tiž okresní soud v T., nelze tudíž uznati příslušným a d,ovolací 
rekurs jeho jest v tomto směru; ne důvodný, 
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Čís. 1386. 

»Družstvo pražsl{~TCh vzorlmvých velelrhů{( není společenstvem ve, 
smyslu § I zákona ze alM 9. dubna 1873, čÍs. 70 ř. zák. 

(I\ozh. ze dne 31. prosince 1921, R I 1441/21.) 

,R. e j 15, tří k '? v ý s lG! II d zamítl návrh 11a zápis firn-lY »Družstvo praž
skych vzorkovych veletrhů, zapsané spo!ečenstv,Q s ručením obmezeným 
v Praze« ~': !ejstří~~ spo~ečenstevnÍÍlO. D II vod y: Dle předložených 
s!anov, zvlaste dle ucelu (cl. 2), a dle ustanovení o' na,bývá'ní členství 
(cl. 4) nejde tu o sdružení členu neobmezeného pOlčtn za účelem přímé 
hospOdářské podpory členit v jieh výděuku a ho'spodařcní společnou ho
;P?'dářskoll činností ~ zan~~Tšlené sdružení nemá ani v podstatě' rázui sp.o
,ece~stev ve smyslu '.' 1 zakuna ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. Účel, 
klery hodlá s:I;užení sledovati, není hos,podářský pro členy ve smyslu 
zakona: nesmeru]c 3m k vytvoření no vY ch hOSPOdářských statkŮ' a tím 
podmíněnému rozmnožení příjmů členlI ani -k účelné spotřebě statků a tím 
PCI?míiilěn~n:u vzmen~~vl1í virdajů člcvnú ani Ik'onečne k zacho'vání ho'spodář
skyc!l sta.ku clen:;: JlZ nabytých. Cleny osnov~ného sdružení mohooou býti 
dle, ~l. 4 st~n~v vse,chnl;'?,soby (iysické i právnické) vúbec, aniž je pojí 
totez povolam, zamestnam neb týž zájem. Nesdružují se dle článku toho 
osoby, které na' Pražských vzorlmvých veletrzích hOdlají vZlO'rky svého 
zvbOží .vystavovati a potřebná k tomu zaříze'11Í společnou prací si o-pa,
trov:=t,tI. Nejde tu tedy o sdr'U'~ení -osob ke společné hosplodář,ské činnQisti 
ný~brž spíše ,c' sdru'žcní :klapitáll1, kter)r hospodářství členú jen nep-řím~ 
ma sloužiti. Ostatně jest účel zam)lšleného druž'stva v r-ozpOlU S naří
zením vlády r,cPubliky Československé ze dne 9. dubna 1920, čís. 224 
sb. z. a n;, o usta:::u »Pražské vznrk'()vé veletrhy({, ve zdejším rejstříku' 
A zaesa-nem tak, ze~stavené družstvo nelze z uvedených důvodů jako 
spolec~nstvo ve smyslU citovaného zákona dOl rejstříku spoléčensfevního 
:apsatJ, pokucl ncbudO'~, stanovy odp'o,vídati předpisům zákona o spole
censtvech . .R ek II r snl s 'O U d potvrdii uSlwsení prvého s,oudu z jeho 
dův-OIdů: 

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

DŮVOdy: 

1 DovobCÍ stížnosti, směřující proti usne.sení rekursníhOi soudu, kterým 
nylo potvrzeno usnesení soudu prvého, bylo by lze vyhověti' jen tehdy 
kdybY",zcle by~ něl;:terý z předpokladů § 16 cis. patentu ze dne 9. srJln~ 
1~54, CIS; 208 r. za~<., D' nějž by ji stčžovatelé mohli důvodně opříti. Jest 
zre]mo, ze napadene us,nesení a řízeni jemu předcházevší není zmatečným 
prroltol, ž,e rekur.sní soud prý nezjistil domnělou -nesprávnost tvrzenf prvého 
~?ud~, že >}~Družstvo ~ražských vzorkových veletrhů« jest v rOrZporu s na
nzennn vlady republIky Československé ze dne 9. doubnaJ 1920, čís. 224 
s~ .. z: a n., neb~f n:~de ,tu :01 porušení zásad nesporného řízení, jichž' š'e
tnli j~st trwtkave nanzeno, a není dovolací stížnost P,OI této stránce opod
S'tatner:a .. P'?ik!ud j.de? p.rá,:ní posouzerJí věci, l1evyt:s!ká sice dovolací stíž
nost zrejmeho porusem zakoona, leč, i kdyby se jí tak rozumělo., nelze 
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odepření zápisu »Družstva praŽSk)Th vzork'(Jlv$r.ch veletrhů« do spole
čenstevního rejstříku uznati za nezákonné. Účelem zákona ze dne 9. dubna 
1873, čís. 70 L zák. b:ylo, by zřízením };společenstev« hlavně mé-ně zá
možn}'lTI vrstvám o-byvat61stva bylo solidárním ručením umožnčnn, by 
Qocílením zisku zlepšilo Se jich společenské a hospodářské plc1stavení 
(viz Kaserer: Materia1ie Ik' cHovanému zákonu str. 60 a násl.). Proto také 
Id leží kpodslatě společenstva dle uvedeného zákona, aby sdružení, jež 
má působnolSt SVO'Ui vyvinouti jako společenstvo, kromě neobmezeného 
počtu členstva dle svých stanov mělo za účel podporovati v~Tdělek nebo 
hospndářství s v Ý c h čl e n ů s.P o 1 e č n Ý m' Pf'Ovozo<váním podniku, 
nebo poskytováním úvěru (viz I<:aserer tamtéž str. 67). Jde lu tedy dle 
§ 1 zákona o s v é P 'o' ln oe n o u č i II II es t členu společenstva, kterou 
má býti po:silo;vána hosp'odářská zuatnost, naproti tornu nelze však užíti 
zákona n společenstvech na o·na sdružení, ',kierá nemají za :účel, pěsto
vati a podporovati blaho s v ý c h v I a 's tll í c h členú, nýbržo,sob tře
tich (viz Randa: O několika pochybných otázkách zákona o společen
stvech str. 9). Uvedeného právě, pro každé společenstvo dle zákona ne
postrádatelného znaku nedostává se "družstvu Pražských vzo,rkových 
veletrhů", neboť dle§ 2 jeho sta'nov je vla,stním jeho účelem pracovati 
pro podnik jiný, toti'ž pro- firmu »FntŽské vzorlkio;vé veletrh:l«, kterážtol 
lirma je pod;nikcm samostatným, tedy osobou třetí, 'O níž jo shora.zmínka: 
To přip'o'c-štějí stěžov.atelé také beze všeho ye své stížnosti do, -usnesení 
soudu prvého, ,označujíce družstvo, jehož zápisu do společenstevního rej-

- stříku se domáhají, za pomocu)" podnik jiného- samostatnéhlJ podmětu 
právního, totiž firmy »Pražské vzo'rkové velet-rhy« a také v dovolací 
stížnosti doznávají,- že ustavení se družstva, O' nčž tuto. jde, je d'o:plňkcm 
a _p ,o d por o' u oné firmy. Tím jest nep-o-chybně zjištěno, že »družstvo 
Pražsk}'Ch vzorkov3Tch veletrhĎ« nebylo zřízeno Ikl účelu, uvedenému 
\" z;íokoně ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř.zák., jehož § 11 stanoví, že 
úchylky dotvoleny JSOll jen v těch směrech, jcž~ v~rslovně isou ppohlášeny 
za pH"p'uiStrry. Soud vedOUCÍ rejstřík společenstevnÍ musí dle min. nařízení 
ze dne 14. května 1873, čís. 71 ř. zák. (§ 3 odstavec druhý) opovědem 
takovým odepříti zápis do rejsiříku, a následkem toho odpadá nutnost, 
zkoumati, zdali smlouva' společenská ostatním svým obsahem vyhovuje. 
jin1Tm ustanovením záJklolna. Dlužno připustiti, že úč-el, který s~ družstvo 
Pražských vzorkových veletrhů vytklo, jest nejen dovoleným, nýbrž i vší 
"odpory h,odným, aie vzhledem k to:nu, co bylo uvedeno, nesrovnává 
se zřízcnÍ S'Poleč-~nstva k d-osažcní účelu toho se zákonem, a nelze pr·oto 
zamítnutí návrhu, aby byl ]Jovolen zápis družslva toho do rejstříku spo
:ečenslevního, tllznati za nezákrollmé. 

. Čls.13Sí. 

K zajištění nároku, by byla uvedena v chod a provozována osobni 
zdviž za účelem jejího nerušeného ulívání nájemcem, nelze navrhovateU 
Dovoliti, by zdviž na odpurcovy náklady llyedl v chod a provozoval. 

(Rozh. ze dne 31. prosince 1921, 1\ I 1559/21.) 

K zajištění žalo,bOOova ná'roku, by byla uvedena v choda. pr,olVozována 
zdviž žalovaného, povaH! s () udp r v é s t 'O li c e prozatímní opatření 
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v ten rozum, že byl ohrožený zmocněn zdviž na náJk'lad odpůrcův v chod 
uvésti a pr.ovozovatL Odpůrce vznesl OdPN, jejž prvý sond zamítl, R e- . 
k u r sní s o u d mw vyhověl a prozatimllé opatření zrušil, D ů vod y: 
Z obsahu povoleného prozatimního -opatření jest zřejmo, že jím pOlvoluje 
se vlastně vše to, čeho ohr'olžená str.ana má docíliti' svého ča6,u až .p o 
jJ r á v ním o c i r o z s u d k u exekuci po rozumu § 353 .ex. ř. Tím by 
však bylo předstihováno rozhodnutí, což není účelem prozatimního opa
tření, které má jen z a j i s ti t i nikoliv však p' r o v é s t.~ zajiiš,ť1olVadr 

nárok. Usnesení toho rázu překroú'je rámec přípustného obs,"hu prozác 
Umného opatření a zneuznává právní jeho podstaty. Proto již z toho 
důvodu nemčl,ol návrhu, býti vyhověno a stalo-Ii se přes. to tak mělo 
odp'Ů<fuc který se obrací proti nepřípustnému prozatimnému opatřel;í, býti 
vyhaveno a povolené již prozatimnÍ opatření mělo býti po rozumu §, 398 
ex. ř. zrušeno. Když se tak nestalo, bylo' důsledek tento vyvoditi KlU 
stížnosti. se zřetelem k citovanému § 398 ex. ř. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhc·věi dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Jde tu o nárok, by byla uvedena v choď a provozována os,obní zdviž 
k vů!i jejímu nerušenému u,ží-vání stranou' vymáhajíCÍ, a k zaj"i:š1ěnt tohoto 
nároku bylo prvým soudem navrhovateli pov{ileno, aby tuto zdviž n'" 
náklardy odpůrcovy uvedl v chod a provozoval. Povolené pr'o'zatimní 
'Opatření Je lwdíž zřejmě shodné s exekud ve smysl~ul § 353 pokud se týče 
§ 356 ex. ř. Avšak účelem prozatimního 'opatření k zajištění jiných ná
mků než pohledávek peněžitých jest, aby soudní vymáhání ncb usku
tečnění námku nebylo' zmařeno nebo stíženo {čís. 1 § 381 ex. ř.) neb 
aby se vyvarovalo hrozícímu násilí ncb 'Odvrátila hrozfcí nenahraditelná 
šk,oda Ws. 2 §, 381 ex. ř.). Soud může .sice podle § 382 ex. ř. k návrhu 
povomi prozatímní opatření, vhodné podle povahy účelu, jehož v jedno
tlivém případě má býti d,o'Saženo, ale zjištění nároku není jeho proza
limním prováděním po dobll., než rozhodnutí o nároku se stane vy1w
nalelným,a k zajištění nároku nemůže tudíž býti použito. prostředku, 
jimiž by námk sám byl wskutečřto'ván, jak by tomu bylo v tomto, případě. 
Příkaz nebo. záikaz ve smyslu čís. 4 a 5 § 382 ex. ř. neb jiný prostředek 
vhodný k zajištění nároku, nebyl však navrhován. 

Čís. 1388. 

Proti odmítavému usnesení soudn o návrhn dědiců. by pozůstalost 
byla projednána soudem, příSluší dědicům právo ku stížnosti. 

(Rozh. ze dne 31. prosince 1921, R I 1578/21.) 

Pozůstal0,stní soud nevyho'Věl návrhu, nepominutelné dědJčky, by po
zůstalost, jež byla již odevzdána notaři, tomuto odňal a ji sám projednalI. 
Rek u r sní s o u d odmítl rekurs nepominutelné dědičky. D ů vod y: 
Podle čl. IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 ,s,b. z. a n. přísluší 
pr,ovésti 'pozůstal-o'stní řizení notářům jako soudním komisa,řům a jen 
zcela výjim·ečně může' soud ze závaž.ných důvodii se usnésti, že pozů-
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slalost sám projedná nebo převezme projednání těch P.oZl°l;.taI.o:s~, ktc,r,é 
již odevzdal notáři, a i v tomto· výjimečném přípa,d~, pn sl USl ]cste l1o't~n 
a dědicůmojlravný pr'Ostřede;k: dle 3 9 a násL nesp. !'lZ. Z t·oho plyne, ~:: 
r,eshledal-li soucl závažných důvodů, aby projednání pozůstalos~l, notan 
Již 'Odevzdané, sám převzal, nemá nikdo, ani dědicové, opr~vneho'. pr~
středku proti takovému wsnesení a byloprotol rekurs nepomnru:telne de-
dičky 'Odmítnouti. , 

Ne j v y Š š í s {J li d zrušil napadené usnesení a ulo'žil rekursnl'mu 50-udu, 
by o rekursu znovu rozhodl. 

Důvody: 

Dle posledního odstavce čl. IX. zákona ze d'Ire 1. dubna 1921, čís. 161 
sb. z. a ll. může sO'ud po;zůstalostní ze závažných důvodů lSe U's~éSti, ž~ 
pozůstalost sám pr'ojedná nebo, převezme proiednání t,čch pozustalosl1; 
které jizodevzdal notáři. Nelze 'O lon, pochyboval!, ze tolO usn:sem 
soudu může' býti vyvoláno, i návrhem účastníků na' proje.dnáuÍ p,ozus~ta
losti' (§ 2 čis. 4, 6, 7 nesp. říz;.) a že proti němu, ~f již 'Vyjde ::~ sme;u 
kladném či zápomém, přísluší účastník lim ne; pozust~'iost1, kten" se Jim 
cítí býti zikráceni, opravný prostředek dle 's 9 a nas!.· ~esp. f1Z: Pro 
případ uSlleseni kladuého stanoví zákon sám právo opravneho prostredk~ 
patrně pro.t,D', že by v tointosměru mohly vzniknouti p~chybno:sh,v k~yz 
zákon soudu vyllražuje pře'vzíti projednání poz;ůstalosÍ1 ze zavaznych 
důvodů dle volného uvážení a ponechává mu důležité úkony, pozůstalos5n ; 
a zejm~na i se h vál e II í prOjednání notářem pr~ove~e~~~o a :!dan: 
ndevzdací listiny dále p:rk pr'",to, by stanovilodkladacl ucmek sÍ1znos~l 
(§ 12 nesp. říz.); Z toho. nelze vša~ souct:Iti, že př.i zápQr~ém ,~sn"sen~, 
tútiž když pozůstaiostní soud odlmtne prevzltl proJednam pozustalosÍ1, 
účastníkům a zvláště navrhovatelům na projednání súčastně~)Trn 'pr~vo 
opravného pr'o'středlkn nepříslUŠÍ; vždyf by to, odPOf'~:,~lo vseobecnemu 
předpisu § 9 nesp. říz. a musilc> by to pmto byl! zvlaste sta'll'o~en?,.?ož 
'e nestalo. Měl proto rekursní soud o rekursu nepommutelne dedlCky 
~'ozhodnouti, přezkmunaje usnesení prvého s,oudu, závažných důvodů pro 
převzetí projednání soudem neumlávající. DI~< výsledkul rozh?dne pa~ 
() návrhu na provedení novébo odhadu buď nolar nebo soud p'ozustalostm, 
totiž ten, k'omu projednání pozů6.1a]osli zůstane. 

Čís. 1389. 

Právní povaha žaloby z obohacení dle čl. 83 srn. řádu. ~ ~, 
Splništěm uhasnu vší směnky jest nrčena valuta uhaslého smenecneho 

nároku a tím i valuta nároku' z obohaceni. , ~ " .", 
V připadě neúplného domicilu neuhasne snleneCllY narok prol! pnjemcl 

směnky lim, že nehyla zavčas k p,lacení předložena a pro nezaplacení 

iJrotestována. 

(Rozh. ze dne 31. prosince 1921, Rv I 593/21.) 

Zalující záhřeb~ká banka PQisky.II~ .~alo'Vaným majitelům. hotel~ v Ma
riánských Lázních v roce 19,05 zapuJcku 400.000 K a zaJlst!la Sl pohle-
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dávku na nemovitosti žalovaných s tím, že jde o směnečnÍ' úvěr. Na dlu
lwvan:\l peníz vydala žale,bkyně směnky a to 8 dne 8. října 1918 <splatuy 
dne 2, dubna 1919) a 8 dne 20. prosince 1918 {splatny dne 19. června -
1919). směnky opatřeny byly dolo·žkou: »splatno v Záhřebě", nebyly však 
v čas protestovány. Zal obou z obohacení dle čl. 83 sm. ř. domáhala· se 
banka buď zaplacení 400.000 K aneoo téže hodnoty v korunách jillO'slo
"\ anských dle kursu dCI,'is v den -placenÍ. Pro c e Sll í s ,o II d p rl V é 
s t ,o I i c e žallQ,bě vyhověl. D ů vod y: Ježto není žalovánO' ze směnek, 
jež obsahovaly dodatcik-: »splatno v Záhřebu«, jest toto splniště zcela 
lhostejno a dlužno přihlédnouti k původní úmluvě, to,Už k smlouvě o zá
pŮjčce, jež sjednána byla roku 1905 v Mariánských Lázuích. Zalo,vaní 
měli tehdy bydliště v Mariánských Lázních a by,dlí tam dosud. Dle § 905 
ubč. zák. mluvÍ pak: prá V]lÍ p.Q'vaha PÚVOÚ'llÍ smlouvy pro to, by za 
splniště pokládány byly Mariánské Lázně. Tam byla zápúÍčkaposkyt
Euta a tam jí žalovaní použili :k[ pro1Vúzu ho'telu, nechavšc' ji též zajistitI 
na tamnější své nemovitosti. Bylo pwto uznati na placení v ~č. O d v o-
l a c í S o n d uznal žalované povinilými zaplatiti 400.000 konm iihoslo
va:nských. D Ů vod y: Žalovaní ,odporují rozsudku, ]Jo-klld bYli od;~01}Zeni 
zapraviti zažalovaný peníz v Kč, po případě' v K jihoslov. penízem, rov
liajícÍm se 400.000 Kč a to hlavnč PíO nesprávné 'práw"J.Í 'Pos,ouzení věci 
a navrhují změnu rozsudku v ten rozum, že jsou povinni zaplatiti zaža
lovam>u částkn v měně jihosl1orv. Zažalovaná pohledávka vznikla v době, 
kdy v územích bývalé říše Rakousko-Gherské nebyl'o, měnových ro"dílů, 
a je proto pobledávka ta v předložených nstinúch vyznačena pouze K 
!Jez dalšillO označení. Pr'o dn,eše!kl takové určení měny nestačÍ .3 je měna· 
]Johledávky spcrna, jezto ialo,bkyně požaduje Kč, kd·cžt,o žalovaná strana 
hzwívá výši pchledávky té v K jihoslov., jež dle dnešního kUf'sll rovnají 
se .asi polO'vine Kč. Rozhodnutí sporu· závisí na zjištění splniště, za které 
vokládťt žalujíCí strana bydliště žalovaných, kdežto tito dovolwvají se 
dolo'žky splatnosti ve směnkách k žalobě přiložených. Dle §. 905 obč. zák 
je plmsičm bydliště dlužníkovo jen teMy, nenHi jiných předpotidadů. 
!Jíe listiny ze dne 21. probince 1905 poskytla žaJobkyně žalovaným: ein 
g"gen V{JU uns (žalovaných) ausgestellten Akzepte oder Tra tlen odel' 
Giros Zll benutzendes Darlchen von K 400.000", a byla pohledávka ta 
jakožto Darlehenforderung im Betrage von 400.000 K knihovně zajištěna. 
Tento zápis byl však na základě p;rohlášení ze dne 4. 'ledna 1906 doplněn 
knihovní poznámkou, že lJohledávka ta vázne knihovnč »als ein Weohsel
kredit in der Hahe von 400.000 K". Z tolm pa'trno, že vlastní 'pohledávka 
vznikla teprve přijetím směnek, že šLo o dluh směnečný, a předl'ožila 
zalobkyně skwteiSnč 16 směnek, žalovanými jako příjemci po-depsaných 
znějících úhrnem na 400.000 K, z nichž 8 vYdáno, byl-o 8. října 1918 .~ 
's.platno bylo 2. dubna 1919, ostatní vYdány bylY 20. prosince 1918 a 
splatny byly 19. června 1919. Veškeré tyto směnky opatřeny jsou. <10'
ložkou }}zahlbar .in Zagreb«, k níž na směnkách vydwných.20. pf:oslncc 
1918 připojeno je další označení: bei der Kroatisch, slavonischen Hy
potheken bank«. Ježto smenlktv ty. nebyly v čas pI"O<testovány, zaniklo 
směnečné právo jimi' založené, a' ~}.astala dv-oojí možnost. A. Zán'ikem 
lsm-ěnečného práva 'Olživla původní po,hledávka ze zápůjčky založená pro
hlášením ze dne 21. pro·since 1905. V tomtopřípa'dě jso'u předložené 
směnky prŮ'vodním pr-ostředkem a slouží k průkazu nej,en existence po-
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hledávky, nýbrž i dalších úmluv, pohledávky té se týkajících. To' platí 
zejména o pl'llišti smě'nkami těmi smlliVe1iém, neboť jsou tyto pouze do
plněním clh:,žní listiny :&c dne 21. prosince 1905, jež výslo'vně na ně 
pou]wzuje. Dol'ožkou »zahlbar in Zagreb« P10jcvi!a žaloblnrně vůli v ten 
rozum. že žádá zaolacení dluhované částky v Záhřebu, a žalovaní pcd
pi'sem 'na tento 'lláv~'h přistoUlpili. Tím smluveno bylo plniště nejen ohledně 
směnečné sumy, nirbrž i ohledně zápůjčky, vrohlášenÍm z ['Oku 1905 P'OI
skytnuté, a sice byl jím Záhřeb. Dle tcho sluší posuzovati také měnu, ve 
které má býti pohle6ávka splacena, a má se tak státi v K jilwslov., jež 
byly jak 2. dubna, tak i 19. červI;a 1919 zákonným platidlem Ju.goslavie, 
jež založila svou samostatnou měnu dříve, než stát Ceskoslovel1ský. B. 
PůV'O'dní pohledávka více neoživla, a nemůže prolo žalobkyně o·d' žalo
vaných po'žadovati více, než dle čl. 83 sm. ř. odůvodnčno, je ohohacením 
žalovaných. Pro ]Jřípad včasného protestu byli by žalovaní povinni u
praviti směnečnou pohledávku v Záhřebe tudíž také v K jihoslovanských, 
a nemúže protol žalobkyně ž~dati vice, než k čemu je dle čl. 83 srn. ř. 
oprávněna. Na- to-mio stavu věci nemění ni~eho sk'u:.tečno'Sti, jichž se ža
lobkyně dovolává, <ježto z n,Ích, nelze dovoditi jiné ujednání stran. Pla
tila-li žai'o·blkyně útraty eskomptní bance v Praze v Kč, není to' svolením 
žalovaných zapraviti kapitálov,ou pohíedávku s úroky v téže měně. Za
počtěna-li byla zažalovaná pohlcllávka při prodeji zastavených nemo
vitostí částkou 400.000 Kč do knpní ceny, opravňuje tOl pouze kupitele 
domu by požadoval od žalovaných jak,o; pro datelů rozdíl, o který se tito 
ohoh~tili. Nerozho·dna je ko·nečně i přihláška pohledávky k ,?'oupisu jmění, 
ježto ani tato- není projevem str.any, upravňuiícím druhou stralTIU' poža
wOlVati plnění v přihlášce uvedené. 

N e j v Y š š í s 'O li', d nevyhověl dovolánÍ. 

Dův'Ody: 

Žalující společnost v přípravném spisu ze rine 18. dubna 1920 výsl[}vne 
prohlásila ze její žaloba jest žalobou z obohacení po rozumu čl. 83 směn. 
LNa tém'Ž"e stanovis1k1u setrvala -žalující s·polečnost i v <odvolacím sdělení 
a trvá i ve spisu dovo,lacím. Dlužno proto řešiti pouze otázku, zda-li 
s hlediska < řečeného právního podkladu žaloby žaluj.ící společnost dú
v'oldně vytýká rozsudku ,odvolacího soudu, nesprávné právní posouzení 
záležitosti. K této otázce nutno odpověděti záporně. Netřeba především 
pátrati ]JO tom, zda pro žalobní nárok jest směrodatným směnečné právo 
slátu žalujíeí společuosti (bývaleuher;ký směnečný- řád, upravený zák.. 
čl. XXVII: 1876), či 'Smenečné pr:rv'", státu lalovaných (bývale rako'llský 
všeohecný směnečný' ř~d ze dne 25: ledna 1850, čís. 51 ř. zák. a čl. 2 
zálmna ze dne 28. října 1918, čís. II sb. z. a n. o zřízení samostatného 
státu Československého). Jsouf ustanovení, na nichž v této právní roze
při záleží vebou směnečných řádech v jádru věei totožna. První a zá
kladní po:dmínku žalobníl>o nároku, to jest 'uha,snutí směnečného nárokn 
i proti žalovaným jakožto příjemcum žalohníeh směnek, shledává žalu
jící společnost v tom, že směnky. ,ač byly směnkami ,domidlovanými, 
nebyly v domicilu ku placení předloženy a pro nezaplacení protestovány, 
čímž žalující společl1'o,sl jakožtO' majitelka směnek pozbyla prý směneč
ného námku i proti žal,ovaným, jakožto příjemcům směnek. Tento právní 
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názor žalující strany je,,'! ar Cll' správným ohledně směnek, dne 20, pro
since 1918 vydaných a dne 19. června 1919 splatných. Domici! u těchto' 
směnek byl clomicilem úplným, ježto zároveň podmenoviÍn by.! dcmiciliát 
a to v osobě, rozdílné od účastníků směnečného jednání. U těchto směnek 
opomenuti presentace k výplatě a protestu pro nezaplacení mělo vzápětí. 
zánik směnečné,lo nÓlob i proti ža1cvaným (čl. 43 rak. SŠ 43 a 44 uh. 
srn. ř.). J;naK má se věc ohledně směnek, d'ne 3. října 19[3 vydaných a 
dne 2. dubna 1919 splatných. Domi-cil na těcht() směnkách byl domicilem 
neúplným, postrádaje označení domiciliáta. [ takovéto směnky nutno' sice 
v udaném domicilu trasátovi k výplatě předložiti a pro. neplacení prote.
stovati. Ale opomenutí těchto úkonů nepůsobí zde ztráty směnečnéh() ná
roku proti akceptantovi. Na tomto výkladu zákona trvá jednomyslně jndi
katura a až na nepa'lrné výjimky svými nejzávažnějšími, představiteli též 
Iiteratura.Důsledkem tohoto výkladu zákona neprokázala žalující spo
lečnost oJlledně směnek s neúplným domicilem základníhol předpokladu 
Zalobního nároku a slušelo by se v tomto rozsahu žalobu z to·hoto důvodu 
zamítnout!. Poněvadž však tato závada nebyla ani žaloovanými namítána, 
.ani pfedchozími ~toHcemi v úvahu vzata a poněvadž změna rozsudku 
odovolaciho soudu v ne prospěch Jedině se dovolavší žalujkí společnosti 
není procesuálně přípustnou, dluožno hleděti k věci tak, že žalobnÍ' nárok 
co d-o důvodu jest právoj)!at'Ee uznán a. že z nedostatkUl některého z jehO 
předpokladů pelze více žádných důsledků vyvozovati. Nutno proto ob
mezHi se ve v0cl samé pouze na cn[i:tku měny. V 'bom směru dlužno' be
dlivě podržeti na paměti doslov zákona: "Uhasl-Ii směnečný závazek 
vydatelc nebo příjemce promlčením anebo tím, že zameškány byly úkony, 
jež zá!k'On předp.j'siuje, má-li směnečné právo býti uchováno, z Ů stá v -a j í 
vydate] anebol příjemCe jen potud z a v á z á n i, p o k u d' bys e k jeh o 
škodĚ obohatili (čl. 83 rak., § 90 uh. srn. ř.). Žaloba 2; -obohacení 
dle těchto zákonných ustanovení jest útvarem práva směnečného. Smě
nečný řád pod nadpisem »žal0,bní právo směnečného věřitele« vyřizuje 
nejprve v čl. 81 žalobuí právo směnečného věřitele ze skriptury a d te 
skriptury a upravu1e pak v čl. 83 žalobu z ,obohacení, jež jest siCe rovněž 
žalobou ze skriptury, ale rozezmává se od žaloby dle čl. 81 tím, že ve 
směnečném řádě zvláštním. odchylným způsobem určeny jsou osnba 
oprávněného a zavázaného', další, z obsahu skriptury nezjevné podmínky 
a rozsah nároku a závazku. NárOlkI z obohacení jest residuum směnečného 
věřitele před ztrácton směnečného nároku. Co do svého ·obsahu a rozSahUI 
nemůže nárok z obo!hacení ·sáhati dále. lIež prejudikovaný nár-ok směc 
nečný, závazek příjemce směnky nemúže býti dále jdoucím, než závazek 
směnečný. Majitel směnky nemůže za žádných okolností požadovati něco 
více a.něoo jiného, než nač bez prejllclke směnečného nároku byli by měl 
nárok. poněvadž, oož více a ců jiuébo by p'ol,íadoval, nebylo by jeho 
šk1odou z uhasnutí směnečného nároku, nýbrž z jiných příči'n, jež, ne,
jso-llce v souvislosti s uhasnutím směnečného nároku, musrí p'ři žalobě, 
o kterou jedná se v léto rozepři, zllstati nepovšímnuty. medí-Ii se k věci 
pod tímto ZlOTným úhlem, nulno zkoumaii, co byla by žalující společnost 
'oprávněna požadovati z e smě'n e k na žalovaných, kdyby její směnečný 
nárok nebyl. uhas'!. Odpověď k této '01ázce zní, že mohla by požad.ovali 
pouze to, co bylo ÍÍ_ přiznáno soudem ·oodvol"cím. Směnky byly vesměs. 
splatny v Záhřebě. Zalující společnost, duvolwvajíc se na svůj prospěch 
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ustanovení § 6 zákona ze dne ;0. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., upra
yujiCillO zákonný vztah československé ,lcoruny ke kQ,runě rakousků-' 
uherské měny při závazcích, jež, znějíce na koruny rakollskocUlherské 
mčny, splatny jsou v oblasti Českůslůvenského ,státu, sama uznává, že 
pro vztah rakou$ko-uhersk~'ch kG·run ku nové měně nástupnických států 
rozhodnými jsou valut,ové předpisy státu splniště závazku.. Toto zcela 
<správné stanovisko, jež hájí žalující společn,ost za příznivého pro ni 
předpokladu, že splniště žalobního nárc-ku jest v Československé repu
blice, musí nechati proti sobě platiti i v případě, že uznává se za splniště 
směnečného závaz'ku, určujícího oDsah a rozsah nároku z cbohacel1í, Zá
hřeb, patřící ku státu Jugoslavskému. Nezáleží tedy na tom, zda spl'ništěm 
nárok~ z obohacení jest spíniště preklud·ované smčrlk(jT. Toto splniště má 
yýznam v jiném směru. Jím určena jest valuta uhaslého směnečného ná
:roku a tím i valuta nároku z obohaoení. Při tom jest !zceb 1!J!O'stejno, jaký 
jest 0.cecnoprávní poměr stran a čím byli by žalovaní z obecnooprávního 
závaZKU povinni žalující spo·lečnosti. Neboť, jak již úv·odem těchto důvodů 
bylo zdůrazněno, žalující společnost nežaluje z obecnopdvního, závazku 
ždovaných, nýbrž z důvodu čl. 83 srn. ř. Pro tento· žalůbní nárok při
chází obecnoprávní poměr, tvořivší podklad směnečnoprávního' jednáuí, 
v úVa1m jen potud, že dle něho řeší se druhá otázka obsahu a rozsah'w 
nároku dle čl. 83 srn. ř., totiž 'ú,tázka, zda a pOlkudshora vymezená škoda 
rrajitele směnky z uhasnutí směnečnéhů nároku jest ve sVÝFh důsledcich 
hmůtně neoprávněným obohacením vydatele, pokud Se týče příjemce 
prejudlkované sménky. Půněvadž pak rozsudkem odvolacího soudu se 
uznává, že shor,a vymezená škoda žalující SP'o,lečno,sti jest v témž ,celém 
rozsahu obohacením žalovaných pů rozumU! čl. 83sm. ř., jest tím obecno
právního po:něru stwn, pokud s hlEdIska žalobního nároku na něm záleží, 
plně využito a nelřcha 3. voměrem tím dále se zabývati. Zbývá ve věci 
samé jen ještě vyříditi stížnost dov<>lání na to, že v československých 
korunách nebyl .alespdl přisouzen. peníz 1978 z návratníh·o, účtu. české 
eskůmplní banKY Ze due 31. května 1919. Než a'ni po této stránce nelze 
dáti dovo!.a(elce za pravdu. Ve v:;tidování ze dne 4.Jedna 1920 není právě 
lak, jako u OStatních položek, ani při této položce vyzmačeno.lol jaké kOI
runy se je~uá, uč v té době měnová r,oz]uka v -obou v úvahu přicháze
jíelch slátech byla již dávno provedena. Žalovaní ~.ohINfně celéhol účtu 
po-přeit povinnost, platiti v kGTunách českůslůvensKlÝch. Ve svém pří
pr.avném spisu tvrdlla ovšem žal'ujíc1 společnost, že peníz 1978 zapravila 
y korunách československých, nenabídla však o tomto tvrzení dUkazů. 
Proto d půněvadž zalovaní o tomto tvrzení vůbec se nevyjádřili a před
chozí stolice ve směru lom skutkového zjištění neučinily, nutnů O'nů 
tvrzení v rámci jedině uplatňovaného dovolacího· důvodu § 503 čís. 4 
c. ř. s. nechati nepovšimnu tým. : . 

Čís. 1396. 

Za mimořádných půměrů je prodatel povinen, by, odeSílaje zbÚ'ží, po.. 
siaral se o pojištění, odpovídajíCí ceně zboží. 

O(o.zh. Zf dne 31. pmsince 1921, f<v I 629/21.) 
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, 2al~bce zasl,~! 13. list.opadu 1919 ioJovauémll k jeho příkazu poštou 
av~ ?a'lky Zb~ZI s udanu,; ceuy, po 60P K; obě zásilky se za dopravy 
,dr. dLly . ZalObe o zaplacell! kUPlll ceny· po sraz'ce 1200 K 't ' , 1 

- 'r' • ~" " ,p.osou \iyp,a
LCny cn. p 10 C e snl s o u cl P rve s t o j i c e vyhověl. D ů vod . Z· .1 _ 
va-'] (j 'la lob' "k b . Y, ~a o _ .!l~ ~ za Cr v~ľ1 az, a y zbatí poslal poštou'. Žalobce jako o,bchC'dník 
hy, povmen dle pnkazu toho se zachovati a take' tak uC'I'n'l J" , 
, (' "I b 'I ' 1. mc POVlll-

hOS 1 Zu o ce ueme, a nelze naň vztabovati čl. 344 o bch "k kl, ' 
r - te t -, d 11 d' " . ' za" ory se '~ ,u,'o p;-IPa 'nb,O' I, nybr!' platí Jen Pro< případy, kdy kupitel o způsobu 
~a~lall1 l1lcel~o ncust~no,:,J1,. cehož zde není, ježto žalovaný určil dopravu 
vos~~u. Dle, 429"obc, zak; považuje se zaslaná věc za odevzdanou když 
Jl pIIJemce obdrzl, leda, ze sám určil způsob dopravy J 't 'I' , d' Y'I ' • • ezo, Ja( lIVC-

cnOI, za 'orvana zpus'nb dopr,avy zboží 'p,oš'tou sama UI'c'I'la byl .. b" 
d ď dl § "," " o Jl Z OZl 

o :;,z aI~o e, 4:;9 obc. z,"k, tlm okamžikem, kdy žalobce je odevzdal 
pos,e k,ooprave; tnn okamžikem přešlo nebezpečí na žalovanou (čl. 345 
~b~h. zak, ,;" .§§ 1049 a. 1064 obč. zák.) a tudíž i nebezpečí. napotomní 
.dl aty zbo~l. Zal'Ú'b,ce nebyl po,vinen, dáti zboží pojistiti. Že to bylo umlw
v,eI;o, anI zalov:a~a sama notvrdí. Zákon p-ovinno·sti, dáti zboží pojistiti 
zasllat:lr" neuklada. a obc~odní _ zvyklostí takového obsahu není, jakot 
SOU.JI~ zndmo z Jm,:cl: ~pon: u ~,e!,o, vedených, proto soud dle § 364 c, ř. s. 
nep-otI enov~lp~ovadet~v to pn cine důkaz znalecký, nebol vlastní vědo, 
m.O~,t soudcu ~c;'l1l1a pnvze~í znalce zbytečným, Dle lc'ho, nelze žalobci 
p~lcltatI. zavmem v tom smeru, že se prohřešil na- péči řádného obchod. 
mk,:" Vzdyf am dle ~ákona ani dle obchodní zvyklosti nebyl povinen, dáti 
ZbOZI poustlir ,~a U~CltOU sumu, o článek 344 obch, zák. povinnost tu .opí. 
1 ~!l nelze, a~1Z 'O cl: 282 'Obch. zák. Cl. 282 obch. zák. vztahUje se na 
pnpad, kde zruk'on zVlašl ukládá péČi řádného obchodnl'ka to . ." cl 
'I 344 361 367 ' .' " . J'SiOlT pnpa y 
c, , '.~, 380 obch: zak. a § 14 odstavec prvý zákona ze dne 
28, dubna 1859, ClS. 64 ř zák., z nichž žádné se na tento případ nellOdí 
a ~~I~e, prat?, člán~e!~ 282 obch. zák. odůvodniti povinnost žalobc~ k~ 
POJI.~te111 ZbOZI, amz zalobcovu povinrosf, nésti ztrátu zbo-žÍ J ežt,Ú' dle 
t~oho z.tráta z~n~í.postihuj~ ž~lovanou, t,rhová cena je nesporn~ a splatna 
ale fakt~ry pn leJIll1 obdrzem, ~alovaná fakturu dostala dle svého' tvrzení 
a~ 16. lIstopadu 1919, a :ob!ednavk~ je ~rokázána a i to, že zboží odpo
vldalo. :rz~r~u, mUSIla ,~yt zalovana uznana povinnou trhoV'OIUi cenu zboží 
z§':flatltr, 'O'vsem po srazce 1200 K, ježža!obce dostal -náhradou od pošty 
~: ". :06~ a. 106~ obč. ,Zák'.)" O d v o- ~ ~ c í s o u d rozsudek po'tvrdit mimo, 
lme z te,chto d u v o ~ u~ Ovsem nesdlh odvolací soud právní názOr prvého 
soudu, ~e u;tanovenr cl. 282 obch. zák. platí výhradně jen pro případy 

- ~vedene v cl. 344, 367 a ,~80 obeh. zák. a v § 14 odstavec prvý zákon~ 
~e dhe 28, du~na 1~8':-, ~~s, 64 ř. zák" jsa toho, náhledu, že ustanovení 
cl; 282 ob ch. zak. ~a SIrSI roz,sah a že dle jednotlivých příp.adů ve kte. 
rych" Jde n~ "st.r,:ne kUPlte}e .o~. ,ob:~od" zkou!nati třeba, nejde:l] o po
vmnust kpecI,.JeZ se rovn" peCl poradneho vyznamUl neboť v to t' Y' 

P ď ď 't ' v ,m o pn, 
a e ne, a se s~u ecn,e ž~lobci vytýkati, že by byl porušil péči pořádného 

ob:hodmka. Žalov~ny predepsal žalobci výslovně způsob dOprlliVY totiž 
pastou a toho se zalobee přesně držel (čl. 345 obch z<'k) hl d' v .,vf" ~ b'''' 1 ,., • Ul., o e ne po-
~s em Z?Zl na pmo'u cenu ne~ostalo se ~alobci zvláštního příkazu a přece 
z~lobce, JakkOlI;" k ,tomu nemel am ze zákona ani dle ustálenéh" obchod
who z;,yku, zvlast~l povmnosti, veškeré zboží poště Pro žalovaného- ode. ' 
v;,dane POJIStI!, ovsem do výše ceny, jak vůbec tomu p oš t o v ní před-
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pisy dovolovaly. Že zaslal zbo-ií n a i e dno u a nikoliv po více partiích 
v různých dobách, nemůže se vykládati ža,lobci v neprospěch, poněvad'ž 
objednávka žalovaného ze dne 10. listopadu 1919 zněla v ten smysl, aby 
zásilka stab se jh ne d. Žal'Obce tedy v tomto případě zachoval se dle 
daného mu přílkazu a poněvadž odevzdáním zboží poště přešlo nebezpečí 
spojené s dop1"avou na kupujícihe> (čl. 345 ,obch. zák.), nese ztrátul ZbiOŽí 
žalovaný. 

Ne j v y S š í 5, o u ď žalobu zamítl. 

DÚVQ,dy: 

Ž,Uovaná právem uplatňuje u,ovolací důvod nespráv'ného právního 
p(}souzení dle § 503 čís. 4 c. ř. s. Z ustanovení čl. 344 a 282 obch. z:rk. 
plyne povlnnost prodsJele, hy prOdané zboží kupci odeslal a při tom 
vynaložil péČi řádného kupce, Tuto péči musÍ vynalo'žiti nejenom ohleďně 
z p u s o b u dopravy, nýbrž i ohled'llě Jl" r ,o ve den í udanéhO' mUl způ
sobu dopravy, nebo jím voleného, Povinná péče musí se přizpusobitl po
měrům v čaJs,e dopravy a, dle nich se zachovati. V tomto případě zus'lalo 
nespomo, že balíky zboží byly odeslány žalobcem jako pmdateIem ža
lované dle daného mu příkazu poštou dne 13. listopadu 1919 z tl. do O. 
oceněné po 600 1<: ještě s druhými dvěma steinými balíky téh'ož zboží 
oceněnými pa 2000 K, V tu dobu byly však všedním zjevem ztráty zboží 
poštou dopravovaného, jak všeobecně známo, To v,Yp'lývá ,'ost<l,mě 
i z přednesu žalobce sama, že tehdy bwLa p'ošta pouze dva cenne bahky 
na-a 600 Kod jedné firmy, palmě proto, by nebezpe.čí cenných ztrát a 
stihající ji náhrady umírnila a obmezila. Toho si byl též žalobce vědom, 
poněvadž h e z příklazu žalované dva balíky pojistil na ph1O'UI nebo skoro 
plnou jich cenu, druhé dva balíky p,oj.!sti! též, avšak na nízkou cenu PO 
600 K a to proto, jak namítá, že pošta tehdy více než dva cennější balíky 
nepřijímala a že mu žalovaná psala, by zhoží odeslal i hne d. Z těchto 
tehdypalTujkích a žalobci známých poměrů vyplývá na:de vši po'ehyb
nost povinnost žalobce jako řádného kupce, by '!leč'Oval o řádné, ceně 
balíkův .odpo,vídající pOjištění zboží, od něho koupenéhiO a jím kupci ode
síl<ťného, <O- řádnou deklaraci ceny. Neučinil-Ii takl, nesplnil řádně své 
smluvní a zál<anem mu uložené povinnosti, ježto: odeslání zboží n e
prove dl řádně, S péčí řádnéha kl!]Jce, a poněvadž tato jeho nedosta, 
tečná peč1ivo,st měla za následek ztrátu zboží, je tomu právě ta:k, jako by 
nebyl splnil 'smlouvu vúbec a nemůže proto žádati na ža.lované zaJpla-ceni 
kupní ceny za zboží, které jeho vinou jí jako kupliel! dodáno nebylo. 
Vytknutou mu nepečlivost, lehiklovážnost, nemůže Qmluviti tím, že mu ža
lo.vaná psala, bY' zboží i hne d odeslal. Tím, že žalovaná žádala odeslání 
zboží ihned, nesp.ro-sti!a ho ještě z,jeho povinnosti péče řáclného obchod· 
níka při pr.ovedení takového odeslání ihned, totiž bez neodůvoďněného 
průtahu. Zpozdění 'zásilky dvou dalších balíků o den by zajísté bylo bez· 
významným, ostatně mohla býti zařízena zásilka ve více balících oS deklaJ. 
rovanou skutečno,w cenou pa 600 K. Kdyby to byl žalobce učinil, byl hy 
dostal za další dva balíky, kdyby se byly ztratily, náhradlT v plné ce'ně, 
čímž by byla záležitost tato vymvnána, právě tak, jaklo při prvních dvou 
balících. Z toh'O právě patrna jeho nedbalost, vina, za kterou ručí se 
všemi důsledky. 

Civiln! f02hodnutl III. 60 
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Čís. 1391. 

. Druhý ~ďsta~ec § 1~5 obč. zák. nový doslov předpOkládá, že dUě 
jest Iie,:"anz~lske" nebo .. z~ jest je dle zákona za takové pOvažOvati a že 
otcem jeho Jest nekdo jmy, l1ežli nYnější manžel nemanželské matky. 

(~ozh. ze dne 31. prosince 1921, R II 361/21.) 

Z manželství Josefa a Emy I(-ových, uzavřeného dne 7. února 1909' 
naro~II se d~e 25. června 1909 syn neřman. Tři dny po sňabk,u opustil 
ma?zel manzelku a, nenbnoviv již manželského společenství, zemřel due 
6. cervence 1915. Ema ,R-ová porodila po té ještě clne 26. července 1913 
dceru Ann~ a dne 13. celvna 1917 dceru Arnoštku, jež obě byly d" ma
tnky zapsany Jako manzelské dětí Josefa R-a. Dne 16. října 1920 vdala 
se matk,a z,: ,Rudolfa Ga, jenž domáhal se na soudě, by dáno mu· bylo 
pov~le.ll1 k z,adostl na zemskou politiclmu správu, by dětem fleřmar.u, 
:'-:,ne I Arn?stce .bYlo pr'Opůjčeno jehn příjměl1Í. S o udp r v é s taJ i c e 
z~dost zaml tL D u vo d.~: Dle § 165 nbč. zák. může muž, za něhož jest 
Inat~a provdana, prohlasemm propůjčiti své jméno dětem ne man ž e 1-
s k"ym. Bylo bytu pr,Mo nejprve dlužno zjistiti nemanželský původ dětí, 
COz Jes,t bez dalsIllO ~ožno U' dcer~ Arnoštky, jež ',enarodila vÍCe nežli 
300 dnu po ~mrt, "~:v~ho, manžela ',S 138 obč. zák,), nikoliv však iI]lledně 
J:,ou ostatmch de'I, Jlmz nelze v nesporném řízení odepříti manielský 
PUVO? PO:(!1c! se týče Arnoštky, hyla by tU' možnost legitimace napo
ton;mm s~cutken:. Rc k u r s n,Í s o u d usnesení potvrdil. D ů vod y: 
Pl avem m,: prvy so~d za. to, ze ustanovení § 165 obč. zrnk'. 's:e vztahuje 
pouze na -deh nemanzel?ke. Neman7,clskými dětmi rozumí zákon děti, jež 
JS?U 1 v :n~tnce. z~psan~. Jak,Q nemanželské, neboť stanovení- s'tatuS"o'
,:ych pO,mer.? r.~dmnyc:l qeJe se právě vyz'llačenÍm V matrikách, jež jsou 
hstlllam~ vereJllymI a ClllI proto plný důkaz o manželském a nemanže]:
r~kel11 ~ puv~d~u. Dítě, třebas mimo. manželství zrozené, 'není ještě nema-n
z~lskym. dltelem, poku~d' ne.nÍ jako· takové zapsáno v matrice. Ditě, jež, 
ac zapsano, Ja1klo. manzels~e, ",est ve skutečnosti nemanželským, dlužno 
potud povazovaÍI za manz"lske, dokud není nemanželský půvoQd stano'ven 
rozsudkem, ,~a J;llO'ž základě jest pak matríku opraviti. Nápravy 'nelze 
tu zjednatI n",emm ~e~porným. Musil by proto nemanželský původ dětí 
A~ny. ". Ar~ostky byli pr'Okázá-n spOTem, kdežto neřman tu vůbec ne
pnchazI v uvahu. 

Nejvyšší soud nevyhověl doQvoIacímu rekursu. 

Důvody: 

Přezkoum,ávaie ~pisy; neshledal Nejvyšší soud v usneseních před
ChO~lCh soudu ,anI" zreJI~re neza:konno5ti, ani odporu se sPi's,y, ani zmateč
n;>sti, za ~tery~l1Zto predpok!adů by jedině bylo lze usnesení předcho
zIch soudu zmemtI neboQ uuslti (§ 16 llesp. pat.). Mimořádný dovolací 
rekurs týká se již jen dětí Anny a Arnoštky. I 'Ohleďně nich n~dbá dovo
lací rekurs předpokladů § 165 odstavec druhý obč. zák. (§ 8 prvé dílčí 
~ovely). Toto ustanc:vení 'př~dpo~ládá je,dnak nemanžeJoské dítě, jedna'k, 
ze otc€m Jehn Jest nekdo JIny, !lezli 'nynejší manžel nemanželSlklé matky, 
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U dcery Anny není tu ani t·oho ani onoho předpokladu. Toto dítě naroďHo 
se " roce 1913,· tedy ještě v době, kdy manželství mezi matkou a jejím 
prvým manželem trvalo, neboť prvý manžel zemřel teprve v roce 1915. 
V tomtn případě uezbývá než postupovati ]Jodle§ 158 obč. zák. U dcery 
Arnoštky, narozené v roce 1917, platí ske domněnka §§ 138, 163,ohč. 
zák., že jest dítětem nemanželským, chybí však druhý předpoklad § 165 
odstavec druhý obč .. zák., poněvadž právě nynější manžel matky jest 
jejím o'tcem. Jelilkož tento pOjal matku dítěte za manželku, bylo. dítě legi
timováno podle § 161 obč. zák. a zbývá poQuze, by zápis v matrice ohledně 
tohotoQ dítěte byl opraven a by legitimace jeho byla v matrlce pozna
menána. Týž postup bude pak zachovati též ohledně (lcery Anny, až 
bude sPoQrem ods,traměna domněnka, že jest manželským ditětem prvého 
manžela. 

Čís. 1392, 

tistanovení § 24 druhý odstavec zákona ze dne 18. února 1878, čís. 30 
ř. zák. ve znění § 1 zákona ze dne 8. února 1921, čís. 59 sb. z. a n., jest 
rázu donucovacího. Soud nemúže nrčiti" znalce, kteří nejsou za'lsánl v 8,e
znamu, třebas strany proti nim nevznesly námite.k. 

<Rozh. ze dne 31. pros.]nce 1921, R II 490[21.) • 

Ministerstvo školství povolilo výnosem ze dne 31. července 1921 Vy
vlastnění pozemků ku zřízení české š'kioly v D. dle zákona ze dne 3. ,dubna 
1919, čís. 189 sb. z. a n., a ze dne 9. dubna 1920, čís. 295 sb. z. a n. Okresní 
politická správa v M. dožádala dne 3. září 1921 .okresní soud v M. o <sta
novení náhr.ady za uvedené pozeml<y. Usnesením ze ,dne 21.. září 1921 
bylo nařízeno pTVým soudcem šetření za účelem stanovení náhrady za 
pozemky na místě samém a přibrár,i Jako znalci statkář Ludvík K, zeď
nický mistr Josef li. a rolník Josef L. Ok: re sní ·s.o u d sta'llovil pak 
na základě posudku těchtn zn:tlců náhradu za vyvlastněné pozemky. R e
k II r s II í s o II d zrušil k rekursu Hnanční prokuratury z moci! úřední na
padené usnes'ení a uložil prvému ,soud'lť, hy, vyčkaje právomo.ci, určil 
náhradu dle § 22 a následujících zákona ze dne 18. února 1878, čís. 30 
ř. zák. 'Si ohledem na zmenu, stano'Veu.ou zákonem ze dne 8. února 1921, 
čls. 59 sb. z. a n. D ů vod y: Dle § 7 poslední věty třetího odstavce zá
,k,ona ze dne 3. dubna 1919, čís. 189 a dle čl. 1 zákona zedlle 9. dubna 
1920, čís. 295 sb. z. a n., platí pro· řízenívyvlastňov'ad obd'Oba zákona 
ze due 16. únDra 1878, čís. 30 ř. zák., a to § 22 a .následující. Zákon ze 
dne 8. února 1921, čís. 59 sb. z.:·a n.; změnil ustanovení § 24 odstavec 
druhý ř. zák., o sestavení seznamů znalců v řízení, týkajícím se vyvlast
nění k účelům vystavění a provozování železnk, takž·e § 24, odstavec 
druhý zákona čís. 30 z roku 1878 zní takto: "Soud vyber,e znalce ze 
seznamu, jejž vrch"Í zemský sou,d sestaví a vyhlásí, dohodnuv se s poli
tickým zemským úřadem, a zříď'í jednoho z nich za vrchního znalce. Se 
znamy butež se·staveny a vyhlášeny vždy <každý ]Játý mk, po prvé nově 
roku 1921. Bude-li toho třeba, bu'ďtež. mezi tím jen opraveny anebo do- . 
plněny. Opravy TIebo doplňky bu:ďtež vždy vyhlášeny." První soud obIi1ezi! 
zákonem žádan'Ou obdobu zák. čís. 30 z roku 1878 jen na to, že ustanovil 
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tři znalce. By! byli ustanoveni tito znalci s obezřelostí - statkář, rolník 
a zednický mistr, kteří znají dobře poměry v okresu, neuí přece žádný 
z nich v seznamu znalců, jenž byl vrchním zemským soudem dle zákona 
sestaven pro odhadování náhrad při vyvla-stň-ování v záležitostech želez
ničních' pro rok 1921, a vyhlášen. Dle náhledu rekursního sowdu jest dle 
obdoby zákona čís. 30 z roku 1878 přibrati 3 znalce, již j:sou ]lojati do 
seznamu sestaveuého dle § 1 zák. ze dne 8. února 1921, čÍs. 59 sb. z. a n., 
vrchním zemským soudem a náhradu dlužno zjistiti dle ustanovení § 22 
až 24 zákona ze dne 18. unora 1878, čÍs. 30 ř. zák. Bylo tedy zrušiti vy-' 
vlastňovací řízení, které nebylo předsevzato dle obdoby zákona čís. 39 
z roku 1878. 

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

Důvody: 

Ustanovení druhého odstavce § 24 zákona ze ctne 18. února 1878, čís. 30 
ř. zák. ve znění § 1 záklona ze dne 8. února 1921, čís. 59 sb. z. a n., jest 
rázu donucovacího a soud nesmí se od něho odchýliti, nebo! správné 
určení náhrady za vyvlastněné pozemky závisí nalom, zda byli ]lřivzati 
zn.alci zkušení a zběhlí v zásadách, jichž dlužno šetřiti při uroo'vání ná
hrady ve smy-slu zákona ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. Stanov,-li 
se v třetím odstavci § 24 tohoto zál<ona, že strany mohou vznésti ná
mitky pr~oti způsobilosti znalců do počátku šetření, před]lokládá Se právě, 
že byli znaki vybráni ze seznamu vrchního soudu zemského. Poněv",dž 
se v tomto případě tak nestalo, nemohou se stěžovatel'é odvolávati na 
to, že strany nevznesly námitek proti zllůsobi1osti znalců. Osta·tně dlUŽilO 
dle dO'tCeného § 24 odstavec třetí k námitkám hleděti i z moci úřední. 
Nehledíc k tomu, bylo usnesení prvého soudu zrušeno také proto, že neC, 
bylo vůbec šetřeno zásad zákonilJ ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. 
při stanovení náhrady. Usnesení rekursního soudu hoví tedy plně zákonu. 

Čís. 1393. 

Podstatně škodlivé užívání naiatéhopředmětu {§ 1118 obč. zák.) musí 
neprýští-li ze zlomyslnosti, nýbrž jen z nedopatření, býti opěto-vným. ' 

(Rozh. ze dne 31. pr'Osince 1921, Rv II .414[21.) 

l-'ronajímatelé domáhali Se zrušení nájemní smlo-llVY, spatřUjíce zne
nžívání bytu jednak v t0111, že žalovaná jednou; a sice dne ll. června 1921, 
když voda nešla následkem ]lo<ouchaného vodovodního potrubí, v ku
chyni 'k'ohoutek od vodovodu otevřeným nechala, čímž se stalo, že po 
opravení vodovodního potrubí voda z vodovodu tekla, mušli přetékala 
a podlaha v kuchyni byla vodou zalila, jednak vytýkali žalované, že ne
chává státi rozeschlé necky v předsíni a kuchyni a že zachycuje had,ry 
vodu, unikající z necek, takže voda vniká do prken podlahy, čímž t",to 
hnije. Pro c-e sní s O'W d II r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, shledav ve 
zmíněných závadách zneužívání bYlu. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl, 
ježto není prokázáno, ž,e závadné chování žalované v prvém případě_ 
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způsobilo žalobcům š'k-odu, pokud se tHe, že zvlhnutí podlahy a snnilo,t 
pražců byla z]lůsobena právě vadností necek. 

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

Dů vody: 

Nesprávné právní posouzení shledávají dovolatelé v tom, že adv-olací 
soud neuznává užívání bytu ku značné škodě v oné příhodě nastavší 
z neuzavření vod-ovodu a dále v poucžÍvání domněle rozeschlých necek. 
Že § 1118 obč. zák. předpokládá, by 2e zneužívání najaté věci nastrua 
škoda, vyp-]ývá jashě Ze znění a smyslu tohoto zák. předpisu, neboť, 
mlUVÍ-li zákon o »)llžÍvá:nf ku zn.aČné škodě«, míní zajisté zneužívání, 
jímž způs-obuje se na nájemním předmětu škoda a to škoda nad obvylk~é 
opotřebení ]loknd se týče zhorše·ní, které obyčejné pravidelné užívání 
věci v mezích smlonvy nájemní sebou přináší. Uvádějí-li dewolatelé, že 
pro případ § 1118 obč. zák. stačí, když nájemník zachází s najatou věcí 
takovým způsabem, že z toho hrozí škoda, byť i v hUldoucn06ti, uznávaií 
tím sami správnost tohot-o výkl-adu, při čemž arci nerozhoduje, zda škoda 
nastala ihned čl zda se obj_eví později. Zda jde o takové zneužívání, roz· 
hodnouti jest ovšem vždy dle ]lovahy a okolností toho Merého, ]lřípilJdu, 
z pravidla lze však souhlasiti s názorem odvolacíl1o soudu, že výrazem 
»užÍvánÍ« míní se· stav trvalejší, tudíž jednání neh opominuti ·o.pětov,ané, 
čímž ovšem není vyloučeno, že dle okolností případu lze již i v jediném 
činu ueb opominutí shledati dostatečný důvod ku zrušení smlouvy, jde-li 
na ]lI. o čin neb o.pominutí ze zlého úmyslu. Nemůže to však platiti o činu 
neb opominutí, které vzešlo z ojedinělého mnohdy i nenvěclomělého, ne
dopatření nebo nepozornosti. Pokud jde D příhodn z nenzavlení vodo
vodu, lze dle zjištění předchozích soudů žalované v nejkrajnějším pří
padě při·Čítati právě jen nedopatření ]lovahy p-rávě naznačené "', zjistil-Ii 
odvolací sou-d nad to, že z toho pro nájemní předměty škoď", nepovstala 
a dle povahy věci již p'ovstati nemůže, uznal zcela po právu, že případU 
§ 1118 obč. zák. zde -není. Ste.ině má se věc i v příčině používání mlOe
schlých necek, když dle zjištění soudu odvolacího rovněž ]lmkázáno není, 
že z toho něja'kiá škoda povstala, nebo! dle posudku znalce vlhkost ná!
SypU a nahnilost pražců byla by touto příčinou vysvětliteln" jen, kdyby 
propustných nece·k s unikající vodou bylo na onom místě 'po léta užíváno. 
Ježto se však toto domnělé závadné používání necek dle obsahu spisů 
sporných datude teprve z poslední doby a dle zjišlění předohozích souďů 
odkapující voda byla ostatně zachycována do hadrů, by neunikala do 
podlahy, .'nelze této skutečn,,,sti s hlediska možného poškození byln za
jisté ]l-řičísti většího významu, než obvyklému zmáč~ní ]lodlahy, které 
bez tak při 'každém prádle v bytě anebo i jen při mytí podlahy pravi
delně se nas'kytá. Soud odvolací POSOUEli! tudíž věc i v této příčině zcela 
pří]Jadně. . 
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Tiskové chyby. 

35. řádka 17. zdola: správně "odze" nikoliv "lze". 
64. řádka 25. shora: správne "ex. ř." nikoliv "c. ř. s" 

, 66. řádka 4. zdola: správně "žalobce" nikoliv "žalovaný". 
114. v záhlaví čís. 917. správně ,,1921" nikoHv ,,1922". 
141. řádka 7. zdola: správně "dovolaného" nikoliv .,dovolacího", 
150. řádka 5. zdola: před "sb. z. s." vsuň "čís. 1488/i. 
164. řádka 12 shora: správně lIřečeo9u" nikoliv "řešenou". 
195. řádka 8. shora: správně "soudního" nikoliv _"správního", 
195. v záhlaví čís. 963 správně Rv I 61/21. 
248. řádka 5. zdola: správně "žalobcovu" nikoliv "žalovaného". 
268. řádka 21 shora: správně "pozastavené" nikoliv "postavené", 
270. v záhlaví čís. 1011 správne Rv I 76/21. 
287. řádka 3. shora vsuň: "Nejvyšší soud nevyhovel dovolání". 
287. řádka 15. shora zní: "za - jisté tam, kde nic jiného ustanoveno není. Tím 

není však dotčena skutečná". 
295. vsuň řádku 4. zdola: "Nejvyšší soud obnovil usnesení prvého soudu". 
305. vsuň .řádku 18. zdola: "Nejvyšší soud nevyhovel dovolání". 
306. řáqka 17. shora: správně "předpisů" nikoliv "sQudů". 
334. řádka 5. zdola: správně ,,1920" nikoliv ,,1921". 
343 řádka 25. shora: správně "okresníhoJl nikoliv "rekursního". 
373. řádka 10. shora: správně "není--H" nikoHv "Není",IiJJ

• 

380 vsu.o řádku 9. zdola: "Nejvyšší soud nevyhověl dovolání". 
439. v záhlaví čís. 1105 správně "přípustný" nikoliv "příslušnýu. 
518. řádka 9. shora: správně "Vilém T." 'nikoliv "Vilém E." 
519. řádka 1O~ zdola: správně "Kč proti' Koll nikoliv "Kč proti Kč". 
522. řádka 21. zdola:. správně "v této" nikoliv "v téže~'. 
551. řádka 16. shora: správně "dlužníkovu" nikoliv "dlužníkem". 
558. řádka 10. shora: správně "žalovaným" nikoliv "žalovaný". 
589. řádka 10. shora: správně "zmatečnost" nikoliv "zmatečné". 
604. řádka, 14. shora: správně "šestiměsíční" nikoliv "šestinedělní". 
717. řádka 7. shora: správně "požívání" nikoliv, "používání". 
723. řádka,' 15., zdoJa: správně "rekursu" nikopv "dovolání". 
726. řádka 1. a 9. zdola: správně ,,1786" nikolív. ,,1876". 
730. řádka 23/ snora: správně I/placené:" nikoliv i,placení". 
744. řádka 6. shora: správně "kdysiU. nikoliv ~,kdyby". 
783:, řádka 16. zdol:il.: správne ,,1896" nikoliv ,,1869/1. 
786. řádka 1. ,shora:. správně "uherského~' nikoliv "rakouského". 
838. řadka 17: shora: správně "Landbote" nikoliv "Londbote". 
859. řádka] 1. zdola: za slovo "srpen" vsuň ,,1913/J. 
878 řádka 20. shora:: 'před "čís. 184" VSUřl "judikát". 
881. řádka 15. zdola: správně "protí" 'nikoliv "proto". 
944. ,řádka 8 zdola: za slovo "pořádného" vsuň "kupce". Však pr? rozhodnutí 

této věci nemá otázka .ta podstatného", 
948. řádka 4. pokračuj: "železničních pro rok 1921. Dle náhledu rekursníhó 

soudu jest". 

Seznamy vypracoval 
D,. BOŘIVOJ PEKAREK, 
mistotajemník nejvyššiho soudu. 

V ěcný seznam abecední. 
Abst~aHní škoda viz š k o d a a b str a k tll í. 
Adjustování dvnamitovych patron viz lom. 
Advokát: pokud jest oprávněn, by na místě opravného prostředku, vráce

ného straně k podpisu adyokátem, zadal týž opravllS' prosiř·edek 
s podstatně jiným obsahem čís. 983, 
ustanovení § 20 a) adv. řádu jest vztahovati též na kandidáty; lho
stejno, že státní zaměstnanec, maje delší dovolenou, platu nepobíral 
čís. 995, . 
relativní nutnost zastoupení i ve sporech vedených erárem a proti 
němu čís. 1166, 
zákon čís. sb. 83/1920 nepozbyl platnosti uplynutím jednoroční, lhůty, 
v něm stanovené čís. 1375. 

Akce ošacovaci (n a říz e n í ze dne 3. srp na 1920, čís. 469 sb. z'. 
a no): úvěr má tu povahu zápůjčky; povinnost zaměstnance, vystu
puiícího ze služby, zaplatiti zbytek úvěru čís. 1315. 

Akciová společnost viz s p o leč n o s t a k c i 'o v á. 
AlIod'iaIní fond viz f o II 'd a II o d i a I n í. 
Alternativní plněni? čís. 1071. 
- zmocnění viz od b yt n é. 

Amnestie: presidenta republiky ze dne 22. července 1919, čís. 913 věstní1w 
M. N, O. nedohrká se soukromoprávních poměrů čís. 948.' 

Amortisace viz u moř e II í. 

Bagatelní 'věci viz ne pat r n é veCl. 
Bankovka: dovoz nekolk'ov,an"Srch viz zápůjčka. 

padělaná: nárok státu na náhradu proti odesílateli; potvrzeni bankov
ního úřadu min. financí činí' plný důkaz čís. 1009, 
poskytnuta-li výměnou za drobné peníze; druhé straně příslUŠí nárok 
ze směnné smlouvy, Dodpůrně též z bezdůvodného obohacení čís. 
1012, 1195, 

Bankovní úřad viz b a n k 'o v k a. 
Berní úřad:, po-kud zmocněncem a pokud stranou čís, 1166. 
- - jest veřej,ným ustavem ve smyslu §u 28 ex. ř. čís. 1344. 

B.ezejmenná smlouva: pojem čís. 1338. 
Bezpečnostní zařízení v lomu viz 1 o ll, 
Bezzávadné odepsání pozemku viz ode p s á n í p () zem k u. 
Běžny účet: viz účet běžný. 
Blankoakcept 'č í s. 1102. 
Budoucí nabídka viz n a b í 'd k a. 
Bursovni rozhodčí soud viz r o z h Ú' rl 'č í s o u d. 
Bydliště (§ 67 j. n.) pojem čís. lI80, 1343. 
~ oddělené viz pro z a t i mll í Dpa tře II í. 

Byt: služebnost bytu váznoucí na pozťistalostní nemovitosti č i~. i123~ 
náhradní viz 'odklad exekuce vyklizením. 
naturální: neplatí tu lhllta §u 575 odst. 3 c. ř, s. čís. 1091. 
zabraný viz z á bor byt u. 
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Cejchováni viz v y II á lez. 
Celoroční iízdenka viz pro z a t i m II i o pat ř e II í. 
Cena kupni viz sml o II vak II P II í. 
- přejímacÍ viz zajištění půdy. 

Cenné papíry: vÝvoz jich do ciziny; soublas devisové ústředny, opatření 
si vývozního povolení č Is. 1245. 

Cese viz postup pohledávky, 
Cesta z nouze: nepřípustnost dovolacího rekursu v otázce útrat čís. 915. 

pouze pro pozemek, jenž na-dobro p·ostrádá nutného spojení 
čís. 997. 
opodstatněna po případě nepoměrně kratším spojením; nestačí 
svahovitost posavadní cesty č'l s. 1052. 

Cestujicí obchodní: nelze ho bez dalšího považovati za obchodního zmoc-
něnce čís. 1382. 

Císařský fo-ud viz f o TI d. 
Cizi viz cizozemský. 
Cizí děti při substituci č i s. 1173. 
Cizolo!žství viz r o z 1 li k a. 
Cizozemec: pokud jest způsobn}'m žalovati v tuzemsku čís. '861. 

mohou se ve sporech manželsky-ch podrobiti tuzemské soudní, pravo
moci čís. 1016. 
podroben právu tuzemskému, byl-li úmluvou o plništi a sudišti právní 
poměr zmÍstněn v luzemsku čís. 1031. 

Cizozemská měna viz měn a. 
- pojišťovací společnost: obecné sudiště její Cl s. 924, 
-_ povinnost platiti pojistné v Kč_ č Í' s. 952, 1037. 

C.izazemské právo viz m e ziná rú dní' pr á vo. 
Ciz(}zemský rozsudek viz e x e k II C e. 
- trestní odsuzující nález viz r o z s ude k. 

Cizozemská veřeiná společnost viz rej s tří k. 
- vláda viz způsobilost ku sporu. 

Clausula rebus sic stantibus: jde-li o smír o výživném manželky čí s. 1007, 
viz též v~' ž i v II é, 
pense soukromého pensisty čÍs. 1269, 
bylo'-li umluveno před válkou peněžní relutum za dávky 
výměnkářské čís. 1281. 

Corpora delicti viz věc i d o 1 i č n é. 
Cukr: nařízení čís. sb. 581/1920 vzt<.lhuje se i na zásoby cukru z výrobního 

období 1919/1920, vliv jeho na dOdávky cukrového zboží čís. 1357. 
Cukrovka: závazek pěstovati' ji a dodávati určitému cukrovaru, vliv na

řízení čís. sb. 160/19 a 168/1920 čís. 1222. 
Cvičiště viz ochrana nájemců. 

Celeď! rokud připustným poř.ad práva čís. 89-1. 
Cerná ruka viz smlouva nájemní. 
Činže: přípustnost žaloby o zaplaceni činže z posledníhO' roku před vyhlá

šením úpadku čís. 1258. 
Čistění místnosti viz s m 1-0 u v a II á j e m n í. 
Cistirna viz smlouva s'ch-ovací. 

Daň náboženské obce židovské viz p I a t e b n í r o z k a z. 
obchodníka viz o b c hod II í k. 
z obratu: pokud může si dodavatel vymíniti zvláštní placeni její 
čís. 1041. 
válečná viz z a j i š t ě n í. 
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Dar: odvolání daru pro nevděk, přípustnost poznámky spornosti čís. 1074. 
za života ďárcova nelze nep'ominutelnému dědici povoliti prozatimní 
opatření proti obdařenému na zajištění nároku dle § 951 obč. zák. 
čís. 1149. 

Dávka z katastrálního výnosu půdy (nař. č. sb. 494/1920): přesunutí vlast
níkem pozemku na pachtýře čís. 1147, 
z majetku a z přírůstku na majetku: není povinností soudů, by ')am~T 
od sebe se staraly o její zajištění čís. 1277. 
ustanovení § 62 (5) zák. Č. sb. 309/1920 netýká se splatnosti pohle
dávky pro nedoplatek trhové ceny ani věřitelova práva vymáhad tut:) 
pohledávku, čís. 1141. 
z přírůstku hodnoty nemovitostí: soudní odhad dle řádu ze dne 25. čer
vence 1897, čís. 175 ř. zák. čís. 1182, 

- odbad může býti svěřen notáři jako soudnímu komisaři či s. 1281, 
- výměnkářská viz v Ý měn e k. 

Deklarace zásilk)! viz poj i š t ě n í. 
Devalvace: význam vzhledem k úmluvě o placeni pachtovneho čís. ] 019, 

1131. 

Dědic: viz též p o z Ů stalo s t, poznámk a k II ihovní. 
pokud ručí veřite1i zůstavitelovu, přihlásil-li se, podmínečn~ a zavázal 
se za,pLatiti dluh čís. 942, 
povolání v CičdlCké smlouvě čís. 1155, 
jest též oprávněn schváliti zůstavitelovo jednání po připadě kon-
kludentním činem čís. 1101, 
nepominutelný viz též díl p o v i n II ý. 

jenž byl osobou vojenskou; dlužno mu ustanoviti opatrovníka, byť 
šlo o posloupnost ze závěti, v níž mu byl odkázán dědický podíl 
čís. 941, 
prozatimní opatření ku zajištění nároku dl-e '§ 951 obč. zák. 
čís. 1149. 

Dědické poplatky viz p opl a t k y děd i ck é. 
Dědická smlouva viz s mj o II vad ě di c k á. 
Dělnické pojišťovny viz p o i i š t ě n Í, poj i š ť o v II a. 
Děti cizi při substituci čís. 1173. 
DU povinný! nelze žádati zvýšení jeh{l', ležto stoup1a cena jmění po-zůsta

lostního, nelze se domáhati žalobou užitků z pozůstalosti až do sku
tečného přidělení povinného dílu, nežádáno-li za to v řízení pozůsta
lostním čís. 1228. 

Dílči inventář viz i n ven t á ř. 
- rozsudek viz rozsudek. 

Dílo viz smlouva o dílů. 
Diplomatická misse viz z p ů s ob il o st k e s p'oru. 
Disciplinární nález viz zří z e n e c ob e c n í. 
Dítě: ustanovení '§u 142 obL zák. -lze použíti i za trvání manželství 

čís. 843. " " 
při p,ředčasném zrozeni (§ 138 obč. zák.) není sice žaloba nutnou, 
ovšem ale přípustnou čís. 864, 
povinnost k výživě nuzných rodičů jest závazkem ryze -os,obním 
čís. 875, 
počátek lhůty k popírání manželského původu dědici, prohlášen-li 

manžel za mrtva čís. 996, 
k žalobě na oduznání manželského původu není oprávněn opatrovník 
nezvěstného manžela čís. 1028, 
cizí při substituci čís. 1173, 
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nemanželské: vy z 1 v II é viz tam ž e. 
předpisu ~ 157 oi;č. zák. o dúkazu zplození dítěte souloží mimo duO'l 
kritickou dlužno dbáti i li dětí nemanželských (§ 163 obč. zák.) 
čís. 1218. 
nemůže uplatňovati nárok dle § 1327 obč. zák. pro usmrcení otce, 
pokud 'k jeho výživě a zaopatření vystačuje otcova pozůstalost 
čís. 1291. 

Dlužník hypotekárni viz spl II i š t ě. 
liknavý viz pro dle n í dl II ž II í k a. 

- směnečný viz s II ě II k a. 
-:--- jenž koná službou vojenskou viz o pat r o v II í k 11 e pří tom 11 é ho. 

Doba pachtovní viz I h Íl t a. 
Dobrovohtá dražba. viz dra ž b a dob r o v o ln á. 
Dodatečná lhůta viz 1 h ů t a d o dat e Čll á. 
Dodatečné plnění viz s m I o li vak li p n í. 
Dodatek k firmě viz f i r rn a. 
Dodávka: ohmezeni pro válečné poměry čís. 1011. 

cukrového zboží viz C II k r. 
- cukrovky viz C II k r o v k a. 
--.- sukcesivní: význam doložky: »po zhotovenÍ« čís. 1089. 

Dolováni:· ručení za. škodu vlastníka hor, provozován-li horní podnik oso-
bou třetí č i s. 1118. 

Doložka »po zhotovenÍ« při sukcesivních dodávkách čÍs. 1089, 
- »nezávazně« čís. 890, 935, 993. 

Domicil viz smě n k a. 
Domovník: účinnost zákona čís. sb. 82/1920 i na dřívější právní poměry, 

rozdíl od poměru nájemního Č·í s. 135l. 
Donucovací prostředky (§ 19 nesp. říz.): lze· jich použíti i proti zákcnnému 

~~stup~i; pokud nelze jich použíti, jde-li o úpis čtvrté válečné půjčky 
. Cl S. I)IY.· 

Dopis při výk{)nu volby (čl. 356 obeh. zák.) čís. 893. 
Doprava železniční: ruč e n í za šk o d 1,1. viz tam že. 

nárok dráhy na doplatek, nebyla-li zboží Označeno př.es.ně .dle 
sazebníku čís. 856, 
:vydáním přijímacího listu nenabývá příjemce vlastnictví; přijímací 
jst nemá povahy nákladního Jistu ani listu nakládacího čís. 1282 
cestujících jest skončena teprve tím, že cestující' opustí· výstupiště" 
čís. 1284, 
prodej zboží dle §u 81 (4) dopr. Ť. není vázán podmínkanii §u 81 
(3) čís. 1303, 
výklad ustanovení železničního tarifu čís. 1329, 
průvodní moc nákladního listu čís 1339 
naložení zboží odesílatelem čís. Ú~39, . 
pojem »jil1ých ú.trat« (§·88 žel. dcpr. ř.), nená;]eží sem pojištění 
zboží za dopravy čís. 1120. 

Doručení op a't,r o v n í k e m: nebyla-li vyhláška uveřejněna v novin{tc·h, 
nE.ní sice řízení zmatt;:,čnýrn, ale PO případě kusí·rn čís. 848; 
o·z II á·m e II j.. die § 9 udp. -řádu čís. 1336, 
s o u d TI i z á s i 1 k y: zástupci spolku, odepřeni doručení č i ·s. 986, 
v ý p o v č· d i k n i h o v n í po hle d á v k y jest úkonem řízení nesp.or
ného čÍs. 1345, 
v Sr p O věd i viz V ý p O v ě ď. 

Dovo]ací stížnost viz stí ž n o s t d o vol a c í. 
Dovoláni: pokud jest ·dolíČiti uplatňované důvody, najmě důvod čís. 4 § 503 

c. ř. s. čís. 841, 
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do rczsudku apelačniho soudu Krakovského čís. 968, 
íze navrhnouti zrušení napadeného rozsudku, ač uplatií.ován toliko 
dll vod čís. 4 § 503 c. ř. s. čís. 1228, 
pokud přípustm m dle § 502 odst. 3 c. ř. s., byly-li předměty sporu 
spojeny ku spoiečnému projednání č (s. 1044, 
ustanovení § 502, posl. odst. c. ř. s. nelze použíti, zrušil-li dovolací 
soud rozsudky nižších soudů a vrátil věc soudu prvé stolice čís. 1044, 
viz též o p r a v Ii ST pro· s tře dek. 

Dovolená zaměstnance viz z a m ě s t II a n e c. 
Dovoz nekolkovaných bankovek viz z á p ů j č k a. 
Dovozní komise viz p o řad D r á v a. 
- povolení není předmětem exekuce čís. 1209. 

Dozor soudní nad substitučním jměním viz s II b s t i t u c e. 
Drahotni . přidavky viz v Ý ž i v II é m a TI žel k y. 
Dražba dob r o v o ln á: dokud trvá společenství statků 'IT.ezi manželi, ne

může se jí domáhati ilianžel ohledně svého ·podílu čís. 1324, 
pokud jest šcCiti předpisl! exekučního řádu a pokud nesporného p:l
tentu; soudce nemá vlIvu na schválení nebo neschválení dražby, jež 
si prodate! vyhradil ~ í s. 1384, 
obecnÍCh pozemků vh ob e c. 

Drobný pacht~ř viz ob n o v a pac h tu, ú p r a v a pac h t o v n é ]](), 7. a
jištění púdy. 

Družstvo viz s p o I e .. e n S ťv o. 
Držba rušená: nepřípustnost dovo-laciho rekursu; i pokud jde o otázky 

podružné čís. 1241. 

DůchOd peněžitý na nedoplatek kupní ceny viz sml o u vak u p n í. 
Dňchodkové pokuty viz p o k II t Y d ft c hod k o v é. 
Dňkaz o zplození dítěte viz dít ě. 
Dňm spadá pod záborový zákon čís. 1099 . 
Dňvod dovolací viz d o vol á II í. 
Dynamitové patrony viz 1 o ID. 

:Efektivně viz měn a. 
Elektrické vedení: ručení podnikatele za škodu čís. 1371. 
Erár: exekuční vymáhání peněžit-:ý"ch pohledávek proti němu čís. 1294, 

1344, 
postup pohledávek prDti jeho pokladnám Č·í s. 1340, 
nárok na vrácení poplatku za v}'vozní povolení čí s. 1108, 
relativní nutnost zastoupení advokátem, pokud jei zastupuje berní 
úřad čís. 1166, 
bývaÍý c. a k. (c. k.): pohledávky ieho, splatné na území Čs. repu
bliky, iest zaplatiti v Kč čís. 1017, 
spory proti němu dlužno přerušiti· čís. 1104, 
rakouský: mŮže bÝti před čs. scudy zastupová11 rakouskou finanční 
prokuraturou čís. 1078. 

Evidenční lístek viz k lIň. 
Evikce dobytčete viz spr á v a. 
Exekuce: na nemovitost a nárok mimo knihovního 'majitele nemovitosti 

čís. 892, 
námitka dlužníka, že vymáhajÍCÍ věřitel zciziv panujícÍ pozemek, není 
více oprávněn k exekuci na uplatnění pozemkové služebnosti čís. 896, 
bylo-li v exekučním titulu ku jménu dlužníkovu připoieno lako bližší 
označení jméno společnosti, "jejímž je společníkem čl s. 901, 
okolnosti směro·datné ·ppo dospělost nebo vykonatelnost nároku ve 
smyslu § 36 čís. 1 ex. ř. čís. 901, 
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Pro obecní a školní přirážky čís. 989, -
pokud může vznésti odpor (§ 213 ex. ř.) účastník nedostavivší se 
k rozvrhovému roku čís. 999, 
na základě rozsudků rakouských, nutno dbáti předpisu § 80 ex. ř., 
tuzemské sudiště, ujednané jako vý;Jučné, odnímá cizoz. rozsudku vy
konatelnost (§ 80 čis. I ex. ř.) či s. 1031, 
platební rozkazy o nedoplatcích daně náboženské obce židovské jsou 
tituly pro soudní exekuci; náležitosti jich čís. 1034, 
pokud jest exekučním titulem výrok trestního soudu o nákladech 
tr,estního řízení čís. 1060, 
na plnění, jímž dlužník může SPfostiti se závazku, nelze vésti exekuci 
či s. 1071, 
jest věcí poddlužníka, by navrhl zrušení exekuce dle dv. dekretu z 31. 
srpna 1838, čís. 291 sb. z. s. čís. 1078, 
pokud se mohou jednotliví veřejní společnici domáhati obmezení čís. 
1125, 
na hypoteku a knihovní převod ,č í s. 1154, 
dovozní povo'lenÍ není přeďmětem exekuce Cl s. 1209, 
postup soudu, podána-li žádost za povolení a žádost za odklad exe
kuce či s. 1270, 
není zásadně závady, by nebyl uznán za nezabavitelný psací stroj 
advokátovy kanceláře čís. 1274, 
exekuční vymáhání peněžitých pohledávek proti eráru čís. 1294, 
1344, 
pokud jest výkaz nedoplatků úrazovS'ch pojišťoven dělnických exe-

-,_ ~učním titulem čís. 1306, 
návrh na uhražovacÍ exekuci nezahrnuje v sobě návrhu na exekuci 
zajišťovací čís. 1311, 
žaloha podle § 36 čÍs. 1 ex. ř. připustna jen z důvodu § 7, odst. 2 ex. 
ř. čf s. 1325, 
dobr'O'diní § 251 čís. 1 eX. ř. není nezbytně podmíněno tím, by dlužník 
věcí skute,čně používal čís. 1098, 1353, 
lze ji v tuzemsku povoliti na základě výroku rozhodčích soudů z Ra
kouska čís. 1355,' 
žaloba dle § 35 ex. ř. jest přípustna i tehdy, zanikl-li vymáhaný nárok 
len částečně čís. 1360, 
oprava exekučního návrhu čís. 1220, 
zajišťovací: erární pohledávky na dani válečné Cl s. 1262, 
- připustna ku zajištění útrat, třebas hlavní nárok nebyl peněžitým; 

na útraty odvoIacího řízení nevztahuje se předpis § 371 čís. 1 
ex. ř. čís. 1337. 

o d k 1 a d ex e k II C e viz tam že, žalob y viz tam ž e. 
Exekuční návrh viz n á. vrh. 
Existenční minimum viz v Ý ž i v n é. 

faktura viz též příslušnost dle S 88 O'dst. 2 j. ll. 

pojem čís'. 981. 
odpO'rova'l-li ií' příjemoe v jiném směru, než co do výše úroků, jest 
míti za to, že byl s výší úroků srozuměn čÍs. 973, 
komisionářská viz k o m i S i a n á ř. 

Falešná bankovka viz b a n k o v k a. 
farní fond chudinský viz z a j i š t ě n í půd y. 
Feriální věCii viz prázdniny soudní. 
FiduCiář viz substituce. 
FiIlm nenl -ani věcí uměleckO'u ani drahocennou čís. 1232. 
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Finanční okresni ředitelst~t viz f i n a TI Č TI í p r 'a k u r a tur a. 
prokuratura a zajištění půdy čís. 870, 

i finanční okresní ředitelství isou oprávněny k podáY~ní návrhu 
na povolení a zrušení exekuce ku zaiištění důchodkových pokut 
či s. 1045, 
pokud jest berní úřad jejím zmocněncem čís. J.166. 
rakouská viz e r á r, r a k o u s ký. 

Firma: p'řejímatel její nemůŽe požad'Ůvati vydání pokladní knihy na tam, 
u koho byla uschována dřívějším majitelem firmy čís. 1056, 

_ dodatek: »obchodní dum Moravia« čís. 1178. 
fixni obchod není j.eště zalažen ú'!llluvou, že zboží bude dadáno v nejkratší 

době čís. 855, 
p,ojem čís. 1216. 

_ není tu, byla-li stanovena lhúta pro povinnost kupujícíhO', odebrati 
zboží čís. 1032. 

fond býv. císařský a allodialní: soudce knihavní nemůže řešiti otázku. 
zda zaniklo právo předkubní, vložené proň čís. 1226, 

_ farní chudinskÝ viz z a ji š t ě TI i p II rl y. 
_ náboženský viz ode p s á II í p o zem k ů. 

fotogralie viz obr a z. 
Fysícké rozdělení budov viz s p o leč e II s tví s t a t k ů. 

Hlasování těžařů viz hor TI í p r á v o. 
Hlavni dlužník viz pří s 1 II Š n a s t dle § 93 i. ll, 

- inventář viz i II vell t á ř. 
Hlučínsko: posuzování právních pomerů či s. 1341. 
Horní právo: polmd pří'pustno hlasování těžařů písemným oběžníkem 

čís. 906. 
- škoda viz ru'čení za skodu. 
_ úřad: pokud razhoduje o útratách v řízení horním čí s. 1095. 

Hospodářský inventář viz i n ven t á ř. 
~ rok viz úprava pachtovného. 

Hostinský: ručení ieho za náhradu za ztracené svěřené věci čís. 994, 1230. 
Hostinská koncese viz k o n c e s e. 
Hra: přímý hráč nemúže poža,dovati zpět čá.stky, věnované bezprostředně 

do zakázané hry čís. 1190. 
Hromadná osoba: ručení její za zavinění pomacníků čís. 1076. 
_ věc: koupě jeH viz s m rr 'o u vak II P n í. 

Hrubá nedbalost viz II e d bal o s t. 
Hypoteka: exekuce na ni a knihovní převad nemovitosti čís. 1154. 
Hypotekární dlužník viz spl n i š t ě. 
- žaloba viz žaloba hypotekární. 

Choroh<a manžela viz r o z 1 u k a, r o z v o rl' -m a II Žel s tví. 
Choromyslný viz z b a ven í. ,s v é -P r á v n o s ti. 
Chudinský fami fond viz z a'j i š tě n í půd y. 

Inkorporované území: posuzování právních poměrů čÍ s. 1341. 
Innominátní kontrakt: pojem čís. 1338. 
Inserováni: objednal:li je majitel určité firmy s výhradou úpravy textu, 

může je požadovati i pro jiný svůj podnik, byť tentO' byl provozován 
pod jinau firmou čís. 1067. 

Intervence vedlejší: nepřípustna v řízení a zajištění důkazů, prováděném 
před Z!ahájením rozepře čís. 1240. 
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- - a pf"erušenÍ valutových sport čís. -ii'~'?6. 
Inventář hospodářský: převzaty před válkou pachtýřem proti jistotě, pod

mínky jeho vrácení· čís. 1131. . 
Inventá~. ko~pené hromad?é věci viz s m I o II vak II P II í. 
- v rlzem ,pozl1st~fost~Im: k~eré věci dlužno do něho pojati čís. 878. 

sestavenI hlavmho mventáre z právoplatně upraveny' ch d'l" h . r vo 1 ..•.. 1 CIC mveu-
va:u ne ze OdpolovatI namltkaml, dotýkajícími se ·dílČÍch inventářů 
Cl s. 1212. 

J~dna!el společnosti s r. o.'-v'íi"-'s p o leč II o s t S r. 
Jmé "traty (§ 88 žel. dopr. řJ: pojem Či s. 1120 o. 
Jistota za inventář viz i n vell t á ř. . 
~ žalobní: dflkaz -o příslušnosti k určitému sta 'tu "' 1196 

J
. d k lel S. . 
IZ,en a :eoroční viz Pf'Ůzatimní opatření. 
Jm~n?: pre. dpo.klady p. ropfi.jčenÍ jeho (;§- 165. odst. Z obč. ák)"' 
Jm m (§ 99 ) 

z . Cl s. 1391. 
e . J. n. VIZ p r í s 1 u Š II o s t dle 8" 99 . 

obecní viz ob e c. ~ J. ll. 

- zádušní a kostelní viz Z: a ji š t ě II í p ů rl y, 

l(anaJisace viz o b e c. 
Kandidát advokacie: vztahuje se naň ustanovení § 20 lit. aj adv. ř. čís. 

995. 

I(apitál! (§ 1333 obé. zák.): jest jim každá pohledávka, splatná v penězích 
či s. 874. 

Katastrální výnos, půdy viz dá v k a. 
Kauce viz j i s t ota. 
I(lid řízení a promlčení čís. 904, 1096. 
Kmenové jmění obecní viz o b e c. 
I(nihovvní poznámka viz p o zná m'k a k II i h -o v n í. 

prevod a exekuce na hypoteku čÍs. 1154. 
vklad viz v k 1 a d k II i h o v II L 
zápis viz zápis knihovní. 
záznam viz záznam knih,ovnÍ 
žádost viz ž á d -O S t k n i h o v ní' 

Knihy obchodní viz o b ch o dní k n j'h y. 
KOlektivní smlouva: ustanoveni rozhodčího soudu v ní čís. 1079. 
Ko·manditnÍ společnost viz s pol e Č II o s t k o m a II d i t n í. 
l(omisař vyrovnací viz vy r o v n á ni 
I(omise dovozní a vývozní viz po řad práva. 
I(omisionář: faktura zaslaná komitentem komisionáři není. obchodní fak

turou ve smyslu § 88, .odst. 2 j. ll. čís. 118l. 
pokud jest ho považ.ovati za samokontrab.e~ta čís. 1297. 

Kompensace: na~tá:v~ tepr.v~ projevem dlužníkovy vůle, že používá práva 
k zap'Octelll; ucmky JeJÍ či s. 1082, 
us~anoven~ § 1~38 ~ násl. obč. zák.' nedoznalo po stránce hmotného 
prava zmeny predPlsy -,§§ 188 a 391 c. ř. s. čÍs. 1203, 
plati tu ustanovení § 1416 obč. zák. či s. 1254, 

po~ud l~e ji uplatňovati žalobou dle § 35 ~x. ř. čís. 1271, 
pOJem ruzných státních pokladen čís. 1354. 

l(oncese: bezplatné užívání cizí koncese či provozování živnosti be kon
cese; zodpovědnost provozovatele v tomto případě čís. 1283.

z 

I( ookretnl ~kod. viz š k oda. 
Konkurs: pravovárečného měšťanstva' zřízení opatrovnfka ku svolání 

valné hromady či s. 928, ' 
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dvouletou lhůtu jest počítati ode dne vYhlášení, i když mu předchá
zelo řízení vyrovnávací čís. 1102, 
žádost o zaplacení činže a o záiemné popsáni vnesených předmětú 
po vyhlášení jeho čís. 1258, 
rozsah nařízení soudu ve smyslu § 11 (2) konk. ř'. čís. 1263. 

Kontokorent: kdy jest ukončen čís. 1065. 
I(onto-W: čís. 883, 1297. 
Kontrakt innomÍl1átnf: pojem čís. 1338. 
Kostelní jmění viz z a j i š tě TI í půd y. 
Koupě dle modCllu viz sml o u v a o dílo. 

na zkoušku čís. 1314. 
_ zpáteční: výhrada přípustna pouze při nemovitostech, smlouva o mo-

vitostech, do níž byla, poi'ata jako podmínka, jest neplatna č'Í s. 1231. 

Kůň: evidenčni :lístek není nálezem o vyvlastnění; správa čís. 1103. 

Kupni cena viz smlouva kupní. 
_ smlouva viz smlouva kupní. 

Kurs cizí měny viz měn a. 
Kvitance: věT-Hel není povinen nabraditi dlužníku útraty její, dal-li si ji 

dlužník sám od sebe zhotoviti sv"$rm právním zástupcem čís. 844. 

Leg.itimace ku stížnosti viz stí Ž II o s t. 
_ ku sporu viz z p ů s o bilo s t k II S por u. 
Lékař: není proti dobrým mravům úmluva, již uzavřel s pacientem, že 

ho nebude léčiti způsobem takovým, k jakému byl zavázán vůči ne
mocenské poklidně čís. 1359. 

Lhůta: na kterou byla odložena exekuce vyklizením, počíná se dnem, kdy 
bylo doručeno usnesení, odklad povolující čís. 966, 
k zaplacení není lhůtou k určení kupní ceny Čl s. 969, 
k podání dědických přihlášek čís. 970, 
k oznámení dědiců, že si pozůstalost projednajÍ sami čís. 1227, 
k opravným prostředkům v mimosporném řízení, přivzal-li si účastník 
právního zástupce či s. 1276, 
vy r 'o v n á v a C í viz vy r o v n á n í, 
dle § 159 ob Č. z á k.: p'očátek její, prohlášen-Ji manžel za mrtva 

'či s. 996, 
dle § 933 ob č. zák. jde-li o nárok z evikce čís. 1010, 
dle § 967 ob č. zá k. neplatí pro náhradní nárok, byla-li věc ztra-

cena čís. 994, 
dle čJ. .349 o d st. 2 o b ch. zák. platí pro všechny žaloby proti 
prodateli, jichž žalobní důvod jest odvozen z vadnosti zboží či s. 1018, 
dle § 560 čís. 2 c. ř. s. nevztahuje se na případ, kdy místní zvyk
Ilnsti určují konec doby pachtovní -uplynut"ím určité ·roční doby 'Č Í s. 

1084, 
dle ,§ 575 ,o d s t. 3 c. ř. s. neplatí; jde-li o byt naturální; lhostejno, 
že po vzniku exekučního titulu byla uzavřena smlouva nájemní čís. 
1091. 
stačí, bylo-li v ní o exekuci zažádáno, třebas nebyla vinou výkon-
ného orgánu vykonána čí s. 1117, . 
počátek její se posunuje, byl-Ii povolen odklad exekuce vyklizením 

Cl s. 1145, 
§ 11 II e s p. říz. platí i pro {lpravný prostředek poručenského soudu 

čís. 1385, 
§ 28 čís. 2 k o n k. řád u: jest ji počítati ode dne vyhliišení konkursu, 
i když mu předcházelo řízení vyrovnávacÍ čí s. 1102, ' 
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§ 16 r o z 1. zák. nejsou ani promlčecími ani pr-opadnými, nýbrž jejich 
uplynutí jest prostou pr:avotvornou skutečností čís. 1276,. 
dle § 4 o pat ř e II í Č. sb. 586/20: včítají se do ní dny poštovní 
dopravy č í"s. 992, 
dodatečná (dle § 918 obč. zák.) dlužno ji stanoviti, nestačí, _že sečká
ním byla fakticky stanovena čís. 855. 
(čl. 356 obch. zák.) nebyla poskytnuta, vyzval-Ii kupite! prodatele, bY 
mu dodal obratem čís. 893, 
pokud ji uenÍ třeba poskytnouti, třebas nejde o fixní obchod čís. 
1216, 1378. 
vIz též smlouva kUP,ní. 

Likv.idatoři viz s pol e č e II s t v o. 
Lístek evidenční viz kůň. 
Lom: povinnost k bezpečnostním opatřením; vadné zařizení komory pro 

'adjustování dynamitových patron ·č í s. 1358. 
Lombard vá!lečných půjček viz v á '1 e Č II á p ů j č k a. 

Majitel domu VIZ r II Č e II í z a š k o d u. 
Manžel pozústalý viz p o z Ů s t a los t. 
Manželka: bydlící mimo manželské společenství nepozbývá nároku na 

oddělené bydliště a výživné, byla-li vyzvána k návratu do společné 
domácnosti čís. '1153, 
viz též pro z a t i rn ní' o pat ř e n f, v Ý ž i v n é. 

Manželský původ ditěte viz dít ě. 
Manželství sedmihradské čís. 1296. 
- nepLlatnost viz tarnže. 
- r o z 1 u k a viz ta rn ž e, r o z v Q d viz tam ž e, viz též s ň a t e k. 

Marnotratnik: pokud může naříditi odkazy čís. 1273. 
Matka nemanželská: o nároku dle § 167 obč. zák. nelze jednati v řízení 

nesporném či s. 930, 
o nároku dle § 168 obč. zák. jest jednati v řízení nesporném 
či s. 1069, 
výživné viz tamže. 

Mez neivyšši 'viz ú pr a va p a ch t ov II é h o. 
Mezinárodní právo: v otázce promlčení soukromoprávního ručení z nedo

voleného činu, jehož dopustil se tuzemec v cizozemsku, plati právo 
dovolávaného tuzemského soudU'; dle téhož práva jest posuzovati 
otázku, zda nedovolený čin jest zločinem čís. 1088. 

Měna: pře ruš e n f 'v a 1 u t o v Ý c h s por ů viz tam ž e. 
žaloba, jež podána byla před měnovou rozlukou bez bližšího označení 
korun čís. 886, 
tuzemský pro datel jest povinen vrátiti předem zaplacenou kupní cenu 
v Kč čís. 913, 
smluveno-li před převratem tuzemské splniště hypotekárnUlO dluhu 
nemovitosti ležící v nynějším Rakousku čís. 933, 
kupní cenu za tuzemskou nemovitost dlužno zapraviti ve měně tu
zemské čís. 972, 
úmluva, že nedoplatek kupní ceny bude vyr'Ůvn~n tím, že kupitel bude 
pro dateli platiti určitý peněžitý důchod; zhoršení valutových poměrů 
stihá kupitele ,U s. 1323, 
splniště a sudiště,' ujednané s osobním a zároveň hypo'fekárním dluž
ntkem, platí i pro každého právního nástupce v držbě hypoteky 
či s. 1031, 
jde-li o závazek z bezdůvodného obohacení čís. 937, 
při žalobě z obohacení (čl. 83 srn. ř.) čís. 1389, 
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povinnost cizozemské pojištovny vyplatíti pOjistné v Kč čís. 952, 1037, 
pohledávky bývalého c. a k. eráru čís. 1017, 
nebylo-Ii \' rnzsudku uvedeno, že jest platiti llefektivně« v cizí měně, 
může se dlužník závazku zhostiti placením ve měně tuzemské 
čís. 1130, 
ztenčení její a pachtovné čís. 1019, 1137, 
nemanželský otec, bydlící v tuzemsku, jest povinen, by dítěti, bydlí
címu v cizozemsku, platil výživné v Kč čís. 1289, 
tím, že zavázaný, nejsou úmluvou k tomu povinen, platil-výživne v Kč, 
nevzal ještě na sebe závazek platiti i na dále v této měně čís. 1317, 
ztraceno-li zboží, jež dáno> v cizozemsku k dopravě železniční 

čis.I140, 
konto- W: čís. 883, 1297, 
placení vídeňskou poštovní SPořitelnou po 6. únoru 1919 čÍs. 888. 1043, 
na ř. Č. sb. 57/1919: zakázán též převod z účtu na účet bez _efektiv
niho placení čís. 883, 
na které přívady se nevztahuje čÍs. 1043, 
platnost nařízení či s. 1297, 
zák. č. sb. 187/1919: ustanovení :§u 6 vztahuje se po případě i na 
závazky z dřívější doby, splatné v cizině čís. 1037, 
cizi: uiednáno-li pro vysoký kurs placení až po skončení války 
či s. 1132. 

Měšfanstvo obce viz ob e c. 
_ pravovárečné viz k o n k II r s. 

Mimo-knihovní nabyvatel nemovitosti a, exekuce na ni či s. 892. 
Mimosoudní výpověď viz v ý p o v ě ď. 
Mir: umluveno-li- ve smlouvě dodáni v určité době po uzavření míru čís. 

900, 1132, 1235. 

Mise diplomatická viz způsobilost ku sporu. 
Místnost viz och ran a n á i e m c ů. 
Místnosti o,b.chodlú: odklad exekuce vyklizením čís. 1172. 
Model viz smlouva o dílo. 
Moravia viz f i r m a. 
Movitá pozůstalost viz p o z úst a 1 O' s t. 

Nabídka bez závaznosti čís. 890, 935, 993, 
_ budoucí, iest možna úmluva o ní ·č í s. 1338, 
- jinak viz smlouva. 

Náboženská obec židovská viz pIa t e b n í r o z k a z. 
Náboženský fond viz O' dep s a n i p o zem k u. 
Nabyvatel nemovitosti nepfejírná závazku vzešlého prDti dřívějšímu vlast-

níku z důvodu zvelebení nemovitosti, není jim arii obohacen čís. 1349. 
Nádvoří viz och r a II a II á i e m c Ů. 
Náhoda viz ručení za šk,odu dle § ]311 'Ů'bč. zlk. 
Náhrada škody peněžitá' za věc, dlužnp ji při vzestupu cen poskytnOuti dle 

hodnoty, jakou měla věc' v čase vynesení rozsudku prvé stoli~e 
čís. 903, ~ 
- dle § 1327 ob Č. z á k.: nelze ji požadovati tím, o nějž usmrceny 

dosud nepečoval čís. 968, 
dle § 1327 ,o b č. zák. némohou ji up-Iatňovati nemanželské- -děti 
pro usmrcení otce, pokud k jich výživě a zaopatření vystat:uje 
otcova pozůstalost čís. 1291, 
ze všeobecného prohlášení škůdce, že škodu nahradí, nabývá ten. 
kdo skutečně byl poškozen, práva domáhati se náhrady či s. 1194, 
Jinak viz ručení za škodu. 
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Náhrada za požadované zboží (§ 7 ds. nař. čís, ř. zák. 131f17), příslušnost 
okresního soudu i po té, kdy ds. nař. čÍs. 131/17 pozbylo ú-činu0stij 
přípustno3t dovolacího rekursu čís. 975. 

- za vyvlastnění viz v y v I a s't II ě Tl í. 
Náhradní byt viz o II k I a d e x e k II C e. 
Nájem pozemků viz ú p r a v a pac h t o V 11 é 11 o. 
Nájemník: právní prostředky jeho k ochraně práva nájemníhu čís. J014, 

čís. 1090, 
- jinak viz s II 1 '0 II V a II á je m II í. 
:-- ve smyslu nařízení čís, sb. z. a n. 409;'1920 čís. 1172. 

Nákladní ~ist viz d o p'r a važ e 1 e z II i Č II í. 
Náklady trestního řízení: pokud výrok trestního soudu jest exekučním ti~ 

tulem či s. 10bO. 
Nález disciplinární viz zří z e II e c o b e Cll í. 
Naložení zboží viz d o p r a važ e 1 e z II i č II í. 
Námitky ministerstva viz s pol e ,č II o s t s r. o. 

v rozkaznim tiz;ení viz řízení rozkaz nÍ. 
- proti inventáři viz i II ven t á ř. 
- proti výpovědi viz v ý p o v ě ď. 

Nápadník dědictví viz p o z fr s tal o s t. 
- statku viz 11 sed los t s tře dní vel i k o s t i. 

Národní výbor viz ruč e n í dr á h y. 
NařízelÚ čís. sb. 5711919: platnost jeho čís. 1297. 
- jinak viz r:n ě II a. 

Nástupnictvi vi:z; s u b s t i t u c e. 
Naturalie: lze v nich vyměřiti slušnou výživu č Ls. 1157. 
Naturá~ni byt viz byt naturální. 
- dávky viz obn'Úva pachtu, výměnek. 

Náves viz o b e c. 
Navrácení v předešlý stav: dovolací rekurs vyloučen, zrušil-li rekursní 

soud zamítavé rozhodnutí prvého soudu a nařídil další jednání 
čís. 1356, 
žádost lze spojiti s odvoláním- či s. 1379, 
přípustnost dovolacíhO' rekursu v řízeni nesporném, náhlé onemocnění 
kancelářské síly čís. 1119. 

Návrat manželky viz man žel k a. 
Návrh, jenž není vázán procesní lhůtou, byl-li vrácen k opravě, nutno ieho 

přípustnost posuzovati dle právníh·o stavu v ddbě, kdy byl 'opětně 
podán čís. 1220. 

- viz též op r a vad I e :s 85 c. ř. s. 
Nebezpečí objektivní viz pr o z a ti mní o pat ř enL 
Nedbalost hrubá dle § 95 žel.. dopr. ř. čís. 911. 
_ - iinak viz ručení za škndu. 

Nedoplatek k u p n Í cen y viz s m I o u vak II pll í. 
_' d a n ě II á b o ž C II S k é ob c e žid o v s k é viz pIa t c h n Í r o z k a z. 

Nejvyšší mez viz úp r a v a pac h t o v TI é h o. 
Nekllihovni pohledávka viz s o u p i s po hle d á vek. 
Nemanželské dUč viz dít ě. 
Nemanželská mat){a viz il1 a t k a. 
Nemanželský otec' viz o tec. 
Nemoc dobytčete viz spr á v a. 
Nemocenská poldadna viz 1 é k a ř. 
Nemožnost plnění: pro valečné poměry Cl s. 1011,. 

subjektivní, jež nastala po uzavření smlouvy, nesprošťuje dlužníka 
povinnosti plniti předmět smlouvy čís. 1264. 
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Nemravnost Úlllluvy. jíž jeden z manželů za úplatu napřed se zavazuje, že 
dá souhl:1s k žalobě nebo žádosti druhého manžela o rozluku 
čís. 1033, 
ohledně odměny lékaře čís. 1359, 
při prodeji z volné ruky tím, že jeden uchazeč vyplatí druhému 
ur'čity peniz za to, že se tento nesúčastní koupě čís. 1361, 
není tu, uiednáno-li odškodné za zmrhání ženy čís. 1350. 
viz též n'e pl a tnos t ú m I u vy. 

Nepatrné 'Věci: řízeni o nich má místo i při žalobě oposičnÍ (:§ 35 ex. ř.); 
vázanust soudu žaiobcovým oceněním čís. 1048, 
nelze použiti řízení o nich, byla-Ii po zaplacení zažalované pohle
dávky obmezena žalobní prosba na útraty, jež převyšují" 100 Kč 
čís. 1333. 

Neplatnost manželství dle Š 58 ob Č. zák.: právoplatné vysouzení roz,epře 
o od uznání manželského původu děcka jest pauze jedním z p.řed
pokladů Čl s. 840, 
dle § 58 ob Č. z á k.: žil-li ·manžel s manželkou v manželském 
společenství i PO té, když pojal podezření, že byla .v době sňatku 
již těhotna s jiným čís. 1021, 
nespadá sem omyl o osobních, rodinných a maietkových pomě
rech manžela čís. 1085, 
pokud jest neplatnou ohláška čís. 1085, 
sedmihradského čís. 1296, 
řízCÍ1Í viz tamže, 

pos~edniho pořízeni viz pb fi z e II í p o s 1 e d TI 1. 
smlouvy pro vře d ť a ž o v á n í viz pře dra ž o v á II í. 
(§ 879 ob č. z á k.) ujednání, že ku-pitel může kupni cenu vyrovnati 
zbnžÍm, z právního obchodu vyloučeným či s. 943, 
a nicotnost smlouvy čís. 1305, 
zákazem obchodování mezi válčícími státy čís. 1064, 
viz též nemravnost úmluvy. 
usneseni -o b e c. z a s t II pit e 1 s 't v a viz ob e c. 
zápůjčky viz z á p Ů j' č k a. 

Nepominutelný dědic viz děd i, c. 
NepostrádatelnDst předmětu viz e x e k li C e. 
Nepředvídatelná příhoda viz n a v r á cen í li: před e š 1 é Itl u s t a v u. -
Nepřípustnost dovolaciho rekursu viz s tiž n o s t d o vol a c í. . 

dovoláni viz dovolání. 
knihovní poznámky viz p o zná m k a k II i h o v n í. 
rozMadu viz z b a vell í s v é p r á v n o 5, t i. 
stížnosti viz stí Ž TI o s t. 

Nepříslušnost nezhojitelná procesního soudu: žalobu iest odvolacím soudem 
odmítnouti čís. 920. 
jinak viz přís:lušnost. 

Nepřítomný (§ 276 o b Č. zák.) }J,oie'in' 'č í s. 957, 
viz též o pat r o' v II í k. 

- ve službách válečných viz pro mlč c n í. 
-- zákonný zástupce viz p r (J mlč e n í. 

Neschopnost (§ 1315 obč. zák.) pojem čís. 1076. 
Nesprávné označeni ,opravného prostředku viz op r a v 11 Ý pro s tře dek. 
Nevčasnost prodeie viz s pol e č e TI s tví 5 t a t k Ů'. 
Nezabavitelnůst viz ex e k II C c. 
Nezdatnost zřízence viz ručení za škodu d J e § 1315 ob ,č. zák. 
Neznámost pobytu viz příslušnost dle § 67 i. n. 
Nezvěstný viz pro h I á š e n í z a ID r t v a. 
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Nicotnost smlouvy: bylo-li kýmsi třetím manželi slíbeno určité plnění pro 
případ, že se dá rozvésti s druhým manželem čís. 1305, 

- - jest nezhojitelna čís. 1305. 
Normálni frank viz smě II k a. 

poměry yiz smlouva. 
Notář: není oprávněn rozhodovati o prohlášení dědiců, že si chtějí pozů

stalost projednati sami čís. 1267, 
jako soudní komisař: může mu býti svěřen odhad při vyměření dávky 
z přírůstku hodnoty čís. 1381, 
viz též p o z ft s t a los t. 

Notářská pečeť viz peč e t II o t á ř s k á. 
Notářský spis viz spis notářský, 
Novoty: v říz,ení rozIukovém čís. 858. 

Občanstvi státní rakouské.: kdy ho bylo pozbyto čís. - 1296. 
Obec: podmínky výmazu <lle § 5 zákona čís. sb. 421/1919 čís. 866, 

P'O 30. ,červnu 1921 nemŮže se na soudě domáhati vyklizení zabraného 
bytu čís. 1175, 1220, 
jest měšťanstvo (určité) obce pouze třídou občanů či samostatným 
právním podmětem čís. 1247, 
ručení za ško'du povstalou prasknutím roury vodovodu čís. 1301, 
pokud -lze, se domáhati splnění smlouvy, jíž obec zcizila část obec
ního maietku: u řádných soudů nelze se domáhati,. by předložila 
osnovu smlouvy ku schválení zemskému výboru čís. 1322, 
pokud přípustným pořad práva, zasáhla-li úprava návsi a kanalisace 
do soukromého vlastnictvi čís. 1176, 
star-osta, ienž dal, řídě dražbu obecních pozemků, vydražitelům ne
správnou informaci, neručí Hm za škodu; pokud neručí obec čís. 1185, 
neplatnost usnesení obecního zastupitelstva, brali-li na něm účast čle
nové, o jichž soukromý zájem šlo čís. 1200. 
náboženská židovská viz p I a t e b n i r o. z k a z. 
jako bytovÝ úřad viz z á bor byt u. 

Obecní přirážky viz při r á ž k y ob e c n í. 
starosta viz s tar o sta. 
statek viz s t a t e k ob e c II i. 
úředník viz ú ř e d II í k. 
zřízenec viz zří z e n e c o b e c n í. 

Oběžnik viz hDrni právo. 
Obhájce svazku manželského: nepřísluší mu právo odporovati výroku o- tom, 

kdo z manželů jest rozlukou vinen čís. 873. 

Obchod: koupě jeho za jednotnáu cenu čís. 1320. 
- fixní viz fixní obchod. 

Obchodni cestující viz, c e s t ují c L 
dtlm viz firma. 
klihy: nahlédnutí do nich čís. 887, 
místnosti a odklad exekuce vyklizením Cl s. 1172, 
pomocník: pojem »vojenské služby« dle nař. ze dne 9. ledna 1919, 
čÍs. 14 sb. z. a n. čís. 948, ' 

pokud sem nespadaj.í úředníci či s. 1217, 
nároky jeho, byl-li -neprávem anebo nesprávnou výpovědí před
časně propuštěn čís. 1055, 
pokud ublížení na cti jest dilyodem §tu 26 čís. 4 zák. čís. 1081. 
opomenutí konáni služby, souvis:Jost mezi důvodem propuštění a 
propuštěním; výpověď a propuštění; smlouva jest na straně za
městnavatelově obchodem čís. 1163, 
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- spojení viz smlouva kupní. 
- zmocněnec viz zmocněnec obchodní. 

Obchodník: pro v}'ši daně, opraviíující a zavazující ku protokolování jest 
rozhodným stav zákonodárství v den vyřízení žádosti čís. 1370. 

Obiiní ústav viz por a CI p r a v a. 
Oblcdnatel viz sml o II v a o dílo. 
Obmezení dodávky pro válečné poměry čís. 1011. 
- exekuce viz ex e k u c e. 

Oh·nova pachtu: 
1. zákon ze dne 30. října 1919, čÍs. 593 sb. z. a n., stačí, oznámil-li 

pachtýř nárok jednomu ze spoluvlastníků čís. 907. 
2. Opatření Stálého výboru ze dne S. října 1920, čís. 586 sb. z. a n. 
o námitkách propachtovatele ve smyslu· SU 15 rozhoduje se podle 
zása,d řízení nesporného; o útratách však podle zásad řízení sp'or
ného čís. 868, 
jde-li o případ § 13 b) lhostejno, komu byl pozemek před 1. srpnem 
1914 propachtován 'č í s. 1022, 
soudu přísluší rozhodovati jedině o. námitkách, které byly pro
pachtovatelern učiněny ve lhůtě §u 15 čís. 1025. 
3. Zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n. 
práyo odporovati dle § 2 přísluší i beneficiátu čís. 132i, 
pokud ustanovení §u 2 písm. a) vztahuje se též na propachtova
telova nástupce v držbě pozemku č i s. 1348, 
z dťtvodu §u 2 p,ísm. b) nemůže odporovati ten, kdo obmyslně 
nabyl propachtovaných pozemků teprve po vyhlášení zákona 
či s. 1376. 
viz též ú p r a v a pac h t o v n é h o. 

Obnovení manželského společenství viz r o z 1 u k a m a 11 žel s tví, r 0- z
vod manželství. 

Obohacení: :§u 1432 obč. zák. pcslední případ lze použíti jen v tom případě, 
kdy někdo plní, neisa niiak' v pochybnosti o tom, že plniti není po
vinen čís. 1041, 

- nabyvatele nemo'vitosti viz na byv a tel ne m o v i t o s t i. 
- směnečné viz ž a lob a z o b o h a cen í, smě n k a. 

Obraz dle fotografie: 'objednávka jeho jest smlouvou -o dílo čís. 1259. 
Obstaveni velkostatků viz z á bor In a jet k u. 
Ocenění žalobcovo ve věcech nepatrných, vázanost soudu čís. 1048. 
- - jinak viz příslušnost. 
Odbočka spol. s' r. o. viz s pol e č n o s t s r II č. ob m. 
Odbytné (§ 410 c. ř. s.) nelze po' vynesení rozsudku prvé stolice měniti 

čís. 1308. 
- nemanželského otce viz y Ý ž i v n é. 

Oddělené bydliště viz by dli š t ě, pro z a t i m n í o' j),a tř e II í. 
Odebírání piva viz p i v o. 

Odepsání pozemku bez,závadné:: usnesení, znějící náboženskému fondu, jest 
doručiti finanční prokuratuře; nebylo-li toho dbáno a vydáno vysvěd-
čení čís. 1207. ' 

Odevzdáni poztlstaJlosti viz p o z Ů s tal o st. 
- zboží viz smlouva kupní. 

Odhad: při vyvlastnění ku stavbě okresní silnice CI s. 1362, 
při vyměření dávky z přín"istku hodnoty může býti svěřen notáři jako 
soudnímu komisaU čís. 1381, 
při vyměření dávky z pJírustku hodnoty dle odhadního .řádu ze dne 
25. července 189i, čís. 175 ř. zák. čís. 1182. 
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Odkaz: pokud muze naříditi marnotratník či s. 1273, 
~ přednostní (§ 758 obč. zak.) dlužno naií. použíti veškerých ustanovení 

o odkazu čís. 1036. 

Odkazovnik pokud se považuje za dědice čís. 1143. 
- iak naložiti v P'Ozllstalostulill r-ízení s jeho popřeným nárokem čís, 

1161, čÍs. 1173. 

Odklad exekuce: dle Sn 42 čís. 5 ex. ř. nelze povoliti k žalobě, jež ozna
čena sice jako žaloba dle §u 37 ex. ř., avšak v pravdě domáhá se 
uznání žalobcova přednostního práva zástavního čís. 919, 
dle §u' 42 čís. 5 .ex. ř. pokud jest jej povoliti a učiniti závislým 
na jistotě čís. 1160, 
dosud nepovolené ba ani ještě nenavržené čís. 1167, 
vyklizením (u a říz e II í ze dll e 25. Č e r v 11 a 1,920, čís. 4U9 
sb. z. a n.). 
nelze povc-liti, vedena-li exekuce bytov}'m úřadem proti vlast-

níku dorr:u o vyklizení zabraného bytu čís. 839, 

střetnou-li se zájmy veřejné se zájmy nájemcovými, mají ony 
přednost čís. 869, 
odložiti lze jen exekuci dosud nevykonanou čís. 879, 
nelze použiti na exekuci, již manželka na základě povolení oddě
leného bydiiště vede vyklizením manžela z posud spnlečného bytu 
čís. 932, 

lhůta, na kterou exekuce byla odložena, počíná dnem, kdy bylo 
doručeno usnesení, odklad povolující čís. 966, 
náhradní byt nemusí býti rovnocenným čís. 990, 
nelze povoliti ohledně místností, do nichž se byl žadatel vetřel 
čís. 1063, 
přiměřenou náhrad'ou za dosavadní stál}" byt není byt sezonní 
ČÍS. 1075, 
lze po'voliti i opětovně čís. 1116, 
posunuj.e se jím počátek lhůty §u 575 odst. třetí c. ř. s. čÍs. 1145, 
nelze povoliti již předem na dobu delší jednoho čtvrtletí čís . .1150. 
vztahuje se též na obchodní místnosti; pojem »nájemníka« 
čís. 1172, 

:lze zaň žádati i před podáním exekučního návrhu, postup soudu 
ohledně návrhu na odklad a povolení exekuce čís. 1270, 
nepřísluší podnájemníku vůči majiteli bytu, třebas si vydobyl 
přímo proti němu exekuční titul čís. 1288, 
obmezující ustanovení § 2 vztahuje se i na' podniky lesního hospo
dářství čís. 1298. 

Odkiádací účinek stížnosti viz s tiž n o s t. 
Odměna lékaře viz 1 é k a ř. 
~ obecního starosty viz s tar ° sta. 
~ sprostředkovatele viz sml o u v a spr o s tře d k o vat e 1 s k á. 

Odmítnuti dovolacího rekursu rekursnÍm soudem či s. 1124. 

Odpor (§ 213 ex. ř.) viz ex e k li C e. 
~ (§ 397 ex. ř.) viz' pro z a t i m n í o pat ř e n í. 
- manželův (§ 156 obč. zák.) viz dít ě. 
Odpůrči řád: doručení' oznámení dle § 9 odp. řádu čís. 1336. 
Odstoupeni od smlouvy viz sml o u v a. 
Odsuzující trestní rozsudek viz r o z s II dek. 
Odškodné za zmrháni: úmluva o něm není nemravnou čís. 1350, 
~ - ~ viz též náhrada škody, ručení za škodu. 
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Odúmrf není jí pozůstalost, ohledně níž považují se oclkazovníci za dědiCe 
čís. 1143. 

Odvolání: přezkoumání rozsudku soudem odvolacím čís. 886, 
pokud může odvolací soud Qdchylně zhOclllOtiti výpovědi svědkil 
čís. 1013, 
zr'ušenÍ rozsudku prvého soudu a vrácení mu věci, třebas odvolatel 
uplatňoval pouze důvod nesprávného právního posouzení čís. 1275, 

- nenařídil-Ii 'odvolací soud opravu ve smyslu § 85 c. ř. S., jest řízen! 
kusým čís. 1281, 
lze spojiti s návrhem na navrás:ení k předešlému stavu čís. 1379, 
viz též opra v.ný prostředek. 
daru viz dar. 
zmocnění ku sňatku viz s ň a t e k. 

Oferta viz smlouva. 
Ohláška: pro vnitřní nepravdivost o stavu snoubence nelze ji za všech 

okolností pokládati za neplatnou čís. 1 {l85. 
Ohradní zeď viz zeď oh rad n í. 
Ochrana náiemců (z á k o n ze dne 8. dll b n a 1920, C 1 s. 275 sb. z. a n.). 

výp'ověď, danou bez svolení soudu, jest odmitnouti, řízení o ná
mitkách jest zmatečným čís. 838, 
vztahuje se též na stodolu, jež byla pronajata sama bez pozemků 
čís. 838, . 
nespadá sem užívání bytu, poskytnuté za stravování čís. 852, 
nádvoří nebo cvičiště není »místnDstí« čís. 859, 
řízení dle § 4 dlužno zavésti i k výpovědi, obsahující návrhy, 
zmíněné v § 562 c. ř. s.; doplnění výpovědi; zákaz '§ 7 vztahuje 
se i k úmluvě z doby před účinností zákona čís. 910; 
zahrada, najatá současně s bytem za jednotně ujednané nájemné, 
jest součástí bytu čís. 1156, 
byiy-li pronajaty z,ařízené hostinské místnosti ku přechovávání 

cizinců, avšak bez koncese čís. 1255, 
ustanovení § 32 vztahuje se pouze na poměr mezi živnostníkem 
a hosty čís. 1255, 
spadají sem smlouvy nájemní, uzavřené pod rozvazovací výmin
kou čís. 1331, 
a poměr domovnický (zákon čís. sb. 8211920) čís. 135l. 

Ochrana pachtovních práv viz s m I ,o u van á j e m n í a pac h t o vn í. 
Okamžik světlý viz po říz e n í p o s led n í. 
Okresní ředltelstvi finanční viz f i, II a n ční pro k u ra tur a. 
- sUnice viz v y v 1 a s t n ě n í. 
- úředník viz ú ř e d II ík. 

Omyl (§ 870 a násl. 'obč. zák.) jest včas vysvětlen, stalo-li se tak v době, 
jíž třeba k přijetí návrhu mezi nepřítomnými smluvníky čís. 1213. 

~ manžela viz 11 e p I a t n o s t ,m a ll. žel s tví. 

Onemocnění kancelářské síly viz'na v r á cell Í' k pře d ešl é m u st a v u. 
OpatrOvník: trestní novelou pozbylo účinnosti ustanovení § 279 obč. zák. 

čís. 850, 
v řízení vyrovnávacím neznámým věřitelům, trvání jeho působnosti 
Čís.'1121, 
II e pří t o rn n é ho: poiem nepřítomného čís. 957, 
lhosteino, že nepřítomný je usedlým v cizině; kdy možno žádati za 
sproštění čís. 1006, 
ručení jeho, neuplatňoval-li při dražbě, že dlužník koná vojenskou 
povinnost čís; 1049, 
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nezvěstného manžela není oprávněn k žalobě na oduznáni manžel
ského původu dítěte čís. 1028, 
při výběru pro osobu, zbavenou svéprávnosti, není soud omezen před
pisy § 259 obč. zák.; jest se však říditi předpisem § 261, věta druhá, 
obč. zák. čís. 1257, 
nelze zvláštního zříditi bezvýjimečně pro miITIosporné právní úkony 
mezi několika opatrovanci čís. 1279. 
II a d s II b s t i t II Čll í li j m ě II í ID _ viz s li b s t i t II C e. 
v k o II k II r s II viz k o II k II r s. 

OpaUenÍ prozatimní viz pro z a t i m II í o pat ř e II í. 
Opětné podání návrhu viz II á vrh. 
Opis směnky viz smě TI k a. 
Opo-siční žaloba viz žalob a dle § 35 ex. ř. 
Oprava d1e '§. 85 c. ř. S., nebyla-li nařízena před zahájením řízení, můž{;' 

býti provedena kdykoliv později obesláním strany čís. 1281. 
- návrhu viz II á vrh. 
- rozsudku viz rozsudek. 

Opravný prostředek: rozhodnuto-li rozsudkem o žalobní žádosti obmezené 
na útraty čÍs. 846, 

v lTIlmosporném řízení vyloučen proti příkazu rekursního soudu 
na soud prvé stolice, by doplnil řízení čís. 860, 
doplnění advokátem; pokud možna změna obsahu čís. 983, 
pokud nevadí nesprávné označení čís. 1309, 
viz též d o vol á n í, o d vol á n i, stí ž n o s t. 

Ošacovací akce: viz a k c e o š a c o v a c í. 
Otec nemanželský: v ýŽ i v n é viz ta rn ž e. 

pokud jest rr:u doručiti usnesení, jímž poručenský soud zmocňuje 
poručníka k podání žaloby; není třeba zjišťovati otcovství v prvé 
řadě mimospornýrn výslechem zploditeie čís. 1152, 
jinak viz dítě nemanželské. 

Označení opravného prostředku viz 'o p r a v n Ý pro s tře dek. 
Oznamovatefl ústřední viz u v e ř e j n ě n í. 

Padělan,á bankovka viz b a n k o v k a. 
Pachtovné a změna valuty č:í s. 1019, 1137. 
Pachtovní doba viz I h ů t a. 
Pachtýř viz sml o u v a II á j e m II í a pac h t,o v n í. 
- drobný viz o b n o v a pac h t u, úp r a v a pac h t o v n é h 6, . z a j i-

štění pudy. 
Panovnická rodina viz ú p ľ a v a pac h t o v n é h o. 
Papírové pemze viz P' e n í z e. 
Papíry cenné viz cen n é'p a pí r y. 
Patent viz vynález. 
Fatron viz zajištění pudy. 
Pečeť notářská: úprava dvojjazyčného téxtu čís. 1042. 
Peníze: smísení jich (§ 371 obč. zák.) čís. 1215. 
- papírové: mohou býti předmětem směny; vi,měna jich jest právním 

jednáním úplatným čís. 1012._ 
Pense: je zadrželou částí služebních platů; soukromý pensista nemůže žá

dati za zvýšení pensUních požitků z důvodu, že poklesla kupní síla 
peněz čís. 1269. 

Pes viz ruč e n í z a š k o dud I e § 1,320 ob č. zák. 
Pěstováni cukrovky viz c u k r o v ka. 
Pivo: právní povaha závazku odebírati pivo z určitého pivovaru čís. 1039. 
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Placení: ustanovení § 1416 obč. zák. platí i pn kompensaci čis~ 1254, 
přijal-li kupitel plnění éástečné, vzdal se námitky § 1415 obč. zák. 
čís. 1199, 
fa 1 e s II o u ba n k o v k o u viz b a fl k o v k a. 

Platebni poukázka viz po š t a 
rozkaz -o nedoplatcích Jati€) náboženské obce židovské jest exekučním 
titulem čís. 1034. 
- pro obecni a školní přirážky čís. 989. 

Platiště a plniště čís. 1317. 
P1ebiscitní území: dovolání do rozsudku apelačního soudu Kralwvskéllo 

čís. 968. 
Plná moc zůstavitelej schválení jí dědicem čís. 1101, 

z v 1 á š t n C: k uděiení zmocněni společníkům fÍ'rmy, k níž náležei 
též zůstavitel, by Jménem dědiců mohli firmu zastupovati čís. 
1295. 

Plnění viz pl a cen í, s rn 1 o u v a. 
Plniště a platiště čís. 1317, jinak viz s pln i š t ě. 
PObyt poiem čís. 1180, 1J43. 
Podání opětné návrhu vi;; II cl vrh. 
POddědic viz substi tllce. 
Poddlužník viz e x e k u (; e. 
Podmíněný nárok viz p r 'J z a ! I m n í o pat ř e TI í. 
POdnájemník viz o d k 1 a d ť X e k ,u c e, sml o .u v a II á j e m 11 i. 

Podnikatel elektrického vedení; ručení jeho za škodu čís. 1371. 
Podpacht vnucený viz ÚD r a v a pac h t o v II é h o. 
POhlednice: obchodni zvyklosti v obchodě jimi čís. 1377. 
Pohružka (§ 918 obč. zák.) viz s II lo u v a. 
Pojištění: podmínka smlouvy, že ph)dměty, pojištěné proti vloupání, mohou 

býti mimo ohnivzdornou pokladnu jen během obchodní doby čís. lúú8, 
právní poměry mezi tuzemskou a dzozemskou pojišťovnou jest )OSl:'-

zO'vati dle zákonú tuzemských čís. 1037, 
deklarována-li nesprávně zásilka čís. 1328, 
maiitele čistírny ·č i s. 1304, 

-" zboží odesílatelem čís. 1390. 
zboží za dopravy čís. 1120, 
m ě II a viz tam ž e. 

Ílrazové dělnické: § 45 předpokládá zavinění prostě hrubé; ručeni 
akciové společnosti za úraz čís. 1358. 

Pojišťovací police: umoření zástavního listu čís. 1144. 
-- společnost cizozemská: obecné sudiště jeH čís. 924. 

Pojišťovna cizozemská: povinnost vyplatiti pojistné v Kč čís. 952, 1037. 
úrazová dělnická: řádní soudové jsou vázáni jejím právoplatným roz
hodnutím, že úraz iest úrazem podnikovým čís. 976. 
pokud jest výkaz nedoplatků exekučním titulem'č í s. 1306. 

Pokl.adna nelllocenská viz 1 é k .a 1. ., 
státní: postup pohledávek proti ní, čís. 1340. 

-:- staniční státních drah a pokladna železničního ředitelství, nejsou růz
nými ve smyslu § 1441 obč. zák. čís. 1354. 

Pokladní ,kniha viz f i r ID a. 
POkoutnictvi: nepřípustnost dovo-laciho rekursu, nevyhověl-li rekursní soud 

stížnosti p'okoutníka ve věci samé, nýbrž pOuze - a to částečnč -
v příčině trestu č 'Í s. 897. 

Pokračování ve sporu viz pro mlč e II í. 
Pokuty důchodkové: oprávnění k podání návrhů na povolení a zrušení exe
- - kuce k zajištění }ich čís. 1045. 
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Police poiíšťovaci: umoření zástavního listu'" o ní čís, 1144. 
Pomocník obchodní viz o b c hod II í p o li o Cll í k. 
Popis zájemllÍ vnesených svršků viz v II e S e II é S vrš k y. 
Poplatky dědické~ rozhodnutí soudní, zda jistota, složená k zajištění jich, 

iest postačitelnou; spoludědic nemůže žádati na spoludědici pro
davšÍm svůj podíl na nemovitosti, by mu dal přiměřenou jistotu 
za poplatky dědické čís. 1277. 

- za vývozní povolení viz p o řad p r á v a. 
Pořad práva (§ 1 i. n.): nepřípustným, Jde-li o nárok proti eráru na ná

hradu škody z důvodu, že bylo železnÍčnÍmi orgány zabaveno 
zboží čís. 872, 
pokud přípustným pří smlouvě čelední čís. 891, 
pro žalobu o náhradu nákladu, jenž byl žalobcem na vodní zaří
zení již učiněn čf s. 925, 
pro žalobu, jíž vlastník hořejšího pozemku domáhá se na vlast
níku dolejšího pozemku, by vyčistil strouhu čÍs. 939, 

domáháno-li se stanovení výše útrat trestního řízení či s. 984, 
ustanoven-li rczhodčí soud v kolektivní smlouvě čís. 1079, 
nepřípustným, jde-li o ralobu na erár o vracení poplatku, jenž brl 
zaplacen vývozní a dovozní komisi za vývozní povolení čís. 11(18, 
jde-li o ručení za škody majitele hor z horního p.odniku a podnik 
provozován vojenskou správou čís. 1118, 
o služebních požitcích úředníku samosprávných přisluší rozhJ· 
dovati uřadům správním čís. 1136, 
pokud přípustným proti 'obci, jež vsáhLa úpravou návsi a kanali
sací do soukromeho vla,-;tllictvi čís. 1176, 

pro žaloby obecních zřízenců čís. 1189, 
nepřípustný, domáháno-li se stanovení náhrady za zabavený 
předmět vojenské vý·stroje čís. 1193, 
náhradnÍ' nárok proti státu za věci doličné 'č í s. 1256, 
nepřípustným pro r'ozepři, zda srážka učiněná subkomisionářem 
obilního ústavu při povinné dodávce bramborů jest p'řiměřena čili 
nic čís. 1293, 
jde-li o uplatňování nároku proti státu na náhradu zpět zapla
cen~rch příspěvků čís. 1310, 
přípustným, domáhá-li se bývalý obecní starosta na obci odměny 
čís. 1318, 

vy loučen, domáháno-li se na obci, by předložila osnovu kupní 
smlouvy ku schválení zemskému výboru čís. 1322, 
pokud může stát vymáhati na řádném soudě vrácení peněz, jež 
byly neprávem vyplaceny příslušníku branné moci čís. 1347, 
nepřípustným, j.de-li o' upiatň-ování práv, vyplývajících z účasten
ství na obecním statku dle~' 70 obecll. zříz. pro Cechy čís. 1367. 

Pořízení poslední: v náležité f.ormě sepsané; nestačí,.byl-li jeden ze svědků 
pouze svědkem události 'č í s. 929, 

nestačí, podepsal-li se svědek jako náměstek obecního starosty 
a k svému podpisu připojil obecní pe.čeť čís. 1287, 
pouhé sliby vůči zústaviteli a pouhé jeho přemlouvání nečiní je 
neplatn}Tm čís. 10'03, 
nestačí potvrzení zůstavitelovo, že spis jest jeho poslední vůlí; 

podpis svědků; uhasnutí platnosti voj,enského testamentu čís. 
1110, 

ustanovení § 567 obč. zák. nebylo zrušeno §em 3 nař. o. zbav. 
svéprávn. čís. 1221. 

Posel viz s m I o II vak u P II í. 
Poslední vůle viz pař í z e n í p o s led n í. 
Posloupnost do statku střední velikosti. 
- viz usedlost střední velikosti. 
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Posti.žní nárok viz pro z a t i m n í o pat ř e n L 
Postoupení věci soudu příslušnému viz pří s 1 II Š n o s t. 
PostuP nemovitosti: bezúplatný, nestává se pouhým převzetím břemen 

úplatným čís. 921, 
_ rŮ'zným osobám; vzájemn}"' poměr jejich ,č ís. 980, 1211. 
pc.hledávky: z listiny. znějící na věřitelovo jméno čís. 1340. 
vůči erárním pokladnám čís .. 1340. 

Posunuti nákladu viz ruč e n í d r á h y. 
Poškozenci váleční: zemský úřad nemá procesní způsobilosti čís. 1219. 
Poškození válečné (zákon čís. 317/1918): pojem »)přítomné války« čís. 1057, 
_ _ jinak p'oškození viz n á hra d a š k o d y, ruč e n í z a š k o d u. 

Pošta: platební poukázka poštovní spořitelny není cenn1'm papír,em maji-
teli svědčícím; postup pohledávky z ní 'č í s. 1340. 

Poštovní spořitelna Vídeňská: placení po měn'ové roz.luce či s. 888, 1043. 
- - viz též měna. ~ 

Potvrzeni bankovního úřadu viz ball k o v k a, ú řad b a n k o v n Í. 
Poukázáni dědice na pořad práva viz p o z Ů s tal o st. 
Ponkázka platební viz p o š t a. 
Povoláni za dědice v dědické smlouvě čís. 1155. 
Povolení exekuce viz ex e k u c e. 
_ dov(}zní není předmětem exekuce čís. 1209. 
-- vývozní viz pořád prá\~a, cenné papíry. 

Pozastavení zboží: není jím ieště' smlouva zrušena čís. 1378. 
Pozemkový úřad viz z á bor ma jet k u, z a j i š tě ní p' Ů d y. 
Poznámka knihovní: dědic nastupující žalobou o dědictví (§ 823 obč. zák.) 

mÍtže žádati za poznámku spornosti čís. 908, 
přípustna, jd,e-li 'Ú žalnbu, jH se p'opírá platnost smlouvy trhové 
čís. 938, 
nelze poznamenati j,alobu o' plnění knihovně zaiištěn)Tch dávek a 
C' náhradu za neposkytnuté dávky čís. 1G50, 
nelze ji povoliti' na základě doručení oznámení dle § 9 odp. řádu 
·č í s. 1336, 
spornosti přípustna, jde-li o odvoláni daru pro nevděk čís. 1074, 
nepřípustna, ide-li o žalobu o obnovu dřívějšíhO' knihovního stavu 
pro napotomní bezúčinnost knihovního převodu čís. 1097, 
záboru viz zábor majetku. 
zákazu zcizeni (§ 384 ex. ř.) a zabavení nemovitosti není o sobě 
na překážku dalším knihovním zápisům čj' s. 1047. 

Pozůstalost: i n ven t á ř viz ta 'm ž e, 
p o říz e n í p o s led n í viz tam ž e, 
pi' i h I á š k a k děd i c tví viz tam ž e, 
v žádosti za dodatečné ptoiednání (§ 179 nesp. říz;) musí býti přesně 
udáno další jmění, než-li 'které bylo odevzdáno čís. 955, 
pokud do usnesení ve smyslu .§ 73 nesp. řiz. uení přípustn~'m rekurs 
čís. 955, 
nárok p'ozůstalé vdovy na výživu čís. 962, . 
třetí os'oba, jež činí si nárok na věc, nalézající se v pozůstalosti, 
nemá právo žádati v nesporném řízení, by věc nebyla dědici odevzdána 
do správy čís. 1038, 
správce pozůstalosti a vedení obchodu, náležejí,Cího do pozůstalosti 
čís. 1280. 
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not.ář není oprávněn rozhodovati o prohlášení dědiců, že si pozůsta
lost projednaji sami čís. 1267, 
nelze přezkoumati pořadem práva právoplatné rozhodnutí pozůsta

lostního soudu, jímž stanovena byla cena nemovitostí, patřících do 
pozůstalosti čís. 1279, 
UeUlCQve mohou i pi'ea dojit-m úmrtního zápisu notáře oznámiti soudu, 
že si pozůstalost projednají sami čís. 1342, 
ustanovil-li zůstavitel (národnosti německé) dědicem spolek bez ozna
čení národnosti, má silnější důvod ten ze stejně znějících spolků obou 
nár'odností, k níž náležel zůstavitel čís. 1307, 
soud, nikoliy notář, rozhoduje o tom, zda má b},ti gtihlásivšimu se 
dědici odevzdána do správy čís .1363. ' . 
PrDti odmítavému usnesení soudu o návrhu dědiců, by pozllstalost 
byla projednána soudem, přísluší dědicům právo ku stížnosti čís. 1388, 
kdy jsou nápadníci dědictví ve sporu (§ 127, odstavec druhý nesp. 
říz.) čís. 1093, 
nerií odúmrtí, pov;ažuií-li se odkazovníci za dědice čís. 1143, 
pojem závažného důvodu dle čl. IX. zák. č. sb. 161121 čís. 1159, 
movitá po zdejším občanu, jež zůstala v Rakousku, pokud lze ji pro
jeďnati zdejšími soudy 'č í s. 1197, 
lhůta k prohlášení, že si dědicové pozůstalost projednají sami čís. 1227. 

PožadovacÍ právo viz z a 1 i š t ě n í půd y. 
Požitky $lužebni samosprávného úředníka: 

rozhodují o nich úřady správní čís. 1136. 
Právní souvislost viz r o z s II dek. 
Právo pčedkuPllí viz p r e d k u pn í p l' iy o. 
Ptavovárečné měšťanstvo: viz k o n k u r s. 
Prázdniny soudní: tím, že přednosta soudu projednával o neferiálnÍ veCl 

v čase soudních prázdnin, prohlášena věc za věc feriální čís. 916. 

PrQcesni způso.1J.ilost viz. z p ů s o b i los t k e s por u. 
Prodej dle č.l. 310 obch. zák.: právní povaha řízení čís. 1261. 

společné nemovitosti viz s p o leč e n s tví s t a t k tJ. 
- z volné ruky viz n e mra v n á Íl m J u v a. 
~ zboží ž~leznicí čís. 1303. 

Prodlení dlužníka: postihují ho následky valutárních změn čís. 937, 
- - pojem kapit~lu (§ 1333 obč. zák.) čís. 874. 

Prodlouženi lhůty vyrovnávací viz vy r o v n á n í. 
Prohlášeni za mrtva účastníka světové války: nar-ízení ClS. ř. zák. 134/1918 

pozbylo účinnosti zákonem čÍs. sb. 252/1921 čís. 1364. 
- škůdce viz II ft hra d a š k o d y. 

Projednáni pozůstalosti viz p o z Ů s t a los t. 
Prokuratura finanční viz f i n a TI ční p r 'o k II r a t II r a. 
Prolongování směnky viz smě n k a. 
Promlčení: není žádným pokračováním ve sporu (§ 1497 obč. zák.), ne

chaly-li strany řízení v klidu čís. 904. 
úroků (provise atd.), jež byly započteny do salda čís. 1065, 
ručení z nedovoleného činu, jehož se dopustil tuzemec v cizozemsku; 
dle práva tuz,emského jest posuzovati, zda čin jest zločinem čís. 1088, 
nepřítomností ve službách válečných (§ 1496 ohč. zák.) míní se n\~.:. 
přítomnost, proti níž promlčení směřuje čís. 1096. 
lhůta, přerušená zahájením sporu, počíná opět běžeti, když stlUry 
ponechaly řízení v klidu čÍs. 1096, 
pokud má význam (§ 1494 obč. zák.) nepřítomnost zákonného zástupce 
čís. 1096. 

Propůjčení jména viz j tll é n o. , 
Propuštěni obchodního pomocníka viz o b ch o dní p o mOC n 1 k. 
~ statkového 'úředníka viz ú ř e dní k s t a t k o v ý. 

Protest směnečný viz smě n k a. 
Protokolování obchodnika viz ob ch o dní k. 

973 

Provise: promlčení, započtení do salda čís. 1065. 
_ viz též spr o s tře d k o v á II i, sml o u v a spr o st ř e d k o v a

telská. 
Prozatimní opatření: odděleným bydlištěm lze povoliti, již před za?áje~í!ll 

sPoru o rozvod neb rozluku manželství; podmlllky povolem; muze 
záležeti též v příkazu odpurci, by opustil společný byt čís. 865, 
postup soudu, byl-li podán do povolení rekurs a do odmítnut,Í od-
poru rovněž rekurs čÍs. 867, Vi ••• 

soudní úschovou po rozumu § 382 čÍs. 1 ex. ř. lze I1andltl J>en 
ohledně svršků, s nimiž nakládati ie ve skutečné moci odpůrce 
strany čís. 982, . 
k žalobě manželky na manžela o výživné; podmínky přípustnostI 
čí s. 988, .' i 

pokud ie může navrhnouti kOll1anditni spol~énost jako takova 
čís. 998, 
týkajíCí se majetkových poměrů manželů, není oprávněn povoliti 
soud projednávajíci rozluku manželstVÍ čís. 1260, 
bylo~li stanoveno výživné vyšší než, kone-čným rozsudkem 
čís. 1271, 
nelze povoliti ve sporu o zvýšení výživného čís. 1061, 
ku zajištění nároku na vrácení celoroční jízdenkY, již- opatřil za
městnavatel zaměstnanci čís. 1366. 
pokud Jze povoliti k zajištění nároku na používání osobní 'zdviže 
čís. 1387, 
odděleným bydlištěm manželky; jest použíti předpisů exekuční~o 
řádu čís. 1126, , 
vede-li se rozepře mimo obvod platnosti zdejšího' práva. j,est ph-' 
slusným soud dle § 387 odst. 1 ex. r. či s. H2Y. 
nelze povoliti pro postižnÍ nárok, jenž snad v budoucnu vznikne: 
»p'Ůdmíněný« nárok či s. 1134, 
ku zajištěni nároku dle § 951 obč. zák. čís. 1149, 
odděleného bydliště a výživného; manželka -nepozbývá naň ná
roku, hyl a-li vyzvána k návratu do manželského společenství 
čís. 1153, ' 
dle '§ 382 čís. 8 ex. ř. nelze použíti, bylo-li manželství již rozlou
čeno čís. 1184. 

Předběžná smlouva viz s m I o II v a před běžná. 
Předkupní právo: pokud nelze povoliti převoďu práva vlastnického k sti

žené nem.ovitosti čís. 991, 
zápisem jeho není nijak :obmeuno disposičnÍ, najmě pak zózovac: 
práv'o vlastnik-ovo čís. 1030, 
náležitosti nabídky oprávněnému čís. 1249. 

Pfednostni odkaz viz o d k a z. 
Předražováni a škoda abstraktní čís. 1244. 
_ iákonem čis. sb. 299/1919 nebylo zrušeno ustanoveni § 20 čís. 5 nař. 

čís. sb. zák. 131/1917; pro zrušení smlouvy jest lhostejno, zda žalobce 
koupil věc k dalšímu zcizení čís. 1029. 

Přechod nebezpečí viz s m I o u vak u p II í. 
Přejimací cena viz zajištění půdy. 
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Přejímatel viz usedlost střední yelikosti. 
- firmy viz firma. 
Přeměna obecního statku v kmenové jmění viz· o b e c. 
. - rozvodu v rozluku manželství viz r o z I li k a m a TI žel s tví. 
Přemrštěnost ceny viz sml o II vad o d a cL 
Přerušení promlčení viz pro rn 1 č e n í. 

řizení (§ 162 c. ř. s.) pokud jest připustno Cl S. 1002. 
valutových sporů (nař. z 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n.), 

neplatí tu předpis § 192 c. ř. 5.; jde-li o závazek zůstavitele, 
bydHvšího v Rakousku, jest řízení přerušiti, třebas dědicové DY
d.eli v tuzemsku é í s. 1292, 
vyjádřeno-li odbytné (§ 410 c. ř. 5.) V K bez bližšího označení, 
dlužno přerušiti spor v celku čís. 1308, 
pokud možno k návrhu vedlejšího intervenienta čís. 1346, 
proti býv. c. k. eráru čís. 1104, 
vztahuje se i na spor, jenž netočí se sice výslovně o druh měny, 
ale otázku měny nutno dle povahy včci vyřešiti čís. 1111, 
nestačí; bydlel-li sohdárně zavázaný, avšak ne žalovaný spolu
dlužník na území R.akouském čís. 1139. 

Přesídleni akciové sp'O]ečnosti do tuzemska viz s p o leč n o s t a k c i o v á. 
Přesunuti dávky viz dá v k a. 
Přetržení promlčení viz p r·o mlč e II Í. 
Pře,,'od knihovní a exekuce na hypoteku.č í s. 1154. 

nemovitosti stižené právem předkupním čís. 991. 
- pohledávek (nař. čís. sb. 57/19) viz měn a. 
-' záiohových vkladů, viz vál e č n á ,p-.ů i č k a. 
Převzetí břemen viz postup nemovitostí. 
Přezkoumáyání příslušnosti viz pří s I u š n o s t. 
Přídavky drahotní viz v ý ž i v II é man žel k y. 
Přihláška k dědictví: lhůtu 'ku podání nelze prodloužiti přes jeden rok 

-č Í s. 970, 
- - v.iz též p o z Ů s t a los t. 
- pOhledávky k soupisu viz s,oupis pohledávek. 
Příhoda v dopravě viz ruč e n j dr 8. h y. 
- nepředvídatelná (§ 146 c. ř. s.). 
- viz n a v r á cen í k pře d e š I é m u s t a v u. 
Příkaz vyklizovací viz v y k I i z e n í. 
Přímý hráč viz, h r i č. 
Přípustnost dovolání, stížnosti atd. viz d o vol á n i. stí ž n o s t atd. 
Přirážky obecní a školní: náležitost vykonatelnosti jich; vésti exekuci jest 

oprávněna jen finanční pr'Okuratura (berní úřad) čís. 989. 
- k paChtovnému viz ú tJ r a v- a p ac h t o v n é h o. 

Přírůstek hodnoty nemovitostí viz d á v k a. 
Přisaha vyjevovací dle čL XLII. UV. zák. k c. ř. s. :žaloba přísluší i tomu, 

kdo sice vÍ, že ~l')éni zde jest, ale jest v nejistotě o jeho osu-du 
čís. Ion ' . 
nesložil-li společn'r.. ~', z provise dle § J 198 obč. zák. čís. 1058. 

Příslušnost soudu: 
soud vyšší stolice může zrušiti rozsudek pro nezhoHtelnou ne
příslušnost soudu prvé stÚ'Uce čís. 965, 
soud, postoupiv vcc dle § 44 odst. 1 i. n. nevyslovil zároveň pI-í
slušnost soudu. na kkrý věc postoupil čís. 971, 
byla-li žaloba vznesena na jiný s'oud či s. 1310, 
okresní soud není oprávněn, přezkoumávati žalobcovo oceněn,í 
sporU čís. 1053, 
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přípustnost rekursu v případě §u 261 posl. odst. c. ř. s. Cl s. 1053, 
ďl e 'Su 28 j. n.: pokud nelze určiti soud ku pI-eměně rozvo,du v roz
luku čís. 1204, 1234, 
dle §u 46 i. n. právoplatným rozhodnutím, že věc nepatří ke 
kausální pravomoci sborového soudu, není vyřešena' otázka, zda 
věc patří na obecný soud okresní či sborový 'č í s. 958, 
dle ·§u 49 čís. 2 j. n. vztahuje se na všechny nároky neman

želské matky čís. 1106, 
čís 5: spory o náhradu škody Pro porušení nájem

ního závazku, byf i předurčující otázkou roze
pře byla· otázka bytí ueb nebytí nájemního po
měru čís. 1094, 

čís. 6: vztahuje se nejen na čeleď, nýbrž i na jiné 
osoby ve služebním poměru, patřící k členům 
domácno-sti či s. 965, 

čís. 7: vztahuje se na spory mezi povozníkem a jeho 
zákazníkem vůbec čís. 920, 

dle Su 67 j. n.: stačí povšechně neznámost pobytu; zavésti po 
něm pátrání netřeba čís. 1180, 
řádné by.dliště osoby pomíjí, opustí-li je, nemaHc jistoty, zd"a a 
kdy se tam navrátí čís. 1343. 
dll e § 77 oQ d s t. 2 j. n.: nespadá sem žaloba o' vydání celé pozů
stalosti z důvodu silnějšího práva dědického ,č í s. 1114, 
dle § 87 o rl s t. -1 j. TI.: stavitele lze žalovati na soudě, v jehož 
obvodu se stavba provádí čís. 985, 
dle § 87 a) j. n.: p-řevezetí (Odevzdání) zhoží, nestačí svěření jeho 
pouhému dÚ'pravci čís. 1100, _ 
.cl I e § 88 o d s t. 2 j. n.: pojem faktury, lhostejno, na kterém místě 
faktury doložka psána nebo tištěna; lhostejna současná výzva na 
kupitele, by tržní c-enu zaslal poštovní spořitelnou čís. 981, 
přidělení místa, v. němž je pohleqávka spl?-tna a žalovatelna, na
potom do obvodu jiného soudu čís. 1000, 
nespadá sem faktura zaslaná komitentem k,omisionáři čís. 1181, 
dle §u 93 i, u.: uplatňován-li prali rodičům nemanželského dítěte 
nárok dl.e § 1042 obč. zák., jest nemanželský otec hlavním dlužní
kem čís. 1l42, 
dle § 94 j. ll.: byla-li žaloba vzata zpět, není soud p~ocesní více 
příslušným pro žalobu o náhradu útrat takto skončené rozepře 
čí s. 895, 
dle § 99 j. 11.: obecné sudiště cizozemské pojišťovací společnosti 
jest sídlo jeH tuzemské representace 'č í s. 924, 
předp'okládá věc, která je nesporně vlastnictvím žalovaného čís. 
1100, 

není y»jměním« žalovaného, přísluší-li mu nárok na náklady, k nimž 
byl zalobce odsouzen Pro. odmítnutí žaloby pro nepříslušnost čís, 
1051, 

d:1 e § 100 j. n. vztahuje se i n.a' soudní V}"ZVU dle § 13 c) rozl. 
zák čís. 1148, 1316, 
dl e § 104 j. n.: stidiš~ě v~71u.čné či' na výběr dané? é í s. 1001, 
v manželských sporech cizozemců čís. 1016, 120'5, 
d'l e 'S 115 i. n.: ide-li o umoření zástavního listu o p,oiišťovaci 
polici čís. 1144" ' 

dle § 387 eX. ř. pro prozatimní opatření, t~Tkající se n1ajetkových 
poměrů' manželů čís.' 1260, 
vede-li se spor mimo obvod platnosti zdejšího práva čís. 1129, 
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dle § 16 I. dílč'Í novely k oboČ. zák. výlučně poručenský 
soud dítěte čís. 1385, 
ve věcech manželských: čís. 1016,1148,1204,1205,1234 
1316, 
zem s k é h o s o II rl II Y P r a z e (zákon čís. sb. 4;1918) pro ná
hradní nárok za věci doličné čís. 1256, 
při sporech, sem přikázaných, vadí rozepři na iiném scudě abso
lutní nepříslušnost čís. 1256, 
netřeba se jí vůbec zabývati, byla-li žaloba vznesena na jiný 
soud čís. 1310. 
státní viz jistota žalobni. 

Příspěvek k vodnímu družstvu viz ú p r a v a pac h t o v II é h o. 
Příspěvky vyživovací: pravidelný pořad pTá va vyloučen, uplatňován-li 

JiToti státu nárok na náhradu zpět zaplacenY-ch čí 5 .. 1310. 
Příznaky nemoci viz spr á v a. 
Psací stroi advokátovy kanceláře: pokud jest nezabavitelným čj s. 1274. 
Půjčka státní čtvrtá viz vál e Č II á p ů j č k a. 
- válečná viz v á leč n á p ft j č k a. 
Pňvod manželský dítěte viz dít ě. 

R.akouský erár viz erár rakouský. 
Reisttik: zápis ciwzemské veřejné společnost. ~~ člena tuzemské veřejné 

společnosti podmíněn je průkazem vzájemnosti čís. 845, 
nelze zapsati členy 'správní rady akciové sp'olečnosti, kteří nejsou 
ani členy představenstva ani prokuristy čís. 1335, 
reistříkový soud zkoumá sám od osebe, zda jsou zde zákonné podmínky 
navrhovaného zápisu čís. 1122, 
zápis akciové společnosti viz s pol e č n o s t a k c i o v á, 
zápis akciové společnosti s r. o. viz ,též společnost s r. o. 

Rekurs viz st f ž n'Ů s t. 
Relativní nutnost zastoupení advokátem viz a d v o kát. 
Relutum z a dá v k y v Ý měn k á ř s k é viz v Ý m ě II e k. 
- z a TI a t II r a I i e při pac h t II viz úp r a va pac h t o v II é h o. 
Rodiče: povinnost dětí k výživě jich iest závazkem ryze osobním čís. 875. 
- jinak'viz drtě, matka, otec" výži,vné. 

Rok pachtovni viz ú p r a v a pac h t o v n é h o. 
Ro.zděleni budov fysické viz s p o leč e n s tví s t a t k ů. 
Rozepře zahájená: neni tu, ddmáhaH-H se sice obě žaloby rozvodu, ale 

každá z viny druhého manžela č.i s. 1005, 
spor o uznání, že soudním sloi'ením dluhu v rakouských korunách 
závazek pominul, vadí tomu, by zahájen byl spor o zaplacení 
téhož dluhu v Kč čís. 1031. 

Rozhodčí soud: ustanovený v kolektivní smlouvě čís. 1079, 
bursovni: sekretář jeho' není s.oudcem čís. 1374, 

- - rakouský: v tuzemsku lze povoliti exekuci na základě jeho vý-
roku čís. 1355. 

Rozkaz platební viz pia t e b n í r o z k a z. 
Rozkazní řízeni viz říz e n í r o- z k a zní. 
Rozklad: spojena-li s ním stížnost pro př.ípad, že nebude mu vyhověno; 

postup rekursního soudu, předsevzal-li prvý soud, nevyhověv roz
kladu, ďoplnění ve smyslu vývodů a návrhů stížnosti čj s. 1368, 
viz též zbavenf svéprávnosti. 

Rozluka manželství (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n.). 
k obnově manželskébo společenství nevyžaduje se obnovy po
hlavních styků čís. 842, 
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nelze na dovoiacím soudě uplatňovati nové skutečnosti, jež 
v předchozím řízení jako důvod rozluky uvedeny nebyly, byť 
i právně tvořily t}ž dúvod rozluky čís. 858, 
rozluku (§ 17) lze povoliti i tehdy, byl-li rozvod vysloven roz
sudkem pro zmeškání čís. 918, 
u tuzemských soudú nelze se domáhati přeměny rozvodu v roz
luku, bydlí-li oba manželé v cizině čís. 1204, 1234, 
soud ji proiednávaiící není příslušným povoliti prozatimní opa
tření, týkající se rnaietkov~9ch poměrů manželú ,č í s .. 1260, 
úmluva, jíž ieden z manželů za uplatu napřed se zavazuie, že dá 
souhlas k žalobě nebo žádosti druhého manžela o rozluku, jest 
neplatnou (§ 879 obč. zák.) čís. 1033, 
právní povaha lhůt :§ 16 čís, 1276, 
vinou na roz,luce jest rozuměti pouze subjektivní zavinění, o němž 
nelze mluviti při onemocnění duševní chorobou za trvání man
želství čís. 1285, 
cizol'o'žstvi jako důvod rozluky nemusí b}'ti zjištěno předchozím 
rozsudkem nebo řízením trestním čís. 1072, 
přípustnost přeměny rozvodu v rozluku, isou-li manželé cizozemci 
a manželství uzavřeno v cizině čís. 1133, 
souhlas k rozluce třeba dáti po uplynutí zkušební doby; k dřívěj
šímu nelze přihlížeti, byl-li napotom o,dvo.lán čís. 1208. 

Rozluka měnova "Viz 111 ě II a. 
Rozpočet (§ 1170 a) obč. zák.): pOjem čís. 1214. 
Rozsudek cizozemský viz e x e k II C e. 

. ustanoveni § 419 c. ř, .5. jest použíti i tehdy, když se do, rozsudku 
vloudila chyba vinou strany, která již v návrhu dopustila se omylu 
čís. 909. 
trestni .odsuzující cizozemského souďu: není jÍm tuzemský civilní soud 
vázán čís. 1088. 
dílči: pojem »právní souvislosti« mezi žalobuí pohledávkou 'a vzá
jemnou pohledávkou; pokud lze jej vynésti čís. 1192. 

Rozvod manželství: ujednali-li rozvedení manželé, oznámivše soudu své 
. opětné sp'ojení mezi sebou, že přes to ho neobnoví čís. 847, . 

II e dob r O vol II ý: nelze-li přičítati manželi k vině chorobu, nelze 
mu ctavati za vinu ani následky choroby' čís. 1321, 
dob r -o v -o ln ý: dohoda manželů o majetkoprávních otázkách nevy
žaduie formy notářského spisu čís. 1020, 
úmluva ,o výživném viz výživné. 

RuČení dědice' viz děd i c. 
za škodu: maiitele domu za škodu způsobenou sklouznutím čís. 934. 
b o s t i n s k é h o za věci, jež byly u něho hostem delší dobu uscho
vány čís. 994, 
nepřestává bezvýjimečně již tím, že věci hostovy pyly z domu vy
neseny a závazek jeho vztahuje se i na svrš~Y, které byly po, pří
chodu hosta od něho nebo pro něho "vneseny čís. 1230, 
m a i i t Cll e č i stí r n y viz' sml o u v a s ch o v a c f, 
akciové společnosti viz společn,ost akci,ová, 
podnikatele elektrického vedení čís. 1371, 
obce praskne-li roura obecního vodovodu čís, 1301, 
hr-o~adné osoby za pomocníky; poj-em neschopnosti Cl s. 1076, 

.. __ rrw:itele hor, pr,ovozován-li horní podnik osobou třetí čís. 1118. 
starosty'obce viz starosta, 
dle § 1311 obč. zák.: nahodilá zkáza věci, prodané s v~'hradoú 
vlastnického práva, jde na účet pro datele čís. 853, 

CivHnl rOllhodTl-lul Ul. 
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dle § 1315 ob Č. z á k.: jest ručením za výsledek, podmíněným jen 
tím že osoby, jichž bylo k úkonu užito, byly nezdatnyj k p.ojrnu 
»zďatnosti« zřízence čís. 1238, 
J 1 e § 1320 ob č. zák.: majitele zvířete čís. 946, 
potřebou, dáti stavení psem hlídati, není omluveno chování psa zlého, 
i domácím lidem nebezpečného čÍs. 974. 
ůráhy: 

1. dle 11 a říz e n í z e dll e 14. zář í 1854, C 1 s. 238 ř. zák. 
za škodu, jež zpÍlsobena byla po-žárem, vzníceným jiskrami z loko
motivy čís. 926. 
2. dle z á k o 11 a z e cl n e 5. b řez n a 1869, čís. 27 ř. z á k. 
Pří hod a v do p r a v ě: mimořádně prudké trhnutí rozjíždějícího 
se vlaku čís. 899, 
zařazení VOZU s rozbitým oknem do vlakové soupravy a vytažení 
rozbitého okna, takže cestující měli k němu přístup čís. 912, 
neosvětleni vozu, určeného k dopravě osob čís. 963, 
opozděné Vystoupení cestujícího z vlaku čís. 889, 
nevjel-li v.lak, dopravující 'p·ouze železniční zřízence do nádraží čís. 

1284. 
spolupůsobila-li neopatrnost osoby třetí čís. 899, 
důkazem spoluzavinění poškozeného nesprošťuie se dráha důkazní po
vinnosti exku]pační čf s. 912, 
v tom, že někdo ze spolucestujících uložil si své zavazadlo uprostřed 
chodby 'Pm chůzi, nelze spatřovati neodvratitelné jednání osoby třetí 
čís. 963, 
není spoluzaviněním poškozeného, nevěnoval-li za cesty od vllaku do 
nádražÍ zvýšenou pozornost překážkám, jsoucím v cestě čís. 1284. 
3. dl'e dopravního řádu železničního ze dne 11. listo
padu 1909, čÍs. 172 ř. zák. 
viz též doprava železniční, 
obmeziti ručení za zavazadla na maximální výši jest přípustným jen 
při zavazadlech cestovních, nikoliv ,ohledně zavazadel uložených v ná
dražní šatně č i s'. 9'51, 1077, 
lhostejno, že dráha zadala nádr,ažnÍ šatnu saukr,omému podnikateli 
čís. 1077, 
k vojnm věci drahocenné; film není ani věcí 'nměleckou ani draho
cennou čís. 1232, 
p,osune-li se náklad vozu naloženého odesílatelem čís. 1329, 
obstaral-li si odesílatel sám uložení zboží, nelze zavinění dráhy o sobě 
shledati v tom, že dodaia vůz k dopravě zboží nevhodný čís. 947, 
pojem 'Obecné obchodní ceny čís. 863, 
náhradu škody za ztrátu zboží, jež dáno bylo k železniční dopravě 
v cizozemsku, iest určiti v kursu, vypočteném d,:e místa a ku dni 
odesiání čís. 1140, 
úřtdní zákaz okresního Národního výboru v době převratové jest 
vyšší mocí ve smyslu § 84 čís. 964, 
pojem hrubé nedbalosti ve smyslu § 95 čís. 911, 
ncdodavši z hrubé nedbalosti zboží v'čas, je dráha p,ovinna náhradou, 
by! i dodržela lhůty § 75 čís. 936. 
směnečných dlužniků viz smě n k a. 
soukromopr'tívni z nedovoleného činu: pro mlč e n í viz tam ž e. 

Rukoiemství: ustanoveni § 1346, oďstavec druhý, obč. zák. nevylučuje, hy 
zhodnoceny byly okolnosti, listinou neosvědčené čís. 1004. 

Uumilllsko viz z á k a z ob ch o d o v á n í. 
Rušena dUba viz drž b a. 

Ředitelství okresní iinančnÍ viz f i II a II ční pro k u r a tur a. 
Ř.epa viz c u k r o v k a. 
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Řízeni ve věcech manželských: není vadností řízení, nedonutil-li v řízení 
pro neplatnost soud stranu, by se k líčení osohné dostavila čís. 1083, 

- viz též ne p I a t II o s t, r o z I II k a, r o z vod ma n
želstvL 

nepatrných viz ne pat r TI é věc i. 
rozkazlÚ: v ústním iednání o námitkách múže žalobce učiniti nov)' 
skutkový přednes a změniti žalobu čís. 1174. 
vyrovnávací viz v y r o v n á 11 í. 
trestní: náklady viz t a ln Ž e. 

Saldo viz pro mlč e TI í. 
Samokontrahent viz k o m i s i o II á ř. 
Samosprávný úředník viz ú ř e dní k. 
S.běratel znamek viz spr á v a. 
Sedmihradské manželství čís. 1296. 
Sekretář bursovního rozhodčího soudu není soudcem čís. 1374. 
Sezonní byt viz o d k I a d ex e h: II C e v Jl k II i z e n i tn. 
Schovatel věcí doličných čís. 1062. 
Schváleni dědicem jednáni zůstavitelova viz děd i c. 

dražby viz dra ž b a. 
pozemkového úřadu viz z á b o I ma jet k ú. 
soudu svěřenského viz s věř e n s tví. 
zemského výboru viz ob e c. 

Silnice okresní viz v y v 1 a s t II ě TI i. 
Skončeni války viz vál k a. 
Složení k soudu: nepřIhlásil-li věřitel neknihovní pohledávku k soupisu 

čís. 1040. 
Slušná výživa viz v y z 1 v a. 
Služby vyšší (§ 1159 a) obč. zák.): poiem Cl s. 1315. 
Sluižebnost: vlastník služebného pozemku není povinen, by odstranil z ce

sty překážky čís. 881, 
dle něm. obČ. zák. musí si oprávněný sám provésti zařízení potřebné 
k výkonu služebnosti čís. 1341. 
bytu: váznoucí na pózústalostní nemovitosti čís. 1123. 

Služební požitky viz p o žit k y s I II Ž e b n í. 
Směna viz s m I o u v a .s měn n á. 
Smě-nka: majite~ směnky může některé směnečné dlužníky ze závazku 

propustiti neho Jim· posečkati,- nezadávaje tím svým právům oUroti 
ostatním spoludlužníkům a nejsa vázán iejLch souhlasem.č í s. 1251, 
právní povaha žaloby z obohacení; sp,lniště uhaslého závazku ze 
směnky; v případě neúpln-eho domicHu neuhasne. s·menečný nárok 
proti příjemci tím, že nebyla zavčas k placení předložena a pro ne
placení protestována čís. lJS9, 
prolongování: »až budou normální franky« čís. 1334, 
pojem směnky »Z ochoty« či s. 1334, 1352, 
právní- povaha blankoakceptu; stačí, připojil-li vydatel po.dpis ~ice 

teprve po přihlášce pohledávky ke konkursu, ale ještě před, žalobou 
čís. 1102, 

zákon čÍs. '88/1872 nevztahuje se k směnečným prohlášením, z nichž 
se směnečný nárok neodvozuie čís. 1102, 
opis základní směnky nemusí býti obsažen v kontextu protestní li
stiny, vyžaduje však dalších náležitostí čÍs. 1171. 

.2" 
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Smír soudní: náležitosti jeho čís. 882. 
- o výživném manželky: clausula rebus sic stantibus čís. 1007, 
- - - - viz též výživné. 

Smísení peněz (§ 371 obL zák.): není tu, přimísil-li držÍtel větší obnos 
peněz ku svému nepatrnému ·'::'mosu čís. ] 215. 

Smlouva: prohlásí-H dlužník sám, že hude plniti ihned anebo v urč,ité 
lhůtě, netřeba, by, ho věřitel ještě zvlášť k plnění vyzval čís. 937, 
přijala-li jedna strana návrh druhé strany se změnou 11eh obmezením, 
zamítla novým svým návrhem celý návrh, nikoliv pouze onen bod, 
jehož změnu navrhovala čís. 1248, 
odstoupení od smlouvy (§ 918 obč. zák.) vyžaduje předchozí lhůty ke 
splnění smlouvy; předchozí pohrůžky netřeba čís. 1330, 
uzavřená za války; splnění »až nastanou normální dopravní a pla
tební poměry mezi R.ak. Uh. a Anglií« č Is. 119B, 
o myl viz tam ž e. 
dédicka: ustanovení, dle něhož, zemře-li jeden z manželů, nezanechav 
pokrevních příbuzných, má pozústalý manžel ohledně jmění, podléha
jícího společenství statki!, býti universálním dědicem, jest povo,láním 
za dědice čís. 1155. 
dodací:' ke smlouvě o dodání předmětu potřeby za přemrštěnou cenu 
se ustanovení § 1174 obč. zák, nevztahuje čís. 876, 
v ur,čité době po uzavřeni míru čís. 900, 
význam doložky »nezávazně« čís. 890, 935, 993, 
ujednáno-li na. počátku války dodání zboží »po skončení války« čís. 
1235, 
vliv zákazu obchodóváni mezi válčícími státy čís. 1064. 
dopravní viz do p r a v a. 
kolektivní: ustanoveni rozhodčího soudu v ní čís, 1079. 
kupní: nahodilá zkáza věci, prodané s výhradou vlastnického prava, 

jde na účet prodatele čj s. 853, 
použil-li pro datel k odevzdání zhoží posla, jehož kupitel sám nr'čil 
k uzavření smlouvy; přechod nebezpečí není dotčen do.Jožkou: že 
zaplacení stane se ihned po správném dojití zboží čís. 862, 
význam doložky »nezávazně« či s. 890,' 935, 993, 
lhůta k- dodatečnému plnění není poskytnuta Hm, že kupUeI vy
zval prodatele, by dodal )'obratem«; důkaz o tom, že dopis došel 
druhé 'strany, ná,leží tomu, kdo dopisem vykonal volbu či s. 893, 
tím, že přijal kUPl tel plnění částečné, vzdal se námitky dle -§ 1415 
obč. zák. čís. 1199, 
volby kupitelovy (čl. 355 obch. zák.) zahájením sporu čís. 1201, 
d oQ tl a t e:č n á Jh II t a viz též 1 h ů t a do d a·t e 'Č n á, , 
dot2.z na liknavého objednatele, zda trvá na objednávce, není v~r_ 
konem volby pu rozumu čl. 356 obch. zák. čís. 967, 
ukdnání, že kupítel může stanovenou kupní cenu vyrovnati zbo-, 
.~ím, z právdíno obchodu vyloučeným, nečiní celou smlouvu ne
platnou čís. 943, 

třetí osoha. jíž ponechano bylo stanoviti kupní cenu, nemusí ozna
čena. býti jménem, jhlita k zaplacení není lhůtou k určení kupní 
ceny čís. 969, 
,obchod nikoliv fixní a dodatečná lhůta čís. 1216, 
aejde o fixní obchod, byla-li stanovena· lhůta pro povinnost ku
pujícího, odebrati zboží do určité lhůty čís. 1032, 
volba (čl. 356 obch. zák.), kdy iest vykonána čís, 1032, 
ohledně pohled.nic čís. 1377, 
povinnost odesílatele pojistiti zho-ží čís. 1390, 
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sepsání inventáře není podstatnou ná.Ježitostí kupní smlouvy o věci 
hromadné; výpcčet abstrakh1Í škody při koupi celého obchodu 
čís. 1320, 
úmluva, že nedoplatek kupní ceny bude vyrovnán tím, že kupitel 
bude platiti prodaíeli určit~' peněžitý důchod, zhoršení valutov~'ch 
poměrů stihá prodatele; ujednáno-li, že prodatel má sdíleti s ku
pitelem sp-olečný byt atd., povinnost kupitele pro případ odstě
hování se pro datele čís. 1323, 
vypustil~1i pro datel v dodacím listu označeni smluvené jakosti 
zboží, pozastavením zboží ,není ještě smlouva zrušena; dOjití zboží 
není ještě jeho přijetím čís. 1378, 
kUPl1( cenu za tuzemskou nemovitost nutno zapraviti ve měně 
tuzemské či s. 972, 

kupní cena jest splatna dnem odevzdání koupené nemovitosti, 
třeba dle smlouvy užit1\Y a břemena nemovitosti byly vyúčtovány 
k jinému (dřívějšímu) dni čís. 1243, 
zavázal-li se prodatel kupiteli, že mu při jeho sňatku postoupí 
určitou věc za určitou cellU čf s. 1246, 
nespadá sem objeďnání obrazu dle fotografie čís. 1259, 
nebyly-li strany v obchodním sp·oieni, nebyla tím, že prodatel 
zaslal kupiteli část zboží, uzavřena mlčky smlouva ohledně 
všeho objednanéhO' zboží či s. 1191, 
vad y z b o ž í viz t a li Ž e, 
viz též spr á v a. 

náiemni a pachtovní: jJrávo nájemce, vzíti si zpět vše, co za ú'čelcm 
lepšího nebo pohodlnějšiho užívání nájemního předmětu byl 
s ním spojil ·č í s. 914, 
prostředky, jež přísluší pachtýři k Q-chraně jeho práv pachtov
ních čís. 1014, 1090, 
a devalvace měny v případě zvláštní úmluvy čís. 1019, 1137, 
uzavřená pod rozvazovací v3i minkou, spadá pod ochranu ná· 
jemců či s. 1331, 

čistiti místnosti, užívané náiemci společně jest věcí p-rGnaj~matele 
čís, 1383, 
podstatně škodlivé užívání najatého předmětu musí b~'ti pravi
delně opětovným čís. 1393, 
převzetí inventáře pacht}'řem proti jistotě, podmínky vrácení jeho 
č<Ís .. 113J., 
přijetím pachtovného vudal se propachtovatel nároku na doplněk 
čís. 1137, 
l1cQ.živne vzdáním se bytového úřadu zabrání bytUi lhostejno, zda 
hyi-ový úřad, vzdav se zabrání bytu, stanovil den vrácení 
čís. 1151, 
lze ji uzavříti a zaknihovati i ohledně propachtovatelova ideálního 
podílu na spad1tované .nemG-\~itosti Č·í s. 1092, 
k on e c dob y p a ch 't o v n í viz 1 h ů ta. 
viz též oChrana·nájemcúv, vyklizení, VJrpověď, za
i i š t ě n í p ft d y, ob n o v a pac h t u, úp r a v a pac h t o v
n é ho. 
na oko; jest nicotna a může býti vzata v odpor i osobou třetí. 
pokud jsou jí její zájrpy dotčeny čís. 1312. 

- a ujednáni manželŮ' čís. 847. 
o dNo: pojem rozpočtu dle § 1170 a) obó. zak. čís. 1214, 
spadá sem objednání obrazu dle fotografie čís. 1259, 
není zákonné povinnosti klá~ti účet čís. 1237, 
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koupeny-li šaty t. zv. model s tím, že je prodatel preslle na kupite
lovu osobu, musí i toto provedení b"Hi bezvadné é í s. 1319, 
třebas zhotovitel dodal k němu látku čís. 1066, 
předběžná jde o hotovou smlo'uvu kupní, zavázal-li se prodatel ku
piteli, že mu při jeho silatku postoupí určitou věc za určitou cenu 
Č,íS.1246, 

schovací: viz též ručeni dráhy. 
ručení hostinského čís. 994, 1230, 
majitel čistírny jest za paměrÍ! poválečn}'dl povinen dáti pojistiti 
věci, dané mu k čistění čís. 1304, 
byla-li věc ztracena, neplatí pro uplatnění náhradního nároku lhilta 
§'1l 967 obč. zák., nýbrž § 1489 obč. zák. čís. 994, 
přejímatel firmy nemůže požadovati vydání pokladni knihy na tom, 
u koho byla uschována dřívějším majitelem firmy čís. 1056, 
služebni: pokud přípustll$rm pořad práva při smlouvě čelední čís. 891, 
ustanovení :§u 77 živn. řádu připouští j, vyloučení výpovědi dohndou 
stran a' nebylo zrušeno '§em 1164 obč. zák. n. zn. čís. 949, 
pojem učedníka; pokud nespadá pod zákon o obeh. pam. či s. 1217, 

není zákonné J;ovinnosti klásti účet čís. 1237, 
pojem vyšších služeb C~ 1159 a) obč. zák.) či s. 1315, 
povinnost zaměstnance, vystoupivšího ze služby, zaplatiti zbytek 
úvěru na ošacovací akci či s. 1315, 
s obchodním pomocn,kem viz ob cha dní DO moc II í k, 
směnná: v}měnou padělaných peněz za dr'obné, poskytnuti padělané 
bankovkyč í s. 1012, 1195, 
společenská: pokud sem spadá sprostředkování; přípustnost žaloby 
dle čl. XLII. uv. zák. k c. ř. s. čís. 1058, 
sprostředkovatelská: pro vyplacení odměny jest rozhodným výsledek 
zasáhnutí sprostředk'ovatele čj s. 1146, 
nárok na provisi za sprostředkování zápůjčky čís. 1372. 
viz též spr o s tře d k o v á n 1. 
svatebni: .pojem čís. 1233, 

pokud trvá společenství statků, nemuze se žádný z manželů do
máhati dobrovolné draiby svého podílu čís. 1324, 
nárok na výbavu lze uplatňovati v řízeni nesporném čís. 1380, 
nutnost notářského spisu viz spis n'Ůtářský. 
věn o viz tam ž e. 

učňovská: pojem učedníka, pokud nespad"á pod pojem obchodního po
mocníka čí s. 1217. 

Snímek z notářského spisu viz s p I S not a ř s k ý. 
Sňatek: c.dvolání zmocnění k němu; stačí dopis zastoupeného rodičům 

čís. 1083. 
Solidární spoludlužník viz s p o I II d I II žní k 

a pře r li Š e n í val u t o v Ý c h sp o r ů čís. 1139. 
Součást bytu: viz 'Ů c hra II a II á j e ID c Ů. 
Soud: stížnost (§ 15 nesp. Hz.), viz tamže. 

r o ž hod č í viz r o z hod 'č í s o u d. 
Soudni dozor nad substitučnim jměním viz s II b s t i t u c e. 

odhad viz od had. 
- smír viz smír. 
_ výzva viz v 1/ z v a. 

Souhlas k roziluce viz r o z 1 u k a man žel s tví. 
SoukromÝ pensista viz pell s e. 
Soulož viz di t ě. 
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Soupis pohledávek: neknihovllÍ pohledávka zůstává přes to, že nebyla při
hlášena k soupisu, pohledávkou věřitele dotud, dokud stát na ni ne
činí nároku; dlužník může použíti cesty §u 1425 obč. zák. čís. 1040, 
proti příslušnému dodatku, pojatému do rozsudku, nemůže si stěžo
vati žalovany- čís. 1130. 

Souvislost právní viz r o z s ude k. 
Spediter: p-římý závazek vůči kupiteli, svěřil-li mu pro datel dopravu v za

stoupení kupitele; ručení za ušlý zisk, zanedbání povinné péče 

čís. 1242. 

Spis notářský: pojem svatebních smluv čís. 1233, 
nezbytný. jde-li o jakékolív uznání dluhu mezi manželi čís. 1286, 
není ho třeba k platnosti slibu nebo poskytnutí věna dceři Oosobou; 
včnem povinnou čís. 1068, 
vrácením pozb$rvá moci veřejné listiny pouze snímek, na základ·2 
opisu snímku nelze povoliti vklad knihovnÍ'; zaznam knihovních 
práv je vůbec vyloučen čís. 1127, 
není ho třeba, jde-li o dohodu o zrušení nesplněné dosud kupni 
smlouvy, již byli llyněiší manželé uzavřeli před sňatkem pro pří
pad zamýšleného sňatku čís. 1188, 
nevyžaďuje ho dohoda manželů o majetkoprávních otázkách při 
dobrovolném rozvodu čís. 1020. 

Splatnost dávek výměnkářských viz v Ý m ě TI e k. 
- kupní ceny viz smlouva kupní. 
Splniště: tuzemské hyp'otekárního dluhu, váznoucího na nemovitosti v ny

nějšim R.akousku č.í s. 933, 
závazku z bezdůvodného obohacení čf s. 937, 
byI..,li úmlu'Vou o sudišti a splriišti právní poměr zmístněn v tuzemsku, 
podroben i ohledně cizozemského smluvnika právu tuzemskému 
čís. 1031, 
ujednané s osobn;m a zároveřI hypo,tekárním dlužníkem, platí j pro 
každého nástupce v držbě hypoteky čís. 1031. 
viz též měn <1, pln i š t ě. 

Splození ditěte viz dít ě. 
Společenství statků: (§ 825 a 11S1. obč. zák.). 

- sta'čí, oznámil-li pachtýř jednomu ze spoluvlastníků, že se do
máhá O'bnovy pachtu čís. 907,' 

pokud lze cdůvodňovati námitku nevčasnosti p'rodeie; pokud .je ne
připustno fysické rozdělení budov čís. 118'7. 

- manželů viz smlouva svatebnÍ. 
Společenstvo výdělkové a hospod<iřské (zákon ze due 9. dubna 1873, čís. 'lIJ 

ř. zák.). 
pokud může zbaviti správní rada funkce členy ředitelství pokud se 
tý,če likvidatory; likvidatoři Jsouce i ien prozatimně zbavt..ni funkce, 
nemohou~ za společenstvo jednati čís. 1015, 
útvar jeho není přípustným pro družstvo pro postaveni a vedeni di
vadla čís. 1369, 
není jím družstvo »pražskýcn v':wrk'Ůvých veletrhů« \;; s. 1386. 

Společnost akciová: do rejstříku nt~!ze zapsati členy $oprávní rady, kteří 
nejsou ani členy představenstva ani prokuristy či s. 1335, 
ručení za úraz (§ 45 zák. o ÚL :roj. ,děln.), jeiZ způsobil éJell jejího 
představenstva čís. 1.358, 
dosáhne-li státního schválení, nemůže v zásadě -rejstříkový soud 
odepříti její zápis do obchodního reistříku čís. 1080, 
po-kud vyzvání tuzemského ministerstva k přesídlení do tuzemska 
nahrazuje schváleni stanov čís. 1112, 
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komanditní: pokud může navrhnouti prozatimní opatření či s. 998, 
s ~učením obmezeným: tuzemskou odbočku, jejíž hlavní závod stal se 

následkem státl]iho převratu závodem cizozernsk~rlll, nutno 
opnvěděti jako samostato}! tuzemski' závod ě í s. 854, 
ministerstvo není povinno, by soudu oznámilo, proč podalo 
námitky a soud není povolán, by zkoumal důvodnost námitek 
čís. 871, 

- - - nelze vyhraditi společníku právo žádati, by svého času byl 
ustanoven za jedllatele neb ponechati právo, zříditi jednatele, 
osobě třetí; právo ku svolání mimořádné valné hromady; vrá
cení kmenov}'ch vkladů dle ,§ 58 čí 5. 922; 

- - - oznámení a vyzvání, íež požaduje § 91 od likvidatOTů, nemůže 
býti publikováno v »ústředním o,znarnovateli«, nýbrž pouze 
v příslušném úředním listě čís. 1239, 

- - ---;- ustanovení Sll 25 oďst. 4 zák. nevztahuje se k obchodům, jež 
v mezích své moci uzavřel vnuceny správce společnosti s je
jím jednatelem; právní postavení jednatelů za vnucené 
správy čís. 960, 

- - - jednatel múže požadovati odměnu za úkony, jež za vnucené 
správy společnosti předsevzal pro vnuceného správce II k jeho 
poukazu; ustanovení §u 25 tu nepřichází v úvahu; poměr zá
konných představitellI společnosti k vnucenému správci 
čís. 961, 
povinnost reistrikovéhb soudu při zápisu; nepřipustno zapsati 
usnesení valné hromady, jíž se súčastnila osoba nejsoucí spo
lečníkem čís. 1122, 
jednatelé musí míti bydliště v tuzemsku čís. 1128, 
žalobu o zmatečnost lze 'Opírati jen o dův-od, jenž na valné 
hromadě na opodstatnění protokolárního odporu byl kon
kretně uplatňován čís. 1186, 

veřejná: pokud se mohou jednQtliví společníci domáhati obmezení 
exekuce čís. 1125, 

- zápis její viz rejstřík. 
Společný byt prodatclův viz s m I o II vak upll í. 
Spolek: vzdal-li se starosta starostenství, přestal býti zákonným zástup

cem; odepření přijetí soudní zásilky čís. 986. 

Spoludlužník solidární: věřitel nemúže žádati od něho zaplacení, pokud má 
v rukou úplatu poskytnutou -druhým spoludlužníkem čís. 1065, 

- -' a přerušení valutových sporfi čís. 1139. 
Spořitelna poštovn) viz. po š t a. 
- - ví d e ň s k á: placení po měnové rozluce čís. 888, 1043. 

Správa: nárok na evikci dob:/tčete uhasne v šesti měsících čís. 1010, 
n.ároku mužno se vzdáti i mlčky činem konkludentním čís. 1275, 
i sběratel známek má tu nárok; z t,oho že kupitel zaplatil známky po 
posudku znalcově, nelze o sobě vyvoza-vati, ie se vzdal nároků ze 
s,právy čís. 1314, 

byl-li -odňat státem kůň stižený evidenčním lístkem; počátek lhůty 
k nároku ze správy čís. 1103, 

jest vyloučena pouze· tehdy, byla-li vada poznatelria pro, každého 
opatrného pozorovatele; nestačÍ zjevné příznaky jakési- neurčité ne
moci čís. 1115, 
při prodeji vynálezu viz vy n á lez. 
I h ů t y viz tam ž e. 
p o z úst a 1'Ú sti. viz p o z Ů s tal o st. 
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Správce pozůstalosti jest bez da.lšího zmocnění soudu oprávnčn a povinen 
vésti obchod, do pozůstalosti náležející čís. 1280. 
viz též p o z Ů s tal o s t. 
vyrovnací viz vy r o v II á II i. 

-Správní rada akciové společnosti viz s op o 1 e č n o s t a k c i o v á. 
_ ~ s p o leč e II s t v a viz s p o leč e n s t v o. 
Sprostředkování: ZáPl1jčky; nárok na provisi čís. 1372, 

jako smlouva společenská; přípustnost žaloby dle čl. XLII. uv. zák. 
Je c. L s., nesložil-li spoiečník účet z provise čís. 1058. 
viz též smlouva sprostředkov'lcL 

Sprostředkovatel viz s rn I G U va> spr o s tf' e d k o v a c í. 
Staniční pokladny viz p o k 1 a dny. 
Stanoyy akciové společnosti viz s pol e č n o s t a k c i o v á. 
Starosta obce: přípustnost pořadu práva, domáhá-li se b~vaI5' na obci 'od· 

měny čís. 1318, 
jenž, řídě dražbu obecních pozemki'I, dal vydražitelům nespráv
nou informaci, není jim dle §u 1295 obč. zák. práv ze škody 
čís. 1185. 

spolku viz s p oJ e k. 
Stát viz e r á r. 
Siatek obecní: nepřípustnost pořadu práva pro uplaU'íování nárokfl z něho 

či s. 1367, 
st ř e dní vel i k o Stl víz II sed los t st ř e d II í v c I i k o sti. 

Statkový úředník viz ú ř e dní k s ta t k o v ý. 
Státní občanství viz ob č a n s tví stá t n í. 
- pokladny viz p o kl ad n y. 

půjčka viz v á leč n á p II i č k a. 
Sta\' ba okresní silnice viz v y v 1 a s t n ě n i. 
Stavební promlčení viz prO mlč e l1 í. 
Stavitel viz pří s I II Š n o s t dle ~u 87 o d s t. 1 j. 11. 

Stižnost: viz též opr a vný prost ř e dek, 
do usnesení poručenského soudu, jímž schválena kupní smlouva o po
ručencově nemovitosti, není oprávněna si stěžovati třetí osoba, jež 
za nemovitost více nabí<ila čís. 902, 
do-usnesení, jímž bylo pozůstalostm imění za souhlasu účastníků ode
vzdáno dle -§u 73 nesp. hz., není rekurs přípustným či s. 955, 
ustanovení 4. odst. § 79 org. zák. platí též v řízení nesporném čís. 955, 
poiem >ltřetí osoby« (§ 9, 11 nesp. říz.) čís. 956, 
přípustna ve věcech knihovních do usnesení rekursniho souďu, jímž 
rekurs odmítnut čís. 1278, 
a rozklad viz rozklad. 
pokud nepřípustna v připadě p'osledního' odstavce §u 261 c. ř. s. 
čís. 1053, 
dle Su 15 nesp. říz. nepřísluší soudu, byla-li pozůstalost odevzdána. 
notáři čís. 1159, 
dosud ještě nepodané nelze přiznati odk,lád'ací účinek (~ 524 c. 1-. s) 
čís. 1206, 
dovolaci: pokud nepřipustna, ide-li O' 'Pokoutníka čís. 897, 
ne'přípustna, jde-li 'Ů útraty v řízení o cestách ne2bytných, čís. 9.i5, 
nepřípustna proti zrušovacímu U~l1esení rekursního soudu i tehdy, na
řízeno-li prvé stolici, by vykonala předem vhodná šetření Č Í~. 923, 
nepřípustnost ve sporech o ruše:;llOU držbu, i pokud ide o otázky po
družné čís. 1241, 
pokud přípustná do uSl1es~ní vyrovnacího sou-du v případě §u 33 vyr. 
řádu čís. 1105, 
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může ji odmítnouti i rekursní soud čís. 1124, 
dle §u 519 čís. 3 c. ř. s.: polu:d oepřípustnou, nebylo-li ve zrušo
vacím usnesení odvolacím soudem prvé stolici výslovně nakázáno, 
by o věci znovu projednala čís. 898. 

Stodola viz o ch r a II a 11 áj e m ců. 
Strana ve sporu: pokuď má cizinec způsobilost žalovati čís. 861, 
- - - viz též z p Ů s o bilo s t k e s por u. 
Střídavý pacht viz z a j i š t ě n í půd y. 
Subjektivní nemožnost' viz II e m o Ž II o s t pIll ě II í. 
Subkomisionář obilního ústavu viz po řad p r á v a. 
Substituce: výklad slov: »děti cizÍ« čís. 1173, 

nařízená Foslední vůlí pro přÍ>pad fysické zletilosti; platí 24. rok bez 
ohledu na pozdější zákon čís. sb. 447/1919 čís, 1225, 
význam ustanovení závěti: »zemře-li zůstavitelova dcera bez Pll
mých právních dědiců, připadne pozůstalost zůstavitelovým sourozen
cům nebo jejich dědicům čís. 1252, 
fideikomisární: došed svéprávnosti, múže pod-dědic žádati, by zrušeny 
by,jy soudní dozor a opatrovnictví nad substitučním jměním čís. 1169, 
k zániku substitučního závazku ve prospěch fiduciářova potomstva 
nestačí pouhá pravděpodobnost, že fiduciář nebude míti potomstvo 

. čís. 1332. 

Sudiště viz pří sl II Š n'o's t. 
- a splniště viz spl TI i š t é. 

Sukcesivní dOdávka viz do d á v k a s u ke e s i v n í. 
Svatebtti smlouva viz srn 10 uv a s vat e b n í. 
Svévole (§ 408 c. ř. 5.) předpokládá zlomyslné vedení sporu Cl s. 874. 
Svědek: jednal-li soud D dvou nárocích uplatňovaných v téže žalobě, ne-

může toho, kdo vystupuje ohledně jednoho nároku jako strana, vyslý
chati o druhém nároku jako svědka čís. 1229. 
po 5,1 e dní v tl 1 e viz po říz e n í p o s! c dní. 

Světlý okam!žik viz p O' říz e n f p o s led n í. 
Svěřenství: dohoda s p·achtýřem o zVÝšeni pachtovného nevyžaduje schvá

lení souďu svěřenského é í s. 1054. 
Svoleni ku sňatku viz, věn o. 
Svršky vnesené viz vnesené svršky. 

Šatna nádražní viz ručení dráhy. 
Šek: 'pokud -nejde o zapovězený vÝvoz Cl s. 857, 
- PDkud zakázán vývoz s tím, by vyměněn byj V cizozemsku za ne

kolkované koruny čís. 905. 
Škoda abstraktní: na VýŠi náhrady nemají vlivu předpisy o předražování 

čj s. 1244. 
výpočet její při koupi celého obchodu čís. 1320, 
ahstraktní a konkretní: je-li 'ona větší než tatoj obě jsou 
mysleny pOuze v poměru pro datele vůči kupiteli čís. 1210. 

horni vIz ručení za škodu. 
Škola: vyvlastnění po-zemků pro ni či s. 1392. 
Školui přirážky viz při r á ž k y. 

Tabulky při výpočtu zvýšeného pachtovného viz úp r a v a' pac h t o v· 
n ého. 

Tajemnik bursovního rozhodčiho soudu není soudcem čj s. 1374. 
Tarif železniční viz d o p r a važ e 1 e z II i č II í. 
Těšínsko: dovolání do rozsudku apelačního soudu Krakovského čís. 968. 
- po čas plebiscitu bylo celé tuzemskem ve smyslu § 79 ex. ř. ~ ť s. ~266. 

Tězífs,tvo viz hor n-í p r á v o. 
Trafika: poměr :učedníka čís. 1217. 
Tre5.tUf rozsudek viz r o z s ude k. 
Třetí osoba (§ 0, 11 nesp. řiz.): jest jí i druhá strana, čís. 956. 
Tuzemské užívaní vynálezu viz v y n á 1 e z. 

Ublíženi na cti viz obcho·dní pomocník. 
Učedník: p-ojem, pokud nespadá pod zákon o ·obeh. pom. Cl s. 1217. 
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účet: převod zálohových vkladů z účtu subskripčního na úéet běžn}' 
čí s. 1138. 
viz též sml o u v a o dí·J o. 
běž n Ý: kdy jest ukončen é:í s. 1065. 

UhÍažovací exekuce viz ex c k u C e. 
Úkony válečné: zákon a nařízení upravuje pouze nároky osob, k válečným 

úkonům určených, nedoti'ká se však zodpo,vědnosti těchto osob z pro
vozu podniku k (sabám třetím čÍs. 1118. 

Úmluva o budoucí nabídce viz 11 a b í d k a. 
Umořeni zástavního listu o pojišfovací polici; příslušnost soudu čís. 1144. 
Úpadek viz k o n k II r s. 
Upisování válečných půjček viz vál e č n á p tl j č k a . 
Úprava návsi- viz ob e c. 

notářské pečeti viz peč e ť n -o t á ř s k á. 
pachtovného (o pat ř. e 11 í Stá 1 é h -o v Ý bor u ze dne 8. ř í j Jl a 
1920, čís. 586 sb. z. a ll.), 

dohoda mezi držitelem svěřenství a pachtýřem nevyžaduje schvá
lení soudu svěřenského čís. 1054, 
nevztahuje se k nájmu pozemků čís. 1059, 
dány-li pozemky ve vnuceny podpacht; znění § 2 (1) opatření; 
vpočltání daní a přirážek či s. 1086, 
použití tabulek k V}'počtu přirážky a nejvyšší meze; nelze jich 
správnost přezkoumávati-; výpočet, záleží-li pachtovné částečně 
v naturálicích, k výkladU' § 2 (3) čís. 1107, 
SOUkrOIll}T i~,ajetek panovnické rodiny jest majetkem z.abraným; 
pojem »pachtavního roku a zbS~vaj:cích smluvních pachtovních 
let« čís. 1135, 
do lhůty, v níž dluino oznámiti nárok, včítaií se -dny poštovní 
dopravy čís. 992, 
:převzal-li pachtýř po 1. lednu 1918 placení veřejných dávek, 
které do té doby hradil propacbtovatel ze svého čÍs. 1024, 
posavadní pachtovné; naturální dávky, uŽÍvá-li pachtýř budov 
pouze z části čís. 1158, 
s r;LsPGvkcm k vodnímu družstvu dlužno naložiti jako s daněmi 
a přirážkami; naturální 'dávky připočtou se k pachtovnému v hod
notě ku dni 1. březlla 1919 čís. 1300. 

Úraz3vá pojišťovna dělnická viz .. p o i i š f 'o v n a ú r a z o v á. 
Úrazové pojištění viz p o i i š t G n í ú r a z o v é. 
Určeni ceny vi'z n á hra d a z a p o ž a d o v a II é z b o ž í. 
Určovací žaloba viz žalob a u r č o v a c í. 
Úroky-: promlčení jich, započteny-li do salda čís. 1065. 
- z prodleni: :pojem kapitálU čís. _874. 

-Úřad banko-vnl min. finanCÍ: potvrzeni ieho o tom, že bankovka jest opa-
třena kolkem padělaným, 'činí o léto okolnosti plný důkaz čís. 1009. 
.berni viz· berní úřad. 
poz-emkovÝ viz zábor majetku. 
zemský pro válečné poškozence nemá procesní zllůs;:,Lilcsj či s. 1219. 
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Ú'ředník samosprávný: o služebních požitcích rozhoduií úřady správní 
čís. 1136. 

_ statkovÝ: náležitosti propouštěcího duvodu § 29 čís. 1 zákona čís. 
1290. 

Usedlost střední velikosti (zákon ze dne 7. srpna 1908, čÍs. 68 z. zák. pro 
Cechy). 
za úče:em rozhodnutí o osobě přeiímatele netřeba slyšeti starostu 
obce a znalce; ochota nápadníka, vzdá ti se zaměstnání, nedovoluiícího 
mu, by osobně na statku hospodařil, není s to, by odčinila jeho vy
loučt:;nÍ z nápadnictví čís. 849. 

Uschování pozastaveného zboží viz vad y z b o ž í. 
- jinak viz s m 10 II V a s ch o v a c L 

Usneseni obecního zastupitelstva viz o b e c. 
Ustanovení dědicem v dědické smlouvě čís. 1155. 
Ustoupení od smlouvy viz s II ,1 o II v a. 
Ústřední oznamovatel viz II v e ř e i II ě II í. 
Ušlý zisk: musí jej hraditi speditcr, jenž zanedbal péči řádného obchodníka 

čj s. 1242. 
Útraty sporu: _přís;ušnost viz tam ž c, 

obmezena-li na ně žalobni žádosti opravný prostředek čís. 846, 
obmezen-li spor na ně, nelze použíti předpisů o řízení ve věcech 
nepatrných, převyšuii-li 100 K čís. 1333, 
přípustna exekuce k jich zajištění, třebas hlavní nárok nebyl pe
něžitým; na útraty odvolacího řízení nevztahuje se předpis § 371 
č;s. 1 ex. ř. čís. 1337. 

jiné (§ 88 žel. dopr. ř.): pojem čís. 1120. 
v řízeni horním: pokud o nich rozhoduje horní úřad a pokud soud 
čj s. 1095. 
v řízeni trestním: ustanovením čl. I. čís. 13 zák. čís. sb. 1/1920 zrušen 
byl též -čtvrtý odstavec § 395 tr. ř.; přípustnost pořadu práva či s. 984. 
- ---;- pokud výrok trestniho soudu jest exekučním titulem čís. 1060. 
kvitance viz k v i t a n c e. 

Uveřejnění: pokud možno v ústředn:m oznamovateli či příslušném zem-, 
ském úředním listě čís. 1239, 

viz též dar uče n Í' 00 pa t r o v ní k e m. 
Úvěr na ošacovací akci viz a kec o š a c o v a c í. 
Uznáni chluhu mezi manželi vyžaduje vždy formy notářského spisu čís. 

1286. 
Uživatel patentu viz vy n á lez. 

'Vada odvolacího řízení viz o d vol á n í. 
Vady zboží: opomenul-li kupítel 'postarati se o řádné uschování p,ozasta

venéha zboží, nepozbývá nároku na náhradu čís. 1073, 
kupitel nesprošfuje se povinnosti čl. 347 obeh. zák. 'tím, že dal 
zboží 'dopravi,ti přímo svému dalšímu odběrate:i čís. 1313, 
viz též správa. 

Válečná daň viz daň válečná. 
Váleční poškozenol: zemský úřad nemá procesní způsobilosti čís. 1219. 
Vá~ečná půjčka: pokud není soud oprávněn přidržeti poručníka k úpisu 

čtvrté státní půjčky čís. 979, 
upisování IX. půjčky; převod zálohov~·eh vkladú z účtu sub
skripčního na účet běžný čís. 1138, 
upsání za současného poskytnutí zápůjčky bankou čís. 1202. 

Válečné úkony viz úkony válečné. 
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Válka: vliv na v}'robní poměry; obmezení dodávek čís. 1011, 
význam úmluvy, by zboží bylo dodáno, až po skončení války čís. 
1235, 
zákaz obchodování mezi válčícími státy; vHv na do,davací smlouvy 
čís. 10M, 
uiednáno-li placení pro vysok~' kurs 'cizí měny až po skončení války 
čís. 1132, 
viz též mír. 
přítomná (zákon CIS. 317/1918): pojem čís. 1057. 

Valutové spory: přerušení jich viz pře ruš e n í. 
Vázanost soudu: nálezem úrazové pojišťovny dělnické čís. 976, 
- - dle §, 42, odstavec třetí, j. n.; předpoklady čÍs. 1256. 

Vdova: vSrživa- z pozůstalosti viz p o z ft s t a I ,o st. 
Vedlejší intervence a přerušeni valutového sporu čís. 1346, 
- - viz též i II t e rve II C e. 
Veřejná společnost viz s pol e č n 00 s t ve ř cin á. 
Vetření se do naiatých místností viz sml o ll' van á j e m n í. 
Věci doličné: kdy stává se ten, II něhož složeny, soukromým schovatelem 

čís. 1062, 
- náhradní nárok proti státu dlužno uplatňovati u zemského soudu 

v Praze čís. 1256. 
nepatrné viz II e pat r n é věc i. 

Věno: zákonná pOvinnost ku zřízení není vylou-čena tím, že o,soba, povinná 
věnem, ·dala se ku sv,01eni ve sňatek pohnouti vyhrůžkami snoubenců 
či s. 954, 
platnost slibu nebo p'oskytnutí věna dceři osobou, věnem ·povinnou, 
není podmíněna zřízením notářského spisu čís. 1068, 
rozsah nároku a způsobilost po'vinného čís. 1168. 

Vídeňská poštovní spořitelna: placení po měnové rozluce čís. 888, 1043. 
Vina na rozluce viz r ,o z I II k a. 
- na rozvodu viz r 'o z v{) d m anž e 1 s tvL 

Vklad knihovní: nelze povoliti na základě opisu snímku ·uotářského spisu 
čj s. 1127. 

- zálohový viz ú čet. 
- zástavního práva viz z á s t a v n í 'P r á v o. 

Vláda cizího státu viz z P' Ů s obil o s t k II S por ll. 
Vlastnictví: smÍ'sení peněz (§ 371 obč. zák.) čís. 1215. 
Vnesené svršky: v řízení ohledně zájemního popisu' pro po,hledávku :li 'ná

jemného platí předpisy exekučního řádu či s. 1046, 

. - - zájemné popsání pro zaplacení činže z posledního roku před vy-
hlášením úpadku čÍs. 1258. 

Vnucená správa sp.olečnnsti s r. ,o. viz s pol e č n o s t s r. o. 
Vnucený podpacht viz úprava pa'cht·ovného. 
Voda viz pořad prá va. 
Vodovod viz ručení za škodll. 
Vojenská výstroj vjz po řad p r á'v a. , 
VOjenský testament viz p oř íz e'n í p o s le dn 1. 
Volba (čl. 356 obell. zák.) viz s m I o II va k up n í. 
Výbava: nárok lze uplatňovati v řízeni nesporném čís. 1380. 
VÝ.hor zemský viz zemský výbor. 
Vydáni dítěte viz d:í t ě. 
Vyh'lášení konkursu viz k o II k u r s. 
Výhrada schválení pozemkového úřadu viz z á bor ln aj e t ku. 
Vyjevení výr,obního tajemství viz vynál e z. 
Výkaz ne-dop-latku úrazových pojišfoven dělnických viz ex e k u c' e. 
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Vyklizení odklad jeho viz o d k 1 a d ex e k II C e v y k I i z e. II í m, 
_ účinnost příkazu (§ 567 c. ř. s.) ohledně zabraného majetku nenf, ~le

spaň v poměru mezi stranami, podmíněna souhlasem pozemkoveho 
úřadu čí s. 1302, 
1 hůl y viz ,1 hůl a, 
z e z a br a II é h.Q byt II viz z á bor byt u. 

Vykonatelnost c i z o z e ID s k é hor o z s II d k II viz e x e k II C e. 
_ obecních přírážek viz přirážky obecní. 
Vyloučeni z exekuce viz ex e k II ce. 
_ věci z pozůstalosti viz p o z Ů s tal o s t. 
Výměna peněz viz pe TI í z e. v, • ~ •. v v 

Výměnek: nelze knihovně poznamenati žalobu o pInem kmhovne Z3nste-
ných dávek a o náhradu za neposkytnuté dávky čís. 1050, 
c1ausula rebus sic stantibus. bylo-li umluveno před válkou peněžní re
,lutum za dávky výměnkářské čís. 1281, 
váznouCÍ na po-zústalostni nemovUnsti čís. 1123, 
předpis 'S 406 c. ř. s. vztahuje se též k ,dávkám výměnkářským čís. 
944. 

Vynález: při koupi práv z vynálezu, jehož předmět p'odlé~á ce~c~ování, ne
ručí zcizitel bez zvláštní úmluv'y za to, že bude celchovam povoleno 
čís. 987, 
ustanovení §. 5 odst. 4 zák. o patentech nevztahuje se na případ, vy
jevil-li z.aměstnanec zaměstnavateli výrobní tajemstvÍ, o němž se do
věděl u pře,dchoziho zaměstnavatele čís. 1253, 
předchozí uživatel; pojem opatření k tuzemskému užívání čís. 1164. 

Výnos pi'tdy viz d á v k a. 
_ _ viz též och ran a n á j e II cÍl. 
Výpověď: ,účinek zatím nastalé změny vlastnictví nemovitosti, práva do

savadního a novéhO' vlastníka čís. 877, 1268, 
daná bez svolení soudu čís. 838, 
do-plnění její soudem čís. 910, 
mim o s o u dní: není třeba doručení do vlastních rukou čís. 1087, 
stačí obsahuje-li pouze údaje § 562, odst. 1 a 2 c. ř. s. č'Í s. 1223, 
obc'hodníhn pnmocníka viz obchodní pomocník. 
k n i h o v II í po hle d á v k y: doručení jeH jest úkonem řízení ne
sporného či s. 1345. 

Výroba: obmezení pro vále~né poměry čís. 1011. 
Výroky rozhodčích soudŮ' viz r'Ů z hod čís o u d. 
Vyrovnáni: odročené stání musí spadati do 90dennÍ II~ůty; prodloužení 

lhůty a žádost za ně, pokud trvá řízení vyrovnávací čl s. 1170', 
usnesení vyrovnacího komisaře, obsahujíCí rozhodnutí o ohlášených 
nárocích vyrovnacího správce není třeba doručiti správci úpadkové 
podstaty, třebas byl vyhlášen úpadek; pokud jest přípustným dovolací 
rekurs či s. 1105, 
opatrovník ustanovený neznámým věřitelům; doba jeho působnosti 
čís, 1121. 

Výslech n emal1 žel s k é h o o t c e viz o tec 11 e ITl a 11 Ž e ,I s k ý. 
~ svědka viz svědek. 

Výstužné viz v Ý ž i v n é. 
Vystěhováni viz .Q b č a n s tví stá t n í. 
Výstroj vojenská viz p o řad p r á v a. 
Vysvědčeni viz ode p s á n í p o zem k ů. 
Vysvětleni omylu viz o myL 
Výše daně obchodníka viz O' b c hod n í k. 
Vyšší služby (§ 1159 a) ohč. zák.) pojem čís. 1315. 
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Vytýkáni vad viz vad y z b o ž í. 
Vyvlastnění: ku stavbě ,okresních silnic; náhradu jest stanoviti odhadem 

dle zák, čís. 30/1878 čís. 1362, 
- ku zřízeni škoJy čís. 1392, 
- soud nemůže určiti znalce, kteří nejsou zapsáni v seznamu čís. 1392. 

VÝvoz cenných papíru viz cen n é pap í r y. 
- šeku viz šek. 

VÝvozní povolení viz p o řad p r á v a. 
- a dovozní komise viz pořad práva .. 

Výzva soudní (§ 13 Iii. c) rozl. zák); příslušn"$rm soud dle § 100 i. n. 
čís, 1148, 1316. 

Výživa nuzných rodičů dětmi čís. 875. 
- s I u š n á: lze ji vyměřiti i v naturáliích čís. 1157. 

Výživné: pozůstalého manžela viz p'ozůstalost, 
bylo-li stanoveno PTozatiml1Ím opatřením či" s. 1271, 
není směr,odatným existenční minimum oprávněného čís. 1271, 
ve sporu o zvýšení nelze povoliti prozatimní opatření poskytováním 
zvýšeného v5i živného čís. 1061, 
m 'a n žel k y: rozvedené, povinnost manžela k vydání drahotnÍ"ch pří
spěvků čís. 917, 927, 
rozvedené; přes to, že se, vzdala ·smírem nároku na vyzlvné, muze 
za podstatně změněných poměrů 'Požadovati na manželi nutnou vý
živu čís. 945, 
zá vazek manžela, že bude platiti manželce předem určitou poměrnou 
část výstužného čís. 977, 
manžel jest povinen je poskytovati bez ohledu na to, zda manželka 
má jmění; přípustnost prozatimního opatření čÍ.s. 988, 
pO'kud jest smír·o něm uzavřen eum clausula rebus sic stantibus 
č 'Í s. 1007, 
tím, že rozvedení manželé ujednali se na určitém výživném, ,odpoutal 
se po. připadě nárok naň od majetkového nároku manželova čís. 1317, 
n e man žel s k é h.Q . dít ě t e: 'při výměře jeho nutno si p-ovšimnouti 
též valutových a dr'ahotních p-omě'rů místa, kde žije otec ,č í s. 930, 
bylo-li právoplatně stanoveno rozsudkem, nemůže se státi změna 
řízením mimosporným (§. 16. I. nov.) čís. 1224, 
nelze se na ,otci domáhati, by složil odbytné, byť nárok směřoval 
proti jeho pozůstalosti čís. 1272, 
otec, bydlící v tuzemsku, jest povinen, p.Jatiti je dítěti, bydlícímu 
v cizozemsku, v Kč čís. 1289, 
k rozhodování dle '§ 16 I. dílčí noveL k ohč. zák. jest povolán výlučně 
poručenský soud ,dítěte čís. 1385, 
nárok matky, jež je živila, proti otci čí s .. 1179. 

Vyživovací příspěvky viz příspěvky vyživovacÍ. 
Vzdáni se zabrání bytu viz z á bÚ' r byt u. 
Vzestup cen viz náhrada škody. 

W -konlo čís. 883, 1297. 

Zabavení vojenské výstroje viz p o ř a rl p r á'v a. 
- zb,oží žeJezničn'ími orgány viz pořad práva. 

Zábor bytu: po 30. červnu 1921 nemůže se obec domáhati vykliz.ení za
braného bytu čís. 1175, 1220. 

lhosteino, zda byto,vý úřad, vzdav se zabrání bytu, ustanovil den 
vrácení; nájemní smlouva neobživne vzdáním se čís. 1151. 
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majetku: byl-li zabraný statek prodán s výhradou schválení pozem
kového úřadu, dlužno otázku, v čí zájmu se stala y~'hrada schvá
lení, řešiti hlavně z povahy smlouvy a účelu v~'hrady; bez schvá
lenÍ' pozemkového úřadu iest smlouva mezi stranami platna, pouze 
vůči státu iest bezúčinna, ne~ze však právo nabyvatelovo do knih 
za'psati, třebas nebYl zábor v knihách poznamenán čís. 1250, 

účinnost vyklizovacího příkazu (§ 567 c. ř. s,) není, alespoň v poměru 
mezi stranami, podmíněna sGuhlasem pozemkového úřadu čí,;. 13U2, 
spadají sem i domy čís. 1099, 
k zabranosti nutno přihlížeti bez ohledu na stav knihovní; při vyři
zování rekursu lze tu bráti, zřetel na nové okolnosti č:í S. 1109, 
bývalé panovnické rodiny čís. 1135. 

Zádušní jměni viz z a ji š t ě n í p ť~ d y. 
Zahájení rozepře viz rozepře zahájená. 
Zahrada viz' ochrana ná'jemců. 
Zájemné popsání vnesených svršků viz vn e sen é s vrš k JI. 
Zajištěni dávky z majetku viz dá v k a z m a i e t k u. 

důchodkových pokut viz p o k II t y d ů c hod k o' v é. 
důkazu před sporem: nepřípllstna vedlejší intervence čís. 1240. 
erárni pOhledávkY na dani válečné: postačí zaručovaci nález, třebas 
neměl doložku vykonatelnosti čís. 1262. 
poplalkú viz p oplatky dědické. 
půdy drobným pachtýříun. 
1. z á k o n ze dne 27. k vět n a 1919, čís. 318 sb. z. a ll. neodporuje 
ústavě 'č í s. 959, 
§ 1, .Q d s t. 1: požadovacf právo 'přísluší i tomu, kdo měl pozemek 
v pachtu od jeho užívatele (.ředitele kůru) čís. "885, 
§ 1, o d s t. 2: majetkem církevním jsou též pozemky, z nichž kanov
níci dle nadační listiny majÍ' nárok na výtěžek čís. 1023, 
o vlastnosti požadovaného pozemku rozhoduje skutečný nikoliv 
knihovní stav v době, kdy zákon nabyl účinnosti ,č í s. 1026, 
nespadá sem pozemek chudinského farního fondu čís. 1165, 
§ 1,' o od s t. 3: držbou nemovitostí, s nimiž byl pachtovaný pozemek 
obděláván, rozumí se vlastnictví kmenové nemovitosti čís. 1299, 
pro požadovací nárok podpa'chtýřův jest lhostejno, že podpacht byl 
vlastníkem zakázán čís. 884, 
§ 1, o d s t. 3 a 4: byl-li propachtován celý komplex pozemků v ten 
způsob, že pachtýři si úplně dle své vůle pozemky rozdělili čís. 894, 
§ 1, o d s t. 4: pokud lze při střídavém pachtu přiznati pozemek větSf 
výměry čís. 1070, 
§ 1, o d s t. 5: týká se též ovo.cných zahrad poln:ích, převlád:í.-li za 
pravidelných poměrů užitek z ovoce nad užitkem z obdělávání půdy 
čís. 1035. 
~ 1, pře d p o s L o d st.; pozemky obcím patřícími js'Ůu pozemky, 
tvořící součást statku, jenž, nepodléhaie záboru, lest obci připsán 
V' zemských deskách čís. 978, 
nevztahuje se k pozemkům, jež teprve za pachtovního poměru staly 
se místy stavebními nebo pozemky obci patřícími čís. 978, 
§ 1, p o s 1. o d s t.: závaznost pro s·oud rozhodnutí pozemkového 
úřadu, jímŽ uznal právo propachtovatelovo na určení pozemků' k úče
lům humanitním čÍs. 1113, 
§ 3, o d s t. 4: pokud je požadov,ací nárok vyloučen; příslUŠÍ kostel
níku i tehdy, měl-li pozemky v pachtu za nižší pachtovné čís. 931, 
§ 5, o d s t. 2: pojem enklávy č:í s. 851, 
§ 6, o d s t. 1: nelze mluviti o dobrovolném vzdání se, byl-li k němu 
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pachtýř donucen situaci (zastavěním), již utvořil vlastník čís. 978, 
§ 8: byla-li přejímací cena stanovena dohodou stran, nelze jí soudu 
přezkoumávati čís. 1119, 
§- 9: požadovatei není povinen, by převz<lJl závazek, odebí'rati fJivo 
z vlastního pivovaru či s. 1039, 
§,1O: požadovatel, jemuž byly přiznány do vlastnictví" pozemky ko
stelní, není povinen převzíti poměrnou část nákladů kostelních čís. 940, 
§ 14: poměr k čl. III. (lV.) novely čís. sb. 166/1921 čís. 1177. 
§ 17, o d s t. 4: do usnesenÍ, jímž byl uznán požadovací nárok ku p'o
zemku kostelnímu, přísluši patronovi právo ku stížnosti; finanční pro
kuratura není oprávněna stěžovati si do usnesení, jímž byl rekurs 
patronův odmHnut čís. 870, 
přivzíti své vlastní zna.!ce není rekursnÍmu s'oudu uloženo bezpodmí
nečně čís. 880, 
právo k rekursu není obmezeno pouze na usnésení dle §u 17, odstavec 
prvý či s. 953. 

2. Z á k o' II ze dll e 1. dub II a 1921, či s. 166 sb. z. a n. 
čl. III.: pachtýři nemohou p.oďati novou' přihlášku, vzali-li púvodně 
podanou přihlášku bezpodmínečně zpět čís. 1326, 
čl. lIl. (lV.): poměr k §u 14 čís. sb. 31811919 čís. 1177. 
čl. IV. (1): vztahuje se·· také na jmění zádušní a kostelní čís. 1183. 
útrat viz ú tra ty. 

Zajišťovací exekuce viz ex e k u c e. 
Zákaz obchodování mezi válčícími státy; vliv na dodavací smlouvy 

čís. 1064. 
- vývozu šeku viz šek. 

'- ~cizení a zavazení nemovitosti viz p o z II á m k 3. 

Zákazník viz sml o u v a o ci í I o. 
Zaloha (§ 168 obč. zák.) viz mat k a II e l1l a II žel s k á. 
Zálohový vklad viz ú čet. 
Zaměstnanec: jenž v závodě vůbec nepracuie, n}rbfŽ mimo prOVOZOVllll, 

nemá nároku na dovolel1ou vůbec čís. 1265, 
jinak viz o b ch o dní p o moc n í k, sml O' u v a s 1 uže b n í, ú ř e d
ník, zřízenec. 

Zápis akciové společnosti v i z s pol e Č II o s t a k c i o v á. 
- knií:iovni: k žádosti zemského výhoru na místě obce čís. 1162, 
- ,do rejstříku viz rejstřík. 

Zállůjčka: neplatna, odevzdal-li věřitel prostředníku dlužníka tuzemsky 
šek s tim, by vyměnil jej v cizozemsku za ncokolkovai1é bankovky 
a rylO v tuzemsku předal dlužníkovi či s. 905. 

Zásah do vlastnického :Orá va obcí -viz o b e c. 
Zaslání zhoži viz smlouva kupni. 
Zast<tvení vyrovnávacího řízeni viz v y r o v II .á n í. 
Zástavní právo: žádaje o vtělení, jehor ,musí se dlužník vykázati 'plnou mod 

zástavního věřitele, stižnos"tni právo tah'oto čís. 950. 

Zastoupení advokátem viz a d v o kát. 
-- eráru viz e r á r. 

Zastupitelstvo obecni viz u b e c. 
Zavazadlo viz r II Č e 11 í d r á h y. 
Zil. vazek směnečný viz smě n k a. 
Závěť viz j) o říz e n í p os' i c dní. 
Závod: koupě jeho za jednotnou cenu čís. 1320. 
Záznam knihovních práv na základě l1otářského spisu -jest vy.}oučen 

či s. 1127. 
Civiln! rozhodnut!. liL 63 
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Zbalení svéprávnosH (ds. nar. ze dne 28. června 1916, čís. 207 ř. zák.), 
ustanovení o nepřípustnosti rozkladu platí i o usnesení, jímž návrh 
byl zamítnut é í s. 916, 
předpisem §u 3 nebylo zrušeno ustanovení 'Šu 567 ·obč. zák. 
čís. 1221, 
při výběru opatrovnika není soud obmezen předpisy §u 259 obč .. 
zák., jest Se však říditi předpisem §u 261, věta druhá ,obč. zák. 
čís. 1257. 

Zbolí cukrové viz C II k r. 
Zdatnost zřízence viz r II Č e II i z a š k o dll dle §u 1315 o b Č. zák. 
Zdviž: povinnost k opravě jeH či s. 1373, 
_ prozatimní opatření k zajištění nároku čís. 1387. 
Zeď ohradní: vlastník nemá povinnosti k nutnému obražení pozemku (§. 858 

obč. zák.), zboural-U soused úmyslně svou z.eď, jež dosud pozemky 
dělila čj s. 1236. 

Zemský soud v Praze viz pří s 1 u Š II o s t. 
- úřad pro válečné poškozence nemá procesní způsobilosti čís. 1219, 
- výbor jest oprávněn žádati za knihovní zápis na místě obce čís. 1162. 

Zjišťováni nemanželského otcovství viz o tec II e man žel s k "fl. 
Zletilost: stanovená 24. rokem platí i PI'es pozdější zákon čís. sb. 447/19 

čj s. 1225. 
Zmatečnost: 'nebyla-li včas vyt~ikána, nabývá v nesporném řízení právo

moci usnesení trpící zmatkem čís. 956, 
dle §u 477 čís. 4 c. ř. s. není ještě založena tím, že při doručení 
opatrovníkem bylo opomenuto uveřeiniti vyhlášku v novinách čís. 848. 
dle §u 477 čís. 6 c. ř. s.: dána-li výpověď bez svolení soudu 
č ,Í s. 838. 

Změna žaloby v řizení rozkazním čís. 1174. 
- valuty a pachtovné čís. 1019, 1137. 
.- výživného viz v ý ž i v II é. 

Zmocněnec obchodní: není jím bez dalšího -obchodní cestujÍcí čís. 1382. 
Zmocnění ku sňatku viz s ň a t e k 
Zmrháni ženy: úmluva o odškodném není nemravnou ČÍS. 1350. 
Znalci: soud nemůže ku vyvlastnění určiti znalce, již nejsou zapsáni v se-

znamu č.f s. 1392. 
Zneu.žÍváni najatého bytu viz sml o u van á j e m n í. 
Zpáteční koupě viz k o u p ě z pat e ční. 
Zpúsobilost . ku sporu: nema jí zemský úřad pro válečné poškozen ce 

čís. 1219, 
nemá jí ani »vláda cizozemského státu«, ani její »diplomatická 
mise« čís. 1365. 
cizozemce čís. 861. 

Zrusení exekuce viz e x e k II C e. 
- smlouvy viz smlouva. 
- smlouvy Pro předražovanÍ viz pře dra ž Ů' v á n í. 
Zřízenec obecní: disciplinární nález lze soudům p-řezkoumati ien po stránce 

formálni čís. 1189, 
viz též p o řad p r á v a. 

Ztenčeni valuty a pachtovné čís. 1019, 1137. 

Zvelebeni nemovitosti viz n aby vat e 1 n e in o v i t o s t i. 
Zvýšeni pachtovného viz úp r a va pac h t o v n é h o. 

pensijních. příspěvků viz pen s e. 
"ýživného viz v Ý ž i v n é. 
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ládost knihovní: postup soudu, podán-li do zamítajícího usnesení prvého 
soudu rekurs a zároveřJ podle pokynu zamítajícího usnesení vznesena 
nová žádost, jíž prvý soud vyhověl čís. 1278. 

Žaloba v případě §u 156 obč. zák. viz dít ě. 
otázka měny čís. 886. 
dle čL XLII.- uv. zák. k c. ř. s., nesložil-li spole,čník účet z provisC' 
dle §u 1198 ohó. zák. čís. 1058, 
viz též pří s a h a vyj e v o v a c í. 
dle §u 35 ex. ř.: má tu místo řízení o nepatrných věcech čís. 1048, 
lze uplatňovati započítatelnou pohledávku, třebas by,lo lze namítati ji 
započtením již ve sporu, z něho·ž vzešel exekuční titul čís. 1271, 
přípustna i tehdy, zanikl-li vymáhaný nárok pouze částečně čís. 1360, 
viz též exekuce, 
dle §u 36 čÍs. 1 ex. ř.: podmínky její čís. 901, 

připouští se jen z důvodu §u 7, odstavec 
druhý ex. ř. čís. 1325, 

dle su 37 ex. ř.: jde-li o mimoknihovního nabyvatele nemovÍtosf 
Čís.'892, 

hypot'ek'arní: nelze se jí domáhati zaplacení dluhu, nejsou-li 
dlužníci v době rozsudku již vlastníky nemovitosti, leč že byla hypo
tekární žaloba poznamenána; nárok věřitelův na útraty či s. 1254, 
z o b o h a cell í (ČI. 83 srn. ř.): právní povaha její čís. 1389. 
II r Č o v a c í: přípustna o zjištění nároku, jenž musí býti v určité době 
uplatňovan, nelze-li zavčas žalovati o plnění č i's. 1313, 
opl a t TI o s t srn 1 o u v y: až nastanou normální poměry mezi Ha!c.
Uherskem a Anglií čís. 1198, 
o vy dání po zů st ai o sL. příslušnost viz př í sl u š II o s t dl e 
§u t7 'Ú d s t a v e c d r u h Ý j. n. 
o v y k I i z e ní: pokud přísluší i nájemci čís. 1090, 
o z mat e č n o st: viz s pol e č n o s t s r. o. 

Zalobni jistota viz j i s t o t a, 
leleznÍční doprava viz doprava železniční, ručení za škodu. 
Židovská obec nábo'ženská viz pIa t e b II í r o z k a z. 
livnost koncesní viz k o n c e s e. t 
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Seznam· ustanoveni zákonných, jež 
byla v tomto svazku vyložena. 

§ 4 
§ 5 
§ 17 
§ 19 
~ 21 
§ 26 
§ 32 
§ 33 
~ 36 
§ 37 
§ 42 
§ 57 
§ 58 
§ 62 
§ 74 
§ 76 
§ 91 

I. Občanský zákonník. 

Čís. I 

· 1290 I § 171 
975, 1250 . § 176 

, 1039§ 217 
· 1014 § 228 
· 1225 § 259 
· 1247 § 261 
· 1296 § 265 

845, 861 § 269 
. . . . 1031, 1088 § 272 

1031, 1037, 1088, 1133, 1296 § 276 
· 875 § 278 
· 1085 § 279 . 

840, 11121 § 280 odst. 2 .. 
· 1296 § 302 
· 1085 § 331 . 
· 1083 § 340 . 

917, 927, 945, 971, 988. '§ 346 . 
1007, 1061, 1184, 1271, 1317 § 364 . 

§ 96 840, 1021 § 364 a) 
§ 104 . .. . 1317 § 365 
§ 105 917, 927, 945, 1020, 1061 § 371 
§ 107 865, 1126 § 372 
§ 108 1061, 1153, 1157 § 415 
§1@ .1~1 §~ 
§ 110 842, 847 § 422 
§ ll! . 1296 § 425 
§ 115 . . 1072 § 427 
§ 117 988, 1153, 1157, 1184 § 428 
§ 141 . 962 § 429 
§ 142 . 843, 1224 § 440 
§ 154 . 875 § 442 
§ 156 . 864 § 443 
§ 157 .. 1218 ~ 451 
§ 158 . ](J28 § 461 
§ 159 . 996, 1028 § 472 
§ 159 a) . 1028 § 482 
§ 163 . 930, 1218 § 483 
§ 165 odst. 2.. .. . 1391 § 495 
§ 166. . 930, 1142, 1272, 1289, 1291 § 504 
§ 166 odst. 2. . . 1179 § 521 
§ 168 . . 1069§ 523 

Čís. 

1272, 1291 
· 1096 
· 902 

979, 1049 
· 1257 
· 1257 
· 979 
· 957 

. . 1279 
957, 1006, 1049, 1121 

996 
· 850 

928 
· 1320 
· 914 
· 1176 
· 1090 

1118, 1301 
· 1118 
· 1362 

1211, 1215 
980, 1211 

· 121.5 
914 

· S81 
· 12'32-
· 1282 
· 1282 
· liq8 

892, 9S0. 12ll 
12li, 12M, 
921, 134? 

950 
· 1;:54 
· J014 

881, 1373 
881, \341, 1373 

· 1341 
· 1373 
· 1123 

881, 1014 

§ 531 
~, 536 
§ 548 
S 558 
S .565 
§ 567 
§ 568 
§ 569 
§ 570 
§571 
§ 572 
§ 579 
§ 585 
§ 599 
§ cO, 
§ 612 
§ 613 
§ 614 
§ 615 
§ 631 
~. 634 
§ 681 
§ 696 
§ 726 
§ 758 
§ 760 
§ 774 
§ 784 
§ 786 
§ 796 
§ 802 
§81O 
S8ll 
§ 812 
,~ 823 
§ 829 
§ 830 
§ 836 
§ 843 
§ 858 
§ 862 
§ 863 
§ 865 
§ 871 
§ 878 
§ 879 

Čís. 

875 
· 1149 
· ll23 
· 1155 
· 1003 
· 12;;1 
· 1273 
· 1221 
· 1003 
· 1003 
· 1003 

1110, 1287 
· 929 
· lll0 
· 1232 

1169, 1252, 1332 
· 1332 
· 1252 
· 1332 
· 1054 
· 1054 
· ll73 

1134, 1250 
· 1143 
· 1036 
· 1143 
· 941 

1123, 1228 
1212, 1228 

962 
· 942 

1038, 1280, 1363 
· 1038 
· 1161 
· 908 
· 1092 
· 1187 
· 907 
· 1187 
· 1236 
· 890 

973, 1101, 1138. 1275 
· 1250 

. 1213, .1297 
. 857, 1033, 1039, 1064; 1264 
857, 876, 905, 943, 1033, 

1190, 1245, 1305, 1350, 1357, 
1359, 1361 

§ 881 odst. 2 .. · 1194 
§ 893 
§ 894 
§ 896 
§ 897 
§ 898 

· 1065 
· 1251 
· 1139 

1250, 1331 
· 1231 

§ 901 
§ 904 
§ 905 

§914 

§ 9i5 
'S 916 
:§ 917 

997 

Cís. 

987 
937 

933, 937, 952, 972, 1017, 
1031, 1289,1317, 1389. 

942, 1132, 1137, 1198, 1202, 
1235, 1329, 1334. 

· 933 
847, 1312 

· 1012 
§ 918. . 
§ 918 odst. 2 .. 
§ 919 

855, 1330 
· 1199 
· 855 

I§ 920 
§ 922 
§ 923 
§ 928 
§ 929 
§ 932 
§ 933 
§ 936 
§ 940 
§ 948 
Š 951 
§ 957 
·S 959 
§ 961 
§ 964 
§ 967 
§ 970 
S 983 
§ 1008 
§ 1042 
§ 1046 
§ 1047 
§ 1049 
§ 1050 
§ 1052 
& 1053 
§ 1056 
§ 1058 
§ 1059 
§ 1061 
.§ 1062 
§ 1063 
§ 1068 
§ 1070 
§ 1072 
§ 1073 
§ 1075 
.§ 1077 
§ 1079 
§ 1090 
§ 1091 
§ 1092 

· 1264 
987, 1009, 1012, 1103, 1314 

987 
· 1115 

1275, 1314 
1314, 1319, 1378 
lGlO, 1103, 1195 

1246, 1338 
· 921 
· 1074 
· 1149 
· 1062 
· 1138 

951, 1056 . 
951, 994, 1230, 1304 

· 994 
994, 1230 
905, 1131 

· 1295 
.1142 
· 1012 

1012, ][95, 1319 
· 1243 
· 1243 
· 1199 

993, 1246, 1320 
· 969 
· 969 
· 863 

1056, 1243, 1319 
· 1243 
· 853 
· 1231 
· 1231 

991, 1249, 1338 
1030, 1226 

· 1249 
· 1249 
· 1030 

852, 1091, 1092 
1059, 1255 

· 1092 



998 999 

Čís. Cis. Cís. Cis. 

~. 1096 1014. 1090, 1373, 1383 § 1305 1033, 1236 čl. 274 · 1163 čl. 344 862, 1242, 1390 
§ 1097 914 § 1311 853, 903, 934, 1008, 1064, čI. 278 1089, 1329 čl. 345 1242, 1378, 1390 
§ 1101 1046, 1258 1301, 1323 čl. 279 · 1377 odst. 2. 862 
Š 1109 914, 1131 § 1315 934, 1076, 123~ čl. 382 · 1390 čl. 347 1073, 1313, 1378 
li 1lJ3 · 1331 § 1316 994, 1230 čl. 283 · 1242 čl. 348 · 1073 
§ 1115 · 1084 § 1320 946, 974 čl. 291 · 1065 čl. 349 odst. 2. · 1018 § IllG 1223, 1331 § 1323 903, 93'7 čl. 310 · 1261 čl. 355 937, 1199, 1201, 1320 
§ 1118 · 1393 § 1327 968, 12n čl. 313 · 1378 čl. 356 893, 937, 967, 1032, 1216, 
§ 1120 877, 1223, 1268 ,§ 1328 1106, .1350 čl. 317 · 1191 1378 § 1151 1146, 1237 . § 1333 874, 937 čl. 319 935 čl. 357 855, 1032, 1216, 1244 § 1152 1146, 1237, 1265 1269, 1359 § 1338 872 čl. 322 890, 1248 čl. 357 odst. 3. · 1210 § 1154 b) . 949 § 1346, odst. 2. · 1004 čl. 323 · 1191 čl. 359 · 1199 §1155 949 § 1376 · 1068 čl. 324 · 1017 čl. 361 1138, '1297 § 1159 a) · 1315 li 1380 · 1286 čl. 324 odst. 2. 913 čl. 369 .1'138 § 1164 949 § 1389 917, 1007, 1235, 12;;1 čl. 325 913, 933, 1031 čl. 376 odst. I. · 1297 § 1166 1066, 1259 

§ 1393 · 1340 čl. 326 · 1378 čl. 376 odst. 3. 883, 1297 § 1167 · 1319 § 1395 · 13"-0 čl. 334 · 1132 čl. 380 · 1242 § 1170 · 1372 § 1400 1009, 1045 čl. 336 913, 937, 1037, 1130, 1140 čl. 382 · 1390 §1170a). · 1214 § 1413 · 1319 čl. 337 890 čl. 396 · 1120 § 1173 st. zn .. · 1338 § 1415 · 1199 či. 342 937 čl. 402 · 1282 § 1174 876, 905, 1190 
§ 1415 · 1199 § 1198 · 1058 

§ 1217 1188, 1233 § 1416 · 1254 III. Jurisdikční norma, 
§ 1218 1068, 1168 § 1417 937 

§ 1220 1068, 1160 § 1418 · 1272 Cis. Cís. 
§ 1222 951 Š 1425 · 10'10 

§ 123.1 · 1380 
§ 1426 S44, 9.17 ·S 1 872, 891, 925, 939, 1079, 1108, § 67 1180, 1343 

§ 1233 · 1324 § 1431 961, 1283, 1323, 1349 . 1118, 1136, 1176, 1189, 1193, § 76 1016, 1205 
§ 1235 · 1155 § 1432 • 104, 1256, 1293, 1310, 1318, 1322, §77 odst. 2 .1114 
§ 1249 · 1155 § 1435 ~J7, ]27 1 1347, 1367 § 87 924 
§ 1267 987 § 1438 1082, 1203. 1271 ~ 28 1204, 1234, 1316 - odst. 1 985 
§ 1271 · 1190 § 1441 · J354 S 41 · 1048 § 87 a) · 1100 
§. 1276 987 I § 1447 !Oll, 1064, 1131, 1235, 1264, § 42 odst. 3 · 1256 § 88 odst. 1. 933 i. § 43 § 1284 · 1323 1281 

\ 
955 - odst. 2 973, 981, !OOO, 1181 

§ 1294 · 1371 § 1459 · 1D:J9 
~ 44 odst. 1 971 § 93 · 1142 

§ 1295 1095, 1185 § 1480 · 1065. 
§- 46 odst. 1 958 § 94 895 § 49 čís. 2 · 1106 § 1297 912, 1304, 1358, 1371 § 1489 994, 1088 

čÍs. 5 · 1094 
§ 99 924, !O51, 1100 

§ 1299 911, 1358, 1371 § 1494 · 1096 
-

§ 1300 · 1185 I § 1496 · lU96 
- čÍs. 6 965 § lDO 1148, 1205, 1234, 1316 

§ 1301 899 § 1497 904, 1096 
- čís. 7 920 § 104 1001, 1016, 1205, 1256 

§ 56 odst. 2 · 1053 § !C6 · 1197 

n. Obchodní zákonník. 
§ 60 · 1048. § 112 odst. 2 928 
- odst. 4 · 1053 j 115 · 1144 

<;:ís. Cís. 
§ 65 · 1343 § 119 · 1345 

~ 7 uv. zák .• · 1370 čl. 87 845 IV. Civilní řád soudní. 
čl. 12 · 1335 čl. 128 998 
čl. 15 lOb;, 1178 čl. 170 odst. 2. 998 

CíS'j Cis. 
čl. 16 · 1178 čl. 209 · 1080 
61. 37 887 čl. 214 · 1112 čl. IV. čís. 5 uv. zák .. 897 Š 1 861, 1219, 1247, 1365 
čl. 47 · J382 čl. 229 · 1335 čl. IX. čis. 1 · 108·j S 3 · 1365 
čl. 49 · 1.382 čl. 230 · 1335 čl. XV. . . 1374 : § 6 1101, 1247 
čl. 50 · 1382 čl. 231 odst. 2. .1335 čl. XXlll. čis. 6 . . 1374 I :;- 'lí 1240, 1346 
čl. 52 · 1382 čl. 273 · 1163 CI. XLII. 1027, 1058 § 18 · 124" 
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Cís. Čis. Cís. Cis. 

Š 27 983 § 453 odst. 2 · 1333 čl. XXVII. · 1262 § 84 10:3[, 1078, 1355 
posl. odst. · 1078 § 454 · 1014 §- 1 čís. 8 · 106Q § 109 961 -

~ 29 · 1166 § 467 · 1379 - čís. 13 989, 1034, 1262, 1306 Š110 961 
§ 55 846, 1333 § 477 čÍs. 4 848, 1229 - čís. 16 · 1355 § 133 · 1049 § 57 · 1196 , - čís. 5 · 11Ul §. 7 -odst. 1 · 1325 § 140 · 1182 § 58 · 1196 .. - čís. 6 838 - odst. 2 901, 1325 § 162 · 1049 § 84 983 § 478 odst. 1 no § 9 · 1268 § 213 999 

- odst. 2 846, 1309 § 482 858 § 11 · 1125 § 251 čís. 1 1098, 1353 § 85 1220, 1281 S 483 886 3 15 1294, 1344 čís. 5 · 1274 § 106 986 § 486 odst. 3 886 § 28 1294, 1344 § 303 · 1078 § 108 · 1087 § 488 · 1013 § 35 896, 1048, 1271, 13óO § 331 · 1209 § lis 848 ~ 496 čÍs. 2 · 1281 - odst. 2 • 1091 § 341 · 1209 g 124 966 - čÍs. 3 · 12'75 § 36 čÍs. 1 901, 1325 § 343 960, 961 § 128 966 § 498 odst. 1 · 1013 § 37 892, 919, 1215· § 368 · 1071 § 146 · 1119 j.502 odst. 3 · 1044 § 39 ČÍs. 5 · 1325 § 370 1262, 1311, 1337 § 152 · '1379" - odst. 4 · 1044 - čÍs. 6 · 1045 § 371 čís. 1 · 1337 § 153 · 1356 I § 503 čís. 2 1083, 1228, 1229 předposl. odst. · 1078 § 378 1134, 1149 § 162 · 1002 I čis. 3 886 § 40 · 1091 §. 381 · 1366 § 168 904, 1096 - čís. 4 841, 1228, 1229 § 41 1125, 1360 § 381 čís. 1 · 1366 ~ 179 1096 § 504 858 § 42 879, 1167, 1270 čís. 2 865 -§ 186 odsi. 2 . · 1174 § 506 841 ~, 42 čÍs. 5 . 919, 1160 § 382 · 1387 § 187 · 1044 § 517 · 1048 § 44 1160, 1167 § 382 čís. 1 982 § 188 1203, 1229 ,§ 518 · 1241 § 54 1034, 1060, 1311 - čÍs. 8 865, 988, 1061, 1126 ,~ 192 · 1292 § 519 čÍs. 3 89'8 § 67 965 1153, 1184, 1271 § 204 odst. 2 882 § 524 odst. Z · 120b § 79 · 1265 § 384 · 1047 § 228 1014, 1055, 1198, 1313 § 527 odst: 2 .. 923 § 80 · 1031 . :§ 387 1129, 1260 § 232 · 1005 § 528 897, 1119, 1124, 1241 -§ 83 i031, 1265 i § 398 867 
§ 235 · 1174 § 529 · 1049 

§ 237 odst. 3 895 S 550 odst. 2 · 1174 
§ 240 · 1031 § 552 ods!. 3 · 1174 VI. Patent o řízení nesporném. 
§ 261 odst. 6 · 1053 § 560 · 1223 

· 1088 
- čís. 2 · 1084 § 268 § 562 910, 1223 'I Čís. Cis. § 292 · 1009 § 564 · 1087 \ § 373 · 122? § 565 · 1223 I' § 3 · 1267 § 97 878, 1212 § 384 · 1240 § 566 · 1223 § 9 860, 870, 902, 955, 956, 1152 § 104 878 § 391 · 1203 - odst. 2 · 1087 1169, 1368, 1388 § 109 · 1212 - odst. 3 1082, 1192 § 567 1223, 1302 

í §11 956, 1385 § 110 · 1212 § 406 944 § 568 · 1288 § 14 915, 1124,1276 § 115 970 § 408 874 ~ 569 · 1091 I 
§ 410 1071, 1308 § 572 · 1223 § 15 1159, 1385 § 116 941 

§ 16 956 § 118 970 § 419 909 § 573 · 1223 
§ 426 955 § 575 odst. 3 1091, 1117, 1145 § 17 · 1119 § 125 929, 1161, 1173 
§ 448 · 1048 I § 577 odst. 3 · 1079 -§ 18 1228, 1279· §126 929, 1161, 1287, 1307 

§ 19 odst. 1 979 § 127 odst. 2 · 1093 
§ 22 · 1197 § 131 941 V. Exekuční řád. 
§ 24 · 1197 § 145 1038, 1280, 1363 
§ 28} § 179 955 Cis. Cís. :§29 viz čl. IX .. zák. čís. sb. 161/1921 

§ 269 · 1324 

· 1078 
§ 73 955 § 272 1182, 1384 čl. I. uv. zák .. · 1344 čl. IX. čís. 5 
§ 75 941 čl. IlI. 1034, 1262 čl. Xl. · 1344 § 278 · 1384 

čl. IV. · 1344 I čl. XIII. čÍs. 6 · 1046 §77 čÍ's. 3 · 1169 § 281 · 1207 
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VII. Ostatní zákony a nařízení. 

Čís. 

1786 červenec 15. čís. 565 sb. z. 
s. (dražební řád) . 1384 

- září 18. čís. 577 m. c) sb. 
z. s. . . 1262 

1796 cervcncc 15. 1016, 1205 
1801 říjen 23. Č. 452 sb. z. s. 1016, 1205 
1806 říjen 24. čís. 789 sb. z. s. 1262 
1819 srpen 23. čís. 1595 sb. z. S. 

(řízení ve věcech manžel-
ských) . . 858, 873, 1083, 1285 

1832 únor 10. čís. 2548 sb. z. s. 
§ 4 . . 1034 
§ 7 . .1034 
březen 24. čís. 2457 sb. z. s. 

, (patent o vystěhování) . 1296 
1835 červenec 11. čÍs. 63 sb. z. 

pol (důchodkový trestní. zá
kon) 
§ 567 . 1045 

1838 červen 6. čÍs. 217 sb. z. s. 1361 
- srpen 21. čís. 291 sb. z. s. 1078 

1839 duben 25. sb. z. pol. sv. 57 
čís. 50 . . 1045 

1841 srpen 16. čís. 555 sb. z. s .. 1136 
1842 leden 18. čís. 592 sb. z. s. . 874 
1850 leden 25. Č. 51 ř. zák. (smě-

1102 
nečný řád) 
čl. 4 čÍs. 5 
čl. 43 
čl. 81 
čl. 82 

· 1389 
1251, 1334, 1352 

1352 
čl. 83 · 1389 
čl. 88 čís. I · 1171 
čl. 88 čÍs. 8 . '1171 

1851 listopad 16. čís. 1 ř. zák. na 
rok 1852 
§ 22 . 963 

1852 květen 27. ClS. !l7 ř. zák. 
(trestní zákon) 
§ 27 b) . 850 

listopad' 26. čÍs. 253 ř. zák. 
§ 12 lit. !) . 1335 

1853 říjen 6. čí-s. 200 ř. zák. 1102 

1854 květen 23. čís. 146 ř. zák. 
(horní zákon) 
§ 141 906 
§ 143 906 
§ 149 90ó 
§ 151 906 
§ 153 906 

Čís. 

§ 170 1118 
§ 187 1118 
§ 234 1095 

1854 červen 16. CIS. 165 ř. zák. 
(instrukce pro trest. soudy) 
§ 106 1062 
§ 126 1062 
září 14. čís. 238 ř. z. (kon-
cesní zákon) 
§ 10 lit. b) . 926 

1856 prosinec 7. čís. 224 ř. zák. ~91 
prosinec 27. čís. 1 ř. zák. na 
rok 1857 . 1187 

1857 duben 21. čís. 82 ř. zák. (od
had) 
§ 2 . 1362 
červen 8. čís. 114 ř. zák. 
(pokoutnictví) 897 

1860 březen 15. čís. 73 ř. zák. <:591 
1862 březen 9. čís. 27 ř. zák. 

§ 22 . 1080 
J 863 prosinec 3. čís. 105 ř. zák. 

(domovský zákon) 
:§ 16 . 1296 

1864 březen 15. čÍs. 4 z. zák. pro 
Moravu (obecní zřízenO 
§ 31 . 1136 
§ 97 . 1322 
duben 16. čÍs. 7 z. zák. pro 
Cechy (obecní! zřízení) 
§ 6 . 1247 
§ 25 . 1318 
§ 43 . 1200 
§ 46 1200 
§ 56. . . . 1185 
§ 67 odst. 2 . . 1162 
§ 70 . . 13b7 
§ 91 . 989 
§ 96 . 1162 
§ 101 1200, 1247 
zálí 26. čís. 15.772 (výnos 
stát. ministerstva) . 1296 

1865 Hstopad 29. čís. 127 ř. zák. 
(cizozemské společnosti) 
čl. IV. 924, 1037 
čl. VII. . 1037 

1867 listopad 15. čís .. 131 ř. zák. 
(trestní novela) 850 

1868 květen 1. čís. 36 ř. zák. 
(umořování) 
I I 1144 

j 
j 
í 

r: 

.. 
.j.'., ..•... ' .. , ... ' ... 

Čís. 

1868 červenec 6. -čís. 96 ř. zák. 
(adv-okátní řád) 
§9. 9'3 

§20 lit. a) 995 
- prosinec 25. čís. 1 ř. zák. na 

rok 1869 (konkursni řád) . 928 
1869 únor 6. čís. 18 ř. zák. 

§ 4 . 1207 
březen 5. čís. 27 ř. zák. (ru-
čení železnic) 
§ I 889, 899, 912, 963, 1284 
§ 2 . 899, 912, 963, 1284 

1870 červenec 17. čís. 3086 (vý
nos min. vnitra) čís. 1296 
srpen 28. čís. 71 z. zák. prO 
Čechy (VOdní zákon) 
§ II 
§ 44 . 
§ 75 . 

939 
925 

. 925, 939 

1871 červenec 25. čís. 75 ř. zák. 
(notářský řád) 
§ 2 . . 1127 
§ 101 odst. 2 . 1127 

červenec 25. čís. 76 ř. zák. 
(notářský spis) 
§ 1 . 
- lit. a) 
- lit. b) 

1068, 1188, 1286 
· 1233 

1020 

červenec 25. čÍs. 95 ř. zák 
(knihovní zákon) 
§ 9 1092, 1222, 1226 
§ 12 . 1222 
§ 20 . 1336 
S20b) .1050 
§ 26 1127, 1226 
§ 31 : 1226 
§ 33 a) . 1127 
§ 34 . 1226 
§ 35 . . 1127 
§ 38 c) . 1262 
§ 59 . 1050 
§ 60 1154, 1254 
§ 61 908, 938, 1050, 1074, 1097 
§77 .950 

§ 87 
§ 88 
§ 93 
§ 94 

§ 95 

odst. 3 . 

čís. 1 
čís. 2 
čís. 3 

· 1162 
· 1127 
.112'7 

991, 1109 
866, 950, 1109 

.991 
· lló2 
· 1207 
• tiú6 

1003 

Čís. 

§ 123 čÍs. 4 950 
l 125 . 1207 
§ 126 odst. 2 . 1109 
§ 132 . 1278 

1872 červen 19. čís. 88 ř. zák .. 1102 
1873 duben 7. -číS. 70 ř. zák. (spo

lečenstva výdělková a ho-
spodářská) 
§ 1 1369, 1386 
§ 24 . 
§ 44 . 
§ 50 . 

· 1015 
1015 

1873 květen 23. C1S. 119 ř. zák. 
(trestní řád) 
§ 26 . 
§ 98 . 
§ 143 
§ 395 odst. 4 
§ 447 

1878 únor 18. čís. 30 ř. zák. (Vy-

1015 

1062 
1062 
1256 
981 

1256 

vlastnění) 1362 
§ 24 odst. 2 . 1392 

1879 březen 30. čÍs. 50 ř. zák. 1187 
1883 únŮ'f 16. čÍs. 20. ř. zák. (pTO

hlášení' za mrtva) 
§ 8 . 996, 13,,4 

1886 kveten 2. čís. 53 z. zák. pro 
Moravu (čelední řád) 
§ 42 • 891 

1887 červen 6. čís. 72 ř. zák. 1347 
pr,os.inec 28. čÍs. 1 ř. zák. 
z r. 1888 (úrazové p.ojištění) 
§ 38 . 976 
§ 45 odst. 2 . 1358 

1888 březen 30. čís. 33 ř. zák. 
(nemocenské pOjištění) 1359 

1890. březen 21. čís. 57 L zák. 
§ 22 . 1034 

1894 červen 16. čís. 64 ř. zák. 
pro Moravu (stavební řád) 
§ 39 . -. 1176 

1896 březen 5. čís. 31. ř. zák. (po-
. iišťovací regulativ) 

§ 30 . 10.37 

březen 8. (výn. min. spr'av.) 
§ 5 . 1296 

červenec 7. čÍs. 140 ř; zák. 
(cesta z nouze) 
§ 1 . 
§ 2 odst. 2. 
§ 16 . 
Š 25 . 

997, 1052 
· 1052 

915 
· 915 



1004 

Cís. 

1896 srpen 18. (německý občan
ský zákonník) 
§. 1018 . 1341 
§ 1028 . 1341 
prosinec 5. čÍs. 222 ř. zák. 
(novela k domovskému zá
konu) 
§ 10 . . 1296 

1897 Ileden 11. čís. 30 
(patentní zákon) 
§ 5 odst. 2 .. 
§ 9 . . 
§ 48 odst. 2. 

ř. zák. 

· 1253 
.1164 
.1164 

červenec 25. čís. 175 ř. zák. 
(odhadní řád) ll82, 1362, 1384 
říjen 24. čís. 251 ř. 
§ 1 . 

zák. 
· 1340 

§ 2 . · 1340 
listopad 27. čís. 217 ř. zák. 
§ 79 odst. 4 955 

916 
992 

§ 86 . 
§ 89 . . . 
prosinec 9. čís. 283 ř. zák. 
(řízení ve věcech manžel
ských) 873 

858 §IO. 
Sll. 
§ 12 . 

1898 březen 9. čÍs. 4] 
(instrukce pro Hn. 
§IČís.1 
§ 15 . 

· 1285 
· 1083 

ř. zák. 
prokur.) 

· 1207 
· ll66 

1899 září 20. čÍs. 175 ř. zák. (ak
ciový regulativ) 
S15. 1112 
§ 36 . 1335 

1906 březen 6. CiS. 58 ř. zák. 
(společnosti s r. obrn.) 
Sll 
§ 15 
§ 22 
§ 25 odst. 4. 
§ 28 
§ 34 
§ 37 
Hl 
§ 54 
§ 55 
S 58 
§ 76 odst. 2. 
§ 91 
§ 107 

· 1122 
922, 1128 

1239 
960, 961 

· 960 
· 1122 
· 922 
· 1186 
· 922 
· 922 
· 922 
· 1122 
· 1239 
· 854 

1907 srpen 16. čÍs. 199 ř. 
(živnostenský řád) 
čl. VIII. uv. zák. 
§ 19 
§ 56 
§ 74 
§ 77 
§ 97 
§ 99 . 
§ 132 a) 

Cís. 

zák. 

· 1217 
· 1283 
· 877 
· 1358 
· 949 
· 1217 
· 1217 
· 1283 

.1908 květen 29. čís. 116 ř. z·ák. 
(živnostenské provozovny) 
§ 47 . . 1358 

květen 29. čís. 35 z. zák. 
pro Cechy (obecní úředníci) 
§ 40 . . 1136 

srpen 7. čís. 68 z. zák. pro 
Čechy (posloupnost do stat-
ků středníi velikosti) 
§6d). 849 

1909 únor 28. čís. 3 věstníku 
.§7. 849 
listopad ll. čís. 172 ř. zák. 
(dopravní řád železniční) , 
§ 19 963 

963 
951, 1077 
951, 1077 
951, 1077 

, 28 
§ 30 
§ 35 
§ 39. . . . 
S 54 (2) B čís. 1 
§ 56 (I) d) 
§ 57 
§ 59 . 
§ 61 (3) 
§61 (4) . 
§ 61 (7) . 
§ 63 (5) . 
§ 70 (l), (2) 
§ 75 . 
§ 81 (3) 
§ 81 (4) . 
§ 81 (4) a) 
§ 81 (5) . 
§ 84. . . 
§ 86 (1) čís. 3 
§ 88 . 
§ 95 . 

· 1232 
· 856 
· 856 
· 1329 
· 1339 
· 1339 
· 1282 
· 947 
· 856 
· 936 
· 1303 
· 1303 
· 1303. 
· 1303 
· 964 
· 947 

863, 1120, 1140 
911 

listopad ll. (prováděcí na
řízení k dopr. řádu žeL) 
§ 30. V. (2) . , 1232 

listopad 11. (železničnÍ' tarif 
§ 59 II. . . 1329 

1910 leden 16. čís, 20 ř. zák. (ob
chodní pomocníci) 

Čís. I 

§ 2 čís. 2~6 . 1217 
&5 . . . .1217 
§ 26 čís. 4 . . 1081 
§ 27 čís. 4 . . 1163 
§ 29" . 1055, lObl 

1912 prosinec 21. čÍs. 235 ř. zák. 
(odvod koní) 
§ 1 . . !l03 
§ 7 . . 1103 
§ 9 . . 11U3 
§ 10 . . 11U3 
prosinec 26. čÍs. 236 ř. zák: 
(válečné úkony) 
§ 18 . . 1118 
§ 19 . . 1118 
prosince 26. čís. 237 ř. zá:':. 
(vyživovací příspěvky) 
§ 10. . . . . . . 1310 

1914 leden 13. čis. 9 ř. zák. (s lat·· 
koví llředníci) 
§ 29 čís. 1. .. . 1290 
červen 16. čÍs. 44 z. zák. 
pro Moravu. . . . . 1176 
červenec 29. čís. 178 ř. zák. 
I 1 . . 941 
§ 6 . . 1049 

řijen 12. čís. 276 ř. zák. CI. 
dí,lč! nov. k ohč. zák.) 
110 ....... 930 
§ 16 9:10, 1059, 1152, 1224, 1289, 
1385 

§ 69 .. . . 1036 
říjen 22. čís. 291 ř. zák. (re-
torse) .. .. 1064 
listopad 14. čÍs. 326 ř. zák. 
(Válečné úkony) . . 1H8 

Pľ·osinec 10. čís. 337 ř. zák. 
1. ko·nkursní řád 
§ 2 . . 
§ 6 (2) . 
111(2). 
§ 28 čís. 3 
§ 81. • . . 
II. vyrovnacÍ řá d 
18 
§ 33 
§ 45 
§ 46 
§ 56 čís. 1 
III. odpůrčí řád 
§ 9 . 

· 928 
· 1105 
· 1258 
· 12ó.3 
· 1102 
· 1105 

· 1105 
1105 

· 1170 
1121 
1170 

· 1336 

1915 prosinec 2. čÍs. 83 z. zák. 
pro CechY (dávka z přírůst
ku hOdnoty) 
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Gís. 

§ 18 . . 1182 
-§ 23 . . . 1381 

1916 březen 19. čís. 69 ř. zák. 
(lIl. dílčí nov. k obé. zák.) 

1110 § 55 . 
§ 58 . 
§ 100 
§ 110 
§ 150 
§ 153 

· 1110 
· 1317 
· 1330 

949, 1136 

odst. 2. 
· 1136 

949 
červen ll. ,čís. 176 ř. zák. 943 

červen 28. čís. 207 ř. zák. 
(zbavení svéprávnosti) 
§ 3 1221 
14 1~1 
§ 7 1257 
1 49 916 
září 22. čís. 317 ř. zák. (po
štovní řád) 
§ 133 čls. 2 b) . . 1340 
říjen 9. čÍs. 347 ř. zák.. . 10M 

1917 březen 24. čís. 131 ř. zák. 
(válečná lichva) 
§ 7 . . . 975 
§ 20 čís. 5 . . 1029 

květen 26. čís. 235 ř. zák. 943 

prosinec 23. čís. 501 ř. záb 
(pojišlovací řád) . 1328 
§ 9 . . 1144 
§, 140 . 1037 

1918 únor 16. čís. 66 ř. zák. (vá
lečná daň) 
§ 35 . 
§ 36 . 

březen 31. čís. 128 ř. 
(prohlášení za mrtva) 
§ 1 odst. 1. 

· 1262 
· 1262 

zák. 

· 1364 
duben 8. čís. 134 ř. zák. 
(prohlášení za mrtva) . 1361 

červen 18. čís. 223 ř. zák. 
857, 1245 

srpen 18. čís. 317 ř. zák. 
(náhrada za válečné poško-
zení) . 1057 

záři 18. čís. 339 ř. zák.. . 1019 
říjen 24. čís. 52.183 min. 
železnié . . 936 
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Cís 

1918 listopad 2. čís. 4. sb. z. a n. 
'(zemský soud v Praze) 
§ 1 . 1193, 1256, 1310 
listopad 9. čís. 32 sb. z. a n. 
(obstavení velkostatkU) 
§ 1 . 109? 
listopad 22. čÍs. 43 sb. z. a 
n. (vývozní a do'v,oznÍ ko
mise) 
§ 7 . . DU8 

1919 leden 9. čís. 14 sb. z. 
(obchodní pomocníci) 
§ 7 . 
§ 12 . 
Jeden 30. čís. 47 sb. z. 
(devisová ústředna) 
§ 3 
§ 8 

odst. 2 .. 
§9 
§ 10 . 

únor 6. čÍs. 57 sb. z. 
(převod pohledávek) 

a n. 

a n. 

948 
948 

857 
· 1245 
· 124., 

1245 
1245 

a n. 
883, 888, 

1043, 1297 
únor 25. čís. 84 sb. z. a n. 
§ 5 . 1040 
březen 6. čís. 113 sb. z. a n. 
(zákaz vývozu). 857, 905 
březen 19. čís. 145 sb. z. a n. 
(exekuce s Rakouskem) . í031, 

1078, 1197, 1355 

březen 21. čÍs. 160 sb. z. a 
n. (použití cukrovky) 
§ 3 . 1222 
duben 3. čís. 189 sb. z. a n. 
(školy nárOdní) . 1392 

duben 10. čís. 185 sb. z. a 
n. (soupis majetku) 
§7. 1040 
- odst. 2. . 1130 
duben 10. čís. 187 sb. z. a n. 
(měna) 886 
§ 6 913, 1017, 1019, 1037, 1131, 

1137, 1297, 1323, 1389 
§ 8 1317 

duben 16. čís. 215 sb. z. a n. 
(zábor maietku) 
§ 2 
§ 3 
§ 3 a) 
§ 7 
§ 15 . 

1099, 1135 
· 1135 
· lů99 

1250, 1302 
· 1250 

§ 16 . 
§ 18 a) 

Čís. 

1109, 1250 
1250 

květen 12. čís. 246 sb. z. a 
n. (bankovní úřad) 
§ 10 . 1009 
květen 22. čÍs. 320 sb. z. a 
n. (rozluka manželství) 
§ 13 a) . Ion 
§ 13 b) . 1072 
§ 13 c) 1148, 1153, 131b 
§ 13 g) . 1285 
§ 15 842, 1033, 1133, 1204, 1234 
§ 16 842, 1033, 1133, 1208, 1276 
§ 17 918, 1234 
§ 19 945 
§ 20 1204, 1234 
§ 24 1133, 1204, 1234 
§ 28 1296 
květen 27. CIS. 318 sb. z. a 
n. (zajištěni půdy drobným 
pachtýřům) 959 

805 
1023, 1026, i1b5 
884, 894, 1299 

894, 1070 

§ 1 odst. 1. 

odst. 2. 
odst. 3. 
odst. 4 
odst. 5 
předposl. 
pasl. 

§ 3 odst. 4. 
§ 5 odst. 2. 
§ 6 odst. 1. 

§ 8 
§ 9 
§ 10 
§ 14 

odst. 4. 

§ 17 odst. 4. 
§ 18 . 

· 1035 
· 978 
· 1113 

931 
851 
9/8 
978 

· 1119 
940, i039 
940, 1039 

1177 
870, 880, 933 

1113 
květen 28. čís. 299 sb. z. a 
n. (lidové soudy cenové) 
§ 2 . . 1029 
červen 10. čís. 311 sb. z. a 

. n. (dovoz nekolkovanýdt 
bankovek) 
§ 2 857, 905 

červen 10. CIS. 321 sb. z. a 
ll. (pojišťovací regulativ) 
§ 6 . 952 
§ 8 . 952 
červen 11. čís. 330 sb. z. a 
ll. (pozemkový úřad) 
§ 7 • 1302 

1919 červen 27. čís. 362 sb. z. a 
n. (prováděcí !Jař. k [,ozl. 
zák.) 

Cís. 

čl. 1. a) 11.53, 1316 
čJ. II. 918 
červen 28. čís. 217 sb. z. a 
n. (smlouva ve Versailles) 900 
červenec 17. čís. 393 sb. z. 
a n. (ústřední oznamovatel) 
§ 1 1239 
§2 .1239 
červenec 17. čÍs. 421 sb. z. 
a n. (přeměna obec. statku) 
§ I . 1247 
§ 5 866, 1247 
§ 6 . 1247 
§ 7 . 1247 
§ 8 . 1247 

červenec 22. čÍs. 913 věst-
níku M. N. O. (amnestie) 948 
-červenec 23.- čís. 443 sb. z. 
a n. 
§ 40 . . 1136 
červenec 23. čís. 447 sb. z. 
a n. (",Iemost) 
§ 8 . 1225 

zář-Í 10. čís. 507 sb. z. a TI. 

na rok 1921 (smlouva v St. 
Germain) 90U 
čl. 208 . . 1135 
září 15. čís. 504 sb. z. a n. 
(dodáVka bramború) 
§ 30 . '" 1293 
září 23 čís. 530 sb. z. a n. 
(vyživovací příSPěvky) 
§ 5 . . . . . . . 1310 
říjen 17. čÍs. 561 sb. z. a 11. 

(váleční poškozencí) 1219 
říjeli 17. čís.' 568 sb. z. a TI. 

(válečná lichva) 
čl. I. . . 97.5 
§7 ....... 1244 
říjen 30. čís. 592 sb. z. a ti.' 
(zábor bytů) 
§ 10 1151 
§ II JUD 
§ 16 1151 
~. 33 1175, 1220 
§ 35 ...... 1220 
ř.fjen 30. čÍs. 593 sb. z. a TI. 

(obnova pachtt,) 
§ I . ·907 

1919 listopad 28. čís. 644 sb. z. 
a n. (devis,ová ústředna, ci
zí platidla) 
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ČIS. 

§ 16 . 
§ 21 . 

1245 
. 1245 

z. Jisto'pad 28. čís. 645 sb. 
a ll. (dovoz a vývoz) . 
§ 11 . 

. 1108 
12119 

prosinec 11. čÍs. 658 sb. z. 
a ll. (daň z obratu) 
§ 12 . 1041 
prosinec 11. čís. 12 sb. z. a 
ll. na rok 1920 
§ 1 J.113 
prosinec 17. čís. 16 sb. z. a 
TI. na rok 1920 (Obecní zří
zenci) 
§ 24 . 1189, 1318 
prosinec 18. čís. 1 sb. z. a 
ll. na rok 1920 (novela k tr. 
řádn) . 
čJ. 1. čis. 13 . 984 

1920 leden 30. čís. 81 sb. z. a TI. 

(při dělový zákon) 
§ 11 (4) . 1107 
§ 63 . 1086 
ledell 30. čís. 82 sb. z. a n. 
( domovníci) 
§ 10 . 1351 
§ 15 . 1351 
únor 3. čís. 83 sb. z. a n. 
(přesídlení advokátů) 
14 . 1~5 
únor 12. (rozh. mezin. ko-
mise na Těšínsku) 
odst. 4 . . 968 
únor 17. čís. 134 sb. z. a n. 
(zajištění dávky z majetku) 
únor 29. čís. 121 sb. z. a n. 

1277 

(ústavní ,Jistina) 
čl. I. . · 959 
čJ. IX. 
§ 107 
§- 108 
§ 109 

· 959 
· 1039 

1039 
959 

březen 11. C1S. 152 sb. z. a 
n. (Hlučínsko) 
§ 3 . 1341 
březen 18. čís. 168 sb. z. a 
n. (dodávka cukrovky) 
§ 3 . 1222 
duben 8. čís. 275 sb. z. a ll. 

(ochrana náiemců) . 1351 
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§ 1 . 
§ 2 odst. 3 
§ 4 
Š7 
§ 13 
§ 31 
§ 32 

Cís. 

1I56, II 72, 1255 
. 1331 

. 838, 910 
9lU 

. 852 
838, 859, 1I56, 1I72 

1255 
duben 8. čís. 309 sb. z. a. n. 
(dávka z majetku) 
§ 42 1247 
§ 59 . 1277 
§ 62 . Il41, 1277 
duben 9. čís. 295 sb. z. a n. 1392 
duben J 5. čís. 304 sb. z. a n. 
§ 4 . 
duben 15. čís. 311 sb. z. a n. 
(zajištění půdy drobným 
pachtýřům) . 
čj. J" 
duben 15. čís. 314 sb. z. a n. 
(exekuce na pJaty) 
§ 3 . 
červen 24. čÍs. 417 sb. z. a n. 

1247 

1023 
1165 

927 

(IV. státní půička). 879, 1202 
červen 24. čís. 418 sb. z. a ll. 

I 3 . . 1108 
červen 25. čís. 409 sb. z. a 
nař. I145, 1270 
§ 1 . 839, 869. 879, 932, 990, 

1063, 1075, 1116, 1150, 
1172, 1288 

- odst. 2 . . 966 
§ 2 . . 1298 
červenec 27. čÍs. 465 sb. z. 
a n. 
12 ~1 
srpen 3. čÍs. 469 sb. z. a n. 
(ošaco'vací akce) 
Šl . 13j5 
srpen 25. čís. 494 sb. z. a n. 
(moučná dávka) 
§ 6 1I47 
září 3. čís. 516 sb. z. a n. 
§ 4 975 
§5 975 
§ 9 975 
§ 26 975 
září 23. čís. 541 sb. z. a n. 1147 
říjen 8. čís. 586 sb. z. a n. 
(úprava pachtovného, ob-
J10va pachtu) 

Cí;'). 

1024, 1059, 1086. 1107, 
1I35, IIS8, 1300 

§ 3 
§ 4 • 
§ 5 (1) 

1086 
992 

1054 
§ 8 . . 
§ 13 lit. b) 
§ 15 . 

1022, 1025 
· 1022 

868, HiZ5 

říjen 23. čís. 581 sb. z. a n. 
(cukr) 
§ 8 . 1357 
§ 17 . 1357 
prosinec 22. čís. 657 sb. z. 
a n. (úprava notářské pe-
četě) .. 1042 

1921, únor 8. čís. 59 sb. z. a n. 
(seznamy znalců). . 1392 
březen 11. čís. 100 sb. z. a n. 
(stavební ruch) 
§ 70 . 1175, 1220 
březen 11. čís. lOB sb. z. a n. 
(novela k záboro'vému zá
konu) 
§ 18 a) 
duben 1. čís. 161 sb. z. a n. 
(novela o úlevách soudťt) 

1250 

čl. IV. 
čl. IX. 

1166 
. 1159, 1227, 1267, 1342, 

1363, 1388 

duben 1. čís. 166 sb. z. a n. 
(novela k zákonu o zajištění 
půdY) 
čl. lIl. 1177, 1326 
čl. IV. 1177, 1183 
duben 21. čÍs. 173 sb. z. a n. 
(přerušeni valutových sporů) 
§ '1 1104, 1111, 1139 

1293, 1308, 1346 
§ 2 . 1104 
§ 5 . 1104 
červen 30. čÍs. 252 sb. z. a 
n. (prohilášení za mrtva) 
čl. J. odst. 1 . 1364 
červen 30. čís. 260 sb. z. a 
n. (výše daně Ů'bchodnika) 
srpen 12. čís. 313 sb. z. a n. 
(obnova pachtu) 
'$2 

1370 

1327 
§ 2 a) 
§ 2 b) 

· 1348 
· 1376 
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